
Μεγάλα καὶ συγκλονιστικὰ εἶνε, ἀγαπητοί
μου, τὰ λόγια τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου.Ὅ ποιος τ᾽ ἀκούσῃ καὶ τὰ ἐφαρμόσῃ, αὐτὸςσῴ ζεται. Εἶνε συμβουλὲς κάποιου ὁ ὁποῖος

μᾶς ἔχει ἀγαπήσει περισσότερο ἀπὸ τὸν πα-
τέρα μας, συμβουλὲς ἀπὸ ἕνα στόμα ποὺ εἶπε
πάν τοτε τὴν ἀλήθεια καὶ ποτέ δὲν ἐξαπάτησε
καν ένα. Εἶνε λόγια τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἸησοῦΧριστοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖον οἱ προφῆτες εἶ χαν
προα ναγγείλει, καὶ οἱ ἀπόστολοι ποὺ τὸν ἔζη-
σαν τὸ ἐπιβεβαίωσαν, ὅτι δὲν «εὑρέθη δό λος
ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Ἠσ. 53,9 = Α΄ Πέτρ. 2,22)· δὲν εἶπεποτέ ψέμα, δὲν μίλησε ποτέ ἀπατηλά.Τὰ λόγια αὐτὰ τὰ εἶπε ὅταν πλησίαζε τὸ τέ-
λος τῆς ἐπιγείου ἀποστολῆς του καὶ εἶνε ἰδι-αιτέρως βαρυσήμαντα.

Ἂς τὸν ἀκούσουμε λοιπόν.
* * *Λέει τὸ Εὐαγγέλιο, ἀδελφοί μου, ὅτι ὁ Χρι- στὸς κάλεσε ὅλο τὸ λαὸ καὶ τοὺς μαθητάςτου καὶ τοὺς εἶπε· «Ὅσ τις θέλει ὀπίσω μου ἀ -

κολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι»· ὅ -
ποιος θέλει νὰ γίνῃ ἀκόλουθός μου, τὸν κα -
λῶ νὰ ἀπαρνηθῇ τὸν ἑαυτό του, νὰ σηκώσῃ
τὸ σταυρό του καὶ νὰ μὲ ἀκολουθῇ (Μᾶρκ. 8,34).

Πολλοὶ ἔχουν τὴν ἐντύπωσι ὅτι ὁ Κύριος
κήρυξε μόνο τὴν εἰρήνη καὶ τὸ «Ἀγαπᾶτε ἀλ -
λήλους» (Ἰω. 13,34· 15,12,17). Ναί, ἀλλ᾽ ὄχι μόνο αὐτά.
Μὲ τὸ ὅλο κήρυγμά του ὁ Κύριος ἔκανε φα-
νε ρὸ ὅτι ἄρχισε μία πνευματικὴ μάχη, ὅτι κή-ρυξε ἕ ναν ἀόρατο πόλεμο. Πόλεμο ἐναντίον
τῶν τριῶν ἀσπόνδων ἐ χθρῶν μας· τοῦ πονη-
ροῦ διαβόλου, τοῦ ἁ μαρτωλοῦ κόσμου καὶ τοῦ
παλαιοῦ ἀνθρώπου ποὺ φέρουμε μέσα μας.

Τώρα λοιπὸν κάνει ἐπιστράτευσι καὶ καλεῖ
μαχητάς. Θέλει νὰ κάνῃ ἐπιλογὴ τῶν στρατι -
ω τῶν του· ἀλλὰ δὲν θέλει στρατιῶτες ἀναγ -
καστικούς, θέλει ἐθελοντάς, γι᾽ αὐτὸ λέει·

«Ὅ ποιος θέλει…». Δὲν βιάζει κανέναν ὁ Κύ-
ριος. Ὁ καθένας εἶνε ἐλεύθερος ν᾽ ἀκολου-
θή σῃ ἢ νὰ ἀρ νηθῇ τὸ προσκλητήριό του.

