
Ὁἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου, ζητοῦ σε
ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς νὰ προσ εύ χων ται γι᾿

αὐτόν. Γι᾿ αὐτὸ κ᾿ ἐσεῖς νὰ προσ εύχεστε γιὰ ἐμᾶς
ζητώντας δύο πράγματα· ὁ λόγος μας νὰ εἶνε ζων   -
τανὸς καὶ ὁ σπόρος νὰ πέφτῃ ὄχι σὲ πέτρες καὶ
ἀγκάθια ἀλλὰ σὲ ἐκλεκτὲς ψυχές.

Τὸ θέμα μας εἶνε ἡ σημερινὴ ἑορτή, οἱ ἅγιοιπατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.
* * *�� Πατὴρ ἐν ἀπολύτῳ ἐννοίᾳ εἶνε ἕνας, ὁ Θε ός,

ὁ οὐράνιος Πατήρ, ὅπως τὸν ἀπεκάλυψε ὁ Χριστός.
Ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν δὲν εἶνε ὅ πως ὁ θεὸς τῶν
ἀρχαίων, ἀπομονωμένος στὴν κορυφὴ τοῦ Ὀλύμ -
που, ἢ ὅπως ὁ θεὸς τῶν ὀρ θολογιστῶν, θεὸς ἀ -
δι άφορος γιὰ τὸν κόσμο καὶ ἀπαθής. Ὁ Θεὸς
τῶν Χριστιανῶν εἶνε ζωντανός, Θεὸς ἀγάπης,
πα τήρ – μοναδικὴ ὀνομασία. ῾Ως πατὴρ ὁ Θεὸς
ἐνδιαφέρεται γιὰ ὅλα, μικρὰ-μεγάλα. Δὲν εἶνε
μόνο ὁ δημιουργός, εἶνε καὶ ὁ προνοητὴς τοῦ
σύμπαντος. Τὸ πιστεύεις αὐτό; Ἂν τὸ πιστεύ αμε,
θὰ ἔπρεπε νὰ λέμε τὸ «Πάτερ ἡ μῶν…» καὶ νὰ τὸ
αἰσθανώμαστε. Ἂν τὸ πιστεύῃς, πρέ πει νὰ εἶσαι
ἥσυχος. (Ἀνέκδοτο. Ἕνας κήρυκας ἦταν ἔγγαμος. Ἀπογοη-
τεύθηκε ὅμως κάποτε καὶ σταμάτησε νὰ κηρύττῃ. Τότε ἡ γυναίκα
του, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσῃ νὰ ξαναβρῇ τὴν ἐλπίδα του, φόρεσε μαῦ -
ρα. Κατεπλάγη ἐκεῖνος καὶ τὴ ρώτησε· –Ποιός πέθανε καὶ ντύθη-
κες μαῦρα; –Πέθανε ὁ Θεός. –Τί βλασφημία εἶνε αὐτὴ ποὺ εἶπες;
ποιός σοῦ εἶπε ὅτι πέθανε ὁ Θεός; –Ἐσὺ μοῦ τὸ δείχνεις μὲ τὴ
στάσι σου… Τότε ἐ κεῖνος διδάχθηκε, πῆρε θάρρος καὶ ἐπανῆλθε
στὸ κήρυγμα). Ζῇ λοιπὸν ὁ Θεός, καὶ εἶνε πατέρας.
Πόση γαλήνη μᾶς δίνει αὐτό! (Ἄλλο ἀνέκδοτο. Κάποιος
πῆγε στὴν ἔρημο ἀπελπισμένος, καὶ ἑτοιμαζόταν ν᾿ αὐτοκτονήσῃ·
ἐκεῖ εἶδε ἕνα μικρὸ ἄνθος. Ποιός τὸ φροντίζει ἐδῶ αὐτό, σκέφτη-
κε, ὥστε νὰ ὑπάρχῃ! Ἀπὸ αὐτὸ πῆρε θάρρος καὶ ἐπέστρεψε πί -
σω). Γι᾽ αὐτό, κι ὅταν ἀκόμη, ἀδελφοί μου, συμβῇ
νὰ γίνεται σεισμὸς καὶ ἡ γῆ τραντάζ εται, κρα -
τῆστε τὴν καρδία σας ἄσειστη. Ὤ, πῶς νὰ μιλή -
σω γιὰ νὰ φυτεύσω στὴν ψυχή σας τὴν πεποίθη-
σι ὅτι ὁ Θεὸς εἶνε πατέρας καὶ μᾶς ἀγαπᾷ;

Σήμερα ἀκούσαμε στὸ εὐαγγέλιο τὸ Χριστὸ νὰ
λέῃ «Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα…» (᾿Ιω. 17,1). Ποιά «ὥ -
ρα»; Ἔρχονται στιγμὲς μεγάλες στὴν ἱ στορία τῆς
ἀνθρωπότητος· ποιά εἶνε ἡ σπουδαιότερη στιγμή;

Ἦταν ἡ ὥρα τῆς σταυρώσεως τοῦ Χριστοῦ. «Οὕτω
γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θε ὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν
αὐτοῦ τὸν μον ογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς
αὐ τὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (᾿Ιω. 3,16).
�� Πατὴρ λοιπὸν ἐν ἀπολύτῳ ἐννοίᾳ εἶνε ὁ Θε ός,
Ἔπειτα, ἐν σχετικῇ ἐννοίᾳ, πατέρες εἶ νε οἱ γο-νεῖς, οἱ φυσικοὶ πατέρες. Ἔτσι ὥρισε ὁ Θεός· ἀπὸ
τὴν ἕνωσι ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς γεννιέται ἄλλος
ἄνθρωπος. Ἡ γέννησι παιδιοῦ εἶνε ἕνα θαῦμα, μία
δημιουργία. Ὁ Ντοστογιέφσκυ λέει, ὅτι κάποιος
ποὺ ἦταν ἄπιστος πίστεψε ὅταν γέννησε παιδὶ
καὶ ἄκουσε τὸ κλάμα του. «Ποιός πατέρας», λέει
ὁ Χριστός, «τὸ παιδί του θὰ ζητήσῃ ψάρι κι αὐτὸς
θὰ τοῦ δώσῃ φίδι;» (βλ. Ματθ. 7,9-10. Λουκ. 11,11). Γλυκὺ τὸ ὄνο-
μα τῆς μητέρας, ἀλλὰ καὶ ὁ πατέρας πρέπει νὰ
τιμᾶται. Ἕνας γλύπτης ἀπεικόνισε τὴ μητέρα ὡς
λέαινα ποὺ μέσα στὴ φωλιὰ βυζαίνει τὸ λιοντα -
ράκι, καὶ τὸν πατέρα τὸν παρέστησε ὡς λέοντα ποὺ
κάθεται ἔξω ἀπὸ τὴ φωλιὰ καὶ φρουρεῖ. «Τίμα
τὸν πατέρα σου…», λέει ἡ ἐν τολή (Ἔξ. 20,12. Δευτ. 5,16).
Σήμερα ἡ κοινωνία ἐξοβε λίζει τὸν σεβασμό. (Πρὶν
λίγο καιρὸ ἦρθε στὴ μητρόπολι ἕνας χωρικὸς ἀπὸ τὴν Πρέσπα,
ἀ πὸ τὰ σύνορα. Ἔκλαιγε. Δὲν μποροῦσα, ἔλεγε, νὰ ζήσω τὴν οἰ -
κογένειά μου στὰ χωριὰ τῶν Πρεσπῶν καὶ ξενιτεύτηκα· πῆγα στὸ
Βέλγιο, στὰ ἀνθρακωρυχεῖα, στὰ βάθη τῆς γῆς, καὶ δούλεψα
σκληρὰ δέκα χρόνια, γιὰ νὰ στέλνω κάποιο ἔμβασμα στὸ σπίτι νὰ
ζήσουν τὰ παιδιά μου. Ἐπέστρεψα μετὰ 15 χρόνια. Καὶ τὸ εὐχα-
ρι στῶ ποιό ἦταν; Χθὲς τὸ βράδυ ὁ γυιός μου μ᾿ ἔσπασε στὸ ξύλο·
παρὰ λίγο θὰ τὸν σκότωνα, ἂν δὲν ἐπενέβαινε ὁ ἀστυνόμος).
Μαρμαρωμένα νὰ εἶνε τὰ χέρια τέ τοιων παιδιῶν!

Ὅπως γνωρίζετε, εἶ μαι ὑπὲρ τῶν πολυτέκνων
καὶ δὲν ἔπαυσα νὰ τοὺς συμ παρίσταμαι, ἀλλὰ τώ -
ρα θὰ πῶ κάτι καὶ μὴ παρεξ ηγηθῶ· ὄχι ἁπλῶς νὰ
ἀραδιάσῃς παιδιά, ἀλλὰ νὰ ἔχῃς καὶ «εὐτεκνία»,καλὴ ἀνατροφή. Δὲν θὰ σὲ ὀνομάσω πατέρα, λέει,
ὁ Χρυσόστομος, ἂν γεννᾷς ἁ πλῶς παιδιά, διότι
καὶ τὰ ζῷα γεννοῦν, ἀλλὰ ἂν τοὺς δώσῃς καὶ τὴν
καλὴ ἀνατροφή. Τ᾽ ἀναθρέψατε σωστὰ τὰ παιδιά
σας, ρωτάει ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, τὰ ὡδηγή-
σατε στὴν ἐκκλησία; ἂν τὰ ταΐζετε μόνο, ἀλλ᾿ ἀ -
μελήσατε τὴν ἀγωγή τους, τότε τὰ παιδιά σας εἶνε
σὰν τὰ «γουρουνόπουλα». Καὶ σήμερα πρά γματι
πολλοὶ φροντίζουν μόνο πῶς νὰ φάῃ καὶ νὰ πα -
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χύ νῃ τὸ παιδί, τίποτε ἄλλο. Στὰ φτωχὰ χωριά
μας τὸ κρίθινο ψωμὶ ἦταν λιγοστό, κι αὐτὸ ἡ
μάνα τὸ μοίραζε μὲ φειδὼ σὲ ὅλα τὰ παιδιά·
τώρα, τὸ ψωμὶ ποὺ ἔτρωγαν ἄλλοτε πέντε παι-
διά, τὸ τρώει ἕνα «γουρουνόπουλο». Μὴ γεν-
νᾷς «γουρουνόπουλα». Ἐγὼ θὰ ἔλεγα σήμε-
ρα· μὴ γεννᾷς «τιγρό που λα», ἀφοῦ τὰ παιδιὰ
εἶνε σὰν μικρὰ θηρία στὴν κοινωνία, ἔχουν μῖ -
σος, καῖνε καταστήματα, σκορποῦν θάνατο.
�� Προχωροῦμε. Ἐκτὸς τῶν φυ σικῶν γο νέων,
πατέρες χαρακτηρίζονται καὶ οἱ δι δάσκαλοι καὶκαθηγηταί. Ὁ μέγας Ἀλέξανδρος πατέρα εἶχε
τὸν Φίλιππο καὶ διδάσκαλο τὸν Ἀριστοτέ λη. Ἔ -
λεγε λοιπόν· «Στὸν πατέ ρα μου ὀφείλω τὸ ζῆν,
στὸν διδάσκαλό μου ὀφείλω τὸ εὖ ζῆν», δηλα δὴ
κάτι παραπάνω ἀ πὸ τὴ φυσικὴ ζωή. Ὑπῆρξαν
διδάσκαλοι ἐξαί ρετοι. Λένε γιὰ ἕ ναν Ἑλβετὸ
παιδαγωγό, τὸν Πεσταλότζι, ἱδρυ τὴ ἰδιαιτέ ρας
παιδαγωγικῆς σχολῆς, ὅτι ὅταν πέθανε στὴν
Ἑλβετία, οἱ μαθηταί του ἔ γραψαν στὸν τάφο
του ἕνα ἐπί γραμμα· «Ὅλα γιὰ τὸ παιδί, τίποτε
γιὰ τὸν ἑ αυτό του». Σήμερα δυστυχῶς δὲν βλέ-
 πουμε τοὺς δασκάλους νὰ νοιάζωνται γιὰ τὴ
διαφθο ρὰ τῆς νεολαίας· μόνο γιὰ τὸ χρῆμα - τὸ
μισθό τους ἀπεργοῦν. Στὸν Πύργο - Ἠλεί ας οἱ
δάσκαλοι εἶπαν· «Δὲν θέλουμε νὰ πηγαίνουν τὰ
παιδιὰ στὴν ἐκκλη σία». Ἐκεῖ κατήντησε ἡ ἑλλη-
 νικὴ παιδεία. Γι᾿ αὐ τὸ μόνη ἐλπίδα εἶνε τὰ κα-
τηχητικὰ σχολεῖα. Ὅπως ἔγραψε σὲ φυλλάδιό
της ἡ ἀδελφότης τοῦ «Σωτῆρος», τὸ κατηχητι -
κὸ θὰ γί νῃ τὸ νέο κρυφὸ σχολειό, ὅ που οἱ γονεῖς
θὰ στέλνουν τὸ παιδί τους γιὰ νὰ φωτιστῇ.
�� Καὶ τώρα φτάσαμε στὸ τέλος· οἱ πνευματικοὶπατέρες. Στὸ θεατρικὸ ἔργο «Τὸ κράτος τοῦ
Θεοῦ» ὁ Δημήτρης Μυρὰτ παρουσίασε πῶς με-
 ρικοὶ καπουτσῖνοι καλόγεροι ἔφυγαν ἀπὸ τὴν
Εὐρώπη, πῆγαν στὴ Οὐραγουάη, κ᾿ ἐ κεῖ ἵδρυ-
σαν ἕνα κράτος ὑποδειγματικό, μὲ γράμ ματα,
ἐπιστῆμες, πολιτισμό. Αὐτὸ προώδευσε τόσο,
ὥστε προκάλεσε τὸ φθόνο τῶν Εὐρωπαίων, οἱ
ὁ ποῖοι ἦρθαν καὶ κατέλυσαν τὸ «κράτος τοῦ
Θεοῦ». Καὶ τότε, ὅταν οἱ καλόγεροι ἔφευγαν,
οἱ ἰθαγενεῖς τοὺς φώναζαν· Πατέρες! ποῦ
φεύ γετε καὶ μᾶς ἀφήνετε;

* * *Τὸ ἀκατάλυτο ὅμως κράτος τοῦ Θεοῦ εἶνε
ἡ Ἐκ κλησία, καὶ τὸ ἀνώτερο εἶδος πατέρων
εἶνε αὐτὸ ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα· οἱ ἅγιοι πα- τέρες τῆς Ὀρθοδοξίας. Τρεῖς κύκλοι ὑπάρ χουν
στὴ ζωή· α´) ἡ ζωὴ τῶν κτηνῶν - τῶν πέντε αἰ -
σθήσεων, β´) ἡ ζωὴ τοῦ πνεύματος - ἡ γνῶσις
καὶ ἐπιστήμη, γ´) ἡ ζωὴ τοῦ Θεοῦ, τῆς ἁγιότη-
τος, ἡ ζωὴ τῶν ἁγίων, τῶν πατέρων. Τὸ ἀκού -
σαμε σήμερα· «Αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα
γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν

ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν» (᾿Ιω. 17,3). Ποιοί εἶ νε
οἱ πατέρες αὐτοί; Εἶνε οἱ 318 στὴ Νίκαια, οἱ
150 στὴν Β´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὅλοι οἱ συγ -
κροτήσαντες τὶς ἑπτὰ οἰκουμενικὲς καὶ τὶς το-
πικὲς ἅγιες Συνόδους. Ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε γενεὰ
ὑπάρχουν ἅγιοι πατέρες. Ἔχει λάθος ὁ Δημή-
τριος Μπαλάνος ὁ διδάσκαλός μου ποὺ περι -
ώριζε τὴν ἔννοια τῶν πατέρων μόνο στὴν ἀρχαι -
ότητα. Οἱ πατέρες, κατὰ τὸ δοξαστικὸ τῶν αἴ -
νων, εἶνε «θεηγόροι ὁπλῖται παρατάξεως Κυρί -
ου», «ἀκαθαίρετοι πύργοι», «ἀ στέρες πολύφω-
 τοι», «μυρίπνοα ἄνθη τοῦ παραδείσου», «πάγχρυ -
σα στόματα». Πατέρες δὲν εἶνε μόνο οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχαι· πατὴρ εἶνε καὶ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰ -
τωλός, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ποὺ ἔ -
γραψε ἔργα ὅπως ὁ «Ἀόρατος πόλεμος» καὶ
τὰ «Πνευματικὰ γυμνάσματα», ὁ ἅγιος Νεκτά -
ρι ος τῶν ἡμερῶν μας, ἀλλὰ γιατί ὄχι καὶ ὁ Εὐ -
σέβιος Ματθόπουλος ποὺ κ᾽ ἐγὼ ἐγνώρισα, ὁ
Φιλόθεος Ζερβάκος, οἱ 450 ἐκεῖνοι ἱ ερεῖς ποὺ
ἐσφάγησαν καὶ σταυρώθηκαν ἀπὸ ᾿Ιταλοὺς ἢ
Γερμανοὺς ἢ καὶ κακοὺς Ἕλληνες, ἕ νας μάλι-
στα ἐξ αὐτῶν τὴ Μεγάλη Παρασκευή. Μποροῦ -
σαν νὰ φύγουν, νὰ γλυτώ σουν, ὅπως ἔφυγαν
δεσποτάδες, ἀλλ᾿ αὐτοὶ ἔμειναν καὶ θυσιάστη -
καν. Γιατί δὲν εἶνε ἅγιοι πατέρες αὐτοί; «Τίμα
τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου», λέει ἡ
ἐν τολή. Ἂν εἶνε ἁ μαρτία νὰ μὴ τιμᾷς τοὺς φυ-
σικοὺς γονεῖς σου, πολὺ περισσότερο ἁμαρτία
εἶνε νὰ μὴ τιμᾷς τοὺς πνευματικούς σου.

Ὅταν ἤμουν στὴν Κοζάνη συνάντησα ἕνα δά -
σκαλο ποὺ διάβαζε Τολστόι, Ρενάν, Σοπεν χά -
ουερ. Μιὰ μέρα τοῦ εἶ πα ἐνώπιον καὶ ἄλλων·
Αὐ τὰ ποὺ διαβάζεις εἶνε χαλίκια· ἄντε στὴ βι-
βλιοθήκη τῆς Κοζά νης καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸ βιβλι -
οθηκάριο νὰ σοῦ δώσῃ νὰ διαβάσῃς μία μό νο
ὁμιλία τοῦ Χρυσοστό μου, τὴν Εἰς Εὐτρόπιον·
τοῦ σημείωσα τὸν τί τλο (βλ. P.G. 52,391-6). Πάει λοιπόν,
τὴ διαβάζει, κι ὅταν ἐπέστρεψε ἦταν ἐνθουσι -ασμένος· τόσο τοῦ ἄ ρεσε, ὥστε κάθησε ἀν τέ -
γραψε ὅλο τὸ κείμενο καὶ τὸ ἀποστήθισε.

Σήμερα δυστυχῶς τὰ κεί μενα αὐτὰ δὲν διδά -
σκονται. Ὦ πατρίδα, ποῦ κατήντησες! δὲν δι -
δάσκεται πλέον στὰ σχολεῖα Βασίλειος, Γρηγό -
ριος, Χρυσόστομος. Τί λένε· Ἔξω τὰ κείμενατῶν πατέρων!… Καὶ θὰ δῆτε, ὅτι ἀντὶ τοῦ θρη-
σκευτικοῦ μαθήματος θὰ εἰσαχθῇ τὸ μάθημα
τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς. Ἔτσι ὡς μόνη πα-
ρηγορία θὰ μείνῃ τὸ κατηχητικὸ σχολεῖο.

* * *Θησαυροί μας δὲν εἶνε τὰ κοιτάσματα τοῦ
πετρελαίου ἢ τοῦ βωξίτου κ.λπ.· θησαυροί μας
εἶνε οἱ πατέρες. Μία σύστασι σᾶς κάνω· Ἀγαπῆ στετοὺς πατέρας· καί, παραλλάσσων τὸν στί χο τοῦ
ποιητοῦ, λέγω· Μεθύστε ἀπὸ τὸ κρασὶ τῶν πα -
τέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὧν ἡ μνήμη εἶνε αἰωνία.
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στὸν διδάσκαλό μου ὀφείλω τὸ εὖ ζῆν», δηλα δὴ
κάτι παραπάνω ἀ πὸ τὴ φυσικὴ ζωή. Ὑπῆρξαν
διδάσκαλοι ἐξαί ρετοι. Λένε γιὰ ἕ ναν Ἑλβετὸ
παιδαγωγό, τὸν Πεσταλότζι, ἱδρυ τὴ ἰδιαιτέ ρας
παιδαγωγικῆς σχολῆς, ὅτι ὅταν πέθανε στὴν
Ἑλβετία, οἱ μαθηταί του ἔ γραψαν στὸν τάφο
του ἕνα ἐπί γραμμα· «Ὅλα γιὰ τὸ παιδί, τίποτε
γιὰ τὸν ἑ αυτό του». Σήμερα δυστυχῶς δὲν βλέ-
 πουμε τοὺς δασκάλους νὰ νοιάζωνται γιὰ τὴ
διαφθο ρὰ τῆς νεολαίας· μόνο γιὰ τὸ χρῆμα - τὸ
μισθό τους ἀπεργοῦν. Στὸν Πύργο - Ἠλεί ας οἱ
δάσκαλοι εἶπαν· «Δὲν θέλουμε νὰ πηγαίνουν τὰ
παιδιὰ στὴν ἐκκλη σία». Ἐκεῖ κατήντησε ἡ ἑλλη-
 νικὴ παιδεία. Γι᾿ αὐ τὸ μόνη ἐλπίδα εἶνε τὰ κα-
τηχητικὰ σχολεῖα. Ὅπως ἔγραψε σὲ φυλλάδιό
της ἡ ἀδελφότης τοῦ «Σωτῆρος», τὸ κατηχητι -
κὸ θὰ γί νῃ τὸ νέο κρυφὸ σχολειό, ὅ που οἱ γονεῖς
θὰ στέλνουν τὸ παιδί τους γιὰ νὰ φωτιστῇ.
�� Καὶ τώρα φτάσαμε στὸ τέλος· οἱ πνευματικοὶπατέρες. Στὸ θεατρικὸ ἔργο «Τὸ κράτος τοῦ
Θεοῦ» ὁ Δημήτρης Μυρὰτ παρουσίασε πῶς με-
 ρικοὶ καπουτσῖνοι καλόγεροι ἔφυγαν ἀπὸ τὴν
Εὐρώπη, πῆγαν στὴ Οὐραγουάη, κ᾿ ἐ κεῖ ἵδρυ-
σαν ἕνα κράτος ὑποδειγματικό, μὲ γράμ ματα,
ἐπιστῆμες, πολιτισμό. Αὐτὸ προώδευσε τόσο,
ὥστε προκάλεσε τὸ φθόνο τῶν Εὐρωπαίων, οἱ
ὁ ποῖοι ἦρθαν καὶ κατέλυσαν τὸ «κράτος τοῦ
Θεοῦ». Καὶ τότε, ὅταν οἱ καλόγεροι ἔφευγαν,
οἱ ἰθαγενεῖς τοὺς φώναζαν· Πατέρες! ποῦ
φεύ γετε καὶ μᾶς ἀφήνετε;

* * *Τὸ ἀκατάλυτο ὅμως κράτος τοῦ Θεοῦ εἶνε
ἡ Ἐκ κλησία, καὶ τὸ ἀνώτερο εἶδος πατέρων
εἶνε αὐτὸ ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα· οἱ ἅγιοι πα- τέρες τῆς Ὀρθοδοξίας. Τρεῖς κύκλοι ὑπάρ χουν
στὴ ζωή· α´) ἡ ζωὴ τῶν κτηνῶν - τῶν πέντε αἰ -
σθήσεων, β´) ἡ ζωὴ τοῦ πνεύματος - ἡ γνῶσις
καὶ ἐπιστήμη, γ´) ἡ ζωὴ τοῦ Θεοῦ, τῆς ἁγιότη-
τος, ἡ ζωὴ τῶν ἁγίων, τῶν πατέρων. Τὸ ἀκού -
σαμε σήμερα· «Αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα
γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν

ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν» (᾿Ιω. 17,3). Ποιοί εἶ νε
οἱ πατέρες αὐτοί; Εἶνε οἱ 318 στὴ Νίκαια, οἱ
150 στὴν Β´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὅλοι οἱ συγ -
κροτήσαντες τὶς ἑπτὰ οἰκουμενικὲς καὶ τὶς το-
πικὲς ἅγιες Συνόδους. Ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε γενεὰ
ὑπάρχουν ἅγιοι πατέρες. Ἔχει λάθος ὁ Δημή-
τριος Μπαλάνος ὁ διδάσκαλός μου ποὺ περι -
ώριζε τὴν ἔννοια τῶν πατέρων μόνο στὴν ἀρχαι -
ότητα. Οἱ πατέρες, κατὰ τὸ δοξαστικὸ τῶν αἴ -
νων, εἶνε «θεηγόροι ὁπλῖται παρατάξεως Κυρί -
ου», «ἀκαθαίρετοι πύργοι», «ἀ στέρες πολύφω-
 τοι», «μυρίπνοα ἄνθη τοῦ παραδείσου», «πάγχρυ -
σα στόματα». Πατέρες δὲν εἶνε μόνο οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχαι· πατὴρ εἶνε καὶ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰ -
τωλός, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ποὺ ἔ -
γραψε ἔργα ὅπως ὁ «Ἀόρατος πόλεμος» καὶ
τὰ «Πνευματικὰ γυμνάσματα», ὁ ἅγιος Νεκτά -
ρι ος τῶν ἡμερῶν μας, ἀλλὰ γιατί ὄχι καὶ ὁ Εὐ -
σέβιος Ματθόπουλος ποὺ κ᾽ ἐγὼ ἐγνώρισα, ὁ
Φιλόθεος Ζερβάκος, οἱ 450 ἐκεῖνοι ἱ ερεῖς ποὺ
ἐσφάγησαν καὶ σταυρώθηκαν ἀπὸ ᾿Ιταλοὺς ἢ
Γερμανοὺς ἢ καὶ κακοὺς Ἕλληνες, ἕ νας μάλι-
στα ἐξ αὐτῶν τὴ Μεγάλη Παρασκευή. Μποροῦ -
σαν νὰ φύγουν, νὰ γλυτώ σουν, ὅπως ἔφυγαν
δεσποτάδες, ἀλλ᾿ αὐτοὶ ἔμειναν καὶ θυσιάστη -
καν. Γιατί δὲν εἶνε ἅγιοι πατέρες αὐτοί; «Τίμα
τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου», λέει ἡ
ἐν τολή. Ἂν εἶνε ἁ μαρτία νὰ μὴ τιμᾷς τοὺς φυ-
σικοὺς γονεῖς σου, πολὺ περισσότερο ἁμαρτία
εἶνε νὰ μὴ τιμᾷς τοὺς πνευματικούς σου.

Ὅταν ἤμουν στὴν Κοζάνη συνάντησα ἕνα δά -
σκαλο ποὺ διάβαζε Τολστόι, Ρενάν, Σοπεν χά -
ουερ. Μιὰ μέρα τοῦ εἶ πα ἐνώπιον καὶ ἄλλων·
Αὐ τὰ ποὺ διαβάζεις εἶνε χαλίκια· ἄντε στὴ βι-
βλιοθήκη τῆς Κοζά νης καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸ βιβλι -
οθηκάριο νὰ σοῦ δώσῃ νὰ διαβάσῃς μία μό νο
ὁμιλία τοῦ Χρυσοστό μου, τὴν Εἰς Εὐτρόπιον·
τοῦ σημείωσα τὸν τί τλο(βλ. P.G. 52,391-6). Πάει λοιπόν,
τὴ διαβάζει, κι ὅταν ἐπέστρεψε ἦταν ἐνθουσι -ασμένος· τόσο τοῦ ἄ ρεσε, ὥστε κάθησε ἀν τέ -
γραψε ὅλο τὸ κείμενο καὶ τὸ ἀποστήθισε.

Σήμερα δυστυχῶς τὰ κεί μενα αὐτὰ δὲν διδά -
σκονται. Ὦ πατρίδα, ποῦ κατήντησες! δὲν δι -
δάσκεται πλέον στὰ σχολεῖα Βασίλειος, Γρηγό -
ριος, Χρυσόστομος. Τί λένε· Ἔξω τὰ κείμενατῶν πατέρων!… Καὶ θὰ δῆτε, ὅτι ἀντὶ τοῦ θρη-
σκευτικοῦ μαθήματος θὰ εἰσαχθῇ τὸ μάθημα
τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς. Ἔτσι ὡς μόνη πα-
ρηγορία θὰ μείνῃ τὸ κατηχητικὸ σχολεῖο.

* * *Θησαυροί μας δὲν εἶνε τὰ κοιτάσματα τοῦ
πετρελαίου ἢ τοῦ βωξίτου κ.λπ.· θησαυροί μας
εἶνε οἱ πατέρες. Μία σύστασι σᾶς κάνω· Ἀγαπῆ στετοὺς πατέρας· καί, παραλλάσσων τὸν στί χο τοῦ
ποιητοῦ, λέγω· Μεθύστε ἀπὸ τὸ κρασὶ τῶν πα -
τέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὧν ἡ μνήμη εἶνε αἰωνία.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταγλώττισις ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ἀκρόασι (13-6-2005) μεγάλης ἑσπερινῆς ὁμιλίας, ποὺ ἔγινε στὴν αἴθουσα τῆς ὁδοῦ Ζωοδ. Πηγῆς 44 τῶν Ἀθηνῶν τὴν 7-6-1981 μέ νέο τίτλο.Σελιδοποίησις - τελικὴ διαμόρφωσις 3-5-2022. Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς συντομεύσεις στὸ cd 39 τῆς ἀδελφ. «Σταυρός» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868)
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χύ νῃ τὸ παιδί, τίποτε ἄλλο. Στὰ φτωχὰ χωριά
μας τὸ κρίθινο ψωμὶ ἦταν λιγοστό, κι αὐτὸ ἡ
μάνα τὸ μοίραζε μὲ φειδὼ σὲ ὅλα τὰ παιδιά·
τώρα, τὸ ψωμὶ ποὺ ἔτρωγαν ἄλλοτε πέντε παι-
διά, τὸ τρώει ἕνα «γουρουνόπουλο». Μὴ γεν-
νᾷς «γουρουνόπουλα». Ἐγὼ θὰ ἔλεγα σήμε-
ρα· μὴ γεννᾷς «τιγρό που λα», ἀφοῦ τὰ παιδιὰ
εἶνε σὰν μικρὰ θηρία στὴν κοινωνία, ἔχουν μῖ -
σος, καῖνε καταστήματα, σκορποῦν θάνατο.
�� Προχωροῦμε. Ἐκτὸς τῶν φυ σικῶν γο νέων,
πατέρες χαρακτηρίζονται καὶ οἱ δι δάσκαλοι καὶκαθηγηταί. Ὁ μέγας Ἀλέξανδρος πατέρα εἶχε
τὸν Φίλιππο καὶ διδάσκαλο τὸν Ἀριστοτέ λη. Ἔ -
λεγε λοιπόν· «Στὸν πατέ ρα μου ὀφείλω τὸ ζῆν,
στὸν διδάσκαλό μου ὀφείλω τὸ εὖ ζῆν», δηλα δὴ
κάτι παραπάνω ἀ πὸ τὴ φυσικὴ ζωή. Ὑπῆρξαν
διδάσκαλοι ἐξαί ρετοι. Λένε γιὰ ἕ ναν Ἑλβετὸ
παιδαγωγό, τὸν Πεσταλότζι, ἱδρυ τὴ ἰδιαιτέ ρας
παιδαγωγικῆς σχολῆς, ὅτι ὅταν πέθανε στὴν
Ἑλβετία, οἱ μαθηταί του ἔ γραψαν στὸν τάφο
του ἕνα ἐπί γραμμα· «Ὅλα γιὰ τὸ παιδί, τίποτε
γιὰ τὸν ἑ αυτό του». Σήμερα δυστυχῶς δὲν βλέ-
 πουμε τοὺς δασκάλους νὰ νοιάζωνται γιὰ τὴ
διαφθο ρὰ τῆς νεολαίας· μόνο γιὰ τὸ χρῆμα - τὸ
μισθό τους ἀπεργοῦν. Στὸν Πύργο - Ἠλεί ας οἱ
δάσκαλοι εἶπαν· «Δὲν θέλουμε νὰ πηγαίνουν τὰ
παιδιὰ στὴν ἐκκλη σία». Ἐκεῖ κατήντησε ἡ ἑλλη-
 νικὴ παιδεία. Γι᾿ αὐ τὸ μόνη ἐλπίδα εἶνε τὰ κα-
τηχητικὰ σχολεῖα. Ὅπως ἔγραψε σὲ φυλλάδιό
της ἡ ἀδελφότης τοῦ «Σωτῆρος», τὸ κατηχητι -
κὸ θὰ γί νῃ τὸ νέο κρυφὸ σχολειό, ὅ που οἱ γονεῖς
θὰ στέλνουν τὸ παιδί τους γιὰ νὰ φωτιστῇ.
�� Καὶ τώρα φτάσαμε στὸ τέλος· οἱ πνευματικοὶπατέρες. Στὸ θεατρικὸ ἔργο «Τὸ κράτος τοῦ
Θεοῦ» ὁ Δημήτρης Μυρὰτ παρουσίασε πῶς με-
 ρικοὶ καπουτσῖνοι καλόγεροι ἔφυγαν ἀπὸ τὴν
Εὐρώπη, πῆγαν στὴ Οὐραγουάη, κ᾿ ἐ κεῖ ἵδρυ-
σαν ἕνα κράτος ὑποδειγματικό, μὲ γράμ ματα,
ἐπιστῆμες, πολιτισμό. Αὐτὸ προώδευσε τόσο,
ὥστε προκάλεσε τὸ φθόνο τῶν Εὐρωπαίων, οἱ
ὁ ποῖοι ἦρθαν καὶ κατέλυσαν τὸ «κράτος τοῦ
Θεοῦ». Καὶ τότε, ὅταν οἱ καλόγεροι ἔφευγαν,
οἱ ἰθαγενεῖς τοὺς φώναζαν· Πατέρες! ποῦ
φεύ γετε καὶ μᾶς ἀφήνετε;

* * *Τὸ ἀκατάλυτο ὅμως κράτος τοῦ Θεοῦ εἶνε
ἡ Ἐκ κλησία, καὶ τὸ ἀνώτερο εἶδος πατέρων
εἶνε αὐτὸ ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα· οἱ ἅγιοι πα- τέρες τῆς Ὀρθοδοξίας. Τρεῖς κύκλοι ὑπάρ χουν
στὴ ζωή· α´) ἡ ζωὴ τῶν κτηνῶν - τῶν πέντε αἰ -
σθήσεων, β´) ἡ ζωὴ τοῦ πνεύματος - ἡ γνῶσις
καὶ ἐπιστήμη, γ´) ἡ ζωὴ τοῦ Θεοῦ, τῆς ἁγιότη-
τος, ἡ ζωὴ τῶν ἁγίων, τῶν πατέρων. Τὸ ἀκού -
σαμε σήμερα· «Αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα
γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν

ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν» (᾿Ιω. 17,3). Ποιοί εἶ νε
οἱ πατέρες αὐτοί; Εἶνε οἱ 318 στὴ Νίκαια, οἱ
150 στὴν Β´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὅλοι οἱ συγ -
κροτήσαντες τὶς ἑπτὰ οἰκουμενικὲς καὶ τὶς το-
πικὲς ἅγιες Συνόδους. Ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε γενεὰ
ὑπάρχουν ἅγιοι πατέρες. Ἔχει λάθος ὁ Δημή-
τριος Μπαλάνος ὁ διδάσκαλός μου ποὺ περι -
ώριζε τὴν ἔννοια τῶν πατέρων μόνο στὴν ἀρχαι -
ότητα. Οἱ πατέρες, κατὰ τὸ δοξαστικὸ τῶν αἴ -
νων, εἶνε «θεηγόροι ὁπλῖται παρατάξεως Κυρί -
ου», «ἀκαθαίρετοι πύργοι», «ἀ στέρες πολύφω-
 τοι», «μυρίπνοα ἄνθη τοῦ παραδείσου», «πάγχρυ -
σα στόματα». Πατέρες δὲν εἶνε μόνο οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχαι· πατὴρ εἶνε καὶ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰ -
τωλός, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ποὺ ἔ -
γραψε ἔργα ὅπως ὁ «Ἀόρατος πόλεμος» καὶ
τὰ «Πνευματικὰ γυμνάσματα», ὁ ἅγιος Νεκτά -
ρι ος τῶν ἡμερῶν μας, ἀλλὰ γιατί ὄχι καὶ ὁ Εὐ -
σέβιος Ματθόπουλος ποὺ κ᾽ ἐγὼ ἐγνώρισα, ὁ
Φιλόθεος Ζερβάκος, οἱ 450 ἐκεῖνοι ἱ ερεῖς ποὺ
ἐσφάγησαν καὶ σταυρώθηκαν ἀπὸ ᾿Ιταλοὺς ἢ
Γερμανοὺς ἢ καὶ κακοὺς Ἕλληνες, ἕ νας μάλι-
στα ἐξ αὐτῶν τὴ Μεγάλη Παρασκευή. Μποροῦ -
σαν νὰ φύγουν, νὰ γλυτώ σουν, ὅπως ἔφυγαν
δεσποτάδες, ἀλλ᾿ αὐτοὶ ἔμειναν καὶ θυσιάστη -
καν. Γιατί δὲν εἶνε ἅγιοι πατέρες αὐτοί; «Τίμα
τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου», λέει ἡ
ἐν τολή. Ἂν εἶνε ἁ μαρτία νὰ μὴ τιμᾷς τοὺς φυ-
σικοὺς γονεῖς σου, πολὺ περισσότερο ἁμαρτία
εἶνε νὰ μὴ τιμᾷς τοὺς πνευματικούς σου.

Ὅταν ἤμουν στὴν Κοζάνη συνάντησα ἕνα δά -
σκαλο ποὺ διάβαζε Τολστόι, Ρενάν, Σοπεν χά -
ουερ. Μιὰ μέρα τοῦ εἶ πα ἐνώπιον καὶ ἄλλων·
Αὐ τὰ ποὺ διαβάζεις εἶνε χαλίκια· ἄντε στὴ βι-
βλιοθήκη τῆς Κοζά νης καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸ βιβλι -
οθηκάριο νὰ σοῦ δώσῃ νὰ διαβάσῃς μία μό νο
ὁμιλία τοῦ Χρυσοστό μου, τὴν Εἰς Εὐτρόπιον·
τοῦ σημείωσα τὸν τί τλο(βλ. P.G. 52,391-6). Πάει λοιπόν,
τὴ διαβάζει, κι ὅταν ἐπέστρεψε ἦταν ἐνθουσι -ασμένος· τόσο τοῦ ἄ ρεσε, ὥστε κάθησε ἀν τέ -
γραψε ὅλο τὸ κείμενο καὶ τὸ ἀποστήθισε.

Σήμερα δυστυχῶς τὰ κεί μενα αὐτὰ δὲν διδά -
σκονται. Ὦ πατρίδα, ποῦ κατήντησες! δὲν δι -
δάσκεται πλέον στὰ σχολεῖα Βασίλειος, Γρηγό -
ριος, Χρυσόστομος. Τί λένε· Ἔξω τὰ κείμενατῶν πατέρων!… Καὶ θὰ δῆτε, ὅτι ἀντὶ τοῦ θρη-
σκευτικοῦ μαθήματος θὰ εἰσαχθῇ τὸ μάθημα
τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς. Ἔτσι ὡς μόνη πα-
ρηγορία θὰ μείνῃ τὸ κατηχητικὸ σχολεῖο.

* * *Θησαυροί μας δὲν εἶνε τὰ κοιτάσματα τοῦ
πετρελαίου ἢ τοῦ βωξίτου κ.λπ.· θησαυροί μας
εἶνε οἱ πατέρες. Μία σύστασι σᾶς κάνω· Ἀγαπῆ στετοὺς πατέρας· καί, παραλλάσσων τὸν στί χο τοῦ
ποιητοῦ, λέγω· Μεθύστε ἀπὸ τὸ κρασὶ τῶν πα -
τέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὧν ἡ μνήμη εἶνε αἰωνία.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταγλώττισις ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ἀκρόασι (13-6-2005) μεγάλης ἑσπερινῆς ὁμιλίας, ποὺ ἔγινε στὴν αἴθουσα τῆς ὁδοῦ Ζωοδ. Πηγῆς 44 τῶν Ἀθηνῶν τὴν 7-6-1981 μέ νέο τίτλο.Σελιδοποίησις - τελικὴ διαμόρφωσις 3-5-2022. Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς συντομεύσεις στὸ cd 39 τῆς ἀδελφ. «Σταυρός» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868)
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χύ νῃ τὸ παιδί, τίποτε ἄλλο. Στὰ φτωχὰ χωριά
μας τὸ κρίθινο ψωμὶ ἦταν λιγοστό, κι αὐτὸ ἡ
μάνα τὸ μοίραζε μὲ φειδὼ σὲ ὅλα τὰ παιδιά·
τώρα, τὸ ψωμὶ ποὺ ἔτρωγαν ἄλλοτε πέντε παι-
διά, τὸ τρώει ἕνα «γουρουνόπουλο». Μὴ γεν-
νᾷς «γουρουνόπουλα». Ἐγὼ θὰ ἔλεγα σήμε-
ρα· μὴ γεννᾷς «τιγρό που λα», ἀφοῦ τὰ παιδιὰ
εἶνε σὰν μικρὰ θηρία στὴν κοινωνία, ἔχουν μῖ -
σος, καῖνε καταστήματα, σκορποῦν θάνατο.
�� Προχωροῦμε. Ἐκτὸς τῶν φυ σικῶν γο νέων,
πατέρες χαρακτηρίζονται καὶ οἱ δι δάσκαλοι καὶκαθηγηταί. Ὁ μέγας Ἀλέξανδρος πατέρα εἶχε
τὸν Φίλιππο καὶ διδάσκαλο τὸν Ἀριστοτέ λη. Ἔ -
λεγε λοιπόν· «Στὸν πατέ ρα μου ὀφείλω τὸ ζῆν,
στὸν διδάσκαλό μου ὀφείλω τὸ εὖ ζῆν», δηλα δὴ
κάτι παραπάνω ἀ πὸ τὴ φυσικὴ ζωή. Ὑπῆρξαν
διδάσκαλοι ἐξαί ρετοι. Λένε γιὰ ἕ ναν Ἑλβετὸ
παιδαγωγό, τὸν Πεσταλότζι, ἱδρυ τὴ ἰδιαιτέ ρας
παιδαγωγικῆς σχολῆς, ὅτι ὅταν πέθανε στὴν
Ἑλβετία, οἱ μαθηταί του ἔ γραψαν στὸν τάφο
του ἕνα ἐπί γραμμα· «Ὅλα γιὰ τὸ παιδί, τίποτε
γιὰ τὸν ἑ αυτό του». Σήμερα δυστυχῶς δὲν βλέ-
 πουμε τοὺς δασκάλους νὰ νοιάζωνται γιὰ τὴ
διαφθο ρὰ τῆς νεολαίας· μόνο γιὰ τὸ χρῆμα - τὸ
μισθό τους ἀπεργοῦν. Στὸν Πύργο - Ἠλεί ας οἱ
δάσκαλοι εἶπαν· «Δὲν θέλουμε νὰ πηγαίνουν τὰ
παιδιὰ στὴν ἐκκλη σία». Ἐκεῖ κατήντησε ἡ ἑλλη-
 νικὴ παιδεία. Γι᾿ αὐ τὸ μόνη ἐλπίδα εἶνε τὰ κα-
τηχητικὰ σχολεῖα. Ὅπως ἔγραψε σὲ φυλλάδιό
της ἡ ἀδελφότης τοῦ «Σωτῆρος», τὸ κατηχητι -
κὸ θὰ γί νῃ τὸ νέο κρυφὸ σχολειό, ὅ που οἱ γονεῖς
θὰ στέλνουν τὸ παιδί τους γιὰ νὰ φωτιστῇ.
�� Καὶ τώρα φτάσαμε στὸ τέλος· οἱ πνευματικοὶπατέρες. Στὸ θεατρικὸ ἔργο «Τὸ κράτος τοῦ
Θεοῦ» ὁ Δημήτρης Μυρὰτ παρουσίασε πῶς με-
 ρικοὶ καπουτσῖνοι καλόγεροι ἔφυγαν ἀπὸ τὴν
Εὐρώπη, πῆγαν στὴ Οὐραγουάη, κ᾿ ἐ κεῖ ἵδρυ-
σαν ἕνα κράτος ὑποδειγματικό, μὲ γράμ ματα,
ἐπιστῆμες, πολιτισμό. Αὐτὸ προώδευσε τόσο,
ὥστε προκάλεσε τὸ φθόνο τῶν Εὐρωπαίων, οἱ
ὁ ποῖοι ἦρθαν καὶ κατέλυσαν τὸ «κράτος τοῦ
Θεοῦ». Καὶ τότε, ὅταν οἱ καλόγεροι ἔφευγαν,
οἱ ἰθαγενεῖς τοὺς φώναζαν· Πατέρες! ποῦ
φεύ γετε καὶ μᾶς ἀφήνετε;

