AΓIOY AYΓOYΣTINOY EΠIΣKOΠOY IΠΠΩNOΣ
Oι εξοµολογήσεις ενός ανθρώπου που από άσωτος έγινε Άγιος

EΓXPΩMO - EIKONOΓPAΦHMENO για µικρούς και µεγάλους
άγιος Aυγουστίνος, επίσκοπος Iππώνος είναι γνωστός και ως

O

ιερός Aυγουστίνος, και ως υιός των δακρύων. Ένας από τους

µεγαλύτερους φιλοσόφους του κόσµου. Έζησε µιa πολυκύµαντη ζωή
από την ηλικία των 16 ως και 33 ετών γευόµενος οποιαδήποτε αµαρτία υπήρχε, όπως ο ίδιος λέει στις “Eξοµολογήσεις” του. O µοναδικός άγιος της Eκκλησίας που έγραψε σε βιβλίο όλες του τις αµαρτίες. O άγιος Aυγουστίνος µαζί µε την οσία Mαρία την Aιγυπτία αποτελούν για την Eκκλησία µας ίσως τα µοναδικά παραδείγµατα, που από την µια στιγµή στην άλλη, έκαναν “στροφή 180ο µοιρών”. Άλλαξαν
τρόπο ζωής και από τη ζωή της αµαρτίας “εκτινάχθηκαν αυτόµατα”
στη ζωή της αγιότητας, φαινόµενο που τους καθιστά ιδιαίτερες προσωπικότητες, στην παγκόσµια ζωή της Eκκλησίας. Mετά την επιστροφή του κοντά στο Θεό, ο Aυγουστίνος αναδείχθηκε µεγάλος εκκλησιαστικός άνδρας, όχι
µόνο από τα συγγράµατά του που είναι πολλά και ποικίλα, αλλά και από το ότι πέτυχε ουσιαστικά σε µία ολόκληρη πόλη, την Iππώνα, να ζουν όλοι οι πολίτες, µε την θέλησή τους, σύµφωνα µε το Eυαγγέλιο. Kατήργησε µε αυτόν τον τρόπο τα δικαστήρια, την αστυνοµία κ.τ.λ. και δηµιούργησε το “κράτος του Θεού”. Kάτι που εµείς δυστυχώς δεν κάνουµε... Oνοµάστηκε προστάτης των νέων, αφού βοηθά τους νέους ν’ απαλλαγούν από την άστατη ζωή,
την οποία ο ίδιος γεύθηκε.
∆ιαβάστε την εικονογραφηµένη ζωή του αγίου Aυγουστίνου, µελετήστε τη, και ευχόµαστε ο άγιος να µιλήσει στην καρδιά όλων µας, µα ιδιαίτερα στους νέους µας τους οποίους προστατεύει. Άλλωστε, γι’ αυτό έγραψε
τις «Εξοµολογήσεις» του. Για να ωφεληθούµε όλοι διαβάζοντάς τες, και να θυµηθούµε, ότι ο Θεός µας, δέχεται
κάποιον µετανιωµένο, όσο κι αν έχει αποµακρυνθεί από κοντά Tου. Aκόµα και Άγιο µπορεί να τον αναδείξει!
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