
Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, ἄπιστοι καὶ ἄθε-οι. Δὲν θά ᾽πρεπε νὰ ὑπάρχῃ οὔτε ἕνας.
Διότι ἀπὸ παντοῦ μύρι ες φωνὲς ἀκούγονται·
«Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔρ γα Κυρίου τὸν Κύρι -
ον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς
αἰ ῶνας» (Δαν. 3(προσ.),34). Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ ὑπάρχουν.

Γιὰ νὰ δικαιολογηθοῦν λένε· Ἂς δοῦμε ἕ -
να θαῦμα, κι ἅ μα δοῦμε τότε θὰ πιστέψουμε.Εἶνε ἆραγε ἡ ἔλλειψι θαυμάτων ἡ αἰτία τῆς ἀ -πιστίας; Ὄχι, ἀδελφοί μου. Ἡ αἰτία εἶνε βαθύ-
τερη. Μπο ρεῖ νὰ γί νουν μπρο στὰ σὲ κάποιον
ὄχι ἕνα ἀλ λὰ πλῆ θος θαύματα, ἀ κόμα καὶ νε-
κρὸς ν᾽ ἀ να στηθῇ, κ᾽ ἐν τούτοις αὐτὸς νὰ μὴν
πιστέ ψῃ. Ἀπόδειξις τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο.

* * *Ἔγινε ἕνα θαῦμα, ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα
θαύματα ποὺ ἔκανε ὁ Κύριος ἡ μῶν Ἰησοῦς
Χριστός. Θὰ μιλήσω μὲ ἕνα παράδειγμα. 

Ὅλοι γνωρίζετε τὶς φωτογραφικὲς μηχα-
νές. Σήμερα καὶ μικρὰ παιδιὰ ἔχουν φωτο-
γραφικὴ μηχανή. Τί εἶ νε ἡ φωτογραφικὴ μη-χανή; Μία ἐπινόησι τοῦ ἀν θρω πί νου πνεύμα-
τος, ἕνα τεχνητὸ μάτι, ποὺ κατορθώνει ν᾽ ἀ -
ποτυπώνῃ εἰκόνες, τώρα μά λιστα καὶ ἔγ χρω-
μες. Καὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἰσχυρισθῇ, ὅτι
μιὰ φωτογραφικὴ μηχανὴ παρουσιάστηκε ἔτσι
μόνη της, ὅτι φύ τρωσε στὰ χωράφια; Ὄχι ἀ -
σφα λῶς. Τί θέλω νὰ πῶ; Θέλω νὰ σᾶς μιλήσω
γιὰ μία ἄλ λη φωτογραφικὴ μηχανή.

Κάποτε μιὰ παρέα ἀπὸ τουρῖστες πιάστη-
καν μεταξύ τους. Εἶχαν στὸν ὦμο ἀπὸ μιὰ φω-
τογραφικὴ μηχανή, καὶ καθένας ἐπαινοῦσε τὴ
δική του, λέγον τ ας ὅτι αὐτὴ εἶνε ἡ καλύτερη·
ὁ ἕνας καυχόταν γιὰ τὴ γε ρ μανική, ὁ ἄλλος γιὰ
τὴν ἐγγλέζι κη, ὁ ἄλλος γιὰ τὴ γιαπωνέζικη…
Μάταιος ὁ καυγᾶς. Καμμιά ἀπ᾽ αὐτὲς δὲν μπο-ρεῖ νὰ συγ κριθῇ μὲ τὴ μηχανὴ ποὺ θὰ σᾶς πῶ.

Σᾶς συνιστῶ λοιπὸν μιὰ φωτογραφικὴ μη-
χα νή, ποὺ εἶνε ἄλφα, κορυφή! Εἶνε ὅμως πα-
ν   άκριβη. Δὲν ἀγοράζεται, δὲν πουλιέται, δὲν

ἀνταλλάσσεται. Ποιά εἶνε ἡ μηχανὴ αὐτή; Εἶ -
νε τὰ δυό σας μάτια! Αὐτὴ εἶνε ἡ τέλεια φω το-
γραφικὴ μηχανή. Ὅλες οἱ ἄλλες μηχανὲς εἶ -
νε κατασκευασμένες κατ᾽ ἀπομίμησι τοῦ ὀ -
φθαλμοῦ μας, εἶνε τεχνητὰ μάτια, ποὺ δὲν μπο-
 ροῦν νὰ συγκριθοῦν μὲ τὸ φυσι κὸ μάτι. Καὶ γιὰ
μιὰ μηχανή, δὲν λὲς ὅ τι φύτρωσε ἔτσι· ξέρεις
ὅτι εἶνε ἀποτέλεσμα ἐφευρέσεως μετὰ ἀπὸ
παρατήρησι, μελέτη, μετρήσεις, ἀπομίμη σι, ἀν -
τιγραφή, ἐ φαρμο γή. Πῶς τώρα νὰ μὴ θαυμά-
ζουμε τὸ μάτι τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶνε τέλειο;
Ἐγὼ ἀ πορῶ πῶς ὑπάρχουν ἄπιστοι;Τί εἶνε τὸ μάτι; Λίγα γραμμάρια χῶμα! Μέ-
σα στὸν τάφο καὶ τὰ πιὸ ὄμορφα μάτια γίνον -
 ται χῶμα. Πήγαινε στοὺς τάφους νὰ βρῇς τὰ
μάτια τῶν ἀνθρώπων. Λίγο χῶμα μένει. Κι ὅ -
μως τὸ μάτι εἶνε ἕνα τέλειο ἐργοστάσιο, ποὺ
δὲν ἔχω γνῶσι καὶ δύναμι νὰ σᾶς τὸ ἀναδεί-
ξω. Μεγάλοι ὀφθαλμολόγοι ἐπιστήμονες τὸ
μελετοῦν καὶ τὸ θαυμάζουν. Γι᾽ αὐτὸ λέω, ὅτι
φτάνει ἕνα μάτι ν᾽ ἀποδεί ξῃ ὅτι ὑπάρχει Θεός.
Ποιός τὸ ἔκανε; Ἐ ὰν τὴ μηχανὴ εἴμαστε βέ-
βαιοι ὅτι κά ποιος τὴ φτειάχνει, πολὺ περισσό-
 τερο δὲν πρέπει νὰ δεχτοῦμε αὐτὴ τὴν ἀ λή-
θεια γιὰ τὴν τέλεια φωτογραφικὴ μηχανὴ καὶ
νὰ ὁδηγηθοῦμε στὸ μεγάλο Δημιουργό; Ἐγὼ
δὲν θέλω ἄλλη ἀπόδειξι· μοῦ φτάνει ἕνα μάτι!

Μὲ τὸ μάτι βλέπεις ἀντικείμενα σὲ ὅλα τὰ
χρώματα. Ἀνεβαίνεις στὸ βουνό, συλλαμβά-
νεις τὸ πανόραμα τῆς φύσεως, ἀντικρύζεις
ἀμέτρητες εἰκόνες, βλέπεις ὅλα «τὰ ὡραῖα
τῆς γῆς» (Ψαλμ. 73,17). Γι᾽ αὐτὸ ὁ ποιητὴς ἔγραψε·

«Ὅταν τριγύρω βλέπω τῆς φύσεως τὰ κάλλη,
τὸν ἥλιο, τὴ σελήνη, τ’ ἄστρα τὰ φωτεινά,
τὴ θάλασσα, π’ ἀφρίζει κι’ ἁπλώνεται μεγάλη,
τοὺς ποταμούς, τὰ δένδρα, τοὺς κάμπους, τὰ βουνά,
καὶ τ’ ἄνθη ποὺ στολίζουν ἀγροὺς καὶ μονοπάτια,
Σ’ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, ποὺ μοῦ ᾽δωκες τὰ μάτια»

(Ἰω. Πολέμης, Ἀναγν. Ε΄ Δημοτ., ἐκδ. Καλοκάθη, Ἀθῆναι 1964, σ. 295).
* * *
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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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Μεγάλη εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ τὸ μάτι. Γι᾽ αὐ -
τὸ εἶνε μεγάλο καὶ τὸ θαῦμα τοῦ σημερινοῦεὐαγγελίου! Ὁ τυφλός, ποὺ θεράπευσε ὁ Χρι-
 στός, δὲν ἔπασχε ἀπὸ κάποια ὀργανικὴ ἀτέ-
λεια. Αὐτὸς δὲν εἶχε μάτια καθόλου! Τοῦ ἔ λει  -
παν τελείως οἱ βολβοί. Εἶδα στρατιῶτες στὰ
ψηλὰ βουνά, ποὺ ἀπὸ σφαῖρες εἶ χαν χάσει
μάτι καὶ τὴν κενὴ κόγχη τους ἐκάλυπτε μόνο
μιὰ λεπτὴ πέτσα. Ἔτσι ἦταν κι ὁ τυφλὸς τοῦ
εὐαγγελίου. Καὶ τὸ θαῦμα σήμερα δὲν εἶ νε
θεραπεία μιᾶς ὀργανικῆς νόσου· εἶ νε δημι-ουργία ὀφθαλμῶν. Ἔτσι λέει ὁ Χρυσόστομος.

Ὅπως ὁ Θεὸς κατὰ τὴ δημιουργία πῆρε
χῶμα ἀπὸ τὴ γῆ κ᾽ ἔπλασε τὸ ὑ πέροχο ὂν ποὺ
λέγεται ἄνθρωπος, ἔτσι τώρα πάλι ὁ Χριστὸς
ἀπὸ χῶμα δημιούργησε μάτια. Ἔφτυσε χάμω
στὴ γῆ, μὲ τὸ σάλιο του ἔ φτειαξε λάσπη, μ᾽ αὐ -
τὴν ἔχρισε - ἄ λει ψε τὶς κόγχες τοῦ τυφλοῦ, καὶ
τοῦ εἶπε νὰ πάῃ στοῦ Σιλωὰμ νὰ πλυθῇ. Ὁ τυ-
φλὸς ὑπήκουσε· πῆγε, πλύθηκε καὶ «ἦλθε βλέ- πων» (Ἰω. 9,7). Ἀ πέ κτησε μάτια καὶ χαιρόταν τὸ φῶς.

Τί ἔδειξε μὲ τὸ θαῦμα αὐτὸ ὁ Χριστός; Ὅτιαὐτὸς εἶνε ὁ Δημιουργός· κι ὅπως τώρα ἔφτει-
α ξε μὲ χῶμα ἕνα ὄργανο, τὰ μάτια, ἔτσι στὴν
ἀρχὴ δημιούργησε ὅλο τὸν ἄνθρωπο· μάτια,
αὐτιά, καρδιά, πνευμόνια, νεῦρα… Κάθε ἴνα τοῦ
ἀν θρωπίνου σώματος εἶνε δημιούργημά του.

