
Ἡθρησκεία μας, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ μόνη
ἀληθινή. Ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία,

ὁδηγεῖ στὴν αἰώνιο ζωή. Οἱ ἄπιστοι θὰ μᾶς
ποῦν· Εὔκολα τὸ λέτε, ἔχετε ὅμως ἀποδείξεις;
Ἡ πίστις μας ἔχει ἄπειρες ἀποδείξεις. Μία ἀ -
πὸ αὐτὲς εἶνε οἱ ἀπόστολοι, τοὺς ὁποίους ἑορ-
 τάζουμε. Θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς δείξω, ὅτι ἡ
ζωή, ἡ διδαχὴ καὶ τὸ τέλος τῶν ἀποστόλων βε-
 βαιώνουν, ὅτι ἡ θρησκεία μας εἶνε ἀληθινή.

* * *
Τὸ ἔργο δύσκολο, τὰ μέσα φτωχά. Ὁ Κύριος

κάλεσε τοὺς ἀποστόλους σὲ ἔργο δύσκολο.
Ὅ πως δύσκολο εἶνε νὰ πᾷς κόντρα μὲ τὸ ῥεῦ -
μα, νὰ ξερριζώσης ἕνα αἰωνόβιο πλατάνι, νὰ
κάνῃς τὸ βουνὸ πεδιάδα, τόσο καὶ ἀκόμη πιὸ
δύσκολο ἦταν τὸ ἔργο τῶν ἀποστόλων. Γιὰ τὸ
ἔργο αὐτό, τὴν ἀνατροπὴ δηλαδὴ ὅλου τοῦ
παλαιοῦ κόσμου, ποιά μέσα χρησιμοποίησε ὁ
Χριστός; Ὑπῆρχαν βασιλεῖς, στρατηγοί, φι-
λόσοφοι, πλούσιοι, ἰσχυροὶ κατὰ κόσμον· διά-
λεξε ἀπ᾿ αὐτοὺς κανέναν γιὰ συνεργάτη του;
Ὄχι. Ἂν ἔπαιρνε ἀπ᾿ αὐτούς, θὰ ἔλεγαν ὅτι
μὲ τὴ δύναμί τους ἐπικράτησε. Ἀντιθέτως ἡ
Ἐκκλησία εἶχε ὅλες τὶς προϋποθέσεις ἀρνη-
τικές. Ἔτσι κανείς δὲν μπορεῖ νὰ πῇ, ὅτι ἡ νί-
κη της ὀφείλεται σὲ ἀνθρώπινη ὑποστήριξι.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος θαυμάζει πῶς μὲ ἀδύ-
να μα μέσα ὁ Χριστὸς τὰ βάζει μὲ τὸν κόσμο
καὶ λέει· «Τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ
Θεὸς ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀ -
σθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα κα-
ταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά…» (Α΄ Κορ. 1,27). Καὶ ἕνας ἐκκλη-
σιαστικὸς συγγραφεύς, ὁ Βασίλειος Σελευκεί-
 ας, λέει· Ὅπως θαυμάζεις ἕνα γιατρό, ποὺ μὲ
τιποτένια μέσα κάνει τὸν ἄρρωστο καλά, ἔτσι
εἶνε θαυμαστὸς ὁ Θεός, ποὺ μὲ τέτοια ὄρ γα-
να, ἀνθρώπους ἁπλοϊκοὺς καὶ ἀγραμμάτους,
θεράπευσε τὰ τραύματα τοῦ πεπτωκότος ἀν -
θρώπου.

Νέα δημιουργία. Ὅπως αὐτὸς ποὺ χτίζει
σπίτι δὲ βάζει τὶς πέτρες στὴν τύχη, ἀλλὰ κά-

