
Ἂν ὑπάρχῃ, ἀγαπητοί μου, ἕνα γεγονὸς τῆς εὐαγγελι -κ ῆς ἱστορίας ποὺ περισσότερο ἀπ᾽ ὅλα καταπολεμεῖσφοδρὰ ἡ ἀπιστία, αὐτὸ εἶνε ἡ ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ. Καὶτί δὲν εἶπαν καὶ ἔγραψαν οἱ ἄπιστοι ἐναντίον τοῦ ἀ ναστάν -τος Κυρίου! Δὲν εἶνε, λέει, πραγματικὸ γεγονὸς ἡ Ἀνά-στασι· κάποιοι τὴν ἔπλασαν πάνω σὲ ἔξαψι τῆς φαντασίαςτους καὶ κάποιοι εὔπιστοι τὴν πίστεψαν ὡς γεγονός… Ἀλ λὰποιοί παρακαλῶ εἶνε οἱ εὔπιστοι; οἱ μαθηταί; οἱ μυροφόρες;Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ὅ πως εἴδαμε, κα θὼς πή γαινε ὄρ -θρου βαθέος πρὸς τὸ μνῆμα, καμμιά ἐλπίδα γιὰ ἀνάστασιδὲν εἶχε. Ὁ πόθος της ἦταν νὰ ἀλείψῃ μὲ ἀ ρώ ματα τὸ νεκρὸσῶ μα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ τὸ μόνο ποὺ τὴν ἀ πασχολοῦ σε ἦτανπῶς θ᾽ ἀποκυ λιστῇ ἡ βαρειὰ πέτρα ποὺ ἔφραζε τὴ θύρατοῦ μνημείου. Κι ὅ ταν ἔκπληκτη εἶδε τὴν εἴσ οδο ἀνοιχτὴκαὶ τὸν τάφο κενό, ἐνῷ θὰ περίμενε καν εὶς ὁ νοῦς της νὰπάῃ στὴν ἀνάστασι, αὐτὴ σκέφτηκε ὅτι ἔγινε κλοπὴ καὶ ἄρ -χισε νὰ θρη νῇ. Ἀλλὰ κι ὅταν εἶδε μπροστά της κάποιον ἄ -γνωστο ποὺ τὴ ρώτησε γιατί κλαίει, αὐτὴ τὸν νόμισε ὡς κη- πουρό. Ποῦ λοιπὸν ἡ φαντασιοπληξία τῆς Μαγδαληνῆς;Μὰ καὶ οἱ μαθηταί, ὅταν ἄκουσαν τὸ χαρμό συνο μήνυ -μα τῆς Ἀναστάσεως, δὲν πίστεψαν· θεώρησαν τὰ λόγιατῶν μυροφόρων σὰν «φλυαρία» (Λουκ. 24,11) τῶν γυναικῶν καὶ«γραώδεις μύθους» (Α΄ Τιμ. 4,7). Ἐδέησε νὰ πᾶνε δύο ἀπ᾽ αὐ -τοὺς στὸ μνῆμα, ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ἰωάννης, νὰ ἐρευνήσουνκαλὰ τὸ ἐσωτερικό, καὶ τότε πί στεψαν – τί· ὅτι …ὁ τάφοςεἶνε κενός. Ἐμ φανίζεται κατόπιν σὲ ὅλους τοὺς μαθητὰςὁ ἀ ναστὰς Κύριος, κι αὐτοὶ νομίζουν πὼς εἶνε φάν τασμα.Χρειάστηκε πλέον νὰ τοὺς καλέ σῃ νὰ ψηλαφήσουν τὰχέρια καὶ τὰ πόδια του, κι ἀκόμα νὰ φάῃ μπροστά τους«ἰχθύος ὀ πτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου» (Λουκ. 24,42),γιὰ νὰ πιστέψουν. Ποῦ λοιπὸν ἡ εὐπιστία τῶν μαθητῶν;Ἐκεῖ ὅμως ποὺ ἡ θεωρία τῶν ἀπίστων συν  τρίβεται καὶγίνεται σκόνη εἶνε ἡ περίπτωσι τοῦ Θωμᾶ. Ὁ Θωμᾶς, ὅ -πως διηγεῖται ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ὅταν ὁ Κύριοςἐμ φανίστη κε μπροστὰ σὲ ὅλους τοὺς μαθητάς, ἔλειπε.Μελαγχολικὸς χαρακτήρας ὅπως ἦταν, εἶχε βυθιστῆ σὲθλῖψι, δὲν εἶχε διάθεσι νὰ μιλήσῃ μὲ κανένα. Ἀπομονώ-θηκε, κλείστηκε στὸν ἑ αυτό του. Ἡ ἀπουσία αὐτὴ ὅμωςδὲν ἦταν κάτι τυχαῖο· ἔγινε κατὰ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· θὰἐξ υπη ρετοῦσε ἕνα μεγάλο σκοπό. Ὅπως λέει ἕ νας ἀρ -χαῖος ἐκκλησιαστικὸς συγγραφέας, «ἦταν κι αὐτὸ ἔργοτῆς θείας οἰκονομίας, ὥστε ἡ ἀπουσία τοῦ μαθητοῦ νὰπροξενήσῃ μεγαλύτερη ἀσφάλεια καὶ βεβαιότητα. Ἂνδη λαδὴ ἦταν παρών, δὲν θὰ ἀμφέβαλλε βέβαια· καὶ ἂνδὲν ἀμφέβαλλε, δὲν θὰ ζητοῦσε μὲ ἐπιμονὴ νὰ βεβαιω -θῇ· καὶ ἂν δὲν ζητοῦσε, δὲν θὰ ψηλαφοῦσε· καὶ ἂν δὲνψη λαφοῦσε, δὲν θ᾽ ἀνακήρυττε τὸν Χριστὸ “Κύριο καὶΘεό” (Ἰω. 20,28)· καὶ ἂν δὲν τὸν ὠνόμαζε “Κύριο καὶ Θεό”, δὲνθὰ διδασκόμασταν ἐμεῖς νὰ τὸν ὑμνοῦμε ἔτσι» (P.G. 63,927).Ὁ Θωμᾶς δὲν ἦταν παρών. Ἀλλ᾽ ὅταν συν αντήθηκε μὲτοὺς μαθητάς, τοῦ ἐξιστόρησαν ἐκεῖνοι ὅλες τὶς λεπτομέ -

ρειες τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Κυρίου. Θωμᾶ, τὸν εἴδαμε, ἀ κού- σαμε τὴ φωνή του, μᾶς ἔδωσε τὴν εἰρήνη, εἴδαμε τὰ στί -γματα ἐπάνω στὸ σῶμα του, τὸν ψηλαφήσαμε. Βεβαιωθή -καμε ἀκράδαντα, ὅτι αὐ τὸς εἶνε ὁ Κύριος· τὸν προσκυνή -σαμε, δεχθή  καμε ἀπὸ τὸ στόμα του φύσημα πνευματικὸποὺ μᾶς μετέδωσε κάθε χάρι· λάβαμε τὴν ἐξουσία νὰ συγ- χωροῦμε ἁμαρτίες. Θωμᾶ, «ἑωράκαμεν τὸν Κύριον» (Ἰω. 20,25).Ὕστερα ἀπὸ αὐτὰ τί θὰ περίμενε κανείς; Ὅτι ὁ Θω μᾶςθὰ πίστευε. Αὐτοὶ ποὺ τὸν βεβαί ωναν δὲν ἦταν ἄγνω στοικαὶ δὲν ἔπρεπε νὰ ἀμφιβάλλῃ γιὰ τὴν εἰλικρίνειά τους. Ἡμαρτυρία δέκα ἀξιοπίστων μαρτύρων ἔπρεπε νὰ εἶνε γι᾽αὐτὸν ὑπεραρκετή. Ἀλλοίμονο ἂν γιὰ κάθε τι ποὺ γίνεταιπάνω στὴ Γῆ ἔπρεπε, προκειμένου νὰ τὸ πιστέψουμε, νὰεἴμαστε παρόν τες καὶ νὰ τὸ διαπιστώνουμε οἱ ἴδιοι προ-σωπικά· τότε ἡ ἱστορία θὰ ἔσβηνε, ἡ γνῶ σι μας θὰ περι -ωριζόταν στὸ ἐλάχιστο. Βλέπουμε καὶ ἀ κοῦ  με μὲ τὰ μά-τια καὶ τὰ αὐτιὰ ἄλλων, ἀξιοπί στων ἀνθρώπων. Καὶ ὑπῆρ -χαν, Θωμᾶ, ἄλλοι πιὸ ἀξιόπιστοι ἀπὸ τοὺς συμμαθη τάςσου; Γιατί λοιπὸν τοὺς ἀμφισβητεῖς; δὲν τοὺς προσβάλ-λεις ἔτσι;… Ὁ Θωμᾶς ὅμως εἶνε δύσπιστος, ἄπιστος· μό-νο στὶς αἰσθήσεις του πιστεύει, ἄλ λες ἀποδείξεις δὲν πα-ραδέχε ται. «Ἐὰν μὴ ἴδω», λέει, «οὐ μὴ πιστεύσω» (ἔ.ἀ. 20,25).Πόσο θὰ λυπήθηκαν οἱ συμμαθηταί του! Ὁ λόγος τοῦΘεοῦ, θὰ συλλογίζονταν, ὁρίζει «Ἐ πὶ στόματος δύο ἢ τρι -ῶν μαρτύρων σταθήσεται πᾶν ῥῆμα» (Β΄ Κορ. 13,1. Ματθ. 18,16. Α΄ Τιμ. 5,19)·ἐμεῖς λοιπὸν ποὺ τὸν βεβαιώνουμε εἴμαστε δέκα, κι αὐ τὸςνὰ μὴ μᾶς πιστεύῃ; τί ἄλλο θέλει γιὰ νὰ πεισθῇ; θὰ ἔλεγαν.Καὶ ὁ Κύριος; Ὤ τῆς ἀπείρου συγκαταβάσεως καὶ ἀγά-πης του! Δὲν ἄφησε τὸ Θωμᾶ νὰ κλυδωνίζεται στὸ πέλα-γος τῆς ἀμφιβολίας καὶ ἀπιστίας οὔτε νὰ ναυαγήσῃ. Τὴνἑπομένη Κυριακὴ ἐμφανίζεται πάλι, παρόντος καὶ τοῦ Θω -μᾶ, καὶ μετὰ τὴν εὐλογία «Εἰρήνη ὑμῖν» τὸν καλεῖ καὶ τοῦλέει· «Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου,καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶμὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός» (Ἰω. 20,26-27). Ὁ Θω μᾶς μένειἔκπληκτος. Δὲν πίστευε, καὶ τώρα τί ἀποδεικνύεται· ὅτιὁ Κύριος ὄχι μόνο ἀ ναστήθηκε καὶ ζῇ, ἀλλὰ καὶ γνωρίζειτὶς ἀν τιρρήσεις του. Πώ πω! θὰ ἔλεγε μέσα του· μὲ ἄ κουγελοιπὸν ὁ Κύριος ὅταν αὐ θαδίαζα, ἦ ταν παρὼν ἀοράτως;…Καὶ μόνο αὐ τὸ ἔφτανε νὰ τὸν πείσῃ. Μετὰ ἀ πὸ τὴν ἀ ποκά-λυψι αὐ τὴ πῶς τόλμησε νὰ τὸν ψηλαφήσῃ! Κάθε ἴχνοςἀμφιβολίας ἐξαλείφθηκε κι ἀμέσως ἀνέκραξε· «Ὁ Κύριόςμου καὶ ὁ Θεός μου» (ἔ.ἀ. 20,28). Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μ᾽ ἐκεί-νους ποὺ ἔ χον τας ἀμ φιβολίες ἐρευνοῦν τὴ Χρι στιανικὴ πί-στι· μόλις ἀρχίζουν τὴν ἔρευνα, ὅταν εἶνε καλο προαίρετοικαὶ ἔχουν καλὴ διάθεσι, λάμ πει στὴν ψυχή τους τέτοιοφῶς ὥστε κυριεύον ται ἀπὸ θαυμασμὸ καὶ ἀναφωνοῦνὅπως ὁ Θωμᾶς «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου».
* * *Πίστεψε τελικὰ ὁ Θωμᾶς. Ἀλλὰ ἡ πίστι αὐ τή, μετὰ ἀπὸπεριπλάνησι καὶ ὀλιγοπιστία, εἶ νε κατώτερη. Ἀνώτερη πί-
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στι εἶνε ἐκείνη ποὺ χωρὶς ἀμφιβολία καὶ δυσπιστία ἀνοίγειπρόθυμα τὴν ψυχή, δέχεται τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ ὑπερπηδών -τας τὶς αἰσθήσεις καὶ τοὺς ἐπισφα λεῖς λογισμούς, κινεῖ τὴγλῶσσα σὲ δοξο λογία καὶ ἁπλώνει τὸ χέρι γιὰ νὰ λάβῃ τὰπολύτιμα δῶ ρα. Αὐτὴ τὴν πίστι προτιμᾷ ὁ Κύριος λέγον -τας· «Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύ σαν τες» (ἔ.ἀ. 20,29).
Ἀλλ᾽ αὐτὴ τὴν πίστι, ποὺ κατασκη νώνει στὶς ἁπλὲςκαὶ ταπει νὲς ψυ χές, τὰ ὑπερήφανα πνεύματα τὴν μυ-κτηρί ζουν. Αὐτὴ ἡ πί στι, λένε, εἶνε γιὰ παιδάκια καὶ γρι -οῦλες· ἐ μεῖς γιὰ νὰ πιστέψουμε θέλουμε ἀποδείξεις. Πε-ρίεργο ὅμως· αὐτοί, ποὺ γιὰ τὸ Χριστὸ ζητοῦν ἀποδεί-ξεις, σὲ ἄλλα ζητήματα τῆς ζωῆς ἐκεῖ χωρὶς ἔρευνες καὶἀ ποδείξεις χάφτουν σὰν τοὺς χάνους ὅ,τι προβάλλεται,ἔ στω καὶ ἂν κά τω ἀπ᾽ τὸ δόλωμα κρύβεται ἀγ κίστρι θα-νάτου. Παραδέχον ται θεωρίες ψευτο επιστημόνων καὶψευτοφιλοσόφων, ἀκολου θοῦν πολιτι κοὺς ἀρχηγοὺς μὲἀτάσθαλη ζωή, ὑπακούουν σὲ μάγους ἀστρολόγους καὶμέντιουμ, ἐμ  πιστεύονται τὴ ζωὴ καὶ τὴν περιουσία τουςσὲ ἄτομα ἢ ἑταιρεῖες καὶ ὀργανισμούς. Παν τοῦ δίνουνπίστι· ἔτσι, ἐμπιστευόμενοι ἀν θρώ  πους (ὑπαλλήλους, ὁ -δηγούς, γιατροὺς κ.ἄ.), ταξιδεύ ουν στὴν ξηρὰ ἢ στὴ θά-λασσα ἢ στὸν ἀέρα, παίρνουν φάρμακα καὶ κάνουν ἐγ -χειρήσεις κ.λπ.. Μόνο στὸν Κύριο δὲν πιστεύ ουν. Εὔπι-στοι σὲ ὅλα ἀκόμα καὶ στὸν διάβολο, δύσπιστοι καὶ ἄπι-στοι στὸ Χριστό. Ζητοῦν νὰ τὸν ψηλαφήσουν. Καὶ ὁ Κύρι - ος; Συγκαταβαίνει, καὶ ὁ Ὕψιστος ὑποβάλλεται σὲ ἔρευ-να! Ἀλλὰ πῶς ἀπὸ τὰ χείλη του νὰ μὴν ἀκουστῇ καὶ τὸπαράπονο «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη!…» (Ματθ.17,17);Σ᾽ αὐτὴ τὴν κατηγορία δὲν ὑπάγονται καὶ ὅ σοι ἀρ νοῦν -ται τὴν ἀνάστασι τοῦ Κυρίου; Θέλουν, λένε, ἀποδεί ξεις.Νά λοιπὸν ὁ Θωμᾶς, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀποδεί-ξεις. Αὐ τός, ἐπειδὴ εἶχε εἰλικρινῆ διάθεσι, πίστεψε καὶεἶ πε «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Γι᾽ αὐτὸ ἡ ἀπιστίατου, ἐπειδὴ κατέληξε σὲ θριαμβευτικὴ διακήρυξι τῆς ἀ -ναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία χαρακτηρί-ζεται ὡς «καλὴ ἀπιστία»· «Ὦ καλὴ ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ!τῶν πιστῶν τὰς καρδίας εἰς ἐπίγνωσιν ἦξε…» (στιχ. ἑσπ. Κυρ.Θωμ.). Μακάρι καὶ γιὰ σένα, ἀγαπητέ, ἡ ἀμφιβολία σου νὰκα ταλήξῃ σὲ πίστι. Γιὰ ὅσους ὅμως ἰ σχύει τὸ «οὔ με πεί-σεις, κἄν με πείσῃς», ὄχι ἕνας ἀλλὰ χίλιοι Θωμᾶδες νὰβρεθοῦν, δὲν θὰ πιστέψουν. Ἕνας ἀγράμματος βοσκὸςτῆς πατρίδας μας, ποὺ τὴ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως ἀκούειστὴν ἐκκλησιὰ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» κι ἀναπνέει καὶ χαί-ρεται τὸν καθαρὸ ἀέρα τῆς πίστεως, εἶνε πολὺ ἀνώτε-ρος ἀπὸ τὸν φιλόσοφο ἐκεῖνον ποὺ ἀκόμα ἐξετάζει κ᾽ἐρευνᾷ τὰ εὐαγγελικὰ κείμενα χωρὶς νὰ καταλήγῃ στὴνπίστι τῶν ἁπλοϊκῶν καὶ ταπεινῶν ἀν θρώ πων. Νά γιατί ὁΚύριος εἶπε «Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες».Οἱ ἐργάτες τοῦ εὐαγγελίου ἂς προσέξουν ὅτι ὁ Κύρι -ος, ὅταν εἶδε πὼς ἀπουσιάζει ἕνας μαθητής, δὲν ἀδια-φό ρησε. Αὐτός, ὁ ὁποῖος δί  δαξε τὴν παραβολὴ τοῦ κα-λοῦ ποιμένος ποὺ ἀφήνει τὰ 99 πρόβατα στὸ μαντρὶ καὶἀ ναζητεῖ τὸ ἀπολωλός, κι ὅταν τὸ βρίσκῃ χαίρεται κι ἀπ᾽τὴ χαρά του καλεῖ σὲ συμπόσιο τοὺς φίλους του (βλ. Λουκ. 15,4-7)·αὐτός, ὁ ὁποῖος γιὰ μία ἁμαρτωλὴ ψυχή, τὴ Σαμαρείτι-δα, ἔκανε πεζὸς χιλιόμετρα γιὰ νὰ τὴ βρῇ καὶ νὰ τὴ σώσῃ(βλ. Ἰω. 4,4-42), πῶς ἦταν δυνατὸν ν᾽ ἀφήσῃ τὸ Θωμᾶ νὰ περι-πλανᾶται στὴ ἔρημο τῆς ἀπιστί ας καὶ τὸ ἐκλεκτὸ αὐτὸπρόβατο νὰ τὸ φᾶνε θηρία; Γι᾽ αὐτὸν τὸν ἕνα ἔκανε καὶδεύτερη ἐμ  φάνισι. Μακάρι καὶ οἱ σημερινοὶ ποιμένες ν᾽ ἀ -κολουθοῦσαν τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου· γιὰ ἕναν ἄν -θρωπο, ποὺ φέρει ἐντός του τὴν εἰκ όνα τοῦ Θεοῦ, ἀξίζει κά- θε κόπος καὶ κάθε θυσία (βλ. & P.G. 63,518). Καὶ σήμερα ἕνα μό-νο πρόβατο εἶνε ἀπολωλός; Ὑπάρχουν ἐνορίες ποὺ οἱ ἀ -ριθμοὶ εἶνε ἀντίστροφοι τῆς παραβολῆς· 99 εἶ νε τὰ ἀ πο-λωλότα καὶ 1 τὸ ἀσφαλισμένο –κι αὐτὸ ὄχι τόσο καλά–στὸ μαντρί. Καὶ οἱ ποιμέ νες τί κάνουν; Ἀδιαφοροῦν, καὶ σὲλίγο θὰ μεί νουν μόνο μὲ τὰ κτήρια τῶν ναῶν. Γιὰ τοὺς