Τὸ θαῦμα αὐτὸ ἦταν μεγάλο. Θά ᾽πρεπε ὅ -
λοι νὰ πιστέψουν. Πίστεψαν; Ὄχι! Ἡ ἀπιστίαπροσπαθοῦσε νὰ κλονίσῃ τὸ θαῦμα·

Καὶ ἄρχισαν νὰ πέφτουν βρο χὴ τὰ ἐρωτή-ματα. Πάρτε μολύβι, διαβάστε τὸ εὐαγγέλιο,
καὶ σημειῶστε ἐρωτήματα. Πρῶτο· τὸν κοιτά-
ζουν καλὰ - κα λὰ καὶ λένε· –Μωρέ, εἶνε αὐτός;
Εἶσαι σὺ ὁ τυ  φλὸς ποὺ ζητιάνευες στὸ δρόμο;
–Ἐ γὼ εἶ μαι. Δεύτερο ἐρώτημα· –Πῶς ἄνοιξαν
τὰ μάτια σου; –Ἕνας ποὺ λέγεται Ἰησοῦς πῆ -
ρε χῶ μα, τὸ ζύμωσε μὲ τὸ σάλιο του, μὲ ἄλειψε,
πῆ  γα, πλύθηκα κ᾽ ἔγινα καλά. Τρίτο ἐρώτημα·
–Τί ἔχεις νὰ πῇς γι᾽ αὐτόν; –Ὅτι εἶνε προφή-
της. –Μπᾶ, τί προφήτης, ἀφοῦ δὲν τηρεῖ τὸ
σάββατο εἶ νε ἁμαρτωλός! –Ὄχι ἁμαρ τωλός!
ξέρουμε ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀκούει προσ ευχὲς ἁ -
μαρτωλῶν, ἁγίων ἀνθρώπων ἀκούει. Κ᾽ ἐπει -
δὴ ἐξακολου θοῦσαν ν᾽ ἀπιστοῦν, κάλεσαν τοὺς
γονεῖς του· –Παιδί σας εἶνε; –Παιδί μας. –Πῶς
βλέπει; –Δὲν ξέρουμε, ἐνήλικας εἶνε, ρωτῆ -
στε τὸν ἴδιο. Τὸν ξανακαλοῦν· –Πές μας λεπτο -
μερῶς, πῶς ἔγινε αὐτὸ τὸ θαῦμα; –Σᾶς εἶπα
καὶ δὲν πιστέψατε· σᾶς λέω πάλι πῶς ἔ γι νε…
–Ὄχι, δὲν τὸ πιστεύουμε. Τότε πλέον κι ὁ θε-
ραπευμένος τοὺς ἔφραξε τὰ στόματα λέγον -
τας· –Τέτοιο πρᾶγμα δὲν ξανάγινε… Ἔτσι ὁ τυ-
φλὸς ἔμεινε πιστός. Κι ὅ ταν κατόπιν τὸν συ-

νάν τησε ὁ Χριστός, ὁ τυφλὸς εἶ πε «Πιστεύω,
Κύριε» καὶ τὸν προσκύνησε (ἔ.ἀ. 9,38).

* * *Ἀπὸ τότε, ἀγαπητοί μου, πέρασαν 19 αἰῶ νες.
Κι ὅπως τότε στὸ θαῦμα οἱ ἄπιστοι φαρισαῖοι
ἔφερναν ἀντιρρήσεις, ἔτσι καὶ σήμερα φέρ-
νουν ἀντιρρήσεις ὅσοι δὲν θέλουν νὰ πιστέ-
ψουν. Ἀλλὰ οἱ σημερινοὶ ἄπιστοι εἶνε πιὸ ἀξι -
οκατάκριτοι ἀπ᾽ ὅ,τι ἐκεῖνοι τῆς ἐποχῆς τοῦ
Χριστοῦ. Γιατὶ μέσα στοὺς 19 αἰῶνες ἔχουν
συμ βῆ καὶ πολλὰ ἄλλα θαύματα· προστέθηκαν
τὰ θαύματα τῆς Παναγίας, τῶν ἀποστόλων, τῶν
ἁγίων καὶ τῶν μαρτύρων (π.χ. τοῦ ἁγίου Δη-
μητρίου, τοῦ ἁγίου Γεωργίου, τοῦ ἁγίου Γερα  -
σί μου, τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, τοῦ ἁγίου Νε-
 κτα  ρίου νεωτέρου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας
κ.ἄ.). Ἂν μπορῇς νὰ μετρήσῃς τὰ ἄστρα τοῦ οὐ -
ρανοῦ, μπορεῖς νὰ μετρήσῃς καὶ τὰ θαύματα
τῆς πίστεώς μας.

Πιστεύουν; Δὲν πιστεύουν. Γιατί; τί συμβαί -
νει; ποιά ἡ αἰτία τῆς ἀπιστίας; Εἶνε βαθύτερη·
εἶνε ἡ διαφθορὰ τῆς ἀν θρώπινης καρδιᾶς. Γι᾽
αὐτὸ καὶ σήμερα ὑπάρχουν ἄπιστοι. Προχθὲς
διάβαζα σ᾽ ἕνα ξένο περιοδικὸ τὸ ἑξῆς.

Σὲ βαγόνι τραίνου, ποὺ ξεκίνησε γεμᾶ το ἀ πὸ
τὸ Στάλινγκραντ γιὰ τὴ Μόσχα, ἦταν καὶ ἕ ναςστρατιώτης τῶν Σοβιέτ. Μιὰ γριού λα, κα θὼς τὸ
τραῖνο περνοῦσε ἀπὸ ἕνα διάσελλο, ἔ κανε τὸ
σταυρό της, γιατὶ θυμήθηκε ὅ τι ἐκεῖ ἦταν μιὰ
ἐκκλησία. Μόλις τὴν εἶδε ὁ στρατιώ της λέει·
–Πιστεύεις, γριά, σὲ Θεό, ὅτι ὑ πάρχει Χριστός;
–Πιστεύω, παιδί μου. –Μὰ ἡ θρησκεία εἶνε γε-
λοία, ἐμεῖς αὐτὰ δὲν τὰ πιστεύουμε… Τότε ἡ
ἀγράμματη ῾Ρωσίδα ἀνοί γει μαζί του συζήτησι
– κι ἄκουγαν ὅλοι. Αὐ  τός, ἂν καὶ νέος μυημένος
καλά, ἀπογυμνώ θηκε· ὅλοι ἦταν μὲ τὸ μέρος τῆς
γριᾶς. –Ἔχει δίκιο, τοῦ ἔλεγαν· τὰ ἐπιχειρήμα -
τά σου δὲν εἶ νε ἰσχυρὰ ὅσο τὰ δικά της. Ἡ γε-
ρόντισσα εἶχε βγῆ  νικήτρια ἀπὸ ̓ κείνη τὴ μάχη.Γελοῖα τὰ ἐπιχειρήματα ἡ ἀπιστίας, συντρί-
 βονται πάνω στὸ βράχο, στὴν «πέτρα» τῆς πί-
στεως (Ματθ. 16,18). Κ᾽ ἕνα μικρὸ παιδὶ διακρίνει.
Διαψεύδονται, γελοιοποιοῦνται οἱ ἄπιστοι.

Ὁ Βολταῖρος, ἄπιστος Γάλλος διαφωτιστής
(1694-1778), ἔλεγε ὅτι σὲ ἑκατὸ χρόνια δὲν θὰ ὑπάρ-
 χῃ πλέον Ἐκκλησία, κλῆρος, Εὐαγγέλιο· ὅλοι
θά ᾽νε ἄπιστοι. Πέρασαν ὅμως τὰ χρόνια καὶ
τὸ σπίτι ποὺ καθόταν αὐτὸς στὸ Παρίσι ἔγινε
βιβλιοπωλεῖο τῶν ἁγίων Γραφῶν!

Ἂς φλυαροῦν οἱ ἄπιστοι· ἐμεῖς νὰ πιστεύ-ουμε. Καὶ μαζὶ μὲ τὸν τυφλὸ νὰ γονατίσουμε
μπροστὰ στὸ Χριστὸ νὰ τοῦ ποῦμε «Πιστεύω
Κύριε», καὶ νὰ προσκυνήσωμεν Αὐτόν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἰωάννου Πτολεμαΐδος τὴν 23-5-1971, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-5-2021.
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Ἡ θρησκεία μας, ἀγαπητοί μου, ἡ πίστι στὸΧριστό, εἶνε ἡ μόνη ἀληθινή, ἡ μόνη ζων τα- νή. Ἀποδείξεις ἀναρίθμητες. Ἂν μπορῇ καν εὶς
νὰ μετρήσῃ τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου, ποὺ ἐκ πέμ -
πει καθημερινῶς τὸ φωτεινὸ τοῦτο ἄ στρο τῆς
ἡμέρας, τότε θὰ μπορέσῃ νὰ μετρή σῃ καὶ τὰ
τεκμήρια ζωῆς τῆς πίστεώς μας, ποὺ σὰν ἀ κτῖ -
νες ἐκπέμπει ὁ ὑπερφυσι κὸς ἥ λιος, ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, «ἡ αἰωνίος ζωὴ» γιὰ τὴν
ὁ ποία ὁμιλεῖ σήμε ρα τὸ εὐαγγέλιο (Ἰω. 17,2-3). Κι ὅ -
σο εἶνε γεγονὸς ὅτι καὶ μία ἀκτίνα φτάνει ν᾽
ἀποδείξῃ ὅτι ὑ πάρχει πηγὴ φωτός, ἔτσι καὶ ἕ -
να μόνο δεῖγμα, καὶ ἕνα θαῦμα, καὶ μία λεπτο -
μέρεια, καὶ ἕνα κόμμα, καὶ «ἕνα ἰῶτα» (Ματθ. 5,18)
τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, εἶνε ἀρκετὸ νὰ πείσῃ,
ὅτι ἡ θρησκεία μας εἶνε ἀληθινή, ζωντανή.

Μία τέτοια ἀπόδειξις εἶνε καὶ τὸ ἱστορικὸ
καὶ ἀναμφισβήτητο γεγονός, ὅτι καμμία ἄλληθρησκεία δὲν πολεμήθηκε μὲ τόσο μῖσος ὅσοἡ δική μας. Ἂν ἦταν ἀνθρώπινο κατασκεύα-
σμα, θὰ εἶχε πρὸ πολλοῦ διαλυθῆ.Πολεμήθηκε μὲ λύσσα, ὥστε ἦρθαν στι γμὲς
ποὺ θά ᾽λεγε κανείς· Πάει ὁ Χριστιανισμός! σὲ
λίγο σβήνει· δὲν θὰ ὑπάρχουν ἱερεῖς, θυσια-
στήρια, σύμβολα, σταυρός· θὰ καταλήξῃ κι αὐ -
τὸς στὸ νεκροταφεῖο τῶν θρησκευτικῶν καὶ φι-
 λοσοφικῶν συστημάτων… Τί διάψευ σι ὅμως!
Ἐπὶ εἴκοσι αἰῶνες ἡ πίστι μας ἐξακολουθεῖ νὰ
ζῇ. Στὰ χρόνια τοῦ διαφωτισμοῦ ἕνας μεγά-
λος ἄθεος εἶχε πεῖ, ὅτι μετὰ ἑκατὸ χρόνια τὸ
ὄνομα Χριστὸς θὰ ἔχῃ λησμονηθῆ. Ἀλλὰ με -
τὰ ἑκατὸ χρόνια τὸ σπίτι, ποὺ κατοικοῦσε αὐ -
τός, ἔγινε βιβλιοπωλεῖο τῶν ἁγίων Γραφῶν!

