
Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, ἀγαπητοί μου, καὶ μά-
 λιστα ὅσοι προέρχονταν ἀπὸ τὴν Ἰουδα -

ϊκὴ θρησκεία, ὑπέφεραν πολὺ ἐκ μέρους τῶν
ἄλλων ποὺ δὲν εἶχαν πιστέψει στὸ Χριστό. Ἐ -
κεῖνοι ποὺ δὲν εἶχαν γνωρίσει τὸ φῶς τοῦ Εὐ -
αγγελίου, οἱ ἄνθρωποι τοῦ σκότους, δί ωκαν
ἀγρίως τοὺς «υἱοὺς τοῦ φωτός» (Ἰω. 12,36. Α΄ Θεσ. 5,5)·
τὰ πιὸ σατανικὰ μέσα χρησιμοποιοῦσαν γιὰ
νὰ ἐξοντώσουν τὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.

Καὶ οἱ περισσότεροι μὲν ἀπὸ τοὺς Χριστια-
νοὺς ἔμεναν πιστοὶ καὶ ἀφωσιωμένοι στὸν
«ἀρ χηγὸν τῆς πίστεως», ποὺ λέει σήμερα ὁ
ἀπόστολος (Ἑβρ. 12,2), τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστόν· μερικοὶ ὅμως, μπροστὰ στὴν ἄ γρια
θύελλα τῶν διωγμῶν, ἄρχισαν νὰ κάμ πτων -
ται, ἔδειχναν σημάδια λιποψυχίας.

Οἱ Χριστιανοὶ αὐτοὶ εἶχαν ἀνάγκη ἀπὸ πα-
ρηγορία καὶ ἐνίσχυσι. Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦ -λος, ποὺ ἡ μεγάλη καρδιά του λυπόταν γιὰ
τὴν ἀπώλεια καὶ ἑνὸς ἀκόμη Χριστιανοῦ, ἐν -διαφέρεται νὰ τονώσῃ τὶς ψυχές τους, ὥστε
καν  είς νὰ μὴν ἐγκαταλείψῃ τὸν ἀγῶνα τῆς πί-
στεως καὶ τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ ὅλοι νὰ μείνουν
πιστοὶ στὸ Χριστὸ μέχρι θανάτου. Γράφει λοι -
πὸν πρὸς ὅλους αὐτοὺς τὴν πρὸς Ἑβραίους
ἐπιστολή του· καὶ ἡ φωνή του, σὰν ἐγερτή-
ριος σάλπιγγα, ἀκούγεται παντοῦ. Καὶ τί λέει;
Καὶ τί δὲν λέει!Ἀδελφοί μου, λέει, μείνετε ὅλοι στὶς θέ-σεις σας! Κανείς σας μὴν πετάξῃ τὰ ὅπλα τοῦ
Χριστιανοῦ, κανείς σας μὴ ντροπιάσῃ τὴν πα-
ράταξι τοῦ Κυρίου. Κάντε ὑπομονή. Ἀγωνι-
στῆτε, κ᾽ ἑτοιμαστῆτε γιὰ νὰ δώσετε μάχες ἀ -
κόμη πιὸ σκληρὲς ἀπ᾿ ὅ,τι μέχρι τώρα. Ὁ ἐ -
χθρὸς εἶ νε ὕ πουλος, θὰ πετάγεται μπροστά
σας σὲ κάθε βῆμα. Ἀλλ᾿ ὅ,τι καὶ ἂν συμβῇ,
σᾶς παρα κα λῶ νὰ μείνετε στὶς θέσεις σας.
Καὶ γιὰ νὰ ἔχετε μία δυνατὴ ἐνίσχυσι μέσα σὲ
ὅλους τοὺς διω γμούς σας, σᾶς συμβουλεύω
καὶ σᾶς συνιστῶ τὸ ἑξῆς.

