
Τὸ εὐαγγέλιο σήμερα (βλ. Ματθ. 6,22-33), ἀγαπητοί
μου, μιλάει γιὰ τὸν ἄνθρωπο, γιὰ τὶς ἀνάγ - κες του· τὶς πνευματικές, ἀλλὰ καὶ τὶς ὑλικὲς- σωματικές. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶνε ὅπως

οἱ ἀσώματοι ἄγγελοι· εἶνε καὶ σάρκα, χρειάζε -
ται ὀξυγόνο, τροφή (φαγητὸ καὶ ποτό), στέγη,
ἐνδυμασία. –Καὶ γι᾽ αὐτά, θὰ πῆ τε, ἐν  διαφέρε-
 ται ὁ Θεός; Βεβαίως. Καὶ ἀπό δει ξις εἶνε, ὅτι ἡ
θεία πρόνοια φρόντισε νὰ ὑπάρχουν αὐτὰ ἐ -
δῶ στὴ Γῆ, ἐνῷ στὴ σελήνη καὶ σὲ ἄλ λους πλα -
νῆτες δὲν ὑπάρχουν. Ἐδῶ διατηρεῖ ἀ τμόσφαι-
 ρα, γεμί ζει τοὺς κάμπους στά χυα, συλ λέγει νε -
ρὸ σὲ δε ξαμενές, παράγει φυτι κὲς ὗ λες (βαμ -
βάκι, λινάρι) γιὰ τὴν ἐνδυμασία μας… Χωρὶς
αὐτὰ μποροῦσε νὰ ζήσῃ ὁ ἄνθρωπος ἐπάνω
στὴ Γῆ; Μόνο ἐδῶ ὑπάρχουν ὅλες οἱ ἀναγ -
καῖες συνθῆκες γιὰ τὴ ζωή. Καί, μὲ τὰ σύγχρο   -
 να μέσα καλλιεργείας ἀλλὰ καὶ μὲ μιὰ δικαία
κατανομὴ τῶν ἀγαθῶν, αὐτὴ ἡ Γῆ μπορεῖ νὰ
θρέ  ψῃ διπλάσιο καὶ τριπλάσιο πληθυσμό!

Ἐνδιαφέρεται λοιπὸν ὁ Θεός. Οἱ ἄνθρωποι
ὅμως δὲν πιστεύουν στὴν θεία πρόνοια καὶ
βασανίζονται. Αὐτὸ δὲν τὸ θέλει ὁ Κύριος. Νὰ
φροντίζουμε γιὰ τὶς ἀ νάγκες μας ναί, ἀλλὰ ὄ -χι μὲ ἀγωνία. Σήμερα ὁ κόσμος ἀγωνιᾷ γιὰ ὅ -
λα· γιὰ τὴν εἰρήνη, τὴν ἐνέργεια, τὸ κλίμα, τὴ
ζωή, τὴν ὑ γεία, τὴ διατροφή, τὴν περιουσία,
τὴν ἐνδυμασία του· τί θὰ φᾶμε, τί θὰ πιοῦμε,
τί θὰ ντυθοῦμε!…· νά ἡ ἀγωνία του.

Γιὰ τὸ φαγητό, τὸ πιοτὸ καὶ τὶς καταχρή-
σεις, ποὺ γίνονται, καὶ γιὰ τὰ ἄλλα δὲν θὰ πῶ
τώρα. Θὰ πῶ μό νο λίγα λόγια γιὰ τὴν ἐνδυμα -σία μὲ ἀ φορμὴ τὰ λόγια τοῦ σημερινοῦ εὐαγ-
γελίου «Μὴ μεριμνᾶτε …τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐν -
δύσησθε» καὶ «περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶ τε;»
(Ματθ. 6,25,28). Τί θὰ φορέσουν οἱ ἄνθρωποι!

* * *Ἡ ἐνδυμασία, ἀγαπητοί μου, –κανείς δὲν
τὸ ἀρνεῖται– εἶνε μία ἀνάγ κη.

◊ Ὁ ἄνθρωπος εἶνε ὁ μόνος ἀπ᾽ ὅλα τὰ ζῷα
ποὺ γυμνὸς πέφτει ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μάνας
του καὶ «γυμνὸς» κατεβαίνει στὸν τάφο. Ὅ -
λα τ᾽ ἄλλα γεννιῶνται ντυμένα μονίμως μὲ τὸ
δέρ μα τους· βλέπεις τὸ ζῷο καὶ βρέχεται, ἀλ -
λὰ ἔ χει τὸ «ἀδιάβροχό» του· ἂς πέφτῃ νερό,
δὲν τὸ πειράζει. Τὸν ἄνθρωπο ὅμως ὁ Πλά-
στης τὸν ἔ κανε μὲ δέρμα λεπτό, γιὰ νὰ εἶνε
αὐτὸ τρόπον τινὰ τὸ ῥαντὰρ ποὺ μὲ τοὺς πό-
 ρους του τὸν «εἰδο ποιεῖ» γιὰ τὶς συνθῆκες
τοῦ περι  β άλλοντος (ψῦ χος, θερμότης, ὑγρα-
σία, ξηρασία…). Ἀφήνω ὅμως τὸ θέμα αὐτό,
στὸ ὁποῖο ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται νὰ μει-
ονεκτῇ ὁ ἄνθρωπος ἐν συγκρίσει μὲ τὰ ζῷα –
ἐνῷ ἀντιθέτως πλεον εκτεῖ καὶ φαίνεται ἐδῶ
θαυμάσια ἡ σοφὴ φροντίδα τοῦ Θεοῦ γι᾽ αὐ -
τόν. Ὁ ἄνθρωπος λοιπὸν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐν -
δυμασία, γιὰ νὰ προφυλάσ  σεται ἀπὸ τὶς δυσ -
μενεῖς ἀτμοσφαιρικὲς μετα βολές. Αὐτὴ εἶνε
ἡ μία χρησιμότης τοῦ ἐν  δύματος, ἡ ὁ ποία κα-
λύπτει μία φυσικὴ ἀ νάγκη.◊ Ἡ ἄλλη χρησιμότης καλύπτει τὴν ἠθι κὴἀ νάγκη, ποὺ ἀνέκυψε στὴ ζωὴ τῶν πρωτο-
πλάστων μετὰ τὴν πτῶσι καὶ τὴν ἔξωσι ἀπὸ τὸν
πα  ράδεισο. Στὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς τους ἦταν γυ-
μνοὶ διότι ἦταν ἀθῷοι. Ἦταν ὅπως τὰ νήπια,
ποὺ παίζουν στὴν αὐλὴ μαζὶ ἀρσενι κὰ καὶ θη-
λυκὰ χω ρὶς νὰ πονηρεύωνται, ἀθῷα σὰν ἀγ -
γελού δια, ἀλλὰ μόλις μεγαλώσουν λίγο ἀρχί-
ζει ἡ πο νηρία. Καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὅσο ἦταν ἀ -
θῷος, δὲν ἔνιωθε ντροπὴ ποὺ ἦταν γυμνός·
ὅταν ὅ μως ἁ μάρτησε καὶ μπῆκε στὴν ψυχή
του ἡ πο νη  ριά, τότε μόνος του ἔνιωσε τὴν ἀ -
νάγκη νὰ σκεπα στῇ (βλ. Γέν. 3,7). Γι᾽ αὐτὸ λοιπὸν
ὑπάρχει τὸ ῥοῦχο, γιὰ νὰ προστατεύῃ τὴν
αἰδῶ, τὴ ντροπή.

Ἀλλὰ τί ἔκανε ὁ ἄνθρωπος; Πῆρε τὸ ἔνδυ-
μα, ποὺ εἶνε φυσικῶς καὶ ἠθικῶς ἀναγκαῖο, –
ἐ δῶ εἶνε τὰ δύο ἐγκλήματα τῆς μόδας– καὶ τὸ
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ἔ κανε ἢ μέσον ἐγωκεντρικῆς ἐπιδείξεως, ἢ πέ-
τρα γενετησίου σκανδάλου, ἢ καὶ τὰ δύο μαζί.

� Τὸ ἔνδυμα γίνεται πρῶτον μέσον ἐγωκεν -τρικῆς ἐπιδείξεως. Ἀν τὶ ὁ θνητὸς νὰ καλύψῃ τὰ
μέ λη του μὲ λίγο ἁπλὸ ὕφασμα, κατασκευάζει
ὑφάσματα βαρύτιμα καὶ ἐνδύματα πολυτελῆ
ποὺ κοστίζουν ποσὰ ἀ μύθητα. Στὸν πειρασμὸ
αὐτὸν ὑποκύπτουν πε ρισσότερο οἱ γυναῖκες·
τρέχουν σὲ καταστήματα νεωτερισμῶν, ἀναζη -
τοῦν μοδίστρες στὸ ἐσωτερικὸ ἀλλὰ καὶ στὸ
ἐ ξωτερικό, ῥάβουν καὶ ἀλλάζουν ἀμέτρη τες
τουαλέττες, προκαλοῦν καὶ ἐρεθίζουν μὲ τὴ
σπατάλη τοὺς ἐνδεεῖς, ποὺ μένουν γυμνοὶ λό -
γῳ φτώχειας. Ἡ πολυτέλεια καὶ ἡ σπατάλη
γύρω ἀπὸ τὴν ἐνδυμασία εἶνε ἁμαρτία καὶ μα-
ταιότης. Καμμιά γυναίκα, λέει τὸ εὐαγγέλιο
σήμερα, ὅσο ὄμορφα καὶ ἂν ντυθῇ, δὲν θὰ
μπορέσῃ νὰ φτάσῃ τὴν ὀμορφιὰ ποὺ ἔχουν
«τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ» (βλ. Ματθ. 6,28-29). Τὰ ντύνει ὁ
Θεὸς μὲ στολὲς ἀνώτερες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ φο-
ροῦν πριγκίπισσες καὶ βασίλισσες. 

� Τὸ ἔνδυμα δεύτερον γίνεται πέτρα γενε-τησίου σκανδάλου, μέσο σεξουαλισμοῦ. Ἀν τὶ
ἡ γυναίκα νὰ σκεπάσῃ τὸ σῶμα της, βγάζει τὸ
ῥοῦχο της καὶ βάζει φωτιὰ νὰ κάψῃ τὸν κό-
σμο. Ὁ σατα νᾶς ἀπὸ καιρὸ πῆρε ψαλίδι, πλη-
σίασε τὴ γυναῖ κα καὶ ἄρχισε νὰ τῆς κονταίνῃ
τὰ μαλλιά, τὰ μανίκια, τὰ φουστάνια. Κατήν -
τησε ἔτσι νὰ περπατάῃ σήμερα σχεδὸν γυμνὴ
στὸ δρόμο, στὴν πλατεῖα, στὰ μέσα συγκοι-
νωνίας, στὶς πλάζ, μέχρι καὶ στὰ σχολεῖα καὶ
στὰ δικαστήρια… Γύμνια παντοῦ, ἀκόμη –ὦ
Θεέ μου– καὶ μέσα στὴν ἐκκλησία! ἐκεῖ ποὺ
καὶ οἱ ἄγγελοι κατακαλύπτουν τὰ πόδια καὶ τὰ
πρόσωπά τους ! Αὐτὸ εἶνε ἀπαράδεκτο.

