
Μετά, ἀγαπητοί μου, μετὰ τὸ θαῦμα τοῦ
χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων, ποὺ ἔγι-

νε στὴν ἔ ρημο (βλ. Ματθ. 14,13-21), ὁ Κύριος διατάζει
τοὺς μαθητάς του νὰ μποῦν στὸ πλοιάριο,
στὸ καΐκι, γιὰ νὰ τοὺς μεταφέρῃ «εἰς τὸ πέ-
ραν» (ἔ.ἀ. 14,22), στὴν πόλι τῆς Καπερναούμ.

Ὁ ἴδιος δὲν φεύγει μα ζί τους. Μένει ἐκεῖ,
κι ἀφοῦ ἀπέλυσε τοὺς ὄχλους, ἀνέβηκε στὸ
ὄρος γιὰ νὰ ἐ πικοινωνήσῃ, μέσα στὴν ἡσυχία
τῆς ἐρήμου, μὲ τὸν οὐράνιο Πα τέρα του. Ἐ -
κεῖ προσεύχεται μόνος ὅλη τὴ νύχτα. Ἐνῷ
ὅμως ἐκεῖνος προσεύχεται, οἱ μαθηταὶ τί κά-
νουν ἆραγε;

Οἱ δώδεκα ἀπόστολοι, καθὼς ταξιδεύουν
μέσα στὴ λίμνη Γεννησαρέτ, πέφτουν ξαφνι -
κὰ σὲ τρικυμία. Ξεκίνησαν μὲ καλὸ καιρό, ἀλ -
λὰ κατόπιν ὁ καιρὸς ἄλλαξε καὶ ἡ θάλασσα
φουρτούνιασε. Παλεύουν τώρα μὲ τὰ ἄγρια
κύματα. Παλεύουν μόνοι τους, χω ρὶς νὰ ἔχουν
τὸν Χριστὸ κον τά τους. Παλεύουν ἔχοντας
στὴ διάθεσί τους αὐτὸ τὸ μικρὸ σκάφος, τὸ ἀ -
δύναμο ν᾽ ἀν τιμετωπίσῃ τέτοια τρικυμία καὶ
ἕ τοιμο νὰ βουλιάξῃ καὶ νὰ τοὺς παρασύρῃ
στὸ βυθό. Παλεύουν συνε χῶς, ὧρες ὁ λόκλη-
ρες, ὅλη τὴ νύχτα, μέσα στὸ σκοτάδι, καὶ μό-
λις πρὸς τὰ ξημερώματα ἔρ χε  ται κοντά τους
ὁ Κύριος περπατώντας πάνω στὰ νερά!

Ἄλλος φόβος πάλι αὐτός. Νομί ζουν πὼς
εἶ  νε κάποιο φάντασμα, ταράζον ται καὶ τοὺς
φεύγουν φωνὲς τρόμου. Μὰ ὁ Χριστὸς δὲν
θέλει νὰ τοὺς τρομάξῃ· ἀν τιθέτως, ἔρ χεται
γιὰ νὰ ἐν θαρρύνῃ τὰ παιδιά του. Θὰ ἐλέγξῃ
τὴν ὀ  λιγοπιστία τοῦ Πέτρου, θὰ πῇ στὸν ἄνε-
μο νὰ κοπάσῃ, θὰ σταματήσῃ τὰ κύματα, καὶ
τέλος θὰ δεχθῇ τὴν προσ κύνησι ὅσων βρί σκον -
 ται μέσα στὸ καραβάκι. Ὅλοι αὐτοί, ἀ φοῦ πα-
ρακολούθησαν ἔντρομοι καὶ ἔζησαν «μὲ τὴν
ψυχὴ στὰ δόντια» τὴ φοβερὴ ἐκείνη τρικυ-
μία, ἀλ λὰ κι ἀφοῦ εἶδαν ὁλοφάνερα τὸ θαῦ -

μα, πῶς ὁ ἄνεμος κόπασε ἀπότομα καὶ πῶς ἡ
μανιασμένη θάλασσα γαλήνεψε στὴ στι γμή,
ἔρχονται καὶ τὸν προσκυνοῦν γονατιστοὶ καὶ
τοῦ ὁμολογοῦν· «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱ ὸς εἶ», ἀλη-
θινὰ εἶσαι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ (ἔ.ἀ. 14,33). 

