
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἔχουμε ἑορτὴ μεγά- λη, δεσποτική. Ἀνάληψις, μία ἀπὸ τὶς πιὸ με-
γάλες ἑορτὲς τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Σύν το-
μος θὰ εἶνε ὁ λόγος τοῦ γέροντος ἐπισκόπου.

* * *Ὁ ἄνθρωπος, κάθε ἄνθρωπος, ὅπου καὶ ἂν
κατοικῇ καὶ ὁποιοδήποτε χρῶμα καὶ ἂν ἔχῃ,εἶνε πλάσμα τοῦ Ὑψίστου, ἔχει δημιουρ γηθῆ ἀ -
πὸ τὸ Θεό. Μόνο ἄπιστοι καὶ ἄθεοι μπορεῖ νὰ
ποῦν, ὅτι αὐτὸς ἔτσι τυχαίως βρέθηκε πάνω σὲ
τοῦτο τὸν πλανήτη. Ἐὰν γιὰ ἕνα ἄγαλμα ποὺ
βλέπουμε, π.χ. τοῦ μεγάλου Ἀλεξάνδρου, δὲν
λέ  με ὅτι μόνο του παρουσιάστηκε, ἔτσι τυχαί-
 ως, γιατὶ ξέρουμε ὅτι κάποιος γλύπτης δούλε-
 ψε καὶ χρειά στηκε χρόνο πολὺ γιὰ νὰ τὸ λα-
 ξεύσῃ, πολὺ περισσότερο αὐτὸ ἰσχύει γιὰ τὸν
ἄν θρωπο, ποὺ εἶνε ἕνα ἄγαλμα ἔμψυχο.

Ὁ ἄνθρωπος ὑπερέχει ὅλων τῶν ἄλλων δη-
 μι ουργημάτων, διότι ἔχει προικιστῆ μὲ ἔξοχαπροσόντα, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ σπουδαιότερα εἶ   -
 νε δύο· ὁ νοῦς, ἡ σκέψις, καὶ ἡ ἐλευθερία του.
Ἐὰν ἔκανε καλὴ χρῆσι αὐτῶν τῶν δύο, θὰ γινό -
ταν «θεοείκελος», ὅπως λέει ὁ Ὅμηρος, δηλα -
δὴ θεοειδής, θεόμορφος, εἰκόνα - ὁ μοίωμα τοῦ
Θεοῦ· θὰ ἔφθανε σὲ ὕ ψη οὐράνια. Δυστυχῶς
δὲν ἔκανε καλὴ χρῆσι τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ·
ἔκανε κατάχρησι καὶ ἐξέπεσε ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς
ἀποστολῆς του. Ἁμάρτησε καὶ ἐξωρίστηκε ἀπὸ
τὸν παράδεισο.

Αὐτὴ ἦταν ἡ πτῶσις τοῦ ἀνθρώπου, ἀπὸ τὴν
ὁποία ἄρχισε ἡ διαφθορὰ τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-
 νους. Τὴ συμφορὰ αὐτὴ θρη νεῖ ὁ προφήτης
Δαυῒδ λέγοντας· «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ
συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀ -
νοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐ τοῖς» (Ψαλμ. 48,13,21). Τί ση-
μαίνουν τὰ λό για αὐτά; Ὅτι ὁ ἄνθρωπος λόγῳ
τῆς δι αφθο ρᾶς του δὲν συνειδητοποίησε τὴν
ἀξία του, ἀλλὰ κατέπεσε καὶ κα τήντησε ὅμοιοςμὲ τὰ ζῷα. Καὶ μόνο αὐτό;

Ἔγινε καὶ χειρότερος ἀπὸ αὐτά. Γιατὶ τὰ ἄ λο-
γα ζῷα, μὲ τὰ ἔνστικτα ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Θεὸς

καὶ μὲ μία ὑποτυπώδη λογική, συχνὰ τὰ βλέπεις
νὰ στέκουν ὑψηλότερα ἀπὸ τὸν ἄν θρωπο. Δὲν
ἀ ναπτύσσω ἐδῶ περισσότερο τὴν πρό τασι αὐ -
τή. Θὰ πῶ μόνο τὸ ἑξῆς.

Σὺ ὁ ὀκνηρός, λέει ἡ Γραφή, ποὺ δὲν θέλεις
νὰ ἐργασθῇς ἀλλὰ κάθεσαι ἀργός, πήγαι   νε στὰ
ζῷα νὰ διδαχθῇς. Τὸ μυρμήγ  κι εἶνε πολὺ ἐρ γα-
τικό· μέρα - νύχτα κινεῖ ται, συλλέγει καὶ μετα-
φέρει καρπούς, γεμίζει τὶς ὑπόγειες ἀ ποθῆ κες
του μὲ ἐφόδια. Πήγαι   νε στὸ μυρμήγ  κι ὀκνηρέ,
νὰ πάρῃς τὸ μάθημα τῆς ἐργατικό τητος(βλ. Παρ. 6,6).
Πήγαινε καὶ στὴ μέλισσα, ποὺ τώρα τὴν ἄνοιξι
πετάει ἀπὸ ἄνθος εἰς ἄνθος, συλλέγει τὸ νέ-
κταρ, μαζεύει τὸ χυμό τους –ὤ ἐργοστάσιο τοῦ
Θεοῦ· ἂς φτειάξουν οἱ ἄν θρωποι μιὰ μέλισσα·
δὲν μποροῦν– καὶ ὁ χυ μὸς αὐτὸς γίνεται μέλι,
μέλι γλυκύτατο (βλ. ἔ.ἀ. 6,8α). 

Ἐνῷ λοιπὸν τὰ ζῷα μένουν στὴ θέσι τους, ὁ
ἄνθρωπος ἔπεσε καὶ παρουσιάζει κακίες καὶ ἐ -
λαττώματα μεγάλα. Λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος·
Πῶς νὰ σὲ ὀνομάσω ἄνθρωπο, «ὅταν κλω τσᾷς σὰν τὸ γάι-
δαρο, διεγείρεσαι σὰν τὸν ταῦ ρο, χρεμετίζῃς γιὰ γυναῖκες σὰν
τὸ ἄλογο, γα στριμαργῇς σὰν τὴν ἀρκούδα, παχαίνῃς τὴ σάρ κα
σὰν τὸ μουλάρι, μνησικακῇς σὰν τὴν καμήλα, ἁρπάζῃς σὰν τὸ
λύκο, ὀργίζεσαι σὰν τὸ φίδι, δαγκώνῃς σὰν τὸ σκορπιό, εἶσαι
ὕπουλος σὰν τὴν ἀλεποῦ, κρατᾷς φαρμάκι πονηρί ας σὰν τὴν
ἀσπίδα καὶ τὴν ὀχιά, καὶ πολεμᾷς ἐν αντίον τῶν ἀδελφῶν σου
σὰν ἐκεῖνο τὸν πονη ρὸ δαίμονα;» (ὁμ. Δ΄, η΄ εἰς Ματθ· P.G. 57,48-49).

Ἔπεσε ὁ ἄνθρωπος. Ἡ πτῶσι του εἶνε μεγά  -
λη, καὶ μάλιστα στὴν ἐποχή μας. Οἱ πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας λένε, ὅτι ὁ ἄν θρωπος ἔγινε θη-
 ρίο, ἀγριώτερος, πιὸ ἐπικίνδυνος κι ἀπὸ θηρίο
(βλ. Χρυσόστομος εἰς ΡΜΗ΄ Ψαλμ.· P.G. 55,490). Σήμερα ἔγινε θηρίοἐπιστημονικό· ἡ ἐπιστήμη του ἀνακάλυψε τὴν
πυρηνικὴ ἐνέργεια, καὶ μὲ λίγες βόμβες μπορεῖ
νὰ ἀφανίσῃ πόλεις ὁλόκληρες.

Ἔπεσε ὁ ἄνθρωπος. Τὸ ὁμολογοῦν φιλόσο-
 φοι, ποιηταί, ἱστορικοί, ψυχολόγοι. κ.λπ. Πῶς ὅ -μως μπορεῖ νὰ ἀνορθωθῇ; Ποιός θὰ τὸν ἀ νορ-θώσῃ; Ἐδῶ εἶνε τὸ μεγάλο ζήτημα.

* * *
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Κανείς ἄλλος, ἀγαπητοί μου, δὲν ἦταν ἱκα -
νὸς νὰ θεραπεύ σῃ τὸν πεσόντα ἄνθρωπο πα ρὰ
μόνο ἐκεῖνος ποὺ τὸν ἔπλασε, τὸν τίμησε μὲ
χαρίσματα οὐράνια καὶ προνόησε γιὰ τὴν αἰ ώ-
νια εὐτυχία του· ὁ ἐν Τριάδι Θεός. Ἐκεῖ νος
σπλαχνίστηκε τὸ πλάσμα του καὶ στὸ πρόσωπο
τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ του, τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, κατέβηκε ἐδῶ στὴ γῆ καὶ ἔζησε κοντά
του τριαντατρία χρόνια.Γεννήθηκε βρέφος στὴ Βηθλεέμ, ἔφυγε πρό-
σ  φυγας στὴν Αἴγυπτο. Ἐπέστρεψε καὶ μεγάλω-
σε στὴ Ναζαρέτ, ἕνα ἄσημο χωριό (γι᾽ αὐ τὸ χλευ-
 αστικὰ ὠνομάστηκε Ναζωραῖος), ἔ ζησε ἐκεῖ
φτωχὸς ὅσο κανείς ἄλλος. Ὅπως εἶ πε ὁ ἴδιος,
«οἱ ἀλεποῦ δες καὶ τὰ πουλιὰ ἔ χουν φωλιές, ἀλ -
λὰ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἔχει ποῦ νὰ κλίνῃ
τὴν κεφαλή» (Ματθ. 8, 20). Στὸ τρι ακοστὸ ἔτος του
βαπτίσθηκε στὸν Ἰορδάνη. Μετὰ βγῆκε στὴν ἔ -
ρημο, ὅπου πολέμησε καὶ νίκησε τὸ σατανᾶ.
Κα τόπιν ἄρχισε τὸν δημόσιο βίο καὶ τὸ ἔργοτου. Δίδαξε ἀ λήθειες οὐράνιες, ἔδωσε ἐντολὲς
σω τήρι ες, ἔκανε θαύματα ἀμέτρητα ποὺ δὲν
ξαναέγιναν στὸν κόσμο. Ὅπως εἶπε κάποιος,
καὶ ἂν σὲ ἄλλους πλανῆ τες κατοικοῦν νοερὰ
ὄν τα, δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ ἔχουν θρησκεία ἀ -
νώτερη ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἵ δρυσε ὁ Χριστός.

Τέλος καταδικάστηκε εἰς θάνατον, σταυρώ-θηκε, ὑπέστη τὰ πάθη ποὺ ἱστοροῦν τὰ εὐ αγγέ-
λια, καὶ τὴν τρίτη ἡμέρα ἔγινε τὸ θαῦμα τῶν
θαυμάτων· ἀνέστη ἐκ νεκρῶν! Ἔχουμε ἀποδεί-
ξεις; Ἀπαντῶ· Ἐὰν μπορῇς νὰ μετρή σῃς τὶς ἀ -
κτῖνες τοῦ ἡλίου, τότε μπορεῖ νὰ μετρήσῃς τὶς
ἀποδείξεις ποὺ ἔχει ἡ ἀνάστασις, τὸ θεμελι -
ῶδες αὐτὸ δόγμα τῆς πίστεώς μας.

Μετὰ τὴν ἀνάστασι ἔκανε ἀρκετὲς ἐμφανί-
σεις στοὺς μαθητάς του· τὸν εἶδαν πολλοί. Καὶ
ὕστερα ἀπὸ σαράντα ἡμέρες ἔγινε αὐτὸ ποὺ ἑ -
ορτάζουμε σήμερα, ἡ Ἀνάληψις στοὺς οὐρα-νούς. Τοὺς κάλεσε στὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. Ἐκεῖ
τοὺς εὐλόγησε, τοὺς ἀποχαιρέτησε καὶ εἶπε·
Φεύγω, σᾶς ἀφήνω· περιμένετε ἐδῶ, καὶ σὲ λί-
γο ἔρχεται «ἡ δωρεὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος»(Πράξ.
2,38). Καὶ τότε, ἐνῷ μιλοῦσε μὲ τοὺς μαθητάς του,
ἄρχισε νὰ ἀνυψώνεται ἀπὸ τὸ ἔδαφος ὅπως ὁ
ἀετὸς καὶ νὰ μικραίνῃ στὰ μάτια τους μέχρι ποὺ
ἔγινε ἕνα στίγμα, μιὰ τελεία· ἤ, γιὰ νὰ φέρω πα-
ράδειγμα σύγχρονο, ὅπως τὸ ἀεροπλάνο ἀπο-
γειώνεται, ἔτσι καὶ ὁ Χριστὸς ἀπογειώθηκε καὶ
ἀνέβηκε ψηλά.Ἀνέβασε τὴν πεσοῦσα ἀνθρωπίνη φύσι μας
καὶ τὴν ἐκάθισε στὰ δεξιὰ τοῦ Πατρός, ὅπως ὁ -
μολογοῦμε· «Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς
καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός» (Σύμβ. πί-
στ. 6). Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ἀνωρθώθηκε ἀπὸ τὴν
πτῶσι του σὲ ὕψος ἀφάνταστο.

Οἱ μαθηταὶ ἔβλεπαν τὸ Χριστὸ ν᾽ ἀνυψώνεται
καὶ θαύμαζαν. Καὶ τότε παρουσιάστηκαν δύο
ἄγγελοι καὶ τοὺς εἶ παν· Τί κάθεστε καὶ βλέπετε
στὸν οὐ ρανό; Ὁ Ἰησοῦς, ὅπως τὸν εἴδατε νὰ
φεύγῃ, ἔτσι θὰ ξανάρθῃ!… (βλ. Πράξ. 1,11).Ναί, θὰ ξανάρθῃ. Ὄχι πλέον ὡς νήπιο, ὡς ἄν -
θρωπος ἀδύνατος. Θὰ ξανάρθῃ ἐν δόξῃ, γιὰ νὰκρί νῃ τὸν κόσμο· θὰ κρίνῃ ἐμένα, ἐσᾶς, ὅλους.
Καὶ ὅσο εἶστε βέβαιοι ὅτι αὔριο εἶνε Παρα-
σκευή, τόσο βέβαιοι νὰ εἶστε ὅτι ἔρχεται «κρῖ -
ναι ζῶν τας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ
ἔσται τέλος» (Σύμβ. Πίστ. 7. Α΄ Πέτρ. 4,5. Λουκ. 1,33).

* * *Μὲ λίγα λόγια, ἀδελφοί μου, σᾶς ἐξήγησα ὅ -
λο τὸν κύκλο τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου· πῶς δη-
μιουργήθηκε, πῶς ἔπεσε ἀπὸ τὸ ὕψος του, καὶ
ὅτι μόνο διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τῆς Ἐκκλη-
σίας του, μπορεῖ πάλι νὰ ἐπανέλ θῃ στὸν ἀρχι-
κό του προορισμό. Γι᾽ αὐτὸ θέλω νὰ σᾶς τονί-
σω νὰ κρατήσετε δύο πρά γματα.

Τὸ ἕνα εἶνε ἡ θρησκεία, ἡ πίστι μας, ἡ Ὀρ θο-δοξία. Δὲν ὑ πάρχει ἄλλη πίστι σὰν αὐτή. Εἶνε ἡ
μόνη ἀληθινή. Νὰ πιστεύουμε Ἰησοῦν τὸν Να-
ζωραῖο, τὸν ἐσταυρωμένο καὶ Θεό μας, καὶ νὰ
κλείνουμε τὰ αὐτιά μας στὶς φω νὲς τῆς ἀπιστί -
ας καὶ ἀθεΐας. Μὴν ἀνεχώμεθα νὰ προσ βάλλῃ
κανεὶς τὰ ἱερὰ καὶ ὅσιά μας. Πρέπει νὰ ἐξαλει-
φθῇ κάθε ἀσέβεια καὶ βλασφημία.

Τὸ ἄλλο εἶνε ἡ ἀγάπη στὴν πατρίδα, μία ἀ πὸ
τὶς ὡραιότερες καὶ ἀρχαιότερες πατρίδες τοῦ
κόσμου. Σὲ ἐποχές, ποὺ ἄλ  λοι ζοῦσαν ἀ κόμη
στὰ δάση καὶ τρώγανε βελανίδια, ἐμεῖς χτίζαμε
Παρθενῶνες καὶ Ἁγια-Σοφιές. Σήμερα, ὅπως
αὐ τοὶ ἀγαποῦν καθένας τὸν τόπο του, ἂς ἀγα-
ποῦμε κ᾽ ἐμεῖς αὐτὸ τὸν τόπο, ὅ που μᾶς ὥρισε
ὁ Θεὸς νὰ ζοῦμε. Νὰ τιμοῦμε τοὺς προ πάτορές
μας καὶ τὶς θυσίες τους, ποὺ μᾶς χάρι σαν τὴν ἐ -
λευθερία. Νὰ μελετοῦ με τὴν ἱστορία μας· νὰ δι-
δασκώμεθα ἀπὸ τὴν πεῖρα ὅσων περάσαμε, νὰ
μὴν ἐπαναλάβουμε λάθη τοῦ παρελθόντος. Νὰ
ἀξιοποιοῦμε τοὺς θησαυροὺς τῆς παιδείας, τῆς
γλώσσης, τοῦ πολιτισμοῦ μας.Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλλάδα συνδέονται ἀρρή-κτως. Ἀφωσιωμένοι στὴν πίστι τῶν ἁ γίων μας
καὶ στὴν παράδοσι τῶν προγόνων μας. Κανείς
μὴ μᾶς ἀλλάξῃ! Κανένας βλάσφημος, κανένας
πόρνος, κανένας μοιχός, κανένα διαζύγιο.

Μὲ τὴν ἐλπίδα λοιπὸν ὅτι θὰ εἶστε πιστοί, δί-
καιοι, φρόνιμοι, ταπεινοί, καὶ θὰ ἐκκλησιάζεσθε
τακτικά, εὐλογῶ ὁ γέροντας ἐπίσκοπος τὰ χω-
ράφια, τὰ δέντρα, τὰ σπίτια, τὶς γυναῖκες καὶ τὰ
παιδιά σας. Καὶ εὔχομαι καὶ παρακαλῶ, ἡ Μακε-
δο νία μας, ὅπως ἦταν, ἔτσι νὰ εἶνε καὶ νὰ μείνῃ
πάντα ἑλληνική. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Καὶ πάλι, ἀγαπητοί μου, κηρύττουμε τὴν ἁ γία
αὐτὴ ἡμέρα, γιὰ νὰ ἐκφράσουμε τὰ βαθειὰ

αἰσθήματα τῆς λα τρείας μας πρὸς τὸν Θεό.
* * *Ὁ Θεός, ποὺ οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ προσ -

 κυνοῦμε καὶ λατρεύουμε, εἶνε ὁ μόνος ἀλη-θι  νός. Δὲν εἶνε οὔτε ὅπως ἐκεῖνοι οἱ δώ δεκα,
τοὺς ὁ ποίους οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας θεο-
ποίησαν καὶ ἐγκατέστησαν στὴν κορυφὴ τοῦ
Ὀ λύμ που, οὔτε ὅπως ὁ θεὸς τοῦ Κορανί ου, οὔ -
τε ὅπως ὁ θεὸς τῶν βραχμάνων ἢ τῶν βουδ  -
δι στῶν τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς. Ὁ Θεὸς ποὺ λα-
τρεύουμε εἶνε ὁ ἐν Τριάδι Θεός, Πα τὴρ Υἱὸς καὶἅγιον Πνεῦμα· ἁγία Τριάς, ἐλέησον τὸν κόσμον!

Ὁ ἐν Τριάδι Θεὸς ἦταν ἄγνωστος στοὺς ἐ -θνικοὺς - εἰδωλολάτρες. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος,
γιὰ νὰ τὸν κηρύξῃ στὸν Ἄρειο πάγο τῶν Ἀθη -
νῶν, πῆ ρε ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ βω μὸ ποὺ εἶχαν
στήσει μὲ τὴν ἐπιγρα φὴ «ἀγνώστῳΘεῷ» (Πράξ.
17,23) καὶ εἶπε· Ἔρχομαι νὰ σᾶς γνωρί σω τὸν Θεὸ
ποὺ ἀγνοεῖτε. Ἦταν ἀ κόμη ἄ γνωστος καὶ στὸνἸσραήλ, τὸν περιούσιο λαό του. Ἂν καὶ οἱ Ἰσ ρα -
ηλῖτες εἶχαν δεχθῆ τὴν ἀ ποκά λυψι τοῦ ἀ ληθι-
νοῦ Θεοῦ, ἀγνοοῦσαν ὅμως ὅτι ὁ Θεὸς εἶ νε
Τριαδι κός, ὅτι δηλαδὴ ἔ χει Τρία Πρόσωπα·
αὐτὸ ἀποκαλύφθηκε στὴν Καινὴ Διαθήκη.

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὑπῆρχαν μόνο ὑπαινι -γμοὶ γιὰ τὴν τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι με-
 λετᾶτε τὴν ἁγία Γραφή, θὰ τὸ εἴ δα  τε. Οἱ πρῶ -
τοι ὑπαινιγμοὶ γι᾽ αὐτὸ γίνονται στὴ Γένεσι.� Ὁ Θεός, ἀφοῦ δημιούργησε τὸ ὑ λι κὸ σύμ  παν,
στὸ τέλος ἀποφάσισε νὰ δημιουρ γήσῃ τὸν ἄν -
θρωπο. Ἐκεῖ λοιπόν, στὴν δημιουργία τοῦ ἀν θρώ- που, ὁ Δημιουργὸς μεταχειρίζεται γιὰ τὸν ἑ -
αυτό του ὄχι ἑνικὸ ἀλλὰ πληθυντικὸ ἀριθμό·
δὲν λέει «ποιήσω», θὰ δημιουργήσω, ἀλλὰ λέει
«Ποιήσωμεν (=ἂς δημιουργήσουμε) ἄνθρωπον
κατ᾽εἰκόναἡμετέρανκαὶκαθ᾽ὁμοίωσιν» (Γέν. 1,26).
Ὅπως ἑρμηνεύει ὁ μέγας Βα σίλειος (βλ. Περὶ τῆς τοῦ
ἀνθρώπου κατασκευῆς λόγ. Α΄· P.G. 30,13Α), στὸ χωρίο αὐτὸ βλέπου  με
ὅτι γίνεται «βουλευτήριον», μία σύσκεψις τρό-
 πον τινά, στὰ οὐράνια· συσκέπτεται ἡ ἁγία

Τριάς, Πατὴρ Υἱὸς καὶ ἅ γιον Πνεῦμα, γιὰ νὰ δη-
 μιουργήσουν τὸ κορυφαῖο δη μιούργημα ποὺ
λέγεται ἄνθρωπος. Ὁ πληθυντικὸς «Ποιήσω-
μεν» ὑπαινίσσεται τὴν τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ.� Ἀκόμη σαφέστερος ὑπαινιγμὸς γίνεται στὸ
18ο (ΙΗ΄) κεφάλαιο τῆς Γενέσεως, στὴν φι λοξε- νία τοῦ Ἀβραάμ (βλ. Γέν. 18,1-15). Ὁ πιστὸς αὐ τὸς δοῦ -
λος τοῦ Θεοῦ δὲν καθόταν νὰ φάῃ ἐ ὰν στὸ τρα-
 πέζι δὲν εἶχε καὶ κάποιον ξένο. Φιλοξέ νησε λοι -
πὸν κάποτε τρεῖς «ἄνδρες», οἱ ὁ ποῖοι εἰκόνι-
ζαν τὸν ἐν Τριάδι Κύριον καὶ Θεόν. Στὸ τέλος ὁ
ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς προανήγγειλε στὸν Ἀ βρα-
άμ, ὅτι ἡ γυναίκα του θ᾽ ἀποκτήσῃ υἱόν. Ἐκείνη
τ᾽ ἄκουσε καὶ ἀμφέβαλε (ἦταν τότε ὁ Ἀβραὰμ
100 ἐτῶν καὶ ἡ Σάρρα 90, ἀνίκανη πιὰ γιὰ τε-
 κνογονία). Ὁ Κύρι ος ὅμως ἐπέμεινε. Καὶ ὁ λό-
γος του ὄν τως πραγματοποιήθηκε. Καὶ σ᾽ αὐτὸ
τὸ ἱερὸ κείμενο ἑνικὸς καὶ πληθυντικὸς ἀριθ-
μὸς ἐν αλλάσσονται παραδόξως. Γιατί; Διότι ὁ
ἕ νας Κύριος καὶ Θεὸς ἔχει τρία Πρόσωπα -
τρεῖς Ὑ ποστάσεις. Οἱ τρεῖς «ἄνδρες» ἦταν ἄγ -
γελοι, ὁ ἀριθμός τους ἐξεικόνιζε τὴν ἁγία Τρι -
άδα. Γι᾽ αὐτὸ ἀνέκαθεν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκ κλη-
σία, προκειμένου νὰ παραστήσῃ τὴν ἁγία Τριά-
δα, ζωγραφίζει τὴν φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ.

Ἀξιοσημείωτο πάντως εἶνε ὅτι ὄχι μόνο
στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ στὸν πιστὸ Ἰσρα ήλ,
ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ ὑ πάρχουν ὑπαινιγμοὶ
τριαδικότητος. Δὲν κρίνω ἀ παραίτητο οὔτε
θέ λω νὰ σᾶς κουράσω· λέω ἁ πλῶς, ὅτι καὶ σὲ
ἀρχαίους φιλοσόφους (Πλά τωνα, Ἀριστοτέλη,
Πυθαγόρα) βρίσκει κανεὶς μερικὲς ἐκφράσεις,
π.χ. ὅτι τὰπάνταἐντρισὶγνωρίζονται, ὅτι μέ-
τρονπάντωνπραγμάτων(εἶνε)ἡτριάς· καὶ ὅ -
τι στὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν ἡ πυθία λέγοντας
χρησμοὺς καθόταν ἐ πάνω σὲ ἕνα τρί-ποδα.
Λέγεται ὅμως, ὅτι καὶ ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη
ἀ νιχνεύει στὸ σύμπαν τὸν ἀριθμὸ τρία· βεβαι  -
ώνει π.χ. ὅτι, ὅταν δι ασπᾶται ἕνα ἄτομο μὲ τὴ βο -
ήθεια ἑνὸς κινουμένου σωματιδίου, παράγον -
ται τρία ὅμοια σωματίδια. Εἶνε τυχαῖο αὐτό;…Ἁγία Τριάς! ἡ θεμελιώδης ἀλήθεια, ποὺ ὄχι
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πλέον ὡς σκιώδη ὑπαινιγμό, οὔτε ὡς φιλοσο-
φικὸ στοχασμὸ ἢ ἔνδειξι στὴ φύσι, ἀλ λὰ μὲ
πλήρη βεβαιότητα ἀπεκάλυψε ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστὸς λόγῳ καὶ ἔργῳ (στὴ βάπτισί
του στὸν Ἰορδάνη, στὴ Μεταμόρφωσι στὸ Θα-
 βώρ, στὴν τελευταία ἐν τολή του πρὸ τῆς Ἀνα-
 λήψεως Ματθ. 28,19 κ.ἀ.). Γι᾽ αὐτὸ οἱ ὀρθόδοξοι Χρι-
στι ανοὶ μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία μας ψάλλουμε·
«ΦῶςὁΠατήρ,φῶςὁΛόγος,φῶςκαὶτὸἅγιον
Πνεῦμα,ὅπερἐνγλώσσαιςπυρίναιςτοῖςἀπο-
στόλοιςἐπέμφθη· καὶδι᾽αὐτοῦπᾶςὁκόσμος
φωταγωγεῖταιΤριάδασέβεινἁγίαν» (ἐξαποστ. Πεντ.).

–Γιατί ὁ Θεός, θὰ μοῦ πῆτε, τοὐλάχιστον
στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, δὲν μίλησε σαφῶς περὶ
τῆς τριαδικότητός του;

Δὲν μίλησε, διότι ἡ ἀποκάλυψις ἔβαινε προ-
 οδευτικὰ καὶ ἡ γνῶσις προχωροῦσε σιγὰ - σι-
γ ά, ἀναλόγως τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου τῶν
ἀνθρώπων. Μὲ ἄλλα λόγια· σ᾽ ἕνα παιδάκι τοῦ
δημο τικοῦ κανείς δὲν διδάσκει ἄλγεβρα· ἄλ -
γε βρα καὶ ἀνώτερα μαθηματικὰ θὰ τὸ διδά-
ξουν ὅ ταν προχωρήσῃ καὶ φτάσῃ σὲ ἀνώτε-
ρες σπουδές. Τὴν ἴδια μέθοδο μεταχειρίζεται
ὁ Θεὸς γιὰ νὰ διδάξῃ μεγάλες ἀλήθειες· ἀρχί-
ζει μὲ ὑπαινιγμοὺς, προχωρεῖ μὲ ἐνδείξεις,
καὶ ἀποκαλύπτεται πλήρως στὸ Εὐαγγέλιο.

Αὐτὸ γίνεται, ἂν προσέξουμε, καὶ στὴ λα-
τρεία τῆς Ἐκ κλησία ς. Τρεῖς εἶνε οἱ σπουδαιό-
 τερες ἀκολουθίες καθημερινῶς· ἑσπερινός,
ὄρ θρος, καὶ θεία λειτουργία. Ὁ ἑσπερινὸς ἀρ -
 χίζει μὲ τὸ «ΕὐλογητὸςὁΘεός…», ὁ ὄρθρος
μὲ τὸ «Δόξατῇἁγίᾳκαὶὁμοουσίῳκαὶἀδιαι-
ρέτῳΤριάδι…», καὶ ἡ θεία λειτουργία μὲ τὸ
«ΕὐλογημένηἡβασιλείατοῦΠατρός,καὶτοῦ
ΥἱοῦκαὶτοῦἁγίουΠνεύματος…».

* * *Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ἀδελφοί μου, ἡ ἀπιστία δὲν
παύει νὰ «κλω τσάῃ» καὶ ἡ ἀνθρώπινη λογικὴ
νὰ ἀντιλέγῃ· Μὰ πῶς εἶ νε δυνατὸν τὰ τρία νὰ
εἶνε ἕνα, καὶ τὸ ἕνα νὰ εἶνε τρία;…

Αὐτὸ ἤθελε νὰ ἐρευνήσῃ καὶ ὁ ἅγιος Αὐ γου-στῖνος, ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα πνεύματα τῆς
ἀνθρωπότητος, κ᾽ εἶνε γνωστὸ τὸ ἀνέκδο το.
Ζαλισμένος ἀπὸ τὴ μελέτη βγῆκε γιὰ περίπατο
στὴν ἀκρογιαλιά, ἐ κεῖ εἶδε ἕνα παιδάκι, ποὺ εἶ -
χε ἀνοίξει μιὰ λακκούβα στὴν ἀμ μουδιὰ καὶ μὲ
τὸ κουβαδάκι του ἔφερνε θάλασσα καὶ τὴν ἔρ -
ριχνε στὴ λακκού βα. –Τί κάνεις ἐκεῖ, μικρέ μου;
τὸ ρωτάει. –Θέλω ν᾽ ἀδειάσω τὴ θάλασσα στὴ
λακκούβα. –Μὰ αὐτό, παιδί μου, εἶνε ἀδύνατο.
Καὶ τότε τὸ παιδάκι, ποὺ ἦταν ἄγγελος, εἶπε· –Ἂν
εἶνε ἀδύνατο ν᾽ ἀδειάσω ἐγὼ τὸν ὠκεανὸ στὴ
λακκούβα, πολὺ πιὸ ἀδύνατο εἶνε αὐτὸ ποὺ
ζητᾷς ἐσύ, ν᾽ ἀδειάσῃς τὸν ἄπειρο ὠκεανὸ τῆς

ἁγίας Τριάδος μὲ τὸ μικρό σου τὸ μυαλό!… Τὸ εἴ -
παμε καὶ ἄλλοτε· δὲν μπορεῖς μέσα σ᾽ ἕ να ῥα-
κοπότηρο νὰ χωρέσῃς τὸν Ἁλιάκμονα, ἂς εἶσαι
καὶ Ἀϊνστάϊν. «Μέγαςεἶσαι,Κύριε,καὶθαυμα-
στὰτὰἔργασουκαὶοὐδεὶςλόγοςἐξαρκέσει
πρὸςὕμνοντῶνθαυμασίωνσου» (μέγ. Ἁγιασμ.). 

Ὁ σημερινὸς ἀπόστολος μᾶς λέει, νὰ ζοῦ -
με «ἐξαγοραζόμενοιτὸνκαιρόν,ὅτιαἱἡμέραι
πονηραίεἰσιν» (Ἐφ. 5,16). Στὶς «πονηρὲς ἡμέρες»
μας οἱ ἄνθρωποι δὲν πιστεύουν· στὰ βάθη
τους βόσκει τὸ μικρόβιο τῆς ἀμφιβολίας· Ὑ -
πάρχει Θεός; κι ἂν ὑπάρχῃ, πῶς εἶνε Τριαδι-
κός;… Ἔτσι σκέπτονται. Τί ἔχω νὰ πῶ σ᾽ αὐτό;Ὁ Τζοβάννι Παπίνι, ἄπιστος Ἰταλὸς ποὺ κα-
τόπιν πίστεψε καὶ ἔγραψε τὸ βιβλίο «Ἱστορία
τοῦ Χριστοῦ» – σᾶς συνιστῶ νὰ τὸ διαβάσετε,
λέει· Δὲν πιστεύουν σήμερα οἱ ἄνθρω ποι· ἂν πί-
 στευαν, θὰ ἦταν ἄγγελοι ἐπὶ τῆς γῆς. Ψέματα
λένε πὼς πιστεύουν στὴν ἁγία Τριάδα· πι-στεύουν σὲ μιὰ ἄλλη τριάδα, σατανική·• πιστεύουν στὴ βία, ποὺ ἐξοπλίζει Δύσι καὶ
Ἀνατολὴ μὲ ἅρματα, τάνκς, ἀεροπλάνα, πυ-
ραύλους καὶ ἀτομικὲς βόμβες, τὶς κάνει «ὑπερ-
δυνάμεις», κι αὐτὲς φοβε ρίζουν τοὺς μικροὺς
λαούς· Ἐσεῖς, καθῆστε φρόνιμα, γιατὶ κρατῶ
τὴ «βέργα» καὶ δὲν ὑπολογίζω τὰ δίκαιά σας. • πιστεύουν στὸ χρῆμα, στὰ τριάκοντα ἀργύ-
ρια τοῦ Ἰούδα, εἴτε αὐτὸ λέγεται δολλάριο εἴ -
τε μάρκο εἴτε ῥούβλι εἴτε ὁ,τιδήποτε. Αὐτὸ
εἶνε γι᾽ αὐτοὺς τὸ πᾶν, ὁ θεός τους.• πιστεύουν τέλος στὴ σάρκα, στὶς ἀπολαύ-
σεις καὶ ἡδονές, στὸν αἰσχρὸ ἔρωτα καὶ τὴν
ἀκολασία, γι᾽ αὐτὸ ἔμαθαν καὶ τὰ μικρὰ ἀκό-
μη παιδιὰ νὰ πιπιλίζουν τὴ λέξι σέξ.
Αὐτὴ εἶνε ἡ ἀχρεία τριάδα ποὺ λατρεύουν.

* * *Ἀλλὰ ὦ ἁγία Τριάς, Πάτερ Λόγε Πνεῦμα,
ἐμεῖς πιστεύουμε σ᾽ Ἐσένα, ὅπως οἱ πρόγο-
νοί μας τοῦ 1821. Ἐκεῖνοι, ὅταν μετὰ ἀπὸ ἑ -
πτάχρονους ἀγῶνες ἔδωσε ὁ Θεὸς κ᾽ ἐλευ-
θε ρώθηκαν, συνέταξαν Σύνταγμα ποὺ ἀρχίζειἀπὸ τὸ «ἄλφα», μὲ τὴν διακήρυξι «Εἰςτὸὄνο-
ματῆςἉγίαςκαὶὉμοουσίουκαὶἈδιαιρέτου
Τριάδος»· αὐτὸ ποὺ κάποιοι μασόνοι θέλησαν
νὰ τὸ σβήσουν καὶ ἀναγκαστήκαμε νὰ κάνου-
με νέους ἀγῶνες γιὰ νὰ διατηρηθῇ.

Ἐὰν θέλουμε νὰ ζήσουμε ἐλεύθεροι –τὸ
κη   ρύττω μὲ παρρησία καὶ χωρὶς φόβο–, πρέ-
πει ν᾽ ἀρχίζουμε πάντοτε ἀπὸ αὐτὸ τὸ «ἄλφα»,
τὸ ὁποῖο εἶνε ἕνα καὶ μόνο· ἡ ἁγία Τριάς.

Ὦ Πάτερ, Υἱὲ καὶ Πνεῦμα ἅγιο, Τριὰς ἁγία,
φύλαττε τὴν πατρίδα μας καὶ σῶσον ὅλον τὸν
κόσμον σου ἐκ παντὸς κακοῦ· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Τριάδος Πτολεμαΐδος τὴν Δευτέρα 18-6-1973 πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 23-5-2022.
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Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, σήμερα ἐκτὸς
ἀπὸ τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου ἑ -

ορτάζει καὶ ἕναν ἐκ τῶν δώδεκα προφητῶν
τῆς παλαιᾶς διαθήκης· ἑορτάζει τὴ μνήμη τοῦἁγίου προφήτου Ἀμώς. Ἔκρινα λοιπὸν καλὸ
νὰ σᾶς μιλήσω γι᾽ αὐτόν.

Πιστεύω ὅτι θὰ μὲ συγχωρήσῃ ὁ ἱερὸς Αὐ -γουστῖνος· καὶ ὄχι μόνο θὰ μὲ συγχωρήσῃ, ἀλ -
λὰ καὶ θὰ εἶνε εὐχαριστημένος. Ἐκεῖ νος δὲν
εἶνε σὰν κ᾽ ἐμᾶς, ποὺ θέλουμε ν᾽ ἀκούγεται μό-
 νο τὸ δικό μας ὄνομα· ζῇ ἐκεῖ ὅπου τὰ πάθη
ἔχουν σιγήσει, καὶ χαίρεται ν᾽ ἀκούγεται τὸ
ἐγ κώμιο ἑνὸς ἐκ τῶν 12 προφητῶν τῆς παλαι -
ᾶς διαθήκης, καὶ μάλιστα τοῦ Ἀμὼς ποὺ ἦταν
ἀ γαπητὸς σ᾽ αὐτόν. Ἂν διαβάσουμε τὸ ἔργο
του «Ἡ πολιτεία τοῦ Θεοῦ», θὰ δοῦμε ὅτι κατ᾽
ἐπανάληψιν ἀναφέρει τὸν προφήτη Ἀμώς.

* * *Τί ἦταν ὁ Ἀμώς; πότε ἔζησε;
Γεννήθηκε τὸν ὄγδοο (η΄) αἰῶνα πρὸ Χρι-

στοῦ σὲ ἕνα μικρὸ χωριὸ ποὺ ἀπεῖχε 8 χιλιό-
μετρα νοτιοανατολικῶς τῆς Βηθλεέμ, τὴν Θε-κουέ. Τὸ ἐπάγγελμά του ἦταν βοσκός, ἔ βο σκε
γίδια, καὶ καλλιεργοῦσε ὡρισμένα δέν τρα, τὶς
συκα μινιές, ποὺ παράγουν τὰ συκάμι να, δη-
λα δὴ τὰ μοῦρα. Αὐτὲς ἦταν οἱ ἀσχολίες του.

Ἔβοσκε στὰ μέρη ἐκεῖνα, ὅπου πρὶν ἀπὸ
διακόσα χρόνια, τὸ 1.000 π.Χ., ἔβοσκε τὰ πρό-
βατά του ὁ Δαυΐδ. Καὶ ἦταν τὸ μέρος ἐκεῖνο
αὐτὸ ὅπου ὕστερα ἀπὸ ὀχτακόσα χρόνια, στὰ
χρόνια τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ, ἐπρόκειτο
νὰ βοσκήσουν οἱ ταπεινοὶ βοσκοὶ τῆς Βηθλε-
έμ, ἐ κεῖνοι ποὺ θὰ ἄκουγαν τὸ ὁλόγλυκο τρα-
γούδι τῶν οὐρανῶν «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»
(Λουκ. 2,14). Ἔβοσκε κοντὰ ἐκεῖ, ὅπου ἔρρεε ὁ Ἰ -
ορδάνης ποταμός, ἐκεῖ ὅπου θὰ ἔστηνε τὸ
προδρομικὸ βῆμα του ὁ Ἰωάννης ὁ βαπτιστής.
Αὐτὸ λοιπὸν ἦταν τὸ μέρος του.Πῶς ζῇ ἕνας βοσκός; Ἕνας βοσκὸς ποὺ πι-
στεύει στὸ Θεό, ποὺ σηκώνεται τὸ πρωὶ καὶ

κάνει τὴν προσ ευχή του κι ὅταν βραδιάζῃ πά-
λι προσεύχεται· ἕνας βοσκός, ποὺ μένει μα-
κριὰ ἀπὸ τὴ διαφθορὰ τῶν πόλεων καὶ τὴν ἀ -
κολασία τοῦ κόσμου, ἕνας τέτοιος βοσκὸς
εἶνε εὐτυχισμένος.

Ἔμεινε γιὰ πάντα ἐκεῖ; Ὄχι. Γιὰ ἄλλο σκο -
πὸ τὸν προώριζε ὁ Θεός· τὸν κάλεσε γιὰ ἄλλο
ἔργο, γιὰ ἀποστολὴ ὑψηλή. Ὅ πως παλαιότε-
ρα πῆρε τὸ Δαυῒδ ἀπὸ τὰ ποίμνιά του καὶ τὸν
ἔκανε βασιλιᾶ τοῦ λαοῦ του, ἔτσι καὶ τὸν Ἀμὼς
τὸν ὕψωσε. Τὸν ἔκανε ὄχι βασιλιᾶ ἐγ κόσμιο ἀλ -
λὰ κάτι παραπάνω. Γιατὶ τί εἶνε κ᾽ ἕνας βασι-
λιᾶς; ἕνας ἁμαρτω λὸς ἄν θρωπος εἶνε κι αὐ -
τός. Τὸν Ἀμὼς τὸν ἔκανε ἀ νώτερο ἀπὸ βασι-
λιᾶ· τὸν ἔκανε προφήτη, ἄ ξιο δηλαδὴ νὰ ὁδη -
γῇ ὄχι μόνο τὸ λαὸ ἀλλὰ καὶ τοὺς βασιλεῖς.

* * *Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ ῥόλο τοῦ Ἀμώς,
πρέπει νὰ γνωρίσουμε τὴν κατάστασι τῆς ἐ -ποχῆς του. Τότε ὁ περιούσιος λαὸς τοῦ Θεοῦ
δὲν ἦταν πιὰ ἑνωμένος, ὅπως ἐπὶ τῶν ἡ με ρῶν
τῶν βασιλέων Δαυῒδ καὶ Σολομῶντος· εἶ χε δι-
αιρεθῆ σὲ δύο βασίλεια· στὸ βόρειο τοῦ Ἰσ ρα -
ήλ, ποὺ περιελάμβανε τὶς δέκα φυλὲς μὲ κέν -
τρο τὴ Σαμάρεια, καὶ στὸ νότιο τοῦ Ἰούδα, ποὺ
περιελάμβανε τὶς δύο ἄλλες φυλὲς μὲ πρω τεύ-
ουσα τὴν Ἰερουσαλὴμ καὶ τὸ ναὸ τοῦ Σολο μῶν -
τος. Ἡ πνευματικὴ δρᾶσι τοῦ Ἀμὼς ἐκδηλώθη -
κε στὸ βόρειο βασίλειο, στὴν Βαιθήλ, ποὺ ἀπεῖ -
χε 20 χιλιόμετρα ἀπὸ τὰ Ἰεροσόλυμα, ἐπὶ τοῦ
βασιλέως Ἰεροβοὰμ τοῦ Β΄ (783-743 π.Χ.· βλ. Δ΄ Βασ. 14,23-29).

Συνέβη λοιπὸν τὰ χρόνια ἐκεῖνα ὁ λαὸς αὐ -
 τὸς νὰ νικήσῃ τοὺς Ἀσσυρίους καὶ τὸ βασί-
λειο τοῦ Ἰσραὴλ νὰ ἐπεκταθῇ. Ἀποτέλεσμα
ἦ ταν ὅτι μὲ τὴν ἐπιτυχία αὐτὴ ἔπεσε σ᾽ αὐτοὺςπλοῦτος πολύς. Οἱ Ἰσ ραηλῖτες τοῦ βορ ρᾶ ἄφη-
σαν τὶς μικρὲς καλύ βες τους καὶ ἔ φτειαξαν
σπίτια μεγάλα καὶ πολυτελῆ, μὲ πέτρες πε-
λεκητὲς καὶ ἐπένδυσι μαρμάρου. Μεθυσμέ-
νοι ἀπὸ τὰ πλούτη ζοῦσαν ζωὴ ἀκολασίας καὶδιαφθορᾶς.
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Οὐαὶ τοῖς ἀμερίμνοις!

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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Οἱ γυναῖκες –δὲν εἶνε λόγια δικά μου, τὰ λέ-
 ει ὁ Ἀμώς, διαβάστε τον– κολυμποῦσαν στὸ
χρυσὸ καὶ στὸ μετάξι· εἶχαν κοσμήματα παν -
άκριβα (σκουλαρίκια, βραχιόλια, καδένες βα-
ρύτιμες…). Ἔκαναν χοροεσπερίδες, ξεφάν -
τωναν ὣς τὶς πρωινὲς ὧρες.

Παρ᾽ ὅλο ὅμως τὸν πλοῦτο, δὲν ἦταν εὐτυ-
χισμένος ὅλος ὁ λαός. Μόνο μία τάξι ζοῦσε
πλουσι οπάροχα, ἐνῷ ὁ πολὺς λαὸς ὑπέφερε.
Φιλάργυροι καὶ πλεον έκτες ἔμποροι, ἀνέβα-
ζαν διαρκῶς τὶς τι μὲς τῶν τρο φίμων κι ἀ πομυ-
ζοῦσαν τὸν ἱδρῶ τα τοῦ λαοῦ.

Οἱ φτωχοὶ ἔφταναν στὴν ἀνάγκη νὰ που-
λοῦν ἀκόμα καὶ τὰ παπούτσια καὶ τὰ ῥοῦχα
τους γιὰ ἕνα καρβέλι ψωμί (βλ. Ἀμ. 2,6). Αὐτὸ συμ-
βαίνει πολλὲς φορὲς μὲ τὴν ἄνιση κατανομὴ
τῶν ἀ γα θῶν, ἡ ὁποία διαιρεῖ τὸ λαὸ σὲ πάμ -
 πλου τους ποὺ ἀπολαμβάνουν ὅ,τι ἐπιθυμή-
σουν καὶ σὲ φτωχοὺς ποὺ στεροῦνται καὶ τὰ
στοιχειώδη.

Ἀκόμη, μὲ τὴν ἐπικράτησι τῆς ἀδικίας καὶ
τὴν καταπάτησι τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, οἱ δικα -σταὶ ἔπαψαν πιὰ ν᾽ ἀ πονέμουν τὸ δίκαιο.

Καὶ στὴν κορυφὴ τῆς πυραμίδος τοῦ κα-
κοῦ, ἐκεῖ νοι ποὺ ὡδηγοῦσαν ὅλους στὴν ἐκ -
τροπὴ ἦταν – ποιός; Τὰ ἀνάκτορα.

Τόσο πολὺ εἶχε προχωρήσει ἡ διαφθορά,
ὥστε, μεταξὺ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ποὺ ἄλλοτε εἶ -
χε αὐστηρὰ ἤθη, συνέβαινε τότε τὸ φρικτὸ καὶἀνήκουστο, πατέρας καὶ γυιὸς ν᾽ ἁμαρτάνουν
πηγαίνοντας στὴν ἴδια γυναῖκα (βλ. ἔ.ἀ. 2,7)!

Σ᾽ αὐτὴ τὴν κατάστασι ζοῦσαν. Ἀλλὰ τὸ μό-
νο ποὺ δὲν παρέλειπαν ἦταν – ποιό; Ὅταν
ἔρ χον ταν οἱ γιορτές, νάτους ὅλοι ἔδιναν τὸ
παρών! Ἦταν μόνο «γιὰ τὰ πανηγύρια»· τίπο-
τα ἄλλο δὲν κράτησαν ἀπὸ τὴν ἁγία τους θρη-
 σκεία· τυπολατρία καὶ μόνο τυπολατρία.

* * *Τότε παρουσιάστηκε, ἀγαπητοί μου, ὁ προ-
φήτης Ἀμώς, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Καὶ δὲν
μποροῦσε νὰ σι ωπήσῃ· ἤλεγξε δριμύτατα.

Ἤλεγξε τὴν τυπολατρία καὶ εἶπε· «Σιχάθη-
κα», λέει ὁ Κύριος, «ἀποστρέφομαι τὶς γιορ-
τές σας»· «θὰ μεταβάλω τὴ χαρὰ τῶν ἑορ τῶν
σας σὲ πένθος καὶ ὅλους τοὺς ὕμνους σας σὲ
θρήνους» (βλ. ἔ.ἀ. 5,21· 8,10). Αὐτὰ ἐπιβεβαιώνει ὡς
προφητεία τοῦ Ἀμὼς καὶ ὁ δίκαιος Τωβὶτ στὸ
δικό του βιβλίο· «στραφήσον ται αἱ ἑορταὶ ὑ -
μῶν εἰς πένθος καὶ πᾶσαι αἱ εὐ φροσύναι ὑ -
μῶν εἰς θρῆνον» (Τωβ. 2,6) (βλ. ἐπισκ. Αὐγουστίνου, Ἕνα βλέμμα στὸ πα-
νόραμα τῆς ἁγίας Γραφῆς τ. Α΄, – 18 Τωβίτ, Ἀθῆναι 1987, σσ. 210).

Ἤλεγξε τὶς γυναῖκες ποὺ διασκέδαζαν, γυ-
ναῖκες ἀξιωματούχων, ὑπερήφανες καὶ ἀ συν -
αίσθητες. Ξέρετε πῶς τὶς ὠνόμασε ὁ Ἀ μώς;

«Δαμάλεις τῆς Βασανίτιδος… αἱ καταδυ ναστεύ-
 ουσαι πτωχοὺς καὶ καταπατοῦσαι πένητας»
(Ἀμ. 4,1). Ἀγελάδες τῆς Βασάν, λέει, θὰ ̓ ρθῇ και ρὸς
ποὺ θὰ πεινάσετε, θὰ σᾶς πετάξουν ἔξω γυ-
μνές. Τότε δὲν τοῦ ἔδιναν σημασία. Ἦρθε, ἔ λε-
 γαν, αὐτὸς ὁ τρελλὸς νὰ μᾶς ταράξῃ… Μετὰ
ἀπὸ χρόνια ὅμως τὰ λόγια του πραγματοποι-
ήθηκαν, ἦρθαν οἱ ἐχθροὶ καὶ τὶς ἅρπαξαν.

Ἤλεγξε ἐκ μέρους τοῦ Κυρίου τὸν πλοῦτο
καὶ τὴν καλοπέρασί τους. Στὸ ἕνα μέρος τοῦ
βασιλείου θὰ πέσῃ ἀκρίδα καὶ θὰ χτυπήσῃ τὰ
δέντρα σας, στὸ ἄλλο μέρος θὰ πέσῃ χαλάζι.
Θὰ στείλω ἀνομβρία, εἶπε, θὰ κλείσῃ ὁ οὐ ρα -
νὸς καὶ ἡ γῆ θὰ ξε ραθῇ σὰν τὸ κεραμίδι. Ἐγὼ
θὰ κάνω σὲ ὅ λες τὶς πόλεις σας νὰ πονέσουν
- νὰ μουδιάσουν τὰ δόντια σας καὶ θὰ προκα-
λέσω ἔλλειψι ψωμιοῦ σὲ ὅλα τὰ μέρη σας. Καὶ
παρ᾽ ὅλη τὴν πεῖνα σας δὲν θὰ μετανοήσετε
νὰ ἐπιστρέψετε σ᾽ ἐμένα, λέει ὁ Κύριος. Ἐγὼ
σταμάτησα τὴ βροχὴ τρεῖς μῆ νες πρὶν ἀπὸ τὸν
τρύγο. Θὰ βρέξω σὲ μία πόλι ἐνῷ σὲ ἄλλη ὄχι·
ἕνα μέρος τῆς γῆς θὰ ποτιστῇ, ἐνῷ ἄλλο μέ-
ρος ὅπου δὲν θὰ βρέξω θὰ ξεραθῇ. Καὶ οἱ κά-
τοικοι δύο καὶ τριῶν πόλεων θὰ συγκεντρω-
θοῦν σὲ μία πόλι γιὰ νὰ πιοῦν νερό, καὶ δὲν
θὰ χορτάσουν. Καὶ ἐν τούτοις πα ρὰ τὴν ἔλλει-
 ψι νεροῦ δὲν θὰ ἐπιστρέψετε σ᾽ ἐμένα, λέει ὁ
Κύριος (βλ. ἔ.ἀ. 4,6-8). Αἰτία, δηλαδή, τῆς ἀνομβρίας
εἶνε οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι, ποὺ παραβαίνουν
τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου καὶ ἁ μαρτάνοντας δὲν
μετανοοῦν ἀλλὰ ἐμμένουν στὶς ἁμαρτίες τους
(βλ. ἐπισκ. Αὐγουστίνου, Ὑπομνήσεις, Ἀθῆναι 1980, σσ. 264-5, σὲ μετάφρασι). 

Ἤλεγξε εἰδικὰ τοὺς ἐμπόρους, οἱ ὁποῖοι
«ἐ κονδύλιζον (=χτυποῦσαν μὲ τὴ γροθιά τους)
εἰς κεφαλὰς πτωχῶν» (Ἀμ. 2,7) πλούτιζαν αὐτοὶ
ῥουφών τας σὰν βδέλλες τὸ αἷμα τοῦ λαοῦ.

Ἤλεγξε τοὺς δικαστὰς γιὰ τὴν ἀδικία.
Ἤλεγξε τὰ ἀνάκτορα.
Ἤλεγξε γενικὰ τὸν κόσμο τῆς διαφθορᾶς

καὶ ἀκολασίας, τῆς σκληροκαρδίας καὶ τῆς ἀ -ποστασίας ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ Θεό.
* * *Γνώρισμα τοῦ Ἀμώς, ἀγαπητοί μου, ὅπως ὅ -

λων τῶν γνησίων προφητῶν, εἶνε ὅτι ἔ λεγαν ἀ -
λήθειες ποὺ ἀφυπνίζουν, καὶ γνώρι σμα τῶν ψευ-
 δοπροφητῶν εἶνε ὅτι μιλοῦσαν καθησυχα στι-
κά. Ἀπέναντι, λοιπόν, σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺςἀδιαφόρους, ποὺ ἔλεγαν, Μὴν τὸν ἀκοῦτε, εἶ -
νε ὑπερβολικός, ὅλα πᾶνε καλά…, αὐτὸς φώ-
ναζε· Οὐαὶ τοῖς ἀμερί μνοις! ἀλλοίμονο στοὺςἀμέριμνους! σ᾽ αὐ τοὺς ποὺ ἀδιαφοροῦν καὶ
δὲν ἐνδιαφέρονται οὔτε γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ
Θεοῦ οὔτε γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ λαοῦ.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν Παρασκευή 15-6-1973, μὲ νέο τώρα τίτλο.Καταγραφή, ἀναπλήρωσις καὶ σύντμησις 31-5-2021.

2

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

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



ὉἸησοῦς, ἀγαπητοί μου, μὲ τοὺς δώδεκα μαθητάς
του εἶχε ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὴν ἀγαπημένη του

Γαλιλαία. Πήγαιναν πρὸς τὰ Ἰ ε ροσόλυμα· πλησίαζε τὸ
τέλος… Πεζοπορών  τας ἔφτασαν στὰ μέρη τῆς πόλε-
ως Καισαρείας τῆς Φιλίππου. Δὲν φαίνεται νὰ μπῆ καν
στὴν πόλι· περιώδευαν τὰ χωριὰ καὶ ἔμεναν στὴν ὕ -
παι θρο. Ἡ περιοχὴ εἶχε βλάστησι· ἀπέναντι ἀντίκρυ-
ζαν τὸ ὄρος Ἀερμών, ποὺ τὰ χιόνια σκεπάζουν πάν τα
τὴν κορυφή του. Ὁ ἱερὸς ὅμιλος στάθμευε νὰ ξαπο-
στάσῃ κάτω ἀπὸ δέντρα καὶ ὁ Κύριος τοὺς δίδασκε.
Μέσα στὴν ἤρεμη φύσι καὶ στὴν ἡσυχία ποὺ μόνο ὁ κο-
 ρυδαλλὸς διέκοπτε, ὁ Ἰησοῦς ἔθεσε στοὺς μαθητὰςτὸ ἐρώτημα· «Τίνα με λέγου σιν οἱ ἄν θρωποι εἶναι τὸν
υἱὸν τοῦ ἀν θρώ  που;». Κι ἀ φοῦ ἐκεῖνοι εἶπαν τί λέει ὁ κό-
 σμος, τώρα τοὺς ρωτάει τί φρονοῦν οἱ ἴδιοι γι᾽ αὐ τόν·
«Ὑ μεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;». Καὶ ὁ Πέτρος ἀ παν τᾷ·
«Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. 16,13-16).

Ἡ ὁμολογία αὐτή, ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ
Πέτρου, ἦταν ἡ σπουδαιότερη ἀπ᾽ ὅ λες ὅσες ἔκαναν
μέχρι τότε μαθηταὶ καὶ ἀ κροαταὶ τοῦ Ἰησοῦ. Μ᾽ αὐτὴν
ὁ Χριστὸς ὁμολο γεῖται Υἱὸς τοῦ Θεοῦ· ὄχι μὲ τὴ γε-
νικὴ ἔν νοια μὲ τὴν ὁποία ὅλοι μποροῦν νὰ ὀνομα-
στοῦν παιδιὰ τοῦ ἐπουρανίου Πατρός, ἀλλὰ μὲ τὴν
εἰδικὴ καὶ μοναδικὴ ἔννοια τοῦ φυσικοῦ Υἱοῦ, τοῦ μο-
νογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ κηρύσσεται
ἡ θεότης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀκριβῶς. Καὶ ἄλλοι τὸν
ὠνόμασαν «υἱὸν τοῦ Θεοῦ» (βλ. Ματθ. 14,33. Μᾶρκ. 3,11. Λουκ. 4,41. Ἰω. 1,50)·
ἐκείνους ὁ Ἰησοῦς δὲν τοὺς μακάρισε, γιατὶ δὲν τὸ
ἐννοοῦσαν μὲ τὴν ἀκρίβεια αὐτή. Ὁ Πέτρος ἐννοεῖ,
ὅτι εἶνε ὁ Θεὸς ποὺ φόρεσε σάρκα καὶ κατῆλθε γιὰ
νὰ σώσῃ τὸ ἀν θρώπινο γένος ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες του.
Τὸ λέμε κ᾽ ἐ μεῖς σήμερα αὐτό, ἀλλὰ οἱ ὁμολογίες μας
εἶνε σὰν ἄνθη ἄοσμα καὶ ἄχρωμα· ψυχρὰ τὰ λόγια
μας γιατὶ ψυχρὲς εἶνε οἱ καρδιές μας. Τοῦ Πέτρου ἡ
ὁμολογία ἦταν σὰν ἀστρα πὴ ποὺ φώτιζε ὅλο τὸ μυ-
στήριο τοῦ προσώπου τοῦ Ναζωραίου· ἦταν φωτι-
σμὸς ἄνωθεν, ἀποκάλυψις τοῦ οὐρανοῦ. Αὐτὸ βεβαι -
ώνει ὁ ἴ διος ὁ Χριστός, ποὺ τὸν μακαρίζει· καὶ τὴν ὀρ   -θὴ ὁμολογία του τὴν χαρακτηρίζει ὡς «πέτραν», βρά-
χο ἀκλόνητο πάνω στὸν ὁποῖο θὰ οἰκοδομηθῇ ἡ Ἐκ -
κλησία του· «Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ
καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν
τοῖς οὐρανοῖς. κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ
ἐ πὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκ κλησίαν,
καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐ   τῆς» (Ματθ. 16,17-18). Οἱ
παπικοὶ παρερμηνεύοντας τὸ ῥητὸ αὐτὸ τοῦ Κυρίου
θεμελίωσαν σ᾽ αὐτὸ τὴν περιβόητη θεωρία τους περὶ
πρωτείου τοῦ πάπα· ἀλλὰ «ἡ πέτρα» δὲν εἶνε ὁ Πέ-

τρος, εἶνε ἡ πέτρα τῆς πίστεως στὴν θεότητα τοῦΧριστοῦ. * * *
Δὲν πέρασε ὅμως μεγάλο διάστημα ἀπὸ τὸν μα-

καρισμὸ αὐτὸν τοῦ Πέτρου καὶ νά ποὺ ὁ Ἰησοῦς βρί-
σκεται στὴ δυσάρεστη θέσι νὰ τὸν ἐ λέγξῃ τώρα δρι-
μύτατα. Ἀπὸ τὸν ἔπαινο στὸν ἔλεγχο. Πῶς; Ἀκοῦστε.

Ὁ Χριστὸς ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω περι-
στατικὸ ἄρχισε νὰ κάνῃ στὰ παιδιά του νύ ξεις γιὰ τὸν
ἐπικείμενο θάνατό του· ὅτι Πρέ πει νὰ πάω στὰ Ἰερο-
σόλυμα, κ᾽ ἐκεῖ νὰ πάθω πολλὰ ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς
καὶ γραμματεῖς, θὰ θανατωθῶ, καὶ σὲ τρεῖς ἡμέρες θ᾽
ἀ ναστηθῶ. Οἱ μαθηταί, ποὺ γιὰ τὸν Διδάσκαλο καὶ γιὰ
τὸν ἑαυτό τους ὡραματίζονταν λαμ πρὸ κοσμι κὸ –θε-
οκρατικὸ βέβαια– μέλλον, εἶ δαν νὰ πέφτῃ ἐπάνω τους
ἡ σκιὰ τοῦ θανάτου καὶ ἔφριξαν. Τέτοιο τέλος λοιπὸν
θὰ εἶχε ὁ Κύρι ός τους; Δὲν ἦταν ἀκόμη σὲ θέσι νὰ
εἰσ  δύσουν στὸ μυστήριο τοῦ σταυροῦ. Γι᾽ αὐ τὸ ὁ Πέ-
τρος, ποὺ ἀπὸ τὸν προηγηθέντα ἔπαινο θὰ εἶχε ἐ -
παρ θῆ καὶ θὰ νόμιζε ὅτι μπορεῖ νὰ γίνῃ καὶ μυστικο-
σύμβουλος τοῦ Ἰησοῦ, τὸν παίρνει παράμερα καὶ ἀρ -
χίζει νὰ τοῦ λέῃ ἐπιτιμητικά· Ὄχι μαρτύριο! «Ἵλεώς
σοι, Κύριε (=λυ πήσου τὸν ἑαυτό σου, Κύριε)· οὐ μὴ
ἔσται σοι τοῦτο (=νὰ μὴ σοῦ συμβῇ αὐτό)». Θεὸς φυ-
λά ξοι, δηλαδή, ἐμεῖς δὲν θέλουμε τέτοια. Μὲ ἄλ λα λό-
για ὁ Πέτρος ἀποτρέπει τὸν Ἰησοῦ ἀπὸ τὸ μαρτύριο.
Ὁ Ἰησοῦς ἀγανακτεῖ καὶ γυρίζον   τας τοῦ λέει λόγια
ποὺ μόνο ὅταν ἀπέκρουσε τὸν διάβολο στὴν ἔρημο
(βλ. Λουκ. 4,8) ξεστόμισε· «Ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ (=φύ -
γε ἀπὸ ἐμπρός μου, ἀντάρτη)· σκάνδαλόν μου εἶ (=γί -
νεσαι ἐμπόδιο στὸ δρόμο μου)· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ
Θεοῦ, ἀλ λὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων» (ἔ.ἀ. 16,22-23).

Ἀπὸ τὴν ἀπόκρουσι τῆς προτάσεως καὶ τὸν ἔ λεγχο
τοῦ Πέτρου πολὺ διδάχθηκαν οἱ μαθη  ταί, πολὺ διδασκό -
μαστε κ᾽ ἐμεῖς. Τί; ὅτι ὁ Ἰ ησοῦς Χριστὸς εἶχε πόθο νὰμαρτυρήσῃ χάριν τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, καὶ πόσοἀναγ καῖος γιὰ τὴ σωτηρία μας ἦταν ὁ σταυρός! Γιὰ νὰ
τὸ ἐκτιμήσετε αὐτό, ὑποθέστε πρὸς στιγμὴν ὅτι ὁ Ἰη-
σοῦς δεχόταν τὴν ἐπιτίμησι τοῦ Πέτρου καὶ ἄλλαζε
φρόνημα. Τί θὰ ἔκανε; Ἀντὶ νὰ πάῃ στὰ Ἰεροσόλυμα
θὰ περνοῦσε τὸν Ἰορδάνη, θὰ βάδιζε πρὸς τὴν ἔρημο,
ὅ που θὰ κρυβόταν σὲ κάποια σπηλιὰ ὅ πως τότε οἱ Ἐσ -
σαῖοι, θὰ ἐπιδιδόταν μὲ τοὺς μαθητάς του σὲ ἄσκη σι,
νηστεία, προσευχή, μελέτη τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Θὰ
ἦ ταν ἐκεῖ ἥσυχοι καὶ ἀσφαλεῖς· καὶ ἂν τὴ νύχτα ἀκού-
γονταν τὰ θηρία τῆς ἐρήμου, θὰ ἦταν ὅ μως μακριὰ ἀπὸ
τὰ ἄλλα τὰ πιὸ φοβερὰ θηρία, τοὺς κακοποιοὺς τῶν
Ἰεροσολύμων, ποὺ κάτω ἀπὸ ἀρχιερατικὰ ἄμφια καὶ

Τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ ΠαύλουΤετάρτη 29 Ἰουνίου 2022Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2485 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
Ὁ Πέτρος ἐπιτιμᾷ τὸν Χριστό!

«Καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷλέγων· Ἵλεώς σοι, Κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο» (Ματθ. 16,22)

«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



θρησκευτικὰ ἐμβλήματα ἔκρυβαν καρδιὰ λύκου καὶ
τίγρεως. Ἐ κεῖ θὰ περνοῦσε τὴ ζωή του ὁ Ἰησοῦς. Θὰ
γερ νοῦσε λοιπὸν καὶ θὰ πέθαινε ὅπως οἱ πατρι άρχες
τοῦ Ἰσραήλ; τέτοιο γαλήνιο θάνατο θὰ εἶχε;…

Ἂν συνέβαιναν αὐτά, τὸ κήρυγμά του δὲν θὰ εἶχε
τ᾽ ἀποτελέσματα ποὺ ἔφερε στὸν κόσμο. Ἐκεῖνο ποὺεἵλκυσε καὶ ἑλκύει στὸν Ἰησοῦ εἶνε ὁ σταυρός, ἐπά-
νω στὸν ὁποῖο εἶπε τὸ «Τετέλεσται» (Ἰω. 19,30). Ὁ σταυ-
ρός του ἔγινε ὁ ὑπέρθειος μαγνήτης μὲ τὴ μυστηρι -
ώδη ἕλξι, τὸ θυσιαστήριο ὅπου προσφέρθηκε ἡ μο-
ναδικὴ θυσία τοῦ Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ καὶ μόνο ἡθυσία ἔσωσε τὸν κόσμο. Αὐτὸ εἶνε κάτι τόσο πρα γμα-
τικὸ ὅσο τὸ ὅτι πατοῦμε στὸν φλοιὸ τῆς γῆς καὶ ἀπο-
λαμβάνουμε τὸν ἥλιο. Ἄλλο τὸ ζήτημα ὅτι δὲν μπο-
ροῦμε νὰ κατανοήσουμε πῶς ὁ Θεὸς πάσχει ὑπὲρ ἡ -
μῶν· ὡς γεγονὸς πρέπει νὰ τὸ παραδεχθοῦμε καὶ νὰ
τὸ πιστεύουμε. Σᾶς ἐρωτῶ· ἐπειδὴ δὲν μποροῦμε νὰ
ἐξηγήσουμε πῶς ὁ ἥλιος ἕλκει τὴ Γῆ καὶ τὰ ἄλλα σώ-
ματα, ἀρνούμεθα ὅτι ὑ πάρχει παγκόσμιος ἕλξις; Ὄχι.
Ἔτσι καί, ἐπει δὴ δὲν μποροῦμε μὲ τὸν ἀνθρώπινο
λογισμὸ νὰ ἑρμηνεύσουμε τὸ γεγονὸς τῆς διὰ σταυ-
ροῦ λυτρώσεως, δὲν πρέπει νὰ ἀρνηθοῦμε τὸ γε-
γονὸς τῆς σωτηρίας, τῆς μηστηριώδους ἕλξεως ποὺ
κέντρο ἔχει τὸ σταυρὸ τοῦ Κυρίου.

Ἀλλὰ δυστυχῶς, ὅσοι σκέπτονται σαρκικά, ὀρθολο-
 γιστικά, ὑπερήφανα, ἀπέκρουσαν καὶ ἀποκρούουν μέ-
 χρι τώρα τὴν ἰδέα τοῦ σταυροῦ. Θεὸς νὰ πάσχῃ πάνω
σ᾽ ἕνα σταυρό, νά ᾽νε σὲ φρικτὴ ἐλεεινὴ κατάστασι, νὰ
ἐμπαίζεται ἀπὸ καθάρματα; Αὐτὸ δὲν συμφωνεῖ μὲ
τὴν περὶ παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ ἰδέα τῶν ἀρ χαίων
λαῶν. Γι᾽ αὐτὸ τὸ περὶ Ἐσταυρωμένου κήρυγμα τῶν
ἀ ποστόλων τὸ θεωροῦσαν οἱ μὲν ἰουδαῖοι ὡς ἀ δυνα-μία, οἱ δὲ εἰδωλολάτρες ὡς ἀνοησία. Ἐμεῖς ὅμως, λέει
ὁ ἀπόστο λος Παῦλος, «κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυ-
 ρω  μένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μω-ρίαν, αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλη-
σι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν» (Α΄ Κορ. 1,23-24).

Ἡ ἰδέα τοῦ σταυροῦ, γράφει διάσημος νεώτερος
συγγραφέας, ποὺ προτοῦ νὰ ἔλθῃ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο
ἦταν τόσο ἀποκρουστικὴ στὸν Πέτρο καὶ τοὺς ἄλ -
λους ἀποστόλους, εἶ νε καὶ σήμερα ἀποκρουστική,
φρικτή, κάτι ἀ κατανόητο, γιὰ τοὺς λαοὺς τῆς Ἀνα-
τολῆς. Καὶ τὸ Ἰσλὰμ γεννήθηκε ἀπὸ τὸ σκάνδαλο αὐ -
τό. Οἱ αἱμοχαρεῖς λαοὶ προτιμοῦν ἕναν Μωάμεθ ποὺ
σφάζει μὲ μαχαίρι ἐχθροὺς καὶ τοὺς ὑποτάσσει ἀπὸ
ἕνα Χριστὸ ἐσταυρωμένο ποὺ δέχεται ῥαπίσματα,
ἐμπτυσμοὺς καὶ ὕβρεις.

* * *
Ἀλλὰ γιὰ ἐμᾶς ποὺ πιστεύουμε ὁ σταυρὸς τοῦ Κυ-ρίου εἶνε ὅ,τι τὸ πολυτιμότερο. Ἂς ἀ κούσουμε τί λέ-

ει ὁ ἀθάνατος Χρυσόστομος· «Κανένας λοιπὸν νὰ μὴ
ντρέπεται τὸ σεμνὸ σύμβολο τῆς σωτηρίας μας καὶ
τὴ ῥίζα τῶν ἀγαθῶν, γιὰ τὸ ὁποῖο καὶ ζοῦμε καὶ ὑπάρ-
χουμε· ἀλλὰ σὰν στεφάνι ἔτσι νὰ περιφέρουμε τὸ
σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Γιατὶ ὅλα τὰ δικά μας τε λοῦνται
δι᾽ αὐτοῦ. Ἂν πρόκειται νὰ τελεσθῇ βάπτισμα, ὁ σταυ -
ρὸς ἔρχεται· ἂν πρόκειται νὰ τραφοῦμε μὲ τὴν μυ-
στικὴ ἐκείνη τροφή (τῆς θείας εὐχαριστίας), ἂν πρό-
κειται νὰ χειροτονηθῇ κάποιος, ἂν πρόκειται νὰ κά-
νουμε ὁ,τιδήποτε, παντοῦ παρευρίσκεται τὸ σύμβο-
λο τῆς νίκης μας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ πάνω στὸ σπίτι, καὶ πά-
νω στοὺς τοίχους, καὶ πάνω στὰ παράθυρα, καὶ πάνω
στὸ μέτωπο, καὶ πάνω στὴ διάνοια (στὸ μέτωπό μας),
τὸν σημειώνουμε μὲ θερμὸ ζῆλο. Γιατὶ αὐτὸ εἶνε τὸ
σημάδι τῆς σωτηρίας μας καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ γέ-
νους μας καὶ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Κυρίου μας… Καὶ

ἂν τὸν σημειώσῃς ἔτσι στὸ πρόσωπό σου, κανένας
ἀπὸ τοὺς ἀκάθαρτους δαίμονες δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ
πλησιάσῃ κοντά σου, γιατὶ βλέπει τὸ μαχαίρι ποὺ τὸν
πλήγωσε, βλέπει τὸ σπαθὶ μὲ τὸ ὁποῖο δέχτηκε τὸ
καίριο χτύπημα» (ὁμ. ΝΔ΄ εἰς Ματθ.· P.G. 58,537).Τιμή μας λοιπὸν καὶ δόξα ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου.
Ἐν τούτοις ὅμως πολλοὶ λεγόμενοι χριστιανοὶ ντρέ-πονται σήμερα τὸ σταυρό· καὶ ὁ τρόπος ποὺ κάνουν
κάποτε τὸ σταυρό τους δείχνει περιφρόνησι ἢ καὶ
ἄρνησι τοῦ Χριστοῦ. Ταλαίπωρε ἄνθρωπε! ὁ Κύριος
δὲν ντράπηκε νὰ ἐκτεθῇ γιὰ σένα γυμνὸς ἐπάνω στὸ
σταυρό, στὸ ξύλο τῆς καταδίκης, κ᾽ ἐσὺ ντρέπεσαι νὰ
σχηματίσῃς ἐπάνω στὸ σῶμα σου τὸ σημεῖο τοῦ σταυ-
 ροῦ; μὰ τί εἶσαι, φίλος ἢ ἐ χθρὸς τοῦ σταυροῦ;

Γιὰ νὰ εἶσαι ὅμως φίλος τοῦ σταυροῦ δὲν ἀρκεῖ
μόνο νὰ κάνῃς κανονικὰ τὸ σταυρό σου· πρέπει καὶ ἡ
σκέψι, ἡ ἰδέα τῆς θυσίας –ποὺ σύμβολό της αἰώνιο
εἶνε ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου– νὰ γίνῃ γιὰ σένα ὄχι ἀ -
ποκρουστικὴ ἀλλὰ δεκτὴ καὶ μέρα μὲ τὴ μέρα ὅλο καὶπιὸ ἀγαπητή. Ὁ Χριστὸς θυσιάστηκε γιὰ σένα, ἐ σὺ τί
θυσιάζεις γιὰ τὸ Χριστό; Γιὰ τὴ δόξα του καὶ τὴν ἐπι-
κράτησι τῆς βασιλείας του δίνεις κάτι; χρήματα, χρό-
νο, σχέσεις καὶ φιλίες, τιμὲς καὶ ἀξιώματα, καὶ περισ-
σότερο ἀπ᾽ ὅλα τὶς κακίες καὶ τὰ πάθη σου; Ἔχεις ἐ -
πι θυμήσει νὰ δώσῃς μαρτυρία γιὰ τὸ Χριστό; Εἶσαι,
ἂν χρειαστῇ, ἕτοιμος γιὰ μαρτύριο, νὰ δώσῃς τὸ αἷμα
σου γιὰ Ἐκεῖνον; Τότε ναί, εἶσαι φίλος τοῦ σταυροῦ.
Καὶ ἂν θέλῃς νὰ καλλιεργήσῃς αὐτὸ τὸν πόθο τοῦ
μαρτυρίου, διάβαζε τοὺς βίους τῶν ἁγίων καὶ τῶν
μαρτύρων τῆς πίστεώς μας· π.χ. τῶν ἀποστόλων Ἀν -
δρέα καὶ Πέτρου, τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου,
τῶν ἁγίων Χρυσάνθου καὶ Δαρείας κ.λπ..

Καὶ κάτι ἀκόμα γιὰ ὅλους καὶ ἰδιαιτέρως ἐ κείνους
ποὺ ἐργάζονται ἱεραποστολικά. Μόλις ὁ ἐργάτης τοῦ
Χριστοῦ πάρῃ μιὰ ἀπόφασι ἡρωική, ποὺ ξεπερνάει τὰ
πλαίσια ἑνὸς τυπικοῦ χριστιανισμοῦ, ἀμέσως θὰ παρου -
σιαστῇ ὁ «Πέτρος» (σὲ εἰσαγωγικά), οἱ σύγχρονοι «Πέ -τροι», ποὺ δὲν τοὺς ἔχει ζωογονήσει ἡ μυστικὴ αὔρα
τοῦ σταυ ροῦ, καὶ θὰ τὸν ἀποτρέπουν νὰ κάνῃ αὐτὸ
ποὺ ἀποφάσισε. –Τί ἔ παθες; θὰ τοῦ ποῦν. Ἐδῶ τόσοι
καὶ τόσοι, χωρὶς νὰ ἀρνηθοῦν τὴν ἀποστολή τους,
κατορθώνουν νὰ πιάνουν θέσεις καὶ ἀξιώματα στὴν
ἐκκλησία καὶ στὴν πολιτεία, κ᾽ ἐσὺ τώρα τὰ ἀρνεῖσαι
ὅ λα αὐτά; τί θέλεις, νὰ πεθάνῃς ἄσημος κ᾽ ἐγ καταλε-
λειμμένος, κλεισμένος σὲ φυλακὲς ἢ μοναστήρι;…
Δὲν νομίζετε, ἀδελφοί μου, ὅτι ὅσοι μιλοῦν ἔτσι λα-λοῦν ὅπως λάλησε στὸν Ἰησοῦ ὁ Πέτρος τότε στὰ πε-
ρίχωρα τῆς Καισαρείας τῆς Φιλίππου;

«Ἵλεώς σοι, Κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο», ἀκού-γεται καὶ σήμερα σὲ διαφόρους τόνους. Φοβερὴ σα-
τανικὴ φωνή, ποὺ μὲ τὸ στόμα φίλων, συγγενῶν καὶ
στενῶν συνεργατῶν θέλει νὰ σὲ ἀποτρέψῃ ἀπὸ τὸ
καθῆκον. Ἀλλὰ σὺ ἄκουσε τὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεώς
σου, ποὺ σὲ καλεῖ νὰ σηκώσῃς τὸ σταυρό, καὶ μὲ θάρ-
ρος ἀπάν τησέ τους· «Ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ·
σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλ -
λὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων».

Ὦ ὑποψήφιοι μάρτυρες, ὅσους ὁ Κύριος θὰ δοξά -
σῃ μὲ τὴν ὑψίστη τιμὴ νὰ θυσιαστῆτε γιὰ τὸ Ὄνομά του!
νοερὰ πέφτω καὶ ἀσπάζομαι τὰ πόδια σας. Γιὰ σᾶς ὁ μέ-
 γας Βασίλειος εἶπε· «Θνητοὶ πάν τες ἄνθρωποι, μάρτυ -
ρες δὲ ὀλίγοι» (P.G. 31,505B). Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὁμι-
λεῖ γιὰ «χάρισμα»· «Ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑ πὲρ Χρι στοῦ,
οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑ πὲρ
αὐτοῦ πάσχειν» (Φιλιπ. 1,29).(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Περιληπτικὴ μεταφορὰ μὲ μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα κεφαλαίου τοῦ βιβλίου «Ἀκολούθει μοι», Ἀθῆναι (1965) 19893, σσ. 173-183. 6 Μαΐου 2022.
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Εἴδαμε, ἀγαπητοί μου, ποιοί ἦταν οἱ ἀπόστο-λοι πρὶν γνωρίσουν τὸ Χριστό, καὶ ποιοί ἔγι-
ναν μετὰ τὴ γνωριμία, τὴν τριετῆ μαθητεία καὶ
συν αναστροφὴ μαζί του, πρὸ παντὸς δὲ μετὰ
τὴν ἔ λευσι σ᾽ αὐτοὺς τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἡ
μεταβολή τους ἦταν καταπληκτικὴ καὶ τὸ ἔργο
τους ἀσύγκριτο μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἀνθρώπινο
ἔργο· ἔργο θεῖο, ὑπερφυσικό. Βρῆκαν μιὰ κοι νω-
νία ποὺ κυλιόταν ἐπὶ αἰῶνες στὰ σκότη, σὲ δεισι-
 δαιμονίες, εἰδωλολατρία καὶ διαφθορά, καὶ μέσα
σὲ πολὺ σύντομο διάστημα δημιούργησαν νέα
κοινωνία, μετέβαλαν κτηνώδεις ὑπάρξεις σὲ ἀγ -
γελικές, τὶς ὡδήγησαν ἀπὸ τὸ παρὰ φύσιν στὸ ὑ -πὲρ φύσιν. Ποιοί; Οἱ ἀγράμματοι ἁλιεῖς τῆς Γαλι -
λαίας! Αὐτὸ δὲν εἶνε ἕνα ἐξαίσιο θαῦμα; Ὁ ἱ. Χρυ-
 σόστομος παρατηρεῖ, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο νίκησε
διὰ τῶν ἀγραμμάτων, ἀσθενῶν καὶ ἀόπλων ἁλιέ-
ων, καὶ θαυμάζει· «Ἀπὸ ποῦ νίκησαν οἱ ἀ σθενεῖς τοὺς ἰσχυ-
ρούς, οἱ δώδεκα τὴν οἰκουμένη, ὄχι διαθέτοντας τὰ ἴδια ὅπλα,
ἀλλὰ μαχόμενοι γυμνοὶ ἐναντίον ἐνόπλων;» (βλ. ὁμ. γ΄ εἰς Α΄ Κορ.· P.G. 61,28).

Στὴν ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ οἱ ἀπόστολοι
ἀποτελοῦν ἰδιαίτερο κεφάλαιο. Εἶνε οἱ ζωντανὲς
εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τὰ θεμέλια τῆς θείας οἰκο-
δομῆς, οἱ οὐρανομήκεις στῦλοι ποὺ θαυμάζουνἀ κόμα καὶ ἐχθροί τους. –Μιὰ μικρὴ ψαρόβαρκα,
συλλογίζονται, νὰ ξεκινάῃ ἀπὸ τὴν Τιβεριάδα, νὰ
διασχίζῃ ἕναν ὠ κεανό, νὰ παλεύῃ μὲ τὰ ἄγρια
κύ ματα τῆς εἰ δωλολατρίας, καὶ νὰ μὴ βουλιάζῃ;
ἀναγνωρίζουμε τὸν ἡρωισμό τους.

Λέγοντας ὅμως αὐτὰ ἀμέσως ἀντεπιτίθενται·
Σπουδαῖοι οἱ δώδεκα ἀπόστολοι, ναί, ἀξιοθαύμα -
στη ἡ ἐπιτυχία τους, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ «τῷ καιρῷ ἐ -
κείνῳ»· σήμερα τί; ὑπάρχουν τώρα τέτοιοι; Δεῖξ -
τε μας ἕναν Παῦλο, ἕναν Πέτρο, ἕ ναν Ἰωάννη.
Πῶς θέλετε νὰ πιστέψουμε, ὅταν στὶς θέσεις ἐ κεί-
 νων βλέπουμε τελείως ἀντίθετα παραδεί γματα;…

Ἀπαντώντας σ᾽ αὐτὸ λέμε τὰ ἑξῆς. Ὅπως ἐ -
πά νω στὸ δέντρο δὲν βρίσκονται δύο φύλλα ἐν -
τελῶς ὅμοια καὶ ὅπως μέσα στὸ σύμπαν δὲν ὑ -
πάρχουν δύο οὐράνια σώματα ἀπολύτως ἴδια,
ἔτσι καὶ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ἂν ἀληθεύῃ ὅτικάθε πρόσωπο ποὺ ἔρχεται στὸν κόσμο εἶνε ἀν -

επανάληπτο, πολὺ περισσότερο αὐτὸ ἰσχύει γιὰ
τοὺς Δώδεκα ἀποστόλους, ποὺ εἶχαν μία μονα-
δι   κὴ ἀποστολὴ καὶ ἦταν ἐξ ὕψους, ἀπὸ τὸ Θεό,
ὡπλισμένοι μὲ ἔκτακτη δύναμι· κανείς στὴν ἱ -
στορία δὲν θὰ μπο ρέσῃ νὰ τοὺς φτάσῃ. Μεταξὺ
τῶν πιστῶν διὰ μέσου τῶν αἰώνων βρίσκουμε ὁ -
μοιότητες, ὑπάρχουν ὅμως καὶ διαφο ρὲς ποὺ
τοὺς κάνουν νὰ διακρίνωνται μεταξύ τους. «Ἀ -
στέρι ἀπὸ ἀστέρι διαφέρει στὴ λάμψι» (Α΄ Κορ. 15,41).

Νέος ἀπόστολος Παῦλος λοιπόν, ἀπολύτως ὅ -
μοιος, δὲν πρόκειται νὰ ἐμφανιστῇ· μιμηταὶ ὅ -
μως ἐ κείνου καθὼς καὶ τῶν ἄλλων ἀποστόλωνμποροῦν νὰ ἐμφανιστοῦν, Χριστιανοὶ οἱ ὁποῖοι
μὲ ἀγῶνες καὶ κό πους θὰ πλησιάζουν πρὸς τὰ
ὑψηλὰ πρότυπα ἐκείνων. Σ᾽ αὐτὸ προτρέπει καὶ
ὁ ἀπόστολος Παῦ λος λέγοντας· «Μιμηταί μου
γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ» (ἔ.ἀ. 11,1).

Ἐμεῖς βέβαια οὔτε τὴ σκιὰ τῶν ἀποστόλων
δὲν φτάνουμε. Ἡ ἀπαίτησι ὅμως τοῦ κόσμου, νὰ
βλέπῃ στοὺς Χριστιανοὺς καὶ μάλιστα στοὺς
ποι  μένες καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας τὰ
γνωρίσματα τῆς ἀποστολικῆς ζωῆς καὶ δράσεως,
εἶνε δικαιολογημένη. Καὶ γι᾽ αὐτὸ δὲν πρέπει αὐ -
τοὶ ἁπλῶς νὰ ἐγκωμιάζουν τοὺς ἁγίους ἀποστό-
λους καὶ νὰ τοὺς προβάλλουν ὡς ἀπόδειξι τῆς
θεϊκῆς προελεύσεως τῆς πίστεώς μας, ἀλλὰ
πρέ πει καὶ οἱ ἴδιοι νὰ προσπαθοῦν νὰ τοὺς μοι-
ά  σουν δείχνοντας ὅτι καὶ σήμερα ὁ Χριστὸς νικᾷ
καὶ βασιλεύει. Ὑπ᾽ αὐτὴ τὴν ἔννοια ὅλοι ὅσοι μι-
μοῦνται καὶ βαδίζουν στὰ ἴχνη τῶν Δώδεκα ἀπο-στόλων μποροῦν νὰ ὀνομαστοῦν νέοι ἀπόστο-λοι. Ἔτσι δὲν ὠνόμασαν τὸν μέγα Ἀ  θανάσιο δέ-
κατον τρίτον ἀπόστολον; Καὶ νέον ἀπόστολον
δὲν ἐπευφημεῖ ἡ Ἐκκλησία τὸν ἱ. Χρυσόστομο;
Καὶ ὡς ἰσαποστόλους δὲν ὑμνεῖ ἄνδρες καὶ γυ-
ναῖκες ποὺ πορεύθηκαν μὲ κόπο σὲ τόπους μα-
κρινοὺς κ᾽ ἐκεῖ κήρυξαν καὶ μαρτύρησαν, ὅπως
π.χ. ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός;

* * *Νέους ἀποστόλους χρειάζεται κάθε γενεὰ καὶἐποχή. Ἡ παρουσία τους εἶνε εὐλογία, ἡ ἀπου-
σία τους εἶνε ἐγκατάλειψις, τιμωρία τοῦ Θεοῦ.