Πολεμήθηκε ἡ πίστι μας, ἐσωτερικῶς καὶ ἐ -
 ξωτερικῶς. Ἐξωτερικῶς μὲν ἀπὸ διῶκτες αὐ -
το κράτορες. Ἡ σιδηρᾶ ῾Ρώμη ἐξαπέλυσε λε-
γε  ῶνες ἐναντίον της θανανώνοντας πλῆθος
μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ. Τὸ αἷμα τους ποταμός,
Ἁλιάκμονας καὶ Ἀξιός, ἄρδευσε τὴν Ἐκ κλη-

σία. Ἄντρες, γυναῖκες, μικρὰ παιδιὰ θυσι ά-
στηκαν γιὰ τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ μας.

Ἀναφέ  ρω προχείρως π.χ. τὸν ἅγιο Θαλλέ-λαιο, ποὺ μαρτύρησε τὸν 3ο αἰῶνα, ἐπὶ Νου-
μεριανοῦ (284 μ.Χ.). Ἦταν γιατρὸς ὅπως οἱ ἅ γιοι
Ἀ νάργυροι. Συνελήφθη, ὡμολόγησε ἐνώπιον
τοῦ ἐπάρχου Θεοδώρου, ὅτι εἶνε Χριστι ανός.
Ἐκεῖ νος δι έταξε νὰ τοῦ τρυπήσουν τοὺς ἀ -
στραγά λους, νὰ τὸν κρεμάσουν κατακέφαλα,
καὶ τελικὰ τὸν ἀποκεφάλισαν.

* * *Πολεμήθηκε ὅμως ἡ πίστι μας, ἀδελφοί μου,
ἐξίσου κι ἀ κόμη περισσότερο, ἐσωτερικῶς. Κι
ὁ ἐσωτερικὸς κίνδυνος εἶνε σοβαρώτερος. Ἂς
μᾶς πολεμοῦν ἀπ᾽ ἔξω ἐχθροί, ὁ κόσμος ὅ λος·
ἂν ἐμεῖς μεταξύ μας εἴμαστε ἑνωμένοι, ἀντέ-
χουμε. Ὁ ἐσωτερικὸς κίνδυνος, ὁ διχασμός,
εἶνε τὸ πιὸ φοβερό. Καὶ ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ
κακὸ παρουσιάστηκε, μετὰ τοὺς διωγμούς,
στὰ σπλάχνα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.Διχασμὸς ἀπαίσιος. Παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας,
ποὺ αὐτὴ τὰ βάπτισε στὸ ὄνομα τῆς ἁγίας Τρι -
άδος, ἔγιναν μέλη της, ἀνδρώθηκαν, καὶ πολ-
λοὺς τοὺς τίμησε μὲ ἀξίωμα ἱ ερατικό (διακό-
νου, πρεσβυτέρου, ἐπισκόπου, ἀρ χι επισκόπου
καὶ πατριάρχου ἀκόμη), διέσπασαν τὴν ἑνότη-
 τά της. Κήρυξαν πλάνες, δημιούρ γησαν αἱρέ-σεις, σήκωσαν ἐπανάστασι ἐναν τίον τῆς Μά-
νας Ἐκκλησίας· προκάλεσαν μεγάλη συμφορά.
Τὸ ἀποτέλεσμα ποιό ἦταν, τὴ νίκησαν;

Ὅπως δὲν νίκησαν οἱ ἐξωτερικοὶ ἐχθροὶ ποὺ
ἐπὶ 3 αἰῶνες ἔπιναν τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων,
ἔτσι ἡ Ἐκκλησία νίκησε καὶ τοὺς ἐσωτερι κοὺς
ἐχθρούς της. Πῶς; Ἐδῶ ἔγκειται τὸ θαῦ μα. Ἡθεία πρόνοια στὴν κατάλληλη στιγμὴ ἀ νέδει-ξε μεγάλους ἄν δρες, οἱ ὁποῖοι κατέβαλαν
τοὺς ἐναντίους, ἐξωτερικοὺς καὶ ἐσωτερι-
κούς. Στὴ νίκη τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐ ξω-
 τερικῶν ἐχθρῶν συνέβαλε ἀ ποφασιστικὰ ἡ
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ζύγια, ἀλλὰ μὲ τὰ πόδια, «πεζῇ», μία λέξι ποὺ
λέει πολλά. Νὰ φανταστῇ κανεὶς ἐκεῖνο τὸ
πλῆθος νὰ ὁδοιπορῇ σὲ δύσβατους τόπους·
ὄχι μόνο παιδιὰ καὶ νέοι, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες
καὶ ἡλιωμένοι καὶ ἀσθενεῖς. Εἶνε συγκινητικό.
Τί ἀγάπη, τί ἔρωτας, τί δίψα τῆς ψυχῆς! Ὁ Χρι-
 στὸς βέβαια δὲν θὰ ἔμενε διαρκῶς στὴν ἔρη-
μο· θὰ ἐπέστρεφε καὶ στὴν Καπερναοὺμ καὶ
στὶς ἄλλες πόλεις τῆς Γαλιλαίας, καὶ θὰ εἶχαν
πάλι εὐκαιρία νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν ἀκού-
σουν. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ δὲν ἀντέχουν νὰ μένουν μα-
κριά του. Τὸν ἐπιθυμοῦν, ξεσηκώνονται, βγαί-
 νουν καὶ τὸν ἀναζητοῦν στὴν ἔρημο. Ἡ δίψα
τους αὐτὴ ζωντανεύει τὴν εἰκόνα τοῦ ψαλμῳ -
δοῦ γιὰ τὸ διψασμένο ἐλάφι, ποὺ τρέχει, δι -
ασχίζει μεγάλες ἀποστάσεις ἀναζητώντας νε-
ρό, νὰ βρῇ τὴ δροσερὴ πηγή, ποὺ θὰ σβήσῃ
τὸ καμίνι τῆς δίψας του. «Ὃν τρόπον», λέει,
«ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδά-
των, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σέ, ὁ
Θεός»· ὅπως τὸ ἐλάφι λαχταρᾷ καὶ τρέχει ἐ -
κεῖ ποὺ πηγάζουν νερά, ἔτσι, Θεέ μου, λαχτα -
ρᾷ καὶ τρέχει ἡ ψυχή μου σ᾽ ἐσένα (Ψαλμ. 41,2). Ἐ -
λάφια διψασμένα γιὰ τὸ λόγο καὶ τὴ χάρι τοῦ
Χριστοῦ ἦταν ὅλοι αὐτοί.
⃝ Θέλουμε κι ἄλλη μία ἀπόδειξι τῆς ἀρετῆς
τοῦ λαοῦ; Ἂς προσέξουμε πόσο χρό νο θὰ
μείνουν ἐκεῖ στὴν ἐρημιά. Ἔφτασαν ἐπὶ τέ-
λους στὸ σκοπό τους, βρῆκαν αὐτὸν ποὺ ζητοῦ -
σαν. Κ᾽ ἐκεῖνος, ἀφοῦ θεράπευσε τοὺς ἀρρώ-
στους ποὺ εἶχαν φέρει μαζί τους, ἄνοιξε τὸ
στόμα του καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς διδάσκῃ. Κρέ-
μονται ἀπὸ τὰ χείλη του. Κ᾽ ἐνῷ οἱ ὧρες περ-
νοῦν, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν δείχνει νὰ κουράζε-
ται, δὲν βαριέται, δὲν δυσανασχετεῖ. Παρα-
τείνει τὴ διαμονή του στὴν ἔρημο. Μετὰ ἀπὸ
λίγο ὁ ἥλιος θὰ βασιλέψῃ· ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο;
λάμπει ἐμπρός τους ὁ Ἰησοῦς, ὁ πνευματικὸς
Ἥλιος· πρὸς αὐτὸν μικροὶ καὶ μεγάλοι ἔχουν
στραμμένη τὴν προσοχή τους καὶ ἀδιαφο-
ροῦν γιὰ τὴ δύσι τοῦ ἥλίου, γιὰ τὴ νύχτα ποὺ
ζυγώνει, γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς τροφῆς. Μένουν
κοντὰ στὸν Ἰησοῦ στὸ ὕπαιθρο, νηστικοί, ἀτε-
νίζοντας ὅλοι σὲ ἕνα σημεῖο, στὸ πρόσωπό
του. Ἡ προσήλωσί τους εἶνε τέτοια, ὥστε οἱ
μαθηταὶ ἄρχισαν νὰ σκέπτωνται ἐκεῖνο ποὺ ὁ
λαὸς αὐτὸς δὲν σκεπτόταν· τί θὰ γίνῃ ἂν νυ-
χτώσῃ; Ποῦ θὰ βρεθοῦν τρόφιμα γιὰ τόσο κό-
σμο; πῶς θὰ οἰκονομηθῇ ἀπὸ πλευρᾶς φαγη-
τοῦ τέτοια συγκέντρωσι; Γι᾽ αὐτὸ οἱ μαθηταὶ
παίρνουν τὸ θάρρος καὶ παρεμβαίνουν γιὰ νὰ
παρακαλέσουν τὸν Κύριο νὰ ἀπολύσῃ τοὺς ὄ -
χλους λέγοντας· «Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ
ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄ χλους,

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

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

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

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

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

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

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 20-7-2016.

2

Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στὸ διαδίκτυο στὸν ἰστότοπο: http://iskiriaki.com

μορφὴ τοῦ μεγάλου Κωνσταν τίνου. Αὐτὸς ἦλ -
θε στὸ προσκήνιο κατὰ θαυμαστὸ τρόπο, νίκη-
  σε σὲ ἱστορικὴ μάχη στὸν Τίβερι ποταμὸ τὸν
ἀντίπαλό του Μαξέντιο, ἔγινε μονοκράτωρ Ἀ -
νατο λῆς καὶ Δύσεως, καὶ ἐπέβαλε ἀνεξιθρη-σκία στὸ ἑνιαῖο κράτος (313 μ.Χ.). Τότε σταμάτη-
σαν οἱ διωγμοὶ καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶδε μία ἀνά-
παυλα στὴ ζωή της, προτοῦ ξεσπάσῃ ὁ μέγας
σάλος τῆς αἱρέσεως. Στὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ τῆς
Ἐκ κλησίας βοήθησε ὁ μέγας Κωνσταντῖνος
μὲ τὸ νὰ συγκαλέσῃ στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας
τὸ 325 μ.Χ. τὴν πρώτη (Α΄) Οἰκουμενικὴ Σύνο-δο, ἡ ὁποία κατεδίκασε τὸν ἀρειανισμό.

Ἐὰν ἐπὶ τοῦ πολιτικοῦ καὶ στρατιωτικοῦ πε-
 δίου ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἀνέδειξε τὸν βασι-
λέα Κωνσταντῖνο, ἐπὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πεδί-
 ου ἀνέ δειξε ἄλλους ἄνδρες, τοὺς 318 ἁγίουςπατέρας. Εἶνε αὐτοὶ ποὺ τιμοῦμε σήμερα.