θε πέτρα ἔχει τὴ θέσι της, ἔτσι καὶ στὴν ἁγία
Γραφὴ κάθε λέξι εἶνε διαλεγμένη. Ἡ ἁγία Γρα -
φὴ λοιπόν, προκειμένου να περιγράψῃ τὴ δη-
μιουργία τοῦ σύμπαντος, λέει στὸ 1ο κεφά-
λαιο τῆς Γενέσεως, ὅτι ὁ Θεὸς «ἐποίησε», δη-
 μιούργησε, τὰ ὄντα (Γέν. 1,1,7,16,21,25,27,31). Τὴν ἴδια ὅ μως
λέξι χρησιμοποιεῖ καὶ στὸ 3ο κεφάλαιο τοῦ
Μάρκου, ὅταν περιγράφει τὴν κλῆσι τῶν ἀπο-
στόλων· δὲ λέει «ἐκάλεσε», ἀλλὰ λέει «ἐ ποί -
ησε»· «καὶ ἐποίησε δώδεκα, ἵνα ὦσι μετ᾿ αὐ -
τοῦ» (Μᾶρκ. 3,14). Δὲν χρησιμοποιεῖ τυχαίως ἢ κα τὰ
λάθος τὴ λέξι αὐτή. Τὸ ἔργο ποὺ εἶχε νὰ κάνῃ
τώρα ὁ Χριστὸς ἦταν μιὰ νέα δημιουργία. Καὶ
πράγματι· τὸ νὰ πάρῃς ἕναν ἄνθρωπο μέσα
ἀπ᾿ τὴ διαφθορὰ καὶ νὰ τὸν ὑψώσῃς στὴ ζωὴ
τῆς χάριτος εἶνε μιὰ νέα δημιουργία. Εἶνε ἀν -
θρωποποιὸς ἡ θρησκεία μας, δημιουργεῖ ἀλη-
 θινοὺς ἀνθρώπους. Ὑπηρέται αὐτοῦ τοῦ ἔρ -
γου θὰ γίνονταν οἱ ἀπόστολοι. Δὲν ἦταν ὅμως
ἕτοιμοι· ἔπρεπε κι αὐτοὶ προηγουμένως νὰ
καταρτισθοῦν. Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ ἔκανε σ᾿ αὐ -
τοὺς ὁ Χριστός, τὸ νὰ τοὺς καταρτίσῃ καὶ νὰ
τοὺς ἑτοιμάσῃ γιὰ τὸν εὐαγγελισμὸ τοῦ κό-
σμου, ἦταν κάτι δυσκολώτερο ἀπὸ τὴ δημι-
ουργία τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἀστέρων. Πνευματι-
 κοὶ ἥλιοι καὶ πνευματικοὶ ἀστέρες ἦταν αὐτοί.
Λένε, ὅτι κάποιος γλύπτης εἶδε ἕνα μάρμαρο
πεταμένο μέσ᾿ στὶς λάσπες. Ἐνῷ οἱ ἄλλοι τὸ
περιφρονοῦσαν, αὐτὸς τὸ πῆρε, τὸ καθάρισε,
ἄρχισε νὰ τὸ δουλεύῃ, καὶ μετὰ ἀπὸ ἀρκετὸ
διάστημα μὲ τὴ σμίλη του ἔβγαλε μέσα ἀπὸ
αὐτὸ ἕναν ἄγγελο. Καὶ ὁ Χριστὸς πῆρε τὰ λι-
θάρια τὰ πεταμένα καὶ τὰ ἔκανε τοὺς «δώδε-
κα θεμελίους» τῆς Ἐκκλησίας του κατὰ τὴν
Ἀποκάλυψι (21,14).

Γεῦσις οὐρανοῦ. Οἱ ἀπόστολοι ἀξιώθηκαν
νὰ δοκιμάσουν τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ, νὰ γευθοῦν
τὸν οὐρανό, καὶ αὐτὴ τὴ γεῦσι μετέδωσαν. Ὅ -
σο ἔμειναν κοντὰ στὸν Κύριο, ῥούφηξαν σὰν
σφουγγάρι τὴν ἀλήθεια του, μάζεψαν τὸ ἄρω-
 μά του. Εἶδαν καὶ ἄκουσαν θαύματα πρωτά-
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Ἡ πίστι μας εἶνε ἀληθινὴ

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



κουστα, διδασκαλία ἀνεπανάληπτη, ἁγιότητα
ποὺ «ἐκάλυψεν οὐρανούς» (Ἀμβ. 3,3). Αὐτὰ θησαύ-
ρι σαν στὴν καρδιά τους. Καὶ τὴ γλυκύτητα ποὺ
δοκίμασαν δὲν τὴν κράτησαν μόνο γιὰ τὸν ἑ -
αυτό τους. Ὁ Σαμψὼν εἶδε κάποτε μέσα ἀπὸ
μία σιαγόνα ψόφιου λιονταριοῦ νὰ τρέχῃ μέ-
λι. Τὸ δοκίμασε κ᾿ ἔδωσε ἀπ᾽ αὐτὸ καὶ στοὺς
γονεῖς του νὰ γευθοῦν (βλ. Κριτ. κεφ. 14). Ἔτσι καὶ οἱ ἅ -
γιοι ἀπόστολοι, οἱ νέοι Σαμψών· βρῆκαν μέ-
λι, καὶ εἶπαν στὸν κόσμο· «Γεύσασθε καὶ ἴδε-
τε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος» (Ψαλμ. 33,9).