* * *Τὸ ἀκατάλυτο ὅμως κράτος τοῦ Θεοῦ εἶνε
ἡ Ἐκ κλησία, καὶ τὸ ἀνώτερο εἶδος πατέρων
εἶνε αὐτὸ ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα· οἱ ἅγιοι πα- τέρες τῆς Ὀρθοδοξίας. Τρεῖς κύκλοι ὑπάρ χουν
στὴ ζωή· α´) ἡ ζωὴ τῶν κτηνῶν - τῶν πέντε αἰ -
σθήσεων, β´) ἡ ζωὴ τοῦ πνεύματος - ἡ γνῶσις
καὶ ἐπιστήμη, γ´) ἡ ζωὴ τοῦ Θεοῦ, τῆς ἁγιότη-
τος, ἡ ζωὴ τῶν ἁγίων, τῶν πατέρων. Τὸ ἀκού -
σαμε σήμερα· «Αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα
γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν

ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν» (᾿Ιω. 17,3). Ποιοί εἶ νε
οἱ πατέρες αὐτοί; Εἶνε οἱ 318 στὴ Νίκαια, οἱ
150 στὴν Β´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὅλοι οἱ συγ -
κροτήσαντες τὶς ἑπτὰ οἰκουμενικὲς καὶ τὶς το-
πικὲς ἅγιες Συνόδους. Ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε γενεὰ
ὑπάρχουν ἅγιοι πατέρες. Ἔχει λάθος ὁ Δημή-
τριος Μπαλάνος ὁ διδάσκαλός μου ποὺ περι -
ώριζε τὴν ἔννοια τῶν πατέρων μόνο στὴν ἀρχαι -
ότητα. Οἱ πατέρες, κατὰ τὸ δοξαστικὸ τῶν αἴ -
νων, εἶνε «θεηγόροι ὁπλῖται παρατάξεως Κυρί -
ου», «ἀκαθαίρετοι πύργοι», «ἀ στέρες πολύφω-
 τοι», «μυρίπνοα ἄνθη τοῦ παραδείσου», «πάγχρυ -
σα στόματα». Πατέρες δὲν εἶνε μόνο οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχαι· πατὴρ εἶνε καὶ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰ -
τωλός, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ποὺ ἔ -
γραψε ἔργα ὅπως ὁ «Ἀόρατος πόλεμος» καὶ
τὰ «Πνευματικὰ γυμνάσματα», ὁ ἅγιος Νεκτά -
ρι ος τῶν ἡμερῶν μας, ἀλλὰ γιατί ὄχι καὶ ὁ Εὐ -
σέβιος Ματθόπουλος ποὺ κ᾽ ἐγὼ ἐγνώρισα, ὁ
Φιλόθεος Ζερβάκος, οἱ 450 ἐκεῖνοι ἱ ερεῖς ποὺ
ἐσφάγησαν καὶ σταυρώθηκαν ἀπὸ ᾿Ιταλοὺς ἢ
Γερμανοὺς ἢ καὶ κακοὺς Ἕλληνες, ἕ νας μάλι-
στα ἐξ αὐτῶν τὴ Μεγάλη Παρασκευή. Μποροῦ -
σαν νὰ φύγουν, νὰ γλυτώ σουν, ὅπως ἔφυγαν
δεσποτάδες, ἀλλ᾿ αὐτοὶ ἔμειναν καὶ θυσιάστη -
καν. Γιατί δὲν εἶνε ἅγιοι πατέρες αὐτοί; «Τίμα
τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου», λέει ἡ
ἐν τολή. Ἂν εἶνε ἁ μαρτία νὰ μὴ τιμᾷς τοὺς φυ-
σικοὺς γονεῖς σου, πολὺ περισσότερο ἁμαρτία
εἶνε νὰ μὴ τιμᾷς τοὺς πνευματικούς σου.

Ὅταν ἤμουν στὴν Κοζάνη συνάντησα ἕνα δά -
σκαλο ποὺ διάβαζε Τολστόι, Ρενάν, Σοπεν χά -
ουερ. Μιὰ μέρα τοῦ εἶ πα ἐνώπιον καὶ ἄλλων·
Αὐ τὰ ποὺ διαβάζεις εἶνε χαλίκια· ἄντε στὴ βι-
βλιοθήκη τῆς Κοζά νης καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸ βιβλι -
οθηκάριο νὰ σοῦ δώσῃ νὰ διαβάσῃς μία μό νο
ὁμιλία τοῦ Χρυσοστό μου, τὴν Εἰς Εὐτρόπιον·
τοῦ σημείωσα τὸν τί τλο(βλ. P.G. 52,391-6). Πάει λοιπόν,
τὴ διαβάζει, κι ὅταν ἐπέστρεψε ἦταν ἐνθουσι -ασμένος· τόσο τοῦ ἄ ρεσε, ὥστε κάθησε ἀν τέ -
γραψε ὅλο τὸ κείμενο καὶ τὸ ἀποστήθισε.

Σήμερα δυστυχῶς τὰ κεί μενα αὐτὰ δὲν διδά -
σκονται. Ὦ πατρίδα, ποῦ κατήντησες! δὲν δι -
δάσκεται πλέον στὰ σχολεῖα Βασίλειος, Γρηγό -
ριος, Χρυσόστομος. Τί λένε· Ἔξω τὰ κείμενατῶν πατέρων!… Καὶ θὰ δῆτε, ὅτι ἀντὶ τοῦ θρη-
σκευτικοῦ μαθήματος θὰ εἰσαχθῇ τὸ μάθημα
τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς. Ἔτσι ὡς μόνη πα-
ρηγορία θὰ μείνῃ τὸ κατηχητικὸ σχολεῖο.

* * *Θησαυροί μας δὲν εἶνε τὰ κοιτάσματα τοῦ
πετρελαίου ἢ τοῦ βωξίτου κ.λπ.· θησαυροί μας
εἶνε οἱ πατέρες. Μία σύστασι σᾶς κάνω· Ἀγαπῆ στετοὺς πατέρας· καί, παραλλάσσων τὸν στί χο τοῦ
ποιητοῦ, λέγω· Μεθύστε ἀπὸ τὸ κρασὶ τῶν πα -
τέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὧν ἡ μνήμη εἶνε αἰωνία.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταγλώττισις ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ἀκρόασι (13-6-2005) μεγάλης ἑσπερινῆς ὁμιλίας, ποὺ ἔγινε στὴν αἴθουσα τῆς ὁδοῦ Ζωοδ. Πηγῆς 44 τῶν Ἀθηνῶν τὴν 7-6-1981 μέ νέο τίτλο.Σελιδοποίησις - τελικὴ διαμόρφωσις 3-5-2022. Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς συντομεύσεις στὸ cd 39 τῆς ἀδελφ. «Σταυρός» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868)
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χύ νῃ τὸ παιδί, τίποτε ἄλλο. Στὰ φτωχὰ χωριά
μας τὸ κρίθινο ψωμὶ ἦταν λιγοστό, κι αὐτὸ ἡ
μάνα τὸ μοίραζε μὲ φειδὼ σὲ ὅλα τὰ παιδιά·
τώρα, τὸ ψωμὶ ποὺ ἔτρωγαν ἄλλοτε πέντε παι-
διά, τὸ τρώει ἕνα «γουρουνόπουλο». Μὴ γεν-
νᾷς «γουρουνόπουλα». Ἐγὼ θὰ ἔλεγα σήμε-
ρα· μὴ γεννᾷς «τιγρό που λα», ἀφοῦ τὰ παιδιὰ
εἶνε σὰν μικρὰ θηρία στὴν κοινωνία, ἔχουν μῖ -
σος, καῖνε καταστήματα, σκορποῦν θάνατο.
�� Προχωροῦμε. Ἐκτὸς τῶν φυ σικῶν γο νέων,
πατέρες χαρακτηρίζονται καὶ οἱ δι δάσκαλοι καὶκαθηγηταί. Ὁ μέγας Ἀλέξανδρος πατέρα εἶχε
τὸν Φίλιππο καὶ διδάσκαλο τὸν Ἀριστοτέ λη. Ἔ -
λεγε λοιπόν· «Στὸν πατέ ρα μου ὀφείλω τὸ ζῆν,
στὸν διδάσκαλό μου ὀφείλω τὸ εὖ ζῆν», δηλα δὴ
κάτι παραπάνω ἀ πὸ τὴ φυσικὴ ζωή. Ὑπῆρξαν
διδάσκαλοι ἐξαί ρετοι. Λένε γιὰ ἕ ναν Ἑλβετὸ
παιδαγωγό, τὸν Πεσταλότζι, ἱδρυ τὴ ἰδιαιτέ ρας
παιδαγωγικῆς σχολῆς, ὅτι ὅταν πέθανε στὴν
Ἑλβετία, οἱ μαθηταί του ἔ γραψαν στὸν τάφο
του ἕνα ἐπί γραμμα· «Ὅλα γιὰ τὸ παιδί, τίποτε
γιὰ τὸν ἑ αυτό του». Σήμερα δυστυχῶς δὲν βλέ-
 πουμε τοὺς δασκάλους νὰ νοιάζωνται γιὰ τὴ
διαφθο ρὰ τῆς νεολαίας· μόνο γιὰ τὸ χρῆμα - τὸ
μισθό τους ἀπεργοῦν. Στὸν Πύργο - Ἠλεί ας οἱ
δάσκαλοι εἶπαν· «Δὲν θέλουμε νὰ πηγαίνουν τὰ
παιδιὰ στὴν ἐκκλη σία». Ἐκεῖ κατήντησε ἡ ἑλλη-
 νικὴ παιδεία. Γι᾿ αὐ τὸ μόνη ἐλπίδα εἶνε τὰ κα-
τηχητικὰ σχολεῖα. Ὅπως ἔγραψε σὲ φυλλάδιό
της ἡ ἀδελφότης τοῦ «Σωτῆρος», τὸ κατηχητι -
κὸ θὰ γί νῃ τὸ νέο κρυφὸ σχολειό, ὅ που οἱ γονεῖς
θὰ στέλνουν τὸ παιδί τους γιὰ νὰ φωτιστῇ.
�� Καὶ τώρα φτάσαμε στὸ τέλος· οἱ πνευματικοὶπατέρες. Στὸ θεατρικὸ ἔργο «Τὸ κράτος τοῦ
Θεοῦ» ὁ Δημήτρης Μυρὰτ παρουσίασε πῶς με-
 ρικοὶ καπουτσῖνοι καλόγεροι ἔφυγαν ἀπὸ τὴν
Εὐρώπη, πῆγαν στὴ Οὐραγουάη, κ᾿ ἐ κεῖ ἵδρυ-
σαν ἕνα κράτος ὑποδειγματικό, μὲ γράμ ματα,
ἐπιστῆμες, πολιτισμό. Αὐτὸ προώδευσε τόσο,
ὥστε προκάλεσε τὸ φθόνο τῶν Εὐρωπαίων, οἱ
ὁ ποῖοι ἦρθαν καὶ κατέλυσαν τὸ «κράτος τοῦ
Θεοῦ». Καὶ τότε, ὅταν οἱ καλόγεροι ἔφευγαν,
οἱ ἰθαγενεῖς τοὺς φώναζαν· Πατέρες! ποῦ
φεύ γετε καὶ μᾶς ἀφήνετε;

* * *Τὸ ἀκατάλυτο ὅμως κράτος τοῦ Θεοῦ εἶνε
ἡ Ἐκ κλησία, καὶ τὸ ἀνώτερο εἶδος πατέρων
εἶνε αὐτὸ ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα· οἱ ἅγιοι πα- τέρες τῆς Ὀρθοδοξίας. Τρεῖς κύκλοι ὑπάρ χουν
στὴ ζωή· α´) ἡ ζωὴ τῶν κτηνῶν - τῶν πέντε αἰ -
σθήσεων, β´) ἡ ζωὴ τοῦ πνεύματος - ἡ γνῶσις
καὶ ἐπιστήμη, γ´) ἡ ζωὴ τοῦ Θεοῦ, τῆς ἁγιότη-
τος, ἡ ζωὴ τῶν ἁγίων, τῶν πατέρων. Τὸ ἀκού -
σαμε σήμερα· «Αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα
γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν

ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν» (᾿Ιω. 17,3). Ποιοί εἶ νε
οἱ πατέρες αὐτοί; Εἶνε οἱ 318 στὴ Νίκαια, οἱ
150 στὴν Β´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὅλοι οἱ συγ -
κροτήσαντες τὶς ἑπτὰ οἰκουμενικὲς καὶ τὶς το-
πικὲς ἅγιες Συνόδους. Ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε γενεὰ
ὑπάρχουν ἅγιοι πατέρες. Ἔχει λάθος ὁ Δημή-
τριος Μπαλάνος ὁ διδάσκαλός μου ποὺ περι -
ώριζε τὴν ἔννοια τῶν πατέρων μόνο στὴν ἀρχαι -
ότητα. Οἱ πατέρες, κατὰ τὸ δοξαστικὸ τῶν αἴ -
νων, εἶνε «θεηγόροι ὁπλῖται παρατάξεως Κυρί -
ου», «ἀκαθαίρετοι πύργοι», «ἀ στέρες πολύφω-
 τοι», «μυρίπνοα ἄνθη τοῦ παραδείσου», «πάγχρυ -
σα στόματα». Πατέρες δὲν εἶνε μόνο οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχαι· πατὴρ εἶνε καὶ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰ -
τωλός, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ποὺ ἔ -
γραψε ἔργα ὅπως ὁ «Ἀόρατος πόλεμος» καὶ
τὰ «Πνευματικὰ γυμνάσματα», ὁ ἅγιος Νεκτά -
ρι ος τῶν ἡμερῶν μας, ἀλλὰ γιατί ὄχι καὶ ὁ Εὐ -
σέβιος Ματθόπουλος ποὺ κ᾽ ἐγὼ ἐγνώρισα, ὁ
Φιλόθεος Ζερβάκος, οἱ 450 ἐκεῖνοι ἱ ερεῖς ποὺ
ἐσφάγησαν καὶ σταυρώθηκαν ἀπὸ ᾿Ιταλοὺς ἢ
Γερμανοὺς ἢ καὶ κακοὺς Ἕλληνες, ἕ νας μάλι-
στα ἐξ αὐτῶν τὴ Μεγάλη Παρασκευή. Μποροῦ -
σαν νὰ φύγουν, νὰ γλυτώ σουν, ὅπως ἔφυγαν
δεσποτάδες, ἀλλ᾿ αὐτοὶ ἔμειναν καὶ θυσιάστη -
καν. Γιατί δὲν εἶνε ἅγιοι πατέρες αὐτοί; «Τίμα
τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου», λέει ἡ
ἐν τολή. Ἂν εἶνε ἁ μαρτία νὰ μὴ τιμᾷς τοὺς φυ-
σικοὺς γονεῖς σου, πολὺ περισσότερο ἁμαρτία
εἶνε νὰ μὴ τιμᾷς τοὺς πνευματικούς σου.

Ὅταν ἤμουν στὴν Κοζάνη συνάντησα ἕνα δά -
σκαλο ποὺ διάβαζε Τολστόι, Ρενάν, Σοπεν χά -
ουερ. Μιὰ μέρα τοῦ εἶ πα ἐνώπιον καὶ ἄλλων·
Αὐ τὰ ποὺ διαβάζεις εἶνε χαλίκια· ἄντε στὴ βι-
βλιοθήκη τῆς Κοζά νης καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸ βιβλι -
οθηκάριο νὰ σοῦ δώσῃ νὰ διαβάσῃς μία μό νο
ὁμιλία τοῦ Χρυσοστό μου, τὴν Εἰς Εὐτρόπιον·
τοῦ σημείωσα τὸν τί τλο(βλ. P.G. 52,391-6). Πάει λοιπόν,
τὴ διαβάζει, κι ὅταν ἐπέστρεψε ἦταν ἐνθουσι -ασμένος· τόσο τοῦ ἄ ρεσε, ὥστε κάθησε ἀν τέ -
γραψε ὅλο τὸ κείμενο καὶ τὸ ἀποστήθισε.

Σήμερα δυστυχῶς τὰ κεί μενα αὐτὰ δὲν διδά -
σκονται. Ὦ πατρίδα, ποῦ κατήντησες! δὲν δι -
δάσκεται πλέον στὰ σχολεῖα Βασίλειος, Γρηγό -
ριος, Χρυσόστομος. Τί λένε· Ἔξω τὰ κείμενατῶν πατέρων!… Καὶ θὰ δῆτε, ὅτι ἀντὶ τοῦ θρη-
σκευτικοῦ μαθήματος θὰ εἰσαχθῇ τὸ μάθημα
τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς. Ἔτσι ὡς μόνη πα-
ρηγορία θὰ μείνῃ τὸ κατηχητικὸ σχολεῖο.

* * *Θησαυροί μας δὲν εἶνε τὰ κοιτάσματα τοῦ
πετρελαίου ἢ τοῦ βωξίτου κ.λπ.· θησαυροί μας
εἶνε οἱ πατέρες. Μία σύστασι σᾶς κάνω· Ἀγαπῆ στετοὺς πατέρας· καί, παραλλάσσων τὸν στί χο τοῦ
ποιητοῦ, λέγω· Μεθύστε ἀπὸ τὸ κρασὶ τῶν πα -
τέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὧν ἡ μνήμη εἶνε αἰωνία.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταγλώττισις ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ἀκρόασι (13-6-2005) μεγάλης ἑσπερινῆς ὁμιλίας, ποὺ ἔγινε στὴν αἴθουσα τῆς ὁδοῦ Ζωοδ. Πηγῆς 44 τῶν Ἀθηνῶν τὴν 7-6-1981 μέ νέο τίτλο.Σελιδοποίησις - τελικὴ διαμόρφωσις 3-5-2022. Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς συντομεύσεις στὸ cd 39 τῆς ἀδελφ. «Σταυρός» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868)
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτὴ καὶ πα-
νή γυρις, μία ἀπὸ τὶς πιὸ μεγάλες ἑορτὲς

τῆς ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας· εἶνε Πεντηκοστή.
Ἔρχονται οἱ ἄνθρωποι στὴν ἐκκλησία. Μὰ

ἂν τοὺς ρωτήσῃς τί ἑορτάζουμε, λίγοι γνωρί-
ζουν· οἱ περισσότεροι ἔχουν ἄγνοια. Μπαίνουν
στὸ ναό, ἀνάβουν κερί, ἀκοῦνε τὰ ὡ ραῖα λό-
για τῆς ἡμέρας αὐτῆς, ἀλλὰ ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ τί
κατα λαβαίνουν; Εἶνε σὰν ν᾽ ἀκοῦνε μιὰ ξένη
γλῶσ σα, γιαπωνέζικα ἢ κινέζικα. Μοιάζουν μ᾽
ἐκείνους τοὺς κατοίκους τῶν Ἰεροσολύμων
πού, ἀκούγοντας σήμερα τοὺς ἀποστόλους νὰ
μιλοῦν ξένες γλῶσσες, ἔλεγαν· «Γλεύκους με-
μεστωμένοι εἰσί», ἤπιαν πο  λὺ μοῦστο (Πράξ. 2,13)·
τόσο κατάλαβαν. Ἀκόμα καὶ οἱ ἀπόστολοι, ποὺ
τρία χρόνια ἄκουγαν τὸν Κύριο, μερικὲς φο ρὲς
δὲν κα ταλάβαιναν ὡρισμένα σημεῖα, κι αὐτὸ λυ-
 ποῦσε τὸν ῥαββί (βλ. Ματθ. 15,16. Λουκ. 24,25)· ὅταν ὅμως ἦλ -
θε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο καὶ τοὺς φώτισε, τότε τὰ
κα  τά λαβαν ὅλα. Ἔτσι εἴμαστε κ᾽ ἐμεῖς σήμερα.

Τί λείπει; Λείπει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο. Ἂς πα-
ρακ αλέσουμε λοιπὸν νὰ ἔλθῃ καὶ σ᾽ ἐμένα καὶ
σ᾽ ἐσᾶς, ν᾽ ἀνοίξουν τὰ μάτια μας, νὰ δοῦ με κ᾽ ἐ -
 μεῖς ὅλα τὰ θαυμάσια καὶ νὰ φωνάξουμε μαζὶ
μὲ τὸν ψαλμῳδό· «Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡ -
μῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια» (Ψαλμ. 76,14-15).

Ποιά, λοιπόν, εἶνε τὰ θαυμαστὰ τῆς σημε-ρι νῆς ἡμέρας; * * *
※ Ὡς πρὸς τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, πρέ-
πει νὰ γνωρίζουμε, ὅτι ἑωρταζόταν καὶ πρὸ
Χριστοῦ καὶ ἑορτάζεται μέχρι σήμερα ἀ πὸ
τοὺς Ἰσ ραηλῖτες. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ οἱ Ἑβραῖοι
θυμοῦνται δύο μεγάλα γεγονότα· τὸ ἕνα εἶνε
ὑπερφυσικό, τὸ ἄλλο φυσικό· τὸ ἕνα ἔγινε
μία φορά, τὸ ἄλλο γίνεται κάθε χρόνο.

Ποιό εἶνε τὸ ὑπερφυσικό, τὸ μοναδικὸ γε-
γο νός; Ὅπως γνωρίζουμε, οἱ Ἑβραῖοι ἦταν ἐπὶ
τετρακόσα χρόνια σκλά βοι στοὺς Αἰγυπτίους
καὶ ὁ Θεὸς τοὺς ἐλευθέρωσε διὰ τοῦ Μωυσῆ.
Τότε ἑώρτασαν τὸ πρῶτο πάσχα στὴν Αἴγυπτο
–καὶ κατόπιν τὸ συνέχισαν ὅπου βρέθηκαν–

τρώ γοντας ψω μὶ χωρὶς προζύμι καὶ χόρτα πι-
κρά, γιὰ νὰ θυμοῦνται τὴν πικρία τῆς δουλεί-
ας. Τὴ νύχτα ἐ κείνη ἔφυγαν ὅλοι ἀπὸ τὴν Αἴ -
γυπτο, πέρασαν μὲ θαυμαστὸ τρόπο τὴν Ἐρυ-
θρὰ θά λασσα, καὶ βαδίζοντας μέσα στὴν ἔρη-
μο ἐπὶ πενήντα μέρες ἔφτασαν στοὺς πρόπο-
δες τοῦ ὄρους Σινὰ κ᾽ ἐκεῖ στρατοπέδευσαν
(ἐπάνω στὸ Σινὰ χτίστηκε κατόπιν τὸ περίφη -
μο μοναστή ρι μὲ τὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Αἰκατερί-
νης). Ἐκεῖ λοιπὸν τότε, στὴν κορυφὴ τοῦ ὄ -
ρους, ὁ Μωυσῆς ἔλαβε σὲ δύο θεόγραφες πλά- κες τὸν Δεκάλογο, τὶς δέκα ἐντολές.

Ὁ Δεκάλογος εἶνε τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο θαυ-
 μα στὰ γεγονότα ποὺ ἑώρταζαν τὴν ἡμέρα αὐ -
 τὴ οἱ Ἑβραῖοι. Οἱ δέκα ἐντολὲς εἶνε ὁ ἀλάθη-
 τος ὁδηγὸς στὴ ζωὴ τοῦ κόσμου. Ὁ Θεός, ὅ πως
ἔδωσε στὸν καθένα μας δέκα δάχτυλα –καὶ βέ-
 βαια κανένας δὲν κόβει οὔτε ἕνα δάχτυ  λό του–,
ἔτσι ἔδωσε καὶ δέκα ἐντολές. Πο λύτιμο κάθε
δάχτυλο, μὰ πολυτιμότερη ἡ κάθε ἐν τολὴ τοῦ
Θεοῦ. Μικρότερο κακὸ τὸ νὰ κοπῇ ἕνα δάχτυ  -
λό σου παρὰ νὰ κόψῃς μία ἀπὸ τὶς ἐν τολὲς τοῦ
Δεκαλόγου. Εἶνε αἰώνιες ὁδηγί ες, ποὺ γρά-
φτηκαν ὄχι ἀπὸ χέρι ἀν θρώπου ἀλλ᾽ ἀπὸ τὸν
δάκτυλο τοῦ Κυρίου ἐν μέ σῳ βρον τῶν καὶ ἀ -
στραπῶν ἐκεῖ στὸ καιόμενο ὄρος(βλ. Ἔξ. 19,16. Ἑβρ. 12,18).

Ὁ Δεκάλογος εἶνε νόμος αἰώνιος. Γι᾽ αὐτὸ
ὁ Χριστὸς δὲν τὸν κατήργησε, ἀλλὰ τὸν συμ -
πλήρωσε καὶ τὸν τελειοποίησε. Δηλαδή; • Ἔ -
λεγε π.χ. ὁ Δεκάλογος «Οὐ μοιχεύσεις» (Ἔξ. 20,13.
Δευτ. 5,18), καὶ ὁ Χριστὸς τί εἶπε· ὅτι μοιχεύεις ὄχι
μόνο μὲ τὸ κορμὶ ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ βλέμμα καὶ
μὲ τὴν πονηρὴ ἐπιθυμία στὴν καρδιά, πρόσεχε
λοιπὸν καὶ ἀπὸ αὐτά (βλ. Ματθ. 5,28). • Ἔ λεγε ἐπίσης
ὁ Δεκάλογος «Οὐ φονεύσεις» (Ἔξ. 20,15. Δευτ. 5,17), καὶ
ὁ Χριστὸς τί εἶπε· ὅτι φονιᾶς δὲν εἶνε μόνο ἐ -
κεῖνος ποὺ παίρνει πιστόλι καὶ σκοτώνει, ἀλ -
λὰ καὶ ὅποιος ὀργίζεται καὶ μισεῖ τὸν ἀ δελφό
του, προσοχὴ λοιπόν (βλ. Ματθ. 5,22). Τώρα ἡ Καινὴ
Διαθή κη τοῦ Χριστοῦ λέει· «Πᾶς ὁ μισῶν τὸν
ἀ δελ φὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστί» (Α΄ Ἰω. 3,15).
※ Ἡ παράδοσις τοῦ Δεκαλόγου εἶνε τὸ ἕνα
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γεγονὸς ποὺ ἑορτάζουν οἱ Ἑ βραῖοι, τὸ ὑπερ-
φυσικό· τὸ ἄλλο, τὸ φυσικό, ποιό εἶνε;

Πηγαί νει ὁ γεωργὸς κάθε χρόνο καὶ σπέρ-
νει στὴ γῆ. Τί εἶνε ὁ σπόρος; Ὅλοι οἱ χημικοὶ
καὶ γεω πόνοι νὰ μαζευτοῦν, ἕνα σπυρὶ σιτάρι
δὲν κάνουν. Τί εἶν᾽ αὐτό! Ὁ σπόρος σαπίζει
μέσα στὴ γῆ, κι ἀπὸ ᾽κεῖ βλαστάνει ἕνας στά-
 χυς. Ἔ, τὴν ὥρα ποὺ βγαίνει τί σοῦ λέει· Ἄν -
θρωπε, ὑ πάρχει Θεός! Μετρᾶτε τὰ στάχυα;
Ὅσα στάχυα εἶνε στὸν κάμπο, τόσες μαρτυρί -
ες ἀκοῦς. Ἀλλ᾽ ὅπως καταντήσαμε ζοῦμε σὰν
τὰ ζῷα, χωρὶς ἀνώτερη ἀντίληψι τῆς ζωῆς.

