
ὉΠέτρος, ἀγαπητοί μου, καὶ ἡ συνοδεία
του δούλεψαν ὅλη τὴ νύχτα στὴ λίμνη

Γεννησαρὲτ ῥίχνοντας τὰ δίχτυα τους. Ἄ -
γρυ πνοι στὸ σκοτάδι, κινοῦνταν μὲ τὸ ψαρο-
κά ικό τους πά  νω στὰ νερὰ τῆς λίμνης δεξιὰ
κι ἀ ριστερά· ἄλλαζαν μέρος, ἐπιχειροῦσαν καὶ
πά λι ἐπιχειροῦσαν, δοκίμαζαν καὶ πάλι δοκί-
μαζαν, πότε ἐδῶ - πότε ᾽κεῖ. Καὶ κάθε φορὰ
ποὺ ἔρριχναν τὰ δίχτυα διατηροῦσαν τὴν ἐλ -
πίδα πὼς κάτι θὰ πιάσουν. Ἀλλὰ ματαίως. Κό-
πος πολὺς καὶ ἀποτέλεσμα μηδέν. Τὰ δίχτυα
κάθε φορὰ ἀνασύρον ταν ἀδειανά, ὅπως θὰ
πῇ σὲ λίγο ὁ ἴδιος ὁ Πέτρος στὸ Χριστό.

Τὸ πρωὶ ὁ Χριστὸς τοὺς βρίσκει ἐκεῖ στὴν
παραλία, κατάκοπους, νὰ ξεπλένουν τὰ δί-
χτυα καὶ γνωρίζοντας ὁ παντογνώστης πῶς
πέρασαν τὴ νύχτα τοὺς λυπᾶται.

Ἐν τῷ μεταξὺ μαζεύτηκε ἐκεῖ κόσμος, ἀπ᾽
τὴν ἐπιθυμία ποὺ εἴχανε ν᾽ ἀκοῦνε τὸ λόγο
τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος τότε μπῆκε στὸ καΐκι τοῦ
Πέτρου. Τοῦ εἶπε νὰ τὸ ἀπομακρύνῃ λίγο ἀπ᾽
τὴ στεριά, ὥστε νὰ τὸν βλέπουν καὶ νὰ τὸν ἀ -
κοῦνε ὅλοι, ἔκανε τὸ μικρὸ ἐκεῖνο καραβάκι
ἄμ βωνα, καὶ καθιστὸς πάνω σ᾽ αὐτὸ δίδασκε
ἀπὸ ̓ κεῖ τὸ πλῆθος, ποὺ εἶχε πλημμυρίσει τὴν
ἀκρογιαλιά. Μπορεῖτε νὰ φανταστῆτε τὴν ὡ -
ραία αὐτὴ σκηνή;

Ὁ Κύριος δὲν ξέχασε τὸν ἄκαρπο κόπο τῶν
ἁπλοϊκῶν ψαράδων. Ὅταν τελείωσε τὴν ὁμι-
λία του εἶπε στὸν Πέτρο· «Ἐπανάγαγε εἰς τὸ
βάθος καὶ χαλάσα τε τὰ δίκτυα ὑ μῶν εἰς ἄ -
γραν», δηλαδή· Γύρισε πάλι στὰ βαθειὰ καὶ
ῥίξτε τὰ δίχτυα σας νὰ ψαρέψετε (Λουκ. 5,4). Ὁ Πέ-
τρος, ἄυπνος καὶ κουρασμένος μὰ κι ἀπογο -
ητευμένος ἀπὸ τὴν ἄκαρπη ἐργασία μιᾶς ὁ -
λόκληρης νύχτας, δὲν εἶχε τώρα ὄρεξι νὰ συ-
νεχίσῃ αὐτὴ τὴ δουλειά, μέσα στὴν ἡμέρα καὶ
μὲ τὸν ἥ λιο· ἀλλ᾿ ἀφοῦ τὸν διατά ζει ὁ Χριστός,
ὁ «ἐπιστάτης» καὶ κυβερνήτης τοῦ παν τός,

θὰ ὑπακούσῃ. Λέει στὸν Κύριο μὲ εἰ λικρίνεια·
«Ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες
οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλά-
σω τὸν δίκτυον» (ἔ.ἀ. 5,5). Ὅλη τὴ νύ χτα δηλαδή,
τότε ποὺ ξέρουμε ὅτι εἶνε ὁ κατάλληλος και -
ρὸς γιὰ ψάρεμα, παρ᾽ ὅ λο τὸν κόπο μας δὲν
πιάσαμε οὔτε λέπι· τώρα, μὲ τὸ φῶς, κανονι -
κὰ δὲν γίνεται ψάρεμα· ἀλλ᾽ ἀφοῦ τὸ λὲς ἐ σύ,
Κύριε, θὰ ὑπακούσω στὸ λόγο σου καὶ θὰ ῥί-
ξω τὸ δίχτυ.

Καὶ ὑπακούει πράγματι μὲ παιδικὴ ἀφέλεια
σὲ μιὰ παράλογη κατὰ ἄνθρωπον ἐντολή, βά-
ζοντας κατὰ μέρος τοὺς κανόνες τῆς ἁ  λιεί-
ας. Καὶ τότε –ὤ τοῦ θαύματος–, ὅ,τι δὲν κα-
τώρθωσε ἡ προσπάθεια μιᾶς ὁλόκληρης νύ-
 χτας, τὸ κατορθώνει τώρα ἡ δουλειὰ λίγης ὥ -
ρας. Τὰ δίχτυα συλλαμβάνουν «πλῆθος ἰ χθύ -
ων πολύ» (ἔ.ἀ. 5,6). Τόσο πολλὰ ἦταν τὰ ψάρια,
λέει τὸ εὐαγγέλιο, ὥστε τὸ δίχτυ τους σχιζό-
 ταν· γι᾽ αὐτὸ κάλεσαν καὶ τοὺς συνεταίρους
τους, τοὺς γυιοὺς τοῦ Ζεβεδαίου, νὰ ᾽ρθοῦν
μὲ τὸ ἄλλο καΐκι νὰ τοὺς βοηθήσουν. Καὶ σὲ
λίγο κατάφορτα γυρίζουν στὴν παραλία καὶ
τὰ δυὸ ψαροκάικα.

Μπροστὰ σὲ τέτοια θαυμαστὴ ἁλιεία κατά-
πληξις κατέλαβε τὸν Πέτρο καὶ τοὺς συν τρό-
φους τους· «θάμβος περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάν -
τας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ
συνέλαβον» (ἔ.ἀ. 5,9).

* * *
Τί μᾶς διδάσκει, ἀγαπητοί μου, τὸ θαῦμα

αὐτὸ τοῦ Κυρίου; διότι κάθε λόγος τῆς ἁγίας
Γραφῆς ἔχει σκοπό, ἔχει γραφῆ «πρὸς νου-
θε σίαν ἡμῶν» (Α΄ Κορ. 10,11). Ὁ προσεκτικὸς μελε-
τητὴς καὶ τοῦ θαύματος αὐτοῦ πολλὰ ἔ χει νὰ
διδαχθῇ ἀπὸ αὐτό, ἀλλὰ ἐγὼ τώρα θέλω νὰ
ἑλκύσω τὴν προσοχή σας στὸ ἑξῆς σημεῖο.

Στὸ ἔργο, ποὺ μᾶς ἔχει τάξει ὁ Κύριος, ἐ -
μεῖς πρέπει νὰ ἐργαζώμεθα μὲ ἐπιμονή, χω -
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ρὶς ν᾿ ἀφήνουμε νὰ μᾶς νικήσῃ ἡ ἀπογοήτευ-
σι ἀπὸ τὶς ἀποτυχίες ποὺ κάθε ἔργο θὰ συ-
ναντᾷ ἐμπρός του πάν τοτε. Πιστοὶ στὸν Κύ-
ριο, νὰ ἐργαζώμεθα σήμερα, νὰ ἐργασθοῦ με
αὔριο, νὰ ἐργαζώμεθα πάντα, καὶ ὁ Κύριος
δὲν θὰ μᾶς στερήσῃ τὴν θεία του εὐλογία.
Ἀλλ᾿ ἂς δώσουμε λίγο περισσότερες ἐξηγή-
σεις μὲ μερικὰ παραδείγματα.

Εἶσαι γονιός; Ὁ Κύριος λοιπὸν σοῦ ἔχει ἀ -
ναθέσει τὸ ἔργο τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν.
Ἔχεις ὑποχρέωσι νὰ καλλιεργήσῃς μὲ κάθε
ἐ πιμέλεια τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν ποὺ σοῦ ἐμ -
πιστεύθηκε. Καὶ εἶνε ἀλήθεια ὅτι τὰ καλλιερ-
γεῖς. Ἀλλὰ τί; Σ᾽ ἀκούω νὰ λὲς στὸ Χριστὸ ὅ -
πως ὁ Πέτρος· Κύριε, συμβούλεψα, δίδαξα,
μάλωσα, τιμώρησα, τὰ πάντα μεταχειρίστηκα
γιὰ νὰ γίνουν τὰ παιδιά μου καλοὶ Χριστιανοί·
οἱ κόποι μου ὅμως πᾶνε χαμένοι, τὰ παιδιά
μου ἐξακολουθοῦν τὴν πορεία τους πρὸς τὸ
κακό… Καὶ ὁ Κύριος ἀπαντᾷ· «Ἐπανάγαγε εἰς
τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄ -
γραν». Δηλαδή· πατέρα καὶ μάνα, εἰργαστή-
κατε, δὲν τὸ ἀρνοῦμαι. Πολλὰ μαρτυροῦν τὴν
ἐργασία σας. Ἀλλ᾿ ἐπιθυμῶ νὰ μὴ τὴν σταμα-
 τήσητε. Συνεχίστε την. Ἐργαστῆτε ῥίχνοντας
τὰ δίχτυα τῆς ἀγωγῆς στὸ βάθος τῶν ψυχῶν
τῶν παιδιῶν σας, καὶ ἐγὼ θὰ σᾶς βοηθήσω.
Ὅ,τι δὲν κατώρθωσαν συμβουλὲς καὶ κόποι
σας πολλῶν ἐτῶν, μπορεῖ νὰ τὸ κατορθώσῃ
μία ἀκόμη προσπάθεια καὶ ἕνας νέος μικρὸς
κόπος σας. Ἐργαστῆτε λοιπὸν μὲ ἐπιμονή.

Εἶσαι ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας μας, ἱερεύς,
πνευματι κὸς πατέρας, διδάσκαλος, κατηχη-
τής, ἱερο κήρυκας; Ὁ Κύριος σοῦ ἀνέθεσε τὸ
λεπτὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν. Ὤ πό-
σο βαρὺ καὶ κοπιαστικὸ εἶνε τὸ ἔργο αὐτό!
Πολλὲς φορὲς «δι᾿ ὅλης τῆς νυκτός», σὰν ἄλ -
λος Πέτρος, θὰ ῥίχνῃς τὰ ἀποστολικά σου δί-
χτυα, θὰ ἀγρυπνῇς, θὰ καταβάλλῃς κόπους
πολλούς, καὶ ἐν τούτοις τὸ ἀποτέλεσμα τῶν
κόπων σου θὰ εἶνε μηδαμινό, ἢ μᾶλλον θὰ
σοῦ φαίνεται μηδαμινό. Ἀδελφέ μου, μὴν ἀ -
πο γοητευθῇς, μὴ σταματήσῃς τὴν ἐργασία,
μὴν ἀδρανήσῃς! Ἄκουσε τὸν Κύριό μας, ὁ ὁ -
ποῖος μυστικὰ λαλεῖ στὴν καρδιά σου καὶ σοῦ
λέει· «Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε
τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν». Εἶνε τάχα ἀνάγ κη
νὰ σοῦ ἐξηγήσω τί σημαίνει γιὰ σένα ἡ προ-
τροπὴ τοῦ Κυρίου; Μόνο μὲ μιὰ κατανυκτικὴ
προσευχὴ στὸν Κύριο μποροῦμε νὰ καταλά-
βουμε τί σημαίνουν γιὰ μᾶς τοὺς κληρικοὺς
οἱ λόγοι αὐτοὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ τί ἀπαιτεῖ ἀπὸ
μᾶς ἐκεῖνος.

Ἀλλὰ δὲν εἶσαι ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας,

εἶσαι ἕνας ἁπλὸς Χριστιανός; Καὶ σ᾽ ἐσένα ἔ -
χει ἀναθέσει ἔργο σπουδαιότατο ὁ Κύριος, τὸ
ἔργο τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς σου. Τὴν ψυ-
χή σου πρέπει νὰ καλλιεργήσῃς, γιὰ τὴν ψυχὴ
πρέπει νὰ κοπιάσῃς. –Κοπιάζω, μοῦ ἀπαντᾷς.
Ῥίχνω κ᾽ ἐγὼ τὰ δίχτυα τῆς προσευχῆς χρό-
νια τώρα, μὰ μοῦ φαίνεται ὅτι πάντοτε ἀνα-
σύρονται κενά. Τὰ πάθη μὲ κυριεύουν, οἱ πει-
ρασμοὶ μὲ συγκλονίζουν. Τί ὠφελήθηκα ποὺ
τόσα χρόνια ἐργάζομαι, ἀφοῦ δὲν βλέπω μέ-
σα στὸν ἑαυτό μου μιὰ πνευματικὴ προκοπή;
Μηδὲν οἱ προσευχές μου, μηδὲν οἱ νηστεῖες
μου, μηδὲν τὰ διαβάσματά μου, μηδὲν οἱ ἀ -
σκήσεις μου οἱ πνευματικές. Δὲν ἀξίζει νὰ πῶ
κ᾽ ἐγὼ αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Πέτρος, «Ἐπιστάτα,
δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλά-
βομεν»;… Εἶπες, ἀδελφέ μου, τὰ παράπονά
σου; Ἄκουσε λοιπὸν τώρα καὶ τὴ γλυκειὰ φω -
νὴ τοῦ Χριστοῦ ποὺ σοῦ ἀπαντᾷ ὅπως καὶ
στὸν Πέτρο· «Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ
χα λάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν». Ξανα-
γύρισε δηλαδὴ καὶ συνέχισε ὅλα αὐτά· κοπί -
ασε ἀκόμη περισσότερο. Ῥίξε γιὰ ἑκατοστὴ
καὶ γιὰ χιλιοστὴ φορὰ τὰ πνευματικά σου δί-
χτυα. Δὲν τὸ κατάλαβες; θέλω νὰ δοκιμάσω
τὴν πίστι σου, τὴν ὑπακοή σου, τὴν ὑπομονή
σου καὶ τὴν ἐπιμονή σου. Κι ὅταν δῶ ἐγὼ τὶς
ἀρετές σου, δὲν θ᾽ ἀργήσω νὰ σὲ βραβεύσω
καὶ νὰ σὲ εὐλογήσω πλού σια. Θὰ δῇς τότε σὲ
μιὰ στιγμὴ νὰ ἀμείβωνται κόποι σου πολλῶν
ἐτῶν καὶ θὰ χαίρεσαι γιὰ τὸ πλῆθος τῶν εὐλο-
γιῶν μου.

* * *
Ἐπιμονὴ λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ἐπιμονὴ ἐ -

πάνω στὴ δουλειά μας ζητάει ὁ Κύριος. Χωρὶς
τὴ δύναμι αὐτή, τῆς ἐπιμονῆς, κανένα ἔργο
δὲν μπορεῖ ν᾽ ἀποπερατωθῇ. «Τῇ ἐπιμονῇ πάν -
τα δοῦλα γίνεται», ὅλα ὑποτάσσονται, λέει ἕ -
να γνωμικό. Ἡ ἐπιμονὴ τοῦ γεωργοῦ κάνει καὶ
τὸ βράχο νὰ τινάξῃ ῥόδα, ἡ ἐπιμονὴ τοῦ ψαρᾶ
κάνει τὴ θάλασσα νὰ τοῦ παραδώσῃ ὅ,τι κρύ-
βει, ἡ ἐπιμο νὴ τοῦ κυνηγοῦ τὸν ἀμείβει μὲ τὸ
θήραμα, ἡ ἐπιμονὴ τοῦ γλύπτη μεταβάλλει τὸ
ἄμορφο μάρμαρο σὲ ἄγαλμα, ἐπιμονὴ τοῦ ἐ -
ρευνητοῦ ἐκπορθεῖ τὶς πύλες τῆς γνώσεως.

Ἐὰν ἡ ἐπιμονὴ στὸ κακὸ εἶνε ἁμάρτημα, ἡ
ἐ πιμονὴ στὸ καλό, ὁποιοδήποτε καλό, ἀποτε -
λεῖ ἀρετὴ σπουδαία καὶ ἀξιοζήλευτη. Διότι ἡ
ἐπιμονὴ σὲ κάθε θεάρεστο σκοπό, ἐὰν τὴν
δοῦμε κατὰ βάθος, δὲν εἶνε τίποτε ἄλλο πα -
ρὰ μία συνεχὴς καὶ ἀδιάκοπη ὑπακοὴ στὸ θέ-
λημα τοῦ Κυρίου.

Μακάριοι ὅσοι ἔχουν αὐτὴ τὴν ἀρετή.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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