κακοὺς ποιμένες λέει ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ· «Μὴ βόσκου -σι ποιμένες ἑαυτούς; Οὐ τὰ πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιμέ -νες; Ἰδοὺ τὸ γάλα κατεσθίετε καὶ τὰ ἔρια περιβάλλεσθεκαὶ τὸ παχὺ σφάζετε καὶ τὰ πρόβατά μου οὐ βόσκε τε. Τὸἠσθενηκὸς οὐκ ἐνισχύσατε καὶ τὸ κακῶς ἔ χον οὐκ ἐσωμα -τοποιήσατε καὶ τὸ συν  τετριμμένον οὐ κα τεδήσατε καὶ τὸπλανώμε νον οὐκ ἐπεστρέψατε καὶ τὸ ἀπολωλὸς οὐκ ἐζη-τή σατε καὶ τὸ ἰσχυρὸν κατηργάσασθε μόχθῳ. Καὶ διεσπά -ρη τὰ πρόβατά μου διὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας καὶ ἐγενήθηεἰς κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ» (Ἰεζ. 34,2-5).Σύ, ἀγαπητέ, ποὺ ποιμαίνεις μιὰ μικρὴ ποίμνη τοῦ Κυ-ρίου, μιμήσου τὸν καλὸ Ποιμένα, ποὺ ποτέ δὲν νύσταξε·καὶ ὅταν φαινόταν ὅτι κοιμᾶται, πάλι ἀγρυπνοῦσε γιὰτοὺς μαθητάς του, ὅπως λέει τὸ ᾎσμα ᾀσμάτων (3,1). Μὴνυστά ξῃς κ᾽ ἐσύ. Ἄγρυπνος ὅπως τὰ πολυόμμα τα Χε-ρουβὶμ καὶ Σεραφίμ, νὰ παρακολου θῇς κάθε κίνησι στὸποίμνιό σου. Εἶδες ν᾽ ἀ πουσι ά ζῃ κάποιος; Μὴν ἀμελή -σῃς· ρώτησε νὰ μά θῃς, ἦταν εὔλογη ἡ αἰτία τῆς ἀπουσί - ας ἢ συνέβη κάποια ῥαθυμία καὶ ἀμέλεια; Δὲν εἶνε χωρὶςζημιὰ ἡ ἀδικαιολόγητη ἀπουσία τὴν Κυριακὴ καὶ τὶς με-γάλες ἑορτές. Ἂν ὁ Θωμᾶς ἀπουσίαζε καὶ τὴ δεύτερηφορά, θὰ ἔχανε τὴν ὑψίστη δωρεά, θὰ πήγαινε πρὸς τὸβάραθρο τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς καταστροφῆς.
* * *Ἡ στάσι ὅμως ποὺ ἔδειξε ὁ Κύριος σήμερα ἔχει νὰμᾶς πῇ καὶ κάτι ἄλλο. Τὸ ἄριστο θὰ ἦ ταν ὅλοι οἱ ἀκροα-ταὶ νὰ ἔχουν τὴν ἁπλῆ πίστι ποὺ λέει στὸ Θεὸ «Λάλει, Κύ- ριε, καὶ ὁ δοῦλος σου ἀκούει» (Α΄ Βασ. 3,9). Χαίρεται καὶ ὁ ἐρ -γάτης τοῦ εὐαγγελίου βλέποντας ψυχὲς μὲ τέτοια πίστι·διδάσκεται κι ὁ ἴδιος ἀπὸ αὐ τές. Ἂν ὅ μως ὑπάρχουν –καὶδυστυχῶς εἶνε πολλοί– ἀ κροαταὶ ποὺ ἔχουν ἀμφιβολίεςκαὶ ζητοῦν ἀ ποδείξεις, ἐσὺ μὴν τοὺς ἀποδιώξῃς μὲ τὶςπρῶ τες ἀντιρρήσεις ποὺ θ᾽ ἀκούσῃς. Μπο ρεῖ ἀνάμεσάτους νὰ εἶνε καὶ μερικοὶ ποὺ ἔ χουν εἰλικρίνεια, καὶ μὲτὴν καλή σου συμπε ριφορά, τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν πραό- τητά σου, τελι κὰ νὰ κερδηθοῦν. Μὴν τοὺς δημιουργή σῃςτὴν ἐντύπωσι ὅτι ἡ ἀγία μας Πίστι φοβᾶ ται τὴν ἔρευνα.Ὄχι, δὲν φοβᾶται τὴν ἔ ρευνα. Εἶνε ἡ Ἀλήθεια· καὶ ἡ Ἀ -λήθεια, ὅσο ἐ ρευ νᾶται, τόσο λάμπει. Ὅπως εἶπε ὁ Χρι-στὸς στὸ Θωμᾶ «Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰςχεῖ ράς μου…», πὲς κ᾽ ἐσὺ στοὺς συγχρόνους Θω μᾶδες·Φέρτε τὸ δάχτυλό σας ἐ δῶ, πλησιάστε στὸ Ὄρος, ἐξε-τάστε το ἀπ᾽ ὅ λες τὶς πλευρές. Ἐρευνῆστε ἀπὸ παντοῦτὸν Χριστιανισμό, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν προφητεία τοῦ Δα-νιὴλ ξεκίνησε σὰν ἕνα πετραδάκι, τὸ ὁ ποῖο ἔπεσε πάνωστὸν ἀρχαῖο εἰδωλολατρι κὸ κολοσσό, τὸν κονιορτοποί-ησε, καὶ ἔγινε ὄ ρος μέ γα, «πῖον ὄρος καὶ τετυρωμένονἐν Πνεύμα τι (=παχύ, εὔφορο βουνό, ποὺ ἔχει στερεωθῆἄσειστο διὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος)» (πρβλ. καν. Ἀκαθ. δ΄1).Ἡ Ἐκκλησία μὲ τοὺς ἀξίους ἐργάτες τοῦ εὐ αγγελίου,μὲ τοὺς ἀπολογητάς της, δὲν θὰ παύ σῃ νὰ καλῇ σὲ ἔ -ρευνα τοὺς ἀντιρρησίες, τοὺς δυσ πίστους, τοὺς ἀπί-στους. Ἀπὸ τὴν ἔ ρευνα αὐτή, ἂν διεξάγεται καλόπιστα,τίποτε δὲν ἔχει νὰ ζημιωθῇ ἡ πίστι. Τὰ ἐπιχειρήματα τῶνἀπίστων θὰ συντρίβωνται. Ἐπιδέξιοι πολεμισταί, ποὺπάντα γεννᾷ ἡ Ἐκκλησία, θὰ χτυ ποῦν τὴν ἀπιστία, ὅ,τιὁπλισμὸ κι ἂν διαθέτῃ. Καὶ πάντα θὰ ὑπάρχουν ψυχὲςκαλοπρο αίρετες οἱ ὁποῖες, μετὰ ἀπὸ ὀδυνηρὴ περι πλά-νησί τους στὴν ἔρημο τῆς ἀπάτης καὶ τῆς διαφθορᾶς, θὰἐπιστρέφουν μὲ συντριβὴ ἐκεῖ ποὺ βρίσκονταν ὅταν ἦ -ταν μικρὰ παιδιὰ καὶ μιὰ πιστὴ μάνα τοὺς ὡδηγοῦσεστὴν ἐκ κλησία καὶ μὲ ἀθῴα καρδιὰ ἔψελναν τὸ «Χριστὸςἀνέστη». Θὰ τὸ ψάλλουν καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνουν τὴν ὁ -μολογία τοῦ Θωμᾶ, ποὺ εἶνε καὶ ὁμολογία ὅλων τῶν πι-στῶν, «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Μὰ εἶνε ἀ νάγ κηνὰ περά σουν ἀπὸ τόσο πικρὴ δοκιμασία γιὰ νὰ πεισθοῦνγιὰ τὴν Ἀλήθεια; (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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στι εἶνε ἐκείνη ποὺ χωρὶς ἀμφιβολία καὶ δυσπιστία ἀνοίγειπρόθυμα τὴν ψυχή, δέχεται τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ ὑπερπηδών -τας τὶς αἰσθήσεις καὶ τοὺς ἐπισφα λεῖς λογισμούς, κινεῖ τὴγλῶσσα σὲ δοξο λογία καὶ ἁπλώνει τὸ χέρι γιὰ νὰ λάβῃ τὰπολύτιμα δῶ ρα. Αὐτὴ τὴν πίστι προτιμᾷ ὁ Κύριος λέγον -τας· «Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύ σαν τες» (ἔ.ἀ. 20,29).
Ἀλλ᾽ αὐτὴ τὴν πίστι, ποὺ κατασκη νώνει στὶς ἁπλὲςκαὶ ταπει νὲς ψυ χές, τὰ ὑπερήφανα πνεύματα τὴν μυ-κτηρί ζουν. Αὐτὴ ἡ πί στι, λένε, εἶνε γιὰ παιδάκια καὶ γρι -οῦλες· ἐ μεῖς γιὰ νὰ πιστέψουμε θέλουμε ἀποδείξεις. Πε-ρίεργο ὅμως· αὐτοί, ποὺ γιὰ τὸ Χριστὸ ζητοῦν ἀποδεί-ξεις, σὲ ἄλλα ζητήματα τῆς ζωῆς ἐκεῖ χωρὶς ἔρευνες καὶἀ ποδείξεις χάφτουν σὰν τοὺς χάνους ὅ,τι προβάλλεται,ἔ στω καὶ ἂν κά τω ἀπ᾽ τὸ δόλωμα κρύβεται ἀγ κίστρι θα-νάτου. Παραδέχον ται θεωρίες ψευτο επιστημόνων καὶψευτοφιλοσόφων, ἀκολου θοῦν πολιτι κοὺς ἀρχηγοὺς μὲἀτάσθαλη ζωή, ὑπακούουν σὲ μάγους ἀστρολόγους καὶμέντιουμ, ἐμ  πιστεύονται τὴ ζωὴ καὶ τὴν περιουσία τουςσὲ ἄτομα ἢ ἑταιρεῖες καὶ ὀργανισμούς. Παν τοῦ δίνουνπίστι· ἔτσι, ἐμπιστευόμενοι ἀν θρώ  πους (ὑπαλλήλους, ὁ -δηγούς, γιατροὺς κ.ἄ.), ταξιδεύ ουν στὴν ξηρὰ ἢ στὴ θά-λασσα ἢ στὸν ἀέρα, παίρνουν φάρμακα καὶ κάνουν ἐγ -χειρήσεις κ.λπ.. Μόνο στὸν Κύριο δὲν πιστεύ ουν. Εὔπι-στοι σὲ ὅλα ἀκόμα καὶ στὸν διάβολο, δύσπιστοι καὶ ἄπι-στοι στὸ Χριστό. Ζητοῦν νὰ τὸν ψηλαφήσουν. Καὶ ὁ Κύρι - ος; Συγκαταβαίνει, καὶ ὁ Ὕψιστος ὑποβάλλεται σὲ ἔρευ-να! Ἀλλὰ πῶς ἀπὸ τὰ χείλη του νὰ μὴν ἀκουστῇ καὶ τὸπαράπονο «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη!…» (Ματθ.17,17);Σ᾽ αὐτὴ τὴν κατηγορία δὲν ὑπάγονται καὶ ὅ σοι ἀρ νοῦν -ται τὴν ἀνάστασι τοῦ Κυρίου; Θέλουν, λένε, ἀποδεί ξεις.Νά λοιπὸν ὁ Θωμᾶς, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀποδεί-ξεις. Αὐ τός, ἐπειδὴ εἶχε εἰλικρινῆ διάθεσι, πίστεψε καὶεἶ πε «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Γι᾽ αὐτὸ ἡ ἀπιστίατου, ἐπειδὴ κατέληξε σὲ θριαμβευτικὴ διακήρυξι τῆς ἀ -ναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία χαρακτηρί-ζεται ὡς «καλὴ ἀπιστία»· «Ὦ καλὴ ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ!τῶν πιστῶν τὰς καρδίας εἰς ἐπίγνωσιν ἦξε…» (στιχ. ἑσπ. Κυρ.Θωμ.). Μακάρι καὶ γιὰ σένα, ἀγαπητέ, ἡ ἀμφιβολία σου νὰκα ταλήξῃ σὲ πίστι. Γιὰ ὅσους ὅμως ἰ σχύει τὸ «οὔ με πεί-σεις, κἄν με πείσῃς», ὄχι ἕνας ἀλλὰ χίλιοι Θωμᾶδες νὰβρεθοῦν, δὲν θὰ πιστέψουν. Ἕνας ἀγράμματος βοσκὸςτῆς πατρίδας μας, ποὺ τὴ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως ἀκούειστὴν ἐκκλησιὰ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» κι ἀναπνέει καὶ χαί-ρεται τὸν καθαρὸ ἀέρα τῆς πίστεως, εἶνε πολὺ ἀνώτε-ρος ἀπὸ τὸν φιλόσοφο ἐκεῖνον ποὺ ἀκόμα ἐξετάζει κ᾽ἐρευνᾷ τὰ εὐαγγελικὰ κείμενα χωρὶς νὰ καταλήγῃ στὴνπίστι τῶν ἁπλοϊκῶν καὶ ταπεινῶν ἀν θρώ πων. Νά γιατί ὁΚύριος εἶπε «Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες».Οἱ ἐργάτες τοῦ εὐαγγελίου ἂς προσέξουν ὅτι ὁ Κύρι -ος, ὅταν εἶδε πὼς ἀπουσιάζει ἕνας μαθητής, δὲν ἀδια-φό ρησε. Αὐτός, ὁ ὁποῖος δί  δαξε τὴν παραβολὴ τοῦ κα-λοῦ ποιμένος ποὺ ἀφήνει τὰ 99 πρόβατα στὸ μαντρὶ καὶἀ ναζητεῖ τὸ ἀπολωλός, κι ὅταν τὸ βρίσκῃ χαίρεται κι ἀπ᾽τὴ χαρά του καλεῖ σὲ συμπόσιο τοὺς φίλους του (βλ. Λουκ. 15,4-7)·αὐτός, ὁ ὁποῖος γιὰ μία ἁμαρτωλὴ ψυχή, τὴ Σαμαρείτι-δα, ἔκανε πεζὸς χιλιόμετρα γιὰ νὰ τὴ βρῇ καὶ νὰ τὴ σώσῃ(βλ. Ἰω. 4,4-42), πῶς ἦταν δυνατὸν ν᾽ ἀφήσῃ τὸ Θωμᾶ νὰ περι-πλανᾶται στὴ ἔρημο τῆς ἀπιστί ας καὶ τὸ ἐκλεκτὸ αὐτὸπρόβατο νὰ τὸ φᾶνε θηρία; Γι᾽ αὐτὸν τὸν ἕνα ἔκανε καὶδεύτερη ἐμ  φάνισι. Μακάρι καὶ οἱ σημερινοὶ ποιμένες ν᾽ ἀ -κολουθοῦσαν τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου· γιὰ ἕναν ἄν -θρωπο, ποὺ φέρει ἐντός του τὴν εἰκ όνα τοῦ Θεοῦ, ἀξίζει κά- θε κόπος καὶ κάθε θυσία (βλ. & P.G. 63,518). Καὶ σήμερα ἕνα μό-νο πρόβατο εἶνε ἀπολωλός; Ὑπάρχουν ἐνορίες ποὺ οἱ ἀ -ριθμοὶ εἶνε ἀντίστροφοι τῆς παραβολῆς· 99 εἶ νε τὰ ἀ πο-λωλότα καὶ 1 τὸ ἀσφαλισμένο –κι αὐτὸ ὄχι τόσο καλά–στὸ μαντρί. Καὶ οἱ ποιμέ νες τί κάνουν; Ἀδιαφοροῦν, καὶ σὲλίγο θὰ μεί νουν μόνο μὲ τὰ κτήρια τῶν ναῶν. Γιὰ τοὺς