Ὅσοι ὅμως θελήσουν ν᾽ ἀκολουθήσουν τὸ
Χριστό, πρέπει νὰ γνωρίζουν καὶ νὰ ἀποδέ-
χωνται τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ ἀναλαμβάνουν,
νὰ ξέρουν –ἂς ποῦμε μὲ σημερινὴ γλῶσσα–
τὸν κανονισμὸ τοῦ στρατεύματός του. Τί ζη-τάει λοιπὸν ἀπὸ μᾶς ὁ Κύριος γιὰ νὰ εἴμαστε
πραγματικὰ ἀκόλουθοί του; Τρία πράγματα
ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο.� Πρῶτον, «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν», ν᾽ ἀπαρ-
 νη θοῦμε τὸν ἑαυτό μας. Τί σημαίνει τὸ ν᾽ ἀρ -
νη θῇ κανεὶς τὸν ἑαυτό του; ποιός εἶνε ὁ ἑαυ-τός μας ποὺ πρέπει νὰ τὸν ἀποστραφοῦμε, νὰ
τὸν μισήσουμε καὶ νὰ τὸν ἐγκαταλείψουμε;
Μήπως εἶνε τὸ σῶμα μας; Ὄχι· διότι τὸ σῶμα
εἶνε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶνε κάτι κα-
  κό. Γιὰ νὰ καταλάβουμε τί ἐννοεῖ ἐδῶ ὁ Κύρι -
ος, πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψι μας, ὅτι ὁ ἄν θρω-
 πος δὲν εἶνε τώρα ὅπως τὸν ἔπλασε στὴν ἀρ -
χὴ ὁ Θεός· δὲν εἶνε τώρα δίκαιος, εὐ θύς, ἐν -
άρετος. Ἡ ἁμαρτία τὸν διέστρεψε καὶ τὸν ἐ -
μό λυνε· διαμόρφωσε μέσα του ἕ  ναν ἄλλον ἄν -
θρωπο, διεφθαρμένο, ποὺ ῥέπει πρὸς τὸ κα κὸ
καὶ τὴν καταστροφή του. Τὸ αἰ σθανόμαστε
καὶ οἱ ἴδιοι· ὑπάρχει μέσα μας καὶ κάποιος
κακὸς σύμβουλος ποὺ μᾶς σπρώχνει ἀλλοῦ.
Καὶ τί συμβουλεύει· νὰ δείχνουμε κακία, νὰ
θυμώνουμε, νὰ λέμε ψέματα, νὰ συ κοφαν τοῦ -
με, νὰ βλαστημοῦμε, νὰ ἀδικοῦμε, νὰ κλέ-
 βου με, νὰ πιανώμαστε στὰ χέρια σὰν τ᾽ ἀ γρί-
μια, ἀκόμη καὶ νὰ σκοτωνώμαστε.

Αὐτὸν λοιπὸν τὸν κακὸ ἑαυτό μας, τὸν «πα -
λαιὸν ἄνθρωπον» (῾Ρωμ. 6,6. Ἐφ. 4,22. Κολ. 3,9), αὐτὸν τὸνπαλιάνθρωπο, πρέπει ν᾽ ἀπαρνηθοῦμε· νὰ μὴ
τὸν λυπηθοῦμε, ἀλλὰ νὰ τὸν διώξουμε ἀπο-
φασιστικὰ ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς ψυχῆς μας. Γιατὶ
ἂν αὐτὸς μείνῃ, ἐμεῖς θὰ καταστραφοῦμε.
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Ὁ μεγαλύτερος θησαυρὸς
«Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴνψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36-37)
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� Δεύτερον, «ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ». Τί
ση μαίνει αὐτὸ τὸ νὰ σηκώσουμε τὸ σταυρό
μας; Σταυρὸς εἶνε τὸ ξύλο ἐπάνω στὸ ὁποῖο
ἀ πέθανε ἀτιμωτικὰ ὁ Κύριος. Ὅπως λοιπὸν ὁ
Χριστὸς ὑπέμεινε τὸν σταυρό του, βάδισε δη-
λαδὴ ἀποφασιστικὰ πρὸς τὸν θάνατο, ἔτσι καὶ
ὁ Χριστια νὸς ἔχει τὸ δικό του σταυρό· πρέπει
δηλαδὴ νὰ εἶνε ἕτοιμος νὰ ὑποστῇ κάθε θυ-
σία, μέχρι θανάτου, γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὸ ἅγιο
θέλημά του. Ὁ στρατιώτης ὑποφέρει καὶ τα-
λα ιπωρεῖται γιὰ τὴν ἐπίγεια πατρίδα, κ᾽ ἐμεῖς
νὰ εἴμαστε ἀποφασισμένοι καὶ τὸ αἷμα μας ἀ -
κόμη νὰ δώσουμε γιὰ τὴν οὐράνια πατρίδα.� Καὶ τρίτον, «ἀκολουθείτω μοι». Νὰ τὸν ἀκο-
λουθοῦμε, νὰ ὑποτασσώμεθα σ᾽ αὐτόν, νὰ τη-
ροῦμε ὅλες τὶς ἐντολές του, νὰ τὸν μιμούμε-
θα. Ὅπου ὁ Χριστός, ἐκεῖ κ᾽ ἐμεῖς. Ὅπως τὰ
πουλάκια στὸ ἄκουσμα τῆς φωνῆς τῆς κλώσ-
σας τρέχουν κοντά της, ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς σὲ κά-
θε κλῆσι τοῦ Χριστοῦ νὰ τρέχουμε πατώντας
ἐπάνω στὰ ἴχνη του. Εἶνε «ὁ ἀρχηγὸς τῆς σω-
τηρίας» (Ἑβρ. 2,10), ὁ Σωτήρας μας, ὁ Θεός μας· νὰ
τὸν ἀκολουθοῦμε πιστὰ καὶ σταθερά, μὲ ἀκρί-
βεια καὶ προθυμία, διαρκῶς, ἰσοβίως.

