
Δὲν ἔχω νὰ σᾶς πῶ πολλὰ λόγια σήμερα, ἀ -
γαπητοί μου. Θὰ σᾶς βάλω ἕνα κανόνα.

Ὅ πως ὁ πνευματικὸς βάζει ἐπιτίμιο, ἔτσι ἐπι-
τρέψτε σ᾽ ἐμένα τὸν ἐλάχιστο νὰ σᾶς βάλω ἕ -
να γενικὸ ἐ πιτίμιο. Δὲν θὰ σᾶς πῶ νὰ σηκώσε-
 τε κάτι βαρύ· θὰ σᾶς δώσω ἕνα χαλικάκι καὶ θὰ
παρακαλέσω νὰ τὸ δεχτῆτε. Ποιό εἶν᾽ αὐτό;

Τὸ ἐπιτίμιο εἶνε νὰ διαβάζετε! Τί νὰ διαβά-
ζετε; Ὅπως δὲν περνᾷ μέρα χωρὶς νερὸ καὶ
χωρὶς ψωμί, ἔτσι –ἂν εἶστε ὀρθόδοξοι Χριστι -
ανοὶ καὶ πιστεύετε στὸν Ἐσταυρωμένο–, νὰ
μὴν περάσῃ ποτέ ἡμέρα ποὺ νὰ μὴ διαβάσε-
τε ἕνα βιβλίο, ποὺ φτάνει αὐτὸ νὰ μᾶς σώσῃ.

Βιβλία ὑπάρχουν πολλά. Γέμισε ὁ κόσμος
τυπογραφεῖα. Οἱ φοῦρνοι βγάζουν καρβέλια
καὶ τὰ τυπογραφεῖα βιβλία, βιβλία ἀ μέτρητα.
Ἂν τὰ μάζευε κάποιος κι ὅπως κάνει ὁ χτίστης
μὲ τὰ τοῦβλα τὰ ἔβαζε τὸ ἕνα πά νω στ᾽ ἄλλο,
θὰ ἔκανε ἕνα βουνὸ σὰν τὸν Ὄ λυμπο ἀπὸ βι-
βλία τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας. Καὶ ἂν τώρα ὑπο-
θέ σουμε ὅτι κάποιος σᾶς ἔλεγε «Ἀπ᾽ ὅλο αὐτὸ
τὸ σω ρὸ τῶν βιβλίων μπορεῖτε νὰ δια λέξετε
καὶ νὰ σώσετε ἕνα, γιατὶ τὰ ἄλλα θὰ βά λω φω-
τιὰ νὰ τὰ κάψω», ποιό βιβλίο θὰ διαλέγατε;

Ἕνα τέτοιο ἐρώτημα ἔθεσε πρὸ ἐτῶν μιὰ ἐ -
φημερίδα στὸ Παρίσι στοὺς σοφοὺς τῆς Γαλ-
λίας. Κ᾽ ἐκεῖνοι τί ἀπήντησαν; Εἶπαν ὅτι θὰ ἔ -
σῳζαν ἄλλοι τὸν Ὅμηρο, ἄλλοι τὸν Θουκυ δί-
δη, ἄλλοι τὸν Σαίξπηρ, ἄλλοι τὸν Δάντη, ἄλ -
λοι τὸν Τολστόι… Οἱ περισσότεροι ὅμως καὶ
με γαλύτεροι σοφοὶ τῆς Γαλλίας ἀπήντησαν,
ὅτι θὰ ἔσῳζαν τὴν ἁγία Γραφή.

Μὰ ἔχει λοιπὸν τόση ἀξία ἡ ἁγία Γραφή;
Ἔχει, ἀγαπητοί μου· γιατὶ ἀκούσατε τί λέει
σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος; 

* * *
«Γνωρίζω ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ

εὐ αγγελισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄν -
θρωπον» (Γαλ. 1,11).Τὸ Εὐαγγέλιο ἔχει δύναμι.

Ἂν πιστεύῃς κ᾽ ἔ χῃς αὐ τιά, ἄνοιξε τὸ Εὐ -
αγγέλιο καὶ θ᾽ ἀκού σῃς μιὰ ἁρμονία ποὺ ἔρ -
χεται ἀπὸ τὰ οὐράνια, ἁρμονία ὄχι Μπετόβεν
ἀλ λὰ ἀγγέ λων καὶ ἀρχαγγέλων, ποὺ ψάλλουν
καὶ λένε «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).

