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― Ἄχ, τέλος πότε; Αὔριο, ὅλο αὔριο;
Γιατί ὄχι ἀμέσως; Γιατί ἡ ὥρα αὐτή τώρα
νά μήν εἶναι ὁ τερματισμός τῆς αἰσχύνης
μου;
Αὐτή ἡ κραυγή ἀγωνίας εἶναι κραυγή ἑνός νέου ἀνθρώπου. Καί ὁ νέος αὐτός ἄνθρωπος δέν εἶναι τυχαῖο πρόσωπο. Εἶναι
ἕνα ἀπό τά πιό ἀνήσυχα πνεύματα πού
γνώρισε ποτέ ἡ ἱστορία. Ὁ Αὐγουστίνος.
Ἄνθρωπος μέ πολλές γνώσεις, μέ πολλές
προοπτικές, μέ πολλές ἀνησυχίες. Ζεῖ σέ
χρόνους πού ὁ Χριστιανισμός δέν ἔχει
φωτίσει ὅλων τό νοῦ καί τήν καρδιά, 4ο
μ.Χ. αἰώνα, στά βόρεια μέρη τῆς Ἀφρικῆς.
Ὁ Αὐγουστίνος εἶχε βέβαια τήν ἐξαιρετική εὐκαιρία νά γνωρίσει τή χριστιανική πίστη ἀπό τή χριστιανή μητέρα του,
τήν Μόνικα. Αὐτή ἡ ὑπέροχη γυναίκα,
ἀπό τή νηπιακή ἀκόμη ἡλικία του, ἔβαλε
μέσα στήν ψυχή του τήν ἀγάπη πρός τόν
ἀληθινό Θεό.
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Ἦρθαν ὅμως καί τά δύσκολα χρόνια. Τά χρόνια
τῆς ἐφηβείας, ὅπου τό σῶμα καί τό πνεῦμα τοῦ νέου
ἐπαναστατοῦν. Ἦρθαν ἀκόμη καί οἱ κακές συναναστροφές, τό κακό παράδειγμα τῶν συνομηλίκων πού
τόν ἐπηρέαζε φοβερά. Ἦταν κοντά σ᾿ αὐτά ἡ ἀδυναμία του ν᾿ ἀντισταθεῖ στίς
ἐφόδους τῆς ἁμαρτίας. Καί
ὁ Αὐγουστίνος – δέν εἶχε ἀκόμη βαπτισθεῖ Χριστιανός – ἔπεσε σέ σοβαρά παραπτώματα.
Τώρα, μετά τήν πικρή γεύση τῆς ἁμαρτίας, ζοῦσε πιό ἔντονη μέσα του τή διάσταση ἀνάμεσα σ᾿ αὐτό πού ἐπιθυμοῦσε
στό βάθος τῆς ψυχῆς του καί στό κατάντημα ὅπου εἶχε φθάσει. Ἤθελε νά ζήσει τή ζωή τῆς ἐγκρατείας, τῆς ἠθικῆς, κι
ὅμως ἡ ἁμαρτία τόν προκαλοῦσε. Ἔντονοι, σφοδροί ἀγῶνες μέσα στήν ὕπαρξή
του. Ὅπως καί αὐτή ἀκριβῶς τήν ὥρα...
Ἔχει καταφύγει κάτω ἀπό μιά συκιά,
φεύγοντας ἀπό τήν ἐξοχική κατοικία καί
τόν φίλο του Ἀλύπιο, μέ τόν ὁποῖο μελετοῦσε τήν Ἁγία Γραφή. Αὐτή τήν ὥρα ἤθελε νά εἶναι μόνος.
Κλαίει καί βοᾶ πρός τόν Θεό. Θέλει νά
πετάξει ψηλά, κι ἡ ἁμαρτία τόν ἔχει αἰχμαλωτίσει. Κι ὅλο ἀναβάλλει τή διόρθωσή του. Φωνή ἀπογνώσεως βγαίνει τώρα
ἀπό τά χείλη του: «Ἄχ, τέλος πότε; Αὔριο, ὅλο αὔριο; Γιατί ὄχι ἀμέσως; Γιατί ἡ

