
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ μεγάλη ἑορ-
τὴ τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ τιμίου

καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Ὑψώνεται ὁ σταυρός,
ὅπως ἀκοῦμε στὸν ὕμνο «Σταυρὸς ὑψοῦται
σήμερον καὶ κόσμος ἁγιάζεται…» (ἐξαποστειλ.). Ἡ
χά ρις ποὺ ἐκπέμπεται ἀπὸ τὸν τίμιο σταυρὸ
φτάνει σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη, πιάνει ὅλο τὸν
κόσμο, ἁγι άζει τὰ σύμπαντα· ἔχει, ὅπως λένε,
οἰκουμενικὴ διάστασι, κοσμικὴ ἐμ βέλεια· γι᾽
αὐτὸ ἡ Ὕ ψω σις λέγεται «παγκόσμιος».

Λάμπει καὶ ἀκτινοβολεῖ ὁ πανάγιος σταυ-
ρός. «Δοξολογοῦσι πάντα τὰ πέρατα, ἐκδει-
ματοῦνται (=φοβοῦνται καὶ τρέμουν) δαίμο-
νες ἅπαντες» (αἶν.). Καὶ κάθε Χριστιανὸς ποὺ πι-
στεύει στὸν Ἐσταυρωμένο, μικρὸς ἢ μεγά-
λοι, ἄντρας ἢ γυναίκα, νέος ἢ γέροντας, γο-
νατίζει ἐμ  πρὸς στὸ τίμιο Ξύλο καὶ μιὰ θερμὴ
προσ ευχὴ βγαίνει ἀπ᾽ τὴν ψυχή του· «Σταυρὲτοῦ Κυρίου, βοήθει μοι».

Ἀλλὰ ποιό ἀκριβῶς εἶνε τὸ γεγονὸς ποὺ ἑ -
ορτάζουμε σήμερα; τί διδάγματα μᾶς δίνει;

* * *⃝ Γνωρίζουμε ὅτι ὁ μέγας Κωνσταντῖνος στὶς
28 Ὀκτωβρίου τοῦ 312 νίκησε τὸν Μαξέντιο
ἔξω ἀπὸ τὴ ̔Ρώμη, παρὰ τὴν Μουλβία γέφυρα
πάνω στὸν ποταμὸ Τίβερι. Ἡ νίκη αὐτὴ ἦρθε
μετὰ ἀ πὸ θαυμαστὴ ἐμφάνισι τοῦ σταυροῦ σ᾽
αὐτόν. Τὸν εἶ δε, ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἱστορικοὶ
τῆς ἐποχῆς, μετὰ τὸ μεσημέρι μὲ τὰ ἴδια του
τὰ μάτια νὰ λάμπῃ στὸν οὐ ρα νὸ περισσότερο
ἀπὸ τὸν ἥ λιο μαζὶ μὲ τὴ φράσι «Ἐν τού τῳ νίκα».
Γι᾽ αὐτὸ ἔ πειτα στὴν Κωσταν τινούπολι ἔστησε
μεγάλο σταυρὸ ποὺ φωτιζόταν τὴ νύχτα.

Ἡ μητέρα τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, ἡ ἁ -γία Ἑλένη, εἶχε μεγάλο πόθο νὰ προσκυνήσῃ
στοὺς Ἁγίους Τόπους, ἐ κεῖ ποὺ περπάτησε ὁ
ἐν ανθρωπήσας Θεός, καὶ νὰ βρῇ τὸ σταυ ρό,
τὸ «ὑποπό διον ἔνθα ἔστησαν οἱ ἄ χραν τοι πό-

δες» τοῦ Ἐσταυρωμένου (μικρ. ἑσπ.). Στὰ τέλη τοῦ
ἔτους 326 πῆγε στὰ Ἰερο σόλυμα καὶ ἔβαλε
συν εργεῖα ἐρ γατῶν νὰ σκάβουν. Ἀλλὰ ποῦ ἦ -
ταν ὁ σταυρός; Τὸν εἶχαν θάψει οἱ ἑ βραῖοι βα-
 θειὰ στὴ γῆ κι ἀπὸ πάνω εἶχαν ῥίξει κόπρια.
Μετὰ ἀπὸ ἀρκετὸ κόπο οἱ ἐργάτες βρήκαν
τοὺς τρεῖς σταυροὺς καὶ τοὺς ἥλους (=τὰ
καρ φιά), καὶ ἡ βασίλισσα εἶχε ἀπορία, ποιός
ἀ π᾽ αὐτοὺς εἶνε ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου; Συν -
 έβη λοιπὸν τότε νὰ γίνεται ἡ κηδεία μιᾶς γυ-
ναίκας καὶ δοκιμάζοντας ἄγγιξαν διαδοχι κὰ
στὸ λείψανό της τοὺς σταυρούς. Ἀγγίζουν
τὸν πρῶ το· τίποτε. Ἀγγίζουν τὸν δεύτερο· τί-
πο τε. Μόλις ὅ μως ἄγγιξαν τὸν τρίτο, σὰν νὰ
πέρασε ἐπάνω στὸ νεκρὸ σῶμα ἠλεκτρισμός,πῆρε ζωὴ κι ἀ ναστήθηκε. Ἔτσι πιστοποιήθη-
κε, ποιός εἶνε ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

Τὸν προσκύνησε ἡ ἁγία Ἑλένη καὶ ἡ συνο-
δεία της. Ἐπειδὴ ὅμως ἤθελε καὶ ὁ λαὸς νὰ
τὸν προσ κυνήσῃ, κι αὐτὸ λόγῳ τοῦ πλήθους
ἦ ταν δύσκολο, ὁ τότε πατριάρχης Ἰεροσολύ-
μων, ὁ ἅγιος Μα κάριος (314-334), πῆρε στὰ χέρια
του τὸν τίμιο σταυ ρό, ἀνέβηκε ἐπάνω στὸν
ἄμβωνα, τὸν ὕψωσε ὥσ τε νὰ τὸν δοῦν ὅλοι,
κι ὅταν ὁ λαὸς τὸν εἶδε ἄρχισαν νὰ κράζουν
τὸ «Κύριε, ἐλέησον». Ἔτσι καθιερώθηκε ἀπὸ
τότε ἡ σημερινὴ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ τι-
μίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Αὐτὴ εἶνε ἡ δύναμις τοῦ σταυροῦ. Καὶ τὸ
πρῶτο δίδαγμά μας εἶνε ἡ ἀνάστασι τῶν νε-
κρῶν· διὰ τοῦ σταυροῦ λοιπὸν στὴν ἀνάστασι!

* * *⃝ Ὁ σταυρὸς εἶνε τὸ βαθύτερο μυστήριο.
Δὲν εἶνε εὔκολο νὰ θεολογήσῃ κανεὶς ἐπ᾽
αὐ  τοῦ. Μόνο μερικὰ ἁπλᾶ λόγια θὰ πῶ ἀνα-
τρέχοντας στὶς προτυπώσεις τοῦ σταυροῦ.

