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TTOO  EEYYAAGGGGEELLIIOO  TTHHSS  KKYYRRIIAAKKHHSS

MMEETTAA  TTHHNN  YYCCVVSSHH

ά λόγια Του αὐτά εἰπώθη-
καν μέ ἀφορμή μιά σύστα-
ση πού Τοῦ ἔκανε ὁ ἀπό-
στολος Πέτρος, νά ἀποφύ-
γει δηλαδή τό σταυρικό θά-
νατο, νά μήν πάει στήν

Ἱερουσαλήμ, ὅπου ἤξερε ὅτι
θά Τόν σταύρωναν. Τότε ὁ Χρι-

στός τοῦ μίλησε πολύ αὐστηρά τοῦ
Πέτρου, κι ἔπειτα γύρισε στόν ὄχλο πού Τόν
ἀκολουθοῦσε καί εἶπε τοῦτα τά λόγια:

«Ὅποιος θέλει νά ἔρχεται μαζί μου καί νά μέ
ἀκολουθεῖ ὡς δικός μου πιστός καί ἀφοσιωμέ-
νος μαθητής, ἄς γνωρίζει ὅτι πρέπει νά ἀπαρ-
νηθεῖ τόν ἑαυτό του, ὥστε νά μή ζεῖ ἔχοντας ὡς
κέντρο τῆς ζωῆς του τή φιλαυτία του καί τό
«ἐ γώ» του, καί ἀκόμη νά λάβει τή σταθερή
ἀπόφαση νά ὑποστεῖ γιά μένα κάθε κακοπά-
θεια καί δοκιμασία καί ἀντιξοότητα, ἀκόμα
καί θάνατο σταυρικό, κι ἔτσι νά μέ ἀκολουθεῖ.

Διότι ὅποιος φοβηθεῖ καί δειλιάσει μπροστά
στίς κάθε εἴδους ἀντιξοότητες πού θά τοῦ
ἔρθουν στήν συνοδοιπορία μαζί μου καί θελή-
σει νά σώσει τή ζωή του, αὐτός νά ξέρει ὅτι θά
χάσει τήν ἀληθινή καί δοξασμένη ζωή πού τοῦ
ἑτοιμάζω ἐγώ. Ἀντιθέτως ὅποιος ἀψηφήσει
κάθε κίνδυνο, ἀκόμα καί τή ζωή του γιά χάρη
μου καί γιά χάρη τοῦ εὐαγγελίου μου, αὐτός
πραγ ματικά θά σώσει τήν ψυχή του καί θά
κερδίσει τήν ἀληθινή ζωή κοντά μου.

Καί τί εἶναι αὐτή ἡ πρόσκαιρη ζωή μπροστά
σ᾽ ἐκείνη πού ἔχω ἐγώ νά τοῦ δώσω! Πραγμα-
τικά, τί θά ὠφελήσει τόν ἄνθρωπο, ἐάν ὑποθέ-
σουμε ὅτι θά κερδίσει τόν κόσμο ὅλο, μέ ὅλες
τίς δόξες καί τά πλούτη καί τίς ἀπολαύσεις του,
καί στό τέλος χάσει τήν ψυχή του;  Ἤ τί ἀ ν -
τάλλαγμα ὑπάρχει σ  ̓αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμο, πού
μπορεῖ νά τό δώσει ὁ ἄνθρωπος, γιά νά ξανα -
αποκτήσει τή χαμένη του ψυχή;

Γἰ  αὐτό λοιπόν, ὅποιος μέσα σ  ̓αὐτόν ἐδῶ τόν
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«τί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κερδήσῃ τόν κόσμον ὅλον,
καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ;»

Προεισαγωγική σημείωση: Οἱ γραμμές πού ἀκολουθοῦν εἶναι
λόγια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ πρός ὅσους εἶναι ἀποφασισμένοι νά Τόν ἀκο-
λουθήσουν ὅ,τι κι ἄν τούς στοιχίσει. Μόνο ὅσοι διαθέτουν ἡρωϊ-
κό φρόνημα ἀγάπης ἰσχυρῆς πρός τό Χριστό μποροῦν νά τίς
διαβάσουν. Οἱ ὑπόλοιποι παρακαλοῦνται νά γυρίσουν σελίδα.
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κόσμο, τόν ἀποστάτη καί ἁμαρτωλό, ντραπεῖ
κι ἐμένα καί τίς ἐντολές μου καί ἀρνηθεῖ νά μέ
ὁμολογήσει ἀπό δειλία μπροστά στούς χλευα-
σμούς καί τίς περιφρονήσεις τῶν ἀνθρώπων,
κι ἐγώ θά τόν ἀποστραφῶ ὅταν θά ἔρθω, ὄχι
ὅπως ἦρθα τώρα, φτωχός
καί ἄ σημος, ἀλλά ἔνδο-
ξος Κρι  τής, μέσα στή
δόξα καί τή θεϊκή λα-
μπρότητα τοῦ Πατέρα
μου. Καί θά τόν ἀποκη-
ρύξω ὄχι μπρο στά
στούς ἀνθρώπους μόνο,
ἀλλά καί μπρο στά σέ
ὅ λο τόν οὐ ράνιο κόσμο,
τούς ἁγίους ἀγγέλους,
τούς ἔνδοξους καί
ἀστραπόμορφους»...

* * *
Φίλοι μου, εἶναι λόγια

τοῦ Χριστοῦ μας αὐτά. Ἄν
ὑπάρχει κάποιος νά γνω-
ρίζει καλύτερα ἀπό ὁποι-
ονδήποτε ἄλ λον τήν ἀξία
πού ἔχει ὅλος ὁ κόσμος,
ὅλο τό ὑ λικό σύμπαν, καί
τήν ἀ ξία πού ἔχει μία καί
μόνη ψυχή, αὐτός δέν
μπορεῖ νά εἶναι ἄλλος ἀπό
τόν Κύριο, διότι Αὐτός δη-
μιούργησε καί τά δύο καί
ξέρει τί ἀξία ἔβαλε μέσα σ᾽ αὐτά.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ κόσμος ἀσκεῖ πάνω σέ

ὅλους μας μιά ἕλξη μαγική, γοητεία καί δύνα-
μη πού συχνά  τή νιώθουμε ἀκατανίκητη.  Κι
ὁ Διάβολος δέν κάνει ἄλλο ἀ πό τό νά μᾶς
ἀντιπροτείνει διαρκῶς αὐτό πού στόν ἴδιο τό
Χριστό τόλμησε νά εἰσηγηθεῖ: «Ὅ  λα αὐτά τά

πλούτη καί τίς τιμές, τίς δό-
ξες καί τίς ἀπολαύσεις
τοῦ κόσμου θά σοῦ τά
δώσω, ἄν πέσεις νά μέ
προσκυνήσεις».

Ἐμεῖς ἄς ἀκούσουμε
τό Χριστό μας, πού μᾶς
ἀγαπάει τόσο πολύ.
Θέ λει νά μᾶς ἀνοίξει τά
μά τια. Μήν τήν πάθου-
με ὅπως τήν παθαίνουν
τά θηράματα ἐ κεῖ να
πού μαγνητίζονται ἀπό
τά μάτια τῆς κόμπρας!

Μή γιά μιά στιγμιαία
ἡδονή, ἀπόλαυση, δόξα,
ἐπιτυχία χάσουμε ὅ,τι πο-
λυτιμότερο διαθέτουμε:
τήν ψυ χή μας.

Μαζί Του ἐμεῖς, μαζί
Του ὅ,τι κι ἄν μᾶς κοστί-
σει. Δέν θά μᾶς ἀφήσει
μό νους. Αὐ τός μπροστά,
κι ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε.  Ἔ -
χει πολλά νά μᾶς χαρίσει.
Πολλά!

Αὐτά γιά μᾶς. Οἱ ἄλ λοι... ἔχουν κιόλας γυ-
ρίσει σελίδα. �

«Μόνο ὅσοι διαθέτουν
ἡρωϊκό φρόνημα
ἀγάπης ἰσχυρῆς
πρός τό Χριστό

μποροῦν νά διαβάσουν
αὐτό τό ἄρθρο.
Οἱ ὑπόλοιποι

παρακαλοῦνται
νά γυρίσουν σελίδα».
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