Ὄχι μόνο οἱ γυναῖκες ἀλλὰ καὶ οἱ ἄν τρες
πρέπει νὰ ἐκκλησιάζωνται σεμνά. Πῆγα σὲ
μιὰ ἐκκλησία καὶ εἶδα κάποιον μὲ κοντομά νι-
κο. –Ἔλα ̓ δῶ, παιδάκι μου, τοῦ λέω· ποῦ εἶ νε
τὸ σακκάκι σου; –Τό ᾽χω στὸ σπίτι. –Νὰ φύ -
γῃς, νὰ πᾷς νὰ τὸ φορέσῃς καὶ νά ᾽ρθῃς. Πῆ -
γε πράγματι στὸ σπίτι καὶ ἦρθε μὲ τὸ σακκά-
κι του. Εἶνε ντροπὴ νὰ ἐκκλησιάζωνται μὲ τὰ
κοντομάνικα. Πρέπει νὰ πέσῃ κόσκινο.

Στὸ Εὐαγγέλιο διαβάζουμε, ὅτι κάποιος νέ-
ος ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ δαίμονος ἔσχιζε τὰ
ῥοῦχα του καὶ παρουσιαζόταν γυμνός (βλ. Λουκ.
8,27)· εἶχε τὸ δαιμόνιο τοῦ γυμνισμοῦ. Ὁ διάβο -
λος τὸν ἔβαζε νὰ σχίζῃ τὰ ῥοῦχα του. Ἀλλ᾽ ὅ -
ταν ὁ Χριστὸς ἔβγαλε τὸ δαιμόνιο, τότε κα-
θόταν κοντὰ στὸ Χριστὸ «ἱματισμένος καὶ σω-
φρονῶν» (βλ. ἔ.ἀ. 8,35). Κοντὰ στὸ διάβολο ἦταν γυ-
μνός, κοντὰ στὸ Χριστὸ ἦταν «ἱματισμένος
καὶ σωφρονῶν»· ἔτσι λέει τὸ Εὐαγγέλιο.

Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα δαιμόνια ποὺ τα-
ράζει τὴν ἐποχή μας εἶνε τὸ δαιμόνιο τοῦ γυ-μνισμοῦ. Αὐτὸ θὰ εἶνε ὁ τάφος τῆς ἀνθρωπό-
τητος. Εἴμαστε στὴν ἀρχὴ ἀκόμα. Τί θὰ δοῦν
τὰ ματάκια μας, εἶνε ἀπερίγραπτο.

Θὰ μοῦ πῇς· –Εἶσαι αὐστηρός! Σοῦ ἀπαν -
τῶ. Ποιά θεωρεῖς πιὸ ἐξελιγμένη (δηλαδὴ πιὸ
διεφθαρμένη) πόλι; Τὸ Παρίσι; Μπορεῖ ἐκεῖ ἡ
γυναίκα νὰ κυκλοφορῇ γυμνὴ στὰ καμπαρέ,
στὰ κέντρα διασκεδάσεως καὶ παντοῦ νὰ γί-
νων ται ὄργια. Ἀλλ᾽ ὅταν πᾷς στὴ μεγάλη ἐκ -
κλησία τους, στὴν Παναγία τῶν Παρισίων, ἐ κεῖ
καὶ ἡ βασίλισσα νὰ πάῃ, καὶ ἡ κόρη τοῦ προέ-
δρου τῆς δημοκρατίας νὰ πάῃ, ἂν δὲν εἶνε
σκεπασμένη, ὁ θυρωρὸς τῆς ἐκκλησίας δὲν
θὰ τὴν ἀφήσῃ νὰ περάσῃ μέσα. Μάλιστα, ἀγα-
πητέ μου. Τί μοῦ λὲς λοιπὸν ὅτι ἐγὼ εἶμαι αὐ -
στηρός; Στὰ ἄλλα ἔθνη ἔχουν μεγαλύτερο σε-
 βασμὸ ἀπὸ ἐμᾶς ἐδῶ, ποὺ ἄντρες - γυναῖ κες
μπαίνουν στοὺς ναοὺς κατ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο.

–Τί νὰ κάνουμε; θὰ μοῦ πῇς. Νὰ βάλουμετάξι. Ἐγὼ ὡς ἐπίσκοπος στὴ Φλώρινα ἔχω ἑ -
κατὸ περίπου ἐκκλησίες. Σὲ καμμιά γυναῖκα
δὲν ἐπιτρέπω νὰ περάσῃ μέσα γυμνή. Κι ὅ ταν
ἔρ χωνται προσκυνηταὶ ἀπὸ μακριά, τὸ ξέ-
ρουν καὶ συμμορφώνονται· παίρνουν μαζί
τους τὴ ζακέττα γιὰ νὰ μποῦν. Δὲν τὸ λέω γιὰ
νὰ καυχηθῶ. Κανένας δὲν μπαίνει μέσα ἄσε-
μνα, οὔ τε ἄντρας οὔτε γυναίκα. Μέχρις ὅτου
ὅμως γίνῃ ἐνημέρωσις, κρίνω μὲ ἐπιείκεια.
Κάποτε δὲν θὰ πρέπῃ νὰ ἐπικρατήσῃ τάξις
καὶ εὐπρέπεια; Νὰ μείνουμε μέσ᾽ στὴν ἐκκλη-
σία «ὅσοι πιστοί» (θ. Λειτ.), ἄντρες - γυναῖκες, νὰ
λατρεύουμε τὸ Θεὸ «ἐν πνεύματι καὶ ἀλη-
θείᾳ» (Ἰω. 4,23-24). * * *

Τελείωσα, ἀδελφοί μου. Διάβασα κάτι στὸν
ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, ὁ ὁποῖος εἶνε προφή -
της. Τί εἶπε λοιπὸν ὁ προφήτης αὐτός, ὁ ἅγι -
ος Κοσμᾶς, πρὶν ἀπὸ διακόσα χρόνια; Ἂν δὲν
θέλετε ν᾽ ἀκούσετε ἐμένα, ἀκοῦστε αὐτόν,
τὸν Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Κάποιος τὸν ῥώτησε·
–Πότε θὰ γίνῃ ἡ συντέλεια τοῦ αἰῶνος; πότε
θὰ φτάσῃ τὸ τέλος τοῦ κόσμου; Πολλὰ εἶνε
τὰ σημάδια. Ἔρχεται σκούπα ἠλεκτρική, ποὺ
θὰ σαρώσῃ τὸν κόσμο ὁλόκληρο. Ποιά εἶνε
τὰ σημάδια ποὺ ἔρχονται; τί εἶπε αὐτὸς ὁ ἅγι -
ος; –Ὅταν δῆτε τὶς γυναῖκες γυμνὲς στὸ δρό-μο, τότε πλησιάζει τὸ τέλος τοῦ κόσμου.

Σᾶς εἰδοποιῶ, ἀγαπητοί μου, ἱερεῖς καὶ λαϊ-
κοί· κλεῖστε τὶς πόρτες τῶν ναῶν, καθαρισθῆ -τε, μετανοῆστε, γιὰ νὰ μᾶς ἐλεήσῃ ὁ Θεός, ὁ
μέγας Θεὸς τῶν Χριστιανῶν· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἐσταυρωμένου Αἰγάλεω - Ἀθηνῶν τὴν 22-6-1969 τὸ πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 23-6-2022.
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Ὅσοι ἀπὸ μᾶς, ἀγαπητοί μου, δὲν μᾶς ἀ ξί -
ωσε ὁ Θεὸς νὰ πᾶμε στοὺς Ἁγίους Τό-

 πους, μποροῦμε τώρα νοερῶς νὰ βρεθοῦ με
ἐκεῖ· μᾶς βοηθεῖ τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ.
8,5-13). Μᾶς μεταφέρει μὲ τὰ φτερὰ τῆς φαν τα-
σίας ἐκεῖ ποὺ εἶνε ὁ Ἰορδάνης ποταμὸς καὶ ἡ
χαριτωμένη «λίμνη Γεννησαρὲτ» ἢ «θάλασσα
τῆς Γαλιλαίας τῆς Τι βεριάδος» (Λουκ. 5,1. Ἰω. 6,1· 21,1).
Ἐκεῖ στ᾽ ἀκρογιάλια τῆς λί μνης αὐτῆς ὁ μεγά-
λος ψαρᾶς, ὁ Κύριος ἡ μῶν Ἰησοῦς Χριστός,
ἐρχόταν τακτικὰ καὶ ἔρ ριχνε τὰ πνευματικά
του δίχτυα, γιὰ νὰ συλλαμβά νῃ τοὺς λογι-
κοὺς ἰχθῦς εἰς ζωὴν αἰώνιον.

* * *Ἐκεῖ λοιπὸν εἶνε καὶ ἡ πόλις «Καπερναοὺμ
ἡ παραθαλασσία» (Ματθ. 4,13). Οἱ κάτοικοί της ἦταν
βέβαια ὅλοι Ἰουδαῖοι, ὑπῆρχε ὅμως ἐκεῖ τότε
καὶ ἕνας μὴ Ἰουδαῖος· δὲν ἦταν ἀ πόγονος τοῦ
Ἀβραὰμ τοῦ Ἰσαὰκ τοῦ Ἰακώβ, τῶν μεγάλων
πατριαρχῶν τῆς παλαιᾶς δι αθήκης· δὲν εἶχε
γνωρίσει τὸν ἀληθινὸ Θεό, ἦταν εἰδωλολά-
τρης. Βρέθηκε ἐκεῖ λόγῳ θέ σεως, ὡς ἀξιωμα-
τικὸς τῶν λε γεώνων τῆς ῾Ρωμαϊκῆς αὐτοκρα-
τορί ας. Εἶχε τὸ βαθμὸ τοῦ ἑκατοντάρχου, τοῦ
λοχαγοῦ· ἦταν ὁ φρού ραρχος διοικητὴς τῆςΚαπερναούμ. Διότι τότε τὸ σπαθὶ τῆς ̔Ρώμης
κυρι αρχοῦσε σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο.

Αὐτὸς ὅμως ὁ ῾Ρωμαῖος εἰδωλολάτρης ἦταν
–προσέξτε– ὁ καλύτερος ἀπ᾽ ὅλους τοὺς ἰου- δαίους, ὄχι μόνο τῆς Καπερναοὺμ ἀλλὰ ὅλου
τοῦ Ἰσραήλ! Δὲν τὸ λέω ἐγώ· αὐτὴ εἶνε ἡ κρί-
σις τοῦ Χριστοῦ (βλ. ἔ.ἀ. 8,10). –Εἰδωλολάτρης αὐ -
τός, θὰ πῆτε, ἦταν ἀνώτερος ἀπὸ τοὺς ἰου-
δαίους; Ναί, διότι τὸν στόλιζαν τρεῖς μεγάλεςἀρετές. Εἶχε μιὰ ἀγάπη μεγάλη, ἀφοῦ φρόν τι-
 ζε γιὰ ἕνα δοῦλο του, σὲ καιρὸ ποὺ οἱ ἄλλοι δὲν
τοῦ ἔδιναν καμμιά σημασία. Εἶχε ἀκόμη μιὰ

πίστι βουνό· πίστευε, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε πιὸ
δυνα τὸς ἀπ᾽ ὅλους τοὺς βασιλιᾶδες τῆς γῆς,
ἀκόμη κι ἀπὸ τὸν καίσαρα. Εἶχε τέλος μία τα-πείνωσι θαυμαστή· μολονότι ἀξιωματοῦ χος
τῆς κραταιᾶς ῾Ρώμης, ποὺ τὴν ἔτρεμαν ὅ λοι,
αὐτὸς θεωροῦσε τὸν ἑαυτό ἕνα τίποτα μπρο-
στὰ στὸ Χριστό, τὸν βασιλέα τοῦ κόσμου.

