
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἄνδρες γυναῖκες
καὶ παιδιά, εὐχαριστῶ τὸ Θεὸ ποὺ μὲ ἀ -

ξιώνει νὰ σᾶς ὁμιλῶ. Παρακαλῶ νὰ προσέξε-
τε τὰ λόγια τοῦ γέροντος ἐπισκόπου. Θὰ ὁμι-
λήσω πολὺ ἁπλᾶ, γιὰ νὰ μὲ καταλάβετε ὅλοι.

* * *Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, δὲν μπορεῖ νὰ
ζήσῃ μόνος του, ἀκόμη καὶ ἂν ὑποθέσουμε ὅ -
 τι ὁ Θεὸς τοῦ ἔδινε ἕνα πλανήτη, ἕνα ἄστρο
ἀπὸ τὰ μυριάδες ἄστρα ποὺ ἔχει ὁ οὐρανός.
Ἂν οἱ ἄγγελοι τοῦ ἔλεγαν, Σοῦ δίνουμε τὸ ἀ -
στέρι αὐτό, θὰ εἶσαι ἰδιοκτήτης του, ἀλ λὰ ὑ -
πὸ τὸν ὅρο, νὰ κατοικῇς μόνος ἐπάνω σ᾽ αὐ -
τό, τί λέτε σεῖς, θὰ δεχόταν τὸν ὅρο αὐ τόν;
Οἱ ἀστροναῦτες, ἐκεῖνοι ποὺ πέταξαν ἐπάνω
στὸ φεγγάρι, δὲν ἔβλεπαν τὴν ὥρα πότε νὰ κα-
 τεβοῦν πάλι στὴ Γῆ, νὰ δοῦν τὴ γυναῖκα καὶ
τὰ παιδιά τους. Διότι ὁ ἄνθρωπος πλάστη κενά ᾽νε κοινωνικός· ζῇ μέσα σὲ οἰκογένεια, μὲ
τοὺς γονεῖς καὶ τ᾽ ἀδέρφια του, μὲ τὴ γυναῖ κα
καὶ τὰ παιδιά του, σὲ κύκλο γνωστῶν καὶ φί-
λων, σὲ χωριὸ ἢ σὲ πολιτεία· μόνος του ὄχι.

Ἔτσι ἔχει πλαστῆ. Καὶ ἀναπτύσσει ποικίλες
σχέσεις μὲ τοὺς συνανθρώπους του· οἰ κογε-
νειακές, συγγενικές, φιλικές, ἐπαγγελμα τι-
κές, κοινω νικές. Πῶς πρέπει νά ᾽νε οἱ σχέ σειςτου; Ἁρμονικές. Ὅπως στὸν οὐρανὸ εἶνε ἑ κα-
 τομμύρια - δισεκατομμύρια ἄστρα, καὶ ὅ μως
δὲν πέφτει τὸ ἕνα πάνω στ᾽ ἄλλο, ἀλλὰ κι-
νοῦνται μὲ τάξι καὶ ἁρμονία, ἔτσι καὶ οἱ ἄν -
θρωποι στὴ συμβίωσί μας, μικροὶ καὶ μεγάλοι,
πρέπει νὰ ἔχουμε μεταξύ μας ἁρμονικὲς σχέ-
σεις. Καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς περὶ ἁρμονικῶν
σχέσεων ὁμιλεῖ σήμερα ὁ Κύριος στὸ εὐαγ-
γέλιο (βλ. Λουκ. 6,31-36). Τί μᾶς λέει;

* * *Λέει ὁ Χριστὸς ἕναν ἁπλὸ λόγο καὶ θέτει ἕ -
να νόμο, ποὺ ὠνομάστηκε «χρυσὸς κανόνας».
Εἶνε κανόνας πού, ἂν τὸν ἐφάρμοζε ἡ ἀν θρω-

 πότητα, ἀσχέτως πολιτικῆς ἰδεολογίας καὶ
κόμματος, εἴτε εἶνε δεξιοὶ εἴτε εἶνε ἀριστε-
 ροί, ἀσχέτως μορφώσεως, ἀ σχέτως γλώσσης,
ἀσχέτως καταγω γῆς, ἀσχέτως φύλου καὶ γέ-
νους, ἂν ὅλος ὁ κόσμος ἐφάρμοζε τὰ λόγια
τοῦ Χριστοῦ, ἡ γῆ αὐτὴ θὰ γινόταν παράδει-
σος. Δυστυχῶς τὸ νόμο αὐτόν, σὲ ὅποια κα-
τηγορία καὶ ἂν ἀνήκουμε, δὲν τὸν τηροῦ  με. Τί λέει ὁ νόμος αὐτός; Γιὰ νὰ τὸν κατανο -
ήσουμε, ἂς σκεφτοῦ με ὅτι, ἀπὸ τὰ τόσα ἀ γα -θὰ ποὺ ὑπάρχουν, τρία εἶνε τὰ πιὸ ἀναγ καῖα.

� Τὸ πρῶτο εἶνε ἡ περιουσία. Δὲν ἐννοῶ πε-
 ριουσία μεγάλη. Οἱ μεγάλες περιουσίες, ὅ πως
ἐκεῖνες τῶν καπιταλιστῶν, δὲν εἶ νε ἐκ Θεοῦ.
Τέτοιες περιουσίες συχνὰ προέρχον ται ἀπὸ
ἀ  δικίες, ἀπάτες, κλοπές, ἐκμεταλλεύ σεις· δὲν
εἶνε εὐλογημένες. Περιουσία εὐλογημένη ἐν -
νοῶ τὴ μικρὴ περιουσία. Ὅσο φτωχὸς καὶ νά
᾽σαι, ἔχεις ἀνάγκη γιὰ νὰ ντυθῇς ἀπὸ ἕνα
ῥοῦχο, ἕνα ζευγάρι παπούτσια, ἕνα σπιτάκι -
μιὰ καλύβα γιὰ νὰ στεγαστῇς, ἀπὸ ὡρισμένα
ἀναγκαῖα γιὰ νὰ ζήσῃς· αὐτὴ εἶνε μιὰ μικρὴ
περιουσία. Ὁ Κύριος λοιπὸν σὲ ἐρωτᾷ· Θέ-
λεις ὁ ἄλλος νὰ σὲ κλέψῃ, νὰ σὲ ἐκμεταλλευ -
τῇ, νὰ βάλῃ φωτιὰ νὰ κάψῃ τὸ καλύβι σου, νὰ
πάῃ στὸ περιβόλι σου καὶ νὰ ξερριζώσῃ τὰ
δέν τρα; θέλεις…; Ὄχι. Ὅπως λοιπὸν ἐσὺ δὲν
θέλεις ὁ ἄλλος νὰ σοῦ κάνῃ κακό, κ᾽ ἐσὺ ἐπί-
σης νὰ προσέξῃς νὰ μὴν κάνῃς κανένα κακὸ
στὸν ἄλλο· «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν
οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοί-
ως» (Λουκ. 6,31). Νά ὁ χρυσὸς κανόνας.

� Τὸ ἄλλο ἀγαθό. Πάνω ἀπὸ τὴν περιουσία
ὁ ἄνθρωπος ἔχει κάτι ἄλλο, ἀπείρως ἀνώτερο,
καὶ αὐτὸ εἶνε ἡ ζωή. Δὲν βρεθήκαμε τυχαίως
ἐδῶ σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο· μᾶς δημιούργησε ὁ
Θεός. Καὶ τὸ σῶμα μας, ὅπως λένε οἱ ἐπιστή-
μονες, ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑκατομμύρια - δισε-
κα τομμύρια κομματάκια. Ὅπως ἕνα σπίτι ἢ μιὰ
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Δὲν χρειάζονται πολλοὶ νόμοι, ἕνας ἀρκεῖ!
«Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι,καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6,31)
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ἐκκλησία δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα λιθάρι ἀλ -
λὰ ἀπὸ πολλὰ «λιθάρια», ἀπὸ πολλὰ «τοῦ βλα»,
ποὺ συναρμόστηκαν τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλ λο, ἔτσι
καὶ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα εἶνε μία θαυμαστὴ οἰ -
κοδομὴ ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ μικρὰ - μικρὰ πρα -
γματάκια ποὺ λέγονται κύτταρα. Κάθε κύττα-
ρο εἶνε ἕνα ἐργοστάσιο· καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἔ -
φτειαξε ὁ Θεός. Θέλεις λοιπὸν ὁ ἄλλος νὰ πά -
 ρῃ ἕνα μαχαίρι καὶ νὰ σοῦ βγάλῃ τὰ μάτια, νὰ
σοῦ κόψῃ τὴ μύτη ἢ τ᾽ αὐτιά; θέλεις νὰ σὲ τραυ-
 ματίσῃ, νὰ σὲ πληγώσῃ, νὰ σὲ πυροβολήσῃ, νὰ
σὲ σκοτώσῃ; Ὄχι. Ὅπως λοιπὸν δὲν θέ λεις ὁ
ἄλλος νὰ βλάψῃ τὴ ζωή σου, ἔτσι κ᾽ ἐ σὺ νὰ μὴ
βλάψῃς τὴ ζωή του. Ὅλα ὁ Θεὸς τὰ ἔφτεια ξε·
κι ὅλη ἡ ἐπιστήμη νὰ μαζευτῇ, ἕνα μάτι δὲν
φτειάνει, ἕνα αὐτὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ, μιὰ
καρδιὰ ποὺ νὰ χτυπάῃ δὲν κάνει. Ὅ,τι λοιπὸν
δὲν μπορεῖς νὰ φτειάξῃς, μὴν τὸ καταστρέ -
ψῃς. Ἂν γκρεμίσῃς μία ἐκκλησία, χτίζεις ἄλλη
καινούργια· ἂν γκρεμίσῃς ἕνα σπίτι, χτίζεις
ἄλλο σπίτι· ἂν γκρεμίσῃς ἕνα ἐργοστάσιο,
μπορεῖ νὰ φτειάξῃς ἕνα ἄλλο. Σῶμα ὅμως ἀν -
θρώπου; Τίποτα! οὔτε ἕνα κύτταρο. Λοιπόν,
ὅ,τι δὲν μπορεῖς νὰ φτειάξῃς, μὴν τὸ κατα-
στρέφεις. Αὐτὸ σημαίνει τὸ «Καθὼς θέλε τε
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποι-
εῖτε αὐτοῖς ὁμοίως».

� Ἀλλὰ πάνω κι ἀπὸ τὴν περιουσία κι ἀπὸ
τὴ ζωή του ἀκόμη κάθε ἄνθρωπος ἔχει κάτι
ἄλλο ἀνώτερο. Ποιό εἶνε; Ἡ τιμή του. Δὲν μπο-
 ρεῖ νὰ ζήσῃ ὁ ἄνθρωπος χωρὶς τιμή. Θέλεις
λοιπὸν ὁ ἄλλος νὰ σὲ ὑβρίζῃ, νὰ σὲ παρουσι -
άζῃ σὰν ἕνα κακοποιό, νὰ σὲ συκοφαντῇ; θέ-
λεις νὰ πηγαίνῃ στὸ δικαστήριο νὰ λέῃ ψέμα-
τα εἰς βάρος σου; νὰ γράφῃ στὶς ἐφημερίδες
ἐναντίον σου; θέλεις, ἐνῷ ἐσὺ θὰ λείπῃς, νὰ
τρυπώσῃ τὴ νύχτα σὰν φίδι στὸ σπίτι σου καὶ
νὰ ἀτιμάσῃ τὴ γυναῖκα σου; Ὄχι. Παραπάνω
ἀπ᾽ ὅλα ἔχεις τὴν τιμή. Ὅπως λοιπὸν ἐσὺ θέ-
λεις νὰ σέβεται ὁ ἄλλος τὴν τιμή σου, ἔτσι κ᾽
ἐσὺ νὰ σέβεσαι τὴν τιμή του. «Καθὼς θέλετε
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποι-
εῖτε αὐτοῖς ὁμοίως».

Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ πλευρὰ αὐ -
τῶν τῶν τριῶν ἀγαθῶν, ποὺ εἴπαμε, ὑπάρχει
καὶ ἡ θετικὴ πλευρά. Ὅπως τὸ νόμισμα ἔχει
δύο ὄψεις, ἔτσι καὶ ὁ νόμος αὐτὸς τοῦ Κυρίου
ἔχει δύο ὄψεις. Ποιά εἶνε ἡ θετική του πλευ ρά;
Πεινᾷς; Θέλεις ὁ ἄλλος νὰ σοῦ δώσῃ ψωμὶ νὰ
φᾷς· διψᾷς; νὰ σοῦ δώσῃ ἕνα ποτήρι νερό.
Εἶσαι γυμνός; Θέλεις νὰ σοῦ δώσῃ ἕνα ῥοῦχο
νὰ σκεπαστῇς. Εἶσαι ἄρρωστος; Θέλεις νὰ σ᾽
ἐπισκεφθῇ. Πέθανε ὁ πατέρας ἢ ἡ μητέρα σου;
Θέλεις νὰ σὲ συλλυπηθῇ. Ὅπως λοιπὸν ἐσὺ

θέλεις ὁ ἄλλος νὰ σὲ βοηθῇ, ἔτσι κ᾽ ἐσὺ νὰ
εἶσαι πρόθυμος νὰ τὸν βοηθήσῃς στὴν ἀνάγ -
κη του. «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄν -
 θρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως».

Αὐτὸς εἶνε ὁ χρυσὸς κανόνας· ἕνας νόμος
μὲ λίγα λόγια, δώδεκα λέξεις, ἀλλὰ μὲ μεγά-
λη σημασία. Ἐκτελεῖται; Μόνο ἀπὸ «τὸ μικρὸν
ποίμνιον» τοῦ Χριστοῦ (Λουκ. 12,32). Δυστυχῶς δὲν
ἐκ τελεῖται ἀπὸ ὅ λους. Ὁ αἰώνας αὐτὸς ποὺ
ζοῦ με εἶνε ὁ χειρότερος τῆς ἀνθρωπότητος.
Πολλοὶ κάνουν προγράμματα γιὰ τὸ μέλλον.
Ἐγὼ δὲν εἶμαι αἰσιόδοξος. Τὸ κακὸ ἔχει αὐ -
ξηθῆ, ἔχει λάβει πλέον τεράστιες διαστάσεις·
καὶ ὁ κόσμος συνεχίζει νὰ ἁμαρτάνῃ ἀμετα-
νόητος. Ἡ ἀνθρωπότης ἔκανε ὣς τώρα δύο
παγ κοσμίους πολέμους· ἑκατομμύρια ἄνθρω-
ποι σκοτώθηκαν, καὶ τὰ αἵματά τους ἔγιναν
Ἀξιός, ποταμὸς ὁλόκληρος καὶ λίμνη ἀπέραν -
 τη. Ἁμάρτησε σοβαρὰ ὁ ἄνθρωπος, παρέβη
τὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ. Τώρα ἐλπίζουν, πολλὰ ἐλ -
πίζουν καὶ σχεδιάζουν. Ἕνα χρειάζεται καὶ αὐ -
τὸ φτάνει. Στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη νὰ γράψου με
ἕνα νόμο, ὄχι πολλούς. Δὲν χρειάζον ται πολλοὶ
νόμοι, ἕνας νόμος χρειάζεται, αὐτὸς ποὺ μπο-
 ρεῖ νὰ δημιουργήσῃ μία εὐ τυχῆ κοινωνία, καὶ
ὁ νόμος αὐτὸς εἶνε αὐτὸς ποὺ ἀκούστηκε σή-
μερα· «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄν -
θρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως».
Προ τοῦ νὰ κάνῃς κάτι, νὰ ῥωτᾷς· Αὐτὸ ποὺ θὰ
κάνω θέλω νὰ μοῦ τὸ κάνῃ ὁ ἄλλος; Καὶ ἂν ὁ
ἄλλος θέλῃς νὰ σοῦ τὸ κάνῃ, κάνε το. Ἔτσι
νὰ βαδίζῃς, καὶ τότε θὰ ὑπάρχῃ εὐτυχία.

* * *Αὐτὰ τὰ λίγα εἶχα νὰ σᾶς πῶ σήμερα, ἀδελ-
φοί μου, γιὰ τὸ νόμο αὐτόν, ποὺ ἔχει ὡς βάσι
τὴ μεγάλη ἐντολὴ τῆς ἀγάπης καὶ γι᾽ αὐτὸ
μπορεῖ νὰ ὀνομαστῇ καὶ «νόμος βασιλικός» (βλ.
Ἰακ. 2,8), ἀφοῦ τὸν θέσπισε ὁ βασιλεὺς τῶν βασι-
λέων Χριστός (βλ. Α΄ Τιμ. 6,15).Εὔχομαι, ἐκεῖ ποὺ κατοικεῖτε κακὸ νὰ μὴ
γίνεται ποτέ, νὰ μὴ συμβαίνῃ ἀδικία, κλοπή,
ἐκμετάλλευσι, συκοφαντία· νὰ μὴν ὑπάρχῃ
μοιχεία, πορνεία, διαζύγιο, ἀλλὰ ὅλοι νὰ ζῆτε
σὰν ἀγαπημένα παιδιὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ μὲ τὴν
ἐλπίδα αὐτή, ὅτι θ᾽ ἀκούσετε τὰ λόγια τοῦ
Χριστοῦ μας, ὅτι θὰ ἐφαρμόσετε τὸν βασιλι -
κὸ αὐτὸν νόμο τοῦ Σωτῆρος μας, εὔχομαι ὁ -
λοψύχως νὰ εἶστε εὐλογημένοι.Εὐλογῶ τὸ χωριό σας, τὰ σπίτια σας, τὰ χω-
ράφια σας, τοὺς κήπους σας, τὰ παιδιά σας,
τὶς γυναῖκες σας. Καὶ εἴθε ὁ Θεὸς διὰ τῶν
πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου νὰ εἶνε
πάντα μαζί σας. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Δόξα καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπω, ἀδελφοί
μου, στὸν πανάγαθο Κύριο, ποὺ μὲ ἀξιώ-

νει καὶ πάλι νὰ κάνω τὰ κηρύγματα αὐ τά. Εὐ -
χαριστῶ τὸν παντοδύναμο Θεὸ καὶ τὸν παρα -
κα λῶ νὰ μὲ ἐνδυναμώσῃ ὥστε νὰ κηρύξω καὶ
πάλι τὸν Χριστόν μας.

Θέλω νὰ πῶ λίγα λόγια ἐπὶ τοῦ σημερινοῦἀποστόλου, ποὺ εἶνε περικοπὴ ἀπὸ μία ἐ πι-
στολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου (βλ. Β΄ Κορ. 6,16 – 7,1).

Εἶνε ἀλήθεια ὅτι τὰ ἀποστολικὰ ἀναγνώ-σματα εἶνε δυσκολώτερα ἀπὸ τὰ εὐαγγελικά·
γι᾽ αὐτὸ ἴσως καὶ οἱ κήρυκες πιό σπάνια ἀπο-
φασίζουν νὰ μιλή σουν ἐπὶ τοῦ ἀ πο στόλου πα -
ρὰ ἐπὶ τοῦ εὐ αγγελίου. Τὰ Εὐαγγέ λια περιέ-
χουν κυρίως ἱ στορία, δηλαδὴ ἀ φή γησι, τὴν ὁ -
ποία εὐκολώτερα παρα κολουθεῖ ὁ καθένας·
ἐνῷ οἱ ἐ πιστολὲς τῶν ἀ ποστόλων πε ριέχουν
κυ ρίως διδαχή, πνευμα τικὲς δη λαδὴ ἔννοιες,
οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦν προσήλω  σι καὶ ἔν τονη πα-
ρακολούθησι. Γι᾽ αὐτὸ στὰ κηρύγματα ἐπὶ τῶν
ἀποστολι κῶν ἀναγνωσμάτων χρει  άζεται νὰ κο-
 πιάσουμε λίγο περισσότερο· τὰ δύσ  κο λα μα-
θήματα ζητοῦν μεγαλύτερη προσοχή.

Ἂς ἀνοίξουμε λοιπὸν τώρα τὰ αὐτιὰ τῆς
καρδιᾶς γιὰ ν᾽ ἀκούσουμε τὰ θεόπνευστα μα-
θήματα ποὺ μᾶς παραδίδει σήμερα ὁ ἀπόστο-λος τῶν ἐθνῶν Παῦλος, ὁ ἱ δρυ τὴς καὶ θεμελι -
ωτὴς ὅλων τῶν ἐκ κλησιῶν τῆς πατρίδος μας.

* * *⃝ Στὴν ἀρχή, ἀγαπητοί μου, μᾶς ἐξηγεῖ τὸν ὑ -ψηλὸ προορισμὸ ποὺ ἔχει ὁ Χριστιανός. Ὅλοι
ὀνομαζόμαστε Χριστιανοί, ἀλλὰ πόσοι ἀπ ὸ
μᾶς γνωρίζουμε καὶ συνειδητοποιοῦμε τὸν
προορισμό μας; Ὁ Παῦλος τὸν εἶχε κατα λά-
βει καλά, καὶ μὲ ὅσα διδάσκει προσπαθεῖ νὰ
μᾶς βοηθήσῃ νὰ τὸν νιώσουμε κ᾽ ἐμεῖς.Τί εἶνε λοιπὸν Χριστιανός; Κάτι πολὺ σπου-
δαῖο. Ὁ Χριστιανὸς δὲν εἶνε ἁπλῶς ἕνα ζων -
τανὸ πλάσμα, ἕνα ζῷο· δὲν εἶνε ἁπλῶς ἕνας

λογικὸς ἄν θρωπος· δὲν εἶνε οὔτε καὶ ἕνας
πρίγκιπας· δὲν εἶνε οὔτε ἀκόμη καὶ ἕνας βα-
σιλιᾶς. Τί εἶνε λοιπόν; Κάτι παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα
αὐτά. ᾽Ρωτᾶ με τὸν ἀ πόστολο Παῦλο· τί εἶνε
Χριστιανός; Καὶ ἀ κοῦστε τὴν ἀπάντησι· Ὁ Χρι-
 στιανὸς εἶνε να ὸς τοῦ Θεοῦ - λαὸς τοῦ Θεοῦ
- παιδὶ τοῦ Θεοῦ! Ἂς τὰ πάρουμε ἕνα - ἕνα.� Ναὸς τοῦ Θεοῦ! Τί εἶνε ὁ ναός; Εἶνε ἕνα
οἰκοδόμημα, μέσα στὸ ὁποῖο οἱ πιστοὶ λατρεύ -
ουν τὸ Θεό. Ὁ ναός, ἡ ἐκκλησία, εἶνε ἕ νας
τό πος ἱερός, καθαρὸς καὶ γαλήνιος, ἀφιερω-
μένος ἀποκλειστικὰ στὸ Θεό. Ἀλ λὰ καὶ κάθε
Χριστιανὸς εἶνε ἕνας ναὸς τοῦ Θεοῦ· ναὸς ὄ -
χι ἄψυχος ὅπως ἕνα κτήριο, ἀλ λὰ ναὸς ἔμ ψυ-
χος καὶ λογικός. Ἔχουν χτιστῆ ὡραῖ ες ἐκ κλη-
σίες· ὡρισμένες μάλιστα, ὅπως εἶνε γιὰ μᾶς ἡ
Ἁγία Σοφία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀπο-
τε λοῦν κομψοτεχνή ματα, θαύματα τῆς τέχνης,
μνημεῖα αἰώνων. Περισ  σότερο ὄμορφη ὅμως,
ἡ πιὸ ὡραία ἀπὸ ὅ λες τὶς ἐκ κλησίες ξέρετε
ποιά εἶνε; Εἶνε ἡ καρδιά μας! Αὐτὴ εἶ νε ἡ πιὸ
λαμ πρὴ ἐκκλησιά, αὐτὴ εἶ νε τὸ πιὸ ποθητὸ
σκήνωμα τοῦ Κυρίου. Αὐ τὴν θαυμάζουν οἱ
ἄγ  γελοι, σ᾽ αὐτὴν ἀναπαύεται ὁ Θεός.

