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Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὁ τίμιος σταυρὸς διδάσκαλός μας

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀγαπητοί μου,
εἶνε περίοδος ἀγώνων πνευματικῶν. Τὴν
περίοδο αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς καλεῖ ἰδιαιτέρως ν᾽ ἀγωνιστοῦμε καὶ νὰ πολεμήσουμε
τοὺς τρεῖς μεγάλους ἐχθροὺς τῆς ψυχῆς μας.
Ποιοί εἶνε αὐτοί; Ὁ ἁμαρτωλὸς κόσμος εἶνε
ὁ ἕνας, ὁ διάβολος εἶνε ὁ δεύτερος, καὶ ὁ τρίτος ἡ σάρκα. Ἐναντίον αὐτῶν τῶν ἐχθρῶν πρέπει νὰ πολεμήσουμε μέχρι θανάτου. Καὶ θὰ
τοὺς πολεμήσουμε ἀντιτάσσοντας τὶς ἀρετές·
τὰ ὅπλα δηλαδὴ τῆς νηστείας, τῆς προσευχῆς, τῆς μετανοίας, τῆς ἐλεημοσύνης.
Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ στὸν πόλεμο αὐτόν, ποὺ εἶνε
ὕπουλος, κουραστικὸς καὶ πιὸ ἐπικίνδυνος
ἀπ᾽ τοὺς ἄλλους πολέμους, ὑπάρχει φόβος νὰ
κουραστοῦμε, ν᾽ ἀπογοητευθοῦμε καὶ νὰ καταθέσουμε τὰ ὅπλα, γι᾽ αὐτὸ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προβλέπει, καὶ σήμερα ποὺ φτάσαμε
στὸ μέσον τῆς Τεσσαρακοστῆς προβάλλει γιὰ
ἐνίσχυσι ἐμπρός μας τὸν τίμιο σταυρό.
Ὁ τίμιος σταυρὸς εἶνε ἡ σημαία τοῦ Χριστιανοῦ. Καὶ ὅπως ὁ στρατιώτης ὅταν βλέπῃ ἐπάνω στὴ μάχη ν᾽ ἀνεμίζῃ ἡ σημαία τῆς πατρίδος του συγκινεῖται, παίρνει θάρρος, ἐμψυχώνεται καὶ ἀγωνίζεται μὲ νέα δύναμι, ἔτσι
καὶ ὁ Χριστιανὸς ὅταν βλέπῃ τὸ σταυρὸ τοῦ
Χριστοῦ παίρνει θάρρος, μεγάλο θάρρος.

***
Χριστιανὲ ἀδελφέ· σήμερα, Τρίτη Κυριακὴ
τῶν Νηστειῶν, ὄχι ἁπλῶς νὰ προσκυνήσῃς
τὸν τίμιο σταυρό, ἀλλὰ καὶ νὰ σταθῇς νὰ τὸν
μελετήσῃς μὲ πόθο, καὶ τότε θὰ διδαχθῇς ὑψηλὰ μαθήματα. Ἂς γίνῃ λοιπὸν σήμερα ὁ τίμιος σταυρὸς διδάσκαλός μας. Ὑπάρχει ἄλλος
δάσκαλος μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν σταυρό; Διδάσκει τὸν πλούσιο, διδάσκει τὸν φτωχό, διδάσκει τὸν θλιμμένο, διδάσκει τὸν ἁμαρτωλό.
⃝ Ὁ σταυρὸς διδάσκει τὸν πλούσιο. Θέλετε
ν᾽ ἀκούσετε τί ἔχει νὰ τοῦ πῇ;
Πρέπει ν᾽ ἀγαπήσῃς, τοῦ λέει, τὸν φτωχὸ
ὅπως ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἀγάπησε ἐσέ-