Μόνο κίνητρο ἡ πίστις. Ἂν πιάσετε ἑκατὸ
ἀνθρώπους στὸ δρόμο καὶ τοὺς ρωτήσετε,
Γιατί τρέχετε, τί κυνηγᾶτε; θὰ δῆτε ὅτι καθέ-
 νας ἔχει κάποιο ἐφήμερο σκοπό· ὁ ἕνας τὸ χρῆ -
μα, ὁ ἄλλος τὴ δόξα, ὁ ἄλλος «οἶστρον ἀ κολα-
 σίας» (τροπ. Κασ.). Οἱ ἀπόστολοι τί κίνητρο εἶχαν ὅταν
διέτρεχαν τὸν κόσμο; Μήπως τὸ χρῆμα; Ψάξ-
τε τὶς τσέπες τους. Κάποιος ἀνάπηρος ζή τη-
σε ἐλεημοσύνη ἀπὸ τὸν Πέτρο, κι αὐτὸς εἶπε·
«Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι· ὃ δὲ
ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι· ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ
Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου ἔγειρε καὶ περιπά-
τει» (Πράξ. 3,6). Οἱ σημερινοὶ κληρικοὶ μποροῦν νὰ
ποῦν «Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι»;
Πῆγε στὴ Ῥώμη κάποιος ἐπισκέπτης παλαιό-
τερα. Ὁ πάπας τοῦ ἔδειχνε τοὺς θησαυροὺς
καὶ ἔλεγε μὲ καμάρι· –Εἶχε τέτοια ὁ Πέτρος;
–Ὁ Πέτρος, τοῦ ἀπαντᾷ ὁ ἐπισκέπτης, δὲν εἶ -
χε αὐτά, εἶχε ὅμως κάτι ἀνώτερο· μπορεῖς ἐ -
σὺ νὰ ἐπαναλάβῃς τὸ λόγο του, «Ἐν τῷ ὀνό-
ματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔγειρε καὶ περιπάτει»;…
Ποιό λοιπὸν τὸ κίνητρο τῶν ἀποστόλων; τὸ
χρῆμα; Ὄχι. Μήπως ἡ δόξα; Ὁ Παῦλος λέει
στὸ σημερινὸ ἀπόστολο· «Ὡς περικαθάρματα
τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα
ἕως ἄρτι» (Α΄ Κορ. 4,13). Τοὺς περιφρονοῦσαν, τοὺς
κολλοῦσαν ρετσινιές. Μήπως κίνητρο ἦταν οἱ
ἡδονές; Οὔτε νὰ φᾶνε οὔτε ν᾿ ἀναπαυθοῦν
προλάβαιναν. «Ὑποπιάζω μου τὴν σάρκα καὶ
δουλαγωγῶ» (ἔ.ἀ. 9,27), βεβαιώνει ὁ Παῦλος. Ποιό
λοιπὸν ἦταν τὸ κίνητρο τους; Ἡ πίστις. Ἡ πί-
στις, ὅτι αὐτὸ ποὺ κηρύττουν εἶνε ἡ ἀλήθεια.

Ὑπέγραψαν μὲ τὸ αἷμα τους. Τὸ πιστεύω τῶν
ἀποστόλων δὲ βγῆκε ἀπὸ μελέτες καὶ γραφεῖα·
βγῆκε μέσα ἀπ᾿ τὸ καμίνι τῆς ζωῆς καὶ τῆς δο-
κιμασίας. Καὶ τέλος τὸ ὑπέγραψαν μὲ μαρτύ-
ριο, μὲ τὸ αἷμα τους. Σύμφωνα μὲ τὸ μηναῖο ὁ
Πέτρος σταυρώθηκε μὲ τὸ κεφάλι κάτω καὶ ὁ
Παῦλος ἀποκεφαλίσθηκε, στὴ Ῥώμη καὶ οἱ δυό.
Ὁ Ἀνδρέας ἔφθασε στὸ Βυζάντιο καὶ κατέλη -
ξε στὴν Πάτρα, ὅπου σταυρώθηκε χιαστί. Ὁ
Ἰ άκωβος τοῦ Ζεβεδαίου φονεύθηκε στὰ Ἰε-
ρο σόλυμα ἀπ᾿ τὸ μαχαίρι τοῦ Ἡρῴδη. Ὁ Φί-

λιπ πος σταυρώθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία. Ὁ Βαρ-
θολομαῖος σταυρώθηκε στὶς Ἰνδίες, ὅπου ἐπί-
 σης μαρτύρησε καὶ ὁ Θωμᾶς πληγωμένος ἀπὸ
λόγχες. Ὁ Ματθαῖος κάηκε ζωντανὸς στὴν Ἱ -
εράπολι τῆς Συρίας. Ὁ Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου
σταυρώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀπίστους. Ὁ Θαδδαῖος ἢ
Λεββαῖος ἢ Ἰούδας Ἰακώβου κρεμάστηκε στὴν
πόλι Ἀραρὰτ καὶ ξεψύχησε ἀπὸ βέλη ποὺ τοῦ
ἔρριξαν. Ὁ Σίμων ἢ Ναθαναὴλ σταυρώθηκε
στὴν Ἀφρική. Ὁ Ματθίας μαρτύρησε στὴν Αἰθι -
οπία. Ὅλοι εἶχαν μαρτυρικὸ τὸ τέλος, ἐκτὸς μό-
 νο τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, ποὺ ἔγραψε
στὴν Πάτμο τὴν Ἀποκάλυψι. Ὅλοι, μὲ τὴ ζωή,
τὴ διδασκαλία, τὸ ἔργο καὶ τὸ μαρτύριό τους,
βεβαίωσαν τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας.

* * *
Μὲ τί ἄνθη νὰ τοὺς στεφανώσουμε, ἀδελφοί

μου; «Ποίοις πνευματικοῖς ᾄσμασι» νὰ τοὺς
«ἐπαινέσωμεν»; (στιχ. ἑσπ. κθ΄ Ἰουν.). Μαζὶ μὲ κάποιον δι-
δάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας λέμε· Τί νὰ σᾶς ὀνο-
μάσουμε, ἅγιοι ἀπόστολοι; μέλισσες; ὄρη; πο-
ταμούς; καρποφόρα δένδρα; ἀετούς; σάλπιγ-
γες; γεωργούς; λέοντας πῦρ πνέοντας; Ἄτλαν -
τες; Ἐγὼ θὰ τοὺς παρομοιάσω μὲ δύο εἰκό-
νες. Ἡ μία εἶνε οἱ ψαρᾶδες, καὶ ἡ ἄλλη πρόβα-
 τα Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑ -
μᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων», τοὺς εἶπε
ὁ Κύριος(Ματθ. 10,16). Φανταστῆτε δώδεκα προβατά-
 κια νὰ τὰ ῥίξουν στὶς χαράδρες τοῦ Γράμμου
καὶ τοῦ Βιτσίου· οἱ λύκοι δὲ θ᾿ ἀφήσουν οὔτε
κόκκαλο. Καὶ ὅμως ἐδῶ, ὄχι μόνο δὲν κατέ-
βαλαν οἱ λύκοι τὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ᾿
αὐτὰ μὲ τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν ἀγάπη τους με-
τέβαλαν τοὺς λύκους καὶ τοὺς ἔκαναν κι αὐ -
τοὺς ἀρνιά. Καὶ πραγματοποιήθηκε ἡ προφη-
τεία τοῦ Ἠσαΐου «Καὶ συμβοσκηθήσεται λύ-
κος μετ᾿ ἀρνός» (Ἠσ. 11,6). Εἶνε δυνατὸν λύκος νὰ
βόσκῃ μαζὶ μὲ ἀρνί; Αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ ἔγινε.

Ἂς τιμήσουμε τοὺς ἀποστόλους. Ὅταν στὸν
τελευταῖο πόλεμο τ᾿ ἀεροπλάνα τοῦ Χίτλερ ἀ -
πειλοῦσαν τὸ Λονδῖνο, ἡ Ἀγγλία σώθηκε ἀπὸ
λίγους ἀεροπόρους ποὺ ἀπεμάκρυναν τοὺς
Γερμανούς. Τότε ἕνας Ἄγγλος πολιτικὸς εἶ -
πε· «Ποτέ δὲν ὠφείλοντο τόσο πολλὰ σὲ τόσο
λίγους». Ἀλλ᾿ αὐτὸ ποὺ εἶπε ἐκεῖνος γιὰ τοὺς
ἀεροπόρους, ἰσχύει πολὺ περισσότερο γιὰ
τοὺς ἀποστόλους. Ἡ ἀνθρωπότης ὀφείλει τὸ
πᾶν στοὺς δώδεκα ψαρᾶδες τῆς Γαλιλαίας.

Εἴθε ἡ ἱεραποστολὴ νὰ ξανανθίσῃ, ἡ πατρί -
δα μας νὰ γίνῃ πάλι ἔθνος ἱεραποστολικό, καὶ
νέοι Πέτροι καὶ Παῦλοι νὰ τρέξουν νὰ κηρύ-
ξουν Ἰησοῦν Χριστόν· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ
ὑ περυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
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