* * *Ἀλλὰ γιατί νὰ γίνουν τόσοι κόποι; γιατί νὰ
ὑποφέρουμε ὅλα αὐτά; γιὰ ποιόν; Δὲν τὰ ζη-
τάει ὁ Χριστὸς αὐτὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του, δὲν
τὰ ἔχει ὁ ἴδιος ἀνάγκη· τὰ ζητάει γιὰ μᾶς, για -
τὶ ἐ μεῖς ἔχουμε τὴν ἀνάγκη. Σκοπός του εἶνε,
νὰ σωθῇ ἡ ψυχή μας.

Καὶ τώρα στὸ εὐαγγέλιο μᾶς λέει, τί μεγά-λος θησαυρὸς εἶνε ἡ ψυχή μας. Δὲν ὑπάρχει
τίποτα ἰσάξιο μ᾽ αὐ τήν, τίποτα δὲν ἀντιστα θμί-
 ζει τὴν ἀξία της. Φανταστῆ τε μιὰ ζυγαριά, ἡ ὁ -
ποία κλί νει πρὸς τὸ ἕνα μέρος, γιατὶ ἐκεῖ ὑ -
πάρχουν ὅλα τὰ πολύτιμα πράγματα τοῦ κό-
σμου τούτου· μόλις ὅμως στὸ ἄλλο μέρος βά-
λουμε μία ψυχή, τὴν ψυχὴ ὄχι ἑνὸς ἐπωνύ-
μου καὶ διασήμου ἀν θρώπου ἀλλὰ τὴν ψυχὴ
ἀκόμη καὶ τοῦ πιὸ ταπεινοῦ καὶ ἀσήμου θνη-
τοῦ, ἀμέσως ἡ ζυγαριὰ κλίνει πρὸς τὰ ἐκεῖ. Τό-
ση εἶνε ἡ ἀξία τῆς ψυχῆς· μεγαλ ύτερη ἀπὸ
τὴν ἀξία ὅλου τοῦ κόσμου! Αὐτὸ λέει σήμερα
τὸ εὐαγγέλιο· «Τί γὰρ ὠφελήσει ἄν  θρωπον ἐὰν
κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζη μιωθῇ τὴν
ψυ  χὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλα -
γμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36-37).

Ἐπειδὴ ὅμως δὲν ἔχουμε συνείδησι τῆς ἀ ξί -
ας ποὺ ἔχει αὐτὸς ὁ πολύτιμος θησαυρός μας,
ἀπερίσκεπτα τὸν ξεπουλᾶμε μὲ πολὺ φτηνὰἀνταλλάγματα· γιὰ λίγη ἐφήμερη διασκέδασι,
γιὰ λίγο βρώμικο χρῆμα, γιὰ λίγη μάταιη δόξα.
Πόσο ἀνόητοι εἴμαστε! Ἂν ἔχῃς μιὰ λίρα, δὲν

τὴν δίνεις γιὰ νὰ πάρῃς μιὰ δεκάρα· ἂν ἔχῃς
ἕνα πολύτιμο ῥολόι, δὲν τὸ πουλᾷς γιὰ ἕνα
πακέττο τσιγάρα· δὲν σὲ συμφέρει νὰ πουλᾷς
τὸ σιτάρι ἢ τὸ καλαμπόκι ἢ τὸ βαμβάκι ἢ τὰ ἑ -
σπεριδοειδῆ ἢ τὸ γάλα ποὺ παράγεις ἐὰν δὲν
σοῦ πληρώσουν τὴν ἀξία τους· διαφορετικά,
εἶνε σὰν τὰ τὰ πετᾷς στὸ ῥέμα. Προσέχεις,
καὶ καλὰ κάνεις, νὰ μὴ ζημιωθῇς στὰ ὑλικά·
γιατί ὅμως δὲν προσέχεις, ἐξ ἴσου τοὐλάχι-
στον, νὰ μὴ ζημιωθῇς καὶ στὰ πνευματικά,
ποὺ ἔ χουν ἀσυγκρίτως μεγαλύτερη ἀξία;