Ὅπως διαβάζουμε στὴν Παλαιὰ Διαθήκη(βλ.
Ἔξ. 15,22-25), ὅταν οἱ Ἑβραῖοι βρέθησαν στὴν ἔρη-
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ζύγια, ἀλλὰ μὲ τὰ πόδια, «πεζῇ», μία λέξι ποὺ
λέει πολλά. Νὰ φανταστῇ κανεὶς ἐκεῖνο τὸ
πλῆθος νὰ ὁδοιπορῇ σὲ δύσβατους τόπους·
ὄχι μόνο παιδιὰ καὶ νέοι, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες
καὶ ἡλιωμένοι καὶ ἀσθενεῖς. Εἶνε συγκινητικό.
Τί ἀγάπη, τί ἔρωτας, τί δίψα τῆς ψυχῆς! Ὁ Χρι-
 στὸς βέβαια δὲν θὰ ἔμενε διαρκῶς στὴν ἔρη-
μο· θὰ ἐπέστρεφε καὶ στὴν Καπερναοὺμ καὶ
στὶς ἄλλες πόλεις τῆς Γαλιλαίας, καὶ θὰ εἶχαν
πάλι εὐκαιρία νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν ἀκού-
σουν. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ δὲν ἀντέχουν νὰ μένουν μα-
κριά του. Τὸν ἐπιθυμοῦν, ξεσηκώνονται, βγαί-
 νουν καὶ τὸν ἀναζητοῦν στὴν ἔρημο. Ἡ δίψα
τους αὐτὴ ζωντανεύει τὴν εἰκόνα τοῦ ψαλμῳ -
δοῦ γιὰ τὸ διψασμένο ἐλάφι, ποὺ τρέχει, δι -
ασχίζει μεγάλες ἀποστάσεις ἀναζητώντας νε-
ρό, νὰ βρῇ τὴ δροσερὴ πηγή, ποὺ θὰ σβήσῃ
τὸ καμίνι τῆς δίψας του. «Ὃν τρόπον», λέει,
«ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδά-
των, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σέ, ὁ
Θεός»· ὅπως τὸ ἐλάφι λαχταρᾷ καὶ τρέχει ἐ -
κεῖ ποὺ πηγάζουν νερά, ἔτσι, Θεέ μου, λαχτα -
ρᾷ καὶ τρέχει ἡ ψυχή μου σ᾽ ἐσένα (Ψαλμ. 41,2). Ἐ -
λάφια διψασμένα γιὰ τὸ λόγο καὶ τὴ χάρι τοῦ
Χριστοῦ ἦταν ὅλοι αὐτοί.
⃝ Θέλουμε κι ἄλλη μία ἀπόδειξι τῆς ἀρετῆς
τοῦ λαοῦ; Ἂς προσέξουμε πόσο χρό νο θὰ
μείνουν ἐκεῖ στὴν ἐρημιά. Ἔφτασαν ἐπὶ τέ-
λους στὸ σκοπό τους, βρῆκαν αὐτὸν ποὺ ζητοῦ -
σαν. Κ᾽ ἐκεῖνος, ἀφοῦ θεράπευσε τοὺς ἀρρώ-
στους ποὺ εἶχαν φέρει μαζί τους, ἄνοιξε τὸ
στόμα του καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς διδάσκῃ. Κρέ-
μονται ἀπὸ τὰ χείλη του. Κ᾽ ἐνῷ οἱ ὧρες περ-
νοῦν, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν δείχνει νὰ κουράζε-
ται, δὲν βαριέται, δὲν δυσανασχετεῖ. Παρα-
τείνει τὴ διαμονή του στὴν ἔρημο. Μετὰ ἀπὸ
λίγο ὁ ἥλιος θὰ βασιλέψῃ· ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο;
λάμπει ἐμπρός τους ὁ Ἰησοῦς, ὁ πνευματικὸς
Ἥλιος· πρὸς αὐτὸν μικροὶ καὶ μεγάλοι ἔχουν
στραμμένη τὴν προσοχή τους καὶ ἀδιαφο-
ροῦν γιὰ τὴ δύσι τοῦ ἥλίου, γιὰ τὴ νύχτα ποὺ
ζυγώνει, γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς τροφῆς. Μένουν
κοντὰ στὸν Ἰησοῦ στὸ ὕπαιθρο, νηστικοί, ἀτε-
νίζοντας ὅλοι σὲ ἕνα σημεῖο, στὸ πρόσωπό
του. Ἡ προσήλωσί τους εἶνε τέτοια, ὥστε οἱ
μαθηταὶ ἄρχισαν νὰ σκέπτωνται ἐκεῖνο ποὺ ὁ
λαὸς αὐτὸς δὲν σκεπτόταν· τί θὰ γίνῃ ἂν νυ-
χτώσῃ; Ποῦ θὰ βρεθοῦν τρόφιμα γιὰ τόσο κό-
σμο; πῶς θὰ οἰκονομηθῇ ἀπὸ πλευρᾶς φαγη-
τοῦ τέτοια συγκέντρωσι; Γι᾽ αὐτὸ οἱ μαθηταὶ
παίρνουν τὸ θάρρος καὶ παρεμβαίνουν γιὰ νὰ
παρακαλέσουν τὸν Κύριο νὰ ἀπολύσῃ τοὺς ὄ -
χλους λέγοντας· «Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ
ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄ χλους,

ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν
ἑαυτοῖς βρώματα» (Ματθ. 14,15).

Ἀλλ᾿ ἀκριβῶς γιατὶ τὸ πλῆθος ἔδειξε στὸν
Κύριο τέτοια προθυμία, ἀφοσίωσι καὶ ἀγάπη,
γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐκεῖνος ἔκρινε ὅτι ὁ λαὸς αὐτὸς
εἶνε ἄξιος νὰ τραφῇ ἀκόμη καὶ μὲ ἕνα θαῦμα.
Δὲν εἶνε ὁ Χριστὸς ἐκεῖνος ποὺ εἶπε σὲ ὅ -
σους ἀγωνιοῦν γιὰ τὴ συντήρησί τους «Ζη-
τεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προσ τε-
θήσεται ὑμῖν» (ἔ.ἀ. 6,33); Αἴ λοιπόν· τὴν ἐπίσημη
αὐτὴ ὑπόσχεσί του τὸν βλέπουμε νὰ τὴν πρα -
γματοποιῇ τώρα. Ὁ λαὸς αὐτὸς εἶχε ἀποδεί-
ξει τὴν ἡμέρα αὐτὴ μὲ τὴν ὅλη συμπεριφορά
του, ὅτι θέτει τὰ πνευματικὰ πάνω ἀπὸ τὰ ὑ -
λικά· «ἐζήτει πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».
Κ᾽ ἐκεῖνος λοιπὸν τοὺς δίνει τὰ ἀγαθά του
πλουσιοπάροχα· θεραπεύει, εὐλογεῖ, τρέφει,
ἐλεεῖ τὸ λαό. Καὶ ὁ λαὸς φεύγει ἀπὸ τὴν ἔρη-
μο ψυχικὰ καὶ σωματικὰ χορτασμένος. Ὁ Κύ-
ριος ἔθρεψε καὶ τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματα.
Δὲν ὑπάρχει κανένας πεινασμένος!

* * *
Τί ἀποδεικνύει, ἀγαπητοί μου, αὐτὴ ἡ ὁμα-

δικὴ διατροφὴ τοῦ λαοῦ; Ὅτι ἕνας λαὸς ποὺ
ἀκολουθεῖ τὸν Κύριο στὸ δρόμο τῆς εὐσεβεί -
ας καὶ τῆς ἀρετῆς, ἕνας λαὸς ποὺ ἐκτιμᾷ τὰ
πνευματικὰ πράγματα περισσότερο ἀπὸ τὰ
ὑλικά, ἕνας λαὸς ποὺ δὲν ἐννοεῖ ἀκόμη καὶ
σὲ καιρὸ δυσμενῶν περιστάσεων ν᾿ ἀπομα-
κρυν θῇ ἀπὸ τὸν Κύριο, ἕνας λαὸς ποὺ πι-
στεύ ει, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν θὰ στερηθῇ οὔτε
καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ὅσα εἶνε ἀναγκαῖα γιὰ τὴ
συντήρησί του. Ἕνα τέτοιο λαὸ ποτέ δὲν θὰ
τὸν ἀφήσῃ ὁ Κύριος νὰ πεινάσῃ καὶ νὰ πε-
θάνῃ ἀπὸ τὴν πεῖνα.

Γι᾽ αὐτό, ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε πάντοτε
τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου, πρέπει ὡς λαός, ἄρ -
χοντες καὶ ἀρχόμενοι, νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ πί-
στεως καὶ ἀρετῆς, ποὺ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν
Κύριο. Ἐὰν κρεμαστοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο, τό-
τε βάλαμε τοὺς ἑαυτούς μας, τὶς οἰκογένειές
μας καὶ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος μας κάτω ἀπὸ τὴν
κραταιὰ προστασία του. Σὰν πιστὰ καὶ ἀφω-
σιωμένα τέκνα τῆς «βασιλείας» του, δηλαδὴ
τῆς Ἐκκλησίας του, θὰ καθώμαστε συνδαιτυ-
μόνες στὴν τράπεζα τοῦ ἐλέους του, ἡ ὁποία
πάντοτε θὰ ἔχῃ κάτι νὰ μᾶς δώσῃ καὶ γιὰ τὴν
ψυχή μας καὶ γιὰ τὸ σῶμα μας. Διότι ὁ Κύριος
εἶνε αὐτὸς ποὺ τρέφει ὅλους, καὶ μάλιστα
τοὺς ἀφωσιωμένους σ᾽ αὐτὸν διὰ τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς ἀρετῆς ψυχῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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μο Σούρ, περπατοῦσαν τρεῖς ἡμέρες καὶ δὲν
εὕρισκαν νερὸ νὰ πιοῦν. Φτάνοντας στὴ Μερ-ρᾶ βρῆκαν νερό, μὰ ἦταν πικρὸ καὶ ἄρχισαν
νὰ γογγύζουν στὸ Μωυσῆ· Τί θὰ πιοῦ με;… Ὁ
Μωυσῆς προσευχήθηκε στὸν Κύριο, ἐκεῖ νος
τοῦ ἔδειξε ἕνα κομμάτι ξύ λο, ποὺ ἦ  ταν τύπος
- προτύπωσις τοῦ σταυροῦ, κι ὅ ταν τὸ ἔρρι-
ξε μέσα στὸ νερό, ἀμέσως τὸ πικρὸ νε ρὸ ἔγι-νε γλυ κό· ἤπιαν καὶ δροσίστηκαν.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸ φυ σικὸ νερὸ ὁ ἄνθρω-
πος διψάει στὴ ζωή του καὶ γιὰ ἄλλα πράγμα-
τα· διψάει γιὰ ἀγάπη καὶ κατανόησι, γιὰ ἀλή-
θεια καὶ εἰλικρίνεια, γιὰ εἰρήνη καὶ συμφιλίω-
σι, γιὰ δικαιοσύνη καὶ ἰσότητα, γιὰ χαρὰ καὶ εὐ -
τυχία. Καὶ ὅμως δὲν τὰ βρίσκει ὥστε νὰ δρο-
σιστῇ. Τὸ ποτάμι τῆς ζωῆς εἶνε πικρό. Ὁ ἄν -
θρωπος σπανίως γελάει καὶ πιὸ συχνὰ κλαίει.
Δάκρυα κυλᾶνε στὸν κόσμο. Κλαίει ὁ ἴδιος ὅ -
ταν γεννιέται, κι ὅταν πεθαίνει κλαῖνε οἱ ἄλ -
λοι γι᾽ αὐ τόν. Καὶ μόνο στὸ θάνατο; ἀκόμα καὶ
στὸ γάμο συχνὰ βλέπεις μάτια δακρυσμένα.

Πικρία λοιπόν. Ἐν τούτοις πλαστήκαμε γιὰ
τὴ χαρά, ὄχι γιὰ θλῖψι. Τί θὰ μᾶς δώσῃ τὴ χα-
ρά; Νά ἡ πηγή· ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ.� Μὲ συκοφαντοῦν καὶ ζητοῦν τὸ θάνατό μου;
γυρίζω τὸ βλέμμα στὸν Ἐσταυρωμένο, σκέ-
πτομαι ὅτι ἐκεῖνος ἔπαθε γιὰ μένα, γιὰ νὰ λυ-
τρω θῶ ἐγώ, κι αὐτὸ μὲ παρηγορεῖ….� Εἶμαι ἄρ ρωστος στὸ κρεβάτι, κινδυνεύει ἡ
ζωή μου; κοιτάζω τὶς πληγὲς τοῦ Ναζωραίου
πάνω στὸ σταυρὸ καὶ παίρνω ἐλπίδα ὅτι θὰ ζή-
 σω. Συν άντησα πρὸ ἡμερῶν ἕνα νέο ἀπὸ τὴν
Καστοριά. Πρὶν πέντε χρόνια ἦταν ὑγιής, ἔπια-
 νε τότε τὴν πέτρα καὶ τὴν ἔστυβε. Τώρα δὲν
μπορεῖ νὰ σηκώσῃ οὔτε ἕνα λιθαράκι. Ἀρρώ-
στησε ἀπὸ σπονδυλίτιδα. Ἔχει πόνους, λυώ-
νει ἀπὸ πυρετό. Πάτερ, μοῦ λέει, ἂν δὲν πί-
στευα στὸ Χριστό, θὰ εἶχα αὐτοκτο νήσει….� Μὲ πνίγουν χρέη καὶ μὲ κυνηγοῦν δανει-
σταί; καταφεύγω στὸν Πλούσιο ποὺ ἐπτώχευ-
σε γιὰ μένα (βλ. Β΄ Κορ. 8,9) καὶ μέσα στὴ φτώχεια, μὲ
τὴ δική του εὐλογία, ἐπιβιώνω…

Πικραμένοι τῆς ζωῆς! κρεμάστε στὸν Ἐ -
σταυ ρωμένο τὴν ἐλπίδα σας, πιστέψτε σ᾽ αὐ -
τόν. Κι ὅταν ἡ λύπη σὰν σκορπιὸς σᾶς κεντᾷ,
ἀτενίστε στὸν βασιλέα τοῦ πόνου καὶ τῆς ὀ -
δύνης, ποὺ μπορεῖ καὶ τὸ πικρὸ νὰ τὸ κάνῃ
γλυκύ. Ὁ σταυρὸς γλυκαίνει τὴν πικρία τῆςζωῆς μας· αὐτὸ εἶνε τὸ δεύτερο δίδαγμα.
⃝ Στὴ ζωή μας ὑπάρχει ἕνας ἐχθρός, ποὺ θέ-
λει τὸ κακό μας, ὁ διάβο λος. Γιατί; Διότι εἴμα-
στε πλάσματα τοῦ πανάγαθου Θεοῦ, τὸν ὁ -
ποῖον αὐτὸς μισεῖ· καὶ ἐπειδὴ Ἐκεῖνον δὲν
μπορεῖ νὰ τὸν βλάψῃ, ἐπιβουλεύεται ἐμᾶς, τὸ

δημιούργημά του, γιὰ νὰ τὸν λυπήσῃ. Ἀλλὰ ὁ
Κύριος δὲν ἄφησε τὰ παιδιά του ἀπροστάτευ -
τα. εἶπε στοὺς μαθητάς του· «Ἰδού δίδωμι ὑ -
μῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶσκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐ -χθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ» (Λουκ. 10,19).
Τὰ λόγια αὐτὰ ἐπαναλαμβάνονται στὸ μυστή-
ριο τοῦ βαπτίσματος γιὰ κάθε ὀρθόδοξο Χρι-
στιανὸ τὴ στιγμὴ ποὺ σημειώνεται ἐπάνω στὰ
μέλη του τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Καὶ ὁ ἐχθρὸς
τίποτε ἄλλο δὲν τρέμει ὅσο τὸν τίμιο σταυρό.
Καὶ μέσα σὲ χίλιους δαίμονες ἂν πέσῃς, ἀρκεῖ
νὰ κάνῃς τὸ σταυρό σου μὲ πίστι καὶ χέρι κα-
θαρό. Τὸ εἶπε καθαρὰ ὁ Κύριος· Ὅποιος ἔρ -
χεται σ᾽ ἐμένα μὲ πίστι, θὰ τοῦ δώσω δύναμι
νὰ πατάῃ ἐπάνω σὲ σκορπιοὺς καὶ φίδια καὶ
νὰ τὰ νικᾷ. Σκορπιοὶ καὶ φίδια εἶνε οἱ παγίδες
τοῦ ἐχθροῦ, εἶνε οἱ κακοὶ καὶ διεφθαρμένοι
ἄν θρωποι ποὺ μᾶς ἀπειλοῦν, εἶνε καὶ τὰ πά-
θη ποὺ ῥιζώνουν μέσα μας. Ὅλα αὐτὰ μπορεῖ
νὰ τὰ νικᾷ μὲ τὴ δύναμι τοῦ τιμίου σταυροῦ. Ὁ σταυρὸς εἶνε ἡ δύναμις ποὺ ὁδηγεῖ στὴνίκη τὸν ἀγωνιζόμενο πιστὸ Χριστιανό.

* * *Μὲ τὸ σταυρό, ἀδελφοί μου, συνδέεται ἰδι-
αι τέρως ἡ ἀγαπητή μας πατρίδα. Κοιτάξτε τὴσημαία μας· τί εἶνε πάνω στὸ ἱερὸ πανὶ καὶ
στὴν κορυφὴ τοῦ ἱστοῦ της; ὁ σταυρός.

Στὶς δύσκολες ἡμέρες τῶν ἐθνικῶν μας πε-
 ρι πετειῶν μας συνάντησα ἕνα στρατιώτη ἀπὸ
τὴ ῾Ρούμελη, ποὺ εἶχε πάνω του ἕνα σταυρό.
–Ποιός σοῦ τὸν ἔδωσε; λέω. –Ἡ μάνα μου. Ὅ -
ταν ἔφευγε ἀπ᾽ τὸ χωριὸ γιὰ τὸ μέ τωπο, ἡ μη-τέρα τοῦ κρέμασε στὸ λαιμὸ ἕνα σταυρουδά-κι. Αὐτὴ εἶνε ἡ Ἑλλάδα· σὲ κάθε δύσκολη στι -
γμὴ ὅλη τὴ δύναμί της τὴ στηρίζει στὸ σταυ -
ρὸ τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ ᾽κεῖ τὴν ἀντλεῖ.

Ἔμβλημά μας εἶνε· πάνω ψη λὰ ὁ τίμιος σταυ -
ρὸς μὲ τὸ «Ἐν τούτῳ νίκα», καὶ κάτω ἕνα τσα-
ρούχι Ἕλληνος στρατι ώ του, ποὺ μὲ τὴν εὐχὴ
τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ μὲ τὴν ἀνδρεία καὶ αὐ -
τοθυσία του ἔγραψε νέους Μαραθῶνες.

«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγη-
σον τὴν κληρονομίαν σου…» (ἀπολυτ.). Ἕνα ζη τῶ
ἀπὸ ὅλους. Τὴν ἅγια αὐτὴ ἡμέρα προσευχη -θῆτε στὸν Ἐσταυρωμένο, ν᾽ ἀναστήσῃ τὸ γέ-
νος μας ἀπὸ τὴν ἀκηδία καὶ τὴ χαύνωσι, νὰ
γλυκάνῃ διὰ τῆς σταυρικῆς ζωῆς τὴν πικρία
καὶ τὸν πόνο τῶν καρδιῶν μας, καὶ νὰ δείξῃ
εἰς πεῖσμα τῶν ἐχθρῶν μας, ὁρατῶν καὶ ἀορά-
 των, τὴν ἀκαταμάχητη δύναμι τῆς παρουσί ας
του. Ὁ τίμιος σταυρὸς εἴθε νὰ σῴζῃ πάν τοτε
τὴν πατρίδα μας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Γρεβενῶν τὴν 14-9-1945 ἢ 14-9-1946.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ ἀναπλήρωσις 25-7-2021.
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Ὅποιος, ἀγαπητοί μου, παρακολουθεῖ τὴ
θρησκευτικὴ κίνησι στὴν πατρίδα μας,