Ἡ περιπέτεια αὐτὴ τῶν μαθητῶν μέσα στὸ
πλοῖο καθὼς καὶ ἡ θαυμαστὴ σωτηρία τους
ἀπὸ τὸ ναυάγιο ἀποτελοῦν μία εἰκόνα, ποὺ
παριστάνει ζωηρὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ,
τὶς περιπέτειές της, ἀλλὰ καὶ τοὺς θριάμβους
της. Ἀλλ᾿ ἂς δοῦμε κάπως λεπτομερέστερα
τὴν εἰκόνα αὐτή.

* * *
Πλοῖο οὐράνιο, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ Ἐκ -

κλησία, ποὺ ἔχει προορισμὸ νὰ μεταφέρῃ
τοὺς πιστοὺς «εἰς τὸ πέραν», εἰς τὴν ἄ νω πό-
λιν, στὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλὰ τὸ ταξίδι τῆς Ἐκκλησίας διὰ μέσου
τῶν αἰώνων δὲν εἶνε γαλήνιο. Λίγα καὶ μικρὰ
εἶνε τὰ διαλείμματα τῆς γαλήνης· κατὰ κα  νό-
να ἐπικρατεῖ τρικυμία. Ὁ σατανᾶς μὲ μύριους
τρόπους ἐπιχειρεῖ νὰ καταπον τί σῃ τὸ σκά-
φος, γιὰ νὰ μὴν κατορθώσῃ ν᾽ ἀποβιβά σῃ
τοὺς ἐ πιβάτες του στὶς ἀκτὲς τῆς αἰ ωνίου ζω -
ῆς, στὸ λιμάνι τῆς σωτηρίας, ἀλλὰ νὰ τοὺς
κά νῃ νὰ ναυαγήσουν στὸ πέλαγος τῆς πλά-
νης καὶ τῆς διαφθορᾶς.

Ὁ σατανᾶς ξεσηκώνει κύματα τεράστια.
Κά τω ἀπὸ τὴ βία τῶν κυμάτων αὐτῶν νομίζει
κανεὶς ὅτι τὸ σκάφος θὰ παρασυρθῇ, θὰ ἐξο-
κείλῃ, θὰ χάσῃ τὴν πορεία του, θὰ πέσῃ ἔξω,
θὰ χτυπήσῃ πάνω στοὺς βράχους καὶ θὰ ναυ-
αγήσῃ. Καὶ ποιά εἶνε τὰ κύματα; Εἶνε οἱ διά-
φορες ἑτεροδιδασκαλίες, οἱ πλάνες, οἱ αἱρέ-
σεις, τὰ σχίσματα, οἱ κενοφανεῖς θεωρίες τῶν
ὀρθολογιστῶν καὶ τῶν ἀπίστων, ἀλλὰ καὶ οἱ
ἔμμεσοι ἢ ἄμεσοι δι ω γμοὶ τῶν κρατούντων.
Ὅλα μαζὶ αὐτὰ ἢ καὶ τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ χω-
ριστά, σὰν κύματα λυσσασμένα πέφτουν πά-
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νω στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ζητοῦν νὰ
τὴν καταποντίσουν.

Ἐκεῖνοι ποὺ κυβερνοῦν τὸ σκάφος, οἱ ποι-
μένες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκ κλησίας, ἀγωνί-
ζονται ὅσο μποροῦν. Ἀλλὰ σὰν ἄνθρωποι κι
αὐτοί, βλέπον τας γύρω τους τὴ θάλασσα νὰ
μαίνεται, βλέποντας τὴ σκοτεινὴ καὶ ἀσέλη-
νη νύχτα, ἀρχίζουν νὰ κάμπτωνται, νὰ λυγί-
ζουν, νὰ χάνουν τὸ θάρρος τους, νὰ κλονί-
 ζων ται, νὰ νομίζουν ὅτι πάει πιὰ χάθηκε κάθε
ἐλπίδα σωτηρίας.

Οἱ πιστοὶ ζαλίζονται ἀπὸ τὴν τρικυμία, πα-
θαίνουν σύγχυσι, ἀποπροσανατολίζονται, καὶ
ἀποκαμωμένοι ἀπὸ τὴν ταλαιπωρία δι αρρέ-
ουν δεξιὰ κι ἀριστερά, καὶ δὲν εἶνε λίγοι ἐκεῖ -
νοι ποὺ γλιστροῦν ἀπρόσεκτα, πέφτουν στὴ
θάλασσα καὶ πνίγονται.