Ὅπως οἱ ἀπόστολοι «ἐκ περάτων συνέδρα-
 μον» (μην. Αὐγ. ιε΄, αἶν.) στὴ Γεθσημανῆ γιὰ νὰ τιμή-
σουν τὴν ἄνοδο τῆς Παρθένου Θεοτόκου, καὶ
οἱ πατέρες συγ κεν τρώθηκαν μὲ τὰ μέ σα τῆς
ἐ  ποχῆς γιὰ νὰ κρατύνουν τὴν Ἐκκλησία. Ἦ -
ταν ἱεράρχαι, ἄλλοι κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ ἀπὸ
τὴ Μικρὰ Ἀσία, τὴν Ἑλλάδα, τὴν Κρήτη, τὴν
Κύπρο, τὴ Μακεδονία, τὴ Θρᾴκη, τὸ Δούναβι,
τὴν Ἰλλυρία (σημερινὴ Ἀλβανία), τὴ ῾Ρώμη…Γιατί συνῆλθαν, ποιό τὸ ζήτημα;

Εἶχε ἐμφανιστῆ τότε ὁ Ἄρειος, ἕνας ἀπὸ
τοὺς μεγαλύτερους αἱρετικούς. Ὅπως ὁ λύ-
κος μπαίνει στὸ μαντρὶ καὶ κατασπαράζει πρό-
 βατα, ἔτσι αὐτὸς ἄνοιξε πελώριο στόμα καὶ
βλαστήμησε ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ· διέδιδε,
ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε Θεός. Καὶ μὲ τὴν πλάνη
του εἶχε ἐπηρεάσει πολλούς· τόσο εἶχε εἰσ -
χωρή σει ἡ αἵρεσι τοῦ Ἀρείου, ὥστε οἱ ὀρ θόδο  -
ξοι βρέθηκαν σὲ σοβαρὴ ἀδυναμία. Ὁ Ἄ ρει ος
δημιουργοῦσε ἀπατηλὲς ἐντυπώσεις, ἦ ταν
δι  αλεκτικός, εἶχε ἐπηρεάσει ἄρχοντες, εἶχε
μὲ τὸ μέρος του ἰσχυροὺς τῆς γῆς.

Γι᾽ αὐτὸ συνεκλήθησαν στὴν Σύνοδο «οἱ
σεπτοὶ πατέρες» (Πεντηκ. Κυρ. Πατ. αἴν.). Ὤ τί ἀναστήμα -
τα ἦταν αὐτοί! – μοῦ ρχεται νὰ κλάψω. Συγ κι  -
νοῦμαι, καθὼς τοὺς ἀναλογίζομαι, ὅπως ὅ ταν
βλέπω ἀξιωματικοὺς μὲ τὰ παράσημα ποὺ ἔ -
λα βαν ἐπάνω σὲ μάχες τῆς πατρίδος. Γιατὶ
καὶ οἱ πατέρες εἶνε στράτευμα, «θεία παρεμ-
βολή, θεηγόροι ὁπλῖται παρα τάξεως Κυρίου»
(αὐτ. δοξ. αἴν.). Μόλις εἶχαν βγῆ ἀπ᾽ τὸ καμίνι τῆς μά-
χης τῶν διωγμῶν· εἶχαν ἀνοίξει οἱ φυλακές,
εἶχαν ἐπιστρέψει ἀπὸ ἐξορίες, ἔφεραν πάνω
τους τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ ἑνὸς τοῦ
ἔλειπε τὸ μάτι, τοῦ ἄλλου τοῦ εἶχαν κόψει ἕ να
αὐτί, ἄλλου τοῦ εἶχαν βγάλει τὰ δόντια, ἄλ -

λου τοῦ ᾽χαν κάψει τὰ χέρια, ἄλλου τοῦ εἶχαν
τσακίσει τὴ σπονδυλικὴ στήλη… Ἀντικρύζον -
τάς τους ὁ μέγας Κωνσταντῖνος, ἔσκυβε καὶ
τοὺς ἀσπαζόταν σὰν ἱερὰ λείψανα. Μεταξὺ αὐ -
τῶν ἦταν ὁ ἅγιος Σπυρίδων ποὺ μὲ θαῦμα ἔ -
δειξε τὸ τριαδικὸν τοῦ Θεοῦ, ὁ ἅγιος Νικόλα-ος ποὺ ἀκούγοντας τὴ βλασφημία τοῦ Ἀ ρείου
σηκώθηκε καὶ τοῦ ἔδωσε ῥάπισμα, καὶ ὅλοι οἱ
ἄλ λοι. Ὁ δὲ μέγας Ἀθανάσιος ἀπεστόμωσε
τὸν Ἄρειο μὲ τὴ δύναμι τῆς θεολογίας.

Οἱ ἅγιοι αὐτοὶ πατέρες συνέθεσαν καὶ θέ-
σπισαν τὸ σύμβολο τῆς πίστεώς μας, τὸ «Πι-στεύω» ποὺ ἀκοῦμε καὶ ὁμολογοῦμε. Τὸ ὑπέ-
γραψαν μὲ μαρτύρια, μὲ τὸ αἷμα τους. Ὅ,τι εἶ -
νε γραμμένο σὲ χαρτὶ μὲ μολύβι ἢ μελάνι, μπο-
 ρεῖ νὰ σβήσῃ· ὅ,τι εἶνε γραμμένο μέσα στὴν
καρδιὰ μὲ αἷμα, δὲν σβήνει. Καὶ τὸ «Πιστεύω»
αὐτὸ γράφηκε μὲ αἵματα. Μετρῆ στε τὶς λέ-
ξεις του! Εἶνε διαλεγμένες ὅπως τὰ λιθάρια
στὸν Παρθενῶνα τῆς Ἀ κροπόλεως, ἀπείρως
πολυτιμότερες ἀπὸ ἐκεῖνα. Ἂς θαυμάζουν ἄλ -
λοι τὸν Παρθενῶνα· ἐγὼ θαυμάζω αὐτὸν τὸν
πνευματικὸ Παρθενῶνα, τὸ «Πιστεύω». Προ-
σ έ ξτε το, μελετῆστε το! Ὅπως ἀπὸ τὸν Παρ-
θενώνα δὲν ἐπιτρέπεται ν᾽ ἀφαιρέσῃς ἕνα λι-
θάρι, γιατὶ διαταράσσεται ἡ ἁρμονία του, ἔτσι
δὲν μπορεῖς νὰ πειράξῃς οὔτε μία λέξι, ναὶ
οὔ τε μία λέξι, ἀπὸ τὸ «Πιστεύω», τὸ σύμβο-
λο τῆς πίστεώς μας. Ἀποτελεῖται ἀ πὸ ἑκατὸν
ἑβδομηνταπέντε (175) λέξεις, πελεκημένες,
ὄμορφα ἡ μιὰ μὲ τὴν ἄλλη. Σ᾽ αὐτὸ περικλεί-
ε ται ἡ παρακαταθήκη τῆς Ὀρθοδόξου πίστε-
ως. Αἰώνιο μνημεῖο αὐτό, τὸ ὁποῖο ὅμως ἐ -
μεῖς συχνὰ ἀκοῦμε μὲ τόση ἀδιαφορία.

* * *Δὲν θὰ πῶ περισσότερα, ἀγαπητοί μου. Ἡπίστις μας, τὴν ὁποίαν ἐκράτυ ναν οἱ ἅγιοι πα-
τέρες, εἶνε ἡ μεγαλυτέρα δύ ναμις, τὸ πανί-
σχυρο μέσο ποὺ μπορεῖ νὰ κινήσῃ τὰ πάντα.
Ὁ Ἀρχιμήδης ἔλεγε γιὰ τὴ δύναμι τοῦ μο-
χλοῦ «Δός μοι πᾶ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινάσω» (Μ.
Ἰατροῦ, Πόθεν καὶ διατί, Ἀθῆναι 1972, σ. 149), δός μου ποῦ νὰ στα -
θῶ καὶ μπορῶ νὰ κινή σω τὴν οἰκουμένη. Καὶ
ἐμεῖς ἔχουμε τόπο, βράχο, στήριγμα ἀσάλευ-
το. Μὲ τὴν πίστι ζήσαμε καὶ ζοῦμε διὰ τῶν αἰ -
ώνων. Ἔφτασε ὣς ἐμᾶς μὲ τοὺς ἀγῶνες τῶν
πατέρων καὶ τὰ μαρτύρια μαρτύρων καὶ νεο-
μαρτύρων τῆς τουρκοκρατίας, ὅπως ἦταν π.χ.
ὁ ἅ γιος ὁσιομάρτυρτυς Παχώμιος (21 Μαΐου).

Κι ἂν ἐμεῖς ἀρνηθοῦμε τὸ Χριστὸ καὶ τὴν
Ὀρθοδοξία, καὶ οἱ πέτρες θὰ φωνάξουν· «Εἷς
ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν
Θεοῦ Πατρός· ἀμήν» (Λουκ. 19,40. Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν καθεδρικὸ ἱ. ναὸ Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Ἀμυνταίου (παλαιό) τὴν 21-5-1972. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 9-5-2021.
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ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε μία ἀπὸ τὶς πιὸ
μεγάλες ἑορτὲς τῆς Χριστιανοσύνης. Ἐπει -

δὴ ἡ ἀκολουθία εἶνε μεγάλη, θὰ πῶ λίγα μόνο
λόγια ἐπάνω στὸν πρῶτο στίχο τοῦ εὐαγγελίου.

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς βρέθηκε
στὰ Ἰεροσόλυμα σὲ ἐπίσημη ἡμέρα, ὅταν οἱ Ἰ ου-
 δαῖοι ἑώρταζαν τὴν σκηνοπηγί α. Γιὰ νὰ θυμοῦν -
ται δηλαδὴ τὴν ἱστορία τους, ἔ βγαιναν ὅλοι ἀ πὸ
τὰ σπίτια καὶ μιὰ βδομάδα κατοικοῦσαν σὲ σκη-
 νές, γιὰ νὰ μὴ ξεχνοῦν, ὅτι κάποτε οἱ πρόγονοί
τους ἔζησαν στὴν ἔρημο κάτω ἀπὸ σκηνές.

Τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Κύριος
στάθηκε στὰ σκαλιὰ τοῦ ναοῦ τοῦ Σολο μῶν -
τος καί, ὅπως λέει τὸ εὐαγγέλιο, «ἔκραξε»,
φώναξε δυνατά (Ἰω. 7,37). Ἂς τ᾿ ἀκούσουν αὐτὸ ὅ -
σοι δυσανασχετοῦν ὅταν κάποτε ὁ ἱεροκήρυ -
κας ὑψώνῃ τὴ φωνή. Καὶ ὁ Χριστὸς «ἔκραξε».
Ὅπως φωνάζει ἡ μάνα ὅταν βλέπῃ τὸ παιδὶ νὰ
κινδυνεύῃ, ὅπως κράζει ἡ ὄρνιθα ὅταν βλέπῃ
τὸ γεράκι νὰ ὁρμᾷ στὰ πουλιά της, ἔτσι καὶ ὁ
Χριστός. Φώναξε, γιὰ ν᾽ ἀκούσουν ὅλοι καὶ νὰ
δώσουν μεγαλύτερη προσοχὴ στὰ λόγια του.