Μὴ λησμονεῖτε τὶς θυσίες καὶ τὸ αἷμα ποὺ
ἔ χυσαν τόσοι καὶ τόσοι ἀδελφοί σας, ποὺ προ -
ηγήθηκαν καὶ ἀ να δείχθηκαν ἤδη μάρτυρες
τῆς πίστεώς μας. Δεῖξ τε τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν
ἀνδρεία ποὺ ἔ δειξαν ὅλοι αὐτοί. Μισῆστε τὴν
ἁμαρτία, τὴν προδοσία, τὸ συμβιβασμό· ζηλῶ -
στε τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία τους, μιμη -θῆτε τὴ συνέπεια καὶ τὴν ἀκεραιότητά τους,
μὴ καμφθῆτε. Στὸ δρόμο σας προπορεύονται
οἱ μάρτυρες ἀδελφοί σας καὶ ἰδίως ὁ βασι-
λεὺς τῶν μαρτύρων, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός…

Αὐτὴ τὴν ἔννοια ἔχει, νομίζω, ἡ θαυμάσιαπερικοπὴ τοῦ ἀποστόλου ποὺ ἀκούσαμε σή-
μερα στοὺς ναούς μας καὶ ποὺ τελειώνει –καὶ
συνεχίζει παρακάτω– μὲ τὰ λόγια· «Τοιγαροῦν
καὶ ἡμεῖς (=Κ᾽ ἐμεῖς λοιπόν), τοσοῦτον ἔχον -
τες περικεί μενον ἡμῖν νέ φος μαρτύρων (=ἔχον -
τας γύρω μας τόσο μεγάλο σύννεφο ἀπὸ
μάρτυρες), ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν
εὐπερίστατον ἁμαρτίαν (=πετώντας ἀπὸ πά-
νω μας κάθε βάρος καὶ τὴν ἁμαρτία ποὺ εὔκο-
λα μπορεῖ νὰ μᾶς νικήσῃ), δι᾿ ὑπομονῆς τρέ-
χωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα (=ἂς τρέ-
χουμε μὲ ὑπομονὴ τὸν ἀγῶνα δρόμου ποὺ ἔ -
χουμε μπροστά μας), ἀφορῶντες εἰς τὸν πί-
στεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν (=ἔχον -
τας τὸ βλέμμα μας στραμμένο στὸν ἀρχηγὸ
τῆς πίστεώς μας ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν τελει-
ό τητα), ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς
ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας
(=ὁ ὁποῖος, ἀντὶ ν᾽ ἀπολαμβάνῃ τὴ χαρὰ ποὺ
τοῦ ἀνῆκε, ὑ πέμεινε σταυρικὸ θάνατο περι-
φρονώντας τὴ ντροπή), ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρό-
 νου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν (=καὶ τώρα ἔχει κα-
θί σει στὰ δεξιὰ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ). Ἀνα-
λογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα
ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς αὐτὸν ἀντιλογίαν
(=Ἀ ναλογιστῆτε λοιπὸν αὐτὸν ποὺ ἔχει ὑπο-
μεί νει τέτοια ἀντιλογία ἀπ᾽ τοὺς ἁμαρτωλοὺς
ποὺ τὸν βασάνισαν), ἵνα μὴ κάμητε ταῖς ψυ-
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χαῖς ὑμῶν ἐκ λυόμενοι (=γιὰ νὰ μὴν κουρα-
στοῦν οἱ ψυχές σας κ᾽ ἐξαντληθῆτε)» (ἔ.ἀ. 12,1-3).

* * *«Νέφος μαρτύρων»! Δηλαδή, δὲν εἶνε λί-
γοι οἱ μάρτυρες· εἶνε πολλοί, ἀναρίθμητοι, ἀ -
ποτελοῦν νέφος ὁλόκληρο.

Ἂν ἦταν δύο ἢ τρεῖς, θὰ μποροῦσε κανεὶς
νὰ φέρῃ καὶ ἀντίρρησι λέγοντας· Λίγοι μόνο
κατώρθωσαν νὰ μείνουν πιστοὶ στὸ Χριστό,
συνεπῶς δὲν εἶνε δίκαιο νὰ ζητῆται ἀπὸ μᾶς
κάτι ποὺ ἐλάχιστοι τὸ πέτυχαν. Ἐν τούτοις
οὔ τε ἡ ἀντίρρησι αὐτὴ στέκει, δὲν εἶνε σοβα-ρή· διότι, ἀκόμη καὶ ἕνας ἀπ᾽ τὰ ἑ κα τομμύρια
τῶν ἀνθρώπων ἂν βρισκόταν νὰ μείνῃ μέχρι
τέλους πιστὸς στὸ Χριστὸ καὶ νὰ ἐφαρμόσῃ
στὴ ζωή του τὸ Εὐαγγέλιο, θὰ ἔφτανε αὐτὸς
καὶ μόνο ὁ ἕνας νὰ δείξῃ, ὅτι ἡ χριστιανικὴ πί-
στις καὶ ζωὴ δὲν εἶνε κάτι τὸ ἀκατόρθωτο. Νά
ὅμως ὅτι ὄχι ἕνας ἀλλὰ πολλοί, «ἐκ πάσης
φυ λῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔ θνους» (Ἀπ.
5,9), πιστεύουν στὸν Κύριο, ζοῦν ἐν Κυρίῳ καὶ
πεθαίνουν γιὰ τὸν Κύριο.

Τὸ φωτεινὸ αὐτὸ νέφος τῶν μαρτύρων, ποὺ
δὲν διαλύεται ἀλλ᾽ ἀντιθέτως κάθε μέρα πυ-
κνώνει μὲ νέους μάρτυρες τῆς πίστεως καὶ
τῆς ἀρετῆς, εἶνε τὸ καύχημα τοῦ Χριστιανι-σμοῦ, ἡ λύπη τῶν δαιμόνων, ἀλλὰ –ἐκεῖνο ποὺ
κυρίως μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ– εἶνε ὁ τρομερὸςἔλεγχος τῶν ἀμελῶν καὶ ἀδιαφόρων ψυχῶν.Τί προφασίζονται οἱ ψυχὲς αὐτές· Θέλου-
με, λένε, νὰ ζήσουμε καὶ νὰ πεθάνουμε ὡς πι-
στοὶ Χριστι ανοί, ἀλλὰ χίλια ἐμπόδια δὲν μᾶς
ἀφήνουν. Σήμερα οἱ περιστάσεις εἶνε δύσκο-
λες· τὸ ἐπάγγελμά μας εἶνε πολυάσχολο, οἱ
πειρασμοὶ πολλοὶ καὶ διάφοροι… Αὐτὰ καὶ
ἄλλα τέτοια προφασίζονται οἱ πολλοί, γιὰ νὰ
δικαιολογήσουν τὴν ἀμέλεια, τὴν ὀκνηρία καὶ
τὴ δειλία τῶν ψυχῶν τους.Νά ὅμως οἱ μάρτυρες! Ἔζησαν κάτω ἀπὸ
τὶς χειρότερες συνθῆκες. Ἡ θλῖψι μὲ ὅλα τὰ
εἴ δη της ὥρμησε λυσσαλέα ἐναντίον τους, γιὰ
νὰ τοὺς ἀπογοητεύσῃ καὶ τοὺς καταβάλῃ· ὁ
σατανᾶς ἔρριξε πάνω τους ὅλους τοὺς πειρα -
σμούς· ὁ κόσμος ξεσηκώθηκε σύσσωμος. Καὶ
ὅμως αὐτοὶ ἔμειναν σταθεροὶ μέχρι τέλους.
Ἂν τολμᾶμε, ἂς συγκρίνουμε τὰ δικά μας «μαρ -
τύρια» μὲ τὰ μαρτύρια τῶν ἁγίων, καὶ θὰ δοῦ -
με ὅτι οὔτε τὸ ἕνα χιλιοστὸ τῶν ὅ σων ὑπέφε-
ραν ἐκεῖνοι δὲν ὑποφέρουμε ἐμεῖς, οἱ περισ-
σότεροι ἀπὸ μᾶς. Λέω οἱ περισσότεροι ἀπὸ
μᾶς, γιατὶ δὲν ἀρ νοῦμαι ὅτι ὑπάρχουν καὶ σή-μερα σὲ διάφορες ἀντιχριστιανικὲς χῶ ρες
Χριστιανοὶ ποὺ ἀνανεώνουν καὶ στὸν αἰ ῶνα
αὐτὸν τὰ μαρτύρια τῶν παλαιῶν μαρτύρων.

Ἀλλ᾿ αὐτοὶ εἶνε οἱ ἐκ λεκτοί. Οἱ ἄλλοι ἐμεῖςτί κάνουμε; Τί ἔχουμε ν᾿ ἀναφέρουμε ἀπὸ τοὺς
πειρασμούς μας ἄξιο νὰ συγκριθῇ μὲ τοὺς πει-
ρασμοὺς τῶν μαρτύρων; Γιὰ μᾶς, ποὺ δὲν πέ-
σαμε ἀκόμη στοὺς μεγάλους πειρασμοὺς καὶ
δὲν δοκιμάσαμε τὸ βάθος τῆς θλίψεως, καὶ δὲν
παλέψαμε στῆθος μὲ στῆθος ἐναντίον τῆς ἁμαρ-
 τίας τοῦ αἰῶνος τούτου, γιὰ μᾶς ποὺ τόσο εὔκο-
 λα ἀπογοητευόμαστε κ᾽ ἐγκαταλείπουμε ἄναν-
 δρα τὰ τιμημένα πεδία τῶν ἀγώνων, τὸ μέτωπο
τῆς στρατευομένης Ἐκκλησί ας, ναί, γιὰ μᾶς
τοὺς σημερινοὺς Χριστιανοὺς θὰ μποροῦσε ὁἀπόστολος Παῦλος νὰ ξαναπῇ τὰ μεγάλα του ἐ -
κεῖνα ἀφυπνιστικὰ λόγια (Ἑβρ. 12,4-7)· «Οὔπω μέχρις
αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀν -
ταγωνιζόμενοι (=Δὲν ἀντισταθήκατε ὣς τώρα
μέχρι αἵματος ἀγωνιζόμενοι κα τὰ τῆς ἁμαρτί -
ας), καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑ -
μῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται (=καὶ ξεχάσατε τὸν πα-
 ρηγορητικὸ λόγο ποὺ ἀπευθύνει ὁ Κύριος σ᾽
ἐσᾶς σὰν σὲ παιδιά του)· “Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώ ρει
παιδείας Κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐ λεγ-
χόμενος (=Γυιέ μου, μὴν ἀμελεῖς νὰ δέχε σαι
τὴν παιδαγωγία τοῦ Κυρίου, μήτε νὰ παρα λύ -
ῃς ὅταν ἐλέγχεσαι ἀπὸ αὐτόν). ὃν γὰρ ἀ γαπᾷ
Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν πα-
 ραδέχεται (=γιατὶ ὁ Κύριος ὅποιον ἀγα πᾷ τὸν
παιδεύει, καὶ μαστιγώνει ὅποιον τὸν ἀναγνωρί -
ζει ὡς δικό του παιδί). εἰ παιδείαν” ὑπομένετε,
ὡς “υἱοῖς” ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός… (=ἂν ὑπο-
 φέρετε τὴν παιδαγωγία, αὐτὸ δείχνει ὅτι ὁ Θε -
ὸς σᾶς συμ περιφέρεται σὰν σὲ υἱούς του…)».

* * *«Νέφος μαρτύρων»! Ἀδελφέ μου, σοῦ δίνω
μιὰ ταπεινὴ συμβουλή, ἢ μᾶλλον σοῦ τὴ δίνει
ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Στοὺς πειρασμοὺς καὶ
τὶς θλίψεις σου, ποὺ ἀσφαλῶς θὰ σὲ βροῦν ἐφ᾿
ὅσον βαδίζεις τὸ δρόμο τοῦ Χριστοῦ, θὰ αἰ -
σθάνεσαι μεγάλη ψυχικὴ ἀνακούφισι, θὰ ἐμ -
πνέεσαι καὶ θὰ παίρνῃς θάρρος γιὰ νὰ συνεχί -
σῃς μέχρι τέλους τὸν ἀγῶνα, ἂν θυμᾶσαι τί ἔ -παθαν καὶ τί ὑπέφεραν γιὰ τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ
ἑκατομμύρια μάρτυρες. Ἔτσι θ᾽ ἀποδιώχνῃς
ἀπ᾽ τὴν ψυχή σου τὴ δειλία, τὴν ἀπελπισία καὶ
τὴν ἀπογοήτευσι, καὶ γεμᾶτος πίστι θὰ βαδί -
ζῃς πρὸς τὰ ἐμπρός, ἕως ὅτου φθάσῃς στὸ
τέρμα τῆς νικηφόρου πορείας σου, στὸν οὐρα- νό, ὅπου μὲ ἀπερίγραπτη χαρὰ θὰ σὲ ὑποδε-
χθοῦν τὰ πλήθη τῶν μαρτύρων καὶ τῶν ἀγγέ-
λων καὶ θὰ ποῦν καὶ γιὰ σένα· Ὁ ἀδελφός μας
αὐτὸς ἔρχεται «ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης,
καὶ ἔπλυνε τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐλεύκανεν
αὐτὴν ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου» (Ἀπ. 7,14). 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 244/16-6-1940, σσ. 77-78).Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα καὶ ἐλάχιστη ἀνάπτυξις 10-5-2018.

2