Γι᾽ αὐτὸ στὴ ζυγαριὰ τοῦ Κυρίου αὐτὸς ἦ -
ταν ἀνώτερος. Ἀλλιῶς ζυγίζουν οἱ ἄνθρωποι
καὶ ἀλλιῶς ὁ Χριστός. Καὶ γι᾽ αὐτὸ ὄχι μόνοτὸν ἐπαινεῖ, ἀλλὰ καὶ τὸν βραβεύει θεραπεύ-
οντας αὐτοστιγμεὶ τὸν ὑπηρέτη του. «Ὕπα-
γε», τοῦ λέει, «καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω
σοι», νὰ γίνῃ αὐτὸ ποὺ ζήτησες (ἔ.ἀ. 8,13).

Ἐξ ἀφορμῆς ὅμως αὐτοῦ τοῦ ἑκατοντάρ-
χου ὁ Χριστὸς εἶπε μιὰ προφητεία, ποὺ ἐκ -πληρώνεται καὶ σήμερα. Ἀκοῦστε τὰ λόγια του·
«Πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥ ξουσι (=θὰ
ἔλθουν) καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβρα ὰμ καὶ
Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐ ρανῶν,
οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσον ται εἰς τὸ
σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων» (ἔ.ἀ. 8,11-12). Δύο σκέ-λη ἔχει ἡ προφητεία, δύο πράγματα λέει.
⃝ Τὸ ἕνα εἶνε, ὅτι θά ᾽ρθουν πολλοὶ ἀπὸ τὴν
ἀνατολὴ καὶ ἀπὸ τὴ δύσι καὶ θ᾽ ἀξιωθοῦν νὰ
εἰσέλθουν στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Θά ̓ νε ψυ -
χὲς ποὺ ποτέ τους δὲν εἶ δαν καὶ δὲν ἄκου-
σαν τὸ Χριστό, δὲν εἶχε πατήσει ἐκεῖνος στὰ
ἐδάφη τους. Ποιοί εἶνε οἱ ἐκ δυσμῶν; εἶνε Ἕλ -
 ληνες, Εὐρωπαῖοι, Ἀμερικανοί…, ὅ λος ὁ δυτι -
 κ ὸς κόσμος. Καὶ οἱ ἐξ ἀνατολῶν; εἶνε ῾Ρῶ σοι,
Σλάβοι, Κινέζοι, Ἰνδοί, Ἀφρικανοί…, ὅλος ὁ ἀ -
νατολικὸς καὶ ὁ τρίτος λεγόμενος κόσμος. Οἱ
ἐκλεκτοὶ ἀ πὸ αὐτούς, λέει, θὰ ᾽ρθοῦν κοπά-
δια - κοπάδια ἀπὸ μακρινὲς χῶρες καὶ θὰ πέ-
σουν μπροστὰ στὸ Χριστὸ καὶ θὰ τὸν προσ κυ-
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νήσουν. Αὐτὴ ἡ προφητεία ἔχει ἐκπληρωθῆ
καὶ ἐκπληρώνεται. Δὲν ἦταν μόνο ἐκεῖνος ὁ
εἰ δωλολάτρης ἑκατόνταρχος· εἶνε καὶ ἄλλοι,
ποὺ πίστεψαν στὸ Χριστὸ περισσότερο ἀπ᾽ ὅ,τι
οἱ Ἰουδαῖοι, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι.

Ἕνα παράδειγμα. Θά ̓ χετε ἀκούσει γιὰ τὸνΓκάντι, τὸν ἀναμορφωτὴ τῶν Ἰνδιῶν ποὺ ξεσή -
 κωσε ἑκατομμύρια κόσμο καὶ τοὺς ἐλευθέρω -
σε ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τῶν Ἄγγλων. Λίγο προτοῦ
νὰ δολοφονηθῇ, ἔγινε μιὰ τελετὴ πρὸς τιμήν
του καὶ τέλος αὐτὸς εἶπε ταπεινὰ λίγα λόγια·
※ Τὰ ἐγκώμια, ποὺ ψάλατε, δὲν ἁρμόζουν σ᾽ ἐμένα· ἡ χώρα
μας ὀ φείλει εὐγνωμοσύνη σὲ Ἕναν ποὺ δὲν πάτη σε ποτέ στὶς
Ἰνδίες, καὶ αὐτὸς εἶνε ὁ Χρι στός. Οἱ ἰδέες ποὺ κήρυξα (περὶ
ἀδελφότητος, δικαιοσύνης, ἐλευθερίας…) εἶνε ὅλες ἀπὸ τὸ
Εὐαγγέλιό του. Δόξα στὸ Χριστό!… Ἀκοῦστε σὲ ἐλεύ-
θερη ἀπόδοσι μερικὰ ἄλλα ἀποφθέγματά του·
※ Ἂν στὸν ἀγῶνα μένῃς μόνος ἀλλὰ κατέχῃς τὴν ἀλήθεια,
τότε ἐσὺ μαζὶ μὲ τὴν ἀλήθεια ἀποτελεῖτε τὴν πλειοψηφία.
※ Ἂν λείψῃ ἡ πλεονεξία μερικῶν, φτάνουν αὐτὰ ποὺ παρά-
γει ἡ γῆ γιὰ νὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες ὅλων τῶν ἀνθρώπων.
※ Στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἔλλειψι ἀνοχῆς τα-
ράζουν τὴν ψυχὴ καὶ δὲν μᾶς ἀφήνουν νὰ κρίνουμε σωστά.
※ Ὁ Χριστὸς εἶνε καλὸς καὶ τὸν ἀγαπῶ, ἀλλὰ μακριὰ ἀπὸ
τοὺς «χριστιανούς», γιατὶ αὐτοὶ δὲν μοιάζουν στὸ Χριστό.

Νά ἕνας ποὺ δὲν ἦταν βαπτισμένος Χριστι -
ανός, ἀλλὰ μπορεῖ ν᾽ ἀνήκῃ σ᾽ αὐτοὺς ποὺ «ἥ -
ξουσι ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀνακλι-
θήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰα κὼβ»
στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καὶ δὲν εἶνε μόνο αὐ -
τός· θὰ μποροῦσα νὰ σᾶς ἀναφέρω καὶ ἄλ -λους ποὺ πέφτουν καὶ προσκυνοῦν τὸ Χριστό.
⃝ Στὸ δεύτερο ὅμως σκέλος τῆς προφητεί ας
ὁ Χριστὸς εἶπε λόγο φοβερό, ὅτι «Οἱ υἱοὶ τῆς
βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ
ἐξώτερον…» (ἔ.ἀ. 8,11-12). Ὁ Θεός, ἐνῷ θ᾽ ἀγκα-
λιάσῃ αὐτοὺς ποὺ εἶνε μακριὰ κ᾽ ἐμεῖς τοὺς
περιφρονοῦμε, τοὺς ἀγρίους τῆς Ἀφρικῆς καὶ
τοὺς Ἰνδοὺς καὶ τοὺς Κινέζους καὶ ἄλλα ἔθνη,
θὰ πάρῃ φραγγέλλιο, βούρδουλα, καὶ θὰ βγά -λῃ ἔξω τοὺς «υἱοὺς τῆς βασιλείας»! Ἀκοῦτε;
Δὲν εἶνε δικά μου λόγια. Ὁ γλυκὺς Ναζωραῖ ος,
ποὺ εἶνε ὅλος ἀγάπη, ἐδῶ γίνεται σὰν ἄ γρια
θάλασσα καὶ λέει «ἐκβληθήσονται» ἔξω.

Καὶ ποιοί εἶνε «οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας»;
� Ἦταν πρῶτα - πρῶτα ὁ παλαιὸς Ἰσ ραήλ, ὁ
ἐκ λεκτὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ, ἡ συναγωγή, οἱ Ἑ -
βραῖοι ποὺ τὸν ἀρνήθηκαν καὶ τὸν σταύρωσαν.
� Καὶ μετά; Ἐμένα ῥωτᾶτε; Εἶνε ὅσοι ἀπὸ τὸννέο Ἰσραήλ, τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, λησμόνη-
σαν τὶς ὑποσχέσεις ποὺ τοῦ ἔδωσαν· πολλοὶ
ἀπὸ μᾶς δη λα δή! Ἀκοῦτε τὸν ἱ ε ρέα πῶς ἀρχί-
ζει τὴ Λειτουργία; «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύ-

ματος…». Αὐτῆς «τῆς βασιλείας υἱοὶ» εἴμα-
στε ὅλοι οἱ βαπτισμένοι. Μὲ τὸ ἅγιο βάπτισμα
γίναμε «υἱοί», πρίγ κιπες, βασιλόπουλα· γιατὶ
αὐτὸς ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴν κολυμβήθρα λάμ -
πει σὰν τὸν ἥλιο. «Υἱοὶ τῆς βασιλείας» εἴμα-
στε· καὶ ὡς «υἱοὶ τῆς βασιλείας» θά ᾽πρεπε νὰζοῦ με μιὰ ζωὴ ὑψηλότερη, πνευματική, ὑπερ -άνω παθῶν· πάνω ἀ πὸ τὴ σάρκα, τὸ χρῆμα,
τὶς φιλο δοξίες, τὶς ἰ διοτέ λειες καὶ τὰ συμφέ-
ροντα. Ζοῦμε λοιπὸν ἔτσι; Ὄχι δυστυχῶς.

Γι᾽ αὐτὸ ὅπως τότε ὁ ἑκατόνταρχος ἔτσι
καὶ τώρα στὴ ζυγαριὰ τοῦ Θεοῦ ζυγίζουν πε-ρισσότερο κάποιοι ἄλλοι. Ποιοί; ἕνα, δύο, τρία
παραδείγματα καὶ τελείωσα.