Εἶνε φρικτό, ἀδελφοί μου· πουλᾶμε τὴν ἀ -
θάνατη ψυχή μας σὲ ἕνα μεγάλο ἀπατεῶνα,τὸν σατανᾶ. Καὶ γιατί τὴν πουλᾶμε; γιὰ ἕνα τί-
ποτα! Ὑπάρχουν λαοὶ στὴν Ἀφρική, στὴν Αὐ -
στραλία, στὸ νότιο Ἀμερική, ποὺ οἱ δῆθεν πο-
λιτισμένοι τοὺς ὀνομάζουν ὑποανάπτυκτους.
Ζοῦν σὲ ἡμιάγρια κατάστασι στὴ φύσι, μέσα
σὲ δάση ἢ κοντὰ σὲ ποτάμια. Ἐκεῖ βρίσκουν
πολύτιμα πράγματα, διαμάντια καὶ μαργαριτά-
 ρια, ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν γνωρίζουν τὴν ἀξία τους,
τὰ θεωροῦν χαλίκια. Ὡρισμένοι ὅμως Εὐρω-
παῖοι ἔμποροι, ποὺ διακρίνουν ὅτι αὐτὰ εἶνε
πολύτιμοι λίθοι, τὰ βάζουν στὸ μάτι καὶ κα-
τορθώνουν νὰ τὰ πάρουν ἀπὸ τοὺς ἀγρίους.
Τί κάνουν· τὰ ἀνταλλάσσουν μὲ κάτι μικρο αν -
 τικείμενα, μεταλλικὰ ἢ γυάλινα ποὺ λάμπουν,
πολύχρω μα ὑφάσματα, διάφορες γυαλιστε -
ρὲς χάν τρες, κομπολόγια κ.λπ.. Ὅταν οἱ ἰθα-
γενεῖς βλέπουν τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ ἐνθου-
σιάζον ται, τὰ ἀνταλλάσσουν χωρὶς ἄλλη σκέψι
μὲ τὰ δικά τους, καὶ ἔτσι οἱ Εὐρωπαῖοι μαζεύ-
ουν τὰ μαργαριτάρια καὶ τὰ διαμάντια. Κάτι
τέτοιο παθαίνουμε κ᾽ ἐ μεῖς· ὁ σατα νᾶς ξέρει
τὴν ἀξία τῆς ψυχῆς, μᾶς δελεάζει καὶ μᾶς ξε-
γελάει μὲ τὴν ἁμαρτία, ποὺ τὴν κάνει νὰ φαν -
τάζῃ σὰν γυαλιστερὴ χάντρα.

* * *Ἂς κατανοήσουμε, ἀδελφοί μου, πόσο με-
γάλη ἀξία ἔχει ἡ ψυχή. Γιὰ μία ψυχή, τὴν ἁ -
μαρ τωλὴ Σαμαρείτιδα, ὡδοιπόρησε ὁ Θεάν-
θρωπος· καὶ γιὰ τὶς ψυχὲς ὅλων μας σταυρώ-
θηκε, γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ. Εἶνε λοιπὸν ὁ μεγα-
λύτερος θησαυρὸς ποὺ ὑπάρχει. Γι᾽ αὐτὸ ἂς
τὸν φυλάξουμε, ἂς τὸν προστατεύσουμε.

Καὶ ἂς φροντίσουμε γιὰ τὴν ψυχή μας. Νὰ
τὴν στολίσουμε μὲ τὸ φόρεμα κάθε ἀρετῆς·
τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς
ταπεινώσεως. Καὶ τότε ὁ Κύριος θὰ μᾶς βρα-
βεύσῃ, ὅταν θὰ ἔλθῃ πάλι στὸν κόσμο τὴν «ἡ -
μέραν ἐκείνην τὴν φοβεράν» (μεσονυκτ.), γιατὶ δεί-
ξαμε μέριμνα γιὰ τὴν ψυχή μας καὶ δὲν τὴν
πα ραδώσαμε στὰ χέρια τοῦ ἐχθροῦ μας.
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