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Οἱ καλοὶ στρατιῶτες κακοπαθοῦν

«Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Τιμ. 2,3)

ήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ὁ μεγαλομάρτυς ἅγιος Ἀρτέμιος. Ἔχετε διαβάσει
τὸν βίο του; Ἀνοῖξτε τὸ συναξάρι του, καὶ θὰ
βρεθῆτε μπροστὰ σὲ μιὰ σπουδαία μορφή.
Ἦταν ἀνώτατος ὑπάλληλος τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους στὰ χρόνια τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου (288-337 μ.Χ.). Ὁ πρῶτος ἐκεῖνος
Χριστιανὸς αὐτοκράτωρ ἐξετίμησε τὸν Ἀρτέμιο, τὸν προήγαγε καὶ τὸν ἔκανε δοῦκα καὶ
αὐγουστάλιο (=μικρὸ αὔγουστο), ἀνώτατο δηλαδὴ στρατιωτικὸ καὶ πολιτικὸ διοικητὴ τῆς
μεγάλης πόλεως τῆς Ἀλεξανδρείας.
Μετὰ ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο ὅμως, τὸ
361-363 μ.Χ., βασίλευσε ὁ Ἰουλιανὸς ὁ παραβάτης, ὁ ὁποῖος θέλησε νὰ ἐπαναφέρῃ τὴν
εἰδωλολατρία καὶ ἐδίωξε τοὺς Χριστιανούς.
Αὐτὸς συνέλαβε κληρικούς, φυλάκισε, τυράννησε, δήμευσε περιουσίες πιστῶν, ἐνίσχυσε τὶς αἱρέσεις, ἵδρυσε μαντεῖα, ἔστησε
βωμοὺς καὶ προσέφερε θυσίες στὰ εἴδωλα.
Ὅταν ὁ Ἀρτέμιος ἔμαθε ὅτι ὁ Ἰουλιανὸς
στὴν Ἀντιόχεια πιέζει καὶ τιμωρεῖ τοὺς Χριστιανούς, σηκώθηκε καὶ πῆγε αὐτόκλητος ἐκεῖ καὶ παρουσιάστηκε μπροστὰ στὸν ἀποστάτη. Τὸ ὅτι εἶχε μεγάλο ἀξίωμα δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ πιστεύῃ στὸ Χριστὸ καὶ νὰ δείχνῃ
τὴν πίστι του· καὶ τώρα ποὺ ἔφτασε ἡ ὥρα νὰ
πῇ τὴν ἀλήθεια, τὴν εἶπε μὲ παρρησία καὶ ἦρθε σὲ σύγκρουσι μὲ τὸν αὐτοκράτορα. Τόλμησε, ἀξιωματικὸς αὐτός, νὰ ἐλέγξῃ τὸ βασιλιᾶ,
ποὺ οἱ ἄλλοι τὸν κολάκευαν γιὰ νὰ ἔχουν τὴν
εὔνοιά του καὶ νὰ τοὺς δίνῃ ἀξιώματα. Στὰ
ἄλλα σεβόταν καὶ ὑπήκουε στὸ βασιλιᾶ, τὴν
προσβολὴ ὅμως τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ καὶ
τὸ διωγμὸ τῶν Χριστιανῶν δὲν τὰ ἀνέχθηκε.
Ἀμέσως τὸν ἔπιασαν, τὸν χτύπησαν μὲ βούνευρα, ἔξυσαν τὴν πλάτη καὶ τὰ πλευρά του,
τὸν ἔρριξαν πληγωμένο στὴ φυλακή. Τέλος,
ἀφοῦ προηγουμένως τὸν συνέθλιψαν ἀνάμε-

σα σὲ δύο μεγάλες πέτρινες πλάκες μέχρι τοῦ
σημείου νὰ βγοῦν ἔξω τὰ μάτια του καὶ νὰ χυθοῦν τὰ ἐντόσθιά του, κι ἀφοῦ συνέτριψαν
κάθε μέλος τοῦ σώματός του, τὸν ἀποκεφάλισαν. Ἔτσι ἔλαβε τὸ στεφάνι τοῦ μάρτυρος
καὶ δόξασε τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτὸ ἡ
Ἐκκλησία τὸν τιμᾷ καὶ τοῦ ψάλλει ὕμνους.
Ἐμεῖς τώρα θὰ ῥίξουμε μιὰ ματιὰ στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ διαβάζεται σήμερα.
Εἶνε μία περικοπὴ ἀπὸ τὴν Δευτέρα (Β΄) πρὸς
Τιμόθεον ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

***
Ἀπὸ τὶς φυλακὲς τῆς Ῥώμης γράφει, ἀγαπητοί μου, ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ μαθητή
του Τιμόθεο ἐπίσκοπο τῆς Ἐφέσου. Ξέρετε
πῶς μοῦ φαίνεται; Τὸν βλέπω νὰ ἐνεργῇ σὰν
ἕνας γενναῖος στρατηγὸς πού, ἐνῷ εἶνε πληγωμένος καὶ φέρει πάνω στὸ κορμί του τραύματα βαρειά, δὲν ἐννοεῖ ὣς τὴν τελευταία
του ἀναπνοὴ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ πεδίο τῆς
μάχης καί, μολονότι αἱμόφυρτος, ἐξακολουθεῖ νὰ ἐκδίδῃ διαταγές, ἔχοντας στὸ νοῦ καὶ
στὴν καρδιά του μία σκέψι καὶ ἕνα πόθο, τὴ
νίκη τῆς πατρίδος του. Τέτοιος στρατηγὸς
τοῦ Χριστοῦ ἦταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος.
Ἔχοντας στὰ χέρια του δεσμὰ καὶ μὲ δεμένο τὸ σῶμα στὴν ἁλυσίδα, ἐγκαταλελειμμένος ἀπ᾽ τοὺς περισσότερους συνεργάτες του,
βλέποντας μπροστά του τὸ θάνατο ὁλοένα
καὶ περισσότερο νὰ πλησιάζῃ, δὲν σκέπτεται
τίποτ᾽ ἄλλο –τί γενναία καὶ φιλόσοφη ψυχή!–
παρὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τὴν προκοπὴ τῶν Χριστιανῶν, τὴ νίκη τῆς πίστεως.
Γράφει λοιπὸν στὸν Τιμόθεο καὶ τοῦ συνιστᾷ θάρρος, ὑπομονή, αὐταπάρνησι. Τί τοῦ
λέει· «Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Τιμ. 2,3). Ὦ Τιμόθεε,
τοῦ λέει, οἱ ἡμέρες αὐτές, ἡ ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, δὲν εἶνε καιρὸς γιὰ ἀνάπαυσι καὶ ἀπό-

λαυσι· εἶνε καιρὸς ἐργασίας, καιρὸς ἀγώνων
σκληρῶν, καιρὸς κακοπαθείας, καιρὸς αἵματος! Γιὰ νὰ στηρίξῃς τὴν πίστι, γιὰ νὰ προοδεύσῃ τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ πολεμήσῃς τοὺς ἐχθρούς της, χρειάζονται κόποι,
καὶ κόποι μεγάλοι. Λοιπὸν πάρε τὴν ἀπόφασι
ὅτι δὲν θὰ ζήσῃς μὲ ἀνέσεις, δὲν θὰ καλοπεράσῃς· θὰ ζήσῃς μὲ ἀντιξοότητες καὶ μὲ
σκληραγωγία, ὅπως ζῇ ἕνας εὐσυνείδητος
στρατιώτης ποὺ θέλει νά ᾽νε συνεπὴς μὲ τὴν
ἀποστολὴ ποὺ ἀνέλαβε. «Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ».
«Καλὸς στρατιώτης». Ὁ ἀπόστολος Παῦλος παραβάλλει τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Χριστιανοῦ, καὶ μάλιστα τοῦ κληρικοῦ καὶ ποιμένος τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ
στρατιώτου. Ὅπως εἶνε δύσκολη ἡ ζωὴ καὶ βαρὺ καὶ γεμᾶτο περιπέτειες καὶ κινδύνους τὸ
ἔργο τοῦ στρατιώτου, ἔτσι εἶνε δύσκολη ἡ ζωὴ
καὶ βαρὺ τὸ ἔργο τοῦ Χριστιανοῦ καὶ μάλιστα
τοῦ ποιμένος πάνω στὴ γῆ.
Παρατηρῆστε τὸ στρατιώτη πόσο κακοπαθεῖ χάριν τῆς πατρίδος. Ἐγκαταλείπει ἀγαπημένα πρόσωπα –γέροντες γονεῖς, ἐκλεκτὴ
γυναῖκα, μικρὰ παιδιά– κι ἀφοσιώνεται στὸ
ἔργο τοῦ στρατοῦ. Ὑποφέρει κακουχίες πολλές. Κοιμᾶται κάτω ἀπὸ ἀντίσκηνα. Μένει ἐκτεθειμένος σὲ ὅλες τὶς καιρικὲς συνθῆκες
καὶ μάλιστα σὲ κακοκαιρίες. Βαδίζει κάτω ἀπὸ
τὶς καυστικὲς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου ἢ κάτω ἀπὸ
βροχὴ καὶ μέσα σὲ χιόνια. Μένει ἄγρυπνος
πάνω στὰ βουνά. Μάχεται κ᾽ εἶνε ἕτοιμος νὰ
πέσῃ γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς πατρίδος.
Αὐτὰ ὑποφέρει ὁ στρατιώτης, ὁ στρατιώτης ὁ καλός· γιατὶ ὑπάρχουν καὶ στρατιῶτες
κακοί, ποὺ δὲν σκέπτονται τὴν πατρίδα παρὰ
μόνο τὸ ἄτομό τους, τὸ ἄθλιο ἐγώ τους. Αὐτοὶ δὲν ἔχουν διάθεσι νὰ ὑποβληθοῦν σὲ στερήσεις. Μόλις συναντήσουν τὶς πρῶτες κακουχίες δυσανασχετοῦν καὶ γογγύζουν. Αὐτοὶ ἀγανακτοῦν κατὰ τῶν ἀξιωματικῶν τους.
Αὐτοὶ σὲ ὥρα κινδύνου ἐγκαταλείπουν τοὺς
συναδέλφους τους, προδίδουν τὴν πατρίδα
τους, εἶνε ἱκανοὶ νὰ δημιουργήσουν πανικὸ
μέσα στὸ στράτευμα καὶ νὰ τὸ διαλύσουν.
«Στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ὑποφέρουν
καὶ κακοπαθοῦν οἱ καλοὶ στρατιῶτες. Ἀλλὰ
κατὰ τὴν ὡραία παρομοίωσι τοῦ ἀποστόλου
Παύλου, ὁ ὁποῖος γνώρισε ὅλες τὶς φάσεις
τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς, καὶ οἱ Χριστιανοὶ ὑποφέρουν καὶ κακοπαθοῦν, ὡς καλοὶ στρατιῶτες ὄχι πλέον τοῦ ἄλφα ἢ τοῦ βῆτα βασιλέως ἢ δικτάτορος τῆς γῆς, ἀλλὰ «ὡς καλοὶ
στρατιῶται Ἰησοῦ Χριστοῦ», τοῦ «βασιλέως
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τῶν βασιλευόντων καὶ κυρίου τῶν κυριευόντων» (Α΄ Τιμ. 6,15). Διότι ἡ Χριστιανικὴ ζωὴ δὲν μοιάζει μὲ μία ὁμαλὴ ἀσφαλτοστρωμένη λεωφόρο, πάνω στὴν ὁποία περπατάει κανεὶς καὶ
τρέχει μὲ τὸ ἁμάξι του ἄνετα. Ὄχι. Ἡ Χριστιανικὴ ζωή, ὅπως τὴν δίδαξε ὁ Χριστὸς καὶ τὴν ἐφάρμοσε ὁ ἴδιος καὶ οἱ γνήσιοι μαθηταί του, ἔχει «στενὴ πύλη» καὶ εἶνε «ὁδὸς τεθλιμμένη»
(Ματθ. 7,13-14). Στὸ δρόμο αὐτόν, καὶ μάλιστα στὴν ἀρχὴ τῆς ὁδοιπορίας, ὁ Χριστιανὸς θὰ συναντήσῃ ἐμπόδια πολλά. Τρία ἀπ᾽ αὐτὰ εἶνε·
 Ἡ σάρκα. Ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός του, ὁ διεφθαρμένος ἑαυτός του, θὰ ἐπαναστατήσῃ ἐναντίον του· καὶ θὰ χρειαστῇ ἀγώνας, μεγάλος ἀγώνας, γιὰ νὰ ὑποτάξῃ τὴ σάρκα στὸ πνεῦμα.
 Ὁ κόσμος, δεύτερον· ὁ ἁμαρτωλὸς κόσμος,
μὲ ὅλα του τὰ φόβητρα καὶ μὲ ὅλα του τὰ
θέλγητρα, θὰ ἐκστρατεύσῃ ἐναντίον του καὶ
θὰ πασχίσῃ νὰ τὸν κάνῃ καὶ πάλι δικό του,
αἰχμάλωτό του.
 Ὁ σατανᾶς, τρίτον, σὰν λιοντάρι ποὺ οὐρλιάζει πεινασμένο, «ὡς λέων ὠρυόμενος», δὲν
θὰ πάψῃ, μέχρι τὴν τελευταία ἀναπνοὴ τοῦ
Χριστιανοῦ, νὰ τὸν καταδιώκῃ καὶ νὰ ψάχνῃ
εὐκαιρία νὰ τὸν «καταπίῃ» (Α΄ Πέτρ. 5,8).
Θὰ χρειαστῇ λοιπὸν ἀγώνας, κι ὁ ἀγώνας
αὐτὸς γίνεται ἀκόμη τραχύτερος σὲ καιρὸ διωγμοῦ ἐναντίον τῆς πίστεως, ἐκ μέρους τῶν
ἀσεβῶν καὶ ἀντιχρίστων. Νά γιατί ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γράφοντας στὸ μαθητή του Τιμόθεο, δὲν διστάζει νὰ τοῦ φανερώσῃ τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ τοῦ πῇ, ὅτι στὴ ζωή του ὡς Χριστιανὸς θὰ ὑποφέρῃ πολλά.
«Καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἀλλὰ
οἱ κόποι κ᾽ οἱ ἀγῶνες ἑκατονταπλασιάζονται,
ὅταν εἶνε κανεὶς ποιμένας ψυχῶν, ὅπως ἦταν
ὁ Τιμόθεος. Ὤ τότε! ὑπεύθυνος γιὰ τὸν ἑαυτό
του, ὑπεύθυνος ἀκόμη γιὰ ὅλες τὶς ψυχές, ποὺ
περιμένουν ν᾿ ἀκούσουν ἀπ᾿ αὐτὸν ὁδηγίες,
νὰ δοῦν τὸ καλὸ παράδειγμά του, νὰ ἐμπνευσθοῦν ἀπὸ τὴν πίστι καὶ τὴν ἀρετή του.
***
Ἀδελφοί! Εἴμαστε στρατιῶτες τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ; Ἂν δὲν εἴμαστε, ἂς φιλοτιμηθοῦμε
λοιπὸν ν᾽ ἀναδειχθοῦμε καλοὶ καὶ γενναῖοι
στρατιῶτες του. Γιὰ τὸ Χριστὸ τὸν Κύριό μας
ὄχι μόνο τὶς μικρές μας ἀνέσεις ἀλλὰ κι αὐτὸ
τὸ αἷμα καὶ τὴ ζωή μας νά ᾽μαστε ἕτοιμοι νὰ
θυσιάσουμε. Καὶ εἴθε ὑπὸ τὴν ἀρχιστρατηγία
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ θραύσουμε τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους καὶ νὰ βαδίσουμε μὲ τιμὴ
πρὸς τὴν κατάκτησι τῆς δόξης τοῦ οὐρανοῦ,
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ· ἀμήν.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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