διαπιστώνει μὲ λύπη, ὅτι τὰ ἐνδιαφέροντα
καὶ οἱ διαθέσεις νέων ἀνθρώπων γιὰ ὀρθόδο-ξη ἱεραποστολή, γιὰ τὴ διάδοσι δηλαδὴ στὸν
κόσμο τοῦ μηνύματος τῆς σωτηρίας, ὅλο καὶ
λιγοστεύουν. Ἄλ λα ἰδανικά, λιγώτερο ὑ ψηλά,
τοὺς ἠλεκτρί ζουν. Πολλοὶ π.χ. γνωρίζουμε ὅ -
τι ξενιτεύ ον ται ὄχι γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν ἁπλῶς
ἀλ λὰ γιὰ νὰ εὐ ημερήσουν ἂν ὄχι καὶ νὰ πλου-
τήσουν. Ἄλλοι, γιὰ νὰ συν τηρη θῇ καὶ ἀ ναδει-
χθῇ ἡ πατρική τους οἰκογένεια, ὄχι μόνο ξε-
νιτεύονται ἀλλὰ καὶ μένουν ἄγαμοι, ὥστε μὲ
τὴ δική τους θυσία νὰ σπουδάσουν καὶ ν᾽ ἀ -
πο κατασταθοῦν μικρότερα ἀ δέρ  φια. Ποιός
μπορεῖ νὰ τοὺς κατηγορήσῃ; ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ
πατρικὸ σπίτι εἶνε ἀ ξιέπαινη, καὶ οἱ νέοι αὐτοὶ
εἶνε ἀξιοθαύμαστοι, σὲ σύγκρισι μάλιστα μὲ
ἄλλους ποὺ ζοῦν μὲ ὀκνηρία καὶ σπατάλη.

Ἀλλὰ ἐρωτῶ· ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀγάπη αὐτὴ
δὲν ὑπάρχει κάποια ἄλλη ἀνώτερη; ἐκτὸς ἀ -
πὸ τὴν κατὰ σάρκα μικρὴ οἰκογένεια δὲν ὑ -
πάρχει ἄλλη οἰκογένεια εὐρύτερη καὶ ἀνώτε-
ρη; δὲν ὑ πάρχει ἡ μεγάλη πνευματικὴ οἰκο-
γέ νεια, ἡ χριστιανικὴ κοινωνία, ἡ Ἐκκλησίατοῦ Χριστοῦ; Δὲν ἀξίζει γι᾽ αὐτὴν νὰ συγκι-
νοῦνται καρδιὲς ἀνθρώπων καὶ μάλιστα νέ-
ων; Γι᾽ αὐτὴ τὴ μεγάλη οἰκογένεια, ποὺ ἔ χει
ἄπειρες ἀνάγκες καὶ ἀντιμετωπίζει τόσα προ-
βλήματα, δὲν πρέπει οἱ νέοι νὰ προσ φέρουν
τὸν ἐνθουσιασμὸ καὶ τὶς δυνάμεις τους; στὴν
περίπτωσι μάλιστα αὐτὴ καὶ οἱ μικρές τους
οἰ κογένειες ὄχι μόνο δὲν θὰ σβήσουν καὶ δὲν
θὰ ἀδικηθοῦν, ἀλλ᾽ ἀντιθέτως θὰ εὐ λογη-
θοῦν καὶ θὰ εὐεργετηθοῦν καὶ αὐτές.

Κάποτε, μέσα ἀπὸ τὶς χιλιάδες νέους, πα-
ρουσιάζεται ἐπὶ τέλους καὶ κάποιος ποὺ ὑ -
περπηδᾷ τὰ ἐμ πόδια, ἀποσπᾶται ἀπὸ τὰ μι-
κρὰ καὶ συνηθισμένα μέτρα καὶ ἡ ἀγάπη του
γιὰ τὸ Θεὸ τὸν ἀνυψώ νει σὲ ἕνα ἀ νώτερο ὅ -

ραμα, τὸν κάνει νὰ ἐπιθυμῇ ν᾽ ἀκολου  θή σῃ ὁ -
λοκληρωτικὰ τὸ Χριστό. Ὅταν λοιπὸν συμβῇ
αὐτό, περιμένει κανεὶς ἡ χριστιανικὴ κοινότη -τα νὰ νιώσῃ χαρὰ καὶ νὰ ἐπικροτήσῃ τὴν καλὴ
ἀ πόφασι. Δὲν συμβαίνει ὅμως αὐτό. Μᾶλ λον
τὸ ἀντίθετο παρα τηρεῖται· ἡ ἐπιλογὴ τοῦ νέ-
ου αὐτοῦ θεωρεῖ ται, καὶ ἀπὸ χριστιανούς,
μᾶλλον ὡς …δυσ τύχημα· τὴν θρηνοῦν ὡς
συμ φορά, καὶ καταβάλλουν προσπάθεια νὰτὸν ἀποτρέψουν ἀπὸ ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα.
Ἀκούγοντας αὐτὰ θὰ μοῦ πῇ κάποιος·

–Γιατί ἐσὺ ἐκφράζεσαι τόσο ἀπαισιόδοξα;
δὲν βλέπεις πόσα παιδιὰ φοιτοῦν καὶ σήμερασὲ ἱερατι κὲς καὶ θεολογικὲς σχολές; αὐτοὶ
δὲν εἶνε νέοι μὲ ἱεραποστολικὰ ἰδανικά;…

Ἡ ἐρώτησι αὐτὴ μὲ ἀναγκάζει νὰ δώσω τώ-
ρα ἀ πάντησι, ἡ ὁποία θὰ εἶνε πικρή· ὅ,τι θὰ
πῶ νὰ μὴ θεωρηθῇ παρακαλῶ ἐγωιστικό.

Στοὺς νέους αὐτοὺς συμπαραστάθηκα ὅ -
σο μποροῦσα. Κατέβηκα καὶ στὰ πεζοδρόμια
ὑποστηρίζοντας τὰ δίκαια αἰ τήματα τῶν φοι-
τη τῶν τῆς θεολογίας· ἀκόμη καὶ αἷ μα δι κῶν
μου παιδιῶν ἔβαψε δρόμους τῆς πρωτευ ού-
σης ὅ ταν τὸ 1962 γινόταν τὸ γνωστὸ κίνημα
τῶν σπου δαστῶν τῆς θεολογίας ποὺ τοὺς ἀ -
δικοῦ σε ἡ πολιτεία. Ἔφτασε ὅμως πλέον ἡ
ὥρα νὰ τὸ πῶ· ἀπὸ τοὺς χιλιάδες αὐτοὺς νέ-
ους, ποὺ πῆραν ἀπολυτήρια ἱερατικῶν καὶ
πτυχία θεολογικῶν σχολῶν, μόνο ἕνα ἐλάχι-στο ποσοστό, μόλις 3%, συγκινοῦνται ἀπὸ τὰ
ἰδεώδη μιᾶς ἐ σω  τερικῆς ἢ ἐξωτερικῆς ἱερα-
ποστο λῆς. Οἱ ἄλλοι εἶνε ἕνα πλῆθος θρη-
σκευ  ομένων νέων ποὺ διὰ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῆς
ἁγίας του θρησκείας θέλουν ἁπλῶς ν᾽ ἀ ποκα-τασταθοῦν ἐπαγγελματικά – τίποτε περισσό-
τερο· αὐτοί, ἀφοῦ ἐπιτύχουν τὸ σκοπό τους,
κλείνονται κατόπιν στὸν ἐαυτό τους. Ἄλλοι
μὲν διορίζον ται καθηγηταὶ στὰ σχολεῖα, ἄλ -
λοι καταλαμβάνουν θέσεις σὲ ἐπίζηλες ἐνο-
ρίες, καὶ ἄλλοι κατακτοῦν μία σπινθηροβο-