Χαῖρε λοιπόν, Χριστιανέ. Ἂς εἶσαι καὶ ὁ πιὸ
ἄ σημος τοῦ κόσμου· ἂς εἶσαι καὶ ὁ πιὸ περι-
φρονημένος χειρῶναξ, ἂς εἶσαι κ᾽ ἕ νας λοῦ -
στρος, ἂς εἶσαι καὶ μιὰ ὑπηρέτρια, ἂς εἶσαι
καὶ μιὰ πλύστρα. Ἐφ᾽ ὅσον εἶσαι Χριστι ανός,
ἡ ταπεινὴ καρδιά σου εἶνε θρόνος τοῦ Μεγά -
λου Θεοῦ. Μέσα σ᾽ αὐτὴν μυστικῶς λατρεύ-
εται καὶ ὑμνεῖται ὁ Κύριος.� Λαὸς τοῦ Θεοῦ ἔπειτα! Οἱ λαοὶ τῆς γῆς
αἰ  σθάνονται ἀσφαλεῖς ἔχοντας καθένας μπρο-
 στά του με γάλους ὁδηγοὺς καὶ ἀκολουθών -
τας μὲ πειθαρχία σοφοὺς κυβερνῆτες. Ὅπως
λοιπὸν ἐ κεῖνοι νιώθουν εὐτυχεῖς, ἔτσι καὶ πο -
λὺ περισ σότερο εὐτυχὴς καὶ μα κάριος εἶνε ὁ
Χριστι ανός· γιατὶ ἔχει κυβερνήτη στὴ ζωή
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του τὸν αἰώνιο Θεό. Εἶνε ὑπήκοος τῆς βασι-
λείας τοῦ Θεοῦ, πολίτης τοῦ κράτους τῆς με-
γαλωσύνης του. Καὶ αἰσθάνεται τὴ μεγαλύτε-
ρη ἀσφάλεια ἐφ᾽ ὅσον διατελεῖ ὑπὸ τὴν κρα-
ταιὰ προστασία του.

Εἶνε λοιπὸν ναὸς τοῦ Θεοῦ, λαὸς τοῦ Θε-
οῦ, καὶ τέλος κάτι περισσότερο·� Παιδὶ τοῦ Θεοῦ! Ἐδῶ ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος ἀποκαλύπτει τὸ ἀσύλληπτο ὕψος ὅπου ὁ
Κύριος ἀνεβάζει αὐτὸν ποὺ μένει πιστὸς καὶ
συνεπὴς Χριστιανός. Ὄχι παιδὶ τοῦ ἄλφα νοι-
κο κύρη ἢ τοῦ βῆτα ἄρχοντα ἢ τοῦ γάμμα βα-
σι λέως, ἀλλὰ παιδὶ τοῦ Θεοῦ! Τὸ σκέφτηκες
αὐ τὸ ποτέ, ἀδελφέ μου; Καμαρώ νουν τὰ παι-
διὰ ποὺ συνέβη νὰ ἔχουν ὀνομαστὸ πατέρα
στὸν κόσμο αὐτόν· μὰ ὁ Χριστιανὸς ἂς χαίρῃ,
διότι ὁ δικός του Πατέρας εἶνε πάνω ἀπὸ ὅ -
λους τοὺς πατέρες τῆς γῆς. Εἶ σα ι παιδὶ τοῦ
Θεοῦ! Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ βγῆ κες ἀπὸ τὴν ἱε -
ρὰ κολυμβήθρα τοῦ βαπτίσματος ἔγινες μέλος
τῆς οἰκογενείας ἐκείνης, ποὺ πατέρα ἔχει τὸν
ἐν Τριάδι Θεόν. Δὲν εἶ σαι πλέον ἐχθρὸς τοῦ
Θεοῦ, δὲν εἶσαι ἁπλῶς φίλος τοῦ Θεοῦ· εἶσαι
παιδὶ τοῦ Θεοῦ. Σὲ ἔχει υἱοθετήσει ὁ Κύριος.

Χαῖρε, λοιπόν, Χριστιανέ. Ἀλλὰ καὶ
⃝ Φοβοῦ. Φοβοῦ, διότι τὸ βαρὺ ὄνομά σου Χρι-
 στιανὸς δημιουργεῖ καὶ μεγάλες ὑποχρεώσεις.
Ἔχεις χρέος νὰ ζήσῃς σὰν παιδὶ τοῦ Θεοῦ.
Γιατὶ ὅπως τὸ διεφθαρμένο παιδὶ ἀτιμάζει τὸν
πατέρα του, ἔτσι καὶ ὁ ἀσυνεπὴς χριστιανὸς
ἀ τιμάζει τὸν οὐράνιο Πατέρα, ῥίχνει τοὺς θε-
ϊκοὺς τίτλους στὸν βόρβορο! Γι᾽ αὐτὸ ὁ Παῦ -
λος, ἀφοῦ μᾶς ὠνόμασε ναὸ τοῦ Θεοῦ - λαὸ
τοῦ Θεοῦ - τέκνα τοῦ Θεοῦ, μᾶς λέ ει· «Καθα-
ρί σωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρ-
κὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην
ἐν φόβῳ Θεοῦ» (Β΄ Κορ. 7,1). Αὐτὴ εἶνε ἡ ἁγία συμ-βουλὴ τοῦ Παύλου· νὰ καθαρίσουμε τὸ σῶμα
- νὰ καθαρίσουμε καὶ τὴν ψυχή.Τὸ σῶμα νὰ τὸ ἔχουμε καθαρό. Ἀλλὰ πότε
τὸ σῶμα εἶνε καθαρό; Μήπως ὅταν κάνῃ λου-
τρὰ μὲ εἰδικὰ σαπούνια καὶ ἀρώματα; Καθα ρὸ
εἶνε τὸ σῶμα ποὺ μένει μακριὰ ἀπὸ τὴν ἁ μαρ-
τία τῆς σαρκός. Τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα –ἐ -
πιτρέψτε μου νὰ τὰ κατονομάσω–, ἡ μοιχεία, ἡ
πορνεία καὶ κάθε ἄλλη αἰσχρότητα, λερώνουν
τὸ σῶμα. Ἆ, προτιμότερο νὰ βουτήξῃς τὸ σῶ -
μα σου μέσα σ᾽ ἕνα ἀποχωρητήριο, παρὰ νὰ
τὸ ῥίξῃς στὰ φοβερὰ αὐτὰ ἁμαρτήματα.

Καθαρὸ λοιπὸν τὸ σῶμα. Ἀλλὰ καὶ καθαρὴ
πρέπει νά ̓ νε καὶ ἡ ψυχὴ ἀπὸ ἁμαρτία. Μὴ τὴν
μολύνῃς μὲ τὴν ὑπερηφάνεια, μὲ τὶς πονηρὲς
σκέψεις, μὲ ἐμπαθεῖς ἐπιθυμίες. Αὐτὰ μολύ-
νουν, λερώνουν τὴ στολὴ τῆς ψυχῆς.

Ὤ ἡ ἁμαρτία! Αὐτὴ μεταβάλλει τὴν ψυχὴ
σὲ ἕνα στάβλο βρωμερό. Καὶ στὸ στάβλο δὲν
μένουν οἱ βασιλιᾶδες, μένουν τὰ ζῷα. Κ᾽ ἐ -
μεῖς, ἂν θέλουμε νὰ κατοικήσῃ ὁ Θεὸς στὴν
καρδιά, ἂν θέλουμε νὰ γίνουμε ἐκλεκτὸς λα -
ὸς τοῦ Θεοῦ, ἂν θέλουμε νὰ μᾶς υἱοθετήσῃ ὁ
Θεός, πρέπει νὰ καθαρίσουμε τὴν ψυχή μας.

Ἀλλὰ πῶς θὰ τὴν καθαρίσουμε; Μὲ τὸ φό-
βο τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴ μετάνοια καὶ ἐξομολόγη-
σι στὸν πνευματικό. Μὲ τὰ μέσα, ποὺ διαθέ-
τει ἡ Ἐκκλησία μας, καθαρίζεται ἡ ἁμαρτωλὴ
ψυχή. Καθαριστήριο τῆς ψυχῆς εἶνε ἡ Ἐκκλη-
σία· ἐδῶ καθαρίζονται οἱ ψυχές. Ὅταν ἔχῃς
λερωμένο ῥοῦχο, τὸ πηγαίνεις στὸ καθαρι-
στή  ριο, ὅπου ὁ τεχνίτης τὸ καθαρίζει. Δεῖ ξε
καὶ γιὰ τὴν ψυχὴ τὸ ἴδιο ἐνδιαφέρον ποὺ δεί-
χνεις γιὰ ἕνα λερωμένο ῥοῦχο! Καθάρισε τὴν
ψυχὴ στὸ λουτρὸ τῆς μετανοίας.

Καὶ ὅταν ἡ ψυχή σου αἰσθανθῇ καθαρή, τό-
τε θὰ γίνῃ ἕνα μικρὸ παλάτι, στὸ ὁ ποῖο θὰ κα-
τοικῇ ὁ Μέγας Θεός. Καὶ θὰ σὲ εὐλογῇ καὶ θὰ
σὲ χαριτώνῃ, ἕως ὅτου σὲ καταστήσῃ καὶ κλη-
 ρονόμο τῆς βασιλείας του, τὴν ὁποία ὑπό-
σχεται σὲ ὅλα τὰ ἀγαπημένα παιδιά του, τοὺς
πιστοὺς ἀγωνιστὰς Χριστιανούς.

* * *Αὐτὰ τὰ λίγα εἶχα νὰ πῶ, ἀγαπητοί μου, τώ-
ρα στὴν ἀρχὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ἂν
θέλῃ ὁ Θεός, θὰ συνεχίσουμε τὰ κηρύγματα.
Θὰ σᾶς παρακαλέσω τώρα γιὰ κάτι ἄλλο.

Γνωρίζουμε σὲ ποιές ἡμέρες ζοῦμε. Βλέπου-
 με τί κίνδυνος ὑπάρχει νὰ λερωθοῦμε καὶ νὰ
χάσουμε τὴν ψυχή μας. Ὅλοι κινδυνεύουμε νὰ
πάθουμε τὸ φοβερὸ αὐτὸ δυσ τύχημα, ἰδί ως
ὅ μως κινδυνεύουν τὰ παιδιά, ποὺ βρί σκον ται
στὴ δύσκολη ἡλικία. Γι᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκ κλησία μας,
γιὰ νὰ τὰ προφυλάξῃ ἀπὸ κινδύνους, ἵδρυσε
τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα. Ἐκεῖ τὰ διδάσκει τὸ
θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ προσπαθεῖ νὰ τὰ μάθῃ
ν᾽ ἀγαποῦν τὸ Χριστὸ καὶ τὸν θεῖο νόμο του.
Γι᾽ αὐτὸ παρακαλῶ τοὺς πιστοὺς γονεῖς νὰ
στείλουν τὰ παιδιά τους στὸ Κατηχητικό. Λει-
τουργοῦν ἰδιαίτερα τμήματα γιὰ ἀγόρια καὶ
κορίτσια ὅλων τῶν βαθμίδων.