Στὴν Παλαιστίνη, λοιπόν, ποὺ τὰ σπαρτὰ ὡ -
ριμάζουν νωρίτερα, τέτοια ἐποχὴ ἔχουν θε-
ρίσει, ἁλωνίσει καὶ ἀλέσει. Ζυμώνουν καὶ ψή-
νουν τὰ πρῶτα ψωμιά, ἀλλὰ δὲν τ᾽ ἀγγίζουν.
Τὰ πηγαίνουν πρῶτα στὴ συναγωγή, τὰ εὐλο-
γεῖ ὁ ῥαββῖνος, καὶ μετά τρῶνε. Ἡ πεν τηκοστή
τους εἶνε ἡμέρα εὐλογίας. Σήμερα ὁ Ἰσραη-
λίτης λέει· Θεέ μου, σ᾽ εὐχαριστῶ γιὰ τὸ ψωμὶ
ποὺ μᾶς ἔδωσες. Σχετικὴ εἶνε καὶ μιὰ ἑ ορτὴ
τῶν Ἀμερικανῶν ποὺ λέγεται ἡμέρα τῶν εὐχα-
ριστιῶν· εὐγνωμονοῦν τὸ Θεὸ ἰδίως γιὰ τὴ
σοδειὰ τῶν δημητριακῶν.
※ Πεντηκοστή! Οἱ Ἰσραηλῖτες εὐχαριστοῦν τὸ
Θεὸ γιὰ τὸν Δεκάλογο καὶ τὸ ψωμί. Ἐμεῖς, πάνω
ἀπ᾽ αὐτά, εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριο γιὰ κάτι
πο  λὺ ἀνώτερο. Ποιό εἶν᾽ αὐτό; Ἂν δὲν τὸ κα-
τα λαβαίνῃς, Χριστιανὸς δὲν εἶ σαι. Εἶνε ἐκεῖ -
νο γιὰ τὸ ὁποῖο σήμερα γονατίζουμε καὶ παρα-
 καλοῦμε νὰ ἔλθῃ· τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο! Σήμερα
τὸ πανάγιο Πνεῦμα ἐνδύει τοὺς μαθη τὰς «δύ -
ναμιν ἐξ ὕψους» (Λουκ. 24,49). Νά ἡ ὑ ψίστη δύναμις
–μή μοῦ μιλᾶτε γιὰ καμμιά ἄλλη–, ποὺ δημι-
ούργησε τὴ νέα κτίσι. Ἡ μεγαλύτερη δύναμις
δὲν εἶνε τὰ ἑλληνικὰ γράμματα, ἡ ἑλληνικὴ τέ-
χνη, τὸ ἑλ ληνικὸ φῶς, τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα·
αὐτὰ τὰ γνώρισαν οἱ πρό γονοί μας, μὰ δὲν
τοὺς μετέβαλαν· ἡ μεγαλύ τερη δύναμις εἶνε
τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ποὺ κατῆλθε σήμε ρα
«ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν» (ἀπόλ.), σὰν φωτιά.

Γιατί σὰν φωτιά; Ἔχει σημασία. Θὰ τὸ πῶ
παραβολικῶς καὶ θὰ τελειώσω. Ἦταν ἕνα χω-
ράφι χέρσο, γεμᾶτο ἀγκάθια καὶ ἄγρια χόρτα.
Μιὰ μέρα ἕνας γεωργὸς εἶπε· Τὸ ἄχρηστο αὐ -
τὸ χωράφι θὰ τὸ κάνω πε ριβόλι. Ἔβαλε λοι -
πὸν φωτιὰ στ᾽ ἀγκάθια, καὶ τότε πολλὰ φίδια,
ποὺ ἦταν κρυμμένα ἐκεῖ, ἔ φυγαν – τὸ εἶδα κ᾽
ἐγὼ αὐτὸ μὲ τὰ μάτια μου σ᾽ ἕνα χωριό. Μετὰ
πέταξε ἔξω τὶς πέτρες, ἔφερε ἀλέτρι καὶ ὤρ -
γωσε τὸ ἔδαφος βαθειά. Τέλος, ὅταν τὸ χῶμα
ἔγινε ἀφρᾶτο, ἔσπειρε διάφορα φυτά. Καὶ ὕ -
στερα ἀπὸ λίγα χρόνια ὁ χέρσος τόπος ἔγινε
περιβόλι ἐκλεκτό· ἐκεῖ δέντρα ὀπωροφόρα,
λουλούδια, πουλάκια, χαρὰ Θεοῦ. Πῶς ἔ γι νε
αὐτό, πῶς ἔφυγαν τ᾽ ἀγκάθια; Μὲ φωτιά. Νά

λοιπὸν γιατί τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο ἦλθε σὰν πύ-
ρινες γλῶσσες, σὰν φωτιά (βλ. Πράξ. 2,3). Κάθε ψυ-
χή, κάθε ἄνθρωπος, εἶνε ἕνα χέρσο χωράφι
μὲ ἄγρια βλάστησι κι ἀγκάθια. Ἀγκάθια εἶνε
τὰ πάθη κ᾽ ἐλαττώματά μας. Πῶς φεύ γουν αὐ -
τά; Μὲ φωτιά. Ποιά φωτιά; τοῦ ἁγίου Πνεύμα-τος. Ἀκοῦστε καὶ δύο παραδείγματα.

� Μιὰ τσιγγάνα ἔκανε μάγια, εἶχε τρομοκρα-
 τήσει μιὰ περιοχή, ἐκμεταλλευόταν κόσμο·
πήγαιναν σ᾽ αὐτὴν ἀκόμα καὶ δημόσιοι ὑπάλ-
ληλοι καὶ ἀξιωματικοί. Τὴν πλησίασε ὅμως ἕ -
νας χαρισματοῦχος Χριστιανός, τὴν κατήχη-
σε καὶ τὴν βάπτισε. Καὶ μετὰ ἡ ἴδια βεβαίωνε·
«Τὴν ὥρα τοῦ βαπτίσματος αἰσθάνθηκα μιὰ
δύναμι μέσα μου…». Ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη ἄλ -
λαξε· πῆγε στὸ σπίτι της, πῆρε τὶς σολομωνι-
 κές, ὅ,τι μαγικὰ εἶχε, καὶ τά ̓ καψε ὅλα. Ἀκοῦτε;
Ἀπὸ τότε, λίρες νὰ τὶς δίνῃς, μάγια δὲν κάνει.

� Κι ἄλλο ἕνα παράδειγμα μεγαλύτερο.
Στὴν Οὐγκάντα τῆς Ἀφρικῆς ζοῦσαν εἰδωλο-λάτρες, μάγοι - μάγισσες, ἄνθρωποι ποὺ λά-
τρευαν τὶς πέτρες καὶ τὰ φίδια, ἀγριάνθρω-
ποι. Ἀλλὰ γύρω στὰ 1963 τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο
ἔστειλε ἐκεῖ ἕναν ἱεραπόστολο. Αὐτὸς πλησί -
ασε τοὺς ἀγρίους, τοὺς ἀγάπησε, τοὺς δίδα-
ξε, καὶ ἀπὸ αὐτοὺς βαπτίστηκαν δέκα χιλιά-
δες! ἔγιναν Χριστιανοὶ πολὺ καλύτεροι ἀπὸ
μᾶς. Εἴδατε ποτὲ μυροδοχεῖο ποὺ τὸ ἄρωμά
του τελείωσε; Ἔτσι εἴμαστε· μείναμε μπου-
κάλια κενά, μᾶς ἔφαγε ἡ μόδα καὶ ἡ διαφθορά.

Νά λοιπόν τί θαύματα κάνει τὸ Πνεῦμα τὸ
ἅγιο· παίρνει ἀγρίους καὶ τοὺς κάνει ἀγγέλους.
Θ᾽ ἀγωνιστῶ ἐδῶ μὲ ὅλη τὴν ψυχή μου. Ἀλλ᾽
ἐὰν ἡ Φλώρινα δὲν ἀλλάξῃ, θὰ φύγω, θὰ πάω
στὴν Οὐγκάντα, ὅπου οἱ ἰθαγενεῖς ἀκοῦνε πε-
ρισσότερο. Ὁ Θεός μας, εἶνε ἀληθινός, κάνει
θαύματα· «Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ
εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος» (Ψαλμ. 76,14-15).

* * *
Τελείωσα, ἀγαπητοί μου. Εἶνε γεγονός, ὅτι

ὑπάρχει Πνεῦμα ἅγιο, ἀλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώ-
τημα· ἐμεῖς ἔχουμε Πνεῦμα ἅγιο; Ἡ πραγμα-
τικότης βοᾷ· εἴμαστε χερσότοπος ποὺ ἔχει
ἀνάγκη ἀπὸ Πνεῦμα ἅγιο. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἔρθῃ
πρέπει νὰ τὸ ζητήσουμε. Ἂς παρακαλέσουμε
λοιπόν· Ὦ Πνεῦμα ἅγιον, ἐλθέ! ἔλα στὰ ἀν τρό-
 γυνα, στὶς οἰκογένειες, στὰ σχολεῖα, στὰ δικα-
 στήρια, στοὺς στρατῶνες, στὰ παλάτια, στὶς
καλύβες μας. Καὶ ὅταν ἔλθῃς, τότε θ᾽ ἀλλά-ξουμε, θὰ μιλοῦμε μιὰ καινούργια γλῶσσα, τὴ
γλῶσσα τῆς ἀγάπης, καὶ θὰ φᾶμε γλυκὸ ψωμί.
Εἴθε νὰ μάθουμε ὅλοι τὴ γλῶσσα αὐτὴ τοῦ Εὐ -
αγγελίου, γιὰ νὰ εἴμαστε ἀγαπημένοι κάτω ἀ -
πὸ τὴ σκιὰ τοῦ ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ μας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε πιθανῶς στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου πόλεως Φλωρίνης τὴν 9-6-1968, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 19-5-2022.
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Ἀδύνατον νὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ Εὐαγγέλιο! φω-
 νάζει ἡ ἀπιστία. Ἀδύ νατον νὰ ζήσῃ σήμερα

ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ Εὐαγγέλιο. Ἀ δύνατον, φω-
νά ζουν οἱ νέοι, νὰ κρατήσουμε ἁ γνότητα. Ἀδύ-
νατον, φωνάζουν οἱ ἔγ γαμοι, νὰ ζή σουμε ἰσοβί -
ως μὲ τὸ «Ὃ ὁ Θε ὸς συνέζευξεν ἄν θρωπος μὴ
χωριζέ τω» (Ματθ. 19,6), οἱ ἄντρες μὲ μία γυ ναῖ κα, οἱ γυ-
 ναῖκες μὲ ἕναν ἄν τρα. Ἀδύνατον, φωνά ζουν οἱ
ἔμ ποροι, νὰ πᾶμε μὲ τὸ «Ἔστω ὁ λόγος ὑμῶν
ναὶ ναί, οὐ οὔ» (ἔ.ἀ. 5,37). Ἀ δύνατον, φωνάζουν οἱ
πλούσιοι, νὰ τηρήσου με τὸ «Πώ λησόν σου τὰ
ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς» ( ἔ.ἀ.. 19,21). Ἀδύνατον,
φωνάζουν οἱ ἐκ δικητικοί, νὰ συγχωρήσουμε τοὺς
ἐ χθρούς μας. Ἀδύνατον τὸ ἕνα, ἀδύνατον τὸ
ἄλλο, ἀδύνατον ὁλόκληρο τὸ Εὐ αγγέλιο. Οἱ ἐν -
τολὲς τοῦ Θεοῦ φαίνονται ἀκατόρθωτες.

Οὐτοπία λοιπὸν τὸ Εὐαγγέλιο; Ὄχι· οἱ ἐντο -
λὲς τοῦ Θε οῦ δὲν εἶνε ἀκατόρθωτες. Κι ἂν ἀκό-
μη βρισκόταν ἕνας μόνο καὶ ἐ φήρ  μοζε ὅ,τι διέ-
ταξε ὁ Χριστός, ἀρκοῦσε αὐ τὸς ν᾽ ἀποδείξῃ ὅ -
τι τὸ πείραμα πέ τυχε, ὅτι ἡ ἠθικὴ τοῦ Εὐαγγε-
λίου δὲν ἀποτε λεῖ φαντασία. Ὅ,τι ἔκανε ὁ ἕ -
νας γιατί νὰ μὴν τὸ κάνουμε καὶ οἱ ἄλλοι;

Ἀλλὰ δὲν εἶνε ἕνας μόνο· εἶνε πολλοί, ἀναρί -
θμητοι ἐκεῖνοι ποὺ κάτω ἀ πὸ δυσμενεῖς συν-
θῆκες μὲ λόγια ἔργα καὶ μαρτυρι κὸ θάνατο τή-
 ρησαν τὴν ἠθι κὴ τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτοὶ λένε·
«Πάντα ἰ σχύομεν ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι ἡμᾶς Χρι-
 στῷ» καὶ «Μιμηταί μας γίνεσθε, καθὼς καὶ ἡμεῖς
Χριστοῦ» (Φιλ. 4,13. Α΄ Κορ. 11,1). Εἶνε οἱ ἅγιοι Πάν τες, τοὺς
ὁ ποίους προβάλλει ἡ Ἐκ κλησία πρὸς μίμησιν.

* * *Οἱ ἅγιοι, ἀγαπητοί μου, δὲν ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἅ -
γιοι. Κανείς δὲν γεννιέται ἅγιος. Σύμφωνα μὲ
τὴν πεῖρα καὶ τὰ πορίσματα παρατηρήσεων
καὶ πειραμάτων τῆς ἀνθρωπογνωσίας, σύμφω -
να πρὸ παντὸς μὲ τὴν ἁγία Γρα φή, ὁ ἄνθρω-
πος, κάθε ἄνθρωπος, πέφτει ἀπ᾽ τὴν κοι λιὰ τῆς
μάνας του σὰν ἕνας καρπὸς ποὺ κλείνει μέσα
του τὰ σπέρματα ὅλων τῶν κακι ῶν, σὰν ἕ να μῖ -
γμα εὐγενοῦς μετάλλου ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὰ

σπλάχνα τῆς γῆς ἀνακατεμένο μὲ ἀκάθαρ τη
ὕλη. Νά γιατί ὁ Δαυῒδ στὸν περίφημο 50ὸ ψαλ-
 μὸ τῆς μετανοίας του ὀδύ ρεται λέγον τας· «Ἰ -
δοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁ -
μαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου» (Ψαλμ. 50,7).

Αὐτὸ τὸ λόγο μποροῦσαν νὰ ἐπαναλάβουν
καὶ οἱ ἅγιοι Πάντες. Γεννήθηκαν κι αὐτοὶ μὲ τὴ
βαρειὰ κληρονομικότητα ποὺ ἔχει τὴ ῥί ζα της
στὸ ἁμάρτημα τῶν πρωτοπλάστων. Ἀπὸ τὴ μο-
 λυσμένη ἐκείνη πηγὴ ἔφεραν μέσα τους τὰ μι-
κρόβια τῆς κακίας, ποὺ μόλυνε καὶ διέφθειρε
τὴν ἁγνὴ καρδιὰ ποὺ ἔδωσε ὁ Πλάστης. Γι᾽ αὐ -
τὸ ὡς παν ανθρώπινη κραυγὴ γιὰ τὴ δηλητηρί -
ασι τῆς καρδιᾶς, θεωρεῖται κι ὁ ἄλλος στίχος
τοῦ ἴδιου ψαλμοῦ, τὸν ὁποῖο καὶ ἄπιστοι ὅπως
ὁ Βολταῖρος θαύμασαν γιὰ τὸ ὕψος του· «Καρ -
δίαν κα θαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα
εὐ θὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου» (Ψαλμ. 50,12).