• Κάτω στὴν Ἀφρικὴ βλαστήμια δὲν ἀκούγε- ται. Ἐδῶ ὅμως, ποὺ λατρεύουμε τὴν ἁγία Τρι -
άδα, κ᾽ ἔχουμε μάνα τὴν Παναγία καὶ προστά -
τες τοὺς ἁγίους, δὲν περνάει λεπτὸ χωρὶς ν᾽
ἀ κουστῇ βλαστήμια. Μιὰ τηλεφωνήτρια στὸ κέ-
ν τρο ἔφριξε ἀπὸ τὶς χιλιάδες βλαστήμιες στὰ
τηλέφωνα. Νά γιατί «οἱ υἱοὶ τῆς βασι λείας ἐκ -
βληθήσονται» ἔξω· γι᾽ αὐτὸ καὶ τὸ 1922 χάσα -
με τὴ Μικρὰ Ἀσία, μὲ τὴ σκούπα μᾶς πέταξε. • Στὴ Θρᾴκη (Ξάνθη, Κομοτηνή, Ἕβρο), ποὺ
ζοῦν καὶ οἱ Πομάκοι, δὲν θὰ δῆτε γυναῖκα γυ-μνή· εἶνε ὅλες ντυμένες ἀπ᾽ τὸ λαιμὸ μέχρι
κάτω. Ἐδῶ καὶ στοὺς ναοὺς –«ὡς φοβερὸς ὁ
τόπος οὗτος» (Γέν. 28,17)– μπαίνουν γυμνές, λὲς
καὶ βρίσκονται σὲ πλατεῖα, κινηματογράφο,
καμπα ρὲ ἢ χοροδιδασκαλεῖο· κανείς δὲν στέ-
κεται στὴν εἴσ οδο νὰ τὶς ἐμποδίσῃ. Γι᾽ αὐτὸ
«οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται» ἔξω.

• Θέλετε κάτι ἀκόμα; Στὴν Ἀλβανία μέσα σὲ
τριάντα χρόνια ὁ πληθυσμὸς αὐξήθηκε· ἀπὸ
800.000 ἔγιναν δυόμισυ ἑκατομμύρια! Κά θε σπί-
 τι ἔχει τέσσερα, πέντε, ἕξι, ἑφτὰ παιδιά. Ἐδῶ,
ποὺ ζοῦν «οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας»; Ἔ, τώ ρα μοῦ
᾽ρχεται νὰ πάω στὸ κελλί μου νὰ κλάψω. Ἔχου-
με τὰ λιγώτερα παιδιὰ στὰ Βαλκά νια καὶ στὸν κό-
 σμο. Ἐδῶ γίνον ται ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐκτρώ-
 σεις. Οἱ «υἱοὶ τῆς βα σιλείας» κατώτεροι ἀπὸ
μωαμεθα νοὺς καὶ ἀθέους. Δὲν μᾶς σῴζουν οἱ
ἐκκλη σιές, τὰ κωδω νοστάσια, οἱ τελετές. Θὰ
μᾶς τιμωρήσῃ ὁ Θεός, θὰ πέσῃ βούρδουλας·
«ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον». 

* * *Τί θὰ κάνουμε; Νὰ συναισθανθοῦμε, ἀδελ-
φοί μου, τὴν κατάστασί μας, νὰ μετανοήσου-με γι᾽ αὐτήν. Νὰ μιμηθοῦμε τὸν ἑκατόν ταρχο.

Ὦ Κύριε, διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θε-
 οτόκου δῶσε μας μετάνοια, ὥστε ἡ προφη-
τεία αὐτὴ νὰ μὴν ἐφαρμοστῇ καὶ σ᾽ ἐμᾶς τοὺς
ταλαιπώρους καὶ δυστυχεῖς Ἕλληνες· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Ἀκαδημίας Πλάτωνος Ἀθηνῶν τὴν 25-6-1972, μὲ νέο τώρα τί τλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 21-6-2022.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία
ἑορτάζει τὴ μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων ποὺ

τὸ 451 μ.Χ. συγκρότησαν στὴ Χαλκη δόνα τῆς Μι  -
κρᾶς Ἀσίας τὴν Τετάρτη (Δ΄) Οἰ  κουμενικὴ Σύνο δο
καὶ καταδίκασαν τοὺς μο νοφυσῖτες αἱρετικούς.Αἱρετικὸς λέγεται ἐκεῖνος ποὺ δὲν δέχεται
ὁλόκληρη τὴν ὀρθόδοξο διδασκαλία· ἔχει ἀν -
τιρρήσεις πρὸς τὸ ἄλφα ἢ τὸ βῆτα ἄρθρο τοῦ
Συμβόλου τῆς Πίστεως («Πιστεύω»). Οἱ αἱρε-
 τι κοὶ ποὺ κατεδίκασε ἡ Τετάρτη Οἰ κουμε νικὴ
Σύνοδος εἶ χαν ἀντιρρήσεις ὡς πρὸς τὸ πρό-
σωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας διδάσκει, ὅτιὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἶνε τὸ δεύ-
τε ρο πρόσωπο τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου Τριά-
δος· ὅτι, Θεὸς ὢν ἀόρατος, ἔγινε ὁρατός· κα -
τῆλ θε ἐ δῶ στὴ γῆ, φόρεσε ἀνθρώπινη σάρκα
ἀ πὸ τὰ πάν αγνα αἵματα τῆς ὑπεραγίας Θεοτό-
 κου καὶ ἔ γι νε ἄνθρωπος. Ἔζησε ἀνάμεσά μας,
δίδαξε, θυ   σιάστηκε, ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν·
ὅτι σὲ ἕνα πρόσωπο, στὴν ὑπόστασι τοῦ Θεοῦ
Λόγου, ἑνώ θηκαν οἱ δύο φύσεις, ἡ ἀνθρώπινη
καὶ ἡ θεία, ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως, ἀχωρίστως
καὶ ἀδιαιρέ τως· εἶνε Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, Θε-
άνθρωπος. Τὸ πῶς ἔγινε αὐτὴ ἡ ἕνωσις εἶνεμυστή ριο (ὅ πως μυστήριο εἶνε καὶ πῶς σ᾽ ἐ -
μᾶς ἑνώθη κε ἡ ἄυλη - ἀόρατη ψυχὴ μὲ τὸ ὑλι -
κὸ - ὁ ρα τὸ σῶμα). Διδάσκει ἀκόμη ἡ Ἐκκλη-
σία, ὅτι ὁ ἕ νας Θεάνθρωπος Χριστὸς ὅπως ἔ -
χει δύο φύ σεις, θεία καὶ ἀνθρώπινη, ἔτσι ἔχει
καὶ δύο θε λήματα καὶ δύο ἐνέργειες· κι ὅτι τὸ
ἕνα θέλημα, τὸ ἀνθρώπινο, ὑπετάγη στὸ θεῖο
θέλημα. Ἔτσι, ἐνῷ ὡς ἄνθρωπος ἀποστρεφό-
 ταν τὸν θάνατο καὶ ἔλεγε «Πάτερ μου, εἰ δυ-
νατόν ἐ στι, παρελθέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον
τοῦτο», ἀμέσως προσέθεσε «πλὴν οὐχ ὡς
ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ ὡς σύ» (Ματθ. 26,39) καὶ τὸ ἀνθρώ-
πινο θέλημα ὑπετάγη στὸ θεῖο θέλημα.

Δύσκολα, ἀκατανόητα φαίνονται τώρα αὐτά;
Καὶ ὅμως αὐτὰ εἶνε τὰ ὑψηλὰ μαθήματα τῆς

θεο λογίας· καὶ σ᾽ αὐ τὰ ἀρέσκονταν κάποτε οἱΧρι στιανοί. Ἦταν τὰ θέματα τῆς ἡμέρας· συ-
ζη τοῦσαν περὶ Θεοῦ, ἁγίας Τριάδος καὶ φύσε-
ων τοῦ Χριστοῦ· περὶ ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέ-
λων, ψυχῆς, παραδείσου καὶ κολάσεως· περὶ
πατέρων καὶ δογμάτων… καὶ δὲν τελείωναν.
Σὲ σπίτια, δρόμους, πλατεῖες καὶ ἀγορές, τὰ
φλέ γοντα ζητήματά τους ἦταν τὰ θεολογικά.

Τώρα γιὰ ἐκεῖνα; Ἄγνοια, ἀδιαφορία, πά-
γος, Βόρειος Πόλος. Οὐδεμία συγκίνησις. Τί
συγκι νεῖ τώρα τὸν κόσμο; μιὰ …μπάλλα. Ποῦ
κατήντησε ἡ ἀνθρωπότητα! Νά μιὰ νέα θεὰ
ποὺ λατρεύουν σήμερα, καὶ φανατίζονται καὶ
πεθαίνουν συγκλονισμένοι ἀπὸ τὶς κλοτσιές!
Ὅ πως σήμερα ὑπάρχει ζωηρὸ ἐνδιαφέρον
γιὰ ποδόσφαιρο καὶ μὰτς στὰ γήπεδα, ἔτσι
τότε ὁ κόσμος εἶχε ἐνδιαφέρον γιὰ θεολογι -
κὲς συ ζητήσεις στὰ μεγάλα ζητήματα τῆς πί-
στεως. Τώρα δὲν ὑπάρχει τέτοιο ἐνδιαφέρον.

Γι᾽ αὐτὸ ἀναγκάζομαι ν᾽ ἀφήσω τὸ ὑ ψηλὸ
ἐκεῖνο ἐ πίπεδο καὶ ἔρχομαι σὲ κάτι ἄλλο.

* * *Ἔρχομαι σ᾽ ἐκεῖνο ποὺ λέει σήμερα ὁ ἀπό-
στολος, τὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς αὐτῆς. Τί
λέει; θυμᾶστε πῶς ἀρχίζει; «Πιστὸς ὁ λόγος»,
λέει (Τίτ. 3,8). Τί σημαίνει «πιστὸς ὁ λόγος»; Ὅτιὁ λόγος τοῦ εὐαγγελίου ποὺ κηρύττουμε εἶ -
νε πιστός, ἀληθινός, ἀξιόπιστος· ἀξίζει νὰ  τὸνἀπο δεχθοῦμε. Μὲ ἄλλα λόγια λέει τὸ ἑξῆς.

Ὑπῆρχαν καὶ στὴν ἐποχὴ τοῦ ἀποστόλου
Παύλου ἀμφισβητήσεις γύρω ἀπὸ τὴν ἀξιοπι -
στία τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος. Ἀκούον -
το ἀντιρρήσεις εἴτε ἐκ μέρους τῶν ἰουδαίων,
εἴτε ἐκ μέρους τῶν ἐθνικῶν - εἰδωλολατρῶν,
τῶν φιλοσόφων καὶ ῥητόρων. Τὸ κήρυγμα δι -εξ αγόταν ἐν μέσῳ σοβαρῶν δυσκολιῶν.Οἱ Ἰουδαῖοι δὲν μποροῦσαν νὰ δεχθοῦν,
ὅτι ὁ φοβερὸς Θεός, ὁ ὁποῖος στὸ Σινὰ μίλη-
σε ἐν μέσῳ φωνῶν καὶ ἀστραπῶν (βλ. Ἔξ. 19,16), ἦ -
ταν δυνατὸν νὰ ἔλθῃ στὸν κόσμο καὶ νὰ σαρ-

Κυρ. Πατέρων Δ΄ Οἰκ. Συνόδου (Τίτ. 3,8-15)17 Ἰουλίου 2022Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2489 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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κωθῇ ἀπὸ μία Παρθένο, νὰ φανῇ τόσο ἀδύνα -
μος ὅσο ἕνα βρέφος. Οἱ ἐθνικοὶ - εἰδωλολά-τρες πάλι θεωροῦσαν ἀνόητο, ὁ κραταιὸς Θε-
ός, ποὺ τὸν τρέμουν ὅλοι, νὰ γίνῃ ἄν θρωπος,
νὰ καταδικασθῇ ἀπὸ μερικὰ πλάσμα τά του ὡς
ἁμαρτωλός, καὶ τέλος νὰ βρεθῇ κατάδικος πά-
νω σ᾽ ἕνα σταυρό. Τὸ κήρυγμα γιὰ τὸν ἐσταυ-
ρωμένο Λυτρωτὴ ἀ ποτελοῦσε γιὰ μὲν τοὺς ἰ -
ουδαί ους «σκάνδαλον», πέτρα ποὺ σκόντα-
φταν πάνω της, γιὰ δὲ τοὺς ἐθνικοὺς «μωρί -
αν», κάτι ἀνόητο ἀνάξιο γιὰ τὴ σοφία τους (Α΄
Κορ. 1,23). Ὁ Ἰησοῦς, ἀνάμεσα σ᾽ ἐκεῖνο τὸν κόσμο,
ἦταν «σημεῖον ἀν τιλε γόμενον» (Λουκ. 2,34).