ὥρα αὐτή τώρα νά μήν εἶναι ὁ τερματισμός τῆς αἰσχύνης μου;»
Ὁ Αὐγουστίνος βοᾶ πρός τόν Θεό. Ὁ
Θεός δέν θά τόν ἀκούσει;
Ξαφνικά ἡ ταραχή τῆς ψυχῆς του, ἡ ἐσωτερική θύελλα καί ὁ συγκλονισμός σταμάτησε μέ τρόπο ἐκπληκτικό καί τά αὐτιά τοῦ Αὐγουστίνου ἄκουγαν τίς λέξεις
μιᾶς μακρινῆς παιδικῆς φωνῆς: «Πάρε
καί διάβασε»! Τραγουδοῦσε καί ἔψαλλε
τό παιδί καί συνεχῶς ἐπανελάμβανε: «Πάρε καί διάβασε»! «Πάρε καί διάβασε»!
Τή φωνή αὐτή ὁ Αὐγουστίνος τή δέχθηκε σά φωνή ἀγγελική, σά φωνή Θεοῦ πού
ἀπευθυνόταν σ᾿ αὐτόν καί μόνο, σάν ἀπάντηση στήν προσευχή του, σά θεία ἐντολή πού τόν παρακινοῦσε νά πάρει, ν᾿
ἀνοίξει καί νά μελετήσει τήν Ἁγία Γραφή. Θυμήθηκε τότε καί τήν περίπτωση
τοῦ Μ. Ἀντωνίου, πού μέ ἕνα καί μόνο
χωρίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού ἄκουσε στήν
Ἐκκλησία, ἔδωσε νέα κατεύθυνση στή
ζωή του.
Μέ τίς σκέψεις αὐτές καί μέ τήν ἔντονη
παρόρμηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔσπευσε νά γυρίσει στόν τόπο ὅπου βρισκόταν
ἀκόμη ὁ Ἀλύπιος. Ἐκεῖ εἶχε ἀφήσει μόλις πρίν ἀπό λίγο τό βιβλίο μέ τίς ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀνοικτό. Ἡ
φωνή ἠχοῦσε ἀκόμη στά αὐτιά του: Πάρε καί διάβασε. Ἅρπαξε τό ἱερό βιβλίο
καί διάβασε ἀμέσως τίς πρῶτες φράσεις
πού ἔπεσαν στά μάτια του. Καί τί ἔλεγαν; «Ὅπως συμπεριφέρεται κανείς τήν
ἡμέρα (πού τά βλέμματα ὅλων τόν πα-

ρακολουθοῦν) ἔτσι κι ἐμεῖς ἄς συμπεριφερθοῦμε μέ εὐπρέπεια– ὄχι μέ ἄσεμνα
φαγοπότια καί μέθες, οὔτε μέ ἁμαρτωλές πράξεις καί ζήλειες. Ἀλλά φορέστε
σάν ἔνδυμα τῆς ψυχῆς σας τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό...». (Ρωμ. ιγ´ 13-14). Ὄχι πλέον σκοτάδι, ἀλλά φῶς. Ὄχι πλέον ἁμαρτία, ἀλλά ἀρετή!
«Δέν ἤθελα νά διαβάσω ἄλλο», γράφει
ὁ ἴδιος στίς «Ἐξομολογήσεις»* του. «Οὔτε ὑπῆρχε ἀνάγκη».
Ἦταν ἡ ὥρα τῆς χάριτος γι᾿ αὐτόν. Φωτίσθηκε ἡ σκέψη του, βεβαιώθηκε ἡ καρδιά του, χαλυβδώθηκε ἡ θέλησή του. Καί
πῆρε ἀμετάκλητα τό δρόμο τοῦ Χριστοῦ.
Καί τόν βάδισε μέ συνέπεια καί ἀγωνιστικότητα. Κι ἔγινε ὁ Ἅγιος Αὐγουστίνος,
πού τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας στίς 15 Ἰουνίου.
Συγκλονιστικό παράδειγμα τῆς δυνάμεως τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ!
----------------

* Ἁγίου Αὐγουστίνου «Αἱ Ἐξομολογήσεις», βιβλ. 8ο.
Ἀρχιμ. Θεοδώρου Μπεράτη, Ὁ Υἱός τῶν δακρύων, σελ. 81, ἐκδ.
«Ο ΣΩΤΗΡ».

Ἰανουάριος 2010

17