Σὰν ἄνθρωποι λοιπὸν καὶ οἱ ἅγιοι μὲ σάρκα
καὶ ὀστᾶ, προτοῦ γνωρίσουν τὸν Σωτῆρα Χρι-
στὸ δὲν εἶχαν καθαρὴ τὴν καρδιά· ἡ καρδιά
τους ἦταν μολυσμένη ἐξ αἰτίας ὄχι μόνο τοῦ
προπατορικοῦ ἁμαρτήματος ἀλλὰ καὶ προσω -
πικῶν ἁ μαρτημάτων. Ψέματα, κατάρες, βλασφη-
 μίες, κλοπές, μοιχεῖες, πορνεῖες, φόνοι…, νά ὁ
ἀκάθαρ τος ποταμὸς τῆς ζωῆς πολλῶν ἀπ᾽ αὐτούς.

Ἀλλὰ κάποια εὐλογημένη στιγμή ὁ ποτα μὸς
τῆς ζωῆς τους ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν μυστηρι -
ώδη ἐκεῖνο ποταμὸ τοῦ Ἰεζεκι  ήλ (στὸ 47ο κεφ.
τῆς προφητείας του). Τὰ νερά του, ποὺ ἀναβλύ -
ζουν ἀπ᾽ τὸ Γολγοθᾶ, εἶνε θαυματουρ γά, ἀνα-
ζωογο νοῦν τὰ πάντα. Σ᾽ αὐτὰ τὰ νερὰ καλεῖ ὁ
προφήτης Ἠσαΐας λέγοντας· «Λούσασθε καὶ
καθαροὶ γίνεσθε» (Ἠσ. 1,16). Καὶ μία ἀκόμη σταγό-
να τους μπορεῖ νὰ καθαρίσῃ τὸν ἄνθρωπο!

Δὲν εἶνε αὐτὸ ποίησις καὶ φαντασία δική μου.
Ὅσοι ἀμφιβάλλουν ἂς ἀνοίξουν τὴν Ἐκκλησι α-
 στικὴ Ἱστορία, ἂς μελετήσουν τοὺς βίους τῶν
ἁ γίων, καὶ θὰ δοῦν σὲ μύριες περιπτώσεις ὅτι
ἡ δύναμις τοῦ σταυροῦ, ἀγγίζοντας τὴν καρδιὰ
λῃστῶν καὶ κακούργων, τοὺς μετέβαλε.

Κυριακὴ Ἁγίων Πάντων (Α΄ Ματθαίου)
30 Ἰουνίου 2013

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος Λ΄
Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1813

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ ἔρημος γῆ κῆπος Θεοῦ

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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Καὶ ἡ δύναμις τοῦ σταυροῦ μένει πάντοτε ἀ -
μείωτη. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶνε στεῖρα· γεννᾷ καὶ
σήμερα ἁγίους. Ἡ παράταξι τῶν ἁγίων δὲν ἔκλει-
 σε, ὁ κατάλο γος στὰ μητρῷα τῆς αἰωνιότητος
δὲν σφραγίστηκε ἀκόμα. Ἡ ἁγιότης δὲν σταμά -
τησε στὸ 50, 300, 500, 600, 1.500 μ.Χ.… Ὄχι!

Καὶ στὸν αἰῶνα μας, αἰῶνα προδρομικὸ τοῦ
ἀντιχρί στου, ἡ ἁγιότης ἀνθίζει. Ἄντρες καὶ γυ-
ναῖκες βαδίζουν καὶ σή μερα στὰ ἴ χνη τῶν μαρ-
τύρων τῶν προηγουμένων γενε ῶν. Παρ᾿ ὅλες
τὶς εἰρωνεῖες, τοὺς διω γμούς, τὰ μαρτύ ρια, δὲν
προδίδουν τὴν πίστι, δὲν προσκυνοῦν τὰ νεώτε-
 ρα εἴδωλα· μὲ τὸ βλέμμα στὸν οὐρανὸ ὅπως ὁ
πρωτομάρτυς Στέφανος ἀγωνίζονται νὰ φανοῦν
ἄξιοι υἱοὶ καὶ θυγατέρες τῶν προγόνων ἐκείνων,
ποὺ θυσίασαν τὰ πάντα γιὰ τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ.

Συνάντησα στὴ Βόρειο Ἑλλάδα μιὰ γερόν -
τισσα πρόσφυγα ἀ πὸ τὸν Πόντο. Ἡ οἰκογένειά
της εἶχε ἐξολοθρευθῆ. Αὐ τὴ ἦρθε μόνη ἐδῶ,
ἀλλὰ ἔμελλε στὰ γηρατειά της νὰ δῇ νέους δι -
ωγμοὺς ἀπὸ σκοτεινὲς δυνάμεις. «Δὲν προδίδω»,
μοῦ ἔ  λεγε, «τὴν πίστι στὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἀ γάπη
στὴν πατρίδα. Θὰ μείνω Χριστιανὴ Ἑλλη νίδα.
Θέλω, ὅταν πάω στὸν ἄλλο κόσμο, οἱ πρό γονοί
μου ποὺ θυσιάστηκαν νὰ μὲ ὑποδεχθοῦν καὶ νὰ
ποῦν· Καλῶς τὴν κορούλα μας! Ἔκανες ὅ,τι κά  -
ναμε κ᾽ ἐμεῖς. Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου».

Αὐτὴ ἡ μνήμη τῶν ἁγίων εἶνε τὸ ἰσχυρότε-
ρο ἐλατήριο ποὺ ὠθεῖ σὲ ἠθικὰ μεγαλουργή-
ματα. Ἡ Ἑλλάδα εἶνε χώρα ἁγίων. Πάνω της αἰ -
ωρεῖται ἕνα φωτεινὸ νέφος μαρτύρων. Καμμιά
χώρα δὲν ἔχει τόσους ἁγίους. Γι᾽ αὐτὸ ἕνας ἐκ -
κλησι αστικὸς ῥήτωρ, ὁ Φραγκῖσκος Σκοῦφος,
(17ος αἰώνας) ἔγραφε γιὰ τὴν πατρίδα μας·

«Μίλησε κ᾽ ἐσύ, οὐρανέ· πὲς κ᾽ ἐσὺ μὲ τὴν ἀ -
 κτινοβόλο γλῶσσα τὶς δόξες τῆς χριστιανι κῆς
Ἑλλάδος. Ποῦ εἶδες γιὰ πρώτη φορὰ ἀν θρώ-
πους νὰ ζοῦν μέσα στὶς ἐρήμους ζωὴ τῶν ἀγ -
γέλων καὶ ν᾽ ἀντιλαλοῦν ἀπὸ θεϊκοὺς ὕμνους ἐ -
κεῖνα τὰ δάση ὅπου δὲν ἀκούγονται παρὰ οἱ ἄ -
γριες φωνὲς τῶν θηρίων; Ποῦ εἶδες τὰ πετρώ δη
καὶ ἄκαρπα βουνὰ νὰ βλαστάνουν ἄνθη ἀρε τῶν;
…Ἀπὸ ποῦ ἔκοψες τόσους κρί νους γιὰ νὰ στο-
λίσῃς τοὺς κήπους σου; Ἀπὸ ποῦ τρύγησες τό-
 σα ῥόδα γιὰ νὰ εὐ ωδιάσῃ μ᾿ ἐκεῖ να ὁ Παράδει-
 σος; Ἀπὸ ποῦ μάζεψες τόσους φοίνικες, τόσες
δάφνες, γιὰ νὰ ῥαντίσῃς καὶ νὰ στεφανώσῃς τὸ
θρόνο τοῦ με γάλου βασιλέως; Ποιός ἐκτὸς ἀπ᾽
τὴν Ἑλλάδα σοῦ χάρισε τὰ πιὸ φωτεινὰ ἄστρα
ποὺ ν᾽ ἀ στράφτουν στὸ στερέωμά σου;… Ἂν ὁ
Ἑωσφόρος σὲ γύμνωσε ἀπὸ τοὺς ἀγ γέλους,
τὸ Ἑλληνικὸ γένος σοῦ ἔδωσε τόσους ἁγίους
ποὺ δὲν φαίνεσαι πλέον οὐρανός, ἀλλά, χωρὶς
ὑπερβολή, φαίνεσαι ὅλος ὅλος μία Ἑλλάδα».

* * *Ἀγαπητέ μου ἀδελφέ, ἐπίτρεψέ μου νὰ σὲ
ρωτήσω· Πιστεύεις στὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστόν; πιστεύεις ἀπόλυτα; Ἐὰν ναί, τότε, ὅσο
σκληρὲς κι ἂν εἶνε οἱ συνθῆκες, μὴν πῇς «Ἀδύ -
νατον νὰ ζήσω κατὰ Χριστόν». Ὄχι. Μα κριὰ ἡ
δειλία! Μπορεῖς νὰ δώσῃς μαρτυρία Χριστοῦ,
ὅποιο κι ἂν εἶνε τὸ ἔργο καὶ τὸ ἐπάγγελμά σου.

῾Ρίξε ἕνα βλέμμα στὴν παράταξι τῶν ἁγίων Πάν -
 των, καὶ θὰ διακρίνῃς συν αδέλφους σου. Ὑπάρ-
χουν ἅγιοι ἀπ᾿ ὅ λα τὰ ἐπαγγέλματα· ὅλοι ἔζησαν
κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου ποὺ εἶ πε
«Οὐκ ἦλθον διακονηθῆ ναι, ἀλλὰ διακο νῆ σαι» (Ματθ.
20,28). Ἂν εἶ σαι κληρικός, δὲς ἱεράρχας, πρεσβυτέ -
ρους καὶ διακόνους. Ἂν εἶσαι ἐγγράμματος, δὲς
τοὺς Βα σιλείους, Γρηγορίους καὶ Χρυ σοστό-
μους. Ἂν εἶσαι ἀξιωματικὸς ἢ στρατι ώ της, δὲς
τοὺς ἁ γ. Δημητρίους, Γεωργίους, Θεοδώ ρους.
Οἱ γεωργοὶ  ἔ χουν τοὺς ἁγ. Τρύφωνα, Παῦλο τὸν
ἁπλοῦν· οἱ βοσκοὶ τοὺς ἁ  γ. Σπυρίδωνα, Σῴζον -
τα, Βλάσιο καὶ τοὺς ποιμένας τῆς Βηθλεέμ· οἱ
κη πουροὶ τὸν ἅγ. Φωκᾶ, οἱ μάγειροι τὸν ἅγ. Εὐ -
φρόσυνο, οἱ ῥάφτες καὶ οἱ βαφεῖς τὸν ἅγ. Μέ νι-
 γνο, οἱ ὑποδηματοποιοὶ τὸν ἅγ. Ζαχαρία, οἱ ζω-
γράφοι τὸν εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ καὶ τὸν ὅσιο Ζα-
 χαρία, οἱ χαράκτες τὸν ἅγ. Ἰωάννη τὸ νηστευτή,
οἱ διδάσκαλοι τὸν ἅγ. Ἀρσένιο, οἱ γιατροὶ τοὺς
ἁ γ. Ἀναργύρους καὶ τὸν ἅγ. Παν τελεήμο  να, οἱ ἀ -
στρονόμοι τοὺς τρεῖς μάγους, οἱ ἄρ χον τες τοὺς
ἁγ. Ἀμβρόσιο, Φιλογόνιο καὶ Ἀρτέμιο, οἱ δι κα-
σταὶ τοὺς ἁγ. Διονύσιο ἀρεοπαγίτη καὶ Ἱερόθεο,
οἱ βουλευταὶ τὸν εὐ σχήμονα Ἰωσήφ,… καὶ οἱ
βασιλεῖς τοὺς ἁγ. Κωνσταντῖνο καὶ Ἑλένη.

Παντοῦ ἁπλώνεται ἡ ἁγιότης, γιὰ ν᾿ ἀποδει-
 χθῇ ὅτι ὁ Χριστιανός, ὅπου καὶ ἂν ὑπηρετῇ,
παρὰ τὰ ἐμπόδια, λαμβάνει ἄ νωθεν δύναμι νὰ
ζῇ τὴ μυστικὴ ἁγία ζωὴ τοῦ Πνεύματος. Συγκι-
νητικὰ παραδείγματα βρίσκουμε στοὺς βίους
τῶν ἁγίων, ποὺ δείχνουν ὅτι μέσα καὶ στὴν πιὸ
διεφθαρμένη κοινωνία εἶνε δυνατὸν ν᾽ ἀνθή-
σουν τὰ ἄνθη τῆς ἀρετῆς. Διότι «τοῖς ἀγαπῶσι
τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν» (῾Ρωμ. 8,28).

Ἅγιοι Πάντες, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν! Ἐ -
σεῖς ἀγαπήσατε μὲ θεῖο ἔρωτα πάνω ἀπὸ κά-
θε ἐγκόσμιο τὸν Χριστό, ἀγωνιστήκατε στὴ γε-
 νεά σας καὶ νικήσατε. Καὶ τώρα παρακολου-
 θεῖτε τοὺς σκληροὺς ἀγῶνες ποὺ διεξάγει ἡ
σημερινὴ γενεὰ τῶν Χριστιανῶν ἐναν τί ον τοῦ
ἀντιχρίστου. Μεγαλύτεροι ἀδελφοί μας· σπεύ-
σατε, σᾶς παρακαλοῦμε, νὰ μᾶς βοηθή σε τε. Μὴ
παύσετε νὰ προσεύχεσθε, ὁ Κύριος νὰ δώσῃ τὴ
νίκη σ᾽ ἐκείνους πού, ὅπως κ᾽ ἐσεῖς, ἀ γωνίζον -
ται ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ τιμίου σταυροῦ· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
῾Ραδιοφωνικὴ ὁμιλία, ἡ ὁποία μετεδόθη στὴν καθαρεύουσα ἀπὸ τὸν Σταθμὸ τῆς Λαρίσσης τὸ 1949. Μεταγλώττισις καὶ σύντμησις 22-5-2013.
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Στὸ γιαλὸ τῆς μαγευτικῆς λίμνης τῆς Γαλι-
λαίας βρίσκεται, ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος.