Ἐν τούτοις γιὰ τοὺς πιστούς, εἴτε ἰουδαί-
ους εἴτε εἰδωλολάτρες, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἦ -
ταν καὶ εἶνε «Θεοῦ δύναμις καὶ Θεοῦ σοφία»
(Α΄ Κορ. 1,24), καὶ τὸ κήρυγμα γι᾽ αὐτὸν εἶνε «λόγος
ἀξι όπιστος», ἀληθινός· ἡ ἀλήθεια ποὺ σῴζει.

Πολλὲς ἀλήθειες ὑπάρχουν στὸν κόσμο.
Ὅ λες οἱ ἐπιστῆμες ἐργάζονται γιὰ τὴν ἀλή-
θεια καθεμιὰ στὸν τομέα της. Ἀλλὰ αὐτὲς οἱἀλήθειες γράφονται μὲ μικρὸ ἄλφα (α), ἐνῷ ἡἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου πρέπει νὰ γράφεται
μὲ ἄλφα κεφαλαῖο (Α)· εἶνε ἡ Ἀλήθεια ἑκατὸ
τοῖς ἑκατό. Αὐτὸ θὰ πῇ «πιστὸς ὁ λόγος»· δὲν
ὑπάρχει καμμιά ἀμφιβολία, νὰ εἶσαι ἀπολύ-
τως πεπεισμένος γι᾽ αὐτήν. Τί εἶνε τὸ κήρυγμα
τοῦ Εὐαγγελίου; Ἥλιος ποὺ φωτίζει, θερμαί-
νει καὶ ζωογονεῖ τὰ πάντα· «οὐκ ἔστιν ὃς ἀπο-
κρυβήσεται τῆς θέρμης αὐτοῦ» (Ψαλμ. 18,7). Ὅπως
λοιπὸν ὁ ἥλιος ἔτσι καὶ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ, ζωογονεῖ τὸν κόσμο. Καὶ γιὰ
τὴν ἀξιοπιστία του ὁ πιστὸς ἔχει ἀποδείξεις.

Πολλοί, γιὰ νὰ πιστέψουν, ζητοῦν ἀποδεί-
ξεις, ντοκουμέντα. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λοι -
πὸν τοὺς ἀπαντᾷ· «Πιστὸς ὁ λόγος», ἡ πίστις
μας, ἡ Χριστιανικὴ θρησκεία, ἔχει ἀποδείξεις.
Ποιές εἶνε οἱ ἀποδείξεις μας; Σημειώνω ἐπι-
γραμματικῶς τέσσερα στοιχεῖα, γιὰ τὰ ὁποῖα
εἶνε «πιστὸς ὁ λόγος», ἄξιος ἐμπιστοσύνης. 

� Τὸ πρῶτο στοιχεῖο, ποὺ βεβαιώνει ὅτι
«πιστὸς ὁ λόγος», εἶνε οἱ προφετεῖες ποὺ ὑ -
πάρχουν στὴν ἁγία Γραφή, ἰδίως στὴν Παλαιὰ
Διαθήκη. Ὁ ἄνθρωπος ἀγνοεῖ τὸ μέλλον. Ἄν -
δρες χαρισματοῦχοι ὅμως μὲ τὴν ἔμπνευσι
τοῦ ἁγίου Πνεύματος «εἶδαν» πρὶν ἀπὸ αἰῶ -
νες τὸ μέλλον, μίλησαν γιὰ γεγονότα ποὺ θὰ
συμβοῦν, καὶ οἱ προφητεῖες των ἐκπληρώθη-
καν καὶ ἐκπληρώνονται κατὰ γράμμα. Αὐτὸ
εἶνε κάτι θαυμαστὸ καὶ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἀξι -
οπιστία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἐκτὸς τῶν πα-
λαιῶν ἐκείνων προφητῶν, ὁ Θεὸς ἀνέστησε
προφῆτες καὶ στὰ νεώτερα χρόνια, ὅπως τὸν
ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, ποὺ προέβλεψε πρὸ

διακοσίων ἐτῶν ἐφευρέσεις ποὺ πραγματο-
ποιήθηκαν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας (τὸ τηλέφω-
νο, τὸ αὐτοκίνητο, τὴν τηλεόρασι).� Ἄλλο στοιχεῖο, ποὺ βεβαιώνει ὅτι «πιστὸς
ὁ λόγος», εἶνε ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κάποιος ἄπιστος πῆρε μιὰ μέ-
ρα τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ διάβασε μιὰ φορά, τὸ διά-
 βασε δυὸ φορές, τὸ διάβασε τρεῖς φορές, καὶ
τότε εἶπε· Τώρα πιστεύω στὸ Χριστό· καὶ ἂν
στοὺς ἄλλους πλανῆτες ὑπάρχουν νοήμονα
ὄντα, δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν ἄλλη διδασκαλία
ἀνώτερη ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. � «Πιστὸς ὁ λόγος»! τὸ ἀποδεικνύουν ἀκό-
μη τὰ θαύματα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐπισφραγίζεται
καὶ βεβαιώνεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Καὶ τὰ
θαύματα αὐτὰ δὲν εἶνε ἕνα καὶ δύο, εἶνε ἀνα-
ρίθμητα. Εὐκολώτερα μετρᾷς τὰ ἄστρα τοῦ
οὐρανοῦ, τὴν ἄμμο τῆς θαλάσσης, τὶς σταγό-
νες τῶν ὠκεανῶν, παρὰ τὰ θαύματα ποὺ ἔκα-
νε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ μέχρι συντελείας τῶν
αἰώνων ἡ πίστι μας. Θαύματα τοῦ Χριστοῦ,
θαύματα τῆς Παναγίας, θαύματα τῶν ἁγίων,
θαύματα τῶν μαρτύρων. Γεμάτη εἶνε ἡ θρη-
σκεία, ἡ πίστι μας, ἀπὸ θαύματα. � Ἀμφιβάλλεις ἀκόμα; Ἔ, τότε ἡ πιὸ μεγάλη
ἀπόδειξι ξέρεις ποιά εἶνε; Τὸ νὰ δοκιμά σῃς
στὴν πρᾶξι, νὰ ἐφαρμό σῃς στὴ ζωή σου τοὺς
λόγους τοῦ Χριστοῦ. Ἀμφιβάλλεις; Προσπά-
θησε νὰ ζήσῃς μὲ συνέπεια τὸ Εὐαγγέλιο. Ὅ -
ποιος δὲν ἔχει γευτῆ ποτέ του τὸ μέλι, ὅσα καὶ
ν᾽ ἀ κού σῃ περὶ τοῦ μέλιτος, εἶνε θεω ρίες· ἂν ὅ -
μως βάλῃ στὸ στόμα του λίγο ἔ στω μέλι, τότε
γνωρίζει τὴν ἀξία του. «Γεύ σασθε καὶ ἴδετε ὅτι
χρηστὸς ὁ Κύριος» (Ψαλμ. 33,9). Ἀμφιβάλλεις; προ-
σπάθησε νὰ μελετήσῃς καὶ νὰ ἐφαρμόσῃς τὸ
Εὐαγγέλιο στὴν καθημερινή σου ζωή. Καὶ τό-
τε, ὅπως ὁ Θω μᾶς, ποὺ ἦ ταν δύσπιστος ἀλλ᾽
ὅ ταν ψηλάφησε τὰς ἀχράντους χεῖρας καὶ τὴν
πλευρὰν τοῦ Κυρίου τότε πίστεψε καὶ εἶπε
«Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» (Ἰω. 20,28), ἔτσι κ᾽
ἐσύ· ἂν ἔχῃς ἀμφιβολίες, τότε, περισσότερο
καὶ ἀπὸ τὶς προφητεῖες καὶ ἀπὸ τὰ θαύματα,
ζῆσε τὸ Εὐαγγέλιο· τότε θὰ πεισθῇς ἀπολύ-
 τως γιὰ τὴν ἀλήθειά του, κι ὅτι κάτω ἀπὸ τὰ ἄ -
 στρα δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο ποὺ μᾶς σῴζει.

* * *Ναί, ἀδελφοί μου, τὸ εἶπε ὁ Χριστὸς σήμε-
ρα στὸ εὐαγγέλιο· θὰ ἔλθῃ ἡ συντέλεια τοῦ κό-
 σμου, ὅλα θὰ παρέλθουν, ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ,
ἀλλὰ ἕνα θὰ μείνῃ. Ποιό; ὁ λόγος τοῦ ἸησοῦΧριστοῦ (βλ. Ματθ. 5,18)· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑ περ -
 υψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. «Πιστὸς ὁ
λόγος», «πιστὸς ὁ λόγος», «πιστὸς ὁ λόγος»!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Κ. Κλεινῶν - Φλωρίνης τὴν 13-7-1986 τὸ πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 18-6-2022.
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Ὁκαθένας στὸ ἔργο του! φωνάζει σήμερα
ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου, στὸ

ἀνάγνωσμα αὐτῆς τῆς Κυριακῆς (βλ. ῾Ρωμ. 12,6-14).
Στὴν πρὸς ῾Ρωμαίους ἐπιστολή του, ἀμέ-

σως πρὶν ἀπὸ τὴν σημερινὴ περικοπή, παρω-μοίασε τὴν Ἐκκλησία μὲ ἕνα σῶμα. Εἶπε ὅτι,
ὅ πως τὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ἐνῷ εἶνε ἕνα, ἔχει
πολλὰ καὶ διάφορα μέλη (χέρι, πόδι, ὀφθαλ-
μὸ κ.τ.λ.) καὶ αὐτὰ δὲν κάνουν ὅλα τὴν ἴδια
δουλειὰ ἀλλὰ συνεργάζονται κάνοντας κα-
θένα τὴ δική του λειτουργία, ἔτσι συμβαίνει
καὶ στὴν Ἐκκλησία. Ὡς μέλη τοῦ σώματος
τῆς Ἐκ κλησίας εἴμαστε πολλοὶ καὶ ὅ λοι μαζὶ
συν αποτελοῦμε τὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶ μα. Ὁ ἕ -
νας συνδέεται πολὺ στενὰ μὲ τὸν ἄλλο, ὀρ -
γανικά, ὡς μέλη δηλαδὴ τοῦ ἴδιου ὀργανι-
σμοῦ· εἴμαστε μέλη ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου.