Οἱ ἄπιστοι ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, μὲ χαρὰ ἀ πε-
 ρίγραπτη, μὲ χαιρέκακη προσμονή, παρακο-
λουθοῦν τὴ δραματικὴ πάλη, τὸ ῥιψοκίνδυνο
ταξίδι, τὸν ἀγῶνα τοῦ σκάφους τῆς Ἐκ κλησί -
ας μὲ τοὺς ἀνέμους καὶ τὰ κύματα, κι ἀ πὸ στι -
γμὴ σὲ στιγμὴ περιμένουν τὸ ναυάγιο, γιὰ νὰ
γιορτάσουν τὴ νίκη τους. Ἔχουν κατα στρώ-
σει τόσο καλά, τόσο ἐπιδέξια, τόσο σατανικὰ
τὰ διάφορα σχέδιά τους γιὰ τὴν καταστροφὴ
τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τὸ ναυάγιό της τὸ ἔ -
χουν ὡς βέβαιο, καὶ συγκεντρωμένοι στὶς ἀ -
κτὲς τοῦ κόσμου περιμένουν σὰν ἄλλοι πει-
ραταί, σὰν Ἀλγερῖνοι καὶ Βάνδαλοι, νὰ περι-
συλλέξουν ὅ,τι ἀπομεινάρια ἐκβράσῃ ἡ θά-
λασσα ἀπὸ τὸ ναυάγιο. 

Ἀλλὰ εὐλογητὸς ὁ Θεός! Κυβερνῆτες τοῦ
σκάφους, ποιμένες καὶ ἐργάτες τῆς Ἐκκλησί -
ας, λάβετε θάρρος. Πιστοί, μείνετε στὶς θέ-
σεις σας. Ἄπιστοι, πενθῆστε, ἐξαφανιστῆτε!
Ὁ Χριστὸς ἔρ χεται! Θὰ κάνῃ φανερὴ τὴ δύ-
ναμί του καὶ τὴ δόξα του.

Μπορεῖ ὁ Κύριος νὰ ἄφηνε τὴν ἐντύπωσι ἐ -
πὶ χρόνια, ἐπὶ αἰῶνες, ὅτι τάχα δὲν ἐνδιαφέ-
ρεται γιὰ τὴν τύχη τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλλ᾽
αὐ τὸ ἦταν ἐντελῶς φαινο μενικό· τὸ ἔκανε σκο-
 πίμως, γιατὶ ἤθελε νὰ δοκιμαστοῦν ὅ λοι, καὶ
οἱ δικοί του καὶ οἱ ἐχθροί του· γιὰ νὰ φανῇ καὶ
τῶν ἀπίστων ἡ μανία καὶ τῶν πιστῶν ἡ ἀφο-
σί ωσι, καὶ τῶν μαρτύρων ἡ ὑπομονὴ καὶ τῶν
ποιμένων ἡ σύνεσι. Ἀλλ᾿ ὅταν φθάσῃ ἡ κρίσι-
μη στιγμή, ἐκεῖ ποὺ τὰ πάν τα φαίνονται σκο-
τεινά, δυσμενῆ, ἐνάντια, πολέμια γιὰ τὴν Ἐκ -
κλησία, τότε ὁ Κύριος, ποὺ ἀοράτως πάντοτε
τὴν κυβερνᾷ, ἐκδηλώνει τὴν στοργὴ ποὺ τρέ-
φει πρὸς τὴν ἀγαπημένη Νύμφη του, τὴν Ἐκ -
κλησία. Μὲ τὴν προσταγή του οἱ ἄνεμοι κο-

πάζουν, τὰ κύματα σταματοῦν καὶ γίνεται γα-
λήνη μεγάλη.

Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία, ποὺ γνώρισε ἡμέρες τρι-
κυμιῶν, βλέπει καὶ ἡμέρες γαλήνης. Πόσο θὰ
διαρκέσουν οἱ ἡμέρες αὐτὲς τῆς γαλήνης καὶ
τῆς εἰρήνης τῆς Ἐκκλησίας, δὲν γνωρίζουμε·
τὸ γνωρίζει Ἐκεῖνος. Ἐμεῖς ἕνα πρέπει νὰ γνω-
 ρί ζουμε καὶ νὰ τὸ πιστεύουμε· ὅτι ἡ Ἐκ κλησία
εἶνε τὸ μοναδικὸ σκάφος, τὸ ὁποῖο πρὶν ἀπὸ
εἴ κοσι αἰῶνες μὲ τὴ διαταγὴ τοῦ Κυρίου ξεκί-
 νησε ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς λίμνης Γεννησαρέτ,
μπῆκε σὲ μεγάλους ὠκεανούς, συνάντησε τρι  -
κυμίες, δέχθηκε στὰ πλευρά του τὰ πιὸ δυ-
νατὰ χτυπήματα τῆς κακίας τοῦ κόσμου, φά-
νηκε πολλὲς φορὲς ὅτι πρὸς στιγμὴν πάει νὰ
βουλιάξῃ, ἀλλὰ μέχρι τώρα δὲν ἔχει κατα-
 πον τισθῇ, οὔτε ὅμως καὶ θὰ καταποντισθῇ
ποτέ. Κατὰ τὴν ὡραία ἔκφρασι ἀρχαίου διδα-
σκάλου τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό-
μου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ «κλυδωνίζεται,
ἀλλ᾽ οὐ καταποντίζεται», ταράζεται δηλαδὴ
καὶ ταλαιπωρεῖται ἀπὸ τὸν σάλο τῶν κυμά-
των, ἀλλὰ δὲν βυθίζεται.

Καὶ πῶς νὰ καταποντισθῇ, ἀφοῦ κυβερνή-
της της εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός; Βέβαια, ὅπως
ὁ Χριστὸς δοκιμάστηκε, ἔτσι θὰ δοκιμαστῇ καὶ
ἡ Ἐκκλησία του. Θὰ περάσῃ μέσα ἀπὸ τὸ μαρ-
τύριο, θ᾿ ἀνεβῇ στὸ Γολγοθᾶ, θὰ ὑποστῇ τα-
πει  νώσεις καὶ ἐξευτελισμούς, ἀλλὰ στὸ τέλος
θὰ καταλήξῃ στὸ θρίαμβο. Ὁ δὲ θρίαμβός της
θὰ εἶνε τόσο μεγάλος, ὥστε ὄχι μόνο «οἱ ἐν τῷ
πλοίῳ», ὅσοι εἶνε πιστοὶ στὸ Χριστὸ καὶ ζοῦν
μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλ -
λὰ κι αὐτοὶ οἱ ἐχθροί της, ὅσοι τὴ μισοῦν καὶ
τὴν πολεμοῦν, θ᾿ ἀναγνωρίσουν τὴν ἀλήθεια
της, τὴ δύναμί της, τὴν ὑπεροχή της.

Καὶ ἐμεῖς τὰ παιδιά της, κατέχοντας αὐτὴ
τὴν ἀλήθεια, ἂς μείνουμε πιστοὶ στὴν Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ. Μὴ μᾶς τρομάζουν τὰ κύμα-
τα, μὴ μᾶς πτοοῦν οἱ ἄπιστοι. Αὐτοὶ θὰ χα-
 θοῦν καὶ θὰ ἐξαφανιστοῦν ὅπως οἱ ἀφροὶ τῶν
κυμάτων, ἡ Ἐκκλησία ὅμως, ἀφοῦ ἐκτελέ  σῃ
τὸν προορισμό της στὸν κόσμο, θὰ φτάσῃ καὶ
θὰ ἀγκυροβολήσῃ στὸ λιμάνι τῆς αἰωνίου ζω -
ῆς, «εἰς τὸ πέραν». Τότε οἱ τρισευτυχισμένοι
ἐ  πιβάτες της, καθὼς θ᾽ ἀποβιβάζωνται, θ᾿ ἀν -
τικρύσουν ἐκεῖ μὲ χαρὰ ἀπερίγραπτη τὶς ἀ -
κτὲς τῆς αἰωνίου ζωῆς.

* * *
Εἴθε, ἀγαπητοί μου, καὶ ἐσεῖς καὶ ἐγὼ καὶ

ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ νὰ βρεθοῦμε μεταξὺ τῶν
εὐτυχισμένων ἐπιβάτων τοῦ πλοίου. Τί χαρὰ
τότε, τί δόξα τότε, τί εὐτυχία!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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