Ἂν ἀμφιβάλλῃς κι ὅταν κηδεύῃς τοὺς γο-
νεῖς σου σκέπτε σαι «Ὑπάρχῃ ἆραγε ἄλλη ζωή;»,
ἂν εἶσαι σὰν τοὺς σκε πτικιστὰς καὶ πυρρωνι-
στὰς ποὺ νομίζουν ὅτι τὸ φτυάρι τοῦ νεκρο-
θάφτη θέτει τελεία καὶ παῦλα στὴν ἀν θρώπι-
νη ζωή, ἄνοιξε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ διάβασε τὴν
παραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ πτωχοῦ Λαζά -
 ρου (βλ. ἔ.ἀ. 16,19-31), ποὺ ἂν μποροῦσα θὰ τὴν ἀ ναρ-
τοῦσα ἔξω ἀπ᾽ τὶς πολυκατοικίες καὶ τὰ παλά -
τια, νὰ τὴ διαβάζουν ὅ λοι. Τί λέει ἡ παρα βολὴ
αὐτή; Λέει –ἂς γαυγίζουν τὰ σκυλιὰ τῆς ἀπι-
στίας–, ὅτι ὑπάρχει ζωὴ πέρα τοῦ τάφου, κρί-
σις καὶ ἀνταπόδοσις, κόλασις αἰωνία· ὑπάρ χει
ᾅδης, καὶ «ἐν τῷ ᾅδῃ οὐκ ἔστι μετάνοια». Κι ἂν
μποροῦσες νὰ ρωτήσῃς τοὺς κολασμένους
στὴν κόλασι, τί νὰ κάνουμε γιὰ νὰ σωθοῦμε, θὰ
σοῦ ἔλεγαν· Διαβάζετε! διαβάζετε πρωί - με-
σημέρι - βράδυ τὴν ἁγία Γραφή, αὐτὴ θὰ σᾶς
δείξῃ τὸ δρόμο ποὺ πάει στοὺς οὐρανούς.

Ἂν εἶσαι ἐγωιστὴς καὶ ὑπερήφανος, ἂν νο-
μί ζῃς πὼς εἶσαι κάτι, ἄνοιξε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ
διάβασε τὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ
Φαρι σαίου (βλ. ἔ.ἀ. 18,9-14), καὶ τότε θὰ γονατίσῃς καὶ
θὰ πῇς· Εἶμαι ἕνα σκουλήκι.

Ἂν εἶσαι ἄνθρωπος σκληρός, ἂν ἔχῃς καρ-
διὰ πέτρινη, ἄνοιξε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ διάβα-
σε τὰ πάθη τοῦ Κυρίου μας καὶ τότε σὰν τὸ
λῃ στὴ θὰ γονατίσῃς καὶ θὰ πῇς κ᾽ ἐσὺ «Μνή-
σθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ
σου» (ἔ.ἀ. 23,42).

Καὶ ἂν εἶσαι ἁμαρτωλός, ἄνοιξε τὸ Εὐαγ-
γέλιο καὶ διάβασε τὴν παραβολὴ τοῦ Ἀσώ-
του, καὶ θὰ πῇς κ᾽ ἐσὺ τὸ «Ἥμαρτον» (ἔ.ἀ. 15,21). 
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Τὸ Εὐαγγέλιο
«Γνωρίζω ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελι-
σθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον» (Γαλ. 1,11)

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



Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν ζυγίζεται, ἀδέρφια μου.
Ὅσο ἀξίζει τὸ μικρὸ αὐτὸ βιβλίο, δὲν ἀξίζουν
ὅλα τὰ βιβλία τοῦ κόσμου. Ὅπως ὁ ἥλιος εἶνε
φτειαγμένος γιὰ νὰ λούζῃ ὅλη τὴ γῆ καὶ νὰ
σκορπίζῃ τὸ φῶς του στοὺς μαύρους, στοὺς
λευκούς, στοὺς ἐρυθρούς, στοὺς κίτρινους,
στὸ Βόρειο καὶ στὸ Νότιο Πόλο, ἔτσι καὶ τὸ
Εὐαγγέλιο εἶνε ἕνας πνευματικὸς ἥλιος ἄδυ-
τος ποὺ φωτίζει ὅλη τὴν οἰκουμένη. Τὸ Εὐαγ-
γέλιο εἶνε γιὰ ὅλους· εἶνε γάλα γιὰ τὰ μικρὰ
παιδιά, μέλι γιὰ τοὺς νέους, βούτυρο γιὰ τοὺς
ἐπιστήμονες, κρέας καὶ στερεὰ τροφὴ γιὰ τοὺς
τελείους. Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε φαρμακεῖο, ὁ -
πλοστάσιο, κῆπος χαρίτων…

