
Σὲ κόπους καὶ θυσίες καὶ μαρτύρια, ἀγαπη -
τοί μου, καλοῦσε τοὺς μαθητὰς καὶ ἀ πο-

 στόλους ἡ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀκοῦμε
στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 10,32-33,37-38). Σταυ-
ροὶ καὶ αἵ ματα καὶ διωγμοί, νά ποιές ὀδυνη -
ρὲς δο κιμασίες περίμεναν τοὺς πιστοὺς δού-
λους του, καὶ μάλιστα τοὺς ἀποστόλους. Για -
τὶ οἱ ἀπόστολοι ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ὑ πὸ τὶς ὁ δη-
γί ες τοῦ Χριστοῦ, σὰν ἄλλοι στρατη  γοί, θὰ ἐξ -
ωρμοῦσαν γιὰ τὴν πνευματικὴ κα τάκτησι τοῦ
κό σμου. Γιὰ νὰ κηρυχθῇ καὶ νὰ δι  α δο θῇ τὸ
εὐ αγγέλιο, θὰ χρειαζόταν οἱ μαθηταὶ καὶ ἀπό-
στολοι καὶ ὅλοι γενικὰ οἱ ἀ κόλουθοι τοῦ Κυ-
ρί ου νὰ συνεισφέρουν σ᾽ αὐ τὸ τὸ σκοπὸ καὶ
σ᾽ αὐτὸ τὸν ἀ γῶνα, τὸν εὐ γε νέ στερο ἀπὸ κά-
θε ἄλλον, ὅ,τι πολύτιμο εἶχαν.

Ἀλλ᾽ ἀπέναντι στὶς θυσίες ποὺ ὑποβλήθη-
καν τότε οἱ ἀπόστολοι –κ᾽ ἐξακολουθοῦν, λέ  -
με τώρα ἐμεῖς, διὰ μέσου τῶν αἰώνων νὰ ὑ πο-
βάλλωνται οἱ γνήσιοι καὶ πιστοὶ μαθηταὶ τοῦ
Χριστοῦ–, ἐπιφυλάσσει ἆραγε ὁ Κύριος κά-
ποιες ἀμοιβές; καὶ ποιές λοιπὸν θά ᾽νε αὐ -
τές;… Αὐ τὸ θέλησε νὰ μάθῃ ὁ ἀπόστολος
Πέ τρος καὶ τόλμησε νὰ ὑποβάλῃ ἐρώτημα.

Εἶχε θυσιάσει αὐτός, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ἀ -
δελφοί του ἀπόστολοι, τὰ πάντα χάριν τοῦ
Χριστοῦ. Ἄφησαν γέροντες γονεῖς, συγγε-
νεῖς, φίλους, πλοῖα καὶ δίχτυα, καὶ ἀκολού-
θησαν τὸν Κύριο. Ἐτέθησαν ὑπὸ τὶς διαταγές
του σὰν ἁπλοῖ στρατιῶτες, ἕτοιμοι καὶ τὴ ζωή
τους νὰ δώσουν γιὰ τὸ εὐαγγέλιο. Αὐτὴ ἦταν
ἡ μεγάλη τους ἀπόφασι. Ποιά λοιπὸν θὰ ἦταν
ἡ ἀμοιβή τους, ποιά θὰ ἦταν τὰ βραβεῖα τῶν
ἀγώνων τους; «Ἰδού», ρωτάει τὸν Διδάσκαλό
του ὁ Πέ τρος, «ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠ -
κο λουθήσαμέν σοι· τί ἆρα ἔσται ἡμῖν;»· νά, ἐ -
μεῖς τ᾽ ἀφήσαμε ὅλα καὶ σὲ ἀκολουθήσαμε, τί
μισθὸ θὰ λάβουμε ἆραγε; (ἔ.ἀ. 19,27).

Μή  πως αὐτὸ ἦταν λάθος τοῦ Πέτρου; μή-
πως δὲν ἔπρεπε νὰ θέ σῃ τέτοιο ἐρώτημα; Δὲν

θὰ ἦταν καλύτερα νὰ σιωπήσῃ, ὅπως ἔ καναν
οἱ συμμαθηταί του, καὶ νὰ ἑτοιμάζεται γιὰ νὰ
προσφέρῃ τὸν ἑ αυ  τό του χωρὶς νὰ περιμένῃ ἀ -
μοιβή, χωρὶς νὰ ζητάῃ ἀν ταπόδοσι;… Μὴν ἀ -
 φήσουμε, ἀγαπητοί μου, νὰ περάσῃ ἀπ᾽ τὸ νοῦ
μας τέτοια σκέψι. Ἡ ἀνιδιοτελὴς προσφορὰ
προϋπέθετε ἕνα ἀ  νώ τερο πνευματικὸ ἐπίπε-
δο, στὸ ὁποῖο οἱ ἀ πόστολοι καὶ ὁ Πέτρος δὲν
εἶχαν ἀκόμη φθάσει· θὰ ἔ φθαναν πάντως, καὶ
ἔφθασαν, ἐκεῖ – πότε; μετὰ τὴν Πεντηκοστή.
Ὁ Πέτρος ἄλλωσ  τε μίλησε, ὅπως καὶ ἄλλοτε,
ἐκ μέρους καὶ τῶν συμμαθητῶν του καί, αὐθόρ-
 μη τος ὅ πως ἦταν, εἶπε αὐτὸ ποὺ κ᾽ ἐκεῖνοι θὰ
ἤθελαν νὰ ποῦν. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Χριστός, ποὺ  γνώ -
ριζε τὶς καρδιές τους καὶ τὶς δυνάμεις τους, δὲν
ἀπορρίπτει τὸ αἴτημα τοῦ Πέτρου· τὸ λαμβά-
νει ὡς ἀφορμὴ γιὰ νὰ μιλήσῃ, νὰ διδάξῃ σπου-
 δαῖες ἀλήθειες, ν᾽ ἀποκαλύψῃ τί ἐπιφυλάσσε-
ται γιὰ τοὺς πιστοὺς ἐργάτες του.

Ὁ Κύριος ἀπαντᾷ στοὺς μαθητάς του· «Ἀ -
μὴν λέγω ὑμῖν (σᾶς διαβεβαιώνω κατηγορη-
ματικά) ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι (ἐ -
σεῖς ποὺ μὲ ἀκολουθήσατε), ἐν τῇ παλιγγενε -
σίᾳ (ὅταν θὰ ξαναγεννηθοῦν ὅλοι μετὰ τὴν
κοινὴ ἀνάστασι), ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν -
θρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ (ὅταν ὁ Θε-
άνθρωπος θὰ καθίσῃ στὸν ἔνδοξο θρόνο του
γιὰ νὰ κρίνῃ τὸν κόσμο), καθίσεσθε καὶ ὑ μεῖς
ἐπὶ δώδεκα θρόνους (θὰ καθίσετε κ᾽ ἐ σεῖς ἐ -
πάνω σὲ δώδεκα θρόνους) κρίνοντες τὰς δώ-
δεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ (δικάζοντας τὶς δώ-
δε κα φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ). καὶ πᾶς ὃς ἀ φῆκεν
(καὶ καθένας ποὺ ἐγκατέλειψε) οἰκίας ἢ ἀδελ-
 φοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖ -
κα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόμα τός
μου (σπίτια ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀ δελφὲς ἢ πατέρα
ἢ μητέρα ἢ σύζυγο ἢ παιδιὰ ἢ χωράφια γιὰ
μέ να), ἑκατονταπλασί ονα λήψεται καὶ ζω ὴν
αἰώνιον κληρονομήσει (θὰ λά βῃ ἑκατον τα-
πλάσια καὶ θὰ κληρονομήσῃ τὴν αἰώνιο ζωή)»
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(ἔ.ἀ. 19,28-29). Τὸ ὅτι οἱ ἀπόστολοι θὰ γίνουν δικα-
σταὶ τῶν συμπατριωτῶν τους τὸ εἶπε καὶ ἄλ -
λοτε ὁ Χριστός (βλ. Λουκ. 22,30)· καὶ τὸ ὅτι γενικὰ «οἱ
δίκαιοι τὸν κόσμον κρινοῦσι» τὸ θεωρεῖ βέ-
βαιο ἡ Καινὴ Διαθήκη (βλ. Α΄ Κορ. 6,2). Ἐδῶ ὅμως ἂς
ποῦμε μόνο γιὰ τὶς ἀμοιβὲς ποὺ θὰ ἔχουν.

* * *
Σύμφωνα μὲ τὰ λόγια αὐτά, καὶ μὲ τόσα ἄλ -

λα σχετικὰ ποὺ εἶπε ὁ Κύριος σὲ ἄλλες περι-
στάσεις (βλ. π.χ. Ματθ. 5,12· 10,41-42· 20,8. Λουκ. 10,7. Ἰω. 4,36 κ.ἄ.), οἱ ἀ -
μοιβὲς τῶν πιστῶν δούλων του εἶνε πολὺ με-
γάλες. Ναί, ἀγαπητοί μου· οἱ μεγάλες ὑπηρεσί -
 ες τῶν ἀποστόλων, τῶν μαρτύρων, τῶν ποιμέ-
 νων καὶ διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, γενικὰ τῶν
ἁγίων, θὰ ἀμειφθοῦν μὲ μεγάλες ἀ μοιβές, πολ-
 λὲς καὶ ἀνεκτίμητες, ἐφ᾽ ὅσον αὐτὸς ποὺ ἀ -
μεί βει τοὺς πιστοὺς δούλους του δὲν εἶ νε ἕ -
νας ἄνθρωπος, ἀλλὰ εἶνε ὁ Κύριος, ὁ δίκαιος,
ὁ πανάγαθος καὶ ὁ παντοδύναμος. Ποιές θὰ
εἶ νε οἱ ἀμοιβὲς αὐ τές; Ἀπὸ ὅλες τὶς ἀμοιβὲς
θ᾽ ἀναφέρω ἐδῶ τὶς ἀκόλουθες τρεῖς· τὴ γα-
λήνη τῆς συνειδήσεως, τὴν ἀγάπη καὶ ἐκτίμη -
σι τῶν Χριστιανῶν, καὶ τὴν οὐράνια δόξα.

⃝ Ἡ γαλήνη τῆς συνειδήσεως ἤ, ὅπως ὀνομά -
ζεται στὴν ἁγία Γραφή, ἡ «εἰρήνη» (βλ. Ματθ. 10,13. Λουκ.
10,5-6. Ἰω. 14,27· 16,33. ῾Ρωμ. 5,1 κ.ἀ.)· νά ἡ πρώτη ἀμοιβὴ ποὺ
θὰ ἔχῃ ὁ ὑπηρέτης τοῦ καλοῦ. Καὶ πράγματι ἡ
συν αίσθησι, ποὺ εἶχαν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι, οἱ
πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ μάρτυρες τῆς πί-
 στε ως, ὅτι ἐργάζονταν ὄχι γιὰ τὴ δική τους δό-
 ξα οὔτε γιὰ τὰ ἀτομικά τους συμφέροντα ἀλ -
λὰ γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, τὴν οἰκοδομὴ τῆς
Ἐκ κλησίας καὶ τὴν ὠφέλεια τοῦ πλησίον· ἡ
συν αίσθησι ὅτι σπέρνουν στὸν ἀγρὸ τῆς ἀν θρω-
 πότητος ὄχι ζιζάνια ἀλλὰ σπόρο καθαρὸ καὶ
ἐκ λε κτὸ πρὸς σωτηρίαν τῶν ἀν θρώπων, αὐτὴ
ἡ συν αίσθησι γέμιζε τὶς καρδιές τους ἀπὸ ἀν -
έκφραστα αἰσθήματα χαρᾶς καὶ εἰρήνης. Ἐνῷ
διώκονταν, αὐτοὶ χαίρονταν· ἐνῷ φυλακίζον -
ταν, αὐτοὶ δοξολογοῦσαν τὸ Θεό· οἱ διῶκτες
τους ταράσσονταν, κι αὐτοὶ γαλήνιοι ἀντιμε-
τώ πιζαν τὴ θύελλα τῆς ἀνθρώπινης κακίας.
Γιατὶ ἡ φωνὴ τῆς συνειδήσεως, ἡ φω νὴ τοῦ
Θεοῦ, τοὺς πληροφοροῦσε, ὅτι βαδίζουν τὴν
ὁδὸ τοῦ χρέους· κι ὅταν καν εὶς βαδίζῃ στὴν
ὁδὸ τοῦ χρέους καὶ τῆς πίστεως, ἐκεῖ ὑπάρ-
χει εἰρήνη πολλὴ καὶ βαθειά.

⃝ Μετά, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ τιμὴ ἐκ μέρους τῶν ἀ -
δελφῶν Χριστιανῶν· νά ἡ δεύτερη ἀμοιβή,
τὴν ὁποία ἀπολάμβαναν καὶ ἀπολαμβάνουν οἱ
πιστοὶ δοῦλοι καὶ ὑπηρέτες τοῦ Κυρίου – χω -
ρὶς ἐννοεῖται νὰ τὴν ἐπιζητοῦν οἱ ἴδιοι. Ἐὰν
ὁ κόσμος τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς πλάνης κατε-
δί ωκε καὶ καταδιώκῃ μὲ λύσσα ἐκείνους ποὺ

μὲ λόγο καὶ μὲ ἔργα ὑψώνουν μέσα στὶς κοι-
νωνίες τὴ σημαία τοῦ Χριστοῦ, τὸ εὐλογημέ-
νο ὅ μως ποίμνιο, οἱ πιστοὶ ποὺ ἀποτελοῦν τὴν
Ἐκκλησία, αὐτοὶ πάντοτε περιέβαλλαν καὶ πε-
ριβάλλουν μὲ ἀγάπη καὶ ἐκτίμησι τοὺς γεν-
ναίους αὐτοὺς στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ. Γύ-
ρω ἀπ᾽ αὐτοὺς συσπειρώνονται οἱ Χριστιανοί,
εἴτε σὲ καιρὸ διωγμοῦ γιὰ νὰ πάρουν θάρρος
καὶ ὁ δηγίες, εἴτε σὲ καιρὸ εἰρήνης γιὰ νὰ τοὺς
τιμήσουν, εἴτε καὶ μετὰ τὸ θάνατό τους γιὰ νὰ
τοὺς ὑμνήσουν ὡς μάρτυρες καὶ ὁμολογητὰς
τῆς πίστεώς τους. Τὸ ὄνομά τους εἶνε στὰ χεί-
 λη τῶν Χριστιανῶν μὲ σεβασμό. Διότι δι᾽ αὐ -
τῶν βρῆκαν τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας πλῆθος ἁ -
μαρτωλοί, ποὺ νιώθουν τέτοια εὐγνωμοσύνη,
σὰν ἐκείνη ποὺ λέει κάπου ὁ ἀ πό στολος Παῦ -
λος γιὰ τοὺς Γαλάτες, ὅτι ἦταν πρόθυμοι εἰ
δυ να τὸν νὰ βγάλουν καὶ νὰ δώσουν ἀκόμη καὶ
τὰ μάτια τους στὸ δάσκαλο καὶ εὐεργέτη τους·
«εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαν -
τες ἂν ἐδώκατέ μοι» (Γαλ. 4,15).
⃝ Καὶ τρίτον, ἡ δόξα τοῦ οὐρανοῦ, ἡ αἰώνιος
ζωή· νά ἡ τελευταία καὶ ἀνώτερη ἀπ᾽ ὅλες τὶς
ἀμοιβές. Γιὰ τὴν ἀμοιβὴ αὐτὴ ἀδυνατοῦμε νὰ
δώσουμε λεπτομερεῖς πληροφορίες. Δὲν περι -
γράφεται. Τόσο μόνο λέμε, ὅτι στὴν «αἰώνι ον
ζωήν» ὅλοι ὅσοι κοπίασαν γιὰ τὴ δόξα τοῦ Χρι-
 στοῦ θὰ δοκιμάσουν ἐκεῖ μία βαθειὰ ἱκανο  ποί-
 ησι γιὰ ὅσα ὑπέφεραν ἐπάνω στὴ γῆ· θὰ βροῦν
ἐκεῖ τὴν μακαρία ἀνάπαυσι τῆς ψυχῆς τους·
θὰ συναντήσουν ἐκεῖ τὴ μεγάλη ἐκείνη οἰκογέ -
νεια, στὴν ὁποία πατέρας μὲν εἶνε ὁ Θεός, ἀ -
δελφοὶ δὲ εἶνε οἱ ἅγιοι μάρτυρες «οἱ καλῶς ἀ -
θλήσαντες καὶ στεφανωθέν τες» (Παρακλητ., ἦχ. βαρύς,
μαρτυρ. Δευτ. ἑσπ.). Μ᾽ αὐτοὺς θὰ ἑνωθοῦν κι αὐτοὶ καὶ θὰ
χαίρουν αἰωνίως.

* * *
Ἀδελφέ μου! Προσπάθησε νὰ γίνῃς ἕνας

πρα γματικὸς ἀκόλουθος τοῦ Χριστοῦ, καὶ τό-
τε θὰ δῇς πόσο γλυκὸ εἶνε νὰ ὑπακούῃς στὸν
Κύριο. Δὲν σοῦ λέω, ὅτι ὁ δρόμος ὁ χριστιανι -
 κὸς θά ᾽νε στρωμένος μὲ ῥόδα· θὰ συναντή -
σῃς ἐμ πό δια, θὰ διωχθῇς, ἴσως καὶ νὰ μαρτυ-
ρήσῃς μέ νοντας πιστὸς στὸ ἅγιο θέλημά του.
Ἀλ λὰ σὲ ρωτῶ· τί εἶνε ὅλες οἱ θλίψεις τοῦ κό-
σμου καὶ τὰ μαρτύρια συγκρινόμενα μὲ μόνο
μία ἡμέρα –γιὰ νὰ μὴν ποῦμε μὲ μία μόνο στι -
γμή– τῆς ἄλλης ἐκείνης ζωῆς, τῆς μακαρίας
καὶ αἰ ωνίας, τὴν ὁποία σήμερα στὸ εὐαγγέλιο
ἀκού σαμε νὰ τὴν ὀ νομάζῃ ὁ Χριστὸς «παλιγγε -
νεσί αν», νέα δημιουργία, καὶ τὴν ὁποία ὑπό-
σχε ται, ὡς ὑψίστη ἀμοιβή, σ᾽ αὐτοὺς ποὺ τὸν
ἀ κο λού θησαν μέχρι θανάτου;

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 209/21-5-1939, σσ. 55-56).
Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα, ἐλαφρὰ μετονομασία καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 22-5-2017.

2