κακοὺς ποιμένες λέει ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ· «Μὴ βόσκου -σι ποιμένες ἑαυτούς; Οὐ τὰ πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιμέ -νες; Ἰδοὺ τὸ γάλα κατεσθίετε καὶ τὰ ἔρια περιβάλλεσθεκαὶ τὸ παχὺ σφάζετε καὶ τὰ πρόβατά μου οὐ βόσκε τε. Τὸἠσθενηκὸς οὐκ ἐνισχύσατε καὶ τὸ κακῶς ἔ χον οὐκ ἐσωμα -τοποιήσατε καὶ τὸ συν  τετριμμένον οὐ κα τεδήσατε καὶ τὸπλανώμε νον οὐκ ἐπεστρέψατε καὶ τὸ ἀπολωλὸς οὐκ ἐζη-τή σατε καὶ τὸ ἰσχυρὸν κατηργάσασθε μόχθῳ. Καὶ διεσπά -ρη τὰ πρόβατά μου διὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας καὶ ἐγενήθηεἰς κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ» (Ἰεζ. 34,2-5).Σύ, ἀγαπητέ, ποὺ ποιμαίνεις μιὰ μικρὴ ποίμνη τοῦ Κυ-ρίου, μιμήσου τὸν καλὸ Ποιμένα, ποὺ ποτέ δὲν νύσταξε·καὶ ὅταν φαινόταν ὅτι κοιμᾶται, πάλι ἀγρυπνοῦσε γιὰτοὺς μαθητάς του, ὅπως λέει τὸ ᾎσμα ᾀσμάτων (3,1). Μὴνυστά ξῃς κ᾽ ἐσύ. Ἄγρυπνος ὅπως τὰ πολυόμμα τα Χε-ρουβὶμ καὶ Σεραφίμ, νὰ παρακολου θῇς κάθε κίνησι στὸποίμνιό σου. Εἶδες ν᾽ ἀ πουσι ά ζῃ κάποιος; Μὴν ἀμελή -σῃς· ρώτησε νὰ μά θῃς, ἦταν εὔλογη ἡ αἰτία τῆς ἀπουσί - ας ἢ συνέβη κάποια ῥαθυμία καὶ ἀμέλεια; Δὲν εἶνε χωρὶςζημιὰ ἡ ἀδικαιολόγητη ἀπουσία τὴν Κυριακὴ καὶ τὶς με-γάλες ἑορτές. Ἂν ὁ Θωμᾶς ἀπουσίαζε καὶ τὴ δεύτερηφορά, θὰ ἔχανε τὴν ὑψίστη δωρεά, θὰ πήγαινε πρὸς τὸβάραθρο τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς καταστροφῆς.
* * *Ἡ στάσι ὅμως ποὺ ἔδειξε ὁ Κύριος σήμερα ἔχει νὰμᾶς πῇ καὶ κάτι ἄλλο. Τὸ ἄριστο θὰ ἦ ταν ὅλοι οἱ ἀκροα-ταὶ νὰ ἔχουν τὴν ἁπλῆ πίστι ποὺ λέει στὸ Θεὸ «Λάλει, Κύ- ριε, καὶ ὁ δοῦλος σου ἀκούει» (Α΄ Βασ. 3,9). Χαίρεται καὶ ὁ ἐρ -γάτης τοῦ εὐαγγελίου βλέποντας ψυχὲς μὲ τέτοια πίστι·διδάσκεται κι ὁ ἴδιος ἀπὸ αὐ τές. Ἂν ὅ μως ὑπάρχουν –καὶδυστυχῶς εἶνε πολλοί– ἀ κροαταὶ ποὺ ἔχουν ἀμφιβολίεςκαὶ ζητοῦν ἀ ποδείξεις, ἐσὺ μὴν τοὺς ἀποδιώξῃς μὲ τὶςπρῶ τες ἀντιρρήσεις ποὺ θ᾽ ἀκούσῃς. Μπο ρεῖ ἀνάμεσάτους νὰ εἶνε καὶ μερικοὶ ποὺ ἔ χουν εἰλικρίνεια, καὶ μὲτὴν καλή σου συμπε ριφορά, τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν πραό- τητά σου, τελι κὰ νὰ κερδηθοῦν. Μὴν τοὺς δημιουργή σῃςτὴν ἐντύπωσι ὅτι ἡ ἀγία μας Πίστι φοβᾶ ται τὴν ἔρευνα.Ὄχι, δὲν φοβᾶται τὴν ἔ ρευνα. Εἶνε ἡ Ἀλήθεια· καὶ ἡ Ἀ -λήθεια, ὅσο ἐ ρευ νᾶται, τόσο λάμπει. Ὅπως εἶπε ὁ Χρι-στὸς στὸ Θωμᾶ «Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰςχεῖ ράς μου…», πὲς κ᾽ ἐσὺ στοὺς συγχρόνους Θω μᾶδες·Φέρτε τὸ δάχτυλό σας ἐ δῶ, πλησιάστε στὸ Ὄρος, ἐξε-τάστε το ἀπ᾽ ὅ λες τὶς πλευρές. Ἐρευνῆστε ἀπὸ παντοῦτὸν Χριστιανισμό, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν προφητεία τοῦ Δα-νιὴλ ξεκίνησε σὰν ἕνα πετραδάκι, τὸ ὁ ποῖο ἔπεσε πάνωστὸν ἀρχαῖο εἰδωλολατρι κὸ κολοσσό, τὸν κονιορτοποί-ησε, καὶ ἔγινε ὄ ρος μέ γα, «πῖον ὄρος καὶ τετυρωμένονἐν Πνεύμα τι (=παχύ, εὔφορο βουνό, ποὺ ἔχει στερεωθῆἄσειστο διὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος)» (πρβλ. καν. Ἀκαθ. δ΄1).Ἡ Ἐκκλησία μὲ τοὺς ἀξίους ἐργάτες τοῦ εὐ αγγελίου,μὲ τοὺς ἀπολογητάς της, δὲν θὰ παύ σῃ νὰ καλῇ σὲ ἔ -ρευνα τοὺς ἀντιρρησίες, τοὺς δυσ πίστους, τοὺς ἀπί-στους. Ἀπὸ τὴν ἔ ρευνα αὐτή, ἂν διεξάγεται καλόπιστα,τίποτε δὲν ἔχει νὰ ζημιωθῇ ἡ πίστι. Τὰ ἐπιχειρήματα τῶνἀπίστων θὰ συντρίβωνται. Ἐπιδέξιοι πολεμισταί, ποὺπάντα γεννᾷ ἡ Ἐκκλησία, θὰ χτυ ποῦν τὴν ἀπιστία, ὅ,τιὁπλισμὸ κι ἂν διαθέτῃ. Καὶ πάντα θὰ ὑπάρχουν ψυχὲςκαλοπρο αίρετες οἱ ὁποῖες, μετὰ ἀπὸ ὀδυνηρὴ περι πλά-νησί τους στὴν ἔρημο τῆς ἀπάτης καὶ τῆς διαφθορᾶς, θὰἐπιστρέφουν μὲ συντριβὴ ἐκεῖ ποὺ βρίσκονταν ὅταν ἦ -ταν μικρὰ παιδιὰ καὶ μιὰ πιστὴ μάνα τοὺς ὡδηγοῦσεστὴν ἐκ κλησία καὶ μὲ ἀθῴα καρδιὰ ἔψελναν τὸ «Χριστὸςἀνέστη». Θὰ τὸ ψάλλουν καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνουν τὴν ὁ -μολογία τοῦ Θωμᾶ, ποὺ εἶνε καὶ ὁμολογία ὅλων τῶν πι-στῶν, «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Μὰ εἶνε ἀ νάγ κηνὰ περά σουν ἀπὸ τόσο πικρὴ δοκιμασία γιὰ νὰ πεισθοῦνγιὰ τὴν Ἀλήθεια; (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Ἀλλ᾽ αὐτὴ τὴν πίστι, ποὺ κατασκη νώνει στὶς ἁπλὲςκαὶ ταπει νὲς ψυ χές, τὰ ὑπερήφανα πνεύματα τὴν μυ-κτηρί ζουν. Αὐτὴ ἡ πί στι, λένε, εἶνε γιὰ παιδάκια καὶ γρι -οῦλες· ἐ μεῖς γιὰ νὰ πιστέψουμε θέλουμε ἀποδείξεις. Πε-ρίεργο ὅμως· αὐτοί, ποὺ γιὰ τὸ Χριστὸ ζητοῦν ἀποδεί-ξεις, σὲ ἄλλα ζητήματα τῆς ζωῆς ἐκεῖ χωρὶς ἔρευνες καὶἀ ποδείξεις χάφτουν σὰν τοὺς χάνους ὅ,τι προβάλλεται,ἔ στω καὶ ἂν κά τω ἀπ᾽ τὸ δόλωμα κρύβεται ἀγ κίστρι θα-νάτου. Παραδέχον ται θεωρίες ψευτο επιστημόνων καὶψευτοφιλοσόφων, ἀκολου θοῦν πολιτι κοὺς ἀρχηγοὺς μὲἀτάσθαλη ζωή, ὑπακούουν σὲ μάγους ἀστρολόγους καὶμέντιουμ, ἐμ  πιστεύονται τὴ ζωὴ καὶ τὴν περιουσία τουςσὲ ἄτομα ἢ ἑταιρεῖες καὶ ὀργανισμούς. Παν τοῦ δίνουνπίστι· ἔτσι, ἐμπιστευόμενοι ἀν θρώ  πους (ὑπαλλήλους, ὁ -δηγούς, γιατροὺς κ.ἄ.), ταξιδεύ ουν στὴν ξηρὰ ἢ στὴ θά-λασσα ἢ στὸν ἀέρα, παίρνουν φάρμακα καὶ κάνουν ἐγ -χειρήσεις κ.λπ.. Μόνο στὸν Κύριο δὲν πιστεύ ουν. Εὔπι-στοι σὲ ὅλα ἀκόμα καὶ στὸν διάβολο, δύσπιστοι καὶ ἄπι-στοι στὸ Χριστό. Ζητοῦν νὰ τὸν ψηλαφήσουν. Καὶ ὁ Κύρι - ος; Συγκαταβαίνει, καὶ ὁ Ὕψιστος ὑποβάλλεται σὲ ἔρευ-να! Ἀλλὰ πῶς ἀπὸ τὰ χείλη του νὰ μὴν ἀκουστῇ καὶ τὸπαράπονο «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη!…» (Ματθ.17,17);Σ᾽ αὐτὴ τὴν κατηγορία δὲν ὑπάγονται καὶ ὅ σοι ἀρ νοῦν -ται τὴν ἀνάστασι τοῦ Κυρίου; Θέλουν, λένε, ἀποδεί ξεις.Νά λοιπὸν ὁ Θωμᾶς, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀποδεί-ξεις. Αὐ τός, ἐπειδὴ εἶχε εἰλικρινῆ διάθεσι, πίστεψε καὶεἶ πε «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Γι᾽ αὐτὸ ἡ ἀπιστίατου, ἐπειδὴ κατέληξε σὲ θριαμβευτικὴ διακήρυξι τῆς ἀ -ναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία χαρακτηρί-ζεται ὡς «καλὴ ἀπιστία»· «Ὦ καλὴ ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ!τῶν πιστῶν τὰς καρδίας εἰς ἐπίγνωσιν ἦξε…» (στιχ. ἑσπ. Κυρ.Θωμ.). Μακάρι καὶ γιὰ σένα, ἀγαπητέ, ἡ ἀμφιβολία σου νὰκα ταλήξῃ σὲ πίστι. Γιὰ ὅσους ὅμως ἰ σχύει τὸ «οὔ με πεί-σεις, κἄν με πείσῃς», ὄχι ἕνας ἀλλὰ χίλιοι Θωμᾶδες νὰβρεθοῦν, δὲν θὰ πιστέψουν. Ἕνας ἀγράμματος βοσκὸςτῆς πατρίδας μας, ποὺ τὴ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως ἀκούειστὴν ἐκκλησιὰ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» κι ἀναπνέει καὶ χαί-ρεται τὸν καθαρὸ ἀέρα τῆς πίστεως, εἶνε πολὺ ἀνώτε-ρος ἀπὸ τὸν φιλόσοφο ἐκεῖνον ποὺ ἀκόμα ἐξετάζει κ᾽ἐρευνᾷ τὰ εὐαγγελικὰ κείμενα χωρὶς νὰ καταλήγῃ στὴνπίστι τῶν ἁπλοϊκῶν καὶ ταπεινῶν ἀν θρώ πων. Νά γιατί ὁΚύριος εἶπε «Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες».Οἱ ἐργάτες τοῦ εὐαγγελίου ἂς προσέξουν ὅτι ὁ Κύρι -ος, ὅταν εἶδε πὼς ἀπουσιάζει ἕνας μαθητής, δὲν ἀδια-φό ρησε. Αὐτός, ὁ ὁποῖος δί  δαξε τὴν παραβολὴ τοῦ κα-λοῦ ποιμένος ποὺ ἀφήνει τὰ 99 πρόβατα στὸ μαντρὶ καὶἀ ναζητεῖ τὸ ἀπολωλός, κι ὅταν τὸ βρίσκῃ χαίρεται κι ἀπ᾽τὴ χαρά του καλεῖ σὲ συμπόσιο τοὺς φίλους του (βλ. Λουκ. 15,4-7)·αὐτός, ὁ ὁποῖος γιὰ μία ἁμαρτωλὴ ψυχή, τὴ Σαμαρείτι-δα, ἔκανε πεζὸς χιλιόμετρα γιὰ νὰ τὴ βρῇ καὶ νὰ τὴ σώσῃ(βλ. Ἰω. 4,4-42), πῶς ἦταν δυνατὸν ν᾽ ἀφήσῃ τὸ Θωμᾶ νὰ περι-πλανᾶται στὴ ἔρημο τῆς ἀπιστί ας καὶ τὸ ἐκλεκτὸ αὐτὸπρόβατο νὰ τὸ φᾶνε θηρία; Γι᾽ αὐτὸν τὸν ἕνα ἔκανε καὶδεύτερη ἐμ  φάνισι. Μακάρι καὶ οἱ σημερινοὶ ποιμένες ν᾽ ἀ -κολουθοῦσαν τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου· γιὰ ἕναν ἄν -θρωπο, ποὺ φέρει ἐντός του τὴν εἰκ όνα τοῦ Θεοῦ, ἀξίζει κά- θε κόπος καὶ κάθε θυσία (βλ. & P.G. 63,518). Καὶ σήμερα ἕνα μό-νο πρόβατο εἶνε ἀπολωλός; Ὑπάρχουν ἐνορίες ποὺ οἱ ἀ -ριθμοὶ εἶνε ἀντίστροφοι τῆς παραβολῆς· 99 εἶ νε τὰ ἀ πο-λωλότα καὶ 1 τὸ ἀσφαλισμένο –κι αὐτὸ ὄχι τόσο καλά–στὸ μαντρί. Καὶ οἱ ποιμέ νες τί κάνουν; Ἀδιαφοροῦν, καὶ σὲλίγο θὰ μεί νουν μόνο μὲ τὰ κτήρια τῶν ναῶν. Γιὰ τοὺς

κακοὺς ποιμένες λέει ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ· «Μὴ βόσκου -σι ποιμένες ἑαυτούς; Οὐ τὰ πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιμέ -νες; Ἰδοὺ τὸ γάλα κατεσθίετε καὶ τὰ ἔρια περιβάλλεσθεκαὶ τὸ παχὺ σφάζετε καὶ τὰ πρόβατά μου οὐ βόσκε τε. Τὸἠσθενηκὸς οὐκ ἐνισχύσατε καὶ τὸ κακῶς ἔ χον οὐκ ἐσωμα -τοποιήσατε καὶ τὸ συν  τετριμμένον οὐ κα τεδήσατε καὶ τὸπλανώμε νον οὐκ ἐπεστρέψατε καὶ τὸ ἀπολωλὸς οὐκ ἐζη-τή σατε καὶ τὸ ἰσχυρὸν κατηργάσασθε μόχθῳ. Καὶ διεσπά -ρη τὰ πρόβατά μου διὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας καὶ ἐγενήθηεἰς κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ» (Ἰεζ. 34,2-5).Σύ, ἀγαπητέ, ποὺ ποιμαίνεις μιὰ μικρὴ ποίμνη τοῦ Κυ-ρίου, μιμήσου τὸν καλὸ Ποιμένα, ποὺ ποτέ δὲν νύσταξε·καὶ ὅταν φαινόταν ὅτι κοιμᾶται, πάλι ἀγρυπνοῦσε γιὰτοὺς μαθητάς του, ὅπως λέει τὸ ᾎσμα ᾀσμάτων (3,1). Μὴνυστά ξῃς κ᾽ ἐσύ. Ἄγρυπνος ὅπως τὰ πολυόμμα τα Χε-ρουβὶμ καὶ Σεραφίμ, νὰ παρακολου θῇς κάθε κίνησι στὸποίμνιό σου. Εἶδες ν᾽ ἀ πουσι ά ζῃ κάποιος; Μὴν ἀμελή -σῃς· ρώτησε νὰ μά θῃς, ἦταν εὔλογη ἡ αἰτία τῆς ἀπουσί - ας ἢ συνέβη κάποια ῥαθυμία καὶ ἀμέλεια; Δὲν εἶνε χωρὶςζημιὰ ἡ ἀδικαιολόγητη ἀπουσία τὴν Κυριακὴ καὶ τὶς με-γάλες ἑορτές. Ἂν ὁ Θωμᾶς ἀπουσίαζε καὶ τὴ δεύτερηφορά, θὰ ἔχανε τὴν ὑψίστη δωρεά, θὰ πήγαινε πρὸς τὸβάραθρο τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς καταστροφῆς.
* * *Ἡ στάσι ὅμως ποὺ ἔδειξε ὁ Κύριος σήμερα ἔχει νὰμᾶς πῇ καὶ κάτι ἄλλο. Τὸ ἄριστο θὰ ἦ ταν ὅλοι οἱ ἀκροα-ταὶ νὰ ἔχουν τὴν ἁπλῆ πίστι ποὺ λέει στὸ Θεὸ «Λάλει, Κύ- ριε, καὶ ὁ δοῦλος σου ἀκούει» (Α΄ Βασ. 3,9). Χαίρεται καὶ ὁ ἐρ -γάτης τοῦ εὐαγγελίου βλέποντας ψυχὲς μὲ τέτοια πίστι·διδάσκεται κι ὁ ἴδιος ἀπὸ αὐ τές. Ἂν ὅ μως ὑπάρχουν –καὶδυστυχῶς εἶνε πολλοί– ἀ κροαταὶ ποὺ ἔχουν ἀμφιβολίεςκαὶ ζητοῦν ἀ ποδείξεις, ἐσὺ μὴν τοὺς ἀποδιώξῃς μὲ τὶςπρῶ τες ἀντιρρήσεις ποὺ θ᾽ ἀκούσῃς. Μπο ρεῖ ἀνάμεσάτους νὰ εἶνε καὶ μερικοὶ ποὺ ἔ χουν εἰλικρίνεια, καὶ μὲτὴν καλή σου συμπε ριφορά, τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν πραό- τητά σου, τελι κὰ νὰ κερδηθοῦν. Μὴν τοὺς δημιουργή σῃςτὴν ἐντύπωσι ὅτι ἡ ἀγία μας Πίστι φοβᾶ ται τὴν ἔρευνα.Ὄχι, δὲν φοβᾶται τὴν ἔ ρευνα. Εἶνε ἡ Ἀλήθεια· καὶ ἡ Ἀ -λήθεια, ὅσο ἐ ρευ νᾶται, τόσο λάμπει. Ὅπως εἶπε ὁ Χρι-στὸς στὸ Θωμᾶ «Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰςχεῖ ράς μου…», πὲς κ᾽ ἐσὺ στοὺς συγχρόνους Θω μᾶδες·Φέρτε τὸ δάχτυλό σας ἐ δῶ, πλησιάστε στὸ Ὄρος, ἐξε-τάστε το ἀπ᾽ ὅ λες τὶς πλευρές. Ἐρευνῆστε ἀπὸ παντοῦτὸν Χριστιανισμό, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν προφητεία τοῦ Δα-νιὴλ ξεκίνησε σὰν ἕνα πετραδάκι, τὸ ὁ ποῖο ἔπεσε πάνωστὸν ἀρχαῖο εἰδωλολατρι κὸ κολοσσό, τὸν κονιορτοποί-ησε, καὶ ἔγινε ὄ ρος μέ γα, «πῖον ὄρος καὶ τετυρωμένονἐν Πνεύμα τι (=παχύ, εὔφορο βουνό, ποὺ ἔχει στερεωθῆἄσειστο διὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος)» (πρβλ. καν. Ἀκαθ. δ΄1).Ἡ Ἐκκλησία μὲ τοὺς ἀξίους ἐργάτες τοῦ εὐ αγγελίου,μὲ τοὺς ἀπολογητάς της, δὲν θὰ παύ σῃ νὰ καλῇ σὲ ἔ -ρευνα τοὺς ἀντιρρησίες, τοὺς δυσ πίστους, τοὺς ἀπί-στους. Ἀπὸ τὴν ἔ ρευνα αὐτή, ἂν διεξάγεται καλόπιστα,τίποτε δὲν ἔχει νὰ ζημιωθῇ ἡ πίστι. Τὰ ἐπιχειρήματα τῶνἀπίστων θὰ συντρίβωνται. Ἐπιδέξιοι πολεμισταί, ποὺπάντα γεννᾷ ἡ Ἐκκλησία, θὰ χτυ ποῦν τὴν ἀπιστία, ὅ,τιὁπλισμὸ κι ἂν διαθέτῃ. Καὶ πάντα θὰ ὑπάρχουν ψυχὲςκαλοπρο αίρετες οἱ ὁποῖες, μετὰ ἀπὸ ὀδυνηρὴ περι πλά-νησί τους στὴν ἔρημο τῆς ἀπάτης καὶ τῆς διαφθορᾶς, θὰἐπιστρέφουν μὲ συντριβὴ ἐκεῖ ποὺ βρίσκονταν ὅταν ἦ -ταν μικρὰ παιδιὰ καὶ μιὰ πιστὴ μάνα τοὺς ὡδηγοῦσεστὴν ἐκ κλησία καὶ μὲ ἀθῴα καρδιὰ ἔψελναν τὸ «Χριστὸςἀνέστη». Θὰ τὸ ψάλλουν καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνουν τὴν ὁ -μολογία τοῦ Θωμᾶ, ποὺ εἶνε καὶ ὁμολογία ὅλων τῶν πι-στῶν, «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Μὰ εἶνε ἀ νάγ κηνὰ περά σουν ἀπὸ τόσο πικρὴ δοκιμασία γιὰ νὰ πεισθοῦνγιὰ τὴν Ἀλήθεια; (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Περιληπτικὴ μεταφορὰ μὲ μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα κεφαλαίου τοῦ βιβλίου «Ἀκολούθει μοι», Ἀθῆναι (1965) 19893, σσ. 326-339. 5-4-2022.
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στι εἶνε ἐκείνη ποὺ χωρὶς ἀμφιβολία καὶ δυσπιστία ἀνοίγειπρόθυμα τὴν ψυχή, δέχεται τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ ὑπερπηδών -τας τὶς αἰσθήσεις καὶ τοὺς ἐπισφα λεῖς λογισμούς, κινεῖ τὴγλῶσσα σὲ δοξο λογία καὶ ἁπλώνει τὸ χέρι γιὰ νὰ λάβῃ τὰπολύτιμα δῶ ρα. Αὐτὴ τὴν πίστι προτιμᾷ ὁ Κύριος λέγον -τας· «Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύ σαν τες» (ἔ.ἀ. 20,29).
Ἀλλ᾽ αὐτὴ τὴν πίστι, ποὺ κατασκη νώνει στὶς ἁπλὲςκαὶ ταπει νὲς ψυ χές, τὰ ὑπερήφανα πνεύματα τὴν μυ-κτηρί ζουν. Αὐτὴ ἡ πί στι, λένε, εἶνε γιὰ παιδάκια καὶ γρι -οῦλες· ἐ μεῖς γιὰ νὰ πιστέψουμε θέλουμε ἀποδείξεις. Πε-ρίεργο ὅμως· αὐτοί, ποὺ γιὰ τὸ Χριστὸ ζητοῦν ἀποδεί-ξεις, σὲ ἄλλα ζητήματα τῆς ζωῆς ἐκεῖ χωρὶς ἔρευνες καὶἀ ποδείξεις χάφτουν σὰν τοὺς χάνους ὅ,τι προβάλλεται,ἔ στω καὶ ἂν κά τω ἀπ᾽ τὸ δόλωμα κρύβεται ἀγ κίστρι θα-νάτου. Παραδέχον ται θεωρίες ψευτο επιστημόνων καὶψευτοφιλοσόφων, ἀκολου θοῦν πολιτι κοὺς ἀρχηγοὺς μὲἀτάσθαλη ζωή, ὑπακούουν σὲ μάγους ἀστρολόγους καὶμέντιουμ, ἐμ  πιστεύονται τὴ ζωὴ καὶ τὴν περιουσία τουςσὲ ἄτομα ἢ ἑταιρεῖες καὶ ὀργανισμούς. Παν τοῦ δίνουνπίστι· ἔτσι, ἐμπιστευόμενοι ἀν θρώ  πους (ὑπαλλήλους, ὁ -δηγούς, γιατροὺς κ.ἄ.), ταξιδεύ ουν στὴν ξηρὰ ἢ στὴ θά-λασσα ἢ στὸν ἀέρα, παίρνουν φάρμακα καὶ κάνουν ἐγ -χειρήσεις κ.λπ.. Μόνο στὸν Κύριο δὲν πιστεύ ουν. Εὔπι-στοι σὲ ὅλα ἀκόμα καὶ στὸν διάβολο, δύσπιστοι καὶ ἄπι-στοι στὸ Χριστό. Ζητοῦν νὰ τὸν ψηλαφήσουν. Καὶ ὁ Κύρι - ος; Συγκαταβαίνει, καὶ ὁ Ὕψιστος ὑποβάλλεται σὲ ἔρευ-να! Ἀλλὰ πῶς ἀπὸ τὰ χείλη του νὰ μὴν ἀκουστῇ καὶ τὸπαράπονο «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη!…» (Ματθ.17,17);Σ᾽ αὐτὴ τὴν κατηγορία δὲν ὑπάγονται καὶ ὅ σοι ἀρ νοῦν -ται τὴν ἀνάστασι τοῦ Κυρίου; Θέλουν, λένε, ἀποδεί ξεις.Νά λοιπὸν ὁ Θωμᾶς, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀποδεί-ξεις. Αὐ τός, ἐπειδὴ εἶχε εἰλικρινῆ διάθεσι, πίστεψε καὶεἶ πε «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Γι᾽ αὐτὸ ἡ ἀπιστίατου, ἐπειδὴ κατέληξε σὲ θριαμβευτικὴ διακήρυξι τῆς ἀ -ναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία χαρακτηρί-ζεται ὡς «καλὴ ἀπιστία»· «Ὦ καλὴ ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ!τῶν πιστῶν τὰς καρδίας εἰς ἐπίγνωσιν ἦξε…» (στιχ. ἑσπ. Κυρ.Θωμ.). Μακάρι καὶ γιὰ σένα, ἀγαπητέ, ἡ ἀμφιβολία σου νὰκα ταλήξῃ σὲ πίστι. Γιὰ ὅσους ὅμως ἰ σχύει τὸ «οὔ με πεί-σεις, κἄν με πείσῃς», ὄχι ἕνας ἀλλὰ χίλιοι Θωμᾶδες νὰβρεθοῦν, δὲν θὰ πιστέψουν. Ἕνας ἀγράμματος βοσκὸςτῆς πατρίδας μας, ποὺ τὴ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως ἀκούειστὴν ἐκκλησιὰ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» κι ἀναπνέει καὶ χαί-ρεται τὸν καθαρὸ ἀέρα τῆς πίστεως, εἶνε πολὺ ἀνώτε-ρος ἀπὸ τὸν φιλόσοφο ἐκεῖνον ποὺ ἀκόμα ἐξετάζει κ᾽ἐρευνᾷ τὰ εὐαγγελικὰ κείμενα χωρὶς νὰ καταλήγῃ στὴνπίστι τῶν ἁπλοϊκῶν καὶ ταπεινῶν ἀν θρώ πων. Νά γιατί ὁΚύριος εἶπε «Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες».Οἱ ἐργάτες τοῦ εὐαγγελίου ἂς προσέξουν ὅτι ὁ Κύρι -ος, ὅταν εἶδε πὼς ἀπουσιάζει ἕνας μαθητής, δὲν ἀδια-φό ρησε. Αὐτός, ὁ ὁποῖος δί  δαξε τὴν παραβολὴ τοῦ κα-λοῦ ποιμένος ποὺ ἀφήνει τὰ 99 πρόβατα στὸ μαντρὶ καὶἀ ναζητεῖ τὸ ἀπολωλός, κι ὅταν τὸ βρίσκῃ χαίρεται κι ἀπ᾽τὴ χαρά του καλεῖ σὲ συμπόσιο τοὺς φίλους του (βλ. Λουκ. 15,4-7)·αὐτός, ὁ ὁποῖος γιὰ μία ἁμαρτωλὴ ψυχή, τὴ Σαμαρείτι-δα, ἔκανε πεζὸς χιλιόμετρα γιὰ νὰ τὴ βρῇ καὶ νὰ τὴ σώσῃ(βλ. Ἰω. 4,4-42), πῶς ἦταν δυνατὸν ν᾽ ἀφήσῃ τὸ Θωμᾶ νὰ περι-πλανᾶται στὴ ἔρημο τῆς ἀπιστί ας καὶ τὸ ἐκλεκτὸ αὐτὸπρόβατο νὰ τὸ φᾶνε θηρία; Γι᾽ αὐτὸν τὸν ἕνα ἔκανε καὶδεύτερη ἐμ  φάνισι. Μακάρι καὶ οἱ σημερινοὶ ποιμένες ν᾽ ἀ -κολουθοῦσαν τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου· γιὰ ἕναν ἄν -θρωπο, ποὺ φέρει ἐντός του τὴν εἰκ όνα τοῦ Θεοῦ, ἀξίζει κά- θε κόπος καὶ κάθε θυσία (βλ. & P.G. 63,518). Καὶ σήμερα ἕνα μό-νο πρόβατο εἶνε ἀπολωλός; Ὑπάρχουν ἐνορίες ποὺ οἱ ἀ -ριθμοὶ εἶνε ἀντίστροφοι τῆς παραβολῆς· 99 εἶ νε τὰ ἀ πο-λωλότα καὶ 1 τὸ ἀσφαλισμένο –κι αὐτὸ ὄχι τόσο καλά–στὸ μαντρί. Καὶ οἱ ποιμέ νες τί κάνουν; Ἀδιαφοροῦν, καὶ σὲλίγο θὰ μεί νουν μόνο μὲ τὰ κτήρια τῶν ναῶν. Γιὰ τοὺς