Σύν. τῶν Δώδεκα ἀποστόλων (Ματθ. 9,36–10,8)Πέμπτη 30 Ἰουνίου 2022Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2486 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
Νέοι ἀπόστολοι (α΄)

«Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦθερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ» (Ματθ. 9,37-38)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· ὑπάρχει σήμερα ἀ -ποστολικὸ πνεῦμα; ὑπάρχουν ἀποστολικὲς μορ-φές; Πρὶν ἀπαντήσουμε ἂς ἀκούσουμε τί ἔλεγε
γιὰ τὴ δική του ἐποχὴ ὁ ἱ. Χρυσόστομος. Συγ κρί-
νον  τας τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο τῆς γενεᾶς του,
ποὺ χρονικῶς δὲν ἀπεῖχε πολὺ ἀπὸ τὴ μαρτυρι -
κὴ ἀποστολικὴ ἐποχή, ἔβλεπε ἤδη τότε μεγάλη
διαφορά· λόγῳ χαλαρώσεως στὴ ζωὴ τῶν περισ -
σοτέρων χριστιανῶν μετὰ τὴν παῦσι τῶν σκλη -
ρῶν διωγμῶν, οἱ εἰδωλολάτρες δὲν ἑλκύονταν
πιὰ στὸν Χριστιανισμὸ ὅπως τὸν καιρὸ τῶν ἀπο-
στόλων· γι᾽ αὐτὸ ὁ ἱερὸς πατὴρ ἔλεγε μὲ πόνο·

Κανένας εἰδωλολάτρης δὲν θὰ ὑπῆρχε, ἂν ἐ μεῖς ἤμασταν συ-
νεπεῖς Χριστιανοί. Ἂν ὅλοι μιμούμασταν τὸν Παῦλο, πόσους θὰ
ἑλκύαμε στὸ Χριστό! Ἀλλὰ τώρα πῶς νὰ ἑλκύσουμε; Οἱ εἰδωλο-
λάτρες βλέπουν νὰ κατέχουν ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς οἱ ἴδιες ἐπι-
θυμίες ποὺ κατέχουν καὶ αὐ τούς. Θέλουμε νὰ ἄρχουμε καὶ νὰ
ἐξουσιάζουμε, νὰ μᾶς τιμοῦν καὶ νὰ μᾶς δοξάζουν. Πῶς νὰ θαυ-
μάσουν τὸν Χριστιανισμό; Βλέπουν βίους ἐ πι λήψιμους, παρα-
δείγματα ἁμαρτωλά, ψυχὲς γήινες. Ὅπως ἐκεῖνοι ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς τὸ
χρῆμα θαυ μάζουμε, τὸ θάνατο φοβόμαστε, τρέμουμε μὴ μᾶς λεί-
ψουν τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, στενοχωριόμαστε στὶς ἀσθένειες, μᾶς καί-
ει ὁ ἔρωτας τῆς ματαιοδοξίας, ποθοῦμε ἀξιώματα, γινόμαστε κό-
λα κες ἀπὸ φιλοδοξία καὶ φιλαργυρία. Ἀπὸ ποῦ νὰ πιστέψουν οἱ
ἄνθρωποι, ἀπὸ τὰ θαύματα; μὰ θαύ ματα δὲν κάνουμε· ἀπὸ τὴν
καλή μας διαγω γή; μὰ αὐτὴ δὲν ὑπάρχει· ἀπὸ τὴν ἀγάπη; μὰ δὲν
ἔμεινε οὔτε ἴχνος της. Γι᾽ αὐτὸ οἱ Χριστιανοὶ θὰ δώσουμε λόγο καὶ
γιὰ τὶς ἁμαρτίες ποὺ κάνουμε ἐμεῖς καὶ γιὰ τὸν σκανδαλισμὸ ποὺ
προ ξε νοῦμε στοὺς ἄλλους. Ἂς ξυπνήσουμε λοιπόν, ἂς δείξουμε
ἐπάνω στὴ γῆ πολιτεία οὐράνια, σύμφωνα μὲ τὸ «Ἡμῶν τὸ πο-
λί τευμα ἐν οὐ ρανοῖς ὑπάρχει» (Φιλιπ. 3,20). Ἂς ἀγωνιστοῦμε γενναῖα
γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό…

Ἀλλὰ ἔχουμε, λέμε στοὺς κατηγόρους μας, νὰ σᾶς δείξουμε
μεγάλους ἄνδρες ποὺ ἔζησαν στὸ παρελθόν. –Ναί, λέει ὁ εἰδω-
λολάτρης, ἀλλ᾽ ἀπὸ ποῦ ἐγὼ νὰ πιστέψω, ἀπὸ τὸ παρελθόν; δὲν
βλέπω νὰ πράττετε ἐσεῖς οἱ χριστιανοὶ ἐκεῖνα ποὺ ἔπρατταν ἐ -
κεῖνοι. Δεῖξτε μας ἕναν ἄλλο Παῦ λο καὶ Ἰωάννη. Μὰ δὲν ἔχουμε.
Ἐκεῖνοι εἶ χαν ἀνιδιοτέλεια καὶ αὐταπάρνησι, ἐνῷ ἐμεῖς γιὰ ἕναν
ὀβολὸ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ σκοτωθοῦμε καὶ νὰ σκοτώσουμε· γιὰ
μιὰ φούχτα χῶμα τρέχουμε στὰ δικαστήρια· γιὰ νὰ μὴν πεθάνῃ
τὸ παιδάκι μεταχειριζόμαστε τὰ πάντα, καταφεύγουμε σὲ ὅλα τὰ
σατανικὰ μέσα, καὶ τὸν διάβολο προσ κυ νᾶμε. Κι ὅλα αὐτὰ τὰ φο-
βερὰ τὰ τολμοῦμε – πότε; μετὰ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θε-
οῦ στὸν κόσμο. Τί μᾶς ἀπομένει; Τίποτε ἄλλο, παρὰ τὰ θρηνή-
σουμε γιὰ τὴν πνευματικὴ αὐτὴ συμφορά μας. Ἐλάχιστο ποσο-
στὸ τῆς ἀνθρωπότητος σῴ ζεται (βλ. ὁμιλ. Ι΄ εἰς Α΄ Τιμ.· P.G. 62,551-552).

* * *Τότε οἱ Χριστιανοὶ ἦταν τὰ πρόβατα τοῦ Χρι-
στοῦ καί, ἐνῷ ἔπεσαν ἀνάμεσα σὲ ἀγέλη λύκων,
στὴν ἄγρια καὶ διεφθαρμένη κοινωνία, νίκησαν
τοὺς λύκους, τοὺς μετέβαλαν σὲ πρόβατα, πρά-
ους καὶ εὐγενικοὺς καὶ εὐεργετικούς, ἐνῷ τώρα
τὰ πρόβατα, ὄχι μόνο τὰ πρόβατα ἀλλὰ καὶ πρὶν
ἀπὸ τὰ πρόβατα οἱ ποιμένες, ὑπέστησαν μεγάλη
διαφθορὰ τῶν ἠθῶν, ἄλλαξαν φύσι, μεταβλήθη-
καν σὲ λύκους, κατασπαράζουν τὴν ἱερὰ ποίμνη
καὶ προξενοῦν μεγάλη ζημιὰ καὶ φθορὰ στὴν κοι-
 νωνία. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ χριστιανικὴ παράταξι στὶς
μέρες μας νικᾶται, ἐπειδὴ στερεῖται τὴν εὐ λογία
τοῦ Καλοῦ Ποιμένος. Ἄοπλοι οἱ Χριστιανοὶ τῶν

πρώτων αἰώνων νίκησαν τὸν ὡπλισμένο εἰδωλο -
λατρικὸ κόσμο καὶ ἔστησαν τὴ σημαία τοῦ Χρι-
στοῦ στὴν Πνύκα τῶν Ἀθηνῶν καὶ στὸ Καπιτώ-
λιο τῆς ῾Ρώμης. Ἐνῷ κατόπιν τί ἀντιστροφὴ τοῦ
ἀποστολικοῦ πνεύματος παρατηρήθηκε! Ἰσχυρὰ
κράτη τῆς Εὐρώπης, ποὺ καυχόνταν γιὰ τὸ χρι-
στι ανικὸ πολιτισμό τους κ᾽ ἔχουν στὶς σημαῖες
τους τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ, κατὰ τοὺς τελευ-
ταί ους αἰῶνες ἐξώρμησαν στὶς χῶρες τῶν λεγο -
μένων ἀγρίων ἀπολιτίστων λαῶν, νίκησαν διὰ
πυ ρὸς καὶ σιδήρου τὴν ἀντίστασί τους, καὶ μετέ -
βαλαν τὶς χῶρες τους σὲ ἀποικίες, τὶς ὁποῖες ἐκ -
μεταλλεύονταν ἐπὶ αἰῶνες. Ποῦ ἴχνος ἀγάπης;
ποῦ ἴχνος χριστιανοσύνης; Σοφὸς ἡγέτης τῶν
Ἰν διῶν, κρίνοντας τοὺς Εὐρωπαίους χριστια-
νοὺς μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ἔλεγε· «Καλὸς ὁ Χριστια-
νισμός, ἀλλὰ φεύγετε μακριὰ ἀπὸ τοὺς σημερι-
νοὺς χριστιανούς, γιατὶ τίποτα ἀπ᾽ ὅσα ὁρίζει τὸ
Εὐαγγέλιο δὲν ἐφαρμόζουν».

«Προσέχετε παρακαλῶ σ᾽ αὐτὰ ποὺ λέμε», φωνάζει ἱε -
ρὸς πατὴρ τῆς ἀρχαίας ἐκκλησίας· «θέλω νὰ σᾶς ἀ -
ποδείξω καὶ νὰ σᾶς ἐνημερώσω ἀπὸ τὶς ἅγιες Γραφές, ὅτι δὲν εἶνε
Χριστιανοὶ ὅ λοι οἱ λεγόμενοι Χριστιανοί, ἀλλά, μὲ τὸ νὰ λέγωνται
Χριστιανοὶ μόνο στὸ ὄνομα, ξεγελιῶν ται ἀπὸ τὴ γυμνὴ ὀ νομασία.
Στὰ λόγια εἶνε Χριστιανοὶ πολλοί, ἀλλὰ στὴν πρᾶξι λίγοι καὶ σπά-
νιοι· στὴν ἐμφάνισι φαίνονται σὰν Χριστιανοὶ καὶ σὰν μαθηταὶ τοῦ
Χριστοῦ, στὴν πρᾶξι ὅμως εἶνε προδότες· μὲ τὰ λόγια εὐσεβεῖς
καὶ εὔσπλαχνοι, μὲ τὴν πρᾶξι ἀσεβεῖς καὶ ἄσπλαχνοι· στὴν ὀνο-
μασία Χριστιανοί, στὴν πρᾶξι ὅμως εἰδωλολάτρες, ὅπως προεῖπε
ὁ προφήτης Δαυΐδ· “Ἀνακατεύτηκαν μὲ τοὺς εἰδωλολά τρες καὶ
ἔμαθαν τὶς συνήθειές τους”(Ψαλμ. 105,35). Καὶ πράγματι σ᾽ ἐμᾶς ἐκπλη-
ρώθηκε ἡ προφητεία αὐτή. Ἀπὸ ποῦ εἶνε Χριστι ανοὶ ὅσοι πι-
στεύουν σὲ ἰουδαϊκοὺς καὶ εἰδωλολατρικοὺς μύθους, καὶ σὲ γε-
νεαλογίες καὶ μαντεῖες καὶ ἀστρολογίες καὶ μαγεῖες καὶ σὲ φυ-
λαχτά; καὶ σὲ παρατηρήσεις ἡμερῶν καὶ χρόνων, σὲ κληδονι-
σμοὺς καὶ ὄνειρα καὶ σὲ λαλήματα πουλιῶν;… Πῶς θὰ θεωρη-
θοῦν Χριστιανοὶ αὐτοὶ ποὺ κάνουν τέτοια; Καὶ μὲ ποιό θάρρος
τολμοῦν νὰ αὐτοονομάζωνται Χριστιανοί; Καὶ πῶς μάλιστα τολ-
μοῦν νὰ προσ έλθουν στὰ θεῖα μυστήρια αὐτοὶ ποὺ εἶνε χειρότε-
ροι ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες;» (P.G. 59,561).

Νά γιατί οἱ ἱεραποστολὲς τῆς Δύσεως, παρ᾽ ὅ -
λες τὶς ἀξιοθαύμαστες προσπάθειές τους, ἐλάχι  -
στα ἀποτελέσματα ἔχουν νὰ δείξουν. Ὁ ἀντιχρι -
στι ανικὸς βίος τῶν λεγομένων χριστιανικῶν κρα -
τῶν ἔγινε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐμπόδια στὴν
ἐξάπλωσι τοῦ Χριστιανισμοῦ. Δὲν λέμε ὅτι εἶνε
τὸ μόνο. Γιατὶ ὑπάρχουν δυστυχῶς καὶ ἄλλα,
ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ ἀθεϊστικὸ καὶ ἀντιχρι-
στιανικὸ πνεῦμα τῶν καιρῶν μας, καὶ ἰ δίως ἀπὸ
τὴν καταραμένη διαίρεσι τοῦ χριστιανικοῦ κό-
σμου σὲ ποικίλες αἱρέσεις καὶ σχίσματα.

Ποταμοὶ δακρύων καὶ αἱμάτων θὰ χρειαστοῦν
γιὰ νὰ ἀνακτηθοῦν τὰ χαμένα πνευματικὰ ἐδάφη
καὶ νὰ πάψουν οἱ πέννες τῶν ἀν τιχρίστων νὰ γρά-
 φουν, ἐξ αἰτίας τῶν ἀναξίων σημερινῶν χριστια -
νῶν, ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς ψυχορραγεῖ. Ὁ Κύριος
ἐκ λίθων νὰ ἐγείρῃ νέους χριστιανικοὺς λαούς…
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