Δὲν εἶνε λόγια αὐτά· δοκιμάστε, μελετῆστε
το. Μελέτησαν τὸ Εὐαγγέλιο σοφοὶ καὶ εἶπαν·
Μηδὲν ἡ σοφία μας μπροστὰ στὰ λόγια ποὺ
εἶ πε ὁ Ναζωραῖος· «οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν
ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος» (Ἰω. 7,46). Τὸ
μελέτησαν ἀπελπισμένοι, ἕτοιμοι ν᾽ αὐτοκτο -
νήσουν, καὶ εἶπαν· Ὑπάρχει καὶ γιὰ μᾶς Θεὸς
καὶ ἐλπίδα. Τὸ μελέτησαν φυλακισμένοι, ὅπως
ὁ Ντοστογιέφσκυ στὴ Σιβηρία ποὺ τοῦ φάνη-
κε πὼς ἄνοιξε παράθυρο καὶ μπῆκε ἥλιος στὰ
βάθη τῆς φυλακῆς του. Τὸ μελέτησαν ἁμαρ-
τωλοὶ μεγάλοι, καὶ εἶδαν ὅτι εἶνε τὸ σωσίβιο
μέσα στὸν ὠκεανὸ τῆς ἁμαρτίας. Τὸ μελέτη-
σαν καὶ τὸ μελετοῦν μικροὶ καὶ μεγάλοι. Εἶνε
γιὰ ὅλους τοὺς λαοὺς καὶ ὅλους τοὺς αἰῶνες. 

* * *
Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· Ἐμεῖς τὸ διαβάζου-

με τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ μελετοῦμε; 
Ἔχετε ταξιδέψει; μπήκατε σὲ λεωφορεῖα,

σὲ τραῖνα, σὲ ἀεροπλάνα; Κυρίες καὶ δεσποι-
νίδες βγάζουν ἀπὸ τὶς τσάντες τους καὶ δια-
βά ζουν βιβλία, περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες ποὺ
ἔπρεπε νὰ ντρέπωνται γι᾽ αὐτά, γιατὶ σκορπί-
ζουν κοπριὰ στὰ νιᾶτα καὶ σαπίζει ἡ νεολαία.
Μέσα στοὺς χίλιους ἐπιβάτες εἶνε ζήτημα ἂν
θὰ βρῆτε ἕναν Ἕλληνα νὰ διαβάζῃ τὸ Εὐαγ-
γέλιο. Ἀλλοῦ, σὲ ἄλλες χῶρες, τὸ διαβάζουν·
ἐμεῖς ἐδῶ, ἂν τολμήσῃ νέος νὰ βγάλῃ καὶ νὰ
διαβάσῃ Εὐαγγέλιο, θὰ ἀρχίσουν τὰ εἰρωνικὰ
μειδιάματα καὶ ὁ ἐμπαιγμός.

Ποῦ καταντήσαμε, ἀδέρφια μου! Νὰ ντρε-
πώμαστε ν᾽ ἀνοίξουμε τὸ Εὐαγγέλιο. Δὲν ντρέ-
 πεσαι, ἐσὺ δεσποινάριο κ᾽ ἐσὺ κυρία τοῦ Κο-
λωνακίου, νὰ ἀνοίγῃς τὴν τσάντα σου καὶ νὰ
διαβάζῃς αἰσχρὰ περιοδικά, καὶ ντρέπεσαι νὰ
ἀνοίξῃς καὶ νὰ διαβάσῃς τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ
Χριστοῦ; Τί κρίμα!

Εἶνε κρίμα ἰδιαιτέρως γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλλη-
νες· γιατὶ τὸ Εὐαγγέλιο γράφτηκε στὴ γλῶσ -
σα μας. Χίλιες γλῶσσες καὶ διάλεκτοι ὑπάρ-

χουν στὸν κόσμο, μὰ σὲ καμμιά ἀπὸ αὐτὲς
δὲν γράφτηκε τὸ Εὐαγγέλιο· οὔτε στὰ ῾Ρωσι-
κά, οὔτε στὰ Γερμανικά, οὔτε στὰ Ἐγγλέζικα,
οὔτε σὲ κάποια ἄλλη γλῶσσα· γράφτηκε στὴν
Ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ὅπως ἀπὸ ὅλες τὶς γυναῖ -
κες ὁ Θεὸς διάλεξε μιὰ γυναῖκα νὰ γίνῃ ἡ Μη-
τέρα του, ἔτσι ἀπὸ ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ κό-
σμου ὁ Θεὸς διάλεξε τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα
γιὰ νὰ γραφῇ τὸ Εὐαγγέλιό του· τὸ πρωτότυ-
πο εἶνε γραμμένο στὰ Ἑλληνικά. Διαβάζουν
λοιπὸν οἱ ἄγριοι στὴν Οὐγκάντα, διαβάζουν οἱ
Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ ῾Ρῶσοι, ναὶ οἱ ῾Ρῶσοι, καὶ οἱ
μόνοι ποὺ δὲν τὸ διαβάζουν εἶνε οἱ Ἕλληνες!