κακοὺς ποιμένες λέει ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ· «Μὴ βόσκου -σι ποιμένες ἑαυτούς; Οὐ τὰ πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιμέ -νες; Ἰδοὺ τὸ γάλα κατεσθίετε καὶ τὰ ἔρια περιβάλλεσθεκαὶ τὸ παχὺ σφάζετε καὶ τὰ πρόβατά μου οὐ βόσκε τε. Τὸἠσθενηκὸς οὐκ ἐνισχύσατε καὶ τὸ κακῶς ἔ χον οὐκ ἐσωμα -τοποιήσατε καὶ τὸ συν  τετριμμένον οὐ κα τεδήσατε καὶ τὸπλανώμε νον οὐκ ἐπεστρέψατε καὶ τὸ ἀπολωλὸς οὐκ ἐζη-τή σατε καὶ τὸ ἰσχυρὸν κατηργάσασθε μόχθῳ. Καὶ διεσπά -ρη τὰ πρόβατά μου διὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας καὶ ἐγενήθηεἰς κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ» (Ἰεζ. 34,2-5).Σύ, ἀγαπητέ, ποὺ ποιμαίνεις μιὰ μικρὴ ποίμνη τοῦ Κυ-ρίου, μιμήσου τὸν καλὸ Ποιμένα, ποὺ ποτέ δὲν νύσταξε·καὶ ὅταν φαινόταν ὅτι κοιμᾶται, πάλι ἀγρυπνοῦσε γιὰτοὺς μαθητάς του, ὅπως λέει τὸ ᾎσμα ᾀσμάτων (3,1). Μὴνυστά ξῃς κ᾽ ἐσύ. Ἄγρυπνος ὅπως τὰ πολυόμμα τα Χε-ρουβὶμ καὶ Σεραφίμ, νὰ παρακολου θῇς κάθε κίνησι στὸποίμνιό σου. Εἶδες ν᾽ ἀ πουσι ά ζῃ κάποιος; Μὴν ἀμελή -σῃς· ρώτησε νὰ μά θῃς, ἦταν εὔλογη ἡ αἰτία τῆς ἀπουσί - ας ἢ συνέβη κάποια ῥαθυμία καὶ ἀμέλεια; Δὲν εἶνε χωρὶςζημιὰ ἡ ἀδικαιολόγητη ἀπουσία τὴν Κυριακὴ καὶ τὶς με-γάλες ἑορτές. Ἂν ὁ Θωμᾶς ἀπουσίαζε καὶ τὴ δεύτερηφορά, θὰ ἔχανε τὴν ὑψίστη δωρεά, θὰ πήγαινε πρὸς τὸβάραθρο τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς καταστροφῆς.
* * *Ἡ στάσι ὅμως ποὺ ἔδειξε ὁ Κύριος σήμερα ἔχει νὰμᾶς πῇ καὶ κάτι ἄλλο. Τὸ ἄριστο θὰ ἦ ταν ὅλοι οἱ ἀκροα-ταὶ νὰ ἔχουν τὴν ἁπλῆ πίστι ποὺ λέει στὸ Θεὸ «Λάλει, Κύ- ριε, καὶ ὁ δοῦλος σου ἀκούει» (Α΄ Βασ. 3,9). Χαίρεται καὶ ὁ ἐρ -γάτης τοῦ εὐαγγελίου βλέποντας ψυχὲς μὲ τέτοια πίστι·διδάσκεται κι ὁ ἴδιος ἀπὸ αὐ τές. Ἂν ὅ μως ὑπάρχουν –καὶδυστυχῶς εἶνε πολλοί– ἀ κροαταὶ ποὺ ἔχουν ἀμφιβολίεςκαὶ ζητοῦν ἀ ποδείξεις, ἐσὺ μὴν τοὺς ἀποδιώξῃς μὲ τὶςπρῶ τες ἀντιρρήσεις ποὺ θ᾽ ἀκούσῃς. Μπο ρεῖ ἀνάμεσάτους νὰ εἶνε καὶ μερικοὶ ποὺ ἔ χουν εἰλικρίνεια, καὶ μὲτὴν καλή σου συμπε ριφορά, τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν πραό- τητά σου, τελι κὰ νὰ κερδηθοῦν. Μὴν τοὺς δημιουργή σῃςτὴν ἐντύπωσι ὅτι ἡ ἀγία μας Πίστι φοβᾶ ται τὴν ἔρευνα.Ὄχι, δὲν φοβᾶται τὴν ἔ ρευνα. Εἶνε ἡ Ἀλήθεια· καὶ ἡ Ἀ -λήθεια, ὅσο ἐ ρευ νᾶται, τόσο λάμπει. Ὅπως εἶπε ὁ Χρι-στὸς στὸ Θωμᾶ «Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰςχεῖ ράς μου…», πὲς κ᾽ ἐσὺ στοὺς συγχρόνους Θω μᾶδες·Φέρτε τὸ δάχτυλό σας ἐ δῶ, πλησιάστε στὸ Ὄρος, ἐξε-τάστε το ἀπ᾽ ὅ λες τὶς πλευρές. Ἐρευνῆστε ἀπὸ παντοῦτὸν Χριστιανισμό, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν προφητεία τοῦ Δα-νιὴλ ξεκίνησε σὰν ἕνα πετραδάκι, τὸ ὁ ποῖο ἔπεσε πάνωστὸν ἀρχαῖο εἰδωλολατρι κὸ κολοσσό, τὸν κονιορτοποί-ησε, καὶ ἔγινε ὄ ρος μέ γα, «πῖον ὄρος καὶ τετυρωμένονἐν Πνεύμα τι (=παχύ, εὔφορο βουνό, ποὺ ἔχει στερεωθῆἄσειστο διὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος)» (πρβλ. καν. Ἀκαθ. δ΄1).Ἡ Ἐκκλησία μὲ τοὺς ἀξίους ἐργάτες τοῦ εὐ αγγελίου,μὲ τοὺς ἀπολογητάς της, δὲν θὰ παύ σῃ νὰ καλῇ σὲ ἔ -ρευνα τοὺς ἀντιρρησίες, τοὺς δυσ πίστους, τοὺς ἀπί-στους. Ἀπὸ τὴν ἔ ρευνα αὐτή, ἂν διεξάγεται καλόπιστα,τίποτε δὲν ἔχει νὰ ζημιωθῇ ἡ πίστι. Τὰ ἐπιχειρήματα τῶνἀπίστων θὰ συντρίβωνται. Ἐπιδέξιοι πολεμισταί, ποὺπάντα γεννᾷ ἡ Ἐκκλησία, θὰ χτυ ποῦν τὴν ἀπιστία, ὅ,τιὁπλισμὸ κι ἂν διαθέτῃ. Καὶ πάντα θὰ ὑπάρχουν ψυχὲςκαλοπρο αίρετες οἱ ὁποῖες, μετὰ ἀπὸ ὀδυνηρὴ περι πλά-νησί τους στὴν ἔρημο τῆς ἀπάτης καὶ τῆς διαφθορᾶς, θὰἐπιστρέφουν μὲ συντριβὴ ἐκεῖ ποὺ βρίσκονταν ὅταν ἦ -ταν μικρὰ παιδιὰ καὶ μιὰ πιστὴ μάνα τοὺς ὡδηγοῦσεστὴν ἐκ κλησία καὶ μὲ ἀθῴα καρδιὰ ἔψελναν τὸ «Χριστὸςἀνέστη». Θὰ τὸ ψάλλουν καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνουν τὴν ὁ -μολογία τοῦ Θωμᾶ, ποὺ εἶνε καὶ ὁμολογία ὅλων τῶν πι-στῶν, «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Μὰ εἶνε ἀ νάγ κηνὰ περά σουν ἀπὸ τόσο πικρὴ δοκιμασία γιὰ νὰ πεισθοῦνγιὰ τὴν Ἀλήθεια; (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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στι εἶνε ἐκείνη ποὺ χωρὶς ἀμφιβολία καὶ δυσπιστία ἀνοίγειπρόθυμα τὴν ψυχή, δέχεται τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ ὑπερπηδών -τας τὶς αἰσθήσεις καὶ τοὺς ἐπισφα λεῖς λογισμούς, κινεῖ τὴγλῶσσα σὲ δοξο λογία καὶ ἁπλώνει τὸ χέρι γιὰ νὰ λάβῃ τὰπολύτιμα δῶ ρα. Αὐτὴ τὴν πίστι προτιμᾷ ὁ Κύριος λέγον -τας· «Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύ σαν τες» (ἔ.ἀ. 20,29).

Ἀλλ᾽ αὐτὴ τὴν πίστι, ποὺ κατασκη νώνει στὶς ἁπλὲςκαὶ ταπει νὲς ψυ χές, τὰ ὑπερήφανα πνεύματα τὴν μυ-κτηρί ζουν. Αὐτὴ ἡ πί στι, λένε, εἶνε γιὰ παιδάκια καὶ γρι -οῦλες· ἐ μεῖς γιὰ νὰ πιστέψουμε θέλουμε ἀποδείξεις. Πε-ρίεργο ὅμως· αὐτοί, ποὺ γιὰ τὸ Χριστὸ ζητοῦν ἀποδεί-ξεις, σὲ ἄλλα ζητήματα τῆς ζωῆς ἐκεῖ χωρὶς ἔρευνες καὶἀ ποδείξεις χάφτουν σὰν τοὺς χάνους ὅ,τι προβάλλεται,ἔ στω καὶ ἂν κά τω ἀπ᾽ τὸ δόλωμα κρύβεται ἀγ κίστρι θα-νάτου. Παραδέχον ται θεωρίες ψευτο επιστημόνων καὶψευτοφιλοσόφων, ἀκολου θοῦν πολιτι κοὺς ἀρχηγοὺς μὲἀτάσθαλη ζωή, ὑπακούουν σὲ μάγους ἀστρολόγους καὶμέντιουμ, ἐμ  πιστεύονται τὴ ζωὴ καὶ τὴν περιουσία τουςσὲ ἄτομα ἢ ἑταιρεῖες καὶ ὀργανισμούς. Παν τοῦ δίνουνπίστι· ἔτσι, ἐμπιστευόμενοι ἀν θρώ  πους (ὑπαλλήλους, ὁ -δηγούς, γιατροὺς κ.ἄ.), ταξιδεύ ουν στὴν ξηρὰ ἢ στὴ θά-λασσα ἢ στὸν ἀέρα, παίρνουν φάρμακα καὶ κάνουν ἐγ -χειρήσεις κ.λπ.. Μόνο στὸν Κύριο δὲν πιστεύ ουν. Εὔπι-στοι σὲ ὅλα ἀκόμα καὶ στὸν διάβολο, δύσπιστοι καὶ ἄπι-στοι στὸ Χριστό. Ζητοῦν νὰ τὸν ψηλαφήσουν. Καὶ ὁ Κύρι - ος; Συγκαταβαίνει, καὶ ὁ Ὕψιστος ὑποβάλλεται σὲ ἔρευ-να! Ἀλλὰ πῶς ἀπὸ τὰ χείλη του νὰ μὴν ἀκουστῇ καὶ τὸπαράπονο «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη!…» (Ματθ.17,17);Σ᾽ αὐτὴ τὴν κατηγορία δὲν ὑπάγονται καὶ ὅ σοι ἀρ νοῦν -ται τὴν ἀνάστασι τοῦ Κυρίου; Θέλουν, λένε, ἀποδεί ξεις.Νά λοιπὸν ὁ Θωμᾶς, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀποδεί-ξεις. Αὐ τός, ἐπειδὴ εἶχε εἰλικρινῆ διάθεσι, πίστεψε καὶεἶ πε «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Γι᾽ αὐτὸ ἡ ἀπιστίατου, ἐπειδὴ κατέληξε σὲ θριαμβευτικὴ διακήρυξι τῆς ἀ -ναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία χαρακτηρί-ζεται ὡς «καλὴ ἀπιστία»· «Ὦ καλὴ ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ!τῶν πιστῶν τὰς καρδίας εἰς ἐπίγνωσιν ἦξε…» (στιχ. ἑσπ. Κυρ.Θωμ.). Μακάρι καὶ γιὰ σένα, ἀγαπητέ, ἡ ἀμφιβολία σου νὰκα ταλήξῃ σὲ πίστι. Γιὰ ὅσους ὅμως ἰ σχύει τὸ «οὔ με πεί-σεις, κἄν με πείσῃς», ὄχι ἕνας ἀλλὰ χίλιοι Θωμᾶδες νὰβρεθοῦν, δὲν θὰ πιστέψουν. Ἕνας ἀγράμματος βοσκὸςτῆς πατρίδας μας, ποὺ τὴ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως ἀκούειστὴν ἐκκλησιὰ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» κι ἀναπνέει καὶ χαί-ρεται τὸν καθαρὸ ἀέρα τῆς πίστεως, εἶνε πολὺ ἀνώτε-ρος ἀπὸ τὸν φιλόσοφο ἐκεῖνον ποὺ ἀκόμα ἐξετάζει κ᾽ἐρευνᾷ τὰ εὐαγγελικὰ κείμενα χωρὶς νὰ καταλήγῃ στὴνπίστι τῶν ἁπλοϊκῶν καὶ ταπεινῶν ἀν θρώ πων. Νά γιατί ὁΚύριος εἶπε «Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες».Οἱ ἐργάτες τοῦ εὐαγγελίου ἂς προσέξουν ὅτι ὁ Κύρι -ος, ὅταν εἶδε πὼς ἀπουσιάζει ἕνας μαθητής, δὲν ἀδια-φό ρησε. Αὐτός, ὁ ὁποῖος δί  δαξε τὴν παραβολὴ τοῦ κα-λοῦ ποιμένος ποὺ ἀφήνει τὰ 99 πρόβατα στὸ μαντρὶ καὶἀ ναζητεῖ τὸ ἀπολωλός, κι ὅταν τὸ βρίσκῃ χαίρεται κι ἀπ᾽τὴ χαρά του καλεῖ σὲ συμπόσιο τοὺς φίλους του (βλ. Λουκ. 15,4-7)·αὐτός, ὁ ὁποῖος γιὰ μία ἁμαρτωλὴ ψυχή, τὴ Σαμαρείτι-δα, ἔκανε πεζὸς χιλιόμετρα γιὰ νὰ τὴ βρῇ καὶ νὰ τὴ σώσῃ(βλ. Ἰω. 4,4-42), πῶς ἦταν δυνατὸν ν᾽ ἀφήσῃ τὸ Θωμᾶ νὰ περι-πλανᾶται στὴ ἔρημο τῆς ἀπιστί ας καὶ τὸ ἐκλεκτὸ αὐτὸπρόβατο νὰ τὸ φᾶνε θηρία; Γι᾽ αὐτὸν τὸν ἕνα ἔκανε καὶδεύτερη ἐμ  φάνισι. Μακάρι καὶ οἱ σημερινοὶ ποιμένες ν᾽ ἀ -κολουθοῦσαν τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου· γιὰ ἕναν ἄν -θρωπο, ποὺ φέρει ἐντός του τὴν εἰκ όνα τοῦ Θεοῦ, ἀξίζει κά- θε κόπος καὶ κάθε θυσία (βλ. & P.G. 63,518). Καὶ σήμερα ἕνα μό-νο πρόβατο εἶνε ἀπολωλός; Ὑπάρχουν ἐνορίες ποὺ οἱ ἀ -ριθμοὶ εἶνε ἀντίστροφοι τῆς παραβολῆς· 99 εἶ νε τὰ ἀ πο-λωλότα καὶ 1 τὸ ἀσφαλισμένο –κι αὐτὸ ὄχι τόσο καλά–στὸ μαντρί. Καὶ οἱ ποιμέ νες τί κάνουν; Ἀδιαφοροῦν, καὶ σὲλίγο θὰ μεί νουν μόνο μὲ τὰ κτήρια τῶν ναῶν. Γιὰ τοὺς