Τὴν περίοδο αὐτὴν ἀρχίζουν τὰ μαθήματα.
Καὶ εὔχομαι, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας,
γονεῖς, μαθητὰς καὶ μαθήτριες, κατηχητὰς
καὶ κατηχήτριες, ὥστε μὲ μεγαλύτερη προθυ -
μία νὰ τρέξουμε ἐφέτος στὸ πρσκλητήριο αὐ -
τό, πρὸς δόξαν τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σω τῆ -
ρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὸν ὁποῖο πρέπει
πᾶσα δόξα τιμὴ καὶ προσ κύνησις εἰς τοὺς αἰ -
ῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας τὴν 9-10-1938.Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ μικρὴ ἀναπλήρωσις 9-7-2022.
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Βρισκόμαστε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, στὸν
Ὀκτώβριο. Ἐὰν τὸ μῆνα αὐτὸ βγοῦμε ἀ -

πὸ τὴν πόλι ἔξω στοὺς κάμπους, τὰ μάτια μας
θὰ δοῦν ἕνα εὐχάριστο θέαμα· γιατὶ τὰ πιὸ
ὡραῖα θεάματα εἶνε αὐτὰ ποὺ βλέπεις στὴν
ὕ παιθρο τοῦ Θεοῦ. Θὰ δοῦμε τοὺς γεωργοὺςνὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὴ σπορά. Στεῖλε, Θεέ μου,
τοῦ ἥλιου σου τὴ θέρμη, φύσηξε ἀεράκι κα-
τάλληλο, ῥίξε τὴ βροχούλα σου, νὰ μαλακώ-
σουν τὰ χώματα νὰ πρασινίσῃ ἡ γῆ!

Ἂς εἶνε εὐλογημένος ὁ ἅγιος Θεός μας,
γιατὶ αὐτὸς ἔφτειαξε τὰ πάντα. Αὐτὸς ἔφτει-
αξε καὶ τὸ σπόρο, ποὺ οἱ γεωργοὶ σκορπᾶνε
στὰ σπλάχνα τῆς γῆς. Ἀπὸ αὐτὸν βγαίνει μιὰ
καινούργια ζωή.

Γιατί στὰ κόλλυβα βάζουμε σιτάρι βρασμέ-
 νο; Διότι κάθε σπόρος φωνάζει· Μὴν κλαῖ τε!
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι…»! Κάθε
σπόρος πέφτει μέσα στὴ γῆ, σαπίζει, καὶ βγαί-
νει στάχυς. Ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει,
τὸν βάζουμε μέσα στὴ γῆ, σαπίζει, κι ἀπὸ ᾿κεῖ
θὰ βγῇ ἀναστημένος. Γι᾿ αὐτὸ βράζουμε κόλ-
λυβα. Τὸ σιτάρι εἶνε ἕνα σύμβολο τῆς ἀνα-στάσεως.

Θαυμάζουμε, διότι τὸ σιτάρι ἔχει τέτοια
ζωή; Ὦ Χριστιανοί μου, ἂς θαυμάσουμε τώρα
κάτι ἄλλο, ποὺ ἔχει πιὸ μεγάλη δύναμι. Ποιό;
Εἶνε αὐτὸ ποὺ λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο (βλ.
Λουκ. 8,4-15). Τί λέει τὸ εὐαγγέλιο;

* * *Βγῆκε, λέει, ἕνας γεωργός, Γεωργὸς οὐ ρά-νιος, καὶ σκόρπισε πάνω στὴ γῆ τὸν σπόρο
του. Ἀλλὰ ἕνα μέρος τοῦ σπόρου ἔπεσε στὸδρόμο, καὶ ἦρθαν τὰ πουλιὰ καὶ πῆραν τὸν
πο λύτιμο σπόρο. Ἄλλο μέρος ἔπεσε πάνωστὴν πέτρα, καὶ δὲν μπόρεσε νὰ βλαστήσῃ.
Ἄλλο ἔπεσε στ᾿ ἀγκάθια κι αὐτὰ τὸν ἔπνιξαν.
Καὶ τὸ τέταρτο καὶ τελευταῖο μέρος τοῦ σπό-

ρου ἔπεσε σὲ ἐκλεκτὴ γῆ, ἔπεσε σὲ μαλακὸ
χῶμα ποὺ ἦταν γεμᾶτο ὑγρασία, καὶ ἐκεῖ τὸ
1 κιλὸ ἀλλοῦ μὲν ἔγινε 30, ἀλλοῦ ἔγινε 60, κι
ἀλλοῦ ἔγινε 100. Εὐλογία Θεοῦ!

Τί σημαίνει αὐτὴ ἡ εἰκόνα ποὺ πῆρε ὁ Χρι-στός μας ἀπὸ τὴ γεωργία; Γεωργὸς εἶνε ὁ
Χριστός. Καὶ ὁ σπόρος ποὺ σπέρνει, ὁ πολύ-
τιμος, εἶνε ὁ λόγος του, εἶνε ἡ διδασκαλία
του, τὰ θεῖα του λόγια.

Γιά κοιτάξτε. Τίποτε ἄλλο δὲν εἶχε ὁ Χρι-
στὸς ὅταν ἦρθε στὴ γῆ. Τὰ λόγια του εἶχε μό-
νο. Καὶ τὰ λόγια του αὐτὰ κάνουν θαύματα
στὸν κόσμο. Δὲν τὸ πιστεύετε;

� Νά ἕνας λόγος του· «Δεῦτε ὀπίσω μου
καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων», ἐλᾶτε πί-
σω μου, ἀκολουθῆστε με, γιὰ νὰ σᾶς κάνω
ψαρᾶδες ἀνθρώπων, ποὺ νὰ ῥίχνετε τὰ δί-
χτυα σας μέσα στὸν κόσμο καὶ νὰ πιάνετε
ψυχές (Ματθ. 4,19). Αὐτὸς ὁ λόγος του ἔκανε τοὺςψαρᾶδες τῆς Γαλιλαίας ν᾿ ἀφήσουν τὰ δίχτυα
τους· καὶ ἔγιναν ἁλιεῖς ἀνθρώπων, διδάσκα-
λοι τοῦ κόσμου.

� Ἕνας ἄλλος λόγος του, ποὺ τράνταξε τὶς
καρδιές· Ἐλᾶτε κοντά μου, εἶπε, οἱ ἁμαρτω-
λοὶ τοῦ κόσμου, ὁσαδήποτε καὶ νά ᾿νε τὰ ἁ -
μαρ τήματά σας· «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ
κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύ-
σω ὑμᾶς» (Ματθ. 11,28). Αὐτὸς ὁ λόγος ἔδωσε θάρ-
ρος καὶ στὴν ἁμαρτωλὴ γυναῖκα ποὺ ἀκοῦμε
τὴ Μεγάλη Τρίτη τὸ βράδι, κ᾿ ἔκανε τὰ μάτια
της νὰ τρέχουν ἀκατάπαυστα. Τόση μετάνοια
ἔδειξε, ὥστε ὁ Χριστὸς νὰ πῇ γι᾿ αὐτὴν ἐκεῖ -
ν α τὰ λόγια· «Ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ
πολλαί, ὅτι ἠγάπησε πολύ» (Λουκ. 7,47).

� Τί δύναμι ἔχει ἕνας λόγος τοῦ Χριστοῦ!
Ἀκόμα καὶ πάνω στὸ σταυρὸ ποὺ ἄνοιξε τὰ ἅ -
γιά του χείλη καὶ εἶπε ἐκεῖνα τὰ μικρὰ καὶ
σύν τομα λόγια, ἔφτασαν τὰ λόγια ἐκεῖνα νὰ
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δονήσουν τὴν καρδιά. Κάτω ἀπὸ τὸ σταυρὸ
ὑπῆρχαν αὐτιὰ θηρίων· ἀλλ᾿ ἦταν κ᾿ ἕνα αὐτί,
ποὺ ἄκουσε. Ἦταν ὁ Λογγῖνος ὁ ἑκατόνταρ-χος. Τί ἄκουσε; Ἄκουσε τὰ θεϊκὰ λόγια ποὺ
εἶ πε ὁ Χριστὸς στὴ Μάνα, στὸ μαθητή, στὸ
λῃ στή, καὶ μέσα του λοιπόν, ἑκατόνταρχος
αὐ τός, ἀξιωματικὸς τοῦ ἀποσπάσματος τῆς
ἐκτελέσεως, μὲ ἀνωτέρα ἐξουσία, ἐκπροσω -
πῶν τὴν ἀδάμαστη Ῥώμη –ὅσοι κάνατε στὸ
στρατὸ ξέρετε τί ἐγωισμὸ εἶχαν καὶ ἔχουν ἀ -
κόμη οἱ ἀξιωματικοί–, τὸν βλέπεις αὐτὸν νὰ
χαμηλώνῃ, νὰ πέφτῃ, νὰ ῥίχνῃ τὰ σπαθιὰ καὶ
τὰ κράνη του, νὰ γίνεται πτῶμα, νὰ φιλάῃ τὰ
ἄ χραντα πόδια τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ λέῃ· «Ἀ -
ληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος» (Ματθ. 27,54). Ἀπὸ τὴν
ὥρα ἀκείνη ἄφησε πιὰ τὸ στρατιωτικό του ἐ -
πάγγελμα καὶ ἄλλαξε πορεία. Πέρασε βουνὰ
καὶ λαγκάδια, καὶ σκόρπισε παντοῦ τὰ λόγια
τοῦ Χριστοῦ μας, ἕως ὅτου κατέληξε στὴν
Και σάρεια, τὴν πατρίδα του, κ᾿ ἐκεῖ –διαβά-
στε τὸ συναξάρι του– μαρτύρησε.

� Ἀλλ᾿ ὄχι μόνο στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ
μας. Καὶ μετά, ὅταν πλέον οἱ ἀπόστολοι σὰν
ἄλλοι γεωργοὶ βγῆκαν νὰ σκορπίσουν τὸ σπό-
ρο, νὰ σπείρουν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, βλέπου-
με τὰ θαύματα. Βλέπουμε τὸν Πέτρο νὰ κη-
ρύττῃ, νὰ σκορπάῃ τὸ σπόρο τὸν πολύτιμο, κι
ἀμέσως τρεῖς χιλιάδες ἄνθρωποι πιστεύουν.
Καὶ ὄχι μόνο ἐκεῖ, ἀλλὰ καὶ σ᾿ ἄλλα μέρη. Ἀλ -
λοῦ περισσότεροι κι ἀλλοῦ λιγώτεροι, ἀλ λοῦ
τρεῖς χιλιάδες, ἀλλοῦ πέντε χιλιάδες, ἀλ λοῦ
δέκα χιλιάδες, ὅπου ἐσπείρετο ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ εἶχε ἀποτελέσματα. Στὴ Μακεδονία λ.χ.
ἔπιασε μὲ ἀφθονία. Θέλετε νὰ δῆτε, σὲ ποιό
μέρος τῆς γῆς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔπιασε λι-
γώ τερο ἀπ᾿ ὅλα; Ποῦ λέτε; Στὴν Ἀθήνα. Γιατὶ
ἐκεῖ εἶχαν μαζευτῆ ὅλοι οἱ ὑπερήφανοι φιλό-σοφοι. Αὐτοί, ὅταν ἄκουσαν, ἄρχισαν νὰ κο-
ροϊδεύουν τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Ἀπ᾿ ὅ λους
πίστεψαν μόνο ὁ Διονύσιος καὶ ἡ Δάμαρις.

� Παντοῦ λοιπὸν εἶχε σκορπιστῆ ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ. Χιλιάδες ψυχὲς τὸν ἄκουσαν. Νά ἡ
δύναμί του! Πόσο δυνατὸς εἶνε ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ, τὸ μαρτυροῦν οἱ ἀπόστολοι, τὸ μαρτυ-
ρεῖ ἡ ἁμαρτωλὴ γυναίκα τῆς Μεγάλης Τετάρ-
της, τὸ μαρτυρεῖ ὁ Λογγῖνος ὁ ἑκαντόνταρ-
χος, τὸ μαρτυροῦν χιλιάδες ψυχές. Τὴ δύνα-
μι τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ μαρτυροῦν ἀκόμη καὶ
οἱ 365 ἅγιοι πατέρες καὶ διδάσκαλοι, τὸ καύ-
χημα τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου,
ποὺ ἑορτάζουν σήμερα. Εἶνε οἱ μεγάλοι, τὰ
μεγάλα φῶτα. Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ 365 πατέρες
καὶ διδάσκαλοι πίστευαν στὸ λόγο τοῦ Θεοῦ.

Τὸ μόνο ὅπλο ποὺ εἶχαν ἦταν ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ. Καὶ ὁ λόγος αὐτὸς κάνει θαύματα.

* * *Καὶ σήμερα σπείρεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
Ποῦ σπείρεται; Νά, καὶ ἡ ὥρα αὐτὴ σπορά εἶ -
νε. Σπέρνουμε κ᾿ ἐμεῖς μέσα στὶς ψυχές σας
τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ.

Πολλοὶ σπείρουν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ
ποιός εἶνε ὁ σπουδαιότερος ἱεροκήρυκας;
Κάπου κοντὰ θὰ τὸν βρῆτε. Κάποια γιαγιὰ μὲ
τὰ ἄσπρα μαλλιά! Δὲν βρῆκα πιὸ μεγάλο δά-
σκαλο καὶ πιὸ μεγάλο ἱεροκήρυκα ἀπὸ τὴ μά-
να καὶ ἀπὸ τὴ γιαγιά. Ὤ ἡ γιαγιά! – ἂν ὑπάρ-
χουν τέτοιες γιαγιάδες, γιατὶ κι αὐτὲς λιγο-
στεύουν στὸν αἰῶνα αὐτόν. Αὐτὲς δὲν ξέρα-
νε πιάνο καὶ γλῶσσες, δὲν τρέχανε στὰ κομ-
μωτήρια, δεξιὰ κι ἀριστερά. Ὤ οἱ ἅγιες για-
γιά δες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τοῦ Μωριᾶ, τῆς
Μα  κεδονίας, τῶν νησιῶν μας, πόσο εἶχαν ἐ -
πά νω τους τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ! Ἔπαιρναν
τὸ ἐγγονάκι στὰ γόνατά τους καὶ τὸ μάθαιναν
νὰ σταυρώνῃ τὰ δυὸ χεράκια του, νὰ κάνῃ τὸ
σταυ ρό του· τοῦ μάθαιναν τὸ «Πάτερ ἡ μῶν»,
τὸ «Πιστεύω», τὸ «Ἅγιος ὁ Θεός». Ὤ οἱ ἅγιες
ἐκεῖνες γιαγιάδες –ποὺ νὰ εἶνε αἰωνία τους ἡ
μνήμη–, αὐτὲς εἶνε οἱ μεγαλύτεροι ἱεροκήρυ -
κες τοῦ κόσμου. Μᾶς δίδαξαν νὰ ἀ γαποῦ με
τὸ Θεό, πατρίδα, γονεῖς…

Θυμᾶμαι κι ὅταν ὑπηρετούσαμε στὸ μέτω-πο. Μιὰ μέρα εἶδα τὸ στρατηγὸ δακρυσμένο.
–Γιατί δακρύζεις, στρατηγέ;
–Αὐτὴ τὴν ὥρα θυμᾶμαι τὴ γιαγιά μου· αὐ -

τὴ μὲ παρηγορεῖ, ποὺ πέθανε πρὶν τριάντα
χρόνια…

Δῶστε μου γυναῖκες ποὺ νὰ πιστεύουν, μα  -νάδες ποὺ νὰ πιστεύουν, κ᾿ ἐλᾶτε νὰ κάνου-
με ἕνα συμβόλαιο· ὕστερα ἀπὸ τριάντα χρό-
νια ἡ Ἑλλάδα θά ᾿νε περιβόλι.

Ἀδελφοί μου,
Μέσα στὸν κόσμο αὐτὸν ὅλοι μας, μικροὶ

καὶ μεγάλοι, νὰ σπέρνουμε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ,
καὶ νὰ τὸν ἐφαρμόζουμε. Ἄχ νὰ δώσῃ ὁ Θεός,
βουνὰ λαγκάδια πεδιάδες ὄρη νὰ καθαρίσουν
ἀπὸ τὴ λέπρα τῆς ἁμαρτίας. Νὰ δώ σῃ ὁ Θεός,
καὶ στὶς καλύβες καὶ στὰ ἀνάκτορα καὶ στοὺς
στρατῶνες, παντοῦ, νὰ σκορπισθῇ ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ. Καὶ νὰ τὸν ἐφαρμόζουμε. Τότε ἡ
πατρίδα μας θὰ γίνῃ τόπος ἅγιος, μακάριος
τόπος, στὸν ὁποῖον οἱ πάντες θὰ ὑ μνοῦμε
Πατέρα Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα εἰς αἰ ῶνας
αἰώνων. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Εἰκοσιτρεῖς Ὀκτωβρίου σήμερα, εἶνε ἡ ἑ ορτὴ τοῦ
ἁγίου Ἰακώβου. Διαβάζον τας τὰ συν αξάρια, δη-

λαδὴ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, βλέπου με, ὅτι τὸ ὄνομαἸάκωβος τὸ ἔχουν εἴκοσι σχεδὸν ἅγιοι· ὅλοι ὀνομά-
ζονται Ἰάκωβοι. Ἄλ λος ἁγίασε μέσα σὲ σπηλιές, ἄλ -
λος στὴν ἔρημο, ἄλλος μέσα στὴν κοινωνία, ἄλλοι σὲ
διάφο  ρα μέρη (Ἰεροσόλυμα, Μεσοποτα μία, Περσία,
Ἅγιο Ὄρος κ.λπ.). Ἀλ λὰ ὁ ση μερινὸς ἅ γι ος Ἰάκω-
βος ξεχωρίζει ἀπ᾽ ὅλους. Εἶνε ἀστὴρ πρώτου μεγέ-
θους. Εἶνε ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος τῶν Ἰεροσολύμων.
Ἦταν ἀκόμη ὁ πρόεδρος τῆς Ἀποστολικῆς Συνό-
δου, καὶ φέρει τὰ ἐπίθετα ἀδελφόθεος καὶ δίκαιος.

* * *Ἂς ἐξηγήσουμε πρῶτα αὐτὰ τὰ δύο· γιατί λέγε-ται ἀδελφόθεος καὶ γιατὶ λέγεται δίκαιος.� Ἀκούγοντας τὴ λέξι ἀδελφόθεος πολλοί, ὅ -
πως οἱ προτεστάντες καὶ οἱ χιλιασταί, σκανδα  λί ζον -
ται· νομίζουν, ὅτι ἡ Παναγία εἶχε κι ἄλ  λα παιδιά. Ἐ -
κτὸς ἀπὸ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστὸν ἡ Μαρία,
λένε οἱ αἱρετικοὶ καὶ ἀσεβεῖς, γέννησε καὶ ἄλ λους
κι ὅτι ὁ Ἰάκωβος ἦ ταν παιδί της ὅπως ὁ Ἰησοῦς
Χριστός. Αὐτὸ εἶνε ψέμα καὶ βλασφημία. Ἡ Ἐκ -
κλη σία γνωρί ζει καὶ διδάσκει, ὅτι ἡ Παναγία ἦτανπαρ θένος πάντοτε· παρθένος πρὸ τοῦ τόκου, παρ-
 θένος ἐν τῷ τόκῳ, παρθένος μετὰ τὸν τόκον, δη-
λα δὴ ἀειπάρθενος. Ὄχι δηλαδὴ παρθένος ὅπως
γεννιῶνται ὅλες οἱ γυναῖκες, ἀλλὰ ἡ παρθενία τὴν
συν ώδευε διὰ βίου, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ γεννήθηκε
μέχρι τὴν ὥρα ποὺ παρέδωσε τὸ πνεῦμα της στὸν
Κύριο καὶ κοιμήθηκε.

–Τότε γιατί ὁ Ἰάκωβος λέγεται ἀδελφόθεος;
Πρέπει νὰ γνωρίζουμε, ἀδελφοί μου, ὅτι κα τὰ τὴν

ἀρχαία παράδοσι, ὁ Ἰωσήφ, ὁ μνήστωρ τῆς Παρ θέ-
νου, ὁ προστάτης καὶ φύλακας τῆς ὑ περαγίας Θε-
οτόκου, προτοῦ νὰ μνηστευθῇ τὴν Παρθένο Μαρι -
άμ, εἶχε σύζυγο, ἡ ὁποία πέ θανε, καὶ κατὰ τὴν Γρα -
φὴ ἀπὸ ἐκείνην εἶχε ἀ ποκτή σει ἕξι τοὐ λάχιστον
παιδιά, ἐκ τῶν ὁ ποίων τὰ τέσσερα ἀρσενικά· τὸ
πρῶ το ἀπὸ αὐ τὰ εἶνε ὁ Ἰάκωβος (βλ. Ματθ. 13,55. Μᾶρκ. 6,3).
Ἐπειδὴ ὅμως ὁ πολὺς ὁ κόσμος, δὲν μποροῦσε νὰ
ἐμ  βαθύ νῃ στὸ ἀσύλληπτο μυστήριο τῆς ἐνανθρω -
πήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἔβλεπε καὶ θεωροῦ σε
τὸν Ἰωσὴφ ὡς πατέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὸνἸάκωβο ὡς ἀδελφό του. Αὐ τὴ εἶ νε ἡ ἐξήγησι τοῦ
ἐπιθέτου ἀδελφόθεος.

� Ὡς πρὸς τὸ ἐπίθετο δίκαιος, ὑπάρχει μιὰ ἄλ -
λη παράδοσις, ὅτι ὁ Ἰωσήφ, ὁ πατέρας τοῦ Ἰακώ-
βου, εἶχε μιὰ μικρὴ περιουσία καὶ προτοῦ νὰ πεθά -
νῃ τὴ μοίρασε στὰ παιδιά του. Ἔ δωσε σὲ ὅλους
τοὺς ἄλλους, καὶ τέλος ἤθελε ν᾽ ἀ φήσῃ μερίδιο
καὶ στὸν Ἰησοῦ, ποὺ τὸν ἀ   γαποῦσε ἰδιαιτέρως,
γιατὶ ἀναμφισβητήτως διακρινόταν ἀπ᾽ ὅλους. Τό-
τε οἱ ἄλλοι γυιοί του εἶπαν· Ὄχι, δὲν θὰ τοῦ δώσῃς
τίποτα· ἐμεῖς δὲν τὸν ἀναγνωρίζουμε, δὲν εἶνε δι-
κός μας!… Ἀκοῦτε; Δηλαδὴ μέσ᾽ στὸ ἴδιο σπίτι τὰ
παιδιὰ ἀπὸ ἄλ λη μητέρα δὲν εἶχαν ἀκόμη πι στέψει
στὸν Ἰησοῦ Χριστό (βλ. Ἰω. 7,5), δὲν τὸν εἶ χαν δεχθῆ ὡς
Μεσσία. Αὐτὸ ἐξηγεῖ γιατί δὲν ἤ θελαν νὰ δοθῇ καὶ
σ᾽ αὐτὸν μερίδιο· δὲν τὸν ἀ γαποῦ σαν. Ὁ Ἰάκωβος
ὅ μως, φερόμενος δικαίως, ἕ κανε τὸν Κύριο συγ κλη-ρονόμο στὸ μερίδιό του.