Σὲ ἀκτὲς θαλασσῶν καὶ λιμνῶν στάθηκανκαὶ ἄλλοι. Στάθηκαν ζωγράφοι, γιὰ νὰ ζωγρα-
φίσουν πίνακες ποὺ παριστάνουν τὴ θάλασ-
σα σὲ διάφορες καταστάσεις. Στάθηκαν ποι-
ηταὶ καὶ ἐμπνεύσθηκαν ἀπὸ τὸ μεγαλοπρε -
πὲς θέαμα τῆς θαλάσσης, ποὺ προσφέρει ὅ -
ταν ὁ ἥλιος ἀνατέλλει καὶ ῥίχνει τὶς ἀκτῖνες
του ἐ πάνω στὴν ἐπιφάνειά της καὶ τὴν μετα-
βάλλει σὲ ἕνα τεράστιο καθρέπτη καὶ μέσα
της καθρεπτίζον ται τὰ πλοῖα, οἱ κοντινοὶ βρά-
χοι καὶ οἱ κορυφὲς τῶν βουνῶν. Στάθηκαν φι-
λόσοφοι, γιὰ νὰ θαυμάσουν τὴν ἀπεραντοσύ -
νη της κι ἀπὸ τὴ θέα της νὰ συλλάβουν μία
ἀμυδρὴ εἰκόνα τῆς αἰωνιότητος…

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος π.χ., ἕνας
ἀ πὸ τοὺς μεγάλους πατέρας τῆς Ἐκκλησίας,
συνήθιζε νὰ κάνῃ περιπάτους δίπλα στὸ για -
λὸ τῆς θαλάσσης, νὰ βλέπῃ τὸ μεγαλοπρε -
πὲς θέαμα, νὰ ἐμπνέεται ἀπ᾽ αὐτὸ σὰν ποιη-
τής, καὶ νὰ ἀντλῇ διδάγματα σχετικὰ μὲ τὴν
ἀστάθεια καὶ ματαιότητα τῶν ἀνθρωπίνων
πραγμάτων. Ἀκοῦστε πῶς μεταφέρει τὰ λό-
για τοῦ ἁγίου πατρὸς (βλ. Λόγος Κς΄ [26], Εἰς ἑαυτόν, ἐξ ἀγροῦ ἐπα-
νήκοντα μετὰ τὰ κατὰ Μάξιμον, Η΄· P.G. 35,1237b - 1240a) ἕνας νεώτερος
δόκιμος ἐκκλησιαστικὸς συγγραφεύς·

«Βάδιζα», λέει, «μόνος, ἐνῷ ἡ ἡμέρα ἔγερ-
νε πρὸς τὸ βράδυ, περπατώντας δίπλα στὸ
γιαλό. Γιατὶ συνηθίζω πάντα ν᾽ ἀνακουφίζω
τοὺς κόπους τῆς ἡμέρας μὲ τέτοιες ἀνέσεις,
ἀφοῦ καὶ ἡ χορδὴ τοῦ τόξου ἐξασθενεῖ ὅταν
μένῃ διαρκῶς τεντωμένη, καὶ χρειάζεται κά-
πως νὰ ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὶς σχισμὲς τοῦ
τό ξου, ἂν πρόκηται ὅταν τὴν ξανατεντώσου-
με νὰ μὴ καταντήσῃ γιὰ τὸν τοξότη ἄχρηστη.
Βάδιζα λοιπόν, καὶ τὰ μὲν πόδια μου προχω-

ροῦσαν ἐμπρός, ἐνῷ τὰ μάτια μου ἀτένι ζαν
πρὸς τὴ θάλασσα. Ἐν τούτοις τὸ θέαμα ποὺ
αὐτὴ παρεῖχε ἐκείνη τὴν ὥρα δὲν ἦταν ὡ -
ραῖο, παρ᾽ ὅλο ποὺ –διαφορετικά– εἶνε πολὺ
ὄ μορφη, ὅταν κοκκινίζῃ καὶ παίζῃ γλυκὰ καὶ
ἥμερα ἐπάνω στὶς ἀκτές. Ἀλλὰ τὴν ἡμέρα ἐ -
κείνη, ἐπειδὴ φυσοῦσε δυνατὸς ἄνεμος, ξε-
σηκωνόταν καὶ μούγκριζε… Τὸ θέαμα αὐτὸ
μοῦ ἔγινε παράδειγμα· δὲν ἀδιαφόρησα κα-
θόλου ἀπέναντί του, ἀντιθέτως φιλοσόφησα
ἐπάνω σ᾽ αὐτό, κατὰ τὴ συνήθεια ποὺ ἔχω
πάντα νὰ καρπώνωμαι ἠθικὲς ὠφέλειες ἀπὸ
παντοῦ γιὰ τὸν ἑαυτό μου. Καὶ εἶπα λοιπὸν
μέσα μου· Μήπως δὲν εἶνε θάλασσα καὶ ἡ ζωήμας, ἀφοῦ ἔχει μέσα της τόση ἁλμύρα καὶ ἀ -
στάθεια; Μήπως δὲν ἔχει κι αὐτὴ τοὺς ἀνέ-
μους της, μὲ τοὺς ὁποίους κάλλιστα μπο-
ροῦν νὰ παραβληθοῦν οἱ πειρασμοὶ ποὺ πέ-
φτουν πάνω μας καὶ τὰ ἀπροσδόκητα δυστυ-
χήματα; Αὐτὸ εἶχε καταλάβει καὶ ὁ ὑπερθαύ-
μαστος Δαυΐδ, γι᾽ αὐτὸ φώναξε· «Σῶσε με,
Κύ  ριε, γιατὶ εἰσώρμησαν νερὰ ὣς τὴν ψυχή
μου. …ἦρθα στὰ βάθη τῆς θαλάσσης καὶ μὲ
καταπόντισε καταιγίδα” (Ψαλμ. 68,2-3)» (βλ. Κων.
Καλλινίκου, Ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, ἔκδ. Γ΄, Ἀθῆναι 1957, σσ. 80-81).

* * *
Ἀλλὰ ὁ Κύριος στέκει τώρα δίπλα στὴ θά-λασσα τῆς Γαλιλαίας ὄχι γιὰ νὰ ζωγραφίσῃ

σὰν ζωγράφος, οὔτε γιὰ νὰ ῥεμβάσῃ σὰν ποι-
ητής, οὔτε γιὰ νὰ συλλάβῃ εἰκόνες καὶ ἰδέες
σὰν φιλόσοφος. Ὄχι. Ὁ σκοπός, γιὰ τὸν ὁ ποῖ -
ον ἐ πισκέπτεται τὴ λίμνη ὁ Κύριος καὶ περ-
πατάει στὸ γιαλό, εἶνε ἀπείρως ὑψηλότερος.
Ἔρ χεται δηλαδὴ γιὰ νὰ κηρύξῃ στοὺς ἁπλοϊ-
κοὺς ἐ κείνους ἀνθρώπους τῆς λίμνης τὸ κή-
ρυγμα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἔρχεταιγιὰ νὰ ἐκ λέξῃ ἀπὸ αὐτούς, ναὶ ἀπὸ αὐτούς,

Κυριακὴ Β΄ τοῦ Ματθαίου (Ματθ. 4,18-23)26 Ἰουνίου 2022Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2484 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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τοὺς μελλοντικοὺς συνεργάτες του σὲ ἕνα
ἔργο, ποὺ ὅμοιό του οὔτε εἶ δε οὔτε θὰ ξα-
ναδῇ ποτὲ ἡ ἀνθρωπότητα.

–Ψαρᾶδες λοιπὸν θὰ εἶνε οἱ πρῶτοι του
συνεργάτες; Τὰ πιὸ ἀκατάλληλα πρόσωπα! θὰ
ἔλεγε κάποιος σκεπτόμενος ἀνθρώπινα. Ψα -
ρᾶδες! Τί θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ περιμέ νῃ
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους αὐτούς; Γιὰ τὸ ἔργο αὐ -
τὸ τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἐγκαθίδρυσι τῆς βασιλεί -
ας του ἐπὶ τῆς γῆς, ἄλλα πρόσωπα θά ᾽πρεπε
νὰ καλέ σῃ ὁ Ἰησοῦς, ποὺ θὰ δι έθεταν νοῦ,
δύναμι καὶ πλοῦτο. Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Κύριος ἀ -
πὸ τὸ πλῆ θος τῶν ψαράδων ἐπρόκειτο νὰ
δια λέξῃ τοὺς πρώτους συνεργάτες του γιὰ
μία παγ κόσμια ἀποστολή, ὑπῆρχαν στὸν πο-
λιτισμένο κόσμο τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἄνδρες
ξακουστοί. Ὑ πῆρ χαν ἔνδοξοι στρατηγοὶ καὶ
βασιλιᾶδες, ποὺ διέθεταν λεγεῶνες ἀήττη-
τες. Ὑ πῆρχαν πλούσιοι, ποὺ μὲ τὰ ἀμύθητα
πλούτη τους θὰ μποροῦσαν νὰ διευκολύνουν
πάρα πολὺ τὴν ἀποστολή του. Ὑπῆρχαν σο-
φοί, ποὺ ἡ σοφία τους μποροῦσε νὰ καταπλή -
ξῃ. Ὑπῆρχαν διάσημοι ῥήτορες, ποὺ εἶχαν τὴ
δύναμι τῆς πειθοῦς. Ὑπῆρχαν… Ἀπὸ αὐτοὺς
θὰ ἔπρεπε νὰ διαλέξῃ τὰ πρῶτα στελέχη του
ὁ Ἰησοῦς. Ἐκ λέγοντας ψαρᾶδες ἀντὶ γι᾽ αὐ -
τοὺς ποὺ ἀναφέραμε, θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ
θεωρήσῃ ὡς βέβαιο ὅτι θὰ ὡδηγοῦσε τὸ ἔργο
του σὲ οἰ κτρὴ ἀποτυχία.

Ἀλλὰ ἀκριβῶς αὐτό, ἡ ἐκλογὴ ὡς πρώτων
συν εργατῶν τοῦ Ἰησοῦ ἀνθρώπων τελείως ἀ -
καταλλήλων –κατὰ τὴν κρίσι τοῦ κόσμου– καὶ
ἡ κατόπιν ἀνέλπιστη καὶ θαυμαστὴ ἐπιτυχία
τους στὸ ἔργο τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀποδει-
κνύει, ὅτι αὐτὸς ποὺ ἔκανε τὴν ἐκλογὴ δὲνσκεπτόταν καὶ δὲν ἐνεργοῦσε ὡς ἄνθρωπος.

Ἐὰν ὡς πρώτους συνεργάτες του διάλεγε
στρατηγοὺς καὶ βασιλιᾶδες, ὁ κόσμος θὰ ἔ λε-
γε ὅτι Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἀποστολῆς ὀφείλεται
στὴ δύναμι τοῦ ξίφους. Ἐὰν διάλεγε πλουσί-
ους, ὁ κόσμος θὰ ἔλεγε· Τὸ χρῆμα νικάει καὶ
ἐκμηδενίζει κάθε ἐμπόδιο. Καὶ ἐὰν ἀναζητοῦ -
σε τοὺς στενοὺς συνεργάτες του μεταξὺ τῶν
φιλοσόφων τῶν διαφόρων σχολῶν τῶν Ἀθη -
νῶν καὶ τῆς Ἀλεξανδρείας, Νά, θά ̓ λεγε ὁ κό-
σμος, νίκησαν μὲ τὴ φιλοσοφία. Ὁ κόσμος θὰ
ἀπέδιδε τὴν πρόοδο τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύ -
γματος σὲ ἀνθρώπινα μέσα. Ἐνῷ τώρα τί νὰ
ποῦν; Τὰ πρόσωπα, ποὺ κάλεσε ὁ Κύριος στὸ
ἔργο τῆς ἐγκαθιδρύσεως ἐπὶ τῆς γῆς τῆς βα-
σιλείας του, στεροῦνταν ὅλων τῶν κατὰ κό-
σμον πολυτίμων προσόντων. Στέμμα στὸ κε-

φάλι δὲν φοροῦσαν, σπαθιὰ δὲν κρατοῦσαν,
χρήματα δὲν διέθεταν, μαθηταὶ φιλοσοφικῶν
καὶ ῥητορικῶν σχολῶν δὲν ὑπῆρξαν. Καὶ ὅ -
μως, οἱ ψαρᾶδες αὐτοὶ τῆς Γαλιλαίας ἀναδεί-χθηκαν δυνατώτεροι κι ἀπὸ βασιλιᾶδες καὶ
στρατηγοὺς καὶ μεγιστᾶνες καὶ πλουσίους
καὶ σοφοὺς καὶ ῥήτορες.

* * *
Ψαρᾶδες! Κανένας δὲν τοὺς ὑπολόγιζε. Τὰ

ὀνόματά τους ἦταν ἄγνωστα. Οἱ ἰσχυροὶ τῆς
ἡ μέρας τοὺς ἀγνοοῦσαν, τοὺς θεωροῦσαν ἕ -να μηδέν. Καὶ ὅμως ἀπὸ αὐτὸ τὸ μηδὲν προ -
ῆλθε ὁ νέος κόσμος τῆς χάριτος, ἡ νέα δημι-
ουργία, ἡ «καινὴ κτίσις» (Β΄ Κορ. 5,17. Γαλ. 6,15). Καὶ ὅ -
πως παρατηρεῖ ἕνας ἀπὸ τοὺς νεώτερους ἀ -
πολογητὰς τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ δημιουργίαἀπὸ αὐτὸ τὸ μηδὲν ἑνὸς νέου κόσμου εἶνε
ἔρ γο ἀπείρως ἀνώτερο ἀπὸ τὴν ἐκ τοῦ μηδε -
νὸς δημιουργία τοῦ ὑλικοῦ κόσμου. Γιατὶ ἐνῷ
στὴν πρώτη δημιουργία ἡ ὕλη, δημιούργημα
κι αὐτὴ τοῦ Θεοῦ, δὲν προέβαλε στὸν Δημι-
ουργὸ καμμιά ἀντίστασι γιὰ τὴ διάπλασί της,
στὴ δεύτερη ὅμως δημιουργία καὶ τί ἀντίστα-
σι δὲν προέβαλε ὁ ἄνθρωπος ἕως ὅτου ἀπὸ
τὸ μη δὲν νὰ μεταπλασθῇ σὲ νέα δημιουργία,
σὲ «και νὴ κτίσι»! Ἀπὸ τὸ μηδὲν προῆλθε ἡ
νέα βασιλεία, ἡ παγκόσμιος βασιλεία τοῦ Χρι-στοῦ.

Πόσο ζωηρὰ καὶ συγκινητικὰ περιγράφει ὁ
ἀπόστολος Παῦλος τὸ θαῦμα αὐτὸ τῆς διαδό -
σεως τοῦ εὐαγγελίου διὰ τῶν ψαράδων τῆς
Γαλιλαίας λέγοντας, ὅτι «τὰ μωρὰ τοῦ κό-
σμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφοὺς κα-
ταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέ-
ξατο ὁ Θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά, καὶ τὰ
ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξε-
λέξατο ὁ Θεός, καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα
καταργήσῃ, ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Κορ. 1,27-29)!

Γι᾽ αὐτὸ στὰ Ἰεροσόλυμα τὴν ἡμέρα τῆς
Πεντηκοστῆς ὁ ἰουδαϊκὸς λαός, ὅταν εἶδε καὶ
ἄκουσε τὰ ὅσα συν έβησαν, καὶ μάλιστα τὴν
ἔκτακτη πνευματικὴ δύναμι μὲ τὴν ὁποία εἶ -
χαν ντυθῆ οἱ χθεσινοὶ ψαρᾶδες τῆς Γαλιλαί-
ας, ἔμεινε κατάπληκτος, ἀποροῦσε καὶ ἔλεγε·
«Οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες
Γαλιλαῖοι;» (Πράξ. 2,7).

Καὶ πάντοτε, ὅπως λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστο-
μος, τὰ ῥήματα τῶν ἁλιέων τῆς Γαλιλαίας πε-
ριφέρομεν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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