Καὶ τί εἶπε; Ὁ Χριστὸς τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἀ πηύ-
 θυνε μία πρόσκλησι πρὸς ὅλους ἀνεξαιρέ-
 τως, πρόσκλησι ποὺ φτάνει καὶ σ᾽ ἐμᾶς· «Ἐάν
τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω» (ἔ.ἀ.).

Ὁμιλεῖ γιὰ δίψα. Ἀλλὰ δὲν ἐννοεῖ τὴ σωμα -
τικὴ δίψα. Αὐτὴ τὴν αἰσθάνονται ὅλοι, ἀκόμα
καὶ τὰ ἄγρια θηρία. Ἐδῶ ὁμιλεῖ γιὰ κάποια ἄλ -
λη δίψα, δίψα πνευματική, ποὺ μόνο ἐκεῖνος
μπορεῖ νὰ τὴν ἱκανοποιήσῃ.

* * *Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, εἶνε διπλός, σῶ -
μα καὶ ψυχή. Κι ὅπως διψάει τὸ σῶμα καὶ δὲν
μπορεῖ νὰ ζήσῃ χωρὶς νερό, ἔτσι διψάει καὶ ἡ
ψυχή. Ποιά εἶνε ἡ δίψα της; Ὅταν λέει δίψα ἐ -
δῶ ὁ Χριστός, ἐννοεῖ τοὺς εὐγενεῖς πόθους,
ἐπιθυμίες καὶ ὄνειρα. Τὸ ζῷο τοῦ πετᾷς λίγο
σανὸ καὶ μένει εὐχαρι στημένο· ὁ ἄνθρωπος,
κάθε ἄνθρωπος, μπορεῖ νὰ τὸν βάλῃς μέσα

σὲ παλάτι, μπορεῖ νὰ τοῦ δώσῃς ὅλα τὰ ὑλικὰ
ἀγαθά, μπορεῖ νὰ τὸν ντύσῃς μὲ μετάξια, κι ὅ -
μως δὲν ἱκανοποιεῖ ται· ζητάει κάτι ἀνώτερο,
ὑψηλότερο. Τί διψάει ὁ ἄνθρωπος;
⃝ Διψάει πρῶτα - πρῶτα τὴν ἀλήθεια. Ἐπιθυ μεῖ
νὰ γνωρίσῃ, νὰ μάθῃ, κάθε τὶ γιὰ τὸν κόσμο ποὺ
τὸν περιβάλλει, καὶ ἐπιστρατεύει τὴν ἐ πι στήμη
του, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ τοῦ δώσῃ ἀ παντή-
σεις στὰ ἀμέτρητα ἐρωτήματα ποὺ γεν νῶνται.
Ἀπ᾿ ὅλα ὅμως τὰ ἐρωτήματα τῆς φυσικῆς, τῆς
χημείας, τῆς ἀστρονομίας, τῆς πυρηνικῆς ἐν -
εργείας κ.τ.λ., τὸ σπουδαιότερο εἶ νε τὸ ἐρώτη-
 μα γιὰ τὸν ἑαυτό του· τί εἶνε ὁ ἄνθρωπος,
αὐτὸς ποὺ μόνος ἀπ᾿ ὅλα τὰ ζῷα πλάστηκε νὰ
βαδίζῃ ὄρθιος. Πῶς ἦρθε στὴν ὕπαρξι, πῶς
βρέθηκε στὴ ζωή; Ἀπὸ ποῦ προέρχεται, ποιά
ἡ καταγωγή του; Ποιός ὁ προορισμὸς καὶ ποιό
τὸ νόημα τῆς ζωῆς του; Γιατί ὑπάρχει στὸν κό-
 σμο αὐτόν; μήπως γιὰ νὰ πλουτί ζῃ, ν᾿ ἀγορά ζῃ,
νὰ χτίζῃ μέγαρα, νὰ γλεντᾷ καὶ ν᾽ ἀπολαμβάνῃ
ἡδονές; Ἐὰν εἶνε ἔτσι, τότε θά ᾽πρεπε νά ᾽νε
ἱ κανοποιημένος. Ἀλλ᾽ ἀκούω κάποιον ποὺ τὰ
ἀπήλαυσε ὅλα αὐτά, νὰ λέῃ ὅταν ἔφτασε πλέον
στὸ γῆ ρας· «Ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάν τα
ματαιότης» (Ἐκκλ. 1,2). Τί εἶνε λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος;
Οἱ ἀπαντήσεις τῶν φιλοσόφων εἶνε λαβύριν-
θος· χίλιοι φιλόσοφοι - χίλιες γνῶμες, δὲν ὑ -
πάρχει ἀπάντησι ἱκανοποιητική.
⃝ Διψάει ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀλήθεια, μὰ δὲν τὴ
βρίσκει. Διψάει ἀκόμα τὴ δικαιοσύνη. Κάθε ἐ -
ποχὴ διψᾷ δικαιοσύνη, ἀλλὰ ἡ δίψα αὐτὴ ἔχει
φουντώσει κατ᾿ ἐξοχὴν στὴ δική μας γενεά· οἱ
μικροὶ ζητοῦν προστασία ἀπὸ τὶς ἐπιβου λὲς
τῶν μεγάλων. Καὶ ὅμως ὁ ἄνθρωπος βλέπει οἱ
ἀδύνατοι νὰ εἶνε τὰ θύματα μιᾶς ἀ γρίας ἐκμε-
 ταλλεύσεως, βλέπει τὸ κακὸ καὶ τὴν ἀδικία νὰ
κυριαρχοῦν. Πίσω ἀπὸ τὶς ἐπιση μότητες τῶν
δῆθεν πολιτισμένων διπλωματῶν, μὲ τὰ γάν -
τια καὶ τοὺς χαρτοφύλακές τους, βλέπει νὰ ἰ -
σχύῃ ἕνας νόμος· ὄχι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ δικαιοσύ -

Κυριακὴ Πεντηκοστῆς (Ἰω. 7,37-52· 8,12)
23 Μαΐου 2010

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΚΖ΄
Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 158…

Συντάκτης † ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Τί διψάει ὁ ἄνθρωπος
«Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω» (Ἰω. 7,37)

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

Πόσο, ἀγαπητοί μου, πόσο γρήγορα φεύγουνοἱ ἡμέρες! Πέρασαν οἱ τέσσερις μεγάλες ἑ -ορτές· Μεγάλη Παρασκευή, Ἀνάστασις, Ἀνάλη-ψις καὶ σήμερα ἡ Πεντηκοστή, κατὰ τὴν ὁποί α ψάλ- λουμε· «Τίς Θεὸς μέγας, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια (μόνος)» (Ψαλμ. 76,14-15· μέγ. προκ.). Ὅπως τὸ ἀνθρώπινο σῶμα ἔχει σκιά, ἔτσι καὶἡ ἑορτὴ αὐτὴ ἔχει τὴ σκιά της. Ὑπῆρχε δηλαδὴπρὸ τῆς χριστιανικῆς Πεν τηκοστῆς καὶ πεντηκο- στὴ ποὺ ἑώρταζαν οἱ Ἑβραῖοι· αὐ  τοὶ εἶ χαν τὴ σκιὰ- ἐμεῖς τὴν πραγματικότητα, αὐ τοὶ τὸ ἀσήμι - ἐ -μεῖς τὸ χρυσάφι. Τέτοια μέρα ἑώρταζαν καὶ ἑορ-τάζουν τὴν παράδοσι τοῦ Δεκαλόγου στὸ Σινὰ κιὅτι θέριζαν τὰ πρῶτα στάχυα κ᾽ ἔκαναν τὰ πρῶ -τα ψωμιά· ἦταν ἑορτὴ τῆς παραδόσεως τῆς νό-μου καὶ τῆς προσφορᾶς τῶν πρώτων καρπῶν.Αὐτὰ εἶνε ἡ σκιά, καὶ ἡ πραγματικότητα; Ἐ -μεῖς ἑορτάζουμε ὅτι ὁ Θεὸς ὄχι πλέον σὲ κορυ -φὴ ὄρους, ἀλλὰ σὲ ἕνα ὑπερῷο, ἐκεῖ τὸ τρίτοπρόσωπο τῆς ἁγίας Τριάδος, τὸ πανάγιο Πνεῦ -μα, κατέβηκε καὶ φώτισε τοὺς δώδε κα ἀποστό-λους τοῦ Κυρίου· ἔκτοτε ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ εἶνεγραμμένος ὄχι σὲ πλάκες, ποὺ εὔκολα σπᾶνε,ἀλλὰ χαρα γμένος στὶς ἀνθρώπινες καρδιές, ἀπ᾽ὅπου δὲν σβήνει. Καὶ ὄχι μόνο δὲν σβήνει, ἀλλὰζῇ καὶ καρποφορεῖ. Ὅπως τότε προσέφεραντοὺς πρώτους καρπούς, ἔτσι καὶ οἱ δικές μαςκαρδιὲς δὲν πρέπει νά ᾽νε χωράφι ἄγονο· πρέ-πει κ᾽ ἐ μεῖς νὰ παρουσιάσουμε καρπούς.Ποιοί εἶνε οἱ καρποὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος; Ἐ -μένα ῥωτᾶτε; ρωτῆστε τὸν ἀπόστολο Παῦ λο· ἀ -νοῖξτε τὴν ἐπιστολή του πρὸς Γαλάτας καὶ θὰ δῆ -τε ἐκεῖ νὰ λέῃ, ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅ γιο φύτεψεστὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν δέντρο, ποὺ ποτίζεταιἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ Θεανθρώπου καὶ ζωογονεῖται μὲτὴν αὔρα τοῦ οὐρανοῦ, δένδρο ἀρετῶν. Καὶ ἀρι -θμεῖ πάνω στὸ δέν τρο αὐτὸ ὁ ἀπόστολος 9 καρ-πούς· «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν…» (Γαλ. 5,22). Δὲν θὰ θεολογήσω σήμερα ἐπὶ τοῦ παναγί ουΠνεύματος· αἰσθάνομαι τὴν ἀδυνα μία μου. Δὲνεἶμαι μέγας Ἀθανάσιος, οὔ τε μέγας Βασί λειος,οὔτε Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, οὔ τε Μᾶρ κος Εὐ -γενικός· πρακτι κὰ θὰ ἐξετάσω τὰ πρά γματα. Τώ- ρα λοιπόν, ποὺ ἑ ορτάζουμε «τὴν «ἀ παρχὴν τοῦΠνεύμα τος» (῾Ρωμ. 8,23), θέλω νὰ ῥωτή σω· Χριστέμου, αὐτὸ τὸ ἀκροατήριο ἔχει νὰ παρουσιάσῃκαρπούς; ἢ μήπως εἶνε δέν τρα ἄκαρπα, γιὰ τὰὁποῖα ἀξίζει νὰ λεχθῇ «πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν

καρπὸν καλὸν ἐκ κόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλε-ται»; (Ματθ. 3,10). Παρουσιάζουμε καρποὺς ἀξίους νὰτοὺς εὐλογήσῃ ὁ Χριστός; Ἰδού, ἀγαπητοί μου,τὸ ἐρώτημα ποὺ θέτω στὸν ἑαυτό μου καὶ σὲὅλους μας.Τὸ δέντρο τὸ καλὸ φαίνεται ἀπὸ τοὺς καρ-πούς· ἡ λεμονιὰ κάνει λεμόνια, ἡ πορτοκαλιὰπορτοκάλια, ἡ μηλιὰ μῆλα κ.τ.λ.· «ἐκ τοῦ καρ-ποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται» (ἔ.ἀ. 12,33) καὶ ἀπὸ τοὺςκαρποὺς θὰ γνωρίσουμε τοὺς Χριστιανούς, τίχριστιανοὶ εἶνε.Εἴπαμε ὅτι οἱ καρποὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματοςεἶνε ἐννέα. Καὶ ὁ πρῶτος καρπὸς ποὺ ἀναφέ ρειὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ γλυκὺς καὶ ὡραῖ ος, εἶ -νε, ἀγαπητοί μου, ἡ ἀγάπη· «ὁ δὲ καρπὸς τοῦΠνεύματός ἐστιν ἀγάπη…»· ἀγάπη πρὸς τὸνΘεὸ καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον.Ἂς μιλήσουμε γιὰ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη, ποὺδὲν περιορίζεται σὲ λόγια καὶ συναισθήματα. Ἡἀγάπη αὐτὴ φέρει κάποιο εἰδικὸ ὄνομα· ὀ νομά-ζεται ἐλεημοσύνη. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲν εἶ νε τί-ποτε ἄλλο παρὰ ἐφαρμοσμένη ἀγάπη.
* * *

Ὁ Χριστιανὸς, ἀγαπητοί μου, σύμφωνα μὲτὰς Γραφὰς δὲν πρέπει μόνο νὰ ἀπέχῃ ἀπὸ τὸκακό – ἀρνητικὴ ὄψις τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλὰ ὅ -πως λέει ἡ Γραφή, «ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποί- η σον ἀγαθόν» (Ψαλμ. 33,15) – ἡ θετικὴ ὄψις. Κακὸ ἡκλο πή, ἡ ἁρπαγή, ἡ πλεονεξία, ἡ λατρεία τοῦμαμωνᾶ, ἡ ἀσωτία, ἡ σπατάλη, ἡ ὀ κνηρία, ἀλλὰκαλὸ καὶ ἅγιο ἡ ἐλεημοσύνη. «Μακάριοι οἱ ἐλε-ήμονες», «γίνεσθε οἰκτίρμο νες» (Ματθ. 5,7. Λουκ. 6,36)· ἂνθέλετε νὰ δῆτε τοὺς οὐρανούς, «ἐνδύσασθεσπλάγχνα οἰκτιρ μοῦ» (Κολ. 3,12). Αὐτὸ ἀκούγεται ἀπὸπολλὲς κατευθύνσεις.
⃝ Πρῶτα - πρῶτα προέρχεται μέσα ἀπὸ τὰ βάθητῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς. Ἐὰν ψυχολογήσουμεθὰ δοῦμε, ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ εὐγενέστερα συναισθή- ματα εἶνε τὸ συναίσθημα τῆς συμ παθείας. Ἐὰνλ.χ. εἶσαι σὲ ἀκρογιαλιὰ καὶ δῇς νὰ ἐπιπλέῃ ἕνασανίδι, δὲν σοῦ κινεῖ περιέργεια· ἀλλ᾽ ἐὰν δῇςνὰ κινδυνεύῃ ἄνθρωπος, νὰ ζητάῃ βοήθεια, ἀνα-στατώνεσαι, ἔστω κι ἂν σοῦ εἶνε ἄγνωστος. Τίσημαίνει αὐτό; Ἐὰν πάλι πᾷς σὲ νοσοκομεῖο καὶδῇς ἕναν ἄρρωστο σὲ μιὰ γωνιὰ ν᾽ ἀναστενάζῃ,τὸ βράδυ δὲν ἔχεις ὄ ρεξι νὰ φᾷς. Ἐὰν πᾷς στὴφυλακὴ καὶ δῇς φυ λακισμένο, νιώθεις ἐκεῖνο
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νη τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλλὰ ὁ νόμος τῆς ζούγ -
κλας «τὸ μεγάλο θηρίο καὶ τὸ μεγάλο ψάρι
τρώει τὸ μικρό». Βλέπει τὴν ἀδικία νὰ κορυ-
φώνεται στὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν ἐθνῶν. Καὶ
τότε φωνάζει ἐκεῖνο ποὺ λέει ὁ προφήτης Ἠ -
σαΐας καὶ τὸ ἀκοῦμε τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα·
«Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς
γῆς» καὶ «Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσ -
θες κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς» (Ἠσ. 26,9,15).
⃝ Διψᾷ ὁ ἄνθρωπος ἀλήθεια κι ἀλήθεια δὲ
βρίσκει, διψᾷ δικαιοσύνη καὶ δικαιοσύνη δὲ
βρίσκει. Διψᾷ ἐπίσης τὴ χαρά. Δὲν πλάστηκε
γιὰ τὴ λύπη. Ἐὰν τὸ πουλὶ πλάστηκε γιὰ τὸν
ἀ έρα καὶ τὸ ψάρι γιὰ τὴ θάλασσα, κι ὁ ἄνθρω-
πος δὲν πλάστηκε γιὰ τὴν ὀδύνη, γιὰ νά ᾽νε
μελαγχολικός· εἶνε πλασμένος γιὰ τὴ χαρὰ
τοῦ οὐρανοῦ. Κι ὅμως τὴ χαρὰ δοκιμάζει μὲ
τὸ σταγονόμετρο σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο. Πλεο-
νάζει ἡ λύπη. Συχνὰ ὁ ἄνθρωπος ποτίζεται μὲ
πικρία γιὰ ὅσα γίνονται. Οἱ μεγαλύτερες μά-
λιστα πικρίες στὴ ζωὴ —σημειῶστε το— δὲν
προέρχονται ἀπὸ τοὺς ἔξω, τοὺς ξένους· προ-
 έρχονται ἀπὸ τοὺς οἰκείους, τοὺς δικούς μας
ἀνθρώπους. Ἡ γυναίκα φαρμακώνεται ἀπὸ τὸν
ἄντρα ποὺ ἀγάπησε καὶ πρὸς χάριν του ἐγκα-
τέλειψε τὸν πατέρα καὶ τὴ μάνα της. Ὁ ἄντρας
φαρμακώνεται ἀπὸ τὴ γυναῖκα ποὺ λάτρευσε
σὰν ἄγγελο. Οἱ γονεῖς φαρμακώνονται ἀπὸ τὰ
παιδιὰ ποὺ γέννησαν. Ἡ μεγαλύτερη πικρία
δὲν εἶνε ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς· εἶνε ἀπὸ ἀδελ-
φούς, συγγενεῖς καὶ φίλους. Θὰ μείνῃ αἰώ-
νιος ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ «Ἐχθροὶ τοῦ ἀν -
θρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ» (Ματθ. 10,36)· οἱ μεγαλύ τε-
 ροι ἐχθροὶ εἶνε οἱ ἄνθρωποι τοῦ σπιτιοῦ του,
ποὺ συχνὰ δὲν τὸν αἰσθάνονται, δὲν τὸν κατα λα-
 βαίνουν, δὲν τὸν πονοῦν· ἔχουν ἄλλο φρόνημα.
⃝ Παραπάνω ἀπ᾿ ὅλα ὅμως τί διψάει ὁ ἄνθρω-
πος, ἀδελφοί μου; Ἔρχεστε στὴν ἐκκλησία; πα-
 ρακολουθεῖ τε τὸν ὄρθρο; ἀκοῦτε ἐκεῖνο τὸν
πεντηκοστὸ ψαλμό; Ἐκεῖ ὁ Δαυΐδ, ὁ ἔνδοξος
βασιλιᾶς, ζητάει ἀπὸ τὸ Θεὸ αὐτὸ ποὺ διψοῦ -
με καὶ ὅλοι ἐμεῖς· «Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν
ἐμοί, ὁ Θεός» (Ψαλ. 50,12). Καθαρὴ καρδιά. Ὤ, δῶ -
στε μου ἕναν ἄνθρωπο, ἄντρα ἢ γυναῖκα, ποὺ
νά ᾽χῃ καρδιὰ καθαρὴ ἀπὸ κακοὺς λογισμοὺς
καὶ ἐπιθυμίες, καθαρὴ ἀπὸ πάθη καὶ μίση καὶ
ἔχθρες· δῶστε μου μιὰ τέτοια καρδιὰ καὶ σᾶς
χαρίζω ὅλα τ᾿ ἀγαθὰ τοῦ κόσμου. Δὲν ἔχουμε
καθαρὴ καρδιά. Ποιός εἶνε ἀναμάρτητος; Καὶ
μία μέρα, καὶ μία ὥρα, κ᾿ ἕνα λεπτὸ ἀκόμα νὰ
ζήσῃς, δὲν μπορεῖς νὰ εἶσαι «καθαρὸς ἀπὸ ῥύ-
 που» (Ἰὼβ 14,4). Τὸ συναισθάνεται αὐτὸ ὁ ἄνθρω-
πος καὶ ζητάει συγγνώμη ἀπὸ τὸ Θεὸ γιὰ τ᾿ ἁ -
μαρτήματά του καὶ λέει· Δός μου, Κύριε, κα-

θαρὴ καρδιά, σὰν τὴν καρδιὰ ποὺ εἶχαν οἱ ἅ -
γιοι, οἱ μάρτυρες καὶ οἱ ἀσκηταί. 

* * *Διψᾶμε, ἀγαπητοί μου, γιὰ ἀλήθεια, γιὰ δι-
 καιοσύνη, γιὰ χαρά, γιὰ καθαρὴ καρδιά. Ποῦ
θὰ τὰ βροῦμε αὐτά; Ἀλλοῦ βρίσκονται κι ἀλ -
λοῦ τὰ ψάχνουμε ἐμεῖς. Ξέρετε πῶς μοιά ζουμε;
Νά ̓ μουν ζωγράφος, θά ̓ παιρνα τὸ πινέλ λο νὰ
ζωγραφίσω ἕναν ἐξερευνητὴ ποὺ βαδίζει μέσα
σὲ μιὰ ἔρημο, κ᾽ ἔ χει πάρει μαζί του ὅλα τὰ ἐφό-
 δια (ἐργαλεῖα, λεφτά, φαγητό, ροῦχα, παπού-
τσια, καπέλλο, ραδιόφωνο, μαγνητόφωνο, φω-
το γραφικὴ μηχανὴ κ.τ.λ.), ἀλλὰ ξέχασε τὸ πιὸ
ἀπαραίτητο· ἕνα παγούρι μὲ νερό. Ξέχασε τὸ
νεράκι! Ἀνοίγει τὸ ῥαδιόφωνο κι ἀκούει ἀπα-
τηλὰ λόγια καὶ τραγούδια. Ὅταν ὅμως θὰ δι-
ψάῃ, τί νὰ τὰ κάνῃ ὅλ᾽ αὐτὰ ποὺ προσφέρει ὁ
μηχανικὸς πολιτισμός; Μένει διψασμένος στὴν
ἔρημο. Αὐτὴ τὴν εἰκόνα παρουσιάζει ὁ προ-
φή της Δαυῒδ λέγοντας· Δίψασε ἡ ψυχή μου,
Κύριε, μέσα σὲ τούτη τὴν ἔρημο· «ἐδίψησέ σε
ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ
ἐ ρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ» (Ψαλ. 62,1).