ἁγ. Γρηγορίου ἱερομ. φωτ. τῆς ἈρμενίαςΠέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2410 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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ζύγια, ἀλλὰ μὲ τὰ πόδια, «πεζῇ», μία λέξι ποὺ
λέει πολλά. Νὰ φανταστῇ κανεὶς ἐκεῖνο τὸ
πλῆθος νὰ ὁδοιπορῇ σὲ δύσβατους τόπους·
ὄχι μόνο παιδιὰ καὶ νέοι, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες
καὶ ἡλιωμένοι καὶ ἀσθενεῖς. Εἶνε συγκινητικό.
Τί ἀγάπη, τί ἔρωτας, τί δίψα τῆς ψυχῆς! Ὁ Χρι-
 στὸς βέβαια δὲν θὰ ἔμενε διαρκῶς στὴν ἔρη-
μο· θὰ ἐπέστρεφε καὶ στὴν Καπερναοὺμ καὶ
στὶς ἄλλες πόλεις τῆς Γαλιλαίας, καὶ θὰ εἶχαν
πάλι εὐκαιρία νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν ἀκού-
σουν. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ δὲν ἀντέχουν νὰ μένουν μα-
κριά του. Τὸν ἐπιθυμοῦν, ξεσηκώνονται, βγαί-
 νουν καὶ τὸν ἀναζητοῦν στὴν ἔρημο. Ἡ δίψα
τους αὐτὴ ζωντανεύει τὴν εἰκόνα τοῦ ψαλμῳ -
δοῦ γιὰ τὸ διψασμένο ἐλάφι, ποὺ τρέχει, δι -
ασχίζει μεγάλες ἀποστάσεις ἀναζητώντας νε-
ρό, νὰ βρῇ τὴ δροσερὴ πηγή, ποὺ θὰ σβήσῃ
τὸ καμίνι τῆς δίψας του. «Ὃν τρόπον», λέει,
«ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδά-
των, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σέ, ὁ
Θεός»· ὅπως τὸ ἐλάφι λαχταρᾷ καὶ τρέχει ἐ -
κεῖ ποὺ πηγάζουν νερά, ἔτσι, Θεέ μου, λαχτα -
ρᾷ καὶ τρέχει ἡ ψυχή μου σ᾽ ἐσένα (Ψαλμ. 41,2). Ἐ -
λάφια διψασμένα γιὰ τὸ λόγο καὶ τὴ χάρι τοῦ
Χριστοῦ ἦταν ὅλοι αὐτοί.
⃝ Θέλουμε κι ἄλλη μία ἀπόδειξι τῆς ἀρετῆς
τοῦ λαοῦ; Ἂς προσέξουμε πόσο χρό νο θὰ
μείνουν ἐκεῖ στὴν ἐρημιά. Ἔφτασαν ἐπὶ τέ-
λους στὸ σκοπό τους, βρῆκαν αὐτὸν ποὺ ζητοῦ -
σαν. Κ᾽ ἐκεῖνος, ἀφοῦ θεράπευσε τοὺς ἀρρώ-
στους ποὺ εἶχαν φέρει μαζί τους, ἄνοιξε τὸ
στόμα του καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς διδάσκῃ. Κρέ-
μονται ἀπὸ τὰ χείλη του. Κ᾽ ἐνῷ οἱ ὧρες περ-
νοῦν, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν δείχνει νὰ κουράζε-
ται, δὲν βαριέται, δὲν δυσανασχετεῖ. Παρα-
τείνει τὴ διαμονή του στὴν ἔρημο. Μετὰ ἀπὸ
λίγο ὁ ἥλιος θὰ βασιλέψῃ· ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο;
λάμπει ἐμπρός τους ὁ Ἰησοῦς, ὁ πνευματικὸς
Ἥλιος· πρὸς αὐτὸν μικροὶ καὶ μεγάλοι ἔχουν
στραμμένη τὴν προσοχή τους καὶ ἀδιαφο-
ροῦν γιὰ τὴ δύσι τοῦ ἥλίου, γιὰ τὴ νύχτα ποὺ
ζυγώνει, γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς τροφῆς. Μένουν
κοντὰ στὸν Ἰησοῦ στὸ ὕπαιθρο, νηστικοί, ἀτε-
νίζοντας ὅλοι σὲ ἕνα σημεῖο, στὸ πρόσωπό
του. Ἡ προσήλωσί τους εἶνε τέτοια, ὥστε οἱ
μαθηταὶ ἄρχισαν νὰ σκέπτωνται ἐκεῖνο ποὺ ὁ
λαὸς αὐτὸς δὲν σκεπτόταν· τί θὰ γίνῃ ἂν νυ-
χτώσῃ; Ποῦ θὰ βρεθοῦν τρόφιμα γιὰ τόσο κό-
σμο; πῶς θὰ οἰκονομηθῇ ἀπὸ πλευρᾶς φαγη-
τοῦ τέτοια συγκέντρωσι; Γι᾽ αὐτὸ οἱ μαθηταὶ
παίρνουν τὸ θάρρος καὶ παρεμβαίνουν γιὰ νὰ
παρακαλέσουν τὸν Κύριο νὰ ἀπολύσῃ τοὺς ὄ -
χλους λέγοντας· «Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ
ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄ χλους,

ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν
ἑαυτοῖς βρώματα» (Ματθ. 14,15).

