
Τὴν πρόσκλησι «Ἀκολούθει μοι» (Ματθ. 8,22· 9,9 κ.ἀ.),
ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος δὲν τὴν ἀπηύθυνε

μό νο στοὺς δώδεκα μαθητάς· τὴν ἀπηύθυνε καὶ
σὲ ἄλλους. Μεταξὺ ἐκείνων εἶνε καὶ ὁ πλούσιοςνεανίσκος ποὺ ἀκοῦμε στὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 19,16-30.
Μᾶρκ. 10,17-31. Λουκ. 18,18-30). Αὐτὸς δὲν ἦταν ἀπὸ τὸν συρ-
φε τὸ τῶν νέων ποὺ σκέπτονται μόνο τὴ σάρκα·
ἤθελε κάτι ἀνώτερο, ἑλκυόταν ἀ πὸ τὸν οὐρανό.

Τοὺς φαρισαίους τοὺς εἶχε ἀκούσει χίλιες φο-
 ρές· δὲν τὸν ἱκανοποιοῦσαν. Μόλις ἔμαθε ὅτι ἐμ -
φανίστηκε ἕνας διδάσκαλος ἀνώτερος, ὁ Ἰησοῦς,
ἀποφάσισε νὰ τὸν πλησιάσῃ. Καὶ τοῦ κά νει μία
σπουδαία ἐρώτησι· –Μὲ ποιό τρόπο μπο ρῶ ν᾽ ἀπο- κτήσω τὴν αἰώνιο ζωή; –Τήρησε τὶς ἐν τολές, τοῦ
λέει ὁ Χριστός. Ὁ νέος βεβαιώνει, ὅ τι ἀπὸ μικρὸς
τὶς τήρησε ὅλες, ἀλλ᾽ ἀνησυχεῖ μήπως σὲ κάτι ὑ -
στερεῖ· ζητάει νὰ κάνῃ κάτι ἀ κριβέστερο. Καὶ τό-
τε ὁ Κύρι ος τοῦ ὑποδεικνύει ἕνα φάρμακο ἡρωι-
κό. –Θέλεις, νέε μου, νὰ γί νῃς τέλειος; Νά ἡ ὁδὸς
τοῦ Γολγοθᾶ, ἡ ὁ δὸς τῆς ἄ κρας αὐταπαρνήσεως,
τῆς ἑκουσίας πενί ας· «Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕ πα-
 γε πώλησόν σου τὰ ὑ πάρ χοντα καὶ δὸς πτωχοῖς,
καὶ ἕ ξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολού -
 θει μοι» (Ματθ. 19,21). Δυστυχῶς ὅμως ὁ νέος, με τὰ ἀπὸ
δραματικὴ ἀμ φι ταλάντευσι μεταξὺ Χριστοῦ καὶ
κόσμου, Χριστοῦ καὶ πλούτου, κατέληξε στὴν ἀπό- φασι νὰ προτιμήσῃ ἀντὶ τοῦ Χριστοῦ τὸν χρυσό. Πα -
ρὰ λίγο θὰ γινόταν ἀκόλουθος τοῦ Χριστοῦ μα ζὶ μὲ
τοὺς ἄλλους μαθητάς· νική  θηκε ὅμως ἀπὸ τὸν πει-
 ρασμὸ τοῦ χρήματος, ἄφησε τὸ Χριστὸ κ᾽ ἔ μει νε
στὸν κόσμο δοῦλος τοῦ μαμωνᾶ. Ὁ ποιητὴς Δάν -
της τὸν κρίνει αὐ στηρά, τὸν κατατάσσει στὸν ᾅ -
δη, γιατὶ «ἀπὸ ἀν ανδρία ἔκανε τὴ μεγάλη ἄρνησι».

* * *Ὅταν ὁ νέος ἀπομακρύνθηκε, ὁ Χριστὸς μίλη σε
στοὺς μαθητάς του γιὰ τὸ πόσο κινδυνεύουν οἱ
πλού σιοι νὰ μείνουν ἔξω ἀπὸ τὴ βασιλεία τῶν οὐρα -
νῶν. Ἔχει ὅμως ἐνδιαφέρον καὶ ἡ συνέχεια. Ὁ Πέ-τρος παίρνει τὸ θάρρος καὶ λέει στὸν Κύριο· «Ἰδοὺ
ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάν τα καὶ ἠ κολουθή  σαμέν σοι· τί
ἆρα ἔσται ἡμῖν;» (ἔ.ἀ. 19,27). Ἐμεῖς οἱ φτω χοὶ ψαρᾶδες,
Κύριε, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς πλουσίους, ποὺ τοὺς
καλεῖς κι αὐτοὶ σὲ ἀρ νοῦνται, ὅ,τι εἴχαμε τὸ ἀ φή-

σαμε, γιὰ νὰ μὴ μᾶς γίνῃ ἐμ πόδιο στὴν ἀποστο λή
μας. Μό νη μας μέριμνα τώρα εἶνε, νὰ σ᾽ ἀκολου-
θοῦ με πιστά. Ποιά ἆραγε θὰ εἶνε ἡ ἀμοιβή μας;…Ἀμοιβὴ ζητάει ὁ Πέτρος! Μὴν τὸν παρεξηγεῖ -
τε· ἦταν ἀκόμη ἀτελής, δὲν εἶχε ἔλθει τὸ Πνεῦ -
μα τὸ ἅγιο νὰ διανοίξῃ τὸ νοῦ του νὰ καταλάβῃ
τὸ μέγεθος τῆς κλήσεώς τους. Μὲ προθυμία βέ-
βαια καὶ αὐταπάρνησι ἀκολούθησαν τὸ Χριστό,
ἀλλὰ στὴ σκέψι τους πολλὰ πράγματα δὲν εἶχαν
ξεκαθαριστῆ. Τοὺς εἵλκυε ἀσφαλῶς τὸ μεγα-
λεῖο του, ἀλλὰ ποῦ θὰ κατέληγε αὐτὴ ἡ περιπέ-
τεια ποὺ ἄρχισε ἕνα πρωὶ στὴν ὄχθη τῆς Γεννη-
σαρέτ; ποιό θὰ ἦταν τὸ τέλος; ἔνδοξο ἢ ἄτιμο
θὰ ἦταν τὸ μέλλον τους; «Τί ἆρα ἔσται ἡ μῖν;»·
ἐκεῖ γύριζαν οἱ σκέψεις τους.

Καὶ ὁ Χριστὸς ἀπαντᾷ αὐθεντικά· «Ἀμὴν λέγω ὑ -
μῖν», ἐσεῖς ποὺ μ᾽ ἀκολουθήσατε, «ἐν τῇ πα λιγ  -
γενεσίᾳ», ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου θὰ καθίσῃ
στὸν ἔνδοξο θρόνο του νὰ κρίνῃ τὸν κόσμο, θὰ
καθίσετε κ᾽ ἐσεῖς σὲ δώδεκα θρόνους κρί νον τας
τὶς δώδεκα φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ τό  τε ὅποιος
ἄφησε σπίτια ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὲς ἢ πατέρα
ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀ γροὺς «ἕνεκεν
τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλα σίονα λήψεται
καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. πολλοὶ δὲ ἔσον -
ται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔ σχατοι πρῶτοι» (ἔ.ἀ. 19,28-30).

Μέσα στὰ λόγια αὐτὰ εἶνε ὅλη ἡ ἀμοιβὴ ἐκεί-
νου ποὺ θυσιάζει τὰ πάντα χάριν τοῦ Χριστοῦ.

Ὑπάρχει κάποιος, σὲ ὁποιοδήποτε αἰῶνα καὶ
ἂν ζῆ, ποὺ ὄχι γιὰ κανένα ἄλλο λόγο ἀλλὰ μόνο
γιὰ τὴ δόξα τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ ἐγκατέ-
λειψε κάθε τι ἀγαπητὸ ποὺ εἶχε, πρόσωπο ἢ πρᾶ   -
γμα, καὶ θυσίασε τὰ πάντα γιὰ τὴν ἀγάπη του; Ἡἀμοιβὴ ποὺ θὰ ἔχῃ, βεβαιώνει ὁ Χριστός, θὰ εἶ -νε καὶ ἐπίγεια καὶ ἐπουράνια.
※ Θὰ εἶνε κατ᾽ ἀρχὴν ἐπίγεια. Ἄλλος εὐαγγελι-
στὴς σημειώνει, ὅτι θὰ λάβῃ «ἑκατονταπλασίο-
να νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς
καὶ ἀδελφὰς καὶ πατέρα καὶ μητέρα καὶ τέκνα
καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν» (Μᾶρκ.10,30). Ἕνα θυ σιά-ζει; ἑκατὸ θὰ πάρῃ! –Μὰ τότε, θὰ πῇς, ποῦ εἶ νε
ἡ θυσία του;… Μὴν πάρουμε τὰ λόγια τοῦ Κυ-
ρί ου κατὰ γράμμα. Δὲν ἐννοεῖ, ὅτι ὁ πιστὸς μα-
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θητής του θὰ μαζέψῃ πλῆθος ὑλικὰ ἀγαθά, ὅ -
πως π.χ. ὁ Ἰὼβ μετὰ τὴ δοκιμασία του, ἢ ὅπως οἱ
στρατιῶτες τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου μετὰ τὶς
νίκες τους, ἢ οἱ πολεμισταὶ τοῦ Μωάμεθ με τὰ
τὴν ἅλωσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὄχι.

Ἡ ἀμοιβὴ εἶνε διαφορετική· ἐν νοεῖ τὸ ἑξῆς.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κατὰ σάρκα συγγένεια, ποὺ ὁ κύ  -
κλος της εἶνε μικρός, ὑπάρχει καὶ ἡ πνευματικὴ
συγγένεια, ἡ μεγάλη οἰκογένεια ποὺ λέγεται Ἐκ -
κλησία. Αὐτὴ τὴν διευκρίνισι ἔκανε κάποτε ὁ Κύ-
 ριος. Ὅταν, ἐκεῖ ποὺ μιλοῦσε, κάποιος τοῦ εἶπε
ὅτι ἔξω τὸν ζητοῦν οἱ συγγενεῖς του, μεταξὺ τῶν
ὁποίων ἦταν καὶ ἡ Παναγία Μητέρα του, δὲν δι -
έκοψε τὴν ὁμιλία γιὰ τοὺς συγγενεῖς, ἀλλὰ εἶπε·
«Ποιά εἶνε ἡ μητέρα μου καὶ ποιά εἶ νε τ᾽ ἀδέρ-
φια μου;»· καὶ δείχνον τας τοὺς μαθη τάς του συ-
νέχισε· «Νά ἡ μητέρα μου καὶ τ᾽ ἀ δέρ φια μου·
ὅποιος δηλαδὴ τηρήσῃ τὸ θέλημα τοῦ οὐρανί-
ου Πατέρα μου, αὐτὸς εἶνε ἀδελφός μου καὶ ἀ -
δελφὴ καὶ μητέρα μου» (Ματθ. 12,48-50).

Ὑπάρχει ἡ μικρὴ καὶ ἡ μεγάλη οἰκογένεια! Οἱ
πολλοὶ εἶνε προσκολλημένοι στὴ μικρή, αὐτὴ εἶ -
νε ἡ χαρὰ καὶ ὁ πόνος τους. Ἀλλὰ κάποιοι λίγοι,
χωρὶς νὰ τοὺς λείπῃ ἡ ἀγάπη γιὰ τοὺς γονεῖς
τους, γιὰ τὴ γυναῖκα καὶ τὸ παιδί τους, χάριν ὅ -
μως τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου δὲν διστάζουν νὰ τ᾽
ἀφήσουν ὅλα ὥστε νὰ τὸν ὑπηρετήσουν ζών τας
μιὰ ζωὴ ἀνώτερη. Αὐτοὶ εἶνε οἱ ἐκλεκτοί, ποὺ ἀ -
κολουθοῦν τὸ Ἀρνίον «ὅπου ἂν ὑπά γῃ» (Ἀπ. 14,4).
Αὐτοὶ εἶνε τὰ σπάνια ἄνθη, ποὺ φυτρώνουν στὸ
Γολγοθᾶ τῆς θυσίας καὶ ποτίζον ται μὲ δάκρυα
καὶ αἵματα. Αὐτοὶ σηκώνουν τὸ σταυρὸ τῆς ἱε-
ραποστολῆς καὶ ὑπηρετοῦν τὸ λαὸ στὶς ποικί-
λες ἀνάγκες ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ ἐκχριστιάνισι τοῦ κό-
σμου. Αὐτοὶ λοιπόν, σὲ ὅποια ἐ ποχὴ κι ἂν ζοῦν,
σὲ ὅποιο τόπο κι ἂν φτάσουν, καὶ ὅποιους διω -
γμοὺς καὶ θλίψεις κι ἂν τοὺς φέρῃ ὁ σατανᾶς,
θὰ συναντήσουν καὶ ψυχὲς ποὺ ἀγαποῦν τὸν
Κύριο. Οἱ πιστοὶ αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὰ μέλη τῆς
μεγάλης οἰκογενείας ποὺ ἁ πλώνεται σὲ ὅλη τὴν
ὑφήλιο. Τὰ σπίτια τους θά ̓ νε ἀνοιχτὰ νὰ δεχτοῦν
τοὺς περαστικοὺς ἐργάτες τοῦ εὐαγγελίου· βα-
σιλιᾶς ἂν τοὺς ἐπισκεφθῇ, δὲν θὰ χαροῦν τόσο
ὅσο ὅταν πατή σῃ τὸ κατώφλι τους ὁ ὑπηρέτης
τοῦ Χριστοῦ. Ὄχι μόνο τὸ σπίτι τους ἀνοίγουν
καὶ τὴ λιτὴ φιλοξενία του ἀναλαμβάνουν καὶ τὸ
βαλάντιό τους διαθέτουν, μὰ πρὸ παντὸς δεί-
χνουν ἀγάπη γνήσια καὶ εἰλικρινῆ. Ὁ ἀπόστολος
Παῦλος λέει γιὰ τοὺς Γαλάτες, ὅτι τόση ἦταν ἡ
ἀγάπη τους, ὥστε ἦταν ἕτοιμοι, ἂν ἡ χρεία τὸ
καλοῦσε, καὶ τὰ μάτια τους νὰ βγάλουν νὰ τοῦ
τὰ δώσουν! τὸν εἶχαν δεχτῆ ὡς ἀ πεσταλμένο
τοῦ Θεοῦ, «ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν»! (Γαλ. 4,14-15).

Μέσα σὲ μία τέτοια ἀτμόσφαιρα βαθειᾶς ἀγά-
πης κινούμενοι οἱ ἀκτήμονες ἐργάτες τοῦ εὐαγ-
γελίου κάθε ἐποχῆς, βλέπουν καὶ στὴ δική τους
ζωὴ σὲ κάποιο βαθμὸ νὰ ἐκπληρώνωνται τὰ προ-
 φητικὰ λόγια τοῦ Κυρίου καὶ μποροῦν νὰ ποῦν

κι αὐτοὶ ὅτι ζοῦν «ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντακατέχοντες» (Β΄ Κορ. 6,10). Αὐτὴ εἶνε ἡ ἐπίγεια ἀμοιβή.
※ Καὶ ἡ ἐπουράνια ἀμοιβὴ ποιά εἶνε; Ὤ, αὐτὴ ξε-
περνάει κάθε περιγραφή. Μία εἰκόνα τῆς δόξης
ἐκείνης, ποὺ θὰ φωτίσῃ τὰ πρόσωπα τῶν ἀ πο-
στόλων παραπάνω κι ἀπὸ τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου
(βλ. Ματθ. 13,43), δίνει ὁ Κύριος ἐδῶ λέγον τας συμβο-
λικά, ὅτι οἱ δώδεκα μαθηταί του τὸν καιρὸ τῆς
μελλούσης κρίσεως, ὅταν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
θὰ καθίσῃ στὸν ἔνδοξο θρόνο του, θὰ καθίσουν
καὶ αὐτοὶ «ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνον  τες τὰς
δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ» (ἔ.ἀ. 19,28· πρβλ. & Ἀπ. 11,16).