Διψασμένοι τοῦ κόσμου, μικροὶ καὶ μεγάλοι,
θέλετε ἀλήθεια νὰ ξεδιψάσετε; Μὰ δὲ βλέπε -
τε; ποτάμι τρέχει δίπλα σας! Νὰ πεθάνετε ἀ -
πὸ δίψα στὴ Σαχάρα δικαιολογεῖσθε, ἀλλὰ νὰ
πεθάνετε διψασμένοι ἐνῷ δίπλα σας ὑπάρχει
νερὸ εἶστε ἀδικαιολόγητοι. Δὲ χρειάζεται παρὰ
νὰ σκύψετε καὶ νὰ πιῆτε. Δοκιμάστε. Δὲν εἶνε
φαντασία ἡ πίστι μας· εἶνε ζωή, πραγματικότης.

Διαβάζετε, σᾶς παρακαλῶ, τὴν ἁγία Γραφή.
Ἀνοῖξτε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη στὸν προφήτη Ἰ -
εζεκιήλ. Στὴν ἀρχὴ τοῦ κεφαλαίου 47 (ΜΖ΄)
θὰ δῆτε ἕνα ὅ ραμα. Βλέπει ὁ προφήτης νὰ
βγαίνῃ νερὸ ἀπὸ τὸ ναὸ καὶ νὰ γίνεται ῥυάκι.
Γιὰ χίλια μέτρα μῆκος τὸ νερὸ φτάνει μέχρι
τὸν ἀστράγαλο. Στὰ ἑπόμενα χίλια μέτρα  ἀνε-
 βαίνει ὣς τὰ γόνατα, στὰ ἑπόμενα χίλια φτά-
νει μέχρι τὴ ζώνη, καὶ στὰ ἑπόμενα χίλια γίνε -
ται πλέον ποταμὸς ἀδιαπέραστος. Στὶς ὄχθες
του ἀναπτύσσεται πλουσία βλάστησι καὶ καρ-
ποφόρα δέντρα, ἐνῷ τὰ ζωογόνα νερά του ἀ -
ποδίδουν ἄφθονη ἁλιεία.

Τί εἰκονίζει ὁ ποταμὸς αὐτός; Τὴν πίστι μας
καὶ τὴν αὔξησί της διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Αὐ -
τὴ εἶνε τὸ ῥυάκι, ποὺ πήγασε ἀπὸ τὶς πληγὲς
τοῦ Ἐσταυρωμένου. Σιγὰ - σιγὰ μεγαλώνει καὶ
γίνεται ἀείρροος ποτα μὸς ποὺ ἀρδεύει μὲ τὰ
νάματά του τὸ πρόσωπο ὅ λης τῆς γῆς. Αὐτὴ
εἶνε ἡ Ἐκκλησία ποὺ ἵδρυσε ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ εὐ -
λο γεῖτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Αἰκατερίνης Πετραλώνων - Ἀθῆναι τὴν 28-5-1961. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 23-5-2010.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή. Ὄχι μία,δύο ἑορτὲς ἔχουμε· ἡ μία εἶνε ἡ Κυριακὴ
καὶ ἡ ἄλλη ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Πάντων.Τί θὰ πῇ Κυριακή; Θὰ πῇ, ὅτι ἡ ἡμέρα αὐτὴ
ξεχωρίζει ἀπὸ τὶς ἄλλες τῆς ἑ βδομάδος. Γι᾽
αὐτὸ νὰ ξυπνᾶμε καὶ νὰ ἐρχώμαστε νωρὶς τὸ
πρωὶ στὴν ἐκκλησία. Τὸ εἴπαμε καὶ ἄλλοτε· ὅ -
ταν λέγεται τὸ «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύμα-
τος…», πρέπει νὰ εἴμαστε ὅλοι μέσα. Στὰ πα-
λιὰ τὰ χρόνια ἡ ἐξώθυ ρα τοῦ ναοῦ ἔκλεινε. Κι
ὅταν ἀκουγόταν τὸ «Ὅσοι πιστοί…» (θ. Λειτ.), ἀ πο-
 χωροῦσαν οἱ κατηχούμενοι καὶ στὴ λειτουργία
ἔμε ναν μόνο οἱ βαπτισμέ νοι. Αὐτὸ ποὺ συμβαί -
νει τώρα, πολλοὶ νὰ ἔρ χων ται μετὰ τὸν ἀπό-
στολο ἢ καὶ μετὰ τὸ εὐαγγέλιο, εἶνε ἁμαρτία.

Ἡ Κυριακὴ λοιπὸν εἶνε μία ἡμέρα ἀφιερω-
μένη στὸ Θεό. Τί θὰ πῇ ἀφιερωμένη; Νὰ τὸ
ἐξ ηγήσουμε μὲ ἕνα παράδειγμα. Ἐπάνω στὴν
ἁγία τράπεζα ὑ πάρχει τὸ ἅγιο δισκοπότηρο.
Αὐ τό, λέμε, εἶνε ἀφιερωμένο στὸ Θεό· δὲν ἐ -
πι τρέπεται νὰ πάῃ κάποιος μέσα στὸ ἅγιο βῆ -
μα, νὰ πλησι ά σῃ στὴν ἁγία τράπεζα, νὰ πάρῃ
τὸ δισκοπότη ρο, τὸ ἅγιο ποτήριο ποὺ περιέ-
χει τὸ αἷ μα καὶ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας, νὰ
τὸ πάρῃ στὸ σπί τι του καὶ νὰ τὸ κάνῃ κρασο-
πότηρο. Ὄχι τέτοιο πρᾶγμα! Μόνο ἂν καμμιὰ
φορὰ –μὴ γένοιτο– ἐπικρατήσουν ἄθεοι καὶ
ἄ πιστοι, μπορεῖ νὰ δῆ τε νὰ φέρωνται ἔτσι. Τὸ
δισκοπότη ρο, ποὺ εἶνε δοσμένο γιὰ πάντα στὸ
Θεό, λέγεται ἅ γιο. Ὅπως εἶνε λοιπὸν τὸ ἅγιο
ποτήριο, ἔτσι εἶνε καὶ ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς·
εἶνε ξεχωρισμένη ἀπὸ τὶς ἄλλες ἡμέρες τῆς
ἑ   βδομάδος κ᾽ ἔχει ἀφιερωθῆ στὸ Θεό. Δὲν
μπορεῖς τὴν Κυριακὴ νὰ κάνῃς ὅ,τι κάνεις τὶς
ἄλλες μέρες. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμ -
πτη, Παρασκευή, Σάββατο, δουλειὰ σὰν τὸ
μυρμήγκι. Ἡ δουλειὰ εἶνε εὐλογία. Ἀλλὰ ὅσο
εὐλογία εἶνε ἡ ἐργασία τῶν ἄλλων ἡμερῶν,
τόσο εἶνε ἁμαρτία νὰ ἐργάζεσαι τὴν Κυριακή,

ἐκτὸς ἀπὸ μιὰ μεγάλη ἀνάγκη. Ὅταν ξημε-
ρώνῃ ὁ ἥλιος τῆς Κυριακῆς, πρέπει νὰ σταμα -
τᾷ κάθε ἐργασία. Χτύπησε ἡ καμπάνα; ὁ γεωρ-
 γὸς θ᾽ ἀφήσῃ τὸ ἀλέτρι του καὶ ὁ ψαρᾶς τὸ δί-
 χτυ, ὁ βοσκὸς θὰ κλείσῃ τὰ πρόβατα στὸ μαν -
τρί, ἡ νοικοκυρὰ θ᾽ ἀφήσῃ τὸ μαγειρειὸ καὶ τὰ
παι διὰ θ᾽ ἀφήσουν τὰ μαθήματα. Ὅ λοι νὰ κά-
νουν φτερὰ γιὰ νὰ βρεθοῦν στὴν ἐκ κλησιά, νὰ
ποῦν στὸν Κύριο ἕνα εὐχαριστῶ κ᾽ ἕνα «Δό -
ξα σοι, ὁ Θεός». Αὐτὸ εἶνε τὸ μεγαλεῖο τῆς Κυ-
ριακῆς, ποὺ εἶνε ἀφιερωμένη στὸ Θεό.

Σήμερα λοιπὸν εἶνε Κυριακή. Ἀλλὰ ἡ Κυρι -
ακὴ αὐτὴ ἔχει καὶ μιὰ σπουδαία ἑορτή, κινη -
τὴ ἑορτή, τὴν ἑορτὴ τῶν ἁγίων Πάντων. Λέγε -
ται κινητή, γιατὶ κινεῖται, δὲν ἑορτάζεται δη-
λα δὴ κάθε χρόνο τὴν ἴδια ἡμερομηνία· ἀλ λά-
 ζει ἡμερομηνία της μαζὶ μὲ τὴν Κυριακὴ αὐ -
τή, ἡ ὁποία μετακινεῖται γιατὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ
τὸ Πάσχα. Ἂς ποῦμε λοιπὸν τώρα λίγα λόγια
γιὰ τοὺς ἁγίους Πάντες.

* * *Τί εἶνε, ἀγαπητοί μου, οἱ ἅγιοι Πάντες, ποὺ
ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας;

Μερικοὶ ὅταν ἀκοῦνε ἅγιος, φαντάζονται
ὅτι ὁ ἅγιος εἶνε κάποιος καλόγερος, ποὺ ἄ -
φη σε τὸν κόσμο, πῆγε στὸ Ἅγιο Ὄρος ἢ σὲ
ἄλ λο μοναστήρι κ᾽ ἐκεῖ νηστεύει, ψάλλει, κά-
νει προσευχές, κρατάει κομποσχοίνι, καὶ ἔτσι
ἁγίασε. Εἶνε ἔτσι; Οἱ ἅγιοι Πάντες δὲν ἦσαν
ὅ λοι καλόγεροι. Λίγοι ἦταν καλόγεροι, λίγοι
ἱερεῖς, λίγοι ἀρχιερεῖς· τὸ πλῆθος, τὸ μεγάλο
πλῆθος, τὸ «νέφος μαρτύρων» ποὺ λέει σή-
με ρα ὁ ἀπόστολος(Ἑβρ. 12,1), τὰ ἑκατομμύρια τῶν
ἑκατομμυρίων, ἦταν λαός, λαϊκοί.

Ἦταν ἀπ᾽ ὅλα τὰ μέρη. Ἡ ἁγιότης μοιάζει
σὰν ἕνα λουλούδι ποὺ φυτρώνει παντοῦ· καὶ
στὸ βουνὸ καὶ στὸν κάμπο, καὶ στὰ βράχια καὶ
στὶς πεδιάδες, καὶ στὰ περιβόλια καὶ στὶς αὐ -
λές. Παντοῦ φυτρώνει τὸ λουλούδι αὐτό.