Αὐτό, ποὺ συνέβη τότε στὸ σπίτι τοῦ Ἰωσήφ,
συμβαίνει καὶ σήμερα· καὶ εἶνε λυπηρό· ἡ διαφορὰστὴν πίστι διχάζει τὰ μέλη. Σπάνιο πρᾶγμα ἡ ἑνό-της. Ἀμφιβάλλω ἐὰν μέσα σὲ δυὸ χιλιάδες οἰκο-
γένειες ὑπάρχουν πέντε ὅ που ὅλοι νὰ συμφωνοῦν·
τότε ἐκεῖ βασιλεύει ἁρμονία παραδείσου. Ὅπου ὅ -
μως δὲν συμφω νοῦν, ἐκεῖ ὑ πάρχει μαρτύριο. Γνώρι -
ζα ἕνα παπᾶ ἅγιο, πνευ ματικὸ ἄνθρωπο –δὲν ξέρω
τώρα ποῦ βρίσκεται–, καὶ τὸ τί τραβοῦσε ὁ ταλαί-
πω ρος ἀπὸ τὴν παπαδιὰ δὲν περιγράφεται· εἶχε
βα σανιστήριο. Γι᾽ αὐτὸ λέω· Δεῖξτε μου μιὰ οἰκο-
γένεια, ποὺ μόλις βραδιάσῃ ὅλοι μαζὶ προσεύχον -
ται, νὰ πέσω νὰ τὴν προσκυνήσω.

Οἱ θεωρούμενοι λοιπὸν ἀδελφοὶ τοῦ Ἰησοῦ στὴν
ἀρ χὴ δὲν τὸν ἀγαποῦσαν. Μετὰ τὴν ἀνάστασί τουὅμως πίστεψαν· καὶ μά λιστα ὁ δίκαι  ος Ἰάκωβος. Πί-
στεψε στὸ Χριστὸ μὲ ὅλη τὴν καρδιά του. Ἦταν ἄν -
θρωπος ἐνάρετος καὶ τύ  πος ἀσκητικός. Ἀγαποῦσε
τὴν προσευχή. Λένε, ὅτι τὴ νύχτα προσευχόταν
γο νατιστὸς καὶ τὰ γόνατά του εἶχαν κάνει κάλους
ὅπως τῆς κα μήλας (ἡ καμήλα γιὰ νὰ τὴ φορτώσουν
γονατί ζει καὶ τὰ γόνατά της σκληραίνουν). Λένε ἀ -
κόμα, ὅτι μὲ τὴν προσευχή του ἔ κανε θαύματα. Ὡς
ἐπίσκοπος ἦταν σεβαστὸς καὶ ἀγαπητὸς σὲ ὅλους
καὶ ἡ γνώμη του εἶχε βαρύτητα.

Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν τὸν ἀγαποῦσαν ἦταν οἱ Ἰ ου-
δαῖοι. Οἱ ἀρχιερεῖς τὸν μισοῦσαν θανασίμως. Μιὰ
μέ ρα λοιπὸν τὸν ἔπιασαν, τὸν ἔδεσαν, τὸν ἀνέβα-
 σαν στὸ πιὸ ψηλὸ μέρος τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολο μῶν -

Τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου
Κυριακὴ 23 Ὀκτωβρίου 2022
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τος, σὰν νὰ ποῦμε στὸ καμ παναριό, κι ἀπὸ ᾽κεῖ τοῦ
᾽δωσαν μιὰ σπρωξιά, τὸν ἔρριξαν κάτω καί, ἐνῷ ἦ -
ταν ἀκόμη ζωντανός, τὸν σκότωσαν.

* * *Αὐτὰ γιὰ τὸν βίο καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰα-
κώβου, ὁ ὁποῖος ὅμως φεύγοντας ἀπὸ τὸν κόσμο
αὐτὸν μᾶς ἄφησε δύο δι κά του «παιδιά», δύο πνευ-ματικά του δημιουργήματα ποὺ φέρουν τὸ ὄνομά
του καὶ μένουν ἀ θάνατα.

� Τὸ ἕνα εἶνε ἡ καθολικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἰακώ-βου, μέσα στὴν Καινὴ Διαθήκη. Εἶνε σύντομη. Πα-
ρακαλῶ σήμερα, ἁγία ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του, νὰ
κάνετε τὸν κόπο νὰ τὴ διαβάσετε. Ἀπευθύνεται
πρὸς ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ὁμιλεῖ γιὰ διά-
φορα ζητήματα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Ἕνα ἀπὸ τὰ πρακτικὰ θέματά της εἶνε ἡ γλῶσσα.
Δὲν ὑπάρχει σπουδαιότερο κείμενο. Τί λέει; Ὅτι ἡ
γλῶσσα εἶνε φωτιά, καμίνι· εἶνε δη λητήριο, πικρὸ
φαρμάκι· εἶνε τροχὸς ποὺ φουντώνει τὴ φλόγα
τῆς κολάσεως. Κόσμος καὶ κοσμάκης ταλαιπωρεῖ -
ται καὶ δεινοπαθεῖ ἀ πὸ διαβολὲς καὶ συκοφαν τίες,
ψεύδη καὶ ψευ  δορκίες· γιατὶ ἡ γλῶσσα, ὅπως λέει
ὁ λαός, «κόκκαλα δὲν ἔχει καὶ κόκκαλα τσακίζει».
«Εἴ τις ἐν λόγῳ οὺ πταίει», λέει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος,
«οὗτος τέλειος ἀνήρ»· ὅποιος ἀγωνίζεται νὰ μὴν
πέφτῃ στὰ ἁμαρτήματα τῆς γλώσσης, αὐ τὸς εἶνε
τέλειος ἄνθρωπος (Ἰακ. 3,2). Ἂς διαβάσουμε προσε-
κτικὰ αὐτὴ τὴν περικοπή (βλ. ἔ.ἀ.. 3,1-12) καὶ ὅλη τὴν Ἐπι-
στολὴ τοῦ Ἰακώβου.

� Τὸ ἄλλο σπουδαῖο δημιούργημά του εἶνε ἡ
θεία Λειτουργία τοῦ Ἰακώβου. Εἶνε ἡ πρώτη λει-
τουρ γία καὶ περιέχει ὑψηλὰ νοήματα. Γιὰ νὰ τὴν
καταλάβετε καλά, πρέπει νά ᾽χετε στὰ χέρια σας
τὸ κείμενό της. Φτεροῦγες δίνει στὸν πιστὸ ν᾽ ἀ -
νεβῇ στὰ οὐράνια.

Μίλησα καὶ ἄλλοτε ἐπ᾽ αὐτῆς. Τώρα δια βάζω ἕναμικρὸ ἀπόσπασμα - διαμάντι καὶ τελειώνω·
«…ἡμῶν δὲ τὰ τέλη τῆς ζωῆς χριστιανὰ καὶ εὐάρε -

στα καὶ ἀναμάρτητα ἐν εἰρήνῃ κατεύθυ νον, Κύριε,
ἐπισυνάγων ἡμᾶς ὑπὸ τοὺς πόδας τῶν ἐκλεκτῶν
σου, ὅτε θέλεις καὶ ὡς θέλεις, μό νον χωρὶς αἰσχύ-νης καὶ παραπτωμάτων, διὰ τοῦ μονογενοῦς σου
Υἱοῦ, Κυρίου δὲ καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ· αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ μόνος ἀναμάρτη-
τος φανεὶς ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἰω. Φουντούλη, Κείμενα Λειτουργικῆς, τ. Γ΄, Θ. Λει-
τουργία Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου, εὐχὴ πρὸ τοῦ «Πάτερ ἡμῶν…», Θεσσαλονίκη 1994, σ. 133).

Κύριε, λέμε πρὸς τὸ τέλος τῆς Λειτουργί ας, σὲ
παρακαλοῦμε, κάνε τὰ τέλη τῆς ζωῆς μας νά ᾽νε χρι-
 στιανικά, εὐάρεστα σ᾽ ἐσένα καὶ ἀναμάρτητα. Συν ά-
 θροισέ μας κοντά σου, τελευταίους ἐκεῖ ποὺ εἶνε ὅ λοι
οἱ ἐκλεκτοί σου, κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τους. Πάρε μαςστὴν ὥρα ποὺ θέλεις καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ θέλεις.

Αὐτὸ τὸ τελευταῖο τὸ λέμε ἆραγε ἐμεῖς στὸ Χρι-στὸ ὑποτασσόμενοι στὸ θέλημά του; Ὄχι δυσ τυ -
χῶς. Αὐτὸ ποὺ ὀφείλουμε νὰ λέμε μὲ ἀ πόλυτη ἐμ -
πιστοσύνη στὸν Κύριό μας, τὸ λέμε συχνὰ κάπου
ἀλλοῦ, ἐκεῖ ποὺ δὲν ἁρμόζει.Ὅ,τι θέλεις καὶ ὅπως θέλεις!
• Τὸ λένε οἱ γονεῖς στὸ παιδί, ποὺ τὸ λατρεύουν
σὰν εἴδωλο καὶ δὲν τοῦ χαλοῦν χατίρι.

• Τὸ λέει ὁ ὑπάλληλος στ᾽ ἀφεν τικά του καὶ συμβιβά -
ζεται νὰ τοῦ φορτώνουν εὐθύνη γιὰ παρανομί ες,
ἀρκεῖ νὰ μὴν ἀπολυθῇ καὶ μείνῃ ἄνεργος.
• Τὸ λέει ὁ νεαρὸς πολιτευτὴς στὸν κομματικὸ ἀρ -χηγό του, ἀποβλέποντας στὴ μελλοντικὴ ἀνάδει ξι
καὶ ἐξέλιξί του μέσῳ τοῦ κόμματος.
• Τὸ λέει ὁ μυούμενος στοὺς βαθμοὺς τῆς ἱεραρ-
χί ας τῶν σκοτεινῶν κέντρων, γιὰ νὰ ἐπιτύ χῃ τὴν ἀ -
ναρρίχησί του σὲ ἐπίζηλα ἀξιώματα.
• Τὸ λέει ὁ ἐγχώριος ὑπαξιωματοῦχος στοὺς παγ κό  -σμιους κυβερνῆτες θυσιάζοντας ἀκόμα καὶ τὸ συμ-
 φέρον τῆς πατρίδος, φτάνει νὰ μείνῃ στὴν ἐξουσία.
• Τὸ λέει καὶ ὁ δοῦλος τῶν ναρκωτικῶν στὸν χορη-
γό τους, ἀρκεῖ νὰ ἐξασφαλίζῃ τὴ δόσι του.
• Τὸ λέει καὶ ὁ δοῦλος τῆς σαρκὸς στὶς ἀπαιτήσεις
ἐκείνης ποὺ τὸν σέρνει ἀπ᾽ τὴ μύτη· ὁ Ἡρῴδης τῆς
ἔδινε ὣς καὶ τὸ μισὸ βασίλειό του (βλ. Μᾶρκ. 6,23)!
• Τὸ λέει ἡ νεαρὴ ἢ καὶ παντρεμένη ὑπάλληλοςστὸν ἀνήθικο διευθυντή της ποὺ τὴν παρεν οχλεῖ
ἀθέσμως, προκειμένου νὰ ἔχῃ τὴν εὔ νοιά του καὶ
νὰ τὸν δέσῃ μαζί της στὴν παρανομία. Ἄχ ἐσεῖς οἱ
γυναῖκες! τὸ πληρώνετε ἀ κριβὰ στὸν ἄντρα κι ὅ -
ταν πλέον αὐτὸς σᾶς στύψῃ σὰν τὸ λεμόνι, σᾶς
πε τάει στὸ καλάθι τῶν ἀχρήστων.Ὅ,τι θέλεις καὶ ὅπως θέλεις! Ἂν τὸ λέγαμε αὐ -
τὸ στὸ Χριστό, πόσο διαφορετικὴ θὰ ἦταν ἡ ζωή
μας! Γι᾽ αὐτὸ σήμερα λέμε· Κύριε, συνάθροισέ μας
κάτω ἀπ᾽ τὰ φτερά σου σὰν τὴν κλῶσσα. Μόνο ἐσὺμᾶς ἀγαπᾷς· κανένας ἄλλος! Ἡ ἀγάπη μακριὰ ἀπὸ
Σένα εἶνε ἀπάτη, ψέμα.Στὴ ζωὴ αὐτή, ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια καὶ πλησι -
ά ζει ὁ θάνα τος, τὸ καταλαβαίνουμε· μᾶς ἀγαπᾷ μό-
 νο αὐτὸς ποὺ μᾶς ἔπλασε καὶ σταυρώθηκε γιὰ μᾶς.
Γι᾽ αὐτὸ τοῦ λέμε· Ὅ,τι θέλεις καὶ ὅ πως θέλεις,
Χριστέ! Σοῦ δίνουμε τὴν καρδιά μας. Κι ὅταν φύ-
γου με γιὰ τὴν ἄλλη ζωή, σὲ παρακαλοῦμε· «Μόνον
χωρὶς αἰσχύνης καὶ παραπτωμάτων». Ὅ,τι θέλεις
κάνε μας· δῶσε μας φτώχεια ἢ πλοῦτο, δόξα ἢ ἀτι-
μία ἢ ὅ,τι ἄλλο· ἕνα μόνο μὴ μᾶς δώσῃς· ντροπὴ γιὰπαραπτώματα. Μὴ μᾶς ἀφήσῃς νὰ παραστρατήσου-
 με καὶ νὰ γίνουμε περίγελως. Χωρὶς ντροπὴ νὰ ζή-
σουμε καὶ χωρὶς ἁμαρτήματα, αὐτὸ σὲ παρακαλοῦ -
με, οὐράνιε Πατέρα, «διὰ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ,
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· αὐτὸς γάρ ἐστιν
ὁ μόνος ἀναμάρτητος φανεὶς ἐπὶ τῆς γῆς».

* * *Ἀπ᾽ ὅλα αὐτά, ἀδελφοί μου ἂς κρατήσουμε τὸ
«Ὅ,τι θέλεις καὶ ὅπως θέλεις, Χριστέ!». Ἔτσι νὰ ζή-
 σουμε· νὰ τοῦ δώσουμε τὴν καρδιά μας. Τὴν καρ-διὰ στὸ Χριστό! αὐτὸ φωνάζει ἡ θεία Λειτουργία
τοῦ ἁγίου Ἰακώβου. Ὁ Χριστὸς ὑπέταξε τὸ θέλημά
του στὸν οὐράνιο Πατέρα. Ὅταν εἶπε «Πάτερ μου,
…παρελ θέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο», ἀμέ-
σως προσέθεσε· «πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς
σύ» καὶ «γενηθήτω τὸ θέλημά σου» (Ματθ. 26,39,42).

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ πρεσβει ῶν
τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τοῦ ἁγίου Ἰακώ βου
τοῦ ἀδελφοθέου ἂς εἶνε μεθ᾽ ἡμῶν· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὸ Σάββατο 23-10-1976 πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 31-8-2022.
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Ὁἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, εἴτε πλούσι ος εἴτε
φτωχός, εἶνε ἁμαρτωλός. Ἀπὸ τὴν κοιλιὰ

τῆς μάνας του κολυμπάει στὴν ἁμαρτία· ἁμαρτά-
νει ἀπ᾽ τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδυ. Ὅ ποιος πῇ, Ἐγὼ
δὲν ἔχω ἁμαρτία, εἶνε ψεύτης· δὲν γνώ  ρισε τὸν
ἑ αυτό του (βλ. ῾Ρωμ. 3,4=Ψαλμ. 115,2· πρβλ. Α΄ Ἰω. 1,8,10). Ποιός μπορεῖ νὰ
μετρήσῃ τὶς ἁμαρτί ες του! Τὴ Μεγάλη Τρίτη στὸ
τροπάριο τῆς Κασσια νῆς ἀκοῦμε· «Ἁμαρτιῶν
μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους τίς ἐξι-
χνιάσει, ψυ χοσῶ στα Σωτήρ μου;»· ποιός θὰ μπο-
ρέσῃ, λέει, νὰ με τρήσῃ τὶς ἁμαρτίες μου; Γι᾽ αὐτὸ
καὶ στὴν κη δεία μας θὰ ποῦν ἐκεῖνα τὰ λόγια ποὺ
δυσ τυ χῶς δὲν τὰ προσέχουμε, ὅτι «…οὐκ ἔστιν
ἄν θρω πος, ὃς ζήσεται καὶ οὐχ ἁμαρτήσει», δὲν ὑ -
πάρχει ἄνθρωπος ποὺ θὰ ζήσῃ καὶ δὲν θ᾽ ἁ μαρ-
τή σῃ (Εὐχολόγιον, Γ΄ Ἐξοδιαστικόν, ἔκδ. ἱ. μ. Σίμωνος Πέτρας, Ἁγ. Ὄρος 2002, σ. 4).

Διαπράττει λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος πλῆθος ἁ μαρ-
τίες, μικρὲς καὶ μεγάλες. Ἐὰν τώρα ῥωτή σετε,ποιά ἁμαρτία εἶνε ἡ πιὸ μεγάλη; θὰ σᾶς πῶ· Καὶ ἡ
κλοπή, καὶ ὁ φόνος, καὶ ἡ μοιχεία, καὶ ἡ πορνεία,
καὶ τὸ διαζύγιο, καὶ ἡ ψευ δορκία, καὶ ἡ βλασφη-
μία, ὅλα εἶνε μεγάλα ἁμαρτή ματα, καὶ ἀλλοίμονο
σὲ ὅποιον τὰ διαπράττει καὶ δὲν μετανοεῖ. Ἀλλὰ
ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη ἁ μαρτία ποὺ συχνὰ μᾶς δια-
φεύγει· καὶ γι᾽ αὐ  τὴν μᾶς μιλάει τὸ σημερινὸ εὐ -
αγγέλιο (βλ. Λουκ. 16,19-31). * * *

Τί λέει; Μᾶς παρουσιάζει δύο ἀνθρώπους, ἕνα
φτωχό, τὸ Λάζαρο, καὶ ἕνα πλούσιο, ποὺ τὸ ὄνομά
του δὲν ἀναφέρεται· μᾶς λέει πῶς ἔ ζησαν καὶ πῶς
τελείωσαν τὴ ζωή τους.
⃝ Ὅταν πέθανε ὁ Λάζαρος, ἦρθαν οἱ ἄγ γελοι, τὸν
πῆ ραν στὰ φτερά τους, τὸν ἀνέβα  σαν στὸν οὐ  ρα νὸ
καὶ τὸν ὡδήγησαν στὸν πα ρά δεισο. –Μὰ τί ἀξι ό λο-
γο ἔ  κανε αὐτὸς ὁ φτω χός; βγαίνει μήπως ἀπ᾽ ἐ δῶ
συμ πέρασμα, ὅτι κάθε φτω  χὸς πηγαίνει στὸν παρά -
δεισο;… Ὄχι, λάθος κάνε  τε· γιατὶ ὑπάρχουν καὶ φτω-
 χοὶ κακεντρεχεῖς, δόλιοι, ψεῦ τες, ἀπατεῶ νες, πλα-
 στογράφοι, γογγυσταί, βλάστημοι. Αὐτοὶ δὲν θὰ
πᾶνε στὸν παράδεισο, κι ἂς εἶνε φτωχοί. Ὁ φτω -
χὸς τῆς ση μερινῆς παραβο λῆς ἦ ταν ἅγιος. Γιατί;

Διότι ἐκτὸς ἀπὸ φτωχὸς ἦ ταν καὶ ἄρρωστος,
ἀνίκανος νὰ δουλέ ψῃ. Κ᾽ ἐσὺ εἶσαι φτω χός, ἀλ λὰ
ἔ χεις τὴν ὑ γειά σου· κι ὅ ταν ἔχῃς ὑ γεία, εἶσαι πλού-
 σιος. Ἕνας ἑκατομ μυριοῦχος στὸ Σικάγο ἀρρώ-
στη σε (εἶχε καρκίνο στὸ λάρυγγα), καὶ στὸ νοσο-
κομεῖο ποὺ πῆγε εἶπε· Γιατρέ, κάνε με καλὰ καὶ
σοῦ δίνω ὅλη τὴν περι  ουσία μου!… Τί νὰ τὰ κάνῃς
τὰ λεφτὰ ὅταν εἶσαι ἄρ ρωστος μὲ πάθησι ἀνίατη;
Ὁ Λάζα ρος ὅμως, ἐ κτὸς ἀπὸ φτω χὸς καὶ ἄρρωστος,
ἦταν καὶ ὁ λομό ναχος, ἔρημος κ᾽ ἐγκαταλελειμμέ-
νος. Καν είς δὲν τὸν κοίταζε. Μόνο κάτι σκυλιὰ εἶ -
χε συν τρο φιά· πήγαιναν κοντά του κ᾽ ἔ γλειφαν τὶς
πληγές του· αὐτὰ ἦταν οἱ νοσοκόμοι του. Σὲ ὅ λα
αὐτὰ προσθέστε καὶ τοῦτο· ζοῦσε ὄχι σὲ ἐρημιά,
μακριὰ ἀπὸ κόσμο, ἀλλὰ μέσα στὴν κοινωνία, σὲ
πόλι ποὺ μποροῦσε νὰ θρέ ψῃ ὄ χι ἕναν ἀλλὰ πολλοὺς
φτωχούς· κι αὐτὸ τοῦ κόστιζε. Τὸ νά ᾽σαι στὴν ἐ -
ρημιὰ καὶ νὰ πεθά νῃς ἀπὸ δίψα τὸ καταλαβαίνω,
νὰ εἶσαι ὅ μως κοντὰ σὲ μιὰ πηγὴ καὶ νὰ μὴ σ᾽ ἀφή-
νουν νὰ πιῇς ἕνα ποτήρι νερὸ εἶνε ἀνυπόφορο.

Φτώχεια, ἀρρώστια, ἐρημιά, στέρησι, ὑπομο   νή·
νά ὁ βαρὺς σταυρός του. Ἦταν ὁ πιὸ δυσ τυχισμέ-
νος. Καὶ ὅ μως, ἐπὶ χρόνια, δὲν ἄνοιξε τὸ στόμα
νὰ πῇ λόγο κακό, νὰ καταρα στῇ τὴ μέρα ποὺ ἦρ θε
στὴ ζωὴ ἢ τὴ μάνα ποὺ τὸν γέννησε, νὰ γογγύσῃ
στὸ Θεὸ ἢ νὰ βλαστη μή σῃ. Τίποτα ἀπ᾽ αὐτά· στὸ
στόμα εἶχε πάντα τὸ «Δόξα σοι, ὁ Θεός». Νά για-τί πῆγε στὸν παράδεισο.

–Μᾶς λές, λοιπὸν μὲ ἄλλα λόγια, νὰ ζήσουμε
κ᾽ ἐμεῖς ἔ τσι, βασανισμένοι στὸν κόσμο αὐτόν,
ἐνῷ οἱ ἄλ λοι θὰ τρῶνε, θὰ πίνουν, θὰ γλεντᾶνε;δὲν εἶ νε αὐτὸ ἄδικο, παράλογο, ἄσκοπο;…

Πῆγε, εἴπαμε, στὸν παράδεισο. Μὰ αὐτὸ δὲν εἶ -
 νε ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς μας; Ὦ κόσμε, ντουνιᾶ
ψεύτη! ἀπορεῖς, διότι δὲν πιστεύεις. Πόσο ἄλ λα  -
ξαν οἱ ἄνθρωποι! Πρὶν ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια εὔ   χον -
ταν ὁ ἕνας στὸν ἄλλο «Καλὸν παράδεισο!». Τ᾽ ἀ -
κοῦτε αὐτὸ τώρα; Ὄχι. Γι᾽ αὐτὸ ἔρχε ται ἡ κατα-
στροφή. Δὲν πιστεύεις σὲ κόλασι; θὰ γί νῃ λοιπὸν
ἐδῶ ἡ ζωή μας κόλασι, γιὰ νὰ πιστέψῃς ὅτι ὑπάρ-
χει κόλασι καὶ παράδεισος.
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–Καὶ ποιός εἶδε τὸν παράδεισο;…
Δὲν ντρέπεσαι νὰ ῥωτᾷς; Τὸν εἶδε ὁ Χριστός, ἡ

Παναγία, οἱ ἄγγελοι· τὸν εἶδε ὁ λῃ στὴς στὸ Γολγο -
θᾶ. –«Μνήσθητί μου, Κύριε», εἶπε, «ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ
βασιλείᾳ σου». Καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ ἀπήν τησε· –«Ἀ -
μὴν λέγω σοι, σήμε ρον μετ᾽ ἐ μοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδεί -
 σῳ» (Λουκ. 23, 42-43). Ὁ πρῶ τος ποὺ πῆγε στὸν παράδεισο
εἶνε ὁ λῃ στής. Λέγε σαι Χριστιανός, καὶ ἀμφιβάλ-λεις; Δὲν πι στεύεις στὸν ἄλλο κόσμο, καὶ γε λᾷς·
θὰ κλάψῃς ὅ μως, θὰ κλάψῃς πολύ, μὰ θά ̓ νε ἀργά.
⃝ Πῆγε λοιπὸν ὁ Λάζαρος στὸν παράδεισο. Ἀ πὸ ̓ κεῖ
βλέπει μακριὰ τὸν πλούσιο στὴν κόλασι.