Ἀλλ᾿ ἀκριβῶς γιατὶ τὸ πλῆθος ἔδειξε στὸν
Κύριο τέτοια προθυμία, ἀφοσίωσι καὶ ἀγάπη,
γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐκεῖνος ἔκρινε ὅτι ὁ λαὸς αὐτὸς
εἶνε ἄξιος νὰ τραφῇ ἀκόμη καὶ μὲ ἕνα θαῦμα.
Δὲν εἶνε ὁ Χριστὸς ἐκεῖνος ποὺ εἶπε σὲ ὅ -
σους ἀγωνιοῦν γιὰ τὴ συντήρησί τους «Ζη-
τεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προσ τε-
θήσεται ὑμῖν» (ἔ.ἀ. 6,33); Αἴ λοιπόν· τὴν ἐπίσημη
αὐτὴ ὑπόσχεσί του τὸν βλέπουμε νὰ τὴν πρα -
γματοποιῇ τώρα. Ὁ λαὸς αὐτὸς εἶχε ἀποδεί-
ξει τὴν ἡμέρα αὐτὴ μὲ τὴν ὅλη συμπεριφορά
του, ὅτι θέτει τὰ πνευματικὰ πάνω ἀπὸ τὰ ὑ -
λικά· «ἐζήτει πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».
Κ᾽ ἐκεῖνος λοιπὸν τοὺς δίνει τὰ ἀγαθά του
πλουσιοπάροχα· θεραπεύει, εὐλογεῖ, τρέφει,
ἐλεεῖ τὸ λαό. Καὶ ὁ λαὸς φεύγει ἀπὸ τὴν ἔρη-
μο ψυχικὰ καὶ σωματικὰ χορτασμένος. Ὁ Κύ-
ριος ἔθρεψε καὶ τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματα.
Δὲν ὑπάρχει κανένας πεινασμένος!

* * *
Τί ἀποδεικνύει, ἀγαπητοί μου, αὐτὴ ἡ ὁμα-

δικὴ διατροφὴ τοῦ λαοῦ; Ὅτι ἕνας λαὸς ποὺ
ἀκολουθεῖ τὸν Κύριο στὸ δρόμο τῆς εὐσεβεί -
ας καὶ τῆς ἀρετῆς, ἕνας λαὸς ποὺ ἐκτιμᾷ τὰ
πνευματικὰ πράγματα περισσότερο ἀπὸ τὰ
ὑλικά, ἕνας λαὸς ποὺ δὲν ἐννοεῖ ἀκόμη καὶ
σὲ καιρὸ δυσμενῶν περιστάσεων ν᾿ ἀπομα-
κρυν θῇ ἀπὸ τὸν Κύριο, ἕνας λαὸς ποὺ πι-
στεύ ει, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν θὰ στερηθῇ οὔτε
καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ὅσα εἶνε ἀναγκαῖα γιὰ τὴ
συντήρησί του. Ἕνα τέτοιο λαὸ ποτέ δὲν θὰ
τὸν ἀφήσῃ ὁ Κύριος νὰ πεινάσῃ καὶ νὰ πε-
θάνῃ ἀπὸ τὴν πεῖνα.

Γι᾽ αὐτό, ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε πάντοτε
τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου, πρέπει ὡς λαός, ἄρ -
χοντες καὶ ἀρχόμενοι, νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ πί-
στεως καὶ ἀρετῆς, ποὺ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν
Κύριο. Ἐὰν κρεμαστοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο, τό-
τε βάλαμε τοὺς ἑαυτούς μας, τὶς οἰκογένειές
μας καὶ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος μας κάτω ἀπὸ τὴν
κραταιὰ προστασία του. Σὰν πιστὰ καὶ ἀφω-
σιωμένα τέκνα τῆς «βασιλείας» του, δηλαδὴ
τῆς Ἐκκλησίας του, θὰ καθώμαστε συνδαιτυ-
μόνες στὴν τράπεζα τοῦ ἐλέους του, ἡ ὁποία
πάντοτε θὰ ἔχῃ κάτι νὰ μᾶς δώσῃ καὶ γιὰ τὴν
ψυχή μας καὶ γιὰ τὸ σῶμα μας. Διότι ὁ Κύριος
εἶνε αὐτὸς ποὺ τρέφει ὅλους, καὶ μάλιστα
τοὺς ἀφωσιωμένους σ᾽ αὐτὸν διὰ τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς ἀρετῆς ψυχῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 214-215/23-7-1939, σ. 77).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 20-7-2016.
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λοῦσα ἐπισκοπικὴ μίτρα. Οἱ τελευταῖοι αὐτοὶ
εἶνε οἱ χει ρότεροι ἀπ᾽ ὅλους· διότι ὅταν γιὰ
τὶς ἁ μαρ τίες κλήρου καὶ λαοῦ, κατὰ παραχώ-
ρησιν τοῦ Θεοῦ, ἁρπάξουν τὴν ἀρχιερατικὴ
ῥάβδο, καταντοῦν οἱ μεγαλύτεροι ἐχθροὶ τῆς
ἱεραποστολικῆς προσπαθείας.

Ὅλοι αὐτοὶ δὲν ἀσκοῦν ἱεραποστολή· ἀ -σκοῦν βιοποριστικὸ ἐπάγγελμα· δὲν ζοῦν γιὰ
τὸν Κύ ριο, ἀλλὰ ἐκμεταλλεύονται τὴ θρη-
σκεία τοῦ Χριστοῦ φροντίζοντας γιὰ τὸν ἑαυ-
τό τους, γιὰ τὰ στενὰ προσωπικὰ καὶ οἰκογε-
νειακά τους συμφέροντα. Αὐτὴ εἶνε δυστυ -
χῶς ἡ ὠμὴ ἀλήθεια.

Γι᾽ αὐτὸ ὑπάρχει κρίσις ἱεραποστολική. Νέ-
οι μὲ ἱεραποστολικὰ ἰδανικὰ εἶνε λίγοι. Καὶ θὰγίνουν ἀκόμη λιγώτεροι, ἐὰν τὸ κλίμα ποὺ ἐ -
πικρατεῖ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀτμόσφαιρα δὲν
διαλυθῇ μὲ τὴν εἰσβολὴ κάποιας βιαίας πνο -
ῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος ποὺ θὰ ταράξῃ τὰ
νοσογόνα τέλματα. Ναί, θὰ γίνουν λιγώτεροι,
θὰ καταν τήσουν τόσο σπάνιοι ὅσο σπάνιοι
εἶνε οἱ ἀ στροναῦ τες.

* * *
Πιστεύοντας κ᾽ ἐγώ, ἀγαπητοί μου, ὅτι ἡ ἱε-

ραποστολή, ἐ σωτερι κὴ καὶ ἐξωτερική, εἶνε τὸκορυφαῖο ἔρ γο τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἡ ἱεραπο-
στολικὴ ζωὴ εἶνε ἡ ἀνώτερη μορφὴ ζωῆς, ἀ -
νώτερη ἀκόμη καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν μοναχισμό,
ἀφοῦ παραδεχόμαστε ὅτι οἱ Δώδε κα ἀπόστο-
λοι ἀκολουθώντας τὸν Κύριο ἐξ ετέλεσαν τὴν
ὑψηλότερη ἀποστο λὴ στὸν κόσμο, ἀποφάσι-
σα νὰ γράψω τὸ βιβλίο αὐτὸ μὲ τίτλο «Ἀκο-λούθει μοι».