Ὅλοι οἱ πιστοί, κατὰ τὸ μυστήριο τοῦ βα-
πτίσματος καὶ τοῦ ἱεροῦ χρίσματος, ἔχουμε
προικισθῆ ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο μὲ χαρί-
σμα τα. Καθένας ἔχει τὸ δικό του χάρισμα.
Μᾶς τὰ ἔδωσε ὁ Θεός, γιὰ νὰ ὑπηρετοῦμε
τοὺς ἀδελφούς μας, νὰ προσφέρουμε καθέ-
νας μία ὑ πηρεσία στὸ σύνολο τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅπως λοιπὸν στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ
δὲν ὑπάρχει μέλος τοῦ σώματος ποὺ νὰ μένῃ
ἀργό, ἀλλὰ ὅλα τὰ μέλη δουλεύουν καὶ τὸ κα-
θένα ἀπὸ αὐτὰ προσφέρει τὴν ἰδιαίτερη ὑ πη-
ρεσία του, μικρὴ ἢ μεγάλη, καὶ γι᾽ αὐτὸ τὸ σῶ   -
μα λειτουργεῖ εὔρυθμα καὶ κανονικά, κατὰ
παρόμοιο τρόπο καὶ στὴν Ἐκκλησία καὶ σὲ ὅ -
λη τὴν κοινωνία, δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχῃ Χρι-
στιανὸς ποὺ ἀρνεῖται νὰ συνεισφέρῃ τὴ βοή-
θειά του, μικρὴ ἢ μεγάλη, γιὰ τὴ δόξα τῆς Ἐκ -
κλησίας, γιὰ τὴν πρόοδο τῆς κοινωνίας, γιὰ
τὴν εὐτυχία τοῦ συνόλου. Κανείς ἀργός.Καθένας στὸ ἔργο του. Ὁ δάσκαλος ἂς δι-
δάσκῃ ἐμπνευσμένα τοὺς μαθητάς του. Ὁ

προϊστάμενος νὰ μὴν εἶνε ἀμελὴς καὶ ῥάθυ-
μος, ἀλλὰ νὰ δείχνῃ προθυμία καὶ σπουδή,
καὶ μὲ τὸ παράδειγμά του νὰ φιλοτιμῇ τὸν ὑ -
φιστάμενο νὰ ἐργασθῇ πιὸ ἐντατικά. Ὁ πλού-
σιος ἂς βοηθῇ καὶ ἂς ἐλεῇ τὸν φτωχὸ ὄ χι μὲ
δυσθυμία, λύπη καὶ τσιγγουνιά, ἀλλὰ μὲ χαρὰ
καὶ ἁπλοχεριά. Ὁ ἐργαζόμενος σὲ ὁποιοδή-
ποτε ἔργο ἂς ἐκτελῇ πιστὰ καὶ πρόθυμα τὴν
ἐργασία του, ὄχι μὲ ἀμέλεια καὶ ὀκνηρία.Ὅλοι στὰ ἔργα μας! Αὐτὸ συμβουλεύει σή-
μερα ὁ ἀπόστολος λέγοντας· «Ἔχοντες, ἀ -
δελφοί, χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖ -
σαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν
ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ
διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ,
εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μετα -
διδούς, ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπου -
δῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι» (῾Ρωμ. 12,6-8).

Ἔχουμε πολλὰ καὶ ποικίλα χαρίσματα, δια-
φορετικὰ ὁ καθένας μας καὶ ἀνάλογα μὲ τὴ
χάρι ποὺ μᾶς δόθηκε. Νὰ τὰ ἀσκοῦμε λοιπὸνταπεινά, χωρὶς νὰ περιφρονοῦμε τὰ χαρίσμα -
τα τῶν ἄλλων, μὲ συνείδησι ὅτι δι ακονοῦ με ὁ
ἕνας τὸν ἄλλο. Νὰ τὰ ἀσκοῦμε καὶ μὲ χαρά,
μέ νοντας καθένας μας συνεπὴς καὶ εὐχαρι-
στημένος μὲ τὸ δικό του χάρισμα, χω ρὶς νὰ
ζηλεύῃ τὸ χάρισμα τοῦ ἄλλου.

* * *Ποικίλα εἶ νε, ἀγαπητοί μου, τὰ λειτουργή-
ματα ποὺ διεξάγονται μέσα στὸ ἐκκλησιαστι -
κὸ σῶ μα, ὅπως ποικίλα εἶ νε καὶ τὰ χαρίσματα
τοῦ Θεοῦ. Ἀλλ᾽ ἐὰν εἶνε πολλὰ τὰ χαρίσματα
καὶ πολλὰ τὰ ἔργα μὲ τὰ ὁποῖα ἀσχολούμεθα,μία ὅμως πρέπει νὰ εἶνε ἡ κινητήριος δύνα-μις γιὰ ὅλα τὰ ἔργα, ὅπως μία εἶνε ἡ ψυχή, ἡ
ὁ ποία διατάζει καὶ κινεῖ τὰ διάφορα μέλη τοῦ
σώματός μας στὶς λειτουρίες τους. Καὶ ἡ κι-
νητήριος αὐτὴ δύναμις μέσα στὴν Ἐκκλησία

Κυριακὴ ΣΤ΄ (ΣΤ΄ Ματθ.) (῾Ρωμ. 12,6-14)
24 Ἰουλίου 2022
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εἶνε ἡ ἀγάπη, ἡ ἀγάπη ἡ καθαρὴ καὶ ἄδολη.
Αὐτή, σὰν ἄλλη ψυχή, πρέπει νὰ μᾶς κινῇ σὲ
ὅλα τὰ ἔργα μας. Μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὸ παρα-
μικρότερο ἔργο ἀποκτᾷ ἀξία μεγάλη, ἀνεκτί-
μητη· χωρὶς αὐτὴν καὶ τὸ μεγαλύτερο ἀκόμη
ἔργο χάνει τὴν ἀξία του. Γι᾽ αὐτὸ ἐδῶ ὁ ἀπό-
στολος τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἀπαρίθμησε τὰ διά-
φορα ἔργα, στὰ ὁποῖα ἐργάζονται καὶ πρέπει
νὰ ἐργάζωνται οἱ Χριστιανοί, προσέθεσε ἀμέ-
σως τὴν σπουδαία αὐτὴ συμβουλή του· «ἡ ἀ -
γάπη ἀνυπόκριτος· ἀποστυγοῦντες τὸ πονη-
ρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ» (ἔ.ἀ. 12,9). Δηλαδή;Ἀγάπη ὄχι ὑποκριτικὴ καὶ πλασματική, ἀλ -
λὰ γνήσια, ἀληθινή. Ν᾽ ἀγαποῦμε ὄχι φαινομε -
νικά, τυπικά, ἐξωτερικά, ἀλλὰ μὲ τὴν καρδιά,
ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς. Ἡ ἀγάπη μας νὰ ἔχῃδύο χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα· πρῶτον νὰ
ὠθῆται ἀπὸ κίνητρα ἁγνά, καὶ δεύτερον ν᾽ ἀ -
ποβλέπῃ σὲ σκοπὸ ἄδολο.

� «Ἀγάπη ἀνυπόκριτος» σημαίνει πρῶτον,τὰ κίνητρά σου νὰ εἶνε ἁγνά. Δηλαδή; Εἶσαι ἁ -
πλὸς Χριστιανός; κάνεις μιὰ ἐλεημοσύνη; Εἶ -
σαι ἐργάτης τοῦ εὐαγγελίου; διδάσκεις σὲ κά-
 ποια ἱερὰ σύναξι; κηρύττεις ἀπὸ τὸν ἄμβωνα;
κατηχεῖς μικρὰ παιδιὰ ἢ μεγάλους; Εἶσαι κλη-
ρικός, ἱερεὺς - πνευματικός; ἐξομολο  γεῖς ψυ-
 χές; Καλὸ ἔργο κάνεις· ἀλλὰ ἀπὸ τί κινεῖ σαι
κατὰ βάθος; Ἐὰν ὅλα αὐτὰ γίνωνται ὄχι γιὰ νὰ
σωθοῦν ψυχές, ὄχι γιὰ νὰ οἰκοδο μηθῇ ἡ Ἐκ -
κλησία, ὄχι γιὰ νὰ δοξασθῇ ὁ Χριστός, ἀλ λὰ
γιατὶ θέλεις νὰ ἐπιδειχθῇς ἐσύ, ν᾿ ἀ ποκτή σῃς
φήμη καὶ καλὸ ὄνομα, νὰ δημιουργή σῃς μέσα
στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μία φατρία γύ-
ρω ἀπὸ τὴν ἀφεντιά σου, νὰ ἐκμεταλλευ θῇς
τοὺς ἁπλοϊκούς, νὰ θησαυρίσῃς στὸ μάταιο τοῦ -
το κόσμο, ἆ, τότε ὅλα αὐτὰ τὰ ἔργα χάνουν
τὴν ἠθικὴ ἀξία τους. Δὲν σὲ κινεῖ ἡ ἀνιδι οτε -
λὴς ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Δὲν ἔ χεις τὴν «ἀνυ-
πόκριτος» ἀγάπη· εἶσαι ἕνας ὑποκριτής, ποὺ
μὲ τὸ πέπλο τῆς ἀγάπης σκεπάζεις τὰ πλέον
ἐγωιστικὰ καὶ συμφεροντολόγα σχέδιά σου.

� «Ἀγάπη ἀνυπόκριτος» σημαίνει δεύτε-
ρον, ὁ σκοπός σου νὰ εἶνε ἄδολος. Δηλαδή;
Πλησιάζεις κάποιον, ἄντρα ἢ γυναῖκα, μικρὸ
ἢ μεγά λο, ποὺ βρίσκεται σὲ δυσκολία καὶ ἀ -
νάγ κη; Δείχνεις ἐνδιαφέρον; Μιλᾷς μὲ καλω-
σύνη, μὲ προσή νεια καὶ καταδεκτικότητα; Ὑ -
πόσχεσαι βοήθεια; Καλὰ εἶνε ὅλα αὐτά, ἀλλὰ
πότε; ἐὰν ὁ σκοπός σου εἶνε ἄδολος. Ἐὰν ὅ -
μως ἔχῃς ἄλλες βλέψεις καὶ ἡ καλωσύνη σου
δὲν προέρχεται ἀπὸ ἀν ιδιοτελῆ συμπάθεια πρὸς
τὸν ἀδύναμο, ἀλλὰ γίνεται μὲ σκοπὸ νὰ ἐξυ-
πηρετηθοῦν δικά σου σχέδια, τότε ἡ ἀγάπη
σου εἶνε εὐτελής, κίβδηλη, πρόσ τυχη. Ἡ ἀγά-

πη σου αὐτὴ μοιάζει μὲ τὸ δόλωμα ποὺ θυ-
σιάζει ὁ ψαρᾶς γιὰ νὰ ἑλκύσῃ τὸ ψάρι. Ἔτσι κ᾽
ἐσὺ θυσιάζεις μερικὰ χρήματα, προσφέρεις
λίγη βοήθεια, τρέχεις νὰ ἐξυπηρετήσῃς τὴ
χήρα μὲ τὸ ὀρφανό, γιὰ νὰ σὲ δοῦν οἱ ἄλλοι,
νὰ σὲ θαυμάσουν ὡς ἐλεήμονα, νὰ σὲ χειρο-
κροτήσουν ὡς ἀλτρουϊστή. Ὅλα ὅσα κάνεις
γιὰ τὸν πλησίον εἶνε δυστυχῶς ὑποκριτικά.
῾Ρώτησε τὴ συνείδησί σου, καὶ αὐτὴ θὰ μαρτυ-
 ρήσῃ, ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς καλωσύνης σου δὲν
εἶνε ἡ βοήθεια τοῦ ἀδελφοῦ, ἀλλὰ ἡ ἐξυπη-
ρέτησι δικῶν σου καταχθονίων σχεδίων, ἡ «ἀ -
ξιοποίησι», ἡ πιὸ αἰσχρὴ ἐκμετάλλευσι, ἡ ἐξ -
αργύρωσι τῶν ἀγαθοεργιῶν μὲ κάποιο ἰδιοτε -
λὲς κέρδος. Δίνεις σήμερα, γιὰ νὰ βρῇς αὔριο
τὴν κόρη ποὺ ἐλέησες ἀνεκτικὴ σὲ ἀτιμία.
Βοηθᾷς σήμερα τὸν φτωχό, γιὰ νὰ τὸν ἔχῃς
αὔριο ψηφοφόρο σου στὶς ἐκλογὲς ἢ ψευδο-
μάρτυρα στὸ δικαστήριο. Ἐλεεῖς σήμερα, γιὰ
νὰ λῃστέψῃς αὔριο. Ἡ ἀγάπη σου εἶνε ψεύτι-
κη· μοιάζει ἐξωτερικὰ μὲ ἀγάπη, ἀλλὰ δὲν
εἶνε ἀγάπη· εἶνε κίβδηλο νόμισμα, πλαστο-
γραφία τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ μας.

«Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος». Ναί, νὰ εἶσαι κατα -
δεκτικός, νὰ συντρέχῃς, νὰ βοηθᾷς, νὰ ἐ λε   -
ῇς, νὰ διδάσκῃς, νὰ ἐξυπηρετῇς, νὰ κοπι άζῃς,
νὰ εἶσαι ἕ τοι  μος καὶ τὸ αἷμά σου νὰ δώ σῃς·
ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ νὰ ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ἀγάπη, νὰγίνωνται μὲ τὴν ἀγάπη, καὶ νὰ τελειώνουν μὲ
τὴν ἀγάπη. Τότε εἶσαι μαθη τὴς καὶ μι μη τὴς
τῆς ἐσταυρωμένης Ἀγάπης· τότε ἔ χεις τὴν
«ἀνυπόκριτον» ἀγάπη τοῦ Παύλου, τὴν ἁ γνὴκαὶ ἄδολη ἀγάπη, ποὺ δὲν τὴν ἔχει νο θεύ  σει
οὔτε στὸ ἐλάχιστο ὁ ἐγωισμός, τὸ συμφέρον,
τὸ κέρδος, ἡ ἰδιοτέλεια καὶ ὁ δόλος.

* * *Ἄνοιξε, ἀδελφέ μου, τὴν Καινὴ Διαθή κη
σου, μελέτησε προσεκτικὰ τὸ 13ο κεφάλαιο
τῆς Α΄ πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολῆς ποὺ μιλά-
ει ὁλόκληρο γιὰ τὴν «ἀνυπόκριτη» ἀγάπη, καὶπαρακάλεσε τὸν Κύριό μας νὰ σὲ φωτίσῃ νὰκαταλάβῃς τί σημαίνουν τὰ θεόπνευστα τοῦ -
τα λόγια· «Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων
λα λῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέ-
γονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. Καὶ
ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια
πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶ -
σαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην
δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. Καὶ ἐὰν ψωμίσω (= γιὰ
νὰ θρέψω μὲ ψωμὶ ξοδέψω) πάντα τὰ ὑ πάρ-
χοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα
καυθήσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠ φε-
 λοῦμαι» (Α΄ Κορ. 13,1-3). (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Θὰ ἔπρεπε, ἀγαπητοί μου, ὁ γέροντας ἐγὼ
ἐπίσκοπος νὰ παύσω νὰ ὁμιλῶ. Ἀλλὰ θὰ

τολμήσω νὰ κάνω ἕνα μικρὸ κήρυγμα.Πῶς νὰ μιλήσω; Νὰ μιλήσω ἁπλᾶ; δὲν θὰ ἱ -
κανοποιηθοῦν οἱ κάπως μορφωμένοι· νὰ μι-
λή  σω λίγο ὑψηλότερα; δὲν θὰ μὲ καταλάβουν
οἱ ἁπλοϊκοί. Θὰ προσπαθήσω νὰ συμβιβάσω
τὶς δύο ἀπαιτήσεις. Παρακαλῶ τὸ Θεό, νὰ μοῦ
δώ σῃ φώτισι καὶ δύναμι νὰ κηρύξω, καὶ σ᾽ ἐ -
σᾶς νὰ δώσῃ προθυμία ἀκροάσεως.

* * *Δύο θαύματα διηγεῖται τὸ σημερινὸ εὐαγ-
γέλιο (βλ. Ματθ. 9,27-35).Τὸ ἕνα θαῦμα. Καθὼς ὁ Χριστὸς περπατοῦ -
σε, ἀκούει μιὰ φωνὴ σπαρακτική· «Ἐλέησονἡ-
μᾶς,υἱὲΔαυΐδ»· Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Δαυΐδ, ἐλέησέ
μας (βλ. ἔ.ἀ. 9,27). Αὐτὸ τὸ «ἐλέησέ μας» τὸ λέμε κ᾽
ἐμεῖς· στὴν θεία Λειτουργία ἀ πὸ τὸ «Εὐλογη-
μένηἡβασιλείατοῦΠατρός…» μέχρι τὸ «Δι᾽
εὐχῶν…» –μετρῆστε– πενήντα φορὲς λέμε τὸ
«Κύριε,ἐλέησον»· ἀλλὰ ψυχρά. Ἡ φωνὴ αὐτὴ
ὅμως ἔβγαινε σὰν φωτιά. Ποιός φώναζε; Δυὸ
δυστυχισμένοι. Ἦταν τυφλοί· εἶχαν χάσει τὸ
φῶς τους, ζοῦσαν στὸ σκοτάδι. Καὶ ὁ Χριστός,
ποὺ εἶνε ὠκεα νὸς ἀ γάπης, ἐλέους καὶ οἰκτιρ-
μῶν, γυρίζει καὶ τοὺς λέει· –Πιστεύετε, ὅτι μπο -
ρῶ ἐγὼ νὰ σᾶς κάνω καλά; –Ναί,Κύριε, ἀπαν -
τοῦν. Τότε ὁ Χριστὸς –ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄ -
πιστοι, δικαίωμά τους· ἐμεῖς πιστεύουμε– μὲ
τὰ δάχτυλά του ἄγγιξε τὰ μάτια τους λέγον -
τας· –Ὅπως πιστεύετε, ἔτσι νὰ γίνῃ σ᾽ ἐ σᾶς.
Κι ἀμέσως τὰ μάτια τους ἄνοιξαν! Μὲ ὅση εὐ -
κολία ἐμεῖς πατοῦ με ἕνα κουμπὶ κι ἀνάβει
φῶς, μὲ τόση κι ἀ κόμη μεγαλύτερη ὁ Κύριος
τοὺς χάρισε τὸ φῶς. Καὶ ἐνῷ τοὺς εἶπε αὐ -
στηρὰ νὰ μὴν τὸ ποῦν σὲ κανένα, αὐτοὶ βγῆ -
καν καὶ τὸν διαφήμισαν παντοῦ τριγύρω.

Αὐτὸ εἶνε τὸ ἕνα θαῦμα· τὸ δεύτερο ποιό
εἶνε. Τὴν ἴδια ὥρα φέρνουν μπροστά του ἕ ναν
ἄλ λο δυστυχισμένο. Αὐτὸς ἦταν κουφὸς καὶ ἄ -
λα λος ἀπὸ ἐνέργεια δαιμονίου, ποὺ τοῦ εἶχε

ἀ φαιρέσει τὴν ἀκοὴ καὶ τὴ λαλιά. Ὁ Χριστὸς
ἀμέσως τὸν θεράπευσε· ὁ κουφὸς ἄκουσε καὶ
ὁ ἄλαλος μίλησε. Αὐτὰ εἶνε τὰ δύο θαύματα.

Γνωρίζουμε ἀπὸ τὸ σχολεῖο, ὅτι ἔχουμε
πέν τε αἰσθήσεις. Ὅλες σπουδαῖες, ἀλλὰ σπου-
 δαιότερη εἶνε ἡ ὅρασις· μὲ τὰ μάτια κυρίως
λαμβάνουμε γνῶσι τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου.
Τί εἶνε τὸ μάτι; μία τέλεια φωτογραφικὴ μηχα -νή. Καὶ ὅπως γιὰ τὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ ξέ-
ρουμε ὅτι κάποιος τεχνίτης τὴν κατασκεύα-
σε, ἔ τσι καὶ τὰ μάτια νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι
τὰ δημιούργησε ὁ Θεός. Φτάνει καὶ ἕνα μάτι,
ναὶ ἕ να μάτι, νὰ μᾶς δείξῃ ὅτι ὑπάρχει Θεός!

Μία αἴσθησις λοιπὸν ἡ ὅρασις· ἡ ἄλλη ἐπί-
σης σπουδαία αἴσθησις εἶνε ἡ ἀκοή. Τί εἶ νε τὸαὐτί· ἕνα ῥαντάρ. Ἐπάνω στὸ Βίτσι ὑ πάρχει
ῥαν τάρ, ἕνα μεγάλο τεχνικὸ αὐτί, ποὺ ἐὰν –μὴ
γένοιτο– ἐχθρικὰ ἀεροπλάνα περάσουν τὰ
σύνορα, αὐτὸ ἀμέσως εἰδοποιεῖ· Λάβετε τὰ
μέτρα σας! Δὲν εἶνε τίποτα ὅμως τὸ ῥαντὰρ
αὐτὸ μπροστὰ στὸ αὐτὶ ποὺ ἔχουμε ἐμεῖς. Ἐ -
ὰν πῇ κάποιος ὅτι τὸ ῥαντὰρ ἔτσι μόνο του φύ-
 τρωσε ἐκεῖ στὴν κορυφὴ τοῦ Βιτσίου, θὰ ποῦ -
με ὅτι τρελλάθηκε. Κι αὐτὸ τὸ ἄλλο τέλειο ῥα-
 ντάρ, τὸ αὐτὶ στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ποιός τὸ
ἔ φτειαξε; Γι᾽ αὐτὸ νὰ εἴμαστε εὐ γνώμονες
στὸ Θεὸ διότι βλέπουμε καὶ ἀκοῦ με. Ἕνας δι-
κός μας ποιητὴς, ὁ Ἰωάννης Πολέμης, λέει·

«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».

Ἀλλοίμονο ἐὰν δὲν πῇς ἕνα εὐχαριστῶ.
«Κι᾽ ὅταν ἀκούω τὸ φλοῖσβο στὴ ἥσυχη ἀμμουδιά,
κι᾽ ὅταν ἀκούω στὸ δάσος τὸ ζηλεμένο ἀηδόνι,
κι᾽ ὅταν ἀκούω τ᾽ ἀγέρι στοῦ δένδρου τὰ κλαδιά,
κι᾽ ὅταν ἀκούω ἀκόμη τοὺς στεναγμοὺς τοῦ γκιόνη
καὶ τὴ φωνὴ του γρύλου στὴ σκοτεινὴ νυχτιά,
Σ᾽ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, ποὺ μοῦ ᾽δωκες τ᾽ αὐτιά».
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Τὸ λέμε ἐμεῖς αὐτὸ τὸ εὐχαριστῶ, ἢ εἴμα-στε ἀχάριστοι; Ἡ θεία Λειτουργία λέει· Σ᾽ εὐ -
χαριστοῦ  με, οὐράνιε Πατέρα, «ὑπὲρπάντων»,
γιὰ ὅλες τὶς εὐεργεσίες σου, ὑλικὲς καὶ πνευ-
ματικές, φανερὲςκαὶἀφανεῖς (βλ. εὐχ. ἁγ. ἀναφ.). 

Προχωροῦμε τώρα. Μὲ τὶς πέντε αἰσθήσεις
λαμβάνουμε μιὰ ἰδέα τοῦ φυσικοῦ καὶ ὁρατοῦ
κόσμου. Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· ἐκτὸς τοῦ κό-
σμου αὐτοῦ δὲν ὑπάρχει ἄλλος κόσμος; Οἱ ὑ -
λισταὶ λένε· Ὕλη καὶ μόνο ὕλη ὑπάρχει. Δὲν
εἶ νε ἔτσι. Ἡ πραγματικότης, ἡ παρατήρησις,
ἡ ἔ ρευνα, ἡ μελέτη, ὡδήγησαν σοφοὺς ἐπι-στή μονες καὶ συγγραφεῖς στὴν πεποίθησι ὅτιὑ πάρχει καὶ ἄλλος κόσμος, ἀόρατος, ὁ κό-σμος τοῦ Θεοῦ· οἱ ἅγιοι, οἱ ἄγγελοι, οἱ δαίμο-
νος, ἡ κόλασι, ὁ παράδεισος, ἡ αἰώνιος ζωή.� Παιδιὰ στὸ σχολεῖο μαθαίναμε γιὰ τὸ Ἐνύ- πνιον τοῦ Σκιπίωνος (Somnium Sciρionis). Σ᾽ αὐτὸ ὁ πε-
ρίφημος Κικέρων λέει, ὅτι ὁ Σκιπίων εἶδε τὴν
εὐτυχισμένη μετὰ θάνατον ζωή, διαπιστώνει
πόσο μικρὴ εἶνε αὐτὴ ἡ Γῆ μέσα στὸ σύμπαν
καὶ συμπεραίνει, ὅτι ἀξίζει κανεὶς νὰ περιφρο -
 νῇ τὴ ματαιότητα τῶν γηίνων καὶ νὰ στραφῇ
στὴν οὐράνια δόξα· πετάει πάνω ἀπὸ τὸν φυ-
σικὸ κόσμο καὶ βλέπει τὸν ἀόρατο κόσμο.� Δὲν σοῦ φτάνει ὁ Κικέρων; διάβασε ἔργα
τοῦ Πλάτωνος· τὸν Κρίτωνα, τὸν Εὐθύφρονα,
τὸν Φαίδωνα, τὴν Ἀπολογίαν. Νὰ δῇς τὶς τε-
λευ  ταῖες ἡμέρες καὶ ὧρες τοῦ Σωκράτους,
τότε ποὺ ἡ ψυχή του παίρνει φτερὰ μεγάλα
καὶ πετάει στὸν ἄλλο κόσμο.� Περισσότερο ὅμως ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα αὐ -
τὰ ἔργα ἐγὼ συνιστῶ ν᾽ ἀνοίξετε τὴν ΚαινὴΔιαθήκη, στὴν πρὸς Κορινθίους Δευτέρα ἐπι-
στολή, κεφάλαιο δωδέκατο. Ἐκεῖ θὰ δῆτε τὸν
ἀπόστολο Παῦλο νὰ πετάῃ, νὰ φτάνῃ μέχρι
«τρίτουοὐρανοῦ». Δὲν εἶνε πλάσμα καὶ φαν -
τασία, δὲν εἶνε ὄνειρο καὶ φιλοσοφικὸς στο χα-
σμός· εἶνε ἡ πραγματικότης. Ἐκεῖ στὸν κό σμο
ἐκεῖνον εἶδε καὶ ἄκουσε πράγματα «ἃοὐκἐξὸν
ἀνθρώπῳλαλῆσαι», ποὺ ἄνθρωπος δὲν μπο-
ρεῖ νὰ τὰ πῇ (Β΄ Κορ. 12,2-4). Τέτοια μεγαλεῖα! Ὅσο
εἶσαι βέβαιος ὅτι ὑπάρχει ἥλιος, γῆ, ἀστέρες
καὶ γαλαξίες, τόσο κι ἀκόμη περισσότερο νὰ
πιστεύῃς, ὅτι ὑπάρχει ἄλλη ζωὴ τὴν ὁποία λα-
χταροῦμε. «Οὐγὰρἔχομενὧδεμένουσανπόλιν,
ἀλλὰτὴνμέλλουσανἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. 13,14). Νά
σὲ τί διαφέρουμε οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ τοὺς μαρ-
ξιστάς· ἐκεῖνοι λένε ὕλη, ἐμεῖς λέμε πνεῦ μα!
καὶ ὅτι ὁλόκληρο τὸ ὁρατὸ τοῦτο σύμπαν εἶ -
νε μικρὸ μπροστὰ στὸ ἀόρατο ἐκεῖνο σύμ παν
τοῦ πνευματικοῦ κόσμου.

Λοιπόν, προχωρῶ ἀκόμη. Ἐὰν τὸν φυσι κὸ
κόσμο τὸν αἰσθανώμαστε μὲ τὶς πέντε αἰ σθή-

σεις, πῶς θὰ αἰσθανθοῦμε ὅτι ὑπάρχει ἀ όρα-
τος κόσμος; Ὑπάρχει μιὰ ἄλλη αἴσθησις. Ὤ ἡ
ἄλλη αἴσθησις! Μέσ᾽ στοὺς χίλιους ἕνας τὴν
ἔ  χει – μακάριος αὐ τός. Τὴν ὀνομάζουν ἕ κτηαἴ  σθησι, καὶ κατ᾽ αὐ τὴν διαφέρει ὁ ἄν θρω πος
ἀ πὸ τὰ ζῷα, ποὺ πέντε αἰσθήσεις ἔ χουν κι αὐτά
(μερικὰ μάλιστα νικοῦν τὸν ἄν θρωπο στὶς αἰ -
σθήσεις· ὁ ἀετὸς βλέπει πιὸ μακριά, ὁ σκύλος
ἀκούει πιὸ καθαρά, κ.τ.λ.).

Ἐκεῖνο ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ ὑπερέ -
χῃ εἶνε ὁ νοῦς. Ὄχι ὁ ὁποιοσδήποτε νοῦς,
ἀλλ᾽ ἐκεῖνος ποὺ φωτίζεται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ
ἅγιο καὶ φτάνει στὴν πίστι. Ἡ πίστις ὁπλίζει τὸ
νοῦ καὶ τότε ὁ ἄνθρωπος ἀνέρχεται στὰ οὐ -
ράνια, βλέπει τὰ ἀόρατα, ἀγγίζει τὰ ἄψαυστα.

* * *Τὸν 4ο αἰῶνα ζοῦσε τὴν Ἀλεξάνδρεια ὁ Δί-
δυ μος ὁ τυφλός, διδάσκαλος τῆς κατηχητι κῆς
σχολῆς. Ὅταν τὸν συνάντησε ὁ μέγας Ἀν τώ-
νιος τοῦ εἶπε· Σὲ μακαρί ζω· στερήθηκες μὲν τὰ
σωματικὰ μά τια, ἔχεις ὅμως μάτια πνευματικά,ἔχεις πίστι, καὶ βλέπεις ὅσα ἄλλοι δὲν βλέπουν.Ὁ ἄπιστος εἶνε τυφλός. Τὸ εἶπε κάποτε ὁ
Χριστός· μάτια ἔχουν μὰ δὲν βλέπουν, αὐτιὰ
ἔχουν μὰ δὲν ἀκοῦνε (βλ. Μᾶρκ. 8,18). Αὐτὴ τὴν κα-
τάστασι περιέγραψαν ὁ Πλάτων στὸ Σπήλαιό
του καὶ ὁ Ντοστογιέφσκυ στὸ Ὑπόγειό του. 

Ἡ ἐποχή μας καυχήθηκε γιὰ τὰ πολλά της
γράμματα… Ἐγὼ π.χ. γεννήθηκα σ᾽ ἕνα νησά κι
τῶν Κυκλάδων, οἱ ὁ ποῖες τότε εἶχαν μόνο ἕ να
γυμνάσιο, τὸ Γυμνάσιο Σύρου, καὶ τώρα μα θαί-
νω ὅτι ἔχουν πενήντα γυμνάσια! Γέμισε ὁ κό-
σμος σχολεῖα. Καὶ ἡ Ἑλλάδα, ἐκεῖ ποὺ εἶχε ἕ να
πανεπιστήμιο, τώρα ἔχει δέκα! Φουρνιὲς πτυ-
χιούχων βγαίνουν. Δὲν κατηγορῶ τὴν ἐπιστημο-
 νικὴ μόρφωσι, συμβαίνει ὅμως μία ἐκ τροπή. Ἡ
πολλὴ γνῶσις χωρὶς Θεό, τὰ ἄθεα γράμματα, ποὺ
εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, εἶνε με γάλη συμφορά. Ὁ
κόσμος κινδυνεύει ὄχι ἀπὸ τὸ βοσκὸ καὶ τὸ γε-
ωργό, ἀλλ᾽ ἀπὸ ἐ πιστήμονες ποὺ θὰ πατήσουν
ἕνα κουμπὶ καὶ θὰ φέρουν τὴν καταστροφή. Ἕ -
νας Γερμανὸς συγγραφέας εἶπε· Ἰδοὺ ἐ γώ, μὲ
τόσα φῶτα, τυφλός ὅπως καὶ πρῶτα. Μᾶς τύ-
φλωσε ἡ φιλαργυρία, ἡ φιληδονία, ἡ φιλοδο ξία,
ὁ ἐγωισμός, ἡ ἀπάτη, τὸ μῖσος. Μέσα στὸ σκο-
τάδι ἀδελφὸς σκοτώνει τὸν ἀδελφό, ὁ Κάιν
σκοτώνει τὸν Ἄβελ. Σήμερα, ποὺ ἀκούσαμε
αὐ τὸ τὸ εὐαγγέλιο, ἂς ποῦμε μιὰ προσευχή·

Κύριε, εἴμαστε τυφλοί, δός μας νὰ δοῦμε
τὸ φῶς σου! εἴμαστε κουφοί, δός μας ν᾽ ἀκού-
σουμε τὴ φωνή σου! εἴμαστε ἄλαλοι, κάνε τὴ
γλῶσσα μας νὰ γίνῃ κιθάρα καὶ νὰ ψάλλῃ μέ-
ρα - νύχτα τὰ μεγαλεῖα σου· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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