–Τί κακὸ ἔκανε ὁ πλούσιος καὶ πῆγε ἐκεῖ; ἔ κλε-
ψε; σκότωσε; μαχαίρωσε; ἐγκλημάτησε;…

Ἔκανε τὴν πιὸ μεγάλη ἁμαρτία· γλεντοῦ σε.
–Καὶ εἶνε κακὸ νὰ γλεντάῃ κανείς;…
Ὅταν ἔρχεται ἑ ορ τή, θὰ χαρῇς σεμνά, θὰ πιῇς

ἕνα ποτήρι κρασί, θὰ φᾷς ἕνα καλὸ φαγη τὸ μὲ τὴ
γυναῖ κα καὶ τὰ παιδιά σου, θὰ τραγου δήσῃς καὶ θὰ
χορέψῃς μὲ μέτρο. Μὰ ἐκεῖ νος εἶ χε κάθε μέραγλέντι, μὲ ὄργανα, γυναῖ κες, μέθη· ξώδευε γιὰ
φαῒ καὶ πιοτό, ντυνό ταν στὸ μετάξι, μὲ κάθε πολυ-
τέ λεια. Καὶ κάτω ἀπ᾽ τὸ μέγαρό του καθόταν πει-
νασμένο τὸ φτω χαδάκι ὁ Λάζαρος. Ποτέ ὁ ἄσπλα-
χνος δὲν τοῦ ᾽δωσε ἕνα πιάτο φαΐ. Μόνο ὅταν οἱ
ὑπηρέτες τίναζαν τὰ τρα πεζομάντηλα, περίμενε
νὰ πέσουν ψίχουλα καὶ μ᾽ αὐτὰ νὰ χορτάσῃ!

Αὐτὸ ποὺ λέει τὸ εὐαγγέλιο, τὸ εἶδα ἀδέρφια
μὲ τὰ μάτια μου τὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς στὴν Κο-
ζάνη. Μικρὰ παιδάκια, πρωὶ - πρωὶ ἔξω ἀπὸ τὴν ἑ -
στία συσσιτίου, σάλιωναν τὸ δάχτυλο καὶ σκύβον -
 τας μάζευαν ἀπὸ κάτω ψίχουλα. Τὰ κοίταζα ἐπὶ ὥ -
ρα· ποὺ νά ᾽χα μιὰ μηχανὴ νὰ τὰ φω τογραφίσω!
Ἦταν σὰν τὰ σπουργιτάκια ποὺ ἔρχονται ἔξω ἀπ᾽
τὸ τζάμι καὶ τσιμ πᾶνε. Ἀκοῦτε, παιδιά, ποὺ πετᾶ -
τε ψωμιά; Θὰ πεινάσε τε, γιατὶ τρῶτε τ᾽ ἀγαθὰ καὶ
σταυ ρὸ δὲν κάνετε, «Δόξα σοι, ὁ Θεός» δὲν λέ-
τε. Θά ᾽ρθῃ ὥρα ποὺ θὰ πῆτε τὸ ψωμὶ - ψωμάκι.

Ὁ πλούσιος ἦταν ἄσπλαχνος· ἀντὶ καρδιὰ εἶ χε
μέσα του μιὰ πέτρα. Καὶ πῆγε στὴν κόλασι.

–Στὴν κόλασι; Μὰ ὑπάρχει κόλασι; καὶ τί εἶνε ἡκόλασι; φίδια, φωτιές, τηγάνια;…
Ἀσφαλῶς ὑπάρχει, καὶ μακάρι νὰ ἦταν τέτοια

πράγματα· μὰ εἶνε κάτι χειρότερο. Φωτιὰ εἶνε, μὰφωτιὰ ποὺ δὲν σβή νει! Δίκαζαν στὴν Ἀ  θήνα ἕναν
ποὺ σκότωσε τὴ γυναῖκα του, τὴν ἔ κανε κιμᾶ. Ἡ
συνεί δησι τοῦ φώναζε «Φονιᾶ, κα κοῦργε!». Ἀ πολο-
γού μενος στὸν εἰσ αγγελέα εἶπε· Τί τιμωρία νὰ
μοῦ βάλετε τώρα ἐ μένα; ἐγὼ μόνος μου καίγο μαι!
φωτιὰ ἔχω μέσα μου…

Αὐτὰ λέει τὸ εὐαγγέλιο· ὁ φτωχὸς πῆγε στὸν
παράδεισο κι ὁ πλούσιος στὴν κόλασι.

–Ὅλοι οἱ πλούσιοι πηγαίνουν στὴν κόλασι;…
Ὄχι. Νά κι ὁ Ἀβραάμ· πλούσιος ἦταν, ἀλλὰ πῆ -

γε στὸν παράδεισο. Γιατί; Διότι εἶχε εὐ σπλα  χνία.
Πλούσιοι, ποὺ τοὺς ἐλέγχω, μοῦ εἶπαν·

–Συνεχῶς τὰ βάζεις μ᾽ ἐμᾶς. Γιατί ὅ μως; μή πως
δὲν κοπιάσαμε; δικά μας δὲν εἶ ν᾽ τὰ πλού τη; δὲν
τὰ κάνουμε ἐμεῖς ὅ,τι θέλουμε;…

Ὄχι, δὲν εἶνε δικά σας. Τὰ λεφτὰ ποὺ μαζέ  ψα  τε
τὰ κάνατε ζώντας μέσα σὲ κοινωνία· κάποιο ὄρ -
γανο τάξεως φύλαγε τὰ μαγαζιά σας, κάποιοι στρα-
 τιῶτες φύλαγαν τὰ σύνορα τοῦ κράτους, κάποι-
οι δάσκαλοι δίδαξαν τὰ παιδιά σας… Ἂν δὲν ὑ -
πῆρχε κοινωνία, δὲν μποροῦ σες νὰ πλουτήσῃς ἐ -
σύ. Τὰ λεφτὰ λοιπὸν ποὺ ἀπέκτησες δὲν ἀ νήκουν
μόνο σ᾽ ἐσένα· ὀφείλεις, ἀπ᾽ αὐτὰ νὰ δίνῃς καὶ
στὸ φτωχὸ τὸ δυστυχισμένο.

–Δὲν ὑπάρχουν φτωχοὶ σήμερα, θὰ μοῦ πῇς.
Ἄλλο παραμύθι αὐτό. Θέλετε νὰ σᾶς πῶ περι-

πτώσεις; Σ᾽ ἕνα χωριό, ποὺ ἔλεγαν πὼς δὲν ὑ πάρ-
 χουν φτωχοί, βρήκαμε σὲ ἀχυρῶνα ἕνα γέρο ξε-
χασμένο, μέσα σὲ βρώμα καὶ δυσ ω δία, καὶ τὸν πή-
ραμε στὸ γηροκομεῖο. Ἀλλοῦ ἕ ναν ἄλλο, ποὺ τὸν
ἔδιωξαν οἱ γυιοί του γιατὶ οἱ νυφάδες δὲν τὸν ἤ θε-
λαν, τὸν βρήκαμε ἑτοι μοθάνατο· τὸν πήραμε κι αὐ -
τόν. Ἂν σᾶς πῶ ὅ τι μέσ᾽ στὴν πόλι κάποιος φωτί-
 ζεται τὴ νύχτα μὲ δᾳδιά, θὰ τὸ πιστέψετε; Γλέντα
λοιπὸν ἐσὺ ὁ κύριος καὶ λέγε ὡραῖα παραμύθια.
Δὲν δυσ τυχοῦμε βέβαια ὅπως κάποτε· ὑπάρχει
ὅμως φτώχεια καὶ δὲν πρέπει νὰ εἴμαστε ἄσπλα-χνοι. Ἅμα δὲν δίνῃς, ὁ Χριστὸς θὰ σὲ τιμωρήσῃ. 

Παρατηρῆστε στὸν κόσμο τὰ κράτη – δὲν ἀ νή-
κω σὲ κανένα, εἶμαι Ἕλληνας καὶ πρὸ παν τὸς Χρι-
στιανός. Ὅποιο κράτος σκορπάει τ᾽ ἀ γαθά του καὶ
ἐλεεῖ, ὁ Θεὸς τὸ εὐλογεῖ· ὅποιο δὲν ἐλεεῖ, δυσ -
τυχεῖ καὶ πεινάει ὅσους κάμ πους κι ἂν διαθέτῃ.
Χρειαζόμαστε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ὅπου ὑπάρ-
χει ἡ εὐλογία, ἕνας σβῶ λος γῆς φτάνει νὰ θρέψῃ
ἕνα χωριό· ἂν δὲν ὑπάρχῃ ἡ εὐλογία, κάμπος ὁλό-
κληρος δὲν μπο ρεῖ νὰ θρέψῃ οὔτε ἕναν ἄνθρωπο.

* * *Πιστέψτε, ἀδέρφια μου Ἔχουμε θρησκεία μεγά -
λη, ἀληθινή. Κλεῖστε τ᾽ αὐτιά σας στὴν ἀπιστία.
Κον τὰ στὸ Θεό, κοντὰ στὴν Ἐκκλησία, κοντὰ στὴν
πατρίδα· μόνο ἔτσι θὰ προχωρήσουμε.

Ἐσεῖς δὲν εἶστε πλούσιοι καὶ Ὠνάσηδες, εἶ στε
φτωχαδάκια εὐλογημένα. Μιμηθῆτε τὸ Λά ζαρο.
Ξέρετε τί σημαίνει «Λάζαρος»; Εἶνε ὄνομα ἑβραί-
ϊκο. «Λάζαρος» σημαίνει «ἔχει ὁ Θεός». Καὶ τε-
λειώνω μὲ κάποιο παράδειγμα.

Γύρω στὸ 1942 περπατοῦσα στὴ Θεσσαλονίκη,
σὲ χρόνια δυστυχισμένα, ποὺ στὰ καλντερίμια ἀ -
κούγονταν οἱ μπότες οἱ γερμανικές. Καθὼς κα-
τέβαινα ἀπὸ τὸ Ἑπταπύργιο, βλέ πω ἕνα μανάβη.
Τραβοῦσε ἕνα καρροτσάκι φορτωμένο καρῶτα,
πατάτες, λαχανικά, καὶ πάνω στὸ καρροτσάκι ἦ -
ταν γραμμένο «Ἔχει ὁ Θεός»! Μοῦ ᾽κανε ἐντύπω-
  σι. Τὸν σταμάτησα, κάτι νὰ πάρω καὶ νὰ πιάσω κου-
 βέντα. –Τί εἶν᾽ αὐτὸ ποὺ ἔχεις γράψει ἐδῶ; –Ἐγὼ
πιστεύω, μοῦ εἶπε· εἶδα τὸ Θεὸ ἐγώ!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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