Γι᾽ αὐτὸ σᾶς ἔβαλα στὴν ἀρχὴ αὐτὸ τὸ ἐπι-
τίμιο, νὰ διαβάζετε μέρα-νύχτα τὸ Εὐαγγέλιο.
Γονεῖς, βάλτε φωτιὰ καὶ κάψτε τὰ ἄθλια πε-
ριοδικὰ καὶ βιβλία· καὶ πάρτε στὰ χέρια σας
τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Πουλῆστε τὸ που-
κάμισό σας καὶ ἀγοράστε τὴν Ἀποκάλυψι τοῦ
Ἰωάννου καὶ διαβάζετε τὶς προφητεῖες.

Δὲν τὸ λέω μόνο ἐγὼ ὁ παπᾶς αὐτό. Ἔξω
ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν εἶνε τὸ ἄ -
γαλμα τοῦ Κοραῆ. Ἂν ζωντάνευε τὸ ἄγαλμα
καὶ ρωτούσατε τὸν Κοραῆ, «Στὶς δύσ κολες
αὐτὲς ἡ μέ ρες ποὺ περνᾶμε, ποιός μπορεῖ νὰ
σώσῃ τὴν Ἑλλάδα;», τί θ᾽ ἀπαντοῦσε; Ὅταν
ἐλευθερώθηκε ἡ πατρίδα μας πῆ γαν πρά γμα-
τι κάποιοι στὸ Παρίσι, τὸν βρῆκαν καὶ τοῦ λέ-
νε· –Διδάσκαλε, τώρα ἔχουμε ἐλευθερία· πῶς
θὰ φτειάξουμε κράτος, ποῦ νὰ θεμελιώσου-
με τὸ πολίτευμά μας; Καὶ σηκώθηκε ὁ γέρων
Κοραῆς, πῆρε τὸ Εὐαγγέλιο ἀπὸ τὴ βιβλιοθή-
κη του καὶ τοὺς εἶπε· –Τὸ Εὐαγγέλιο θὰ σώσῃ
τὴν Ἑλλάδα· αὐτὸ εἶνε τὸ σύν ταγμα καὶ τῆς
ἐπιγείου καὶ τῆς οὐρανίου πολιτείας μας.
Ὅταν ὁ ἴδιος πάλι πῆγε κάποτε σ᾿ ἕνα σχο-
λειὸ καὶ ἔψαξε τὴ βιβλιοθήκη, βρῆκε μέσα
Βολταῖρο καὶ ῾Ρουσὼ καὶ συγγράμματα ἄλ -
λων, δὲν βρῆκε ὅμως τὸ Εὐαγγέλιο· καὶ τότε
ἐρράπισε - χαστούκισε τὸ δάσκαλο. Ἐκεῖνος
διαμαρτυρήθηκε· –Γιατί μὲ χτυπᾷς; –Σὲ χτυπῶ,
ἀπαντᾷ ὁ Κοραῆς, γιατὶ ἀπὸ τὸ σχολειό σου
λείπει τὸ σπουδαιότερο βιβλίο, τὸ Εὐαγγέλιο.

Τὸ Εὐαγγέλιο στὰ παλάτια, τὸ Εὐαγγέλιο
στὰ σχολεῖα, τὸ Εὐαγγέλιο στὰ δικαστήρια (ὄ -
χι γιὰ νὰ τὸ παλαμίζουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ ἐφαρ-
μό ζουν δικασταί, ἐφέτες, ἀρεοπαγῖτες καὶ δι-
κηγόροι), τὸ Εὐαγγέλιο στὸ στρατό, στὰ ἱδρύ-
ματα, στὰ σπίτια μας, παντοῦ. Καὶ τότε, ἅμα
διαβάζουμε καὶ μάθουμε τὸ Εὐαγγέλιο, τότε
κ᾽ ἐ μεῖς θὰ ποῦμε μὲ τὸν Παῦλο· «Γνωρίζω ὑ -
μῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν
ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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