Τί σημαίνουν οἱ «δώδεκα θρόνοι»; Σημαίνουν
ὅτι τὴν ἡμέρα ἐκείνη θὰ ἔχουν ἐντελῶς ξεχωρι-στὴ θέσι. Καὶ τί σημαίνει ὅτι θὰ «κρίνουν»; Δὲν
σημαίνει ὅτι θὰ δικάσουν καὶ θὰ ἐκδώσουν αὐ -
τοὶ τὴν καταδικαστικὴ ἀπόφασι· σημαίνει, ὅτι ἡθέα αὐτῶν τῶν ἁπλοϊκῶν ψαράδων δίπλα στὸνΚριτὴ τοῦ κόσμου θὰ εἶνε δριμὺς ἔλεγχος τῶνσυγχρόνων τους Ἰουδαίων, γραμματέων καὶ φα-
ρισαίων, ποὺ ἔγιναν βλάσφημοι καὶ σταυρωταὶ
τοῦ Θεανθρώπου· θὰ εἶνε τότε αὐτοὶ ἀναπολό-
γητοι. Καὶ ὄχι μόνο οἱ δώδεκα ἀπόστολοι ἀλλὰ
καὶ κάθε πιστός, ποὺ μέσα σὲ γενεὰ ἄπιστη καὶ
διεφθαρμένη ἀκολούθησε τὸ Χριστὸ καὶ ἔζησε
μὲ πίστι, θὰ δικάσῃ τότε τοὺς συγχρόνους του
ποὺ χλεύαζαν τὴν πίστι σ᾽ αὐτόν (βλ. Α΄ Κορ. 6,2).

* * *«Τί ἆρα ἔσται ἡμῖν;». Ἐργάτες τοῦ ἀμπελῶ νοςΧριστοῦ, μέλη ἱεραποστολικῶν προσπαθει ῶν, ἀ -
κούσατε τὴν ἀπάντησι τοῦ Κυρίου; Τὰ λόγια του
ἀποτελοῦν μεγάλη ἐγκαρδίωσι στοὺς ἀ γῶ νες
σας. Σύμφωνα μὲ τὴν ἔννοιά τους ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν, ποὺ κηρύττετε, δὲν εἶνε ὑπό θεσι
ἐμπορικοῦ ὑπολογισμοῦ. Εἶνε ὑπόθεσις ἱερά,
στὴν ὁποία ὁ ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου καλεῖ ται
νὰ δώσῃ τὸ πᾶν καὶ νὰ σπείρῃ στὶς καρδιὲς τὸν
οὐράνιο σπόρο. Θὰ σπείρῃ πνευματικὰ καὶ αἰ ώ-
νια. Ἡ ἀμοιβή του δὲν εἶνε τὰ λίγα ὑλικὰ ἀγαθά,
ποὺ θὰ πάρῃ γιὰ τὴ συντήρησί του. Ὄχι. Αὐ τὸ
δὲν τὸν ἀπασχολεῖ. Εἶνε ἀφωσιωμένος στὸν ὑ -
πέρτατο σκοπό του. Εἶνε στρατιώτης ποὺ τὴν δι -
ατροφή του ἔχει ἀναλάβει Ἐκεῖνος ποὺ τὸν στρα-
 τολόγησε. Λιτὸς στὴν τροφὴ καὶ ἀσκητικὸς στὴ
ζωή του, τὸν ἐμπνέουν τὰ λόγια τοῦ Παύλου «Ἔ -
χοντες διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρ -
κεσθησόμεθα» (Α΄ Τιμ. 6,8). Ἄλλου εἴδους ἀμοιβὲς ἔ -
χει αὐτός· ἕνα δάκρυ ἀληθινῆς μετανοίας, ποὺ
χάρις στὸ δικό του κόπο στάζει ἀπ᾽ τὸ μάτι τοῦ
ἁ μαρτωλοῦ, εἶνε ἡ μεγαλύτερη ἀμοιβή του.

Ἐργάτες τοῦ Χριστοῦ, ἔχετε σεῖς πνευματι -κὲς ἡδονές, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴ φιλία μὲ
τὸν Ἰησοῦ καὶ τὴν ἁγία συναναστροφὴ μὲ τὰ πι-
στὰ τέκνα τῆς μεγάλης οἰκογενείας του. Πλοῦ -
τος σας ἄφατος, ἀνέκφραστος, ἀνεξιχνί αστος,
εἶνε ὁ Χριστός, ὃν ὑμνεῖτε καὶ ὑπερ υψοῦτε εἰς
πάντας τοὺς αἰῶνας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταγλώττισι σὲ ἁπλούστερη γλῶσσα κεφαλαίου τοῦ βιβλίου «Ἀκολούθει μοι», Ἀθῆναι (1965) 19893, σσ. 206-216. 8-8-2022.
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Γίναμε ἐπίσκοποι, ἀγαπητοί μου, ὄχι γιὰ τὰ
λεφτά –μάρτυς μου ὁ Θεός–, ὄχι γιὰ νὰ

φιγουράρουμε ἐπάνω στοὺς θρόνους μὲ τὰ
χρυσᾶ μας ἄμφια· ἤρθαμε γιὰ νὰ διδάξουμε
τὸ λαό μας πῶς νὰ πιστεύῃ ὀρθοδόξως, πῶς
νὰ ζῇ εὐαγγελικῶς, πῶς νὰ λατρεύῃ ἐκκλησι -
αστικῶς, πῶς νὰ ἑορτάζῃ καὶ πανηγυρίζῃ ἐν
Κυρίῳ. Δὲν ἐνδιαφερόμεθα γιὰ χρήματα, ἐν -διαφερόμεθα γιὰ τὶς ψυχές σας.

Νά ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυ-ροῦ. Ἐὰν τὴν ἑορτάσετε χριστιανικά, χαίρουν οἱ
ἄγγελοι, χαίρει ὁ σταυρός, χαίρουν τὰ ἄ στρα,
χαίρουν οἱ τάφοι, χαίρει ὅλη ἡ οἰ κουμέ νη, χαί-
 ρει ἡ ἁγία Τριάς. Ἂν ὅμως ἑορτάσετε κοσμι κά,
ἀντιχριστιανικά, τότε κλαίει ἡ Πανα γιά, κλαῖ νε
οἱ ἅγιοι, κλαῖνε οἱ πατέρες τῆς Ἐκ κλησίας, κλαῖ -
νε τὰ ἄστρα, κλαῖνε τὰ βουνά, κλαίει ὁ τόπος
ὅλος. Λυπᾶται τότε καὶ ὁ ἐπίσκοπος.

–Πῶς, θὰ μοῦ πῆτε, πρέπει νὰ ἑορτάσουμε;
Δὲν εἶνε ἀνάγκη νὰ σᾶς τὸ πῶ ἐγώ· σᾶς τὸ

λέει ἡ συνείδησί σας, τὸ φωνάζει τὸ μεγάλο
γεγονὸς τῆς ἑορτῆς, τὸ φωνάζει τὸ εὐαγγέ-
λιο ποὺ ἀκούσαμε σήμερα Κυριακὴ πρὸ τῆς
Ὑ ψώσεως (βλ. Ἰω. 3,13-17). Τί λέει τὸ εὐαγγέλιο; Δυὸ
λέξεις. Ὅπως ἡ γῆ κινεῖται γύρω ἀπὸ δύο πό-
λους, τὸν Βόρειο καὶ τὸ Νότιο, ἔτσι καὶ τὸ ση-
μερινὸ εὐαγγέλιο ἔχει δύο πόλους, δύο λέ-ξεις. Πρώτη λέξι «κίνδυνος», δεύτερη λέξι
«σωτηρία»· ἡ πρώτη λέξι «Κινδυνεύετε», ἡ
δεύτερη λέξι «Σωθῆτε».

–Μὰ ποιός εἶνε ὁ κίνδυνος;
* * *Τὸ εὐαγγέλιο σήμερα μᾶς ὑ πενθυμίζει, ἀ -

γαπητοί μου, μιὰ παλιὰ ἱστορία, ποὺ ἔγινε πρὶν
ἀπὸ χίλια πεντακόσα χρόνια, ὅταν ζοῦσε ὁ Μω- υσῆς. Εἶνε ἕνα γεγονὸς ποὺ συνέβη στοὺςἙ  βραίους, ἕνα λαὸ ποὺ ὁ Θεὸς ἀγάπησε πε-
ρισ σότερο ἀπ᾽ ὅλους τοὺς ἄλλους. Τὸν εὐλό-
γησε, ἔκανε θαύματα γι᾽ αὐτόν· ἄνοιξε βρά-

χια γιὰ νὰ τὸν ποτίσῃ, ἔβρεξε μάννα ἀπὸ τὸν
οὐ ρανὸ γιὰ νὰ τὸν θρέψῃ, τὸν εὐεργέτησε μὲ
μύριους τρόπους, μὲ ὅλα τ᾽ ἀγαθά.

Καὶ ὁ λαὸς αὐτὸς τί ἔκανε; εὐχαριστοῦσε τὸ
Θεό; Ὄχι δυστυχῶς. Ἦταν ἀγνώμονες, ἀ χάρι- στοι. Τὴ μπουκιὰ εἶχαν στὸ στόμα καὶ γόγ γυζαν
καὶ ἀσεβοῦσαν στὸ Θεό. Σὰν τὰ σκυλιὰ πού, ὅ -
ταν λυσσάξουν, δὲν ξεχωρίζουν ποιό εἶ νε τὸ
ἀφεντικό τους καὶ ποιός ὁ ξένος ἀλλὰ δαγ -
κώνουν ἀδιακρίτως καὶ τὸ ἀφεντικὸ καὶ τὸν
ἐχθρό, ἔτσι καὶ οἱ Ἑβραῖοι σὰν λυσσασμέ να
σκυλιὰ δάγκωναν τὸ χέρι Εὐεργέτου τους.

Καὶ ἦρθε ἡ τιμωρία. Μιὰ μέρα, ἐκεῖ ποὺ δια-
σκέδαζαν καὶ χόρευαν γυναῖκες καὶ ἄντρες,
ἐ κεῖ ποὺ μεθοῦ σαν καὶ ἀσεβοῦσαν στὸ Θεὸ κι
ἀντιμιλοῦσαν στὸν προφήτη Μωυσῆ – τί ἔγινε;
Ξαφνικὰ ἀπ᾽ ὅλες τὶς πέτρες καὶ τὶς τρύπες
τῆς γῆς βγῆκαν φίδια· φίδια πολλά, ἀναρίθμη-
  τα! Ἔπεφταν πάνω τους καὶ δάγκωναν ὅλους,
παιδιά, γυναῖκες, ἄντρες, γέρους, νέους, νή-
πια. Ἦταν ὀχιὲς φαρμακε ρές· ὅποιον δάγκω-
ναν σὲ λίγα λεπτὰ ξεψυχοῦσε. «Καὶ ἀ πέ θανε
λαὸς πολὺς τῶν υἱῶν Ἰσ ραήλ», λέει ἡ Γραφή
(Ἀρ. 21,6). Ἔπαψαν τὰ ὄργανα, σταμάτη σαν οἱ δια-
σκεδάσεις, κ᾽ ἕνα κλάμα ἀκουγόταν παντοῦ·
ἔ κλαιγε ἡ μάνα τὸ παιδὶ καὶ τὸ παιδὶ τὴ μάνα,
ὁ ἄντρας τὴ γυναῖκα καὶ ἡ γυναίκα τὸν ἄντρα,
τὰ ἐγγόνια τὸν παπποῦ κι ὁ γέρος τὰ ἐγγό-
νια… Θρῆνος - κοπετός, καὶ δὲν προλά βαιναν
νὰ θάβουν νεκροὺς στὴν ἔρημο. Θρηνώντας ἔ -
λεγαν· «Κύριε ἐλέησον», «Θεέ μας, συχώρεσέ
μας», «Κύριε ἐλέησον, σῶσε μας»!Τοὺς λυπήθηκε ὁ Θεός. Κάλεσε τὸ Μωυσῆ
καὶ τοῦ λέει· Ἔπρεπε νὰ μὴ μείνῃ οὔτε ἕνας
ἀπ᾽ αὐτούς· τέτοιο ἀγνῶμον γένος, τέτοια ἀ -
χάριστη φυλή, ἔπρεπε νὰ ξεπατωθῇ, νὰ μὴ μεί -
νῃ οὔτε σπό ρος. Ἀλλὰ βλέπω τώρα τὰ δάκρυά
τους, τοὺς λυπᾶμαι κι ἀποφάσισα νὰ τοὺς σώ-
 σω. Λοιπὸν «ποίησον σεαυτῷ ὄφιν καὶ θὲς αὐ -

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως (Ἰω. 3,13-17)
11 Σεπτεμβρίου 2022Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2502 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ ἁμαρτία φίδι φαρμακερὸ
«Καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦἀν  θρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3,14-15)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 –imaaflo@yahoo.gr



Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο: http://iskiriaki.com

τὸν ἐπὶ σημείου, καὶ ἔσται ἐὰν δάκῃ ὄφις ἄν -
θρωπον, πᾶς ὁ δεδηγμένος ἰδὼν αὐτὸν ζήσε-
ται» (ἔ.ἀ. 21,8). Πάρε χαλκό, λειῶσε τον στὸ καμί-
νι καὶ κάνε ἕνα φίδι χάλκινο-μπρούτζινο· μετὰ
πάρε ἕνα ξύλο, δέσε πάνω του τὸ μπρούτζινο
φίδι, στῆσε το στὴ μέση τοῦ καταυλισμοῦ σας
στὴν ἔρημο, καὶ πές τους· Σᾶς λυπήθηκε ὁ Κύ-
 ριος. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ στήθηκε πάνω στὸ ξύ-
λο τὸ μπρούτζινο αὐτὸ φίδι, δὲν ὑπάρχει κίν-
δυνος. Ὅποιον τὸν δαγκώσῃ φίδι, δὲν ἔχει νὰ
κά νῃ τίποτ᾽ ἄλλο παρὰ νὰ γυρίσῃ, ὅπου κι ἂν
βρίσκεται, νὰ ῥίξῃ τὸ βλέμμα του πάνω στὸ
ξύ   λο, ν᾽ ἀτενίσῃ τοῦτο τὸ φίδι, κι ἀ μέσως θὰ
σωθῇ. Πράγματι, ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη οἱ θάνα -
τοι σταμάτησαν· τὰ φίδια δάγκωναν, ἀλλὰ δὲν
εἶχαν πιὰ δύναμι. Κανένας δὲν πέθαινε, συνέ -
χισαν τὴ ζωή τους εἰρηνικά (βλ. Ἰω. 3,14. Ἀρ. 21,4-9).