κακοὺς ποιμένες λέει ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ· «Μὴ βόσκου -σι ποιμένες ἑαυτούς; Οὐ τὰ πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιμέ -νες; Ἰδοὺ τὸ γάλα κατεσθίετε καὶ τὰ ἔρια περιβάλλεσθεκαὶ τὸ παχὺ σφάζετε καὶ τὰ πρόβατά μου οὐ βόσκε τε. Τὸἠσθενηκὸς οὐκ ἐνισχύσατε καὶ τὸ κακῶς ἔ χον οὐκ ἐσωμα -τοποιήσατε καὶ τὸ συν  τετριμμένον οὐ κα τεδήσατε καὶ τὸπλανώμε νον οὐκ ἐπεστρέψατε καὶ τὸ ἀπολωλὸς οὐκ ἐζη-τή σατε καὶ τὸ ἰσχυρὸν κατηργάσασθε μόχθῳ. Καὶ διεσπά -ρη τὰ πρόβατά μου διὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας καὶ ἐγενήθηεἰς κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ» (Ἰεζ. 34,2-5).Σύ, ἀγαπητέ, ποὺ ποιμαίνεις μιὰ μικρὴ ποίμνη τοῦ Κυ-ρίου, μιμήσου τὸν καλὸ Ποιμένα, ποὺ ποτέ δὲν νύσταξε·καὶ ὅταν φαινόταν ὅτι κοιμᾶται, πάλι ἀγρυπνοῦσε γιὰτοὺς μαθητάς του, ὅπως λέει τὸ ᾎσμα ᾀσμάτων (3,1). Μὴνυστά ξῃς κ᾽ ἐσύ. Ἄγρυπνος ὅπως τὰ πολυόμμα τα Χε-ρουβὶμ καὶ Σεραφίμ, νὰ παρακολου θῇς κάθε κίνησι στὸποίμνιό σου. Εἶδες ν᾽ ἀ πουσι ά ζῃ κάποιος; Μὴν ἀμελή -σῃς· ρώτησε νὰ μά θῃς, ἦταν εὔλογη ἡ αἰτία τῆς ἀπουσί - ας ἢ συνέβη κάποια ῥαθυμία καὶ ἀμέλεια; Δὲν εἶνε χωρὶςζημιὰ ἡ ἀδικαιολόγητη ἀπουσία τὴν Κυριακὴ καὶ τὶς με-γάλες ἑορτές. Ἂν ὁ Θωμᾶς ἀπουσίαζε καὶ τὴ δεύτερηφορά, θὰ ἔχανε τὴν ὑψίστη δωρεά, θὰ πήγαινε πρὸς τὸβάραθρο τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς καταστροφῆς.
* * *Ἡ στάσι ὅμως ποὺ ἔδειξε ὁ Κύριος σήμερα ἔχει νὰμᾶς πῇ καὶ κάτι ἄλλο. Τὸ ἄριστο θὰ ἦ ταν ὅλοι οἱ ἀκροα-ταὶ νὰ ἔχουν τὴν ἁπλῆ πίστι ποὺ λέει στὸ Θεὸ «Λάλει, Κύ- ριε, καὶ ὁ δοῦλος σου ἀκούει» (Α΄ Βασ. 3,9). Χαίρεται καὶ ὁ ἐρ -γάτης τοῦ εὐαγγελίου βλέποντας ψυχὲς μὲ τέτοια πίστι·διδάσκεται κι ὁ ἴδιος ἀπὸ αὐ τές. Ἂν ὅ μως ὑπάρχουν –καὶδυστυχῶς εἶνε πολλοί– ἀ κροαταὶ ποὺ ἔχουν ἀμφιβολίεςκαὶ ζητοῦν ἀ ποδείξεις, ἐσὺ μὴν τοὺς ἀποδιώξῃς μὲ τὶςπρῶ τες ἀντιρρήσεις ποὺ θ᾽ ἀκούσῃς. Μπο ρεῖ ἀνάμεσάτους νὰ εἶνε καὶ μερικοὶ ποὺ ἔ χουν εἰλικρίνεια, καὶ μὲτὴν καλή σου συμπε ριφορά, τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν πραό- τητά σου, τελι κὰ νὰ κερδηθοῦν. Μὴν τοὺς δημιουργή σῃςτὴν ἐντύπωσι ὅτι ἡ ἀγία μας Πίστι φοβᾶ ται τὴν ἔρευνα.Ὄχι, δὲν φοβᾶται τὴν ἔ ρευνα. Εἶνε ἡ Ἀλήθεια· καὶ ἡ Ἀ -λήθεια, ὅσο ἐ ρευ νᾶται, τόσο λάμπει. Ὅπως εἶπε ὁ Χρι-στὸς στὸ Θωμᾶ «Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰςχεῖ ράς μου…», πὲς κ᾽ ἐσὺ στοὺς συγχρόνους Θω μᾶδες·Φέρτε τὸ δάχτυλό σας ἐ δῶ, πλησιάστε στὸ Ὄρος, ἐξε-τάστε το ἀπ᾽ ὅ λες τὶς πλευρές. Ἐρευνῆστε ἀπὸ παντοῦτὸν Χριστιανισμό, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν προφητεία τοῦ Δα-νιὴλ ξεκίνησε σὰν ἕνα πετραδάκι, τὸ ὁ ποῖο ἔπεσε πάνωστὸν ἀρχαῖο εἰδωλολατρι κὸ κολοσσό, τὸν κονιορτοποί-ησε, καὶ ἔγινε ὄ ρος μέ γα, «πῖον ὄρος καὶ τετυρωμένονἐν Πνεύμα τι (=παχύ, εὔφορο βουνό, ποὺ ἔχει στερεωθῆἄσειστο διὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος)» (πρβλ. καν. Ἀκαθ. δ΄1).Ἡ Ἐκκλησία μὲ τοὺς ἀξίους ἐργάτες τοῦ εὐ αγγελίου,μὲ τοὺς ἀπολογητάς της, δὲν θὰ παύ σῃ νὰ καλῇ σὲ ἔ -ρευνα τοὺς ἀντιρρησίες, τοὺς δυσ πίστους, τοὺς ἀπί-στους. Ἀπὸ τὴν ἔ ρευνα αὐτή, ἂν διεξάγεται καλόπιστα,τίποτε δὲν ἔχει νὰ ζημιωθῇ ἡ πίστι. Τὰ ἐπιχειρήματα τῶνἀπίστων θὰ συντρίβωνται. Ἐπιδέξιοι πολεμισταί, ποὺπάντα γεννᾷ ἡ Ἐκκλησία, θὰ χτυ ποῦν τὴν ἀπιστία, ὅ,τιὁπλισμὸ κι ἂν διαθέτῃ. Καὶ πάντα θὰ ὑπάρχουν ψυχὲςκαλοπρο αίρετες οἱ ὁποῖες, μετὰ ἀπὸ ὀδυνηρὴ περι πλά-νησί τους στὴν ἔρημο τῆς ἀπάτης καὶ τῆς διαφθορᾶς, θὰἐπιστρέφουν μὲ συντριβὴ ἐκεῖ ποὺ βρίσκονταν ὅταν ἦ -ταν μικρὰ παιδιὰ καὶ μιὰ πιστὴ μάνα τοὺς ὡδηγοῦσεστὴν ἐκ κλησία καὶ μὲ ἀθῴα καρδιὰ ἔψελναν τὸ «Χριστὸςἀνέστη». Θὰ τὸ ψάλλουν καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνουν τὴν ὁ -μολογία τοῦ Θωμᾶ, ποὺ εἶνε καὶ ὁμολογία ὅλων τῶν πι-στῶν, «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Μὰ εἶνε ἀ νάγ κηνὰ περά σουν ἀπὸ τόσο πικρὴ δοκιμασία γιὰ νὰ πεισθοῦνγιὰ τὴν Ἀλήθεια; (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Οἱ ἀρχαῖοι Ἰουδαῖοι, ἀγαπητοί μου, εἶχαν χτί-
 σει στὰ Ἰεροσόλυμα ναὸ περίλαμ προ, μὲ

μάρμαρα καὶ στέγη σκεπασμένη ἀπὸ χρυσό.
Ἀπ᾽ ἔξω οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου ἔκαναν τὸ κτή-
ριο νὰ λαμ ποκοπᾷ, καὶ μέσα ἱερεῖς καὶ ἀρχιε-
ρεῖς τοῦ Ἰσραὴλ τελοῦσαν τὴ λατρεία τους.

Μιὰ μέρα ὁ Χριστός, λίγο πρὸ τοῦ πάθους, εἶ -
χε ἐλέγ ξει τοὺς φαρισαίους μ᾽ ἐκεῖνα τὰ φο βε -
ρὰ «Οὐαί» (βλ. Ματθ. 23,13-39). Καθὼς λοιπὸν ἔ φευγε ἀ -
πὸ τὸ ναό, οἱ μαθηταὶ τοῦ ἔδειχναν τὰ κτίσμα  τα
μὲ καμάρι. Κ᾽ ἐκεῖ νος; Ἄνοιξε τότε μὲ θλῖ ψι τὸ
στόμα του κ᾽ ἐξέφερε λόγο φοβερό· «Τὰ βλέπε -
τε ὅλ᾽ αὐτά; δὲν θὰ μείνῃ «λίθος ἐπὶ λίθον» (βλ.
ἔ.ἀ. 24,1-2). Καὶ πρά γμα τι· μετὰ ἀπὸ σαράν τα χρό-
νια, τὸ 70 μ.Χ., δὲν ἔμεινε πέτρα πάνω στὴν
πέ τρα· ἀλέτρι πέρασε καὶ ὤργωσε ἐκεῖ νο τὸν
τόπο γι᾽ αὐτοὺς ποὺ σταύρωσαν τὸ Χριστό.

Ἄλλοτε πάλι ὁ Χριστὸς εἶπε στοὺς Ἰουδαί-
ους ἕ ναν ἄλλο λόγο· Γκρεμίστε αὐτὸ τὸ ναό,κ᾽ ἐγὼ σὲ τρεῖς ἡ μέρες θὰ τὸν χτίσω (βλ. Ἰω. 2,19-22).
–Μπᾶ! γέλασαν οἱ Ἑβραῖοι· ἄκου ἐκεῖ τί λέει·
τρελλάθη κε; γιὰ νὰ χτίσουν τὸ ναὸ οἱ προπά-
τορές μας πέρασαν 46 χρόνια, κι αὐτὸς θὰ
τὸν χτίσῃ σὲ 3 μέρες;… Δὲν κατάλαβαν. Ὁ Ἰ η-
 σοῦς μιλοῦσε παραβολικά. Ἄχ, Ἰουδαῖοι, τοῦ -
τος ὁ ναὸς δὲν εἶνε τί ποτα. Τί ἐννοοῦσε λέ-
γοντας «Σεῖς γκρεμίστε αὐτὸ τὸ ναό, κ᾽ ἐγὼ σὲ
3 μέρες θὰ τὸν χτίσω»; Ἐννοοῦσε τὸ σῶμα του·
προανήγγελλε τὸν θάνατο καὶ τὴν ἀνάστασί
του. Μὲ ἄλλα λόγια ἔλεγε· Ἐσεῖς θὰ μὲ θανα -
τώσετε, ἀλλὰ ἐγὼ σὲ 3 ἡμέρες θ᾽ ἀναστηθῶ.

Λόγια σοφά, θεόπνευστα. Ἀλλ᾽ αὐτὰ σημαί-
 νουν καὶ κάτι ἄλλο· ὅτι ναὸς εἶνε τὸ σῶμα ὄχι
μόνο τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ καὶ τὸ δικό μας, τὸ σῶ -
μα κάθε ἀν θρώπου. Δῶστε προσοχή. Κάθε ναὸ
τὸν ἀποτελοῦν πέτρες, χιλιάδες πέτρες, βαλ-
μένες μὲ τέχνη ἡ μία πάνω στὴν ἄλλη. Ὅπως
λοιπὸν ὁ ναὸς τῆς ἐνορίας μας ἔγινε ἀπὸ πολ-
 λὲς πέτρες, ἔτσι ὑπάρχει κ᾽ ἕνας ἄλλος ναὸς
χτισμένος κι αὐτὸς μὲ «πέτρες», μικρὰ «τοῦ -
βλα». Ὄχι χιλιάδες ἀλλὰ ἑκατομμύρια, δισε-

κα τομμύρια μικρὰ - μικρὰ κομματάκια, ποὺ γιὰ
νὰ τὰ δῇς πρέπει νὰ διαθέτῃς μικροσκόπιο.
Πῶς λέγονται; Κύτταρα. Ἑκατομμύρια κύττα -
ρα εἶνε ὁ ἐγκέφαλος, ἑκατομμύρια κύτταρα
τὰ ὀστᾶ, ἑκατομμύρια ἡ καρδιά, ἑκατομμύρια
τὰ νεφρά κ.τ.λ.. Τὸ σῶ μα τοῦ ἀνθρώπου εἶνε ὁ
πιὸ θαυμαστὸς ναός. Ποιός ἔφτειαξε τὰ μάτια,
τὰ αὐ τιά, τὰ πνευμόνια, τὸ συκώτι, τὸ πάγκρε-
 ας, ὅλα αὐτὰ ποὺ φέρουμε πάνω μας!…

Ὅπως τιμοῦμε –πρέπει νὰ τιμοῦμε– τὸ ναὸ
ὅπου τελεῖται ἡ λατρεία μας, διότι ἂν ἀσεβοῦ -
με σ᾽ αὐτὸν ὁ Θεὸς θὰ μᾶς τιμωρήση καὶ θὰ
μᾶς στερήσῃ τὸ ναὸ καὶ τὴ λατρεία, ἔτσι νὰ τι-μοῦμε καὶ τὸ ναὸ τοῦ σώματός μας. Νὰ τὸν δι -
ατηροῦμε καθαρὸ καὶ ἀμόλυντο, νὰ φροντί-
ζουμε τὴν ὑγεία καὶ νὰ σεβώμαστε τὴ ζωή του.
Γι᾽ αὐτὸ εἶνε μεγάλο ἁμάρτημα ἡ φθορὰ τῆς
ὑ  γείας του κι ἀκόμη μεγαλύτερο ἡ ἀφαίρεσι
τῆς ζωῆς, ὁ φόνος. Ἂν γκρεμίσῃς μιὰ ἐκ κλη-
σιά, μπορεῖς νὰ φτειάξῃς ἄλλη· ἂν ὅμως σκο-
τώ σῃς ἄνθρωπο, χίλιοι ἐπιστήμονες νὰ μα ζευ-
 τοῦν, δὲν μποροῦν νὰ φτειάξουν ὄχι ὅ λο τὸ
σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἀλλὰ οὔτε ἕνα κύτ ταρο,
ἕνα μάτι, μιὰ καρδιά… Δὲν μποροῦν ν᾽ ἀ να-στήσουν ἕνα νεκρὸ ἄνθρωπο· αὐτὸ μόνο ὁ
με γαλοδύναμος Θεὸς μπορεῖ νὰ τὸ κάνῃ.

Ὁ Χριστὸς λοιπόν, μὲ τὴν ἀνάστασί του ποὺ
ἑορτάζουμε, αὐ τὸ ἔδειξε στοὺς ἐχθρούς του,
ὅτι εἶνε Θεός· ἡ Ἀνάστασις βεβαιώνει τὴν Θε-
ότητα τοῦ Χριστοῦ. Θανατῶστε, Ἰουδαῖοι, τὸ
σῶ μα μου, ἐγὼ ὅμως σὲ τρεῖς μέρες θὰ ἐγερ-
θῶ, θὰ ξαναχτίσω τὸ ναὸ αὐτόν, διότι εἶμαι
Θεός. Ἀπίστευτα ἦταν αὐτά. Εἶνε δυνατόν, ἀ -
κούστηκε ποτέ, νὰ ταφῇ ἄνθρωπος, καὶ σὲ τρεῖς
μέρες αὐτοδυνάμως, μόνος του, ν᾽ ἀνα στηθῇ;
Ὁ Χριστὸς τὸ ἔκανε αὐτό, τὸ θαῦμα τῶν θαυ-
μάτων. Τί λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο;

* * *Ὁ Χριστός, ἀδελφοί μου, σταυρώθηκε. Τί
ὥρα τὸν σταύρωσαν; Μεσημέρι, ὅταν ὁ ἥλιος
ἦταν στὸ μεσουράνημα. Καὶ πόσο ἄντεξε  πά -
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νω στὸ σταυρό; Μόνο τρεῖς ὧρες. Ἦταν βα-
 σανισμένος. Τὸ κορμί του δὲν ἦταν σὰν τῶν
ἀγέρωχων λῃστῶν ποὺ ἦταν σκληροὶ καὶ ἄν -
τεχαν μέρες· ὁ Χριστὸς ἦταν εὐαίσθητη ὕπαρ-
ξι. Κουρασμένος, διψασμένος, πεινασμένος,
πικραμένος - φαρμακωμένος, βάσταξε μόνο
τρεῖς ὧρες. Στὶς 3 ἔγινε σκοτάδι πάνω στὴ γῆ,
«ἀπὸ ὥρας ἕκτης ἕως ὥρας ἐνάτης» (βλ. Ματθ. 27,45).
Ὁ ἥλιος ἔκρυψε τὶς ἀκτῖνες του. Ἔγινε σει-
σμὸς καὶ ταράχτηκε ὁ τόπος. Ἄ νοιξαν τὰ μνή-
ματα καὶ βγῆκαν πεθαμένοι. Σκίστη κε τὸ κα-
ταπέτασμα τοῦ ναοῦ (βλ. ἔ.ἀ. 27,51-52). Καὶ τότε μέσ᾽
στὸ σκοτάδι ἀκούστηκε ἡ φωνὴ «Τετέ λε σται»
(Ἰω. 19,30)! Κ᾽ ἐκείνη τὴν ὥρα ἕνας ἄπιστος, ὁ ἐπὶ
κεφαλῆς τοῦ ἀ πο σπάσματος, ὁ κεντυρί ων - ἑ -
κατόν ταρχος, ὅ ταν εἶδε ὅλ᾽ αὐτά, πίστε ψε καὶ
εἶπε· «Ἀλη θῶς Θεοῦ Υἱὸς ἦν οὗτος» (Ματθ. 27, 54). 

Τρεῖς ἡ ὥρα ξεψύχησε ὁ Χριστός μας. Ἔγινε
τέσσερις, πέντε, ἕξι. Ὅταν βασίλευε ὁ ἥ λιος,
νά κ᾽ ἔρχονται οἱ μυροφόρες. Μαζὶ μὲ τὸν Ἰω -
σὴφ καὶ τὸ Νικόδημο ξεκρέμασαν ἀπ᾽ τὸ σταυ -
 ρὸ τὸ ἄχραντο σῶμα, τὸ ἔπλυναν μὲ ῥοδόστα -
γμα, τὸ τύλιξαν σὲ σεντόνι καθαρό, τὸ ἔθαψαν
σὲ τάφο σκαλισμένο σὲ βράχο, σὰν μικρὴ σπη-
λιά, καὶ ἔκλεισαν τὴν εἴσοδο μὲ μεγάλη πέτρα.

Παρασκευὴ βράδυ στὸν τάφο, Σάββατο ὅλη
μέρα ὣς τὸ βρά δυ στὸν τάφο, καὶ μετὰ τὰ με-
σάνυχτα, Κυριακὴ πρωὶ πρὶν νὰ βγῇ ὁ ἥλιος –
τί ἔγινε· ὅλος ὁ τόπος γύ ρω ἀπ᾽ τὸν τάφο σεί-στηκε καὶ οἱ φύλακες ἔπεσαν μισοπεθαμένοι.

Οἱ φαρισαῖοι εἶχαν πεῖ στὸν Πιλᾶτο· Αὐτὸς
ὁ πλάνος εἶ πε· “Μετὰ ἀπὸ τρεῖς μέρες θ᾽ ἀ να-
στηθῶ”· μπορεῖ λοιπὸν οἱ μαθηταί του νὰ ἔρ -
θουν τώρα νὰ τὸν κλέψουν, κατόπιν νὰ διαδο θῇ
πὼς ἀναστήθηκε, καὶ τότε ἀλλοίμονο (βλ. ἔ.ἀ. 27,62-66).
Γι᾽ αὐ τὸ ἔβαλαν στρατιῶτες νὰ φρουροῦν ὡ -
πλισμένοι τὸν τάφο. Ποιός πλέον τολμοῦσε νὰ
πλη  σι άσῃ; Καὶ οἱ μαθηταὶ ἀκόμα εἶχαν κρυφτῆ.

Προτοῦ ὅμως χαράξῃ ἡ αὐγὴ ἦρθαν οἱ γυ-
ναῖ κες μὲ πολύτιμα μύρα γιὰ ν᾽ ἀλείψουν τὸ
Χριστό (βλ. Μᾶρκ. 16,1). Καὶ τί νὰ δοῦν· ἡ μεγάλη πέ-
τρα εἶχε μετακινηθῆ καὶ οἱ φρουροὶ εἶχαν γί-
νει ἄφαντοι. Μέσα στὸν τάφο ἦταν μόνο τὰ
σά βανα, οἱ ταινίες καὶ τὸ σουδάριο (βλ Ἰω. 20,7). Κ᾽ ἕ -
νας ἄγγελος φωτεινὸς τοὺς εἶπε· Μὴν κλαῖτε,
μὴ θρηνεῖτε· ὁ Κύριος ἀναστήθηκε! (βλ. Μᾶρκ. 16,6). 

Ποιός πρωτάκουσε τὸ χαρμόσυνο μήνυμα;
ποιά ἅγια αὐτιὰ ἄκουσαν πρῶτα τὸ «Χριστὸς
ἀνέστη»; Τί ἁγία ἡ θρησκεία μας! Τ᾽ ἄκουσαν
βασιλιᾶδες, στρατηγοί, πλούσιοι, σοφοί; Ὄχι.
Ὅπως τὸ «Χριστὸς γεννᾶται» τ᾽ ἄκουσαν τσο-
 πάνηδες (βλ. Λουκ. 2,8-20), ἔτσι καὶ τὸ «Χριστὸς ἀνέ-
στη» δὲν τ᾽ ἄκουσαν μεγάλοι καὶ τρανοί. Τὸ ἄ -κουσε μιὰ γυναίκα. Ποιά; Ἀπ᾽ ὅλες τὶς γυναῖ -

κες ποιά ἄξιζε νὰ τ᾽ ἀκούσῃ πρώτη; Λέει τὸ
Εὐαγγέλιο, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. Ὄχι αὐτή.
Τ᾽ ἄκουσε κάποια ἄλλη· τ᾽ ἄκουσε ἡ πονεμέ-
νη Μάνα, ἡ Παναγία! Ἂς μὴν τὸ γράφῃ τὸ Εὐ -
αγγέλιο. Δὲν τὸ λέω ἐγὼ αὐτό· τὸ λέει κάποι-
ος ἅγιος, ποὺ ἤξερε καλὰ τὴ Γραφή, τὴν Ἐκ -
κλησία, τὴν Παράδοσι· ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁΠαλαμᾶς, ποὺ τὰ ἅγια λείψανά του εἶνε στὴ
Θεσσαλονίκη στὸ μητροπολιτικὸ ναό. Ἔζησε
στὰ 1296-1359. Ἦταν ἀσκητὴς κ᾽ ἔκανε θαύ-
ματα. Αὐτὸς λοιπὸν εἶπε καὶ ἀπέδειξε σὲ μιὰ
ὁμιλία του, ὅτι τὸ πρῶτο αὐτὶ ποὺ ἄκουσε τὸ
«Χριστὸς ἀνέστη» ἦταν τῆς Παναγίας (βλ. Migne
151,236D κ.ἑ.). Καὶ ψάλλουμε σήμερα· «Ὁ ἄγγελος ἐ -
βόα τῇ Κεχαριτωμένῃ· Ἁγνὴ Παρθένε, χαῖρε,
καὶ πάλιν ἐρῶ, χαῖρε· ὁ σὸς Υἱὸς ἀνέστη τριή-
μερος ἐκ τάφου» (θ΄ ᾠδ. Πάσχ.). Τὸ βλέπετε; Καὶ κα-
τόπιν οἱ ἄλλες γυναῖκες τὸ πήρανε καὶ –φτε -
ρὰ στὰ πόδια– πῆγαν στοὺς μαθητὰς ποὺ ἦ -
ταν κλεισμένοι - ἀμπαρωμένοι· χτύπησαν τὶς
πόρτες καὶ φώναξαν, Ἀνέστη ὁ Κύριος!…

* * *–Μὰ ἐγώ, θὰ πῇ ὁ ἄπιστος, δὲν πιστεύω…
Δὲν πιστεύεις; Τί εἶσαι, γεωργός; Ἐσὺ μὲ

τὸ δισάκκι σου δὲν σπέρνεις στὸ χωράφι; Καὶ
τί τὸν κάνεις τὸν σπόρο; τὸν θάβεις μέσ᾽ στὴ
γῆ, κι αὐτὸς σαπίζει, ὅπως τὸ κορμί, καὶ ἀπ᾽
αὐτὸν ὕστερα βγαίνει ἕνα ὡραῖο στάχυ (γι᾽ αὐ -
τὸ κάνουμε τὰ κόλλυβα). Κάθε σπόρος (σι τά -
ρι, κριθάρι, καλαμπόκι κ.λπ.), ποὺ σαπίζει καὶ με -
τὰ βλαστάνει, τί φωνάζει· «Χριστὸς ἀνέστη»! Κ᾽
ἐκεῖνο τὸ ἀβγὸ ἀπὸ τὴν κόττα (γι᾽ αὐτὸ βάφου -
με ἀβγά), εἶνε σὰν τὸν τάφο· ὅταν τὸ πουλά-
κι σπάει τὸ τσώφλι, τὴ στιγμὴ ποὺ βγαίνει τί λέ-
ει· «Χριστὸς ἀνέστη»! Κοιτάξτε καὶ ὅλη τὴ φύ-σι. Τὸ χειμῶνα ὅλα εἶνε νεκρά· ἀλλὰ τὴν ἄνοι-
ξι ζων τανεύουν, τὰ δέντρα βγάζουν νέα φύλ-
λα, οἱ ἀμυγδαλιὲς στολίζονται σὰν τὶς νύφες,
καὶ ὅλα τί σοῦ λένε· «Χριστὸς ἀνέστη»!

Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, πιστεύετε! Βουλῶ -
στε τ᾽ αὐτιά σας στοὺς κράχτες τῆς ἀπιστίας.
Πιστεύετε ὅπως οἱ προπάτορές μας, ὅπως οἱ
ἁ πλοϊκὲς γυναῖκες, οἱ ἀγράμματες γιαγιάδες
μας, ὅπως τ᾽ ἀθῷα παιδιά. Ἂν ἐμεῖς ἀρνηθοῦ -
με τὸ Χριστό, δὲν ἔχει ἀνάγκη ἐκεῖνος ἀπὸ μᾶς,
ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη Ἐκεῖνον. Κι ἂν ἐμεῖς ἀρ -
νηθοῦμε τὸ Χριστό, καὶ οἱ πέτρες ποὺ πατοῦ -
με θὰ σηκωθοῦν νὰ τὸν ὁμολογήσουν. Πιστεύ-
 ετε στὸ Χριστό, μετανοῆστε, ἐλᾶτε κοντά του.
Καὶ τότε μαζὶ μὲ τὴν Παναγία, τὶς μυροφόρες,
τὸν Πέτρο, τὸν Παῦλο, τὸν ἑκατόνταρχο, μαζὶ
μὲ ὅλους τοὺς ἁγίους, πῆτε κ᾽ ἐσεῖς μὲ ὅλη
τὴν καρδιά σας «Χριστὸς ἀνέστη»!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Φλαμπούρου - Φλωρίνης τὴν 2-5-1971, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 9-4-2022.
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Ἡὁδός, ἀγαπητοί μου, ποὺ θὰ ὁδηγήσῃ τὸν
κόσμο σὲ εἰρήνη, ἀγάπη καὶ δικαιοσύνη,

δὲν εἶνε οὔτε τοῦ καπιταλισμοῦ οὔτε τοῦ ἀ -
θέου κομμουνισμοῦ· εἶνε ἡ «στενὴ πύλη καὶ
τεθλιμμένη ὁδὸς» (Ματθ. 7,13-14), ποὺ διὰ τοῦ Γολ-
γο θᾶ φθάνει στὴν Ἀνάστασι. Ἐμεῖς πιστεύου -
με στὸ ὅραμα τῆς βασιλείας τοῦ Κυρίου ἡ -
μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς ὁποίας «οὐκ ἔσται
τέλος» (Λουκ. 1,33). Ὁ Δαυΐδ προσεύχεται «Γνώρι-
σόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι», δεῖ -
ξε μου δρόμο νὰ βαδίσω (Ψαλμ. 142,8). Ὁ Ἰωάννης
ὁ Πρόδρομος λέει «Εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρί-
βους αὐτοῦ» (Ἠσ. 40,3=Ματθ. 3,3), πιάστε δρόμο εὐθὺ
νὰ βαδίσετε. Καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς λέει «Ἐγώ
εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰω. 14,6).

Αὐτὴ εἶνε ἡ εὐλογημένη ὁδὸς τοῦ Κυρίου.
Εἶνε μία, ἀλλὰ καὶ πολλαπλῆ, ὅπως τὸ φῶς εἶ -
νε ἕνα ἀλλὰ ἀναλύεται στὰ ποικίλα χρώματα
τῆς ἴριδος. Ὅπως οἱ ἀρχαῖοι ἔλεγαν ὅτι πολ-
λοὶ εἶνε οἱ δρόμοι ποὺ ὁδηγοῦν στὴ ῾Ρώμη,
ἔτσι καὶ στὴν ἄνω Ἰερουσαλήμ, τὴν οὐράνια
πατρίδα μας, εἰσέρχονται οἱ ἐκλεκτοὶ ἀπὸ
δώ δεκα πυλῶνες κατὰ τὴν Ἀποκάλυψι (Ἀπ. 22,14). 

Πολλοὶ λοιπὸν οἱ δρόμοι ποὺ ὁδηγοῦν στὴν
ἄνω Ἰερουσαλήμ. Ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς θέλω νὰσᾶς δείξω τὸν εὐκολώτερο, ποὺ ὁδηγεῖ κατ᾽
εὐθεῖαν στὴν πλατεῖα τῆς ἄνω Ἰερουσαλήμ.
Διαβάστε τὸ ὄνομά του, ὀνομάζεται· ΟΔΟΣ Ε-ΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ. Ὅλοι μποροῦν νὰ τὸν ἀκολου-
 θήσουν ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς φιλαργύρους. Ἐμ πρὸς
λοιπόν, ἀδέρφια μου, νὰ τὸν βαδίσουμε. 

Καὶ τί βλέπω; Πολλοὶ τὸν ἀκολουθοῦν, μι-
κροὶ καὶ μεγάλοι, πλούσιοι καὶ φτωχοί· ἀλλὰ
ὀφείλω νὰ πῶ, ὅτι ἐδῶ τὴν πρωτοπορία καὶτὴν πλειοψηφία ἔχουν οἱ γυναῖκες. ῾Ρώτησαν
ἕνα σοφό· Γιατί οἱ ἀρετὲς (ἡ πίστι, ἡ ἐλπίδα,
ἡ ἀγάπη…) εἶνε γένους θηλυκοῦ; Καὶ ἀπήν -
τησε· Διότι σ᾽ αὐτὲς οἱ γυναῖκες νικοῦν τοὺς
ἄν τρες. Καὶ σήμερα, Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου,
στὸ δρόμο τῆς ἐλεημοσύνης λάμπει σὰν ἄ -

στρο φωτεινὸ ἡ ἁγία Ταβιθά. Γι᾽ αὐτὴν θὰ
ποῦμε λίγα λόγια.

* * *Ποιά ἦταν ἡ Ταθιθά; Τὸ ἀποστολικὸ ἀνά-
γνωσμα λέει· «Ἐν Ἰόππῃ», στὴν πολίχνη αὐτὴ
τῆς Παλαιστίνης, ζοῦσε αὐτὴ ἡ «μαθήτρια»
τοῦ Χριστοῦ (Πράξ. 9,36).

Ἡ Ταβιθὰ ἄκουγε προσεκτικὰ τὰ λόγια τοῦ
Κυρίου. Αὐτὸ συμπεραίνουμε ἀπὸ τὸ ὄνομά
της· γιατὶ ἡ Ταβιθὰ «διερμηνευομένη λέγεται
Δορκάς». Δορκὰς σημαίνει ζαρκάδι, ἕνα ἀπὸ
τὰ ὡραιότερα ζῷα ποὺ διακρίνεται γιὰ τὴν ὀ -
ξυδέρκειά του. Ἐπειδὴ κινδυνεύει, ὁ Θεὸς τὸ
ἐ φωδίασε μὲ ἰσχυρὴ ὅρασι (βλέπει μακριά)
καὶ ταχύτητα. Τὸ ζαρκάδι εἶνε σύμβολο τῆςπροσοχῆς, ποὺ πρέπει νὰ ἔχῃ κάθε Χριστια -
νὸς ἀλλὰ προπαν τὸς ἡ γυναίκα καὶ μάλιστα ἡ
νεαρὴ κόρη. Ὁ σοφὸς Σολομῶν λέει· Πρόσε-
χε, παιδί μου, μὴ δώσῃς ὕπνον τοῖς ὄμμασί σου
καὶ νυσταγμὸν τοῖς βλεφάροις σου, γιὰ νὰ σῴ -
ζεσαι ἀπὸ τὶς παγίδες τοῦ διαβόλου ὅπως τὸ
ζαρκάδι, ὡς δορκὰς ἐκ παγίδων (Παρ. 6,4-5). 

Ἡ Ταβιθὰ ἄκουγε μὲ προσοχὴ καὶ ἐφάρμο-
ζε μὲ προθυμία τὰ διδάγματα τῶν ἀποστόλων.
Ἦταν «πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυ -
νῶν ὧν ἐποίει» (Πράξ. 9,36). Δὲν ἦταν ἁ πλῶς μιὰ ἀ -
κροάτρια· προσπαθοῦσε νὰ ἐκτελῇ ὅ,τι διδα-σκόταν. Δὲν ἦταν δέντρο ἄκαρπο σὰν τὴ συκιὰ
ποὺ ἐξήρανε ὁ Θεάνθρωπος (βλ. Ματθ. 21,19)· ἦταν
σὰν τὸ δέντρο ἐκεῖνο ποὺ λέει ὁ Δαυΐδ, «τὸ
πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑ δά-
των, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ
αὐτοῦ» (Ψαλμ. 1,3).

Ἡ Ταβιθὰ εἶχε τέσσερα γνωρίσματα· πρῶ -
τον ἀγαποῦσε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, δεύτερον ἦ -
ταν προσεκτικὴ στὴ ζωή της, τρίτον ἦταν
«πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν»
(Πράξ. 9,36), καὶ τέταρτον ἔδειξε ὑπομονὴ στὴν ἀ -
σθένεια ποὺ τὴν ὡδήγησε στὸν θάνατο.

Μὲ τὴν κοίμησί της μεγάλη θλῖψι ἁπλώθη-
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 κε στὴ μικρὴ κοινότητα τῶν Χριστιανῶν τῆς
Ἰόππης. Καὶ ὅταν ἄκουσαν, ὅτι ὁ ἀπόστολος
Πέτρος βρίσκεται στὴν Λύδδα, ἔστειλαν καὶ
τὸν κάλεσαν. Καὶ ἦρθε ὁ Πέτρος στὴν Ἰόππη.
Συγκινήθηκε ἀκούγοντας γύρω ἀπὸ τὸ σκή-
νωμα τῆς Ταβιθᾶς τοὺς θρήνους τῶν χηρῶν
καὶ τῶν ὀρφανῶν ποὺ ἐκείνη προστάτευε.

Τοὺς ἔβγαλε ὅλους ἔξω ἀπὸ τὸ ὑπερῷο ὅ -
που ἦταν τὸ νεκρὸ σῶμα, γονάτισε καὶ προσ ευ- χήθηκε μὲ πίστι στὸ Θεό. Καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε.
Μὲ ὅση εὐκολία ἐσὺ ἀγγίζεις τὸ διακόπτη καὶ
ἀνάβει τὸ φῶς, ἔτσι ἐκεῖνος φώναξε «Ταβιθά,
ἀνάστηθι» (Πράξ. 9,40). Ἐκείνη ἄνοιξε τὰ μάτια, εἶ δε
τὸν Πέτρο καὶ ἀνεκάθισε στὸ φέρετρο. Τῆς ἔ -
δωσε τὸ χέρι τὴ σήκωσε, φώναξε τοὺς πιστοὺς
καὶ τοὺς τὴν παρέδωσε ζωντανή! Ἔκλαιγαν
τώρα ἀπὸ χαρά. Ὅλοι στὴν Ἰ όπ πη ἔμαθαν τὸ
θαῦμα καὶ πολλοὶ πίστεψαν στὸν Κύριο.

* * *Τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες, ἀγαπητοί μου, ἐκτὸς ἀ -
πὸ τὴν Ταβιθὰ δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶχαν πε-
θάνει καὶ ἄλλοι ἄν θρωποι. Γιατί ἀπ᾽ ὅλους ἐ -
κείνους, ἐρωτᾷ ὁ ἱε ρὸς Χρυσόστομος, ὁ Πέ-
τρος ἀνέστησε μόνο τὴν Ταβιθά; Καὶ ἐξηγεῖ·
Γιὰ νὰ μᾶς διδάξῃ, ὅτι ἀπ᾽ ὅλες τὶς ἀρετὲς με-
γαλύτερη εἶνε ἡ ἔμ πρα κτη ἀγάπη· τὴν ἀνέ-
στησε γιὰ νὰ μᾶς πῇ, ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη καὶ νε-κρὸ ἀνασταίνει (Migne 59,467)!

Ὅποιος διαβάζει αὐτὸ τὸ θαῦμα θυ μᾶται
τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ «Μακάριοι οἱ ἐλεή μο-νες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσον ται» (Ματθ. 5,7). Τί ὑ πέρο-
χη ἡ εἰκόνα τοῦ ἐλεήμονος, καὶ πόσο αὐτὸς
μοιάζει μὲ τὸν εὔσπλαχνο Κύριο!

Στὰ Γιάννενα ὑπάρχουν πολλὰ φιλανθρω-
πικὰ ἱδρύματα. Δὲν τὰ ἔκτισε τὸ κράτος· ἔγι-
ναν μὲ δωρεὲς φιλανθρώπων Ἠπειρωτῶν.
Καὶ στὴν Ἀθήνα πολλὰ ἱδρύματα εἶνε ἔργαμεγάλων εὐεργετῶν· ἐνῷ αὐτοὶ ἔζησαν φτω-
χικά, ἄλλοι πλούσιοι δὲν προσέφεραν τίποτα.

Στὴν ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης διαπρέπουνοἱ γυναῖκες. Στὸν βίο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰ -
τωλοῦ διαβάζουμε τὸ ἑξῆς. Ὁ ἅγιος εἶπε στὶς
γυναῖκες νὰ θυσιάσουν τὰ κοσμήματά τους
(δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, κωσταντινᾶ τα). Αὐ -
τὲς τὸν ἄκουσαν· καὶ ἀπὸ τὰ τιμαλφῆ ἐκεῖ να
ὁ ἅγιος ἄνοιξε διακόσα σχολεῖα! Καὶ τὶς ἐπαι-
νοῦσε γιὰ τὴν ὑπακοὴ καὶ τὴ θυσία τους.

Ἡ Χριστιανὴ γυναίκα βεβαίως χωρὶς τὴν ἄ -
δεια τοῦ συζύγου της δὲν ἐπιτρέπεται νὰ πει-
 ρά ξῃ τίποτε ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά του· εἶνε ἁ -
μαρτία. Ὁ μέγας Βασίλειος ὅμως ἐ πιτρέπει μία
ἐξαίρεσι. Ἐάν, λέει, ἡ γυναίκα ἔχῃ φιλάργυρο
ἄνδρα, ἐπιτρέπεται νὰ δώσῃ ἐλεημοσύνη ἐν
ἀγνοίᾳ του· ἔτσι, κατὰ τὸ «Μὴ γνώτω ἡ ἀρι-

στερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου» (Ματθ. 6,3), κάνει
καὶ τὸν φιλάργυρο σύζυγό της ἐλεήμονα.

Ἀλλ᾽ ὅσο ὑπέροχη εἶνε ἡ εἰκόνα τῆς ἐλεη-
μοσύνης, τόσο βδελυκτὴ καὶ ἀποτρόπαια εἶνε
ἡ εἰκόνα τῆς φιλαργυρίας.