Ἡ ὀρθόδοξη ἱεραποστολὴ σήμερα δὲν πα-
ραθεωρεῖται ἁπλῶς· πολεμεῖται σφοδρὰ καὶ
ἀπὸ διάφορες κατευθύνσεις. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
ἀ προκάλυπτη στάσι ὡρισμένων κληρικῶν καὶ
θεολόγων, μία ἄλλη ἀπόδειξι τῆς πολεμικῆς
εἶνε καὶ ἡ συχνὴ ἐπίθεσι κατὰ τῶν ὀρθοδόξων
ἱεραποστολικῶν ἀδελφοτήτων ἐκ μέρους κο-
σμι κῶν δημοσιογράφων. Χαρακτηριστικὴ ἦ -
ταν π.χ. ἡ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ «3 στὸν ἀέρα»
τὸν Φεβρουάριο 1988, στὴν ὁποία ἀκούστηκε
ἡ προτροπὴ πρὸς τοὺς γονεῖς, νὰ μὴν ἀ φή-
νουν τὰ παιδιά τους νὰ πλησιάζουν ἱεραπο-
στολικὲς κινήσεις γιατὶ θὰ διαφθαροῦν…

Περίεργη εἶνε καὶ ἡ ἐκ μέρους κάποιων μο-
ναχῶν ἐχθρικὴ στάσι ἀπέναντι στὶς ὀρθόδο-
ξες ἀδελφότητες. Ὁ παρθενικὸς βίος, τὸν ὁ -
ποῖον συνέστησε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι-
στὸς λέγοντας «ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρεί-
τω» (Ματθ. 19,12), πηγάζει ἀπὸ τὸ σταυρό. Ἀλλὰ ὁ ἑ -
νιαῖος αὐτὸς ποταμὸς διχάζεται σὲ δύο ῥεύ-
ματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ ἕνα μὲν πηγαίνει πρὸς

τὴν ἔρημο, ἐνῷ τὸ ἄλλο ῥέει διὰ μέσου τοῦ
κόσμου, τὸν ὁποῖον ἀρδεύει. Συγγενῆ λοιπὸν
εἶνε τὰ δύο αὐτὰ ῥεύματα· γι᾽ αὐτὸ δὲν πρέ-πει μεταξύ τους νὰ ὑπάρχῃ ἀν τίθεσι. Οὔτε
ὅσοι ἐργάζονται στὸν κόσμο ἱεραποστολικὰ
νὰ περιφρονοῦν αὐτοὺς ποὺ ἀ σκοῦνται στὴν
ἔρημο, οὔτε αὐτοὶ ποὺ ἀ σκοῦν ται στὴν ἔρη-
μο νὰ λιθοβολοῦν αὐ τοὺς ποὺ ἐργάζονται
στὸν κόσμο (βλ. τὸ βιβλίο μας «Δύο ἀδελφὰ ῥεύματα» Ἀθῆναι 1989).

Ἡ διχογνωμία καὶ ἡ πολεμικὴ δὲν ἀρέσει
στὸν Κύριο· ἀρέσει στὸν ἐχθρό. Ὁ σατανᾶς,
ἐπειδὴ γνωρίζει τί κακὸ μπορεῖ νὰ κάνῃ στὸ
βασίλειό του ἕνα πρόσωπο ἀφιερωμένο στὸ
Εὐαγγέλιο, ἐντείνει τὶς προσπάθειές του νὰ
πνίξῃ ἀμέσως στὴ γέννησί του κάθε ἱεραπο-
στολικὸ πόθο. Νέοι καὶ νέες ποὺ ἐκδηλώνουν
ἱεραποστολικὲς ἐπιθυμίες πολεμοῦνται στὴνἀρχὴ τῆς κλήσεώς τους. Ἐὰν μὲ τὴ βοήθεια
τοῦ Θεοῦ ξεπεράσουν τὰ σατανικὰ ἐμπόδια,
θὰ πολεμηθοῦν στὸ ἑπόμενο στάδιο τῆς μα-
θητείας τους, ὥστε νὰ μὴ μορφωθοῦν κατὰτοὺς κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου ἀγωγῆς ἀλλὰ
κατὰ νεωτεριστικὲς ἀντιλήψεις ξένες πρὸς
τὰ Πατερικὰ πρότυπα. Καὶ ἐὰν νικήσουν τὸν
ἑωσφόρο στὸ στἀδιο τῆς μαθητείας, θὰ πο-
λεμηθοῦν ἀκόμη σφοδρότερα στὴν περίοδοτῆς ἀποστολικῆς δράσεώς τους. Ὤ, πόσοι
κίν δυνοι τοὺς περιμένουν! Καὶ στὴν περίπτω -
σι ποὺ θὰ σημειώσουν κάποιες ἐπιτυχίες, κα-
ραδοκεῖ ἄλλος μεγάλος κίνδυνος, ὁ κίνδυνοςτῆς ὑπερηφανείας· ὁ ἱεραπόστολος δηλαδή,
ἀντὶ νὰ εἶνε ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ Ἐσταυρωμένου
ἕνας ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου καὶ
ἕνας νυμφαγωγὸς ποὺ ὁδηγεῖ ψυχὲς πρὸς
τὸν Χριστό, κινδυνεύει νὰ καταν τήσῃ ὁ ἴδιος
νυμφίος ὡρισμένων ψυχῶν.

* * *Γύρω ἀπὸ τὰ πνευματικὰ αὐτὰ ζητήματα
τῆς κλήσεως, τῆς δοκιμασίας καὶ τῆς βεβαιώ-σεως τῆς κλήσεως στρέφεται τὸ βιβλίο αὐ τό.
Περιγράφει τὸ μεγαλεῖο τῆς κλήσεως, τὰ
θαυ μαστὰ ἀποτελέσματά της, ἀλλὰ καὶ τοὺς
κινδύνους, τὶς τραγικὲς πτώσεις καὶ τὶς φο-
βερὲς συνέπειες τῆς τυχὸν ἀποτυχίας τῆς ἱε-
ραποστολῆς. Ἐμβάλλει φόβο ἀλλὰ καὶ ἐνι-
σχύει τὴν ἐλπίδα.

Ὁ σκοπὸς τοῦ βιβλίου εἶνε, νὰ ἐνισχυθῇ τὸ
ἱεραποστολικὸ ῥεῦμα στὶς καρδιὲς τῶν λίγων
ἐκλεκτῶν, νὰ θερμανθῇ τὸ ἐνδιαφέρον κάθε
Χριστιανοῦ γιὰ τὴν κοινὴ σωτηρία, καὶ νὰ ἑλκυ-
σθοῦν καὶ νέες ψυχὲς στὴν ἀπόφασι ν᾽ ἀκολου -
θήσουν τὸ Ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον «ὅπου ἂν ὑ -
πάγῃ» (Ἀπ. 14,4). (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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