* * *Αὐτὴ εἶνε, ἀγαπητοί μου, ἡ διήγησι τοῦ ση-
μερινοῦ εὐαγγελίου. Καὶ τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ γε-
γονὸς ἦταν μία προτύπωσις τοῦ τιμίου σταυ-ροῦ. Εἶνε μία συμβολι κὴ παράστασι ἀφ᾽ ἑνὸς
μὲν τοῦ κινδύνου ποὺ δι ατρέχει ἡ ἀν θρωπό-
της, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου τοῦ μέ σου μὲ τὸ ὁποῖο ὁΘεὸς σῴζει τὸν κόσμο. Ἂς τὰ ἀναλύσουμε
αὐ τά, νὰ τὰ κάνουμε λιανά.
⃟ Φίδια τότε στὴν ἔρημο. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὰ
φίδια ἐκεῖνα ὑπάρχουν καὶ ἄλλα, φίδια φαρμα-
 κερὰ καὶ θανατηφόρα, ὁρατὰ καὶ ἀόρατα. Ποιά
εἶν᾽ αὐτά; Ἂν ἐρευνήσετε καλὰ τὴν καρδιά,
θὰ βρῆτε ἐκεῖ μέσα τέτοια φίδια ἀόρατα. Τί
φίδια δηλαδή; Ἀναφέρω μερικὰ παραδείγματα.

� Φίδι, ποὺ φαρμακώνει καὶ δὲν ἀφήνει τὸν
ἄν θρωπο νὰ χαρῇ τὴ ζωή του, εἶνε ὁ φθόνος,ἡ ζήλεια. Τὰ χωριὰ συ χνὰ εἶνε δυστυχισμένα,
τὰ τρώει ἡ ζήλεια. Παντρεύει ἕνας τὸ κορίτσι
του; ὁ ἄλ λος σκυθρωπάζει. Σπουδάζει τὸ παιδὶ
ἐκείνου, πέτυχε στὶς ἐξετάσεις ἢ ἦρ θε πρῶ το
στὰ γράμματα; φαρμάκι ἔχει ὁ ἄλ λος στὴν
καρδιά. Πῆρε χρήματα ἐκεῖνος ἢ τοῦ ᾽πεσε λα-
χεῖο ἢ γέμισαν τὰ χωράφια του καρπό; θλῖψι ὁ
ἄλλος. Ἀντὶ νὰ χαίρεται γιὰ τὴν εὐτυχία ἐκεί-
νου, αὐτὸς λυπᾶται. Ὁ φθόνος φταίει ἐπίσης
ὅταν μέσ᾽ στὸ σπίτι ἡ πεθερὰ πάῃ κόντρα μὲ
τὴ νύφη· ζηλεύει, γιατί ὁ γυιός της ν᾽ ἀγαπάῃ
περισσότερο ἐκείνην ἀ πὸ αὐτήν, ἐνῷ ἀπὸ τὸ
Θεὸ εἶνε τὸ παιδὶ ποὺ κάνει γάμο ν᾽ ἀγαπάῃ
περισσότερο τὴν σύζυγο ἀπὸ τὴ μάνα. Φο-
βερὸ φαρμάκι ὁ φθόνος.

� Ἄλλα φαρμακερὸ κακὸ εἶνε ἡ πορνείακαὶ ἡ μοιχεία. Δηλητηριάζουν ψυχὴ καὶ σῶμα,
μολύνουν τὴν οἰκογενειακὴ ζωή, ματαιώνουν
τὴ συνέχεια, τὸ μέλλον, τὴν αἰωνιότητα.

� Ἄλλο τεράστιο φίδι, ποὺ περισφίγγει τὴν

ἀνθρωπότητα καὶ θραύει τὰ ὀστᾶ της, εἶνε ἡφιλαργυρία καὶ ἡ πλεονεξία. Αὐτὲς δολοφο-
νοῦν τὴν ἀγάπη καὶ εὐσπλαχνία, γίνονται εἴ -
δωλα ποὺ ἐκτοπίζουν τὸ Θεὸ ἀπὸ τὴν καρδιά.
⃟ Ἀλλ᾽ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀόρατα φίδια, ποὺ κρύ-
βονται στὴν καρδιά, ὑπάρχουν καὶ ὁρατὰ φί-
δια. Ποιά εἶνε; Συγκεκριμένοι ἄνθρωποι.

� Λέει ὁ λαός· Προτιμότερο νὰ σὲ δαγ κώσῃ
ὀχιὰ παρὰ ἡ κακιὰ γλῶσσα ἀνθρώπου. Οἱ συ-κοφάντες καὶ διαβολεῖς, ποὺ στάζουν δη λητή-
ριο καὶ πληγώνουν ἀθῴους, δὲν εἶνε φίδια;

� Τί εἶνε ἡ πονηρὴ γυναίκα ποὺ προκαλεῖ
σὲ ἁ μαρτία μὲ τὴ γύμνια καὶ τὰ λόγια της;
Ἦρθε στὴ μητρόπολι μιὰ φτωχὴ καὶ μοῦ εἶ πε
μὲ κλάματα· –Εἶμαι 15 χρόνια παν τρεμένη καὶ
ἔχω 4 παιδιά. Ἔχασα ὅμως τὸν ἄντρα μου.
Ἦρ θε στὴ Φλώρινα σ᾽ ἕνα νυχτερινὸ κέντρο
μία ντιζέρ, αὐτὴ τὸν ξεμυάλισε κ᾽ ἔφυγε μαζί
της στὴ Θεσσαλονίκη… Τέτοιες γυναῖκες δι -
αλύουν σπίτια. Ἂν ἤμουν κράτος, τὸ εἶπα κι ἄλ -
λοτε, δὲν θὰ τὶς ἄφηνα αὐτὲς νὰ δροῦν ἔτσι.

Ἀόρατα καὶ ὁρατὰ φίδια συν οψίζον ται ὅλα
σὲ μιὰ λέξι· ἁμαρτία, αὐτὴ εἶνε τὸ φαρμακερὸ
φίδι. Δὲν τὸ λέμε ἐμεῖς, τὸ λέει ἡ Γραφή· Μα-
κριὰ ἀπ᾽ αὐτήν! «Ὡς ἀπὸ προσώπου ὄ φεως
φεῦγε ἀπὸ ἁμαρτίας» (Σ.Σειρ. 21,2).
⃟ Τέλος, παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα τὰ φίδια εἶνε ὁ
σατανᾶς, «ὁ δράκων ὁ ὄφις ὁ μέγας, …ὁ πλα -
νῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην» (Ἀπ. 12,9). Αὐτὸς πα-
ρουσιάστηκε στὸν παράδεισο, πλάνησε τὴν
προμήτορά μας Εὔα καὶ ἔσυρε ὅλο τὸ ἀνθρώ-
πινο γένος στὴν καταστροφή.

* * *Ποιός, ἀδελφοί μου, θὰ νικήσῃ αὐτὰ τὰ φί-δια; Ποιός θὰ καθαρίσῃ τὴν καρδιά μας ἀπὸ
τὰ πάθη; Ποιός θὰ ἐξυγιάνῃ τὴν κοινωνία, ποὺ
σάπισε καὶ βρώμησε κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὴν ἠ -
θικὴ ἀκαθαρσία; ποιός θὰ νικήσῃ τὸν σατανᾶ,
ποὺ δρᾷ καὶ πλανᾷ τὸν κόσμο; Ποιός;

Δόξα τῷ Θεῷ! Ὅπως τότε στὴν ἐρημιὰ μό-
νο τὸ ξύλο ἐκεῖνο μὲ τὸ μπρούτζινο φίδι ἔσω-
σε τοὺς Ἰσραηλῖτες ἀπὸ τὰ θανάσιμα δαγκώ-
ματα τῶν φιδιῶν, ἔτσι τώρα ἕ  νας Σωτήρας
καὶ μία σωτηρία ὑπάρχει. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ὑ -
ψώ θηκε στὸ Γολγοθᾶ ὁ τίμιος σταυρὸς κ᾽ ἐ -
πάνω του θυσι  άστηκε ἑκουσίως ὁ Κύριός μαςἸ η σοῦς Χριστός, ἀπὸ τότε ὁ διάβολος καὶ ἡ
ἁμαρτία ἔ χουν νικη θῆ. Ὅποιος πιστεύει στὸ
Χριστὸ καὶ στὴ θυσία του, ὅποιος καταφεύγει
στὴν Ἐκκλησία του, ὅποιος ἀνοίγει καὶ μελε -
τᾷ τὸ Εὐαγγέλιό του, ὅποιος ζῇ μὲ τὰ προσ -
τάγματά του, αὐτὸς σῴζεται ἀπὸ τὸν πνευμα -
τικὸ θάνατο καὶ βρίσκει τὴν αἰώνια ζωή· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ Ἀνατολικοῦ - Ἑορδαίας στὶς 10-9-1972 τὸ πρωί, μὲ ἐλαφρῶς νέο τώρα τίτλο.Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-8-2022.
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Γιὰ τὸ σταυρό, ἀγαπητοί μου, μιλήσαμε καὶ
ἄλλοτε· γιὰ τὸ σταυρὸ θὰ μιλήσουμε πά-

λι. Διότι τὸ νόημα τοῦ σταυροῦ εἶνε ἀνεξάν -
τλητο. Δὲν εἶνε μόνο ὁ σταυρὸς ποὺ σήκωσε
ὁ Κύριός μας· ἐκτὸς ἀπὸ τὸ σταυρὸ τοῦ Χρι-
στοῦ ὑπάρχει καὶ ὁ σταυρὸς ὁ δικός μας, τὸν
ὁ ποῖο πρέπει νὰ σηκώνουμε· καὶ ἀλλοίμονο
ἂν τὸν πετάξουμε ἀπὸ πάνω μας καὶ γίνουμε
λιποτάκτες. Καὶ ποιός εἶνε αὐτὸς ὁ σταυρός,
ποὺ καλούμεθα νὰ σηκώσουμε ὅλοι ἀνεξαι-
ρέ τως ὅσοι βαπτισθήκαμε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύμα-
τος; Εἶνε ὁ σταυ ρὸς γιὰ τὸν ὁποῖο λέει σήμε-
ρα ὁ Κύριος· «Ὅσ τις θέλει ὀπίσω μου ἀκολου-
 θεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυ -
 ρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Μᾶρκ. 8,34).

* * *«…Καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ»! Γιὰ νὰ
ἐνταχθῇς στὴν εὐλογημένη στρατιὰ τοῦ Κυ-
ρίου καὶ νὰ τὸν ἀκολουθήσῃς, πρέπει νὰ ση-κώσῃς τὸ σταυρό σου. Δηλαδή; Πρέπει νὰ πά -
ρῃς τὴν ἡρωικὴ ἀπόφασι νὰ ὑπακούῃς σὲ ὅ -
λες τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ· νὰ εἶσαι ὑπά-
κουος μέχρι σταυροῦ, ὅπως ἦταν ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ στὸν Πατέρα του. Νὰ προτιμᾷς τὸ θά-
νατο παρὰ τὴν ἁμαρτία.Ὑπάρχει ποικιλία σταυρῶν ποὺ σηκώνουν
–καὶ πρέπει νὰ σηκώνουν– οἱ φίλοι τοῦ σταυ-
ροῦ, ἄντρες καὶ γυναῖκες. Ὑπάρχουν σταυροὶ
μικροὶ καὶ σταυροὶ μεγάλοι, σταυροὶ ἐλαφροὶ
καὶ σταυροὶ βαρεῖς.

Σταυρὸς μεγάλος καὶ βαρὺς εἶνε καὶ ἡ ἀ -φιερωμένη ζωή, ἡ ζωὴ ἐκείνων ποὺ θέλουν
νὰ ὑπηρετήσουν τὸν Κύριο ψυχῇ τε καὶ σώ-
ματι, καὶ νὰ διακονήσουν τὴν ἱεραποστολὴ τῆς
Ἐκ κλησίας. Αὐτοὶ καλοῦνται νὰ ζήσουν ζωὴ
ἀγ γελική, ἔστω καὶ ἂν φέρουν σάρκα.

Σταυρὸς ὅμως εἶνε καὶ ἡ οἰκογενειακὴ ζωή,
ποὺ ἀκολουθοῦν ὅλοι σχεδὸν οἱ ἄνθρωποι.
Καὶ ἡ ζωὴ αὐτή, παρ᾿ ὅλα τὰ θέλγητρά της, εἶ -

νε σταυρός. Στὴν οἰκογένεια καλοῦνται ὁ ἄν -
τρας καὶ ἡ γυναίκα νὰ συμβιώσουν ἁρμονικά.
Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶνε εὔκολο. Εἶνε σταυ ρὸς νὰ
ζῇς μαζὶ μ᾿ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει ἐ λαττώ-
μα τα καὶ κακίες. Εἶνε σταυρὸς ἡ συζυγία. 

Σταυρὸς εἰδικώτερα εἶνε ἡ τεκνογονία, τὴν
ὁποία σήμερα δυστυχῶς ἀκόμη καὶ τὰ λεγό-
μενα χριστιανικὰ ἀντρόγυνα τὴν ἔχουν ἀ πορ-
ρίψει, ἐνῷ ὁ ἀπόστολος Παῦλος διακηρύττει
ὅτι ἡ γυναίκα «σωθήσεται διὰ τῆς τεκνογονί -
α ς» (Α΄ Τιμ. 2,15). Δὲν εἶνε ἁπλὸ πρᾶγμα μιὰ γυναί-
κα νὰ γεννήσῃ ἕνα, δύο, τρία, τέσσερα, πέν -
τε, ἕξι, ἑπτὰ παιδιά. Ὄχι· εἶνε σταυρός. Ὑπάρ-
  χουν Χριστιανὲς μητέρες, ποὺ προτίμη σαν
νὰ πεθάνουν γιὰ νὰ φέρουν στὴ ζωὴ ἕνα παι-
δί, πα ρὰ νὰ κάνουν ἔκτρωσι, ὅπως τὶς συμ-
 βού λευαν ἄθεοι γιατροί. Μάρτυρες εἶνε οἱ
μητέρες αὐτές. 

Σταυρὸς εἶνε καὶ ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν.
Πολλὰ προβλήματα ἔχουν τὰ παιδιά. Φαίνον -
ται ἀγγελούδια, ἀλλὰ μέσα τους κρύβουν κι
αὐτὰ τὸν παλαιὸ Ἀδὰμ καὶ σιγὰ - σιγὰ τὸν ἐκ -
δηλώνουν. Πονοῦν οἱ μητέρες καὶ χύνουν δά  -
 κρυα ὥσπου νὰ τὰ μεγαλώσουν καὶ νὰ τὰ κά-
νουν ἀνθρώπους. Πονοῦν ὅμως πιὸ πολὺ ἐ -
κεῖνες ποὺ δὲν θέλουν νὰ ὑπακούσουν στὸ
νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ κάνουν τὸ θέλημα τοῦ δι -
αβόλου. 

Σταυρὸς εἶνε καὶ ἡ πεῖνα. Ἡ νέα γενεὰ δὲν
ἔχει δοκιμάσει πεῖνα· εἶνε παιδιὰ τῆς καλοπε -
ράσεως. Ζοῦν ἀμέριμνοι, ἥσυχοι, ὅτι καὶ αὔ -
ριο καὶ μεθαύριο θὰ ἔχουν φαγητό. Ἂς σκε-
φθοῦν ὅ μως γιὰ λίγο καὶ ἐκείνους ποὺ ἔζη-
σαν στὰ χρόνια τῆς μαύ ρης κατοχῆς· ἐκεί-
νους ποὺ πουλοῦσαν καὶ τὶς βέρες τους, γιὰ
ν᾿ ἀγοράσουν λίγο ψωμὶ στὰ παιδιά τους…Σταυρὸς ἡ πεῖνα, σταυρὸς ἡ φτώχεια, σταυ -
 ρὸς ἡ ἀρρώστια, σταυρὸς ἡ ἀνεργία, σταυρὸς
οἱ συκοφαντίες…

Σταυρὸς εἶνε καὶ ὁ διωγμὸς τῶν πιστῶν ἀ -
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πὸ τοὺς ἀπίστους. Ὁ σταυρὸς αὐτὸς βαίνει
κλιμακωτά. Ἀρχίζει ἀπὸ ἕνα εἰρωνικὸ χαμό-
γελο καὶ φτάνει μέχρι τὸ φρικτὸ μαρτύριο.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὅμως, ἐμβαθύνον -
τας στὸ ζήτημα τοῦ διωγμοῦ, λέει ὅτι, καὶ ἂν
ὁ Χριστιανὸς δὲν διώκεται ἐξωτερικῶς, πάν -
τως διώκεται ἐσωτερικῶς· οἱ Χριστιανοὶ διώ-
κονται διαρκῶς ἀπὸ τὰ πάθη τους. «Τύραν-
νός ἐστι τὰ πάθη» (P.G. 60,338). Ὤ τὰ πάθη! Δὲν σ᾿
ἀφήνουν ἥσυχο οὔτε τὴν ἡ μέ ρα οὔτε τὴ νύ-
χτα. Σὲ πολεμοῦν ἀγρίως. Γι᾿ αὐτὸ καλούμε-
θα νὰ σηκώσουμε τὸ σταυρὸ αὐτό, ἀγωνιζό-
μενοι σὲ ὅλη μας τὴ ζωὴ κατὰ τῶν παθῶν,
ἀγωνιζόμενοι νὰ νεκρώσουμε τὸ ἐγώ μας ἀλ -
λὰ καὶ τὸ κοσμικὸ φρόνημά μας.

Σταυρὸς εἶνε καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν,
ἰδίως ἡ μανία γιὰ τὴν τηλεόρασι. Κάποιοι, ποὺ
ἀκοῦνε τὸ σύνθημα «Κλεῖστε τὶς τηλεορά-
σεις», ἀντιδροῦν· ἀλλ᾿ ὅταν σιγὰ - σιγὰ ὁ Χρι-
στὸς πλησιάζει τὴν καρδιά τους, συμφωνοῦν
ὅτι ἡ τηλεόρασι κάνει κακὸ καὶ παίρνουν ἀπό-
φασι νὰ τὴν κλείσουν. Ἔτσι αὐτοὶ σηκώνουν
τὸ σταυρὸ τῆς ἀποχῆς ἀπὸ τὴν ὀθόνη. Τοὺς
ἄλλους τί νὰ τοὺς κάνῃς; δὲν πορνεύουν μὲν
μὲ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κάθε βράδυ βλέπουν στὴν
τηλεόρασι πορνεῖες καὶ μοιχεῖες καὶ ἀπάτες.

Σταυρὸς εἶνε καὶ ἡ χαλιναγώγησι τῆς ἀκο ῆς,
ὥστε νὰ μὴ δέχεται τὴ φωνὴ τοῦ διαβόλου
μέσ᾽ ἀπὸ αἰσχρὰ ἀφηγήματα καὶ τραγούδια.

Σταυ ρὸς τὰ χέρια, ὥστε νὰ μὴν ἀγγίζουν ἁ -
μαρτω λὰ πράγματα. Σταυρὸς τὰ πόδια, ὥστε
νὰ μὴν τρέχουν στὰ μονοπάτια τοῦ διαβόλου.
Σταυ ρὸς ἡ σκέψι, ὥστε νὰ πολεμᾷ τοὺς κα-
κοὺς λο γισμοὺς καὶ τὶς φαῦλες ἐπιθυμίες.Ἡ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ εἶνε ἐσταυρωμένη.
Πρέπει νὰ ἔχῃ ὑπόδειγμα τὴ ζωὴ τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου, ποὺ ἔλεγε· «Ζῶ οὐκέτι ἐγώ,
ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. 2,20). Ἀλλ᾿ αὐτὸ νομί-
ζε τε ὅτι εἶνε εὔκολο; Ὁ ἱε ρὸς Χρυσόστομος,
ποὺ ἀγωνίστηκε καὶ σταύρωσε τὴ σάρκα του,
ὁμολογεῖ· Ἐγὼ δὲν  τολ μῶ νὰ πῶ τὸ λόγο τοῦ
Παύλου «Ζῶ οὐκ έτι ἐ γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χρι-
στός» (P.G. 60,364· βλ. & 55,698). Βλέπετε τὴν ταπείνωσι
τῶν ἁγίων; Βα ρὺς ὁ σταυρὸς τῆς καταπολε-
μήσεως τῶν διαφόρων παθῶν. 

Νὰ σημειώσουμε καὶ τοῦτο. Ὁ Χριστιανὸς
πρέπει νὰ σηκώνῃ τὸ σταυρό του ἀ γόγγυστα.
Εἶχα διαβάσει παλιὰ ἕνα ἀνέκδοτο καὶ μοῦ ἔ -
κανε ἰδιαίτερη αἴσθησι. Ἦταν, λέει, κάποια
ψυχή, ποὺ γόγγυζε γιὰ τὸ σταυρό της. Θεέ
μου, ἔλεγε, γιατί τόσο βαρὺ σταυρὸ σ᾿ ἐμέ-
να;… Εἶδε τότε ἕνα ὅραμα. Βρέθηκε σὲ μιὰ
πεδιάδα. Ἐκεῖ ἦταν χιλιάδες σταυροί, ἀπὸ δι -
άφορα ὑλικὰ καὶ σὲ διάφορα μεγέθη. ̔Ρώτη σε

ἡ ψυχή· –Τί εἶνε αὐτά; –Εἶνε οἱ σταυροὶ τῆς
ἀνθρωπότητος, τῆς ἀπάντησαν. Βλέπει τότε κ᾽
ἕνα πολὺ μεγάλο σταυρό. –Τίνος εἶν᾽ αὐτός;
–Τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τῆς εἶπαν. Εἶδε καὶ
ἄλ λους μεγάλους σταυροὺς καὶ τῆς ἐξήγη-
σαν, ὅτι εἶνε ὁ σταυ ρὸς τῆς Παναγίας, οἱ
σταυ ροὶ τῶν ἀποστόλων, ὁ σταυρὸς τοῦ Με-
γάλου Ἀθανασίου, οἱ σταυροὶ τῶν ἁγίων καὶ
τῶν μαρ τύρων. Τέλος εἶδε καὶ ἕνα πολὺ μικρὸ
σταυρό· φαινόταν σὰν παιχνιδάκι κοντὰ στοὺς
ἄλλους. –Τίνος εἶνε κι αὐτός; ῥώτησε ἡ ψυχή.
–Αὐτὸς εἶνε ὁ δικός σου σταυρός, τῆς εἶπαν…
Δι δάχθηκε ἔτσι, ὅτι πρέπει νὰ σηκώνῃ τὸ σταυ-
 ρό της εὐχαρίστως· ὅσο βαρὺς κι ἂν τῆς φαί-
νεται, πάν τως εἶνε ἀσυγκρίτως μικρότερος ἀ -
πὸ ἐκείνους τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν ἁγίων.

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὸ σταυρό του. Ἀλλ᾿ὁ μεγαλύτερος ἀπ᾿ ὅλους εἶνε ὁ σταυρὸς τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Λοιπόν, σταυρὸ καλεῖσαι νὰ σηκώσῃς κ᾿ ἐ -σὺ σὰν Χριστιανός. Ὁ κόσμος ἔχει τὴ γραμμή
του. Ἂν κ᾿ ἐσὺ βαδίζῃς μὲ τὴ γραμμὴ τοῦ κό-
σμου (χορεύῃς, βλέπῃς τηλεόρασι, κάνῃς μι-
κτὰ λουτρά, παίρνῃς διαζύγιο, τραγουδᾷς αἰ -
σχρὰ τραγούδια, ἀποφεύγῃς τὴν τεκνογονία
κ.τ.λ.), τότε βαδίζεις παράλληλα μὲ τὸν κόσμο
καὶ δὲν θὰ συγκρουσθῇς ποτέ μαζί του. Οἱ ἄν -
θρωποι τοῦ κόσμου θὰ λένε· Καλὸς αὐ τὸς ὁ
χριστιανισμός, τὸν δεχόμαστε κ᾿ ἐμεῖς… Τό-
τε δὲν θὰ ἔχῃς κανένα σταυρό. Ἂν ὅμως θε-
λήσῃς νὰ κάνῃς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶ -
νε ἀντίθετο καὶ κάθετο πρὸς τὸ θέλημα τοῦ
κόσμου, τότε ἀπὸ τὴ σύγκρουσι αὐτὴ σχημα-
τί ζεται σταυρός. Ἔτσι ὁ Χριστιανὸς γίνεταισταυροφόρος καὶ ἡ ζωή του ἐσταυρωμένη. 

* * *Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί!
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ποὺ ὄχι μόνο δὲν ση-

κώνουν κανένα σταυρό, ἀλλὰ καὶ πολεμοῦντὸ σταυρό· τέτοιοι εἶνε π.χ. οἱ χιλιασταί.
Ὑ πάρχουν κάποιοι λεγόμενοι Χριστιανοί,

ποὺ ντρέπον ται νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους·
δὲν σχηματίζουν ἐπάνω τους τὸ σημεῖο τοῦ
σταυροῦ, ἐνῷ ὁ Χριστὸς δὲν ντράπηκε νὰ ἐκ -
τεθῇ γι᾿ αὐτοὺς γυμνὸς ἐπάνω στὸ σταυρό.

Ἐμεῖς νὰ κάνουμε μὲ πίστι τὸ σημεῖο τοῦσταυροῦ. Νὰ φέρουμε πάντοτε μαζί μας τὸν
τίμιο σταυρό. Νὰ σηκώνουμε μὲ ὑπομονὴ καὶ
χαρὰ τὸ σταυρό μας, τὸ σταυρὸ τῆς συγ κρού-
σεως μὲ τὸν κόσμο καὶ τὸ φρόνημά του.Μὲ τὸ σταυρὸ νὰ βαδίζουμε. Ἔτσι τέ λος θὰ
νικήσουμε καὶ θ᾿ ἀποδείξουμε, ὅτι ὁ Χρι στὸς
ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Κατασκήνωσι Πρώτης - Φλωρίνης τὴν 14-7-1988, μὲ νέο τώρα τίτλο.Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 15-9-2002, ἐπανέκδοσις 15-8-2022.
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κλιμακωτά. Ἀρχίζει ἀπὸ ἕνα εἰρωνικὸ χαμό-
γελο καὶ φτάνει μέχρι τὸ φρικτὸ μαρτύριο.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὅμως, ἐμβαθύνον -
τας στὸ ζήτημα τοῦ διωγμοῦ, λέει ὅτι, καὶ ἂν
ὁ Χριστιανὸς δὲν διώκεται ἐξωτερικῶς, πάν -
τως διώκεται ἐσωτερικῶς· οἱ Χριστιανοὶ διώ-
κονται διαρκῶς ἀπὸ τὰ πάθη τους. «Τύραν-
νός ἐστι τὰ πάθη» (P.G. 60,338). Ὤ τὰ πάθη! Δὲν σ᾿
ἀφήνουν ἥσυχο οὔτε τὴν ἡ μέ ρα οὔτε τὴ νύ-
χτα. Σὲ πολεμοῦν ἀγρίως. Γι᾿ αὐτὸ καλούμε-
θα νὰ σηκώσουμε τὸ σταυρὸ αὐτό, ἀγωνιζό-
μενοι σὲ ὅλη μας τὴ ζωὴ κατὰ τῶν παθῶν,
ἀγωνιζόμενοι νὰ νεκρώσουμε τὸ ἐγώ μας ἀλ -
λὰ καὶ τὸ κοσμικὸ φρόνημά μας.

Σταυρὸς εἶνε καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν,
ἰδίως ἡ μανία γιὰ τὴν τηλεόρασι. Κάποιοι, ποὺ
ἀκοῦνε τὸ σύνθημα «Κλεῖστε τὶς τηλεορά-
σεις», ἀντιδροῦν· ἀλλ᾿ ὅταν σιγὰ - σιγὰ ὁ Χρι-
στὸς πλησιάζει τὴν καρδιά τους, συμφωνοῦν
ὅτι ἡ τηλεόρασι κάνει κακὸ καὶ παίρνουν ἀπό-
φασι νὰ τὴν κλείσουν. Ἔτσι αὐτοὶ σηκώνουν
τὸ σταυρὸ τῆς ἀποχῆς ἀπὸ τὴν ὀθόνη. Τοὺς
ἄλλους τί νὰ τοὺς κάνῃς; δὲν πορνεύουν μὲν
μὲ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κάθε βράδυ βλέπουν στὴν
τηλεόρασι πορνεῖες καὶ μοιχεῖες καὶ ἀπάτες.

Σταυρὸς εἶνε καὶ ἡ χαλιναγώγησι τῆς ἀκο ῆς,
ὥστε νὰ μὴ δέχεται τὴ φωνὴ τοῦ διαβόλου
μέσ᾽ ἀπὸ αἰσχρὰ ἀφηγήματα καὶ τραγούδια.

Σταυ ρὸς τὰ χέρια, ὥστε νὰ μὴν ἀγγίζουν ἁ -
μαρτω λὰ πράγματα. Σταυρὸς τὰ πόδια, ὥστε
νὰ μὴν τρέχουν στὰ μονοπάτια τοῦ διαβόλου.
Σταυ ρὸς ἡ σκέψι, ὥστε νὰ πολεμᾷ τοὺς κα-
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Πρέπει νὰ ἔχῃ ὑπόδειγμα τὴ ζωὴ τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου, ποὺ ἔλεγε· «Ζῶ οὐκέτι ἐγώ,
ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. 2,20). Ἀλλ᾿ αὐτὸ νομί-
ζε τε ὅτι εἶνε εὔκολο; Ὁ ἱε ρὸς Χρυσόστομος,
ποὺ ἀγωνίστηκε καὶ σταύρωσε τὴ σάρκα του,
ὁμολογεῖ· Ἐγὼ δὲν  τολ μῶ νὰ πῶ τὸ λόγο τοῦ
Παύλου «Ζῶ οὐκ έτι ἐ γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χρι-
στός» (P.G. 60,364· βλ. & 55,698). Βλέπετε τὴν ταπείνωσι
τῶν ἁγίων; Βα ρὺς ὁ σταυρὸς τῆς καταπολε-
μήσεως τῶν διαφόρων παθῶν. 

Νὰ σημειώσουμε καὶ τοῦτο. Ὁ Χριστιανὸς
πρέπει νὰ σηκώνῃ τὸ σταυρό του ἀ γόγγυστα.
Εἶχα διαβάσει παλιὰ ἕνα ἀνέκδοτο καὶ μοῦ ἔ -
κανε ἰδιαίτερη αἴσθησι. Ἦταν, λέει, κάποια
ψυχή, ποὺ γόγγυζε γιὰ τὸ σταυρό της. Θεέ
μου, ἔλεγε, γιατί τόσο βαρὺ σταυρὸ σ᾿ ἐμέ-
να;… Εἶδε τότε ἕνα ὅραμα. Βρέθηκε σὲ μιὰ
πεδιάδα. Ἐκεῖ ἦταν χιλιάδες σταυροί, ἀπὸ δι -
άφορα ὑλικὰ καὶ σὲ διάφορα μεγέθη. ̔Ρώτη σε

ἡ ψυχή· –Τί εἶνε αὐτά; –Εἶνε οἱ σταυροὶ τῆς
ἀνθρωπότητος, τῆς ἀπάντησαν. Βλέπει τότε κ᾽
ἕνα πολὺ μεγάλο σταυρό. –Τίνος εἶν᾽ αὐτός;
–Τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τῆς εἶπαν. Εἶδε καὶ
ἄλ λους μεγάλους σταυροὺς καὶ τῆς ἐξήγη-
σαν, ὅτι εἶνε ὁ σταυ ρὸς τῆς Παναγίας, οἱ
σταυ ροὶ τῶν ἀποστόλων, ὁ σταυρὸς τοῦ Με-
γάλου Ἀθανασίου, οἱ σταυροὶ τῶν ἁγίων καὶ
τῶν μαρ τύρων. Τέλος εἶδε καὶ ἕνα πολὺ μικρὸ
σταυρό· φαινόταν σὰν παιχνιδάκι κοντὰ στοὺς
ἄλλους. –Τίνος εἶνε κι αὐτός; ῥώτησε ἡ ψυχή.
–Αὐτὸς εἶνε ὁ δικός σου σταυρός, τῆς εἶπαν…
Δι δάχθηκε ἔτσι, ὅτι πρέπει νὰ σηκώνῃ τὸ σταυ-
 ρό της εὐχαρίστως· ὅσο βαρὺς κι ἂν τῆς φαί-
νεται, πάν τως εἶνε ἀσυγκρίτως μικρότερος ἀ -
πὸ ἐκείνους τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν ἁγίων.

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὸ σταυρό του. Ἀλλ᾿ὁ μεγαλύτερος ἀπ᾿ ὅλους εἶνε ὁ σταυρὸς τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Λοιπόν, σταυρὸ καλεῖσαι νὰ σηκώσῃς κ᾿ ἐ -σὺ σὰν Χριστιανός. Ὁ κόσμος ἔχει τὴ γραμμή
του. Ἂν κ᾿ ἐσὺ βαδίζῃς μὲ τὴ γραμμὴ τοῦ κό-
σμου (χορεύῃς, βλέπῃς τηλεόρασι, κάνῃς μι-
κτὰ λουτρά, παίρνῃς διαζύγιο, τραγουδᾷς αἰ -
σχρὰ τραγούδια, ἀποφεύγῃς τὴν τεκνογονία
κ.τ.λ.), τότε βαδίζεις παράλληλα μὲ τὸν κόσμο
καὶ δὲν θὰ συγκρουσθῇς ποτέ μαζί του. Οἱ ἄν -
θρωποι τοῦ κόσμου θὰ λένε· Καλὸς αὐ τὸς ὁ
χριστιανισμός, τὸν δεχόμαστε κ᾿ ἐμεῖς… Τό-
τε δὲν θὰ ἔχῃς κανένα σταυρό. Ἂν ὅμως θε-
λήσῃς νὰ κάνῃς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶ -
νε ἀντίθετο καὶ κάθετο πρὸς τὸ θέλημα τοῦ
κόσμου, τότε ἀπὸ τὴ σύγκρουσι αὐτὴ σχημα-
τί ζεται σταυρός. Ἔτσι ὁ Χριστιανὸς γίνεταισταυροφόρος καὶ ἡ ζωή του ἐσταυρωμένη. 

* * *Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί!
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ποὺ ὄχι μόνο δὲν ση-

κώνουν κανένα σταυρό, ἀλλὰ καὶ πολεμοῦντὸ σταυρό· τέτοιοι εἶνε π.χ. οἱ χιλιασταί.
Ὑ πάρχουν κάποιοι λεγόμενοι Χριστιανοί,

ποὺ ντρέπον ται νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους·
δὲν σχηματίζουν ἐπάνω τους τὸ σημεῖο τοῦ
σταυροῦ, ἐνῷ ὁ Χριστὸς δὲν ντράπηκε νὰ ἐκ -
τεθῇ γι᾿ αὐτοὺς γυμνὸς ἐπάνω στὸ σταυρό.

Ἐμεῖς νὰ κάνουμε μὲ πίστι τὸ σημεῖο τοῦσταυροῦ. Νὰ φέρουμε πάντοτε μαζί μας τὸν
τίμιο σταυρό. Νὰ σηκώνουμε μὲ ὑπομονὴ καὶ
χαρὰ τὸ σταυρό μας, τὸ σταυρὸ τῆς συγ κρού-
σεως μὲ τὸν κόσμο καὶ τὸ φρόνημά του.Μὲ τὸ σταυρὸ νὰ βαδίζουμε. Ἔτσι τέ λος θὰ
νικήσουμε καὶ θ᾿ ἀποδείξουμε, ὅτι ὁ Χρι στὸς
ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
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πὸ τοὺς ἀπίστους. Ὁ σταυρὸς αὐτὸς βαίνει
κλιμακωτά. Ἀρχίζει ἀπὸ ἕνα εἰρωνικὸ χαμό-
γελο καὶ φτάνει μέχρι τὸ φρικτὸ μαρτύριο.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὅμως, ἐμβαθύνον -
τας στὸ ζήτημα τοῦ διωγμοῦ, λέει ὅτι, καὶ ἂν
ὁ Χριστιανὸς δὲν διώκεται ἐξωτερικῶς, πάν -
τως διώκεται ἐσωτερικῶς· οἱ Χριστιανοὶ διώ-
κονται διαρκῶς ἀπὸ τὰ πάθη τους. «Τύραν-
νός ἐστι τὰ πάθη» (P.G. 60,338). Ὤ τὰ πάθη! Δὲν σ᾿
ἀφήνουν ἥσυχο οὔτε τὴν ἡ μέ ρα οὔτε τὴ νύ-
χτα. Σὲ πολεμοῦν ἀγρίως. Γι᾿ αὐτὸ καλούμε-
θα νὰ σηκώσουμε τὸ σταυρὸ αὐτό, ἀγωνιζό-
μενοι σὲ ὅλη μας τὴ ζωὴ κατὰ τῶν παθῶν,
ἀγωνιζόμενοι νὰ νεκρώσουμε τὸ ἐγώ μας ἀλ -
λὰ καὶ τὸ κοσμικὸ φρόνημά μας.

Σταυρὸς εἶνε καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν,
ἰδίως ἡ μανία γιὰ τὴν τηλεόρασι. Κάποιοι, ποὺ
ἀκοῦνε τὸ σύνθημα «Κλεῖστε τὶς τηλεορά-
σεις», ἀντιδροῦν· ἀλλ᾿ ὅταν σιγὰ - σιγὰ ὁ Χρι-
στὸς πλησιάζει τὴν καρδιά τους, συμφωνοῦν
ὅτι ἡ τηλεόρασι κάνει κακὸ καὶ παίρνουν ἀπό-
φασι νὰ τὴν κλείσουν. Ἔτσι αὐτοὶ σηκώνουν
τὸ σταυρὸ τῆς ἀποχῆς ἀπὸ τὴν ὀθόνη. Τοὺς
ἄλλους τί νὰ τοὺς κάνῃς; δὲν πορνεύουν μὲν
μὲ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κάθε βράδυ βλέπουν στὴν
τηλεόρασι πορνεῖες καὶ μοιχεῖες καὶ ἀπάτες.

Σταυρὸς εἶνε καὶ ἡ χαλιναγώγησι τῆς ἀκο ῆς,
ὥστε νὰ μὴ δέχεται τὴ φωνὴ τοῦ διαβόλου
μέσ᾽ ἀπὸ αἰσχρὰ ἀφηγήματα καὶ τραγούδια.

Σταυ ρὸς τὰ χέρια, ὥστε νὰ μὴν ἀγγίζουν ἁ -
μαρτω λὰ πράγματα. Σταυρὸς τὰ πόδια, ὥστε
νὰ μὴν τρέχουν στὰ μονοπάτια τοῦ διαβόλου.
Σταυ ρὸς ἡ σκέψι, ὥστε νὰ πολεμᾷ τοὺς κα-
κοὺς λο γισμοὺς καὶ τὶς φαῦλες ἐπιθυμίες.Ἡ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ εἶνε ἐσταυρωμένη.
Πρέπει νὰ ἔχῃ ὑπόδειγμα τὴ ζωὴ τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου, ποὺ ἔλεγε· «Ζῶ οὐκέτι ἐγώ,
ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. 2,20). Ἀλλ᾿ αὐτὸ νομί-
ζε τε ὅτι εἶνε εὔκολο; Ὁ ἱε ρὸς Χρυσόστομος,
ποὺ ἀγωνίστηκε καὶ σταύρωσε τὴ σάρκα του,
ὁμολογεῖ· Ἐγὼ δὲν  τολ μῶ νὰ πῶ τὸ λόγο τοῦ
Παύλου «Ζῶ οὐκ έτι ἐ γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χρι-
στός» (P.G. 60,364· βλ. & 55,698). Βλέπετε τὴν ταπείνωσι
τῶν ἁγίων; Βα ρὺς ὁ σταυρὸς τῆς καταπολε-
μήσεως τῶν διαφόρων παθῶν. 

Νὰ σημειώσουμε καὶ τοῦτο. Ὁ Χριστιανὸς
πρέπει νὰ σηκώνῃ τὸ σταυρό του ἀ γόγγυστα.
Εἶχα διαβάσει παλιὰ ἕνα ἀνέκδοτο καὶ μοῦ ἔ -
κανε ἰδιαίτερη αἴσθησι. Ἦταν, λέει, κάποια
ψυχή, ποὺ γόγγυζε γιὰ τὸ σταυρό της. Θεέ
μου, ἔλεγε, γιατί τόσο βαρὺ σταυρὸ σ᾿ ἐμέ-
να;… Εἶδε τότε ἕνα ὅραμα. Βρέθηκε σὲ μιὰ
πεδιάδα. Ἐκεῖ ἦταν χιλιάδες σταυροί, ἀπὸ δι -
άφορα ὑλικὰ καὶ σὲ διάφορα μεγέθη. ̔Ρώτη σε

ἡ ψυχή· –Τί εἶνε αὐτά; –Εἶνε οἱ σταυροὶ τῆς
ἀνθρωπότητος, τῆς ἀπάντησαν. Βλέπει τότε κ᾽
ἕνα πολὺ μεγάλο σταυρό. –Τίνος εἶν᾽ αὐτός;
–Τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τῆς εἶπαν. Εἶδε καὶ
ἄλ λους μεγάλους σταυροὺς καὶ τῆς ἐξήγη-
σαν, ὅτι εἶνε ὁ σταυ ρὸς τῆς Παναγίας, οἱ
σταυ ροὶ τῶν ἀποστόλων, ὁ σταυρὸς τοῦ Με-
γάλου Ἀθανασίου, οἱ σταυροὶ τῶν ἁγίων καὶ
τῶν μαρ τύρων. Τέλος εἶδε καὶ ἕνα πολὺ μικρὸ
σταυρό· φαινόταν σὰν παιχνιδάκι κοντὰ στοὺς
ἄλλους. –Τίνος εἶνε κι αὐτός; ῥώτησε ἡ ψυχή.
–Αὐτὸς εἶνε ὁ δικός σου σταυρός, τῆς εἶπαν…
Δι δάχθηκε ἔτσι, ὅτι πρέπει νὰ σηκώνῃ τὸ σταυ-
 ρό της εὐχαρίστως· ὅσο βαρὺς κι ἂν τῆς φαί-
νεται, πάν τως εἶνε ἀσυγκρίτως μικρότερος ἀ -
πὸ ἐκείνους τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν ἁγίων.

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὸ σταυρό του. Ἀλλ᾿ὁ μεγαλύτερος ἀπ᾿ ὅλους εἶνε ὁ σταυρὸς τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Λοιπόν, σταυρὸ καλεῖσαι νὰ σηκώσῃς κ᾿ ἐ -σὺ σὰν Χριστιανός. Ὁ κόσμος ἔχει τὴ γραμμή
του. Ἂν κ᾿ ἐσὺ βαδίζῃς μὲ τὴ γραμμὴ τοῦ κό-
σμου (χορεύῃς, βλέπῃς τηλεόρασι, κάνῃς μι-
κτὰ λουτρά, παίρνῃς διαζύγιο, τραγουδᾷς αἰ -
σχρὰ τραγούδια, ἀποφεύγῃς τὴν τεκνογονία
κ.τ.λ.), τότε βαδίζεις παράλληλα μὲ τὸν κόσμο
καὶ δὲν θὰ συγκρουσθῇς ποτέ μαζί του. Οἱ ἄν -
θρωποι τοῦ κόσμου θὰ λένε· Καλὸς αὐ τὸς ὁ
χριστιανισμός, τὸν δεχόμαστε κ᾿ ἐμεῖς… Τό-
τε δὲν θὰ ἔχῃς κανένα σταυρό. Ἂν ὅμως θε-
λήσῃς νὰ κάνῃς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶ -
νε ἀντίθετο καὶ κάθετο πρὸς τὸ θέλημα τοῦ
κόσμου, τότε ἀπὸ τὴ σύγκρουσι αὐτὴ σχημα-
τί ζεται σταυρός. Ἔτσι ὁ Χριστιανὸς γίνεταισταυροφόρος καὶ ἡ ζωή του ἐσταυρωμένη. 

* * *Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί!
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ποὺ ὄχι μόνο δὲν ση-

κώνουν κανένα σταυρό, ἀλλὰ καὶ πολεμοῦντὸ σταυρό· τέτοιοι εἶνε π.χ. οἱ χιλιασταί.
Ὑ πάρχουν κάποιοι λεγόμενοι Χριστιανοί,

ποὺ ντρέπον ται νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους·
δὲν σχηματίζουν ἐπάνω τους τὸ σημεῖο τοῦ
σταυροῦ, ἐνῷ ὁ Χριστὸς δὲν ντράπηκε νὰ ἐκ -
τεθῇ γι᾿ αὐτοὺς γυμνὸς ἐπάνω στὸ σταυρό.

Ἐμεῖς νὰ κάνουμε μὲ πίστι τὸ σημεῖο τοῦσταυροῦ. Νὰ φέρουμε πάντοτε μαζί μας τὸν
τίμιο σταυρό. Νὰ σηκώνουμε μὲ ὑπομονὴ καὶ
χαρὰ τὸ σταυρό μας, τὸ σταυρὸ τῆς συγ κρού-
σεως μὲ τὸν κόσμο καὶ τὸ φρόνημά του.Μὲ τὸ σταυρὸ νὰ βαδίζουμε. Ἔτσι τέ λος θὰ
νικήσουμε καὶ θ᾿ ἀποδείξουμε, ὅτι ὁ Χρι στὸς
ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Κατασκήνωσι Πρώτης - Φλωρίνης τὴν 14-7-1988, μὲ νέο τώρα τίτλο.Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 15-9-2002, ἐπανέκδοσις 15-8-2022.
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πὸ τοὺς ἀπίστους. Ὁ σταυρὸς αὐτὸς βαίνει
κλιμακωτά. Ἀρχίζει ἀπὸ ἕνα εἰρωνικὸ χαμό-
γελο καὶ φτάνει μέχρι τὸ φρικτὸ μαρτύριο.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὅμως, ἐμβαθύνον -
τας στὸ ζήτημα τοῦ διωγμοῦ, λέει ὅτι, καὶ ἂν
ὁ Χριστιανὸς δὲν διώκεται ἐξωτερικῶς, πάν -
τως διώκεται ἐσωτερικῶς· οἱ Χριστιανοὶ διώ-
κονται διαρκῶς ἀπὸ τὰ πάθη τους. «Τύραν-
νός ἐστι τὰ πάθη» (P.G. 60,338). Ὤ τὰ πάθη! Δὲν σ᾿
ἀφήνουν ἥσυχο οὔτε τὴν ἡ μέ ρα οὔτε τὴ νύ-
χτα. Σὲ πολεμοῦν ἀγρίως. Γι᾿ αὐτὸ καλούμε-
θα νὰ σηκώσουμε τὸ σταυρὸ αὐτό, ἀγωνιζό-
μενοι σὲ ὅλη μας τὴ ζωὴ κατὰ τῶν παθῶν,
ἀγωνιζόμενοι νὰ νεκρώσουμε τὸ ἐγώ μας ἀλ -
λὰ καὶ τὸ κοσμικὸ φρόνημά μας.

Σταυρὸς εἶνε καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν,
ἰδίως ἡ μανία γιὰ τὴν τηλεόρασι. Κάποιοι, ποὺ
ἀκοῦνε τὸ σύνθημα «Κλεῖστε τὶς τηλεορά-
σεις», ἀντιδροῦν· ἀλλ᾿ ὅταν σιγὰ - σιγὰ ὁ Χρι-
στὸς πλησιάζει τὴν καρδιά τους, συμφωνοῦν
ὅτι ἡ τηλεόρασι κάνει κακὸ καὶ παίρνουν ἀπό-
φασι νὰ τὴν κλείσουν. Ἔτσι αὐτοὶ σηκώνουν
τὸ σταυρὸ τῆς ἀποχῆς ἀπὸ τὴν ὀθόνη. Τοὺς
ἄλλους τί νὰ τοὺς κάνῃς; δὲν πορνεύουν μὲν
μὲ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κάθε βράδυ βλέπουν στὴν
τηλεόρασι πορνεῖες καὶ μοιχεῖες καὶ ἀπάτες.

Σταυρὸς εἶνε καὶ ἡ χαλιναγώγησι τῆς ἀκο ῆς,
ὥστε νὰ μὴ δέχεται τὴ φωνὴ τοῦ διαβόλου
μέσ᾽ ἀπὸ αἰσχρὰ ἀφηγήματα καὶ τραγούδια.

Σταυ ρὸς τὰ χέρια, ὥστε νὰ μὴν ἀγγίζουν ἁ -
μαρτω λὰ πράγματα. Σταυρὸς τὰ πόδια, ὥστε
νὰ μὴν τρέχουν στὰ μονοπάτια τοῦ διαβόλου.
Σταυ ρὸς ἡ σκέψι, ὥστε νὰ πολεμᾷ τοὺς κα-
κοὺς λο γισμοὺς καὶ τὶς φαῦλες ἐπιθυμίες.Ἡ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ εἶνε ἐσταυρωμένη.
Πρέπει νὰ ἔχῃ ὑπόδειγμα τὴ ζωὴ τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου, ποὺ ἔλεγε· «Ζῶ οὐκέτι ἐγώ,
ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. 2,20). Ἀλλ᾿ αὐτὸ νομί-
ζε τε ὅτι εἶνε εὔκολο; Ὁ ἱε ρὸς Χρυσόστομος,
ποὺ ἀγωνίστηκε καὶ σταύρωσε τὴ σάρκα του,
ὁμολογεῖ· Ἐγὼ δὲν  τολ μῶ νὰ πῶ τὸ λόγο τοῦ
Παύλου «Ζῶ οὐκ έτι ἐ γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χρι-
στός» (P.G. 60,364· βλ. & 55,698). Βλέπετε τὴν ταπείνωσι
τῶν ἁγίων; Βα ρὺς ὁ σταυρὸς τῆς καταπολε-
μήσεως τῶν διαφόρων παθῶν. 

Νὰ σημειώσουμε καὶ τοῦτο. Ὁ Χριστιανὸς
πρέπει νὰ σηκώνῃ τὸ σταυρό του ἀ γόγγυστα.
Εἶχα διαβάσει παλιὰ ἕνα ἀνέκδοτο καὶ μοῦ ἔ -
κανε ἰδιαίτερη αἴσθησι. Ἦταν, λέει, κάποια
ψυχή, ποὺ γόγγυζε γιὰ τὸ σταυρό της. Θεέ
μου, ἔλεγε, γιατί τόσο βαρὺ σταυρὸ σ᾿ ἐμέ-
να;… Εἶδε τότε ἕνα ὅραμα. Βρέθηκε σὲ μιὰ
πεδιάδα. Ἐκεῖ ἦταν χιλιάδες σταυροί, ἀπὸ δι -
άφορα ὑλικὰ καὶ σὲ διάφορα μεγέθη. ̔Ρώτη σε

ἡ ψυχή· –Τί εἶνε αὐτά; –Εἶνε οἱ σταυροὶ τῆς
ἀνθρωπότητος, τῆς ἀπάντησαν. Βλέπει τότε κ᾽
ἕνα πολὺ μεγάλο σταυρό. –Τίνος εἶν᾽ αὐτός;
–Τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τῆς εἶπαν. Εἶδε καὶ
ἄλ λους μεγάλους σταυροὺς καὶ τῆς ἐξήγη-
σαν, ὅτι εἶνε ὁ σταυ ρὸς τῆς Παναγίας, οἱ
σταυ ροὶ τῶν ἀποστόλων, ὁ σταυρὸς τοῦ Με-
γάλου Ἀθανασίου, οἱ σταυροὶ τῶν ἁγίων καὶ
τῶν μαρ τύρων. Τέλος εἶδε καὶ ἕνα πολὺ μικρὸ
σταυρό· φαινόταν σὰν παιχνιδάκι κοντὰ στοὺς
ἄλλους. –Τίνος εἶνε κι αὐτός; ῥώτησε ἡ ψυχή.
–Αὐτὸς εἶνε ὁ δικός σου σταυρός, τῆς εἶπαν…
Δι δάχθηκε ἔτσι, ὅτι πρέπει νὰ σηκώνῃ τὸ σταυ-
 ρό της εὐχαρίστως· ὅσο βαρὺς κι ἂν τῆς φαί-
νεται, πάν τως εἶνε ἀσυγκρίτως μικρότερος ἀ -
πὸ ἐκείνους τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν ἁγίων.

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὸ σταυρό του. Ἀλλ᾿ὁ μεγαλύτερος ἀπ᾿ ὅλους εἶνε ὁ σταυρὸς τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Λοιπόν, σταυρὸ καλεῖσαι νὰ σηκώσῃς κ᾿ ἐ -σὺ σὰν Χριστιανός. Ὁ κόσμος ἔχει τὴ γραμμή
του. Ἂν κ᾿ ἐσὺ βαδίζῃς μὲ τὴ γραμμὴ τοῦ κό-
σμου (χορεύῃς, βλέπῃς τηλεόρασι, κάνῃς μι-
κτὰ λουτρά, παίρνῃς διαζύγιο, τραγουδᾷς αἰ -
σχρὰ τραγούδια, ἀποφεύγῃς τὴν τεκνογονία
κ.τ.λ.), τότε βαδίζεις παράλληλα μὲ τὸν κόσμο
καὶ δὲν θὰ συγκρουσθῇς ποτέ μαζί του. Οἱ ἄν -
θρωποι τοῦ κόσμου θὰ λένε· Καλὸς αὐ τὸς ὁ
χριστιανισμός, τὸν δεχόμαστε κ᾿ ἐμεῖς… Τό-
τε δὲν θὰ ἔχῃς κανένα σταυρό. Ἂν ὅμως θε-
λήσῃς νὰ κάνῃς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶ -
νε ἀντίθετο καὶ κάθετο πρὸς τὸ θέλημα τοῦ
κόσμου, τότε ἀπὸ τὴ σύγκρουσι αὐτὴ σχημα-
τί ζεται σταυρός. Ἔτσι ὁ Χριστιανὸς γίνεταισταυροφόρος καὶ ἡ ζωή του ἐσταυρωμένη. 

* * *Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί!
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ποὺ ὄχι μόνο δὲν ση-

κώνουν κανένα σταυρό, ἀλλὰ καὶ πολεμοῦντὸ σταυρό· τέτοιοι εἶνε π.χ. οἱ χιλιασταί.
Ὑ πάρχουν κάποιοι λεγόμενοι Χριστιανοί,

ποὺ ντρέπον ται νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους·
δὲν σχηματίζουν ἐπάνω τους τὸ σημεῖο τοῦ
σταυροῦ, ἐνῷ ὁ Χριστὸς δὲν ντράπηκε νὰ ἐκ -
τεθῇ γι᾿ αὐτοὺς γυμνὸς ἐπάνω στὸ σταυρό.

Ἐμεῖς νὰ κάνουμε μὲ πίστι τὸ σημεῖο τοῦσταυροῦ. Νὰ φέρουμε πάντοτε μαζί μας τὸν
τίμιο σταυρό. Νὰ σηκώνουμε μὲ ὑπομονὴ καὶ
χαρὰ τὸ σταυρό μας, τὸ σταυρὸ τῆς συγ κρού-
σεως μὲ τὸν κόσμο καὶ τὸ φρόνημά του.Μὲ τὸ σταυρὸ νὰ βαδίζουμε. Ἔτσι τέ λος θὰ
νικήσουμε καὶ θ᾿ ἀποδείξουμε, ὅτι ὁ Χρι στὸς
ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Κατασκήνωσι Πρώτης - Φλωρίνης τὴν 14-7-1988, μὲ νέο τώρα τίτλο.Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 15-9-2002, ἐπανέκδοσις 15-8-2022.
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πὸ τοὺς ἀπίστους. Ὁ σταυρὸς αὐτὸς βαίνει
κλιμακωτά. Ἀρχίζει ἀπὸ ἕνα εἰρωνικὸ χαμό-
γελο καὶ φτάνει μέχρι τὸ φρικτὸ μαρτύριο.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὅμως, ἐμβαθύνον -
τας στὸ ζήτημα τοῦ διωγμοῦ, λέει ὅτι, καὶ ἂν
ὁ Χριστιανὸς δὲν διώκεται ἐξωτερικῶς, πάν -
τως διώκεται ἐσωτερικῶς· οἱ Χριστιανοὶ διώ-
κονται διαρκῶς ἀπὸ τὰ πάθη τους. «Τύραν-
νός ἐστι τὰ πάθη» (P.G. 60,338). Ὤ τὰ πάθη! Δὲν σ᾿
ἀφήνουν ἥσυχο οὔτε τὴν ἡ μέ ρα οὔτε τὴ νύ-
χτα. Σὲ πολεμοῦν ἀγρίως. Γι᾿ αὐτὸ καλούμε-
θα νὰ σηκώσουμε τὸ σταυρὸ αὐτό, ἀγωνιζό-
μενοι σὲ ὅλη μας τὴ ζωὴ κατὰ τῶν παθῶν,
ἀγωνιζόμενοι νὰ νεκρώσουμε τὸ ἐγώ μας ἀλ -
λὰ καὶ τὸ κοσμικὸ φρόνημά μας.

Σταυρὸς εἶνε καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν,
ἰδίως ἡ μανία γιὰ τὴν τηλεόρασι. Κάποιοι, ποὺ
ἀκοῦνε τὸ σύνθημα «Κλεῖστε τὶς τηλεορά-
σεις», ἀντιδροῦν· ἀλλ᾿ ὅταν σιγὰ - σιγὰ ὁ Χρι-
στὸς πλησιάζει τὴν καρδιά τους, συμφωνοῦν
ὅτι ἡ τηλεόρασι κάνει κακὸ καὶ παίρνουν ἀπό-
φασι νὰ τὴν κλείσουν. Ἔτσι αὐτοὶ σηκώνουν
τὸ σταυρὸ τῆς ἀποχῆς ἀπὸ τὴν ὀθόνη. Τοὺς
ἄλλους τί νὰ τοὺς κάνῃς; δὲν πορνεύουν μὲν
μὲ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κάθε βράδυ βλέπουν στὴν
τηλεόρασι πορνεῖες καὶ μοιχεῖες καὶ ἀπάτες.

Σταυρὸς εἶνε καὶ ἡ χαλιναγώγησι τῆς ἀκο ῆς,
ὥστε νὰ μὴ δέχεται τὴ φωνὴ τοῦ διαβόλου
μέσ᾽ ἀπὸ αἰσχρὰ ἀφηγήματα καὶ τραγούδια.

Σταυ ρὸς τὰ χέρια, ὥστε νὰ μὴν ἀγγίζουν ἁ -
μαρτω λὰ πράγματα. Σταυρὸς τὰ πόδια, ὥστε
νὰ μὴν τρέχουν στὰ μονοπάτια τοῦ διαβόλου.
Σταυ ρὸς ἡ σκέψι, ὥστε νὰ πολεμᾷ τοὺς κα-
κοὺς λο γισμοὺς καὶ τὶς φαῦλες ἐπιθυμίες.Ἡ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ εἶνε ἐσταυρωμένη.
Πρέπει νὰ ἔχῃ ὑπόδειγμα τὴ ζωὴ τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου, ποὺ ἔλεγε· «Ζῶ οὐκέτι ἐγώ,
ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. 2,20). Ἀλλ᾿ αὐτὸ νομί-
ζε τε ὅτι εἶνε εὔκολο; Ὁ ἱε ρὸς Χρυσόστομος,
ποὺ ἀγωνίστηκε καὶ σταύρωσε τὴ σάρκα του,
ὁμολογεῖ· Ἐγὼ δὲν  τολ μῶ νὰ πῶ τὸ λόγο τοῦ
Παύλου «Ζῶ οὐκ έτι ἐ γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χρι-
στός» (P.G. 60,364· βλ. & 55,698). Βλέπετε τὴν ταπείνωσι
τῶν ἁγίων; Βα ρὺς ὁ σταυρὸς τῆς καταπολε-
μήσεως τῶν διαφόρων παθῶν. 

Νὰ σημειώσουμε καὶ τοῦτο. Ὁ Χριστιανὸς
πρέπει νὰ σηκώνῃ τὸ σταυρό του ἀ γόγγυστα.
Εἶχα διαβάσει παλιὰ ἕνα ἀνέκδοτο καὶ μοῦ ἔ -
κανε ἰδιαίτερη αἴσθησι. Ἦταν, λέει, κάποια
ψυχή, ποὺ γόγγυζε γιὰ τὸ σταυρό της. Θεέ
μου, ἔλεγε, γιατί τόσο βαρὺ σταυρὸ σ᾿ ἐμέ-
να;… Εἶδε τότε ἕνα ὅραμα. Βρέθηκε σὲ μιὰ
πεδιάδα. Ἐκεῖ ἦταν χιλιάδες σταυροί, ἀπὸ δι -
άφορα ὑλικὰ καὶ σὲ διάφορα μεγέθη. ̔Ρώτη σε

ἡ ψυχή· –Τί εἶνε αὐτά; –Εἶνε οἱ σταυροὶ τῆς
ἀνθρωπότητος, τῆς ἀπάντησαν. Βλέπει τότε κ᾽
ἕνα πολὺ μεγάλο σταυρό. –Τίνος εἶν᾽ αὐτός;
–Τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τῆς εἶπαν. Εἶδε καὶ
ἄλ λους μεγάλους σταυροὺς καὶ τῆς ἐξήγη-
σαν, ὅτι εἶνε ὁ σταυ ρὸς τῆς Παναγίας, οἱ
σταυ ροὶ τῶν ἀποστόλων, ὁ σταυρὸς τοῦ Με-
γάλου Ἀθανασίου, οἱ σταυροὶ τῶν ἁγίων καὶ
τῶν μαρ τύρων. Τέλος εἶδε καὶ ἕνα πολὺ μικρὸ
σταυρό· φαινόταν σὰν παιχνιδάκι κοντὰ στοὺς
ἄλλους. –Τίνος εἶνε κι αὐτός; ῥώτησε ἡ ψυχή.
–Αὐτὸς εἶνε ὁ δικός σου σταυρός, τῆς εἶπαν…
Δι δάχθηκε ἔτσι, ὅτι πρέπει νὰ σηκώνῃ τὸ σταυ-
 ρό της εὐχαρίστως· ὅσο βαρὺς κι ἂν τῆς φαί-
νεται, πάν τως εἶνε ἀσυγκρίτως μικρότερος ἀ -
πὸ ἐκείνους τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν ἁγίων.

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὸ σταυρό του. Ἀλλ᾿ὁ μεγαλύτερος ἀπ᾿ ὅλους εἶνε ὁ σταυρὸς τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Λοιπόν, σταυρὸ καλεῖσαι νὰ σηκώσῃς κ᾿ ἐ -σὺ σὰν Χριστιανός. Ὁ κόσμος ἔχει τὴ γραμμή
του. Ἂν κ᾿ ἐσὺ βαδίζῃς μὲ τὴ γραμμὴ τοῦ κό-
σμου (χορεύῃς, βλέπῃς τηλεόρασι, κάνῃς μι-
κτὰ λουτρά, παίρνῃς διαζύγιο, τραγουδᾷς αἰ -
σχρὰ τραγούδια, ἀποφεύγῃς τὴν τεκνογονία
κ.τ.λ.), τότε βαδίζεις παράλληλα μὲ τὸν κόσμο
καὶ δὲν θὰ συγκρουσθῇς ποτέ μαζί του. Οἱ ἄν -
θρωποι τοῦ κόσμου θὰ λένε· Καλὸς αὐ τὸς ὁ
χριστιανισμός, τὸν δεχόμαστε κ᾿ ἐμεῖς… Τό-
τε δὲν θὰ ἔχῃς κανένα σταυρό. Ἂν ὅμως θε-
λήσῃς νὰ κάνῃς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶ -
νε ἀντίθετο καὶ κάθετο πρὸς τὸ θέλημα τοῦ
κόσμου, τότε ἀπὸ τὴ σύγκρουσι αὐτὴ σχημα-
τί ζεται σταυρός. Ἔτσι ὁ Χριστιανὸς γίνεταισταυροφόρος καὶ ἡ ζωή του ἐσταυρωμένη. 

* * *Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί!
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ποὺ ὄχι μόνο δὲν ση-

κώνουν κανένα σταυρό, ἀλλὰ καὶ πολεμοῦντὸ σταυρό· τέτοιοι εἶνε π.χ. οἱ χιλιασταί.
Ὑ πάρχουν κάποιοι λεγόμενοι Χριστιανοί,

ποὺ ντρέπον ται νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους·
δὲν σχηματίζουν ἐπάνω τους τὸ σημεῖο τοῦ
σταυροῦ, ἐνῷ ὁ Χριστὸς δὲν ντράπηκε νὰ ἐκ -
τεθῇ γι᾿ αὐτοὺς γυμνὸς ἐπάνω στὸ σταυρό.

Ἐμεῖς νὰ κάνουμε μὲ πίστι τὸ σημεῖο τοῦσταυροῦ. Νὰ φέρουμε πάντοτε μαζί μας τὸν
τίμιο σταυρό. Νὰ σηκώνουμε μὲ ὑπομονὴ καὶ
χαρὰ τὸ σταυρό μας, τὸ σταυρὸ τῆς συγ κρού-
σεως μὲ τὸν κόσμο καὶ τὸ φρόνημά του.Μὲ τὸ σταυρὸ νὰ βαδίζουμε. Ἔτσι τέ λος θὰ
νικήσουμε καὶ θ᾿ ἀποδείξουμε, ὅτι ὁ Χρι στὸς
ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Κατασκήνωσι Πρώτης - Φλωρίνης τὴν 14-7-1988, μὲ νέο τώρα τίτλο.Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 15-9-2002, ἐπανέκδοσις 15-8-2022.
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πὸ τοὺς ἀπίστους. Ὁ σταυρὸς αὐτὸς βαίνει
κλιμακωτά. Ἀρχίζει ἀπὸ ἕνα εἰρωνικὸ χαμό-
γελο καὶ φτάνει μέχρι τὸ φρικτὸ μαρτύριο.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὅμως, ἐμβαθύνον -
τας στὸ ζήτημα τοῦ διωγμοῦ, λέει ὅτι, καὶ ἂν
ὁ Χριστιανὸς δὲν διώκεται ἐξωτερικῶς, πάν -
τως διώκεται ἐσωτερικῶς· οἱ Χριστιανοὶ διώ-
κονται διαρκῶς ἀπὸ τὰ πάθη τους. «Τύραν-
νός ἐστι τὰ πάθη» (P.G. 60,338). Ὤ τὰ πάθη! Δὲν σ᾿
ἀφήνουν ἥσυχο οὔτε τὴν ἡ μέ ρα οὔτε τὴ νύ-
χτα. Σὲ πολεμοῦν ἀγρίως. Γι᾿ αὐτὸ καλούμε-
θα νὰ σηκώσουμε τὸ σταυρὸ αὐτό, ἀγωνιζό-
μενοι σὲ ὅλη μας τὴ ζωὴ κατὰ τῶν παθῶν,
ἀγωνιζόμενοι νὰ νεκρώσουμε τὸ ἐγώ μας ἀλ -
λὰ καὶ τὸ κοσμικὸ φρόνημά μας.
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ἄλλους. –Τίνος εἶνε κι αὐτός; ῥώτησε ἡ ψυχή.
–Αὐτὸς εἶνε ὁ δικός σου σταυρός, τῆς εἶπαν…
Δι δάχθηκε ἔτσι, ὅτι πρέπει νὰ σηκώνῃ τὸ σταυ-
 ρό της εὐχαρίστως· ὅσο βαρὺς κι ἂν τῆς φαί-
νεται, πάν τως εἶνε ἀσυγκρίτως μικρότερος ἀ -
πὸ ἐκείνους τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν ἁγίων.

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὸ σταυρό του. Ἀλλ᾿ὁ μεγαλύτερος ἀπ᾿ ὅλους εἶνε ὁ σταυρὸς τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Λοιπόν, σταυρὸ καλεῖσαι νὰ σηκώσῃς κ᾿ ἐ -σὺ σὰν Χριστιανός. Ὁ κόσμος ἔχει τὴ γραμμή
του. Ἂν κ᾿ ἐσὺ βαδίζῃς μὲ τὴ γραμμὴ τοῦ κό-
σμου (χορεύῃς, βλέπῃς τηλεόρασι, κάνῃς μι-
κτὰ λουτρά, παίρνῃς διαζύγιο, τραγουδᾷς αἰ -
σχρὰ τραγούδια, ἀποφεύγῃς τὴν τεκνογονία
κ.τ.λ.), τότε βαδίζεις παράλληλα μὲ τὸν κόσμο
καὶ δὲν θὰ συγκρουσθῇς ποτέ μαζί του. Οἱ ἄν -
θρωποι τοῦ κόσμου θὰ λένε· Καλὸς αὐ τὸς ὁ
χριστιανισμός, τὸν δεχόμαστε κ᾿ ἐμεῖς… Τό-
τε δὲν θὰ ἔχῃς κανένα σταυρό. Ἂν ὅμως θε-
λήσῃς νὰ κάνῃς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶ -
νε ἀντίθετο καὶ κάθετο πρὸς τὸ θέλημα τοῦ
κόσμου, τότε ἀπὸ τὴ σύγκρουσι αὐτὴ σχημα-
τί ζεται σταυρός. Ἔτσι ὁ Χριστιανὸς γίνεταισταυροφόρος καὶ ἡ ζωή του ἐσταυρωμένη. 
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Ὑ πάρχουν κάποιοι λεγόμενοι Χριστιανοί,

ποὺ ντρέπον ται νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους·
δὲν σχηματίζουν ἐπάνω τους τὸ σημεῖο τοῦ
σταυροῦ, ἐνῷ ὁ Χριστὸς δὲν ντράπηκε νὰ ἐκ -
τεθῇ γι᾿ αὐτοὺς γυμνὸς ἐπάνω στὸ σταυρό.

Ἐμεῖς νὰ κάνουμε μὲ πίστι τὸ σημεῖο τοῦσταυροῦ. Νὰ φέρουμε πάντοτε μαζί μας τὸν
τίμιο σταυρό. Νὰ σηκώνουμε μὲ ὑπομονὴ καὶ
χαρὰ τὸ σταυρό μας, τὸ σταυρὸ τῆς συγ κρού-
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Δίδασκε, ἀγαπητοί μου, καὶ πάλι δίπλα στὴ λί-
μνη Γεννησαρὲτ ὁ Κύριός μας. Τὸ ἀ κρο ατήριό

του τώρα ἦταν πυκνό. Ποιοί ἦταν οἱ ἀκροαταί του;
Ἀνάμεσα σ᾽ αὐτούς, ἂν ἤσασταν ἐκεῖ, ματαίως θ᾽
ἀναζητούσατε κάποιον ἀ πὸ τὰ θεωρούμενα ἀνώ-
τερα στρώματα τῆς κοινωνίας· αὐτοὶ δὲν καταδέ-
χονταν ν᾽ ἀκούσουν ἕ ναν ὑπαίθριο διδάσκαλο χω -
ρὶς ἱ ε ρατι κὸ ἢ ἀρχιερατικὸ ἀξίωμα. Ὁ Ἰησοῦς ἐμ -
φα νιζό ταν σὰν ἕνας λαϊκὸς ἱεροκήρυκας. Μιλοῦ -
σε ἀπέριττα· ἀλλὰ ὁ τόνος, ἡ δύνα μι κάθε λόγου
του, ἡ μυστι κὴ ἕλξι τοῦ προσώπου του ἀ σκοῦσαν
μεγά λη ἐντύπωσι στὸν ἀπροκατάληπτο λαό.

Δίδασκε ἐκεῖ καὶ τὸν ἄκουγε πλῆθος, ψα ρᾶδες
κατὰ τὸ πλεῖστον. Γι᾽ αὐτό, ὅταν ἀργότερα οἱ ἐ -
χθροί του ἤθελαν νὰ τὸν μειώσουν, ἔλεγαν· «Μή-
πως πίστεψε σ᾽ αὐτὸν καν εὶς ἀ πὸ τοὺς ἄρχοντες
ἢ τοὺς φαρισαίους; μόνο αὐτὸς ὁ ὄχλος ποὺ δὲν
ξέρει τὸ Νόμο – εἶνε καταραμένοι» (Ἰω. 7,48-49). Μὰ τί
λέτε, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι; ἐκεῖνοι ποὺ τὸν ἄ -
κουγαν δὲν ἦταν καταραμένοι· ὅσοι εἶχαν τὸ προ-
νόμιο νὰ τὸν ἀκούσουν ἦταν οἱ πιὸ εὐτυχισμένοι·
ὁ λόγος ἀπὸ τὰ χείλη του ἦταν εὐ λογία τοῦ οὐρα-
νοῦ, ἐρχόταν «σὰν δροσιὰ τοῦ Ἀερμὼν ποὺ κατε-
βαίνει» (Ψαλμ. 132,3) καὶ δροσίζει τὴν κατάξερη γῆ.

Ὄχλοι τὸν ἄκουγαν τότε τὸν Ἰησοῦ· ἀλλὰ καὶπάντοτε, ὅπου κηρύττεται ἀπὸ γνήσιο κήρυκα ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ, ὄχλοι μαζεύονται καὶ γεμίζουν
ναοὺς καὶ αἴθουσες. Ἀνάμεσά τους σπανίως θὰ
βρεθῇ κάποιος μὲ ἐξέχουσα κοινωνικὴ θέσι· τέ-
τοιοι ἄνθρωποι δὲν καταδέχονται ν᾽ ἀκοῦνε κη-
ρύγματα συν ωστιζόμενοι μὲ τὸ λαό. Τί ν᾽ ἀ κούσω
ἐγώ; σοῦ λένε· αὐτὰ εἶνε γιὰ γυναῖκες καὶ παιδιά…

Ἀλλὰ σύ, ἀγαπητέ, ποὺ κηρύττεις μὲ πίστι καὶἁπλότητα τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, μὴν πικρα θῇς κι ἀπο-
γοητευθῇς ἀπὸ τέτοιες κρίσεις. Μὴν ἀλλάξῃς ὕ -
φος καί, γιὰ νὰ ἑλ κύ σῃς, ἀρχί σῃς νὰ μεταχειρίζε-
σαι φράσεις καὶ λέξεις ἐ πιστημονικές. Τέτοιους ἀ -
κροατὰς ἐκεῖνο ποὺ τοὺς ἀπωθεῖ δὲν εἶνε ἡ ἁ πλό-
τητα τοῦ κηρύ γματος· εἶνε ἡ μεγάλη ἰδέα ποὺ ἔ -
χουν γιὰ τὸν ἑ αυτό τους καὶ τοὺς μεταβάλλει σὲ
αὐθάδεις κριτάς. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ ὅλοι
τὸν ἀ ναγνωρίζουν ὡς κορυφαῖο κήρυκα, ἔ γρα φε·
῾Ρῖξ τε ἕνα βλέμμα καὶ θὰ δῆτε ὅτι μεταξύ μας δὲν

ὑπάρχουν πολλοὶ τῆς ἀνωτέρας κοινω νί ας· οἱ πε-
ρισσότεροι ἀνήκουμε στὸν ἐργατικὸ φτωχὸ λαό (βλ.
Α΄ Κορ. 1,26-27). Γι᾽ αὐτὸ ὁ ἱεροκήρυκας νὰ θεωρῇ εὐλο-
γία τοῦ Θεοῦ ἂν στὰ κηρύ γματά του τρέχουν φτω-
χοὶ κ᾽ ἐργατικοὶ ἄνθρωποι· αὐτοὶ εἶνε ἡ μεγάλη δύ-ναμι τῆς Ἐκκλησίας, αὐτοὶ εἶνε ἕτοιμοι γιὰ θυσίες
ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.

Ἀλλ᾽ ἂς ξαναγυρίσουμε στὴ Γαλιλαία.
* * *Οἱ ὄχλοι, γιὰ ν᾽ ἀκοῦνε πιὸ καλά, εἶ χαν πλησιά-

σει πολὺ τὸν Θεῖο Διδάσκαλο καὶ τὸν «ἔ πνιγαν».
Μπῆκε λοιπὸν σ᾽ ἕνα ψαροκάικο, ποὺ ἦταν τοῦ Πέ-
τρου, τοῦ ζήτησε νὰ τὸ ἀπομακρύ νῃ λίγο ἀπ᾽ τὴν
ἀκτή, ὥστε νὰ τοὺς ἔχῃ ὅλους ἀπέναντί τους καὶ
νὰ διευκολυνθῇ τὸ κήρυγμα, κι ὁ Πέτρος τὸ ἔκανεπρόθυμα. Πόσο ἀντίθετη συμπεριφορὰ δείχνουν
μερικοὶ ση μερι νοὶ «χριστιανοί», ποὺ καθόλου δὲν
διευκολύ νουν κάποιον ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου!…

Καθιστὸς τώρα ὁ Ἰησοῦς διδάσκει ἀπὸ τὸ καΐκιτὸ πλῆθος. Δὲν εἴπαμε ὅτι κάθε τόπος γιὰ τὸν Κύ-
ριο μπορεῖ νὰ γίνῃ ἄμβωνας; καὶ ὁ ψαλμῳδὸς δὲν
λέει «ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλό-
γει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον»; (Ψαλμ. 102,22). Ἄ κου γαν
λοι  πὸν οἱ ψα ρᾶδες ἀπὸ τὴν παραλία καὶ ῥουφοῦ -
σαν σὰν τὸ σφουγγάρι τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν τελείωσε ἡ διδασκαλία, ὁ Ἰησοῦς δίνει ἐν -
 τολὴ στὸν Πέτρο· –Φέρε τὸ καΐκι στὰ βαθειὰ καὶῥῖ ξτε τὰ δίχτυα νὰ ψαρέψετε. Ὁ Πέτρος ἀπαντᾷ·
–«Διδ άσκαλε, κοπιάσαμε ὅ λη τὴ νύχτα καὶ δὲν πή-
ραμε τίποτα· ἀλλ᾽ ἀ φοῦ τὸ λὲς ἐσύ, θὰ ῥίξω τὸ δί-
χτυ» (Λουκ. 5,5). Μὲ ἄλ λα λόγια· Κύριε, τὴ νύχτα, τότε
ποὺ γίνεται τὸ ψάρεμα, δὲν πιάσαμε οὔτε λέπι· ὅ -
μως, μο λον ότι αὐτὸ ποὺ μὲ προστάζεις δὲν συμ-
φωνεῖ μὲ τὴ λογική μου, ἐγὼ θὰ ὑπακούσω.

Πράγματι ὁ Πέτρος ὑποτάσσεται καὶ ὑπακούει·
ῥίχνει μὲ τοὺς συνεργάτες του τὰ δίχτυα. Αὐτὴ ἡὑ πακοή τους ἂς γίνῃ παράδειγ μα γιὰ μᾶς. Ἂν στὴν
ἁγία Γραφὴ ἐντολὲς καὶ λόγια δὲν χωροῦν στὴ λο-
γι κή μας, μὴν ἀρ χίσουμε τὶς ἀτέλειωτες ἀντιλογί -
ες. Ξέροντας πόσο ἀτελὴς καὶ σφαλερὸς εἶνε ὁ
νοῦς μας, καὶ πόσο σοφὸς εἶνε ὁ Κύριος, ἂς σκύ-
ψουμε μπροστά του καὶ ἂς ποῦ με· «Λέγε, Κύριε, κι
ὁ δοῦλος σου ἀκούει» (βλ. Α΄ Βασ. 3,9-10). Ὑ πακούον τας δὲ
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καὶ στὰ πιὸ παράλογα –κατὰ τὴν κοσμικὴ νοοτρο-
πία– λόγια τῆς Γραφῆς, θὰ δοῦμε στὴν πρᾶ ξι τὴν
ἀλήθεια καὶ τὴν εὐ λογία τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὸ εἶδε
καὶ ὁ Πέτρος μὲ τοὺς συντρόφους του.

Ὅταν ἔρριξαν τὰ δίχτυα τί ἔγινε; Θαῦμα· ἔπια-
σαν πλῆθος ψάρια! Διδάξου, ἀγαπητέ, κ᾽ ἐσὺ ἀπὸ
αὐτό. Τὰ ἄλογα ἐκεῖνα ὄντα, τὰ ψάρια, ποὺ δὲν ἔ -
χουν καὶ ἀκοή, ἄκουσαν τὴ φω νὴ τοῦ Παντοκρά-
τορος κ᾽ ἔτρεξαν ἐκεῖ ποὺ τὰ διέταξε, μέσα στὸ δί-
χτυ· ὁ σκληρόκαρδος ὅμως ἄνθρωπος, ποὺ ἔχει
καὶ νοῦ καὶ ἀκοή, δὲν ἐννοεῖ ν᾽ ἀ κούσῃ τὴ φωνὴ
τοῦ Θεοῦ.

Ἐξαιρετικὴ εὐλογία! Τὰ δίχτυα κόντευαν νὰ σκι-
στοῦν ἀπ᾽ τὰ πολλὰ ψάρια. Καλοῦν τοὺς συνεταί-
ρους μὲ τὸ ἄλλο καΐκι νὰ βοηθή σουν, κι ἀπ᾽ τὸ με-
γάλο βάρος πᾶνε τώρα νὰ βουλιάξουν καὶ τὰ δύο
ψαράδικα! Οἱ ψα ρᾶδες τά ᾽χασαν, ὁ Πέτρος τρό-μαξε. Σ᾽ ἐμένα, εἶπε μέσα του, τόση εὐλογία; ὄχι,
δὲν τὸ ἀ  ξίζω. Νιώθει τὸν ἑαυτό του ἀνάξιο, φοβᾶ -
ται μήπως ἀπὸ τὸν Ἥλιο - Χριστό, ποὺ ἦρθε τόσο
κοντά του, κατακαῇ σὰν ἄχυρο. Πέφτει στὰ γόνα-
τα καὶ λέει στὸν Ἰησοῦ· «Ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀ -
νὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε» (Λουκ. 5,8).

Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Πέτρου ἐκφράζουν τὸ πνεῦ -
μα τῆς παλαιᾶς διαθήκης, κατὰ τὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ πάνω του δὲν ἔπεσαν ἀκόμη οἱ σταγόνες
τοῦ αἵματος τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου, δὲν μπορεῖ νὰ
βρίσκεται κοντὰ στὸ Θεό. Ἡ ἀπόστασι ποὺ τὸν χω-
ρίζει ἀπὸ τὸν Κύ ριο εἶ νε ἀγεφύρωτη καὶ τοῦ δημι-
ουργεῖ φόβο καὶ τρόμο. Στὴν και νὴ διαθήκη ὅμως
μὲ τὸ αἷ μα τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ τὸ χάσμα γεφυ-
 ρώθηκε· ἀπὸ τότε κάθε πιστός, ποὺ ἔπλυνε τὶς ἁ -
μαρτίες του στὸ αἷμα τοῦ «ἐσφαγμένου Ἀρνίου»
(Ἀπ. 5,6,12· 13,8· 5,9), αἰσθάνεται τὸ Θεὸ κον τά του καὶ κρά-
ζει «Ἀββᾶ ὁ πατήρ» (῾Ρωμ. 8,15. Γαλ. 4,6). Ἀφοῦ ἔφυγαν οἱ ἁ -
μαρτίες, τὸ χάσμα ἔκλεισε, ὁ φόβος ἔσβησε. Τώρα
ὄχι πιὰ «Κύριε, φύγε», ἀλλὰ «Κύριε, ἔλα!» (βλ. Ἀπ. 22,17,20).

Ἡ ἁλιεία ἐκείνη ἦταν ἐξαιρετικὴ εὐλογία. Μέσα
σὲ λίγες ὧρες ψάρεψαν δυὸ φορές· τὴ μία τὴ νύχτα
χωρὶς τὸν Κύριο, τὴν ἄλλη τὴν ἡ μέρα μαζὶ μὲ τὸν
Κύριο. Τὴν πρώτη δὲν ἔ πιασαν τίποτα, τὴ δεύτε ρη
γέμισαν ψάρια. Τί μᾶς λέει αὐτό; Ὅπου λείπει ὁ
Κύριος, παρὰ τοὺς κόπους μηδαμινὰ τ᾽ ἀποτελέ-
σματα· ὅπου εἶνε ὁ Κύριος, μεγάλη ἡ εὐλογία. Ἔ -χουμε λοιπὸν ἀνάγκη ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Ἂς πῶ ἕνα σύγχρονο παράδειγμα. Ὅταν ὡς ἱε-
ροκήρυκας περιώδευα τὴ νότια Εὔ βοια ἔφτασα
καὶ σ᾽ ἕνα παραλιακὸ χωριὸ ψαράδων. Παραπονοῦν -
ταν, πὼς τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ ψάρεμα, μ᾽ ὅλο
ποὺ διέθεταν τελειότερα μέσα, εἶχε μηδαμινὰ ἀ -
ποτελέσματα· ὅλοι ἀποροῦσαν. Τότε ἕνας σεβα-
στὸς γέρος ψαρᾶς ἔλυσε τὴν ἀπορία. –Ἡ αἰτία τοῦ
κακοῦ, εἶπε, εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Ἄλλοτε στὰ
χρόνια μου πρὶν μποῦμε στὶς βάρκες κάναμε ὅλοι
τὸ σταυρό μας, ζούσαμε σεμνά, δὲν εἴχαμε ἀ πρέ-
πειες καὶ σκάνταλα στὸ χωριό· τότε δὲν προφταί-
ναμε νὰ ῥίξουμε τὰ δίχτυα καὶ γέμιζαν ἀπὸ ψάρια.Εἴχαμε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ· τώρα πῶς νὰ μᾶς
εὐλογήσῃ ὁ Θεός; ἀφήνω τ᾽ ἄλ λα ἁμαρτήματα καὶ
λέω μόνο τὴ βλαστήμια· δὲν βλαστημᾶμε ὅλοι; ἀκ -

όμα καὶ μέσ᾽ στὶς βάρκες· μολύναμε καὶ τὴ θάλασ-
 σα· ἔφυγε ἀπὸ μᾶς ὁ Θεός…

Ἂς ἐξετάσουμε, ἀγαπητοί μου, τοὺς ἑαυτούς
μας, μήπως οἱ ἀσχολίες μας, ὑλικὲς καὶ πνευματι-
κές, γίνωνται χωρὶς τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου.«Θάμβος»! αὐτὴ τὴ λέξι μεταχειρίζεται ὁ εὐ αγ-
γελιστὴς Λουκᾶς γιὰ νὰ περιγράψῃ τὴν αἴ  σθησι
τοῦ Πέτρου καὶ τῶν ἄλλων ψαράδων ἀ πὸ τὸ θαῦ -
μα (Λουκ. 5,9). «Θάμβος», ἔκπληξι δηλαδή, ἔνιωσαν οἱ ἔμ -
 πειροι αὐτοὶ ψαρᾶ δες, ποὺ δὲν θυμοῦνταν ἄλ λοτε
τέτοια ἁλιεία. Καὶ τέτοιο θάμβος νιώθει πάν  τοτε
κάθε ἀθῷος καὶ ἀπονήρευτος ποὺ ἀπροκατάλη-
πτα ἀτενίζει τὸ πρόσωπο καὶ τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὅπως κάθε ἄνθος, ἕνα κρίνο π.χ. ἰδίως κά τω ἀ -
πὸ τὸ μικροσκόπιο τοῦ φυσικοῦ ἐπιστήμονος προ-
καλεῖ θαυμασμὸ γιὰ ὅλη του τὴν κατασκευὴ καὶ
τὴν ὀ μορφιά, ἔτσι καὶ κάθε λόγος καὶ ἐνέργεια καὶ
λεπτομέρεια τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλη-
σίας του, ὅπως λάμπει στὴ ζωὴ τῶν ἁγίων καὶ μαρ-
τύρων τῆς πίστεώς μας, προκαλεῖ τὸ θάμβος τοῦ
ἐ ρευ νητοῦ. Θαμπώνεται μπροστὰ στὴ γλυκύτητα
τῆς διδασκαλίας καὶ τῶν θαυμασίων του, ὅπως
«ἐξ ε θαμ βήθησαν» οἱ ὄχλοι ὅταν εἶδαν τὸν Κύριο
νὰ κατεβαίνῃ ἀπὸ τὸ Θαβὼρ μετὰ τὴ Μεταμόρ-
φωσί του (Μᾶρκ. 9,15).

* * *
Ὁ Κύριος, ἀδελφοί μου, ἔκανε τὰ θαύματα ὄχι

γιὰ ἐπίδειξι, ἀλλὰ γιὰ ὠφέλεια, γιὰ θεραπεία ψυ-
χικὴ καὶ σωματική. Γιατί λοιπὸν ἔκανε καὶ τὸ θαῦ -μα τοῦτο; Ἀσφαλῶς καὶ γιὰ νὰ ἀ μείψῃ τὴν ἐργατι-
κότητα τῶν ψαράδων καὶ τὴν προθυμία τοῦ Πέ-
τρου· κυρίως ὅμως ἤθελε νὰ δώσῃ στοὺς μαθητάς
του νὰ καταλάβουν ποιά εἶνε ἡ φύσι καὶ ἡ δύναμιτοῦ ἀποστολικοῦ ἔργου τους. Αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ
τὰ λόγια ποὺ εἶπε στὸν Πέτρο μετὰ τὸ θαῦμα· «Μὴ
φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν»· μὴ
φοβᾶσαι, στὸ ἑξῆς ἀνθρώπους θὰ συλλαμβάνῃς
ζωντανούς (Λουκ. 5,10).

Ἀπὸ αὐτὴ τὴν πλευρὰ τὸ θαῦμα τοῦτο μπορεῖ
νὰ θεωρηθῇ ὡς παραβολή. Δηλαδή; Θάλασσα ἡ
κοινωνία, ψάρια οἱ ἄνθρωποι, ψαρᾶ δες οἱ κήρυκες
τῆς Ἐκκλησίας (μιὰ προφητεία λέει, ὅτι ὁ Κύριος
θὰ στείλῃ πολλοὺς ψα ρᾶδες νὰ ἁλιεύσουν τοὺς
ἀνθρώπουςβλ. Ἰερ. 16,16), δίχτυ τὸ κήρυγμα, ποὺ πρέπει
νὰ γίνεται μὲ τέχνη, στὸν κατάλληλο καιρό, μὲ ὑ -
πομονὴ καὶ ἐπιμονή, χωρὶς ἀπογοήτευσι.

Σὲ πολλὰ σημεῖα μοιάζει ἡ ἁλιεία τῶν ψαριῶν μὲ
τὴν ἁλιεία τῶν ἀνθρώπων. Ἔχει ὅ μως καὶ μία δια-
φορά· τὸ ψάρι βγαίνοντας ἀπὸ τὸ νερὸ σπαρταρᾷ
καὶ ψοφᾷ, ἐνῷ ὅποιος συλληφθῇ στὸ δίχτυ τοῦ
θείου λόγου τοῦ μεγάλου Ἁλιέως - Χριστοῦ, βγαί-
νοντας ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς ἁμαρτίας δὲν φονεύεται·
ἀντιθέτως ἀνακουφίζεται, ἀναπνέει, ἀρχίζει νὰ ζῇ
μιὰ ζωὴ ἀνώτερη. Ὁ ἁμαρτωλὸς ποὺ μετανοεῖ ἀπὸτὸν πνευματικὸ θάνατο μεταπηδᾷ στὴν ἀληθινὴζωή· αὐτὸ σημαίνει ὁ λόγος «ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώ-
πους ἔσῃ ζωγρῶν».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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