Ξέρετε γιατί ἔπεσε ἡ Κωνσταντινούπολις;Τὸν Μάιο τοῦ 1453, τὶς παραμονὲς τῆς ἁλώσε  -
ως, ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ζήτησε ἀπὸ
τοὺς πλουσίους· Ἀδέρφια μου, νῦν ὑπὲρ πάν -
των ὁ ἀγών· δὲν ἔχουμε χρήματα γιὰ τὴν ἄ -
μυνα, βοηθῆστε σεῖς!… Δὲν τοῦ ἔδωσαν. Καὶ
ἐκεῖνος μὲν πῆγε κατὰ θέλημα Θεοῦ. Μετὰ
μπῆκαν μέσα οἱ ἀγαρηνοί, βρῆκαν στὰ πλου-
σιόσπιτα πιθάρια μὲ χρυσᾶ νομίσματα καὶ τὰ
λεηλάτησαν· ἀντὶ νὰ τὰ φᾶνε τὰ παιδιὰ τοῦ
Χριστοῦ, τὰ ἔφαγαν τὰ παιδιὰ τοῦ διαβόλου.

Οἱ φιλάργυροι ἀγαποῦν τὸ χρῆμα σὰν τὸν
Ἰ ούδα. Θὰ πῶ καὶ μιὰ περίπτωσι ποὺ ἔζησα κ᾽
ἐγὼ τὸ 1944 στὴν Κοζάνη. Ζήτησα τότε ἀπὸ
ὅλους βοήθεια γιὰ τὸ συσσίτιο τῶν πεινασμέ -
νων. Οἱ φτωχοὶ ἔδωσαν. Οἱ πλούσιοι ἀρ νήθη-
καν. Ὅ ταν ὅμως κατέβηκαν τὰ «γεράκια» ἀπ᾽
τὰ βουνά, ἐκεῖνοι δὲν ἀστειευόντουσαν· τοὺς
ἤξεραν καλά, τοὺς κάλεσαν ὅλους μὲ κατάλο-
 γο καὶ τοὺς εἶπαν· Ἐσὺ ὁ ἄλ φα θὰ δώσῃς 20
λίρες, ἐσὺ ὁ βῆτα 30 λίρες, ἐσὺ 100, ἐσὺ 500,
ἐσὺ 1.000, ἐσὺ 2.000… (κάτι πῆγαν νὰ μουρ-
μου ρίσουν, ἀλλὰ σώπασαν)· αὔριο στὶς δέκα
ἡ ὥρα θὰ τά ᾽χετε φέρει ὅλα στὸ δημαρχεῖο·
ὅ ποιος δὲν τὰ φέρῃ, θὰ τὸν κοντύνουμε μιὰ
σπιθαμή. Τὴν ἄλλη μέρα –τὸ εἶδα τὸ θέαμα
αὐ  τό– σκαρμοῦτσα - σκαρμοῦτσα χιλιάδες
(σκαρμοῦτσο εἶνε στήλη ἀπὸ κέρματα τυλιγ-
μένα σὲ χαρτί, σὰν φυσέκι). Κόσμε κόσμε!
σοῦ φωνάζει ὁ ἱεροκήρυκας, ποὺ τὸν ἤξερες
νὰ περπατάῃ στοὺς δρόμους σὰν σκελετός,
καὶ δὲν τοῦ ᾽δωσες δραχμή, ἀλλὰ τὸν ἀπει-
λοῦσες κιόλας νὰ τὸν καταγγείλῃς ὡς κομ-
μουνιστή· καὶ ὅταν ἦρθαν αὐτοὶ καὶ σὲ ἀπεί-
λησαν, φοβήθηκες γιὰ τὸ τομάρι σου καὶ ἄ -
νοιξες τὸ μπεζαχτᾶ σου…

Ἀδέλφια μου, μία ὁδὸς σῴζει, ἡ ὁδὸς τῆς
νινευϊτικῆς μετανοίας. Ἡ μετάνοια αὐτή, γιὰ
νά ᾽νε καρποφόρος, γιὰ νὰ μᾶς φέρῃ τὸ ἔλε-
ος τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μᾶς σώσῃ, πρέπει ἀπὸ τὸ
ἕνα μέρος νά ᾽χῃ τὴν προσευχή, τὴ νοερὰ
προσευχὴ πρὸς τὸν Θεόν, κι ἀπὸ τὸ ἄλλο μέ-
ρος νά ᾽χῃ τὴν ἐλεημοσύνη. Μ᾽ αὐτὲς τὶς δυὸ
φτεροῦγες ἡ μετάνοια θὰ μᾶς ὑψώσῃ πρὸς
τὰ ἄνω, θὰ μᾶς ἐλεήσῃ καὶ θὰ σώσῃ κ᾽ ἐμᾶς.

Ὁ Θεὸς διὰ πρεσβειῶν τῆς ἁγίας Ταβιθᾶς,
τοῦ ἁγίου Ἰερεμίου καὶ πάντων τῶν ἁγίων ἂς
ἐλεήσῃ καὶ σώσῃ κ᾽ ἐμᾶς, ἀδελφοί.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη μεγάλη ἑσπερινὴ ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὴν αἴθουσα τοῦ συλλόγου «Τρεῖς Ἱεράρχαι» (ὁδ. Μενάνδρου 4, Ἀθήνα) τὴν 30-4-1961.Καταγραφή, ἐπιλογὴ μέρους καὶ περιληπτικὴ μεταγλώττισις 26-4-2022.
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Ὁἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε αὐ -
τάρκης. Ἀπ᾿ τὴ στιγμὴ ποὺ ἔρχεται στὸν

κόσμο μέχρι τὴ στιγμὴ ποὺ ἀφήνει τὴν ὑστά-
τη του πνοή, χρειάζεται γιὰ νὰ ζήσῃ ὡρισμέ-
να πράγματα. Πολλὰ ἀπ᾿ αὐτὰ εἶνε χρήσιμα
καὶ κάνουν τὴ ζωή του εὐχάριστη, ὅπως εἶνε
λ.χ. ἕνα καλὸ σπίτι, ἕνα ὑγιεινὸ ροῦχο, ἕνα
μέσο μεταφορᾶς. Ὡρισμένα ὅμως δὲν εἶνε ἁ -
πλῶς χρήσιμα, εἶνε κυριολεκτικῶς ἀπαραίτη-
τα· χωρὶς αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ. Ἕνα ἀπὸ
αὐτὰ τὰ ἀπαραίτητα εἶνε καὶ τὸ νερό. Χωρὶς
νερὸ ὁ ἄνθρωπος δὲν ζῇ. Ἡ δίψα εἶνε ἀνάγκη
ἐπιτακτική. Καὶ αὐτὸς ὁ Θεάνθρωπος ἀκόμα,
ὅπως ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, αἰ -
σθανόταν τὴν ἀνάγκη αὐτή (βλ. Ἰω. 4,7).

Ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀνάγκες μόνο τὸ σῶμα· ἀνάγ -
κες ἔχει καὶ ἡ ψυχή. Ἔχει ἐφέσεις, ἐπιθυμίες,
πόθους, λαχτάρες. Ἑλκύεται ἀπὸ ἀξίες, ὀνει-
ρεύεται ὕψη, ἀναζητεῖ τὴν εἰρήνη καὶ τὴ γα-
λήνη, ποθεῖ τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἀνάπαυσι… Καὶ
ἂν αὐτὰ ἀναζητῇ ἡ ψυχὴ τῶν ἀνθρώπων, ἡ
ψυ χὴ τοῦ Θεανθρώπου τί ἐπιθυμεῖ ἆραγε;

Τὴν ἀπάντησι στὸ ἐρώτημα αὐτὸ δίδει ἡ
εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Σαμαρείτιδος.

* * *
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου, ὅπως δι -

ηγεῖται στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο ὁ «ἠγαπημέ-
νος» μαθητής του ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης,
ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὴν πόλι τῶν Ἰεροσολύμων καὶ
κατευθύνεται πρὸς βορρᾶν. Εἶνε Μάιος, καὶ
ὁ ἥλιος ῥίχνει τὶς καυστικές του ἀκτῖνες· ἐπι-
κρατεῖ μεγάλη ζέστη. Ἀλλὰ ὁ Κύριος μὲ τὴ
συνοδεία τῶν μαθητῶν του βαδίζει· δὲν ὑπο-
λογίζει τὴ ζέστη, τὸν κόπο καὶ τὸν ἱδρῶτα. Ἄρ -
χοντες καὶ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, πλούσιοι μὲ
τὶς ἀστραφτερές σας λιμουζίνες, ἰδέστε καὶ
θαυμάστε τὴν ἁπλότητα τῆς ζωῆς Ἐκείνου!

Δὲν ἔχει ἅμαξα ποὺ τὴν σύρουν ὑπερήφανα
ἄλογα. Αὐτὸς ποὺ εἶπε ὅτι «Αἱ ἀλώπεκες φω-
λεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐ ρανοῦ κα-
τασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔ -
χει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Ματθ. 8,20. Λουκ. 9,58), πεζο-
πο ρεῖ σὰν τὸν πιὸ φτωχὸ ἄνθρωπο. Βα δίζει
δε κάδες χιλιόμετρα, διασχίζει κατὰ μῆκος τὴν
ἐπαρχία τῆς Ἰουδαίας, περνάει τὰ σύνορα καὶ
μπαίνει στὴν ἄλλη ἐπαρχία, τῆς Σαμαρείας.
Νά τώρα φαίνεται ἀπὸ μακριὰ ἡ πόλι τῆς Συ-
χάρ. Ἐκεῖ, λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι, σὲ μία πη-
γή, στὸ ἱστορικὸ φρέαρ (πηγάδι) τοῦ πατριάρ-
 χου Ἰακώβ, κάθεται ὁ Κύριος.

Γιατί κάθεται ἐδῶ ὁ Χριστός; Ἁπλῶς γιὰ ν᾿
ἀ ναπαυθῇ; Καὶ γιατί δὲν κάθησε σὲ κάποιο ἄλ -
 λο σημεῖο τῆς μακρᾶς καὶ κουραστικῆς ὁ δοι-
πορίας του; Ἔχει τὸ λόγο του. Κάθεται στὸ πη-
 γάδι τοῦ Ἰακώβ, γιὰ νὰ δροσίσῃ κάποια διψα-
 σμένη πνευματικῶς ψυχή, ποὺ θὰ ἐρχόταν νὰ
πάρῃ νερὸ ὡδηγημένη ἐκεῖ ἀπὸ τὴ σωματι κή
της δίψα. Κάθησε δηλαδὴ ἐκεῖ ὁ Κύριος, γιὰ
νὰ τραβήξῃ μέσα ἀπὸ τὸ βόρβορο τῆς ἁ μαρ-
τί ας μία ψυχὴ ποὺ χρόνια ὁλόκληρα κυλιό ταν
στὴ σαρκικὴ ἀκαθαρσία, νὰ τὴν καθαρί σῃ καὶ
νὰ τὴν κάνῃ, ἀπὸ μαύρη - κατάμαυρη ποὺ ἦ -
ταν, λευκὴ σὰν τὸ χιόνι. Γιὰ μία ψυχὴ λοιπὸν
ση κώθηκε ὁ Κύριος μαζὶ μὲ τοὺς μαθητάς του
ἀπὸ τὰ Ἰεροσόλυμα καὶ ἦρθε στὴ Σαμάρεια.
Ἀλλὰ τί λέω; Ἡ ἀπόστασι αὐτὴ εἶνε μικρὴ ἐμ -
πρὸς στὴν ἄλλη ἐκείνη, τὴν ἰλιγγιώδη ἀπόστα-
 σι ποὺ διήνυσε ὅταν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἦρθε
στὴ γῆ νὰ γίνῃ ἄνθρωπος, ὅταν «ἔκλινεν οὐ -
ρα νοὺς καὶ κατέβη» (Β΄ Βασ. 22,10. Ψαλμ. 17,10· πρβλ. 143,5). Ἐναν-
 θρώπησε, καὶ ἔπαθε καὶ σταυρώθηκε, γιὰ νὰ
σώσῃ ἔστω καὶ μία ψυχὴ ἁμαρτωλή. Δηλαδή,
καὶ ἂν ἀκόμη κάτω ἐδῶ στὴ γῆ ὑπῆρχε μία
μόνο ψυχὴ ἁμαρτωλή, γι᾿ αὐτὴν καὶ μόνο θὰ
ὑπέφερε προθύμως τὰ πάντα (τοὺς ἐμπτυ-

Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος
18 Μαΐου 2014 (2004)
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σμούς, τὴ μαστίγωσι, τὸ ἀγκάθινο στεφάνι,
τὴν κόκκινη χλαμύδα καὶ πρὸ πάντων τὸ
σταυρικὸ θάνατο), γιὰ νὰ τὴν πάρῃ ἀπὸ τὰ χέ-
ρια τοῦ σατανᾶ καὶ νὰ τῆς χαρίσῃ τὴ σωτηρία.

Καὶ ποιά εἶνε ἡ ψυχὴ αὐτή, τὴν ὁποία ἐκεῖ
παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ ἦρθε νὰ σώσῃ ὁ Θε-
 άνθρωπος; Εἶνε, ὅπως εἴπαμε, μιὰ δυστυχισμέ -
νη ἁμαρτωλὴ ὕπαρξι, στὴν ὁποία κανείς ἀπὸ
τοὺς ἀνθρώπους τῆς πρὸ Χριστοῦ ἐποχῆς δὲν
ἔδινε σημασία. Εἶνε μία γυναίκα τῆς Σαμαρεί -
ας, ποὺ μέρα μεσημέρι, ὅταν καν είς δὲν ἐκι-
νεῖτο ἀπὸ τὴν πολλὴ ζέστη, ἔρχεται στὸ φρέ-
αρ τοῦ Ἰακὼβ μὲ τὴ στάμνα στὰ χέρια, γιὰ νὰ
πάρῃ νερό.

Καθὼς πλησιάζει στὸ πηγάδι, ἀντικρύζει
κά ποιον ποὺ κάθεται δίπλα ἐκεῖ. Ἦταν ὁ Κύ-
ρι ος. Εἶχε μείνει μόνος, διότι οἱ μαθηταί του
εἶ χαν πάει στὴν κωμόπολι γιὰ ν᾿ ἀγοράσουν
τρόφιμα. Ἀφήνει λοιπὸν τὴ στάμνα ἡ Σαμα-
ρεῖτις, βγάζει νερὸ καὶ τὴ γεμίζει. Τῆς λέει ὁ
Κύριος· –«Δός μοι πιεῖν» (Ἰω. 4,7), δός μου λίγο
νερὸ νὰ πιῶ. Ἐκείνη, ἀντὶ νὰ δώσῃ νερὸ στὸ
διψασμένο, ἐξέφρασε ἔκπληξι πῶς τῆς ζητά-
ει νερό, καὶ τοῦ λέει· –Πῶς ζητᾷς νερὸ ἀπὸ
μιὰ γυναῖκα Σαμαρείτιδα, ἐνῷ σὺ εἶσαι Ἰου-
δαῖος;… Τὸ εἶπε αὐτό, γιατὶ οἱ Ἰουδαῖοι δὲν
εἶ χαν καμμία ἐπικοινωνία καὶ καμμία σχέσι μὲ
τοὺς Σαμαρεῖτες· οἱ Ἰουδαῖοι μισοῦσαν τοὺς
Σαμαρεῖτες κ᾽ οἱ Σαμαρεῖτες τοὺς Ἰουδαίους·
κι ἂν ἀκόμα καιγόταν κανεὶς ἀπὸ τὴ δίψα, ὁ
ἄλλος δὲν τοῦ ἔδινε νερό. Ἔτσι ὅμως, μὲ τὸ
νὰ ζητήσῃ ὁ Κύριος νερό, ἀρχίζει μία δι αλογι -
κὴ συζήτησι ἀνάμεσα σ᾽ αὐτὸν καὶ τὴν ἁ μαρ-
 τω λὴ γυναῖκα. Ὁ Κύριος τῆς λέει· –Ἂν γνώ-
ριζες ποιός εἶν᾿ αὐτὸς ποὺ σοῦ ζητάει νερό,
ἐσύ θὰ τοῦ ζητοῦσες κ᾿ ἐκεῖνος θὰ σοῦ ἔ δινε
«ὕδωρ ζῶν» (ἔ.ἀ. 4,10). –Πῶς εἶνε δυνατόν, ρω τᾷ ἡ
γυ ναίκα, ἐφ᾿ ὅσον οὔτε «ἄντλημα» ἔχεις καὶ
τὸ πηγάδι εἶνε βαθύ, νὰ βγάλῃς νερὸ καὶ νὰ
δώσῃς καὶ σ᾿ ἐμένα; –Ὅποιος πίνει ἀπ᾿ τὸ νε -
ρὸ αὐτό, τῆς ἀπαντᾷ ὁ Κύριος, θὰ διψάσῃ πά-
λι· ὅποιος ὅμως πιῇ ἀπ᾿ τὸ νερὸ ποὺ θὰ τοῦ
δώσω ἐγώ, δὲν θὰ ξαναδιψᾴσῃ ποτέ πιά… Ἡ
κα ημένη ἡ γυναίκα δὲν εἶχε καταλάβει γιὰ
ποιό νερὸ τῆς μιλοῦσε ὁ Χριστός, καὶ λέει· –
Κύριε, δός μου αὐτὸ τὸ νερό!… Γνωρίζοντας
ὁ Κύριος τί κατὰ βάθος ζητοῦσε ἡ ψυχή της,
μὲ ἄριστο παιδαγωγικὸ τρόπο τὴ διαφωτίζει.
Τὴ μεταφέρει ἀπὸ τὴν ὕλη στὸ πνεῦμα, ὑψώ-
νει τὸ νοῦ της στὶς ἰλιγγιώδεις κορυφὲς τῶν
θείων ἀποκαλύψεων. Καὶ τέλος ἡ Σαμαρεῖτις
ἀκούει ἀπὸ τὸν Κύριο τὴν ὑψίστη ἀποκάλυψι·
ὅτι αὐτός, μὲ τὸν ὁποῖο συνομιλεῖ, εἶνε ὁ ἴ -

διος ὁ Μεσσίας Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ
Σωτὴρ τοῦ κόσμου!

Ἡ ἡμέρα αὐτή, ποὺ ἡ Σαμαρεῖτις ἀκούει
καὶ πιστεύει στὸ Χριστό, εἶνε ἡ σπουδαιότε-
ρη ἡμέρα τῆς ζωῆς της, ἡμέρα ἀσυγκρίτως ἀ -
νώτερη ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ γεννήθηκε. Παίρ-
νει τὸ ὄνομα Φωτεινή, καὶ ἕνας νέος κόσμος
ἀνατέλλει τώρα μπροστά της. Ἡ μοιχαλίδα, ἡ
ἁμαρτωλὴ ἐκείνη γυναίκα, γίνεται εὐαγγελί-
στρια – ὤ τῶν θαυμάτων σου, Χριστέ! Αὐτὴ
τώρα θὰ καλέσῃ σὲ μετάνοια ὅλη τὴν οἰκογέ-
νειά της καὶ ὅλο τὸ λαὸ τῆς πόλεώς της. Θὰ
τρέξῃ καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν πατρίδα της, σὲ ἄλλες
χῶρες, γιὰ νὰ κηρύξῃ παντοῦ τὰ μεγαλεῖα τοῦ
Θεοῦ. Καὶ περιώδευσε πράγματι ἐν συνεχείᾳ
ὅλη τὴ Μικρὰ Ἀσία μέχρι τὶς ἀκτὲς τοῦ Αἰγαί-
ου πελάγους. Ἔφθασε μάλιστα καὶ στὴν ὡ -
ραία ἑλληνικὴ πόλι τῆς Σμύρνης, ἡ ὁποία πρὸς
τιμὴν τῆς εὐαγγελιστρίας αὐτῆς τοῦ Χριστοῦ
ὕψωσε κατόπιν μεγαλοπρεπέστατο ναὸ ἐπ᾿
ὀνόματί της, τὸ μητροπολιτικὸ ναὸ τῆς Ἁγίας
Φωτεινῆς. Ἡ Ἐκκλησία μας τὴν ἑορτάζει σή-
μερα, τετάρτη Κυριακὴ μετὰ τὸ Πάσχα.

* * *
Καταλάβατε, ἀγαπητοί μου, ποιά εἶνε ἡ δί-

ψα τοῦ Θεανθρώπου; Ὁ Κύριος βάδισε χιλιό-
μετρα ὁλόκληρα γιὰ νὰ σώσῃ μία ψυχή. Κ᾿ ἐ -
μεῖς; Δυστυχῶς ἀδρανοῦμε. Τί θά ᾿πρεπε νὰ
κάνουμε; Μποροῦμε ὅλοι νὰ γίνουμε κήρυ-
κες, ὁ καθένας στὸν κύκλο του, μέσα στὸ σπί-
τι μας, στὴ γειτονιά μας, στὴν ἐργασία μας, ἐ -
κεῖ ποὺ περιμένουν ἀναρίθμητες ψυχὲς πε-
ριφρονημένες ἀπὸ τὸν κόσμο, κουρασμένες
ἀπὸ τὶς θλίψεις καὶ τὰ βάσανα τῆς ζωῆς. Ἂς
τὶς πλησιάσουμε καὶ ἂς τὶς ἀνακουφίσουμε
μὲ τὰ ὡραῖα λόγια τοῦ Εὐαγγελίου. Νὰ τοὺς
ποῦμε, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ἡ πηγὴ τοῦ ζῶντος
ὕδατος, καὶ ἂν κάποιος πιῇ ἀπ᾿ τὸ δικό του τὸ
νερό, δὲν θὰ ξαναδιψάσῃ ποτέ.

Ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχουμε αὐτό, πρέπει νὰ
πιοῦμε ἐμεῖς πρῶτοι ἀπ᾿ τὸ νερὸ τοῦ Χρι-
στοῦ. Καὶ θὰ πιοῦμε – πότε; Ὅταν ἐκτελοῦμε
τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἔχουμε ζωντανὴ σχέ-
σι μὲ τὴν Ἐκκλησία, μὲ τὰ μυστήριά της, ὅταν
διαδίδουμε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ βοηθοῦμε
τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὴ δι -
άδοσι τοῦ εὐαγγελίου. Ἔτσι καὶ ἐμεῖς θὰ ἔ -
χουμε ἐλπίδα νὰ σωθοῦμε, ἀλλὰ καὶ θὰ μπο-
ρέσουμε κι ἄλλους νὰ σώσουμε, ὥστε ὅλοι νὰ
κληρονομήσουμε τὴν οὐράνιο βασιλεία, τὴν
ὁποία κληρονόμησε καὶ ἡ ἁγία Φωτεινή. Γέ-
νοιτο.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ν. Μεσημβρίας - Γεφύρας Θεσσαλονίκης τὴν 15-5-1955.
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Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, στὸν κό σμο ἄ -πιστοι· ὅπως στὸ χωράφι ὑπάρχουν ἀγ -
κάθια, ἔτσι καὶ μέσα στὴν κοινωνία ὑπάρχουν
οἱ ἄπιστοι. Αὐτοί, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν
ἀ πιστία τους, λένε τὸ «τροπάριο»· «Ἐγὼ γιὰ νὰ
πιστέψω θέλω νὰ δῶ θαῦμα». Θέλουν θαύματα.
Ἀλλ᾽ ἐὰν ὑπάρχῃ στὸν κόσμο μιὰ θρησκεία
πού ̓ νε γεμάτη θαύματα, αὐτὴ εἶνε ἡ δική μας.
Πιὸ εὔκολο εἶνε νὰ μετρήσῃς τὰ ἄ στρα τοῦ
οὐ  ρανοῦ ἢ τὶς σταγόνες τῆς λίμνης τῶν Πρε-
σπῶν ἢ τοὺς κόκκους τῆς ἄμ μου τῆς θαλάσ-
σης, παρὰ νὰ μετρήσῃς τὰ θαύ ματα ποὺ ἔκα-
νε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ μέχρι συν τελείας τῶν αἰ -
ώνων ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, εἰς πεῖ -
σμα ὅλων τῶν ἀθέων καὶ τῶν ἀ πίστων. Θαύ μα-
τα ὁ Χριστός, θαύματα ἡ Παναγία, θαύματα οἱ
ἅγιοι τῆς πίστεώς μας· καὶ ὅ μως αὐτοὶ ἐξα-
κολουθοῦν νὰ ζητοῦν θαύματα.

Ἕνα λοιπὸν ἀπὸ τὰ θαύματα ποὺ ἔκανε ὁ
Χριστὸς διηγεῖται ἀκριβῶς σήμερα τὸ ἱερὸεὐ αγγέλιο (βλ. Ἰω. 9,1-38). Τὸ ἀκούσατε. Τί λέει;

* * *Ἦταν στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ ἕνας τυφλός.
Προσέξτε· δὲν γεννήθηκε ὑγιὴς καὶ κατόπιν
ἔ χασε τὸ φῶς του στὰ πέντε ἢ στὰ δέκα ἢ στὰ
εἴκοσι χρόνια του· ἦταν, σημειώνει τὸ εὐ αγγέ-
λιο, τυφλὸς «ἐκ γενετῆς» (ἔ.ἀ. 9,1). Γιὰ τὴν ἀ κρί-
 βεια, ἦ  ταν ἀόμματος, δὲν εἶχε δηλαδὴ κα θό λου
μάτια, βολβούς. Ὅπως, ὅταν γίνεται ἐκ τα φὴ νε-
κροῦ, βλέπεις στὸ κρανίο στὴ θέσι τῶν ματιῶν
μόνο δυὸ μεγάλες τρῦπες, ἔτσι ἦταν στὸν ἄν -
θρωπο αὐτόν· δὲν ὑπῆρ χαν καθόλου μάτια.

Μία παρένθεσι. Πόση εἶνε ἡ ματαιότητα τοῦἀνθρώπου! Εἶ χα πάει πρὸ ἐτῶν στὸν Ἅ γιο Ἀ -
χίλλιο - Πρε σπῶν, ὅπου ὁ καθηγητὴς Νικόλα  -
ος Μουτσόπουλος ἔκανε ἀνασκαφή. Βρέθη-
 καν κρανία γυ μνὰ καὶ προσπαθοῦσε, ἀ πὸ τὰ
ῥοῦ χα ποὺ φοροῦσαν (μερικὰ ἀπὸ τὰ με ταξω -
τὰ εἶχαν μείνει στὸν τάφο), νὰ προσδιορίσῃ,
ποιός ἀπὸ τοὺς νεκροὺς ἐκείνους ἦ ταν στρα-
τηγὸς ἢ βασιλιᾶς ἢ ἄλλος ἐπίσημος καὶ πλού-

σιος. Ὅταν βλέπουμε τὰ ἀνθρώπινα κρανία
θυμόμαστε τὸ «Ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ
πάντα ματαιότης» (Ἐκκλ. 1, 2· 12,8). Παρατηρών τας μιὰ
νεκροκεφαλὴ ἀποροῦμε τίνος νὰ εἶνε καὶ μα -
ζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία λέμε· Ποῦ εἶνε ἡ δόξα, ὁ
πλοῦτος, ἡ ὀμορφιά; «Ἆρα τίς ἐστι; βασιλεὺς
ἢ στρατιώτης, πλούσιος ἢ πένης, δίκαιος ἢ ἁ -
μαρτωλός;» (Νεκρ. ἀκολ., ἰδιόμ. ἦχ. πλ. α΄). Ὅλα μέσ᾽ στὸν
τάφο ἐξισώνονται, γίνονται μιὰ ἀπόλυτη …δη -
μοκρατία· παύουν ἐκεῖ ὅλες οἱ ἀνθρώπινες
διακρίσεις. Καὶ λένε ὅτι, ὅταν στὸν τάφο τὸ
σῶ  μα λειώνει, τὰ πρῶτα ποὺ τρῶνε τὰ σκου-
λήκια μέσ᾽ στὴ γῆ εἶνε ἡ γλῶσσα καὶ τὰ μάτια.
Δικαία ἡ «τιμωρία», γιατὶ μ᾽ αὐτὰ κάνουμε τὰ
μεγαλύτερα ἁμαρτήματα· ἡ γλῶσσα «κόκκα-
λα δὲν ἔχει καὶ κόκκαλα τσακίζει», καὶ τὰ μά-
τια γίνονται παράθυρα ἀπ᾽ ὅπου μπαίνει ὁ σα-
τανᾶς καὶ καίει - πυρπολεῖ ψυχὴ καὶ σῶμα.

Στὸν τυφλὸ λοιπὸν τοῦ σημερινοῦ εὐ αγγε-
λίου, τὸν ἐκ γενετῆς ἀόμματο, δὲν ὑπῆρ χαν
μάτια· δυὸ τρῦπες ὑπῆρχαν, δύο κενὲς κοιλό-
 τητες σκεπασμένες μὲ ἕνα λεπτὸ δέρμα, μιὰ
πέτσα. Αὐτὸν κανένας γιατρὸς δὲν μποροῦ σενὰ τὸν γιατρέψῃ. Οἱ ὀφθαλμίατροι θεραπεύ-
ουν βλαμμένα μάτια, ἀλλὰ μάτια ποὺ ὑπάρ-
χουν· ἐδῶ ὅμως δὲν ὑπῆρχαν καθόλου μάτια.Τί εἶνε τὸ μάτι! Ζητᾶνε θαύματα οἱ ἄπιστοι,
μὰ τὸ μάτι θαῦμα εἶνε. Εἶνε ἡ πιὸ τέλεια φωτο -
 γραφικὴ μηχανή· παίρνει συνεχῶς τὶς καλύτε-
 ρες φωτογραφίες, ἔγχρωμες, καθαρές, εὐ κρι-
 νεῖς· δὲν τὸ φτάνουν οἱ καλύτερες φίρμες μη-
 χανῶν. Ἂν πῇς σὲ κάποιον, ὅτι ἡ φωτο γραφικὴ
μηχανή του φύτρωσε ἔτσι μόνη της στὸ χωρά-
 φι, ὅπως φυτρώνουν τὰ φασό λια, θὰ σοῦ πῇ·
Τρελλάθηκες; κάποιο ἐργοστάσιο τὴν κατα-
σκεύασε, στὴν Ἰαπωνία ἢ Γερμα νία ἢ Ἀγγλία.
Ὦ κό σμε ψεύτη, ντουνιᾶ τυ φλέ! Δὲν τὸ βλέπεις,
ὅ τι ἡ πιὸ τέλεια φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶ νε τὸ
μάτι τοῦ ἀνθρώπου; Αὐτὸ ἀντέγραψαν οἱ ἐπι-
στήμονες καὶ κα τα σκεύασαν τὴ φωτογραφι κὴ
μηχανή. Ὅπως λοιπὸν μιὰ φωτογραφικὴ μη χα -
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νὴ «φωνάζει» ὅ τι κάποιος τὴν ἔφτειαξε, ἔτσι
καὶ τὸ μάτι «φωνάζει»· Κάποιος μὲ ἔ πλασε!
Ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες νὰ μαζευτοῦν, ἕ να ζων -
τανὸ μάτι δὲν μποροῦν νὰ φτειάξουν. Λοιπὸν
ζητᾷς θαύ ματα; ῥῖξε μιὰ ματιὰ στὸ ἀνθρώπινο
σῶμα ἀπὸ τὴν κορφὴ μέχρι τὰ νύχια, πῶς λει-
τουργεῖ σὰν ἕνα τέλειο ἐργοστάσιο, θαύμασε,
πίστεψε καὶ πές· «Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου,
Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας» (Ψαλμ. 103,24).

Ὁ τυφλὸς τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου δὲν
εἶχε μάτια· καὶ ὁ Χριστός μας τοῦ ἔ φτειαξεμάτια. Πῶς; Λέει τὸ εὐ αγγέλιο μὲ ἁ πλότητα,
ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἡμέρα Σάββατο «ἔπτυσε χαμαί»,
στὴ γῆ, ἔκανε μὲ τὸ σάλιο του λάσπη, ἐπάλει -
ψε μ᾽ αὐτὴν τὰ μάτια τοῦ τυφλοῦ καὶ τοῦ εἶ -
πε· Πήγαινε στὴ λιμνούλα τοῦ Σιλωὰμ καὶ πλύ-
 σου. Κι ὅταν πῆγε καὶ πλύθηκε, σχηματίστη-
καν στὶς κενὲς κόγχες βολβοὶ - μάτια, εἶ δε τὸ
φῶς του καὶ ἐπέστρεψε θεραπευμένος δοξά-
ζοντας τὸ Θεό (βλ. Ἰω. 9,6-7). Αὐτὸ εἶνε τὸ θαῦμα.

Ὁ τυφλὸς αὐτὸς ἦταν γνωστὸς σὲ ὅλους·
χρόνια καθόταν στὸ ἴδιο σταυροδρόμι κι ἅ -
πλωνε τὸ χέρι ζητώντας ἐλεημοσύνη ἀπ᾽ τοὺς
περαστικούς. Ὕ στερα ἀπὸ τὸ θαῦμα αὐ τὸ πί-στε ψαν ἆραγε ὅλοι στὸ Χριστό; Ὄχι δυσ τυχῶς.
Δὲν εἴπαμε στὴν ἀρχὴ ὅτι, ὅπως στὸ χωράφι
ὑ πάρχουν τ᾽ ἀγκάθια ἔτσι στὴν κοινωνία ὑπάρ-
 χουν οἱ ἄπιστοι; Αὐτοὶ δὲν πίστεψαν. Ποιοί δη-
 λαδή; Ἐκεῖνοι ποὺ ἔκαναν τὸν γραμματισμέ-
νο καὶ νόμιζαν πὼς εἶνε ἀνώτεροι ἀπὸ τὸν ἄλ -
λο λαό. Αὐτοὶ εἶπαν· Μπᾶ, δὲν εἶν᾽ αὐ τὸς ὁ τυ-
φλὸς ποὺ ξέραμε, κάποιος ἄλλος θά ᾽νε. Τὸν
φωνάζουν καὶ τὸν ὑποβάλλουν σὲ ἀνάκρισι·
–Ποιός εἶσαι; –Ἐγὼ εἶμαι, δὲν μὲ ξέρετε; –Καὶ
πῶς ἄνοιξαν τὰ μάτια σου; –Κάποιος ἄνθρω-
πος, ποὺ τὸν λένε Ἰησοῦ, μοῦ ἔβαλε λάσπη πά-
 νω στὰ μάτια, πλύθηκα καὶ βλέπω. –Ποῦ εἶνε
αὐτός; –Δὲν ξέρω. Τὸν ῥωτοῦν πάλι οἱ φαρισαῖ -
οι, τοὺς περιγράφει τὴ θεραπεία του γιὰ δεύτε-
 ρη φορά, μὰ πάλι δὲν πιστεύουν. Μερικοὶ κα-
κεντρεχεῖς μάλιστα εἶ παν· –Αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς,
ἀφοῦ δὲν τηρεῖ τὴν ἀρ γία τοῦ Σαββάτου, δὲν
εἶνε ἀπὸ τὸ Θεό. Φωνάζουν κατόπιν τοὺς γο-
νεῖς τοῦ τυφλοῦ καὶ τοὺς ῥωτοῦν· –Αὐτὸς εἶ νε
ὁ γυιός σας; κι ἀφοῦ λέτε ὅτι γεννήθηκε τυ-
φλός, πῶς τώρα βλέπει; –Μποροῦμε νὰ βεβαι-
ώσου με, ἀπαν τοῦν οἱ γονεῖς, ὅτι αὐτὸς εἶνε ὁ
γυιός μας κι ὅτι γεννήθηκε τυφλός· πῶς ὅμως
τώρα βλέπει ἢ ποιός τὸν θεράπευσε ἐμεῖς δὲν
ξέρου με· ἐν ήλικας εἶνε, ῥω τῆστε τὸν ἴδιο νὰ
σᾶς πῇ. Ἀ πήντησαν ἔτσι ἀπὸ φόβο· γιατὶ οἱ Ἰ -
ουδαῖοι εἶχ αν πλέον ἀποφασίσει, ὅποιος ὁμο-
λογήσῃ ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶνε ὁ Χριστός, ὁ ἀναμε -
νόμενος Μεσσίας, αὐτὸς νὰ ἀποβάλλεται ἀπὸ

τὴ συν αγωγή. Οἱ φαρισαῖοι ἔβλεπαν ποιά εἶνε
ἡ ἀλήθεια, ἀλλὰ δὲν ἤθελαν νὰ τὴν παραδε-
χτοῦν. Φωνάζουν πάλι τὸν θεραπευμένο ἄν -
δρα καὶ τοῦ λένε· –Δόξασε τὸ Θεὸ καὶ ἄσ᾽ τον
αὐτὸν τὸν Ἰησοῦ. Ἐμεῖς ξέρουμε, ὅτι αὐτὸς
δὲν εἶνε τοῦ Θεοῦ, εἶνε ἁμαρ τωλός. –Δὲν ξέ-
ρω, τοὺς λέει ὁ θεραπευμένος, ἂν εἶνε ἁ  μαρτω-
λός· ἕνα ξέρω, ὅτι ἤμουν τυφλὸς καὶ τώ ρα βλέ-
πω. –Μὰ πῶς τέλος πάν των σοῦ ἄνοιξε τὰ μά-
τια; –Σᾶς τὸ εἶπα ἤδη· δὲν τ᾽ ἀ κούσατε; γιατί
θέλετε νὰ τὸ ξανακοῦτε; μή πως θέλετε νὰ γί-
νετε κ᾽ ἐ σεῖς μαθηταί του; Ὁ λόγος του αὐ -
τὸς τοὺς ἐν ώχλησε καὶ εἶπαν μὲ θυμό· –Ἐ -
μεῖς μαθηταί του; τί εἶν᾽ αὐτὰ ποὺ λές; Ἐσὺ
εἶ σαι μαθη  τής του, ἐ μεῖς εἴμαστε μαθηταὶ
τοῦ Μωυ σῆ· αὐ τὸς δὲν ξέρουμε ἀπὸ ποῦ εἶνε.
–Μὰ ἐδῶ εἶνε τὸ θαυμαστό· δὲν ξέ  ρετε ἀπὸ
ποῦ εἶνε, καὶ ὅ μως αὐ τὸς μοῦ ἄ νοιξε τὰ μάτια·
τέτοιο πρᾶ γμα ἀπὸ καταβολῆς κό σμου δὲν ἀ -
κούστηκε· ἂν αὐτὸς δὲν ἦταν ἀπὸ τὸ Θεό, δὲν
θὰ μποροῦσε νὰ κάνῃ τίποτα.

Παρ᾽ ὅλη τὴν προσπάθειά τους δὲν κατά-
φεραν νὰ κλείσουν τὸ στόμα τοῦ πρώην τυ-
φλοῦ. Ὅσο καὶ ἂν τὸν πίεσαν καὶ τὸν ἀπείλη-
σαν, αὐτὸς ἐξακολουθοῦσε νὰ ὁμολογῇ καὶ νὰ
κηρύττῃ, ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶνε ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ
καὶ ὁ Σωτήρας του. Καὶ μὴ ἔχοντας τί ἄλλο νὰ
χρησιμοποιήσουν στὸ τέλος τὸν πέταξαν ἔξω.

* * *Ἀγαπητοί μου· ὅπως τότε ἐκεῖνοι δὲν πί-
στεψαν στὸ Χριστό, ἔτσι κάνουν καὶ σήμεραοἱ ἄπιστοι. Καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς νὰ κατεβῇ πά-
 λι στὸν κόσμο, καὶ οἱ ἀπόστολοι νὰ ἐπανέλ-
θουν, καὶ οἱ μεγάλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
νὰ ξαναπα ρουσι αστοῦν, ἐκεῖνος ποὺ ἔχει μέ-
σα του τὸ σκουλήκι τῆς ἀπιστίας, τὸν δαίμο-
να τῆς ἀρ νήσεως, δὲν πείθεται. Γιατί ἆραγε;

Αἰτία δὲν εἶνε ἡ ἔλλειψι θαυμάτων· θαύμα-
 τα ὑπάρχουν, εἶνε ἀδικαιολόγητοι. Αἰτία τῆς
ἀ πιστίας εἶνε ἡ διαφθορὰ τῆς καρδιᾶς, ὁ ἐγω-
ισμός, ἡ ὑπερηφάνεια. Αἰ τία τῆς ἀ πιστίας εἶνε
ὁ ἁμαρτωλὸς βίος τους· νά τί τοὺς ἐμποδίζει
νὰ πιστέψουν στὸ Χριστό. Τὸ σημερινὸ εὐαγ-
γέλιο τοὺς ζωγραφίζει ἀκριβῶς.

Ξένος χριστιανὸς ἐπιστήμονας εἶπε· Τὰ πά-
θη σκιάζουν τὸν ἥλιο τῆς πίστεως καὶ τυφλώ-
νουν τὴν ψυχή. Ἂν θέλῃς νὰ πιστέ ψῃς, μὴ συσ-
 σωρεύεις λογικὰ ἐπιχειρήματα· καταπολέμη-σε τὰ πάθη ποὺ σοῦ πνίγουν τὴν καρδιά.

Ὁ Χριστὸς εἶπε στοὺς ἀποστόλους· Κηρύ -
ξτε ὅπου σᾶς δέχονται· ὅπου σᾶς διώχνουν
φύγετε· αὐτοὺς τοὺς περιμένει τιμωρία χειρό-
 τερη ἀπὸ τὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα (βλ. Ματθ. 10,11-15). 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀθανασίου Μικρολίμνης - Πρεσπῶν τὴν 19-5-1974. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 22-4-2022.
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