Οἱ ἅγιοι εἶνε ἀπ᾽ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα. Ὅ -
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ποιο ἐπάγγελμα νὰ μοῦ πῇς, ὑπάρχει ἅγιος.
Ὑπάρχουν ἅγιοι γεωργοί, ὅπως ὁ ἅγιος Τρύ-
φων, ποὺ ἔσκαβε καὶ κλάδευε ἀμπέλια. Ὑπάρ-
 χουν ἅγιοι βοσκοί, ὅπως ὁ Ἄ βελ κι ὁ ἅγιος Σπυ-
 ρίδων, ποὺ ἔβοσκαν τὰ πρόβατά τους. Ὑ πάρ-
χουν ἅγιοι στρατιῶτες, ὅπως οἱ Τεσσαρά κον -
τα Μάρτυρες ποὺ μαρτύ ρησαν στὴ Σεβάστεια
τοῦ Πόν του. Ὑπάρχουν ἅγιοι δασκάλοι, ὅ πως
οἱ μέγας Βασίλειος Χρυσόστομος Γρη γό  ριος.
Ὑπάρχουν ἅγιοι ἀξιωματικοί, ὅπως ὁ ἅ γιος Γε-
 ώργιος κι ὁ ἅγιος Δημήτριος. Ὑπάρχουν ἅγιοι
βασιλεῖς καὶ αὐτοκράτορες, ὅπως ὁ ἅγιος Κων-
 σταν τῖ νος καὶ ἡ ἁγία Ἑλένη… Μπορεῖς δηλα-
δή, ὅ,τι καὶ νά ̓ σαι, εἴτε καλλιεργητὴς εἴ τε κτη-
νοτρόφος εἴτε ἀεροπόρος εἴτε στρατη γὸς εἴτε
πλούσιος εἴτε φτωχός, ὁποιοδήποτε τίμιο ἐπάγ-
 γελμα κι ἂν κάνῃς, μπορεῖς ν᾽ ἁγι άσῃς. Δὲν σ᾽
ἐμποδίζει αὐτό· μὴν προφασιστῇς. Κάθε Χρι-
στιανὸς μπορεῖ νὰ γίνῃ ἅγιος, ἀρκεῖ νὰ θέλῃ.

Οἱ ἅγιοι εἶνε ἀκόμη ἀπ᾽ ὅλες τὶς ἡλικίες. Ἔ -
χουμε ἁγίους βρέφη, ὅπως τὰ νήπια ποὺ ἔ -
σφαξε ὁ Ἡρῴδης, ἁγίους παιδιὰ ποὺ πήγαι-
ναν σχολεῖο. Ἔχουμε ἁγίους νέους στὸ ἄνθος
τῆς ἡλικίας. Ἔχουμε ἅγιες γυναῖ κες, ἁγίους
γέροντες μὲ ἄσπρα μαλλιά· πάσης ἡλικίας.

Ἔχουμε ἁγίους ἀπ᾽ ὅλα τὰ ἔθνη. Δὲν εἶνε
μό νο Ἕλληνες, εἶνε ἀπ᾽ ὅλα τὰ μέρη. Ἀπέναν -
τι ἀπ᾽ τὴ Λαμία εἶνε ἕνα μεγάλο νησί, ἡ Εὔ -
βοια· λίγο πιὸ κάτω ἀπὸ τὰ Λουτρὰ τῆς Αἰδη-
ψοῦ εἶνε τὸ προσκύνημα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ ῾Ρώσου· ἀπὸ ἐκεῖ κάθε χρόνο περνάει χι-
λιά δες κόσμος ποὺ φτάνει ἀπὸ παντοῦ, κι ἀ -
πὸ τὴν Ἀθήνα κι ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ κι ἀπ᾽ ἔξω,
κι ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο ἀκόμα, καραβάνια - καρα-
βάνια φτάνουν. Λίγοι πᾶ νε στὰ Λουτρά, οἱ πε-
ρισσότεροι πᾶνε στὸν Ἅ γιο, ποὺ εἶνε ἀπὸ τὴ
῾Ρωσία. Ἔχουμε ἁγίους ἀπὸ κάθε χώρα· ἁγί-
ους Βουλγάρους, Σέρβους, ̔Ρου μάνους, Εὐ ρω-
 παίους, Ἀμερικανούς…· ἀπ᾽ ὅλο τὸν κόσμο.

Δὲν σ᾽ ἐμποδίζει τὸ ἐπάγγελμα, δὲν σ᾽ ἐμ πο-
 δίζει ἡ ἡλικία, δὲν σ᾽ ἐμποδίζει τὸ ἔθνος, δὲν σ᾽ἐμποδίζει ἡ ἐποχή. Ἄ, λένε μερικοί, τὰ παλιὰ
τὰ χρόνια ἁγίαζαν οἱ ἄνθρωποι, στὰ χρό νια μας
δὲν ἁγιάζουν. Καὶ στὴν ἐποχή μας ὅμως, ἐπο -
χὴ διαφθορᾶς, ὑπάρχουν ἅγιοι. Στὴν Αἴγινα π.χ.
εἶνε ὁ ἅγιος Νεκτάριος ἐπίσκοπος Πεν ταπό-
λεως, ποὺ κάνει θαύματα. Πηγαίνει ἐκεῖ πλῆ -
θος κόσμου μὲ τὸ καράβι. Πότε ἔζησε; Στὰ
χρόνια μας (1846-1920). Θέλετε ἄλλο παράδειγμα;
Ἔξω ἀπ᾽ τὰ Τρίκκαλα, σ᾽ ἕνα μικρὸ χωριό, πα-
ρουσι  άστηκε ἄλλος ἅγιος, ὁ π. Δημήτριος Γκα-
 γκαστάθης (1902-1975), καὶ κάνει θαύματα· ἦταν
παπᾶς ἀγράμματος, τσοπᾶνος μὲ ἐννιὰ παι-
διά, καὶ κάθε μέρα χτυποῦσε τὴν καμπάνα.

Ἀπ᾽ ὅλα λοιπὸν τὰ ἔθνη, ἀπ᾽ ὅλες τὶς γλῶσ -
σες, ἀπ᾽ ὅλες τὶς ἡλικίες, ἀπ᾽ ὅλα τὰ μέρη, ἀπ᾽
ὅλο τὸν κόσμο, ἂν θέλῃ κανείς, γίνεται ἅγιος.
Γι᾽ αὐτὸ οἱ ἅγιοι δὲν εἶνε ἕνας καὶ δύο, εἶνε ἑ -κατομμύρια, «νέφος» ὁλόκληρο εἴπαμε. Πιὸ εὔ -
 κολα μετρᾷς τὰ ἄστρα τ᾽ οὐρανοῦ, τὴν ἄμ μο
τῆς θαλάσσης, τὰ φύλλα τῶν δέντρων, παρὰ
τοὺς ἁγίους. Καὶ συνεχῶς προστίθενται νέοι.

* * *Οἱ ἅγιοι, ἀγαπητοί μου, μὲ τὶς προσευχές,
τὶς νηστεῖες, τὰ λόγια, τὰ θαύματα, μὲ ὅλη τὴ
ζωὴ καὶ τὸ τέλος τους, μὲ τὰ μαρτύριά τους,
φωνάζουν, ὅτι ἡ θρησκεία μας εἶνε ἀληθινή, ἡπίστι μας εἶνε ζωντανή. Δὲν εἶνε ψέμα, παρα-
μύθι. Ὅλα μπορεῖ νά ̓ νε ψέμα· καὶ ὁ ἥλιος, καὶ
τὰ ἄ στρα, κι ὁ κόσμος, κ᾽ ἐμεῖς οἱ ἴ διοι· ἕνα
δὲν εἶ νε ψέμα, ἡ ἁγία μας θρησκεία. Γεννᾷ ἁ -
γίους, κάνει καὶ θὰ κάνῃ θαύματα.

Ἀλλ᾽ ὅπως πάνω στὴν κοπριὰ φυτρώνουν
καὶ μανιτάρια φαρμακερά, ἔτσι καὶ στὴ σημε-
ρι νὴ κοινωνία φυτρώνουν ἄπιστοι, ἄ θεοι, ὑλι-
 σταί, αἱρετικοί, ἰεχωβῖτες κ.λπ.. Ὁ ἀπόστολος
Παῦλος προφήτευσε, ὅτι στοὺς ἐσχάτους και-
 ροὺς θὰ παρουσιαστοῦν ἀσεβεῖς, ποὺ θὰ κλεί-
 νουν τ᾽ αὐτιά τους στὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, καὶ
θὰ τ᾽ ἀνοίγουν στὸ ψέμα τοῦ διαβόλου (βλ. Β΄ Τιμ.
4,3-4). Καὶ βλέπεις ἐπὶ ὧρες τεντώνουν τ᾽ αὐ τί
τους στοὺς δι αφόρους σταθμοὺς ν᾽ ἀκούσουν
τί ψευτιὲς θὰ πῇ τὸ Λονδῖνο, ἡ Βιέννη, ἡ Νέα
Ὑόρκη ἢ ἡ Μόσχα. Τ᾽ αὐτί τους ἐκεῖ καὶ τὸ μά-
τι στὴν τηλεόρασι. Πέφτει σπόρος σατανικός,
θέλουν νὰ πλήξουν τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ.

Ὅσο ὅμως κι ἂν πολεμήσουν τὴν Ἐκκλησία,
δὲν θὰ πετύχουν τίποτα! Ἡ πίστι μας, ἡ ἀ λήθεια
ποὺ μᾶς δίδαξαν οἱ ἀπόστολοι καὶ γιὰ τὴν ὁποία
μαρτύρησαν οἱ ἅγιοι Πάντες, εἶνε βράχος. Ὅ -
πως τὸ βράχο δὲν τὸν νικοῦν τὰ κύμα τα, ἔτσι
καὶ ἡ πίστι μας, πάνω στὴν ὁποία εἶνε κτισμέ-
νη ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, εἶνε ἀνίκητη (πρβλ. Ματθ.
16,18). Ἡ πίστι μας εἶνε διαμάντι, ποὺ δὲν σπάει ὅ -
σο κι ἂν τὸ χτυποῦν· κανένας διάβολος καὶ καν -
 ένα σφυρί του δὲν θὰ τὸ θραύσῃ. Ἡ θρησκείαμας εἶνε δέντρο, ποὺ δὲν τὸ φύτε ψε ἄνθρωπος·
τὸ ἐφύτευσε ἡ ἁ γία Τριάς, καὶ κανένα τσε-
κούρι δὲν θὰ μπορέ σῃ νὰ τὸ ῥίξῃ. Μένει ῥι-
ζωμένο στὴν καρδιὲς τῶν πιστῶν. Τέτοια εἶνε
ἡ θρησκεία μας, τέτοια θαύματα κάνει.

Θὰ ᾽ρθοῦν χρόνια δύσκολα. Ἀλλὰ καὶ ἂν ὅλοι
γονατίσουν στὸν διάβολο, ἐσεῖς νὰ μὴ γονατί-
 σε τε. Μείνετε μέχρι τέλους πιστοί, γιὰ νὰ ἔ -
χε τε πάντοτε τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ πρεσβειῶν τῶν ἁγίων ἀπο-
στόλων καὶ τῶν ἁγίων Πάντων· ἀμήν.
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