να καὶ ὅλους ἐσᾶς τοὺς θνητοὺς τῆς γῆς.
Γιατὶ φτωχοὶ εἶστε μπροστά του ὅλοι.
Τί ἦταν ἀλήθεια ὁ Χριστός; Βασιλεὺς τῶν
οὐρανῶν, ὁ Κύριος τοῦ παντός. Πλούτη εἶχε
ἄπειρα, ἀμέτρητα· πλούτη του ἡ ἀγάπη καὶ τὸ
ἔλεός του, πλούτη του οἱ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, πλούτη του τὰ ἀστέρια καὶ οἱ γαλαξίες
τοῦ στερεώματος, ἄπειρος πλοῦτος του ἡ ἀγάπη τοῦ οὐρανίου Πατρός του πρὸς αὐτόν.
Καὶ ὅμως αὐτός, ὁ πάμπλουτος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ,
τόσο πολὺ ἀγάπησε ἐμᾶς τοὺς πένητες, ὥστε
ἦρθε κοντά μας· ἄφησε καὶ πλούτη καὶ θρόνο καὶ οὐρανούς, φόρεσε σάρκα ἀνθρώπινη,
«ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη» (Βαρ. 3,38). Αὐτός, «ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων
καὶ κύριος τῶν κυριευόντων» (Α΄ Τιμ. 6,15), «δι᾽ ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν» (Β΄ Κορ. 8,9· πρβλ. Ἐφ. 2,4).
Φαντασθῆτε ἕνα βασιλιᾶ ν᾽ ἀφήνῃ τὸ θρόνο, ν᾽ ἀποβάλλῃ τὰ μεταξωτὰ ῥοῦχα, νὰ φοράῃ τὰ κουρέλια ἑνὸς ζητιάνου, νὰ φεύγῃ ἀπ᾽
τὸ παλάτι χωρὶς ἀκολουθία, νὰ φτάνῃ στὴν καλύβα ἑνὸς φθισικοῦ, νὰ μπαίνῃ καὶ νὰ κάθεται ἐκεῖ προσφέροντάς του κάθε βοήθεια. Ὑπάρχει πάνω στὴ γῆ τέτοιος βασιλιᾶς; Δὲν ξέρω. Ἂν δὲν ὑπάρχῃ ἄλλος, ὑπάρχει ὅμως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτὸς ταπεινώθηκε ὅσο κανένας βασιλιᾶς τοῦ κόσμου. Ἄφησε
τὰ παλάτια τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἦρθε ἐδῶ στὴν
καλύβα ποὺ λέγεται γῆ· τόση ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον ἔδειξε ὁ Χριστὸς στὸν φτωχὸ καὶ
δυστυχισμένο ἄνθρωπο. Τέτοιο λοιπὸν ἐνδιαφέρον καὶ ἀγάπη ἂς δείχνουν οἱ πλούσιοι
γιὰ ὅλους τοὺς φτωχοὺς ἀδελφούς των. Ὦ
σεῖς ποὺ ἔχετε οἰκονομικὴ εὐχέρεια, ὁ Χριστὸς ἔδωσε τὸ τίμιο αἷμα του· ἐσεῖς δὲν θὰ
θυσιάσετε λίγα χρήματα γιὰ τὴν ἀγάπη του;
Ἡ μελέτη τοῦ τιμίου σταυροῦ ἐμπνέει στὸν
πλούσιο συμπάθεια, εὐσπλαχνία, ἐνδιαφέρον
συμπόνια, θυσία γιὰ τὸν φτωχό. Μὲ μιὰ λέξι ὁ
σταυρὸς τοῦ ἐμπνέει τὴν ἀγάπη.

⃝ Ὁ σταυρὸς ὅμως διδάσκει καὶ τὸν φτωχό.
Διότι ὁ ἐπ᾽ αὐτοῦ θυσιασθεὶς Κύριος δὲν ἔζησε ζωὴ πολυτελείας καὶ ἀνέσεων· ἔζησε μὲ
κόπο καὶ ἱδρῶτα, στενότητα καὶ στερήσεις, ἄστεγος καὶ ἀκτήμων, φτωχὸς στὸ ἔπακρο. Ὅσοι λοιπὸν εἴμαστε φτωχοὶ μὴ ξεχνᾶμε, ὅτι «ὁ
ἀρχηγὸς τῆς σωτηρίας ἡμῶν» (Ἑβρ. 2,10) ἔζησε καὶ
πέθανε φτωχός· κι ὅτι εἶνε πολὺ προτιμότερη ἡ τίμια φτώχεια ἀπὸ θησαυροὺς ποὺ μαζεύει μὲ τὸ φτυάρι ἡ ἀδικία. Γι᾽ αὐτὸ ὁ τίμιος
σταυρὸς ἔχει νὰ πῇ καὶ στὸν φτωχό·
Εἶσαι φτωχός, ἀλλὰ ἔχεις μιὰ καλύβα· ὁ Χριστὸς δὲν εἶχε τίποτα. «Οἱ ἀλεποῦδες», ἔλεγε,
«ἔχουν φωλιὲς νὰ μποῦνε καὶ τὰ πουλιὰ τοῦ
οὐρανοῦ κάπου βρίσκουν νὰ μείνουν, μὰ ὁ
Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου (=ἐγώ) δὲν ἔχει ποῦ νὰ
γείρῃ τὸ κεφάλι» (Ματθ. 8,20. Λουκ. 9,58). Εἶσαι φτωχός,
μὰ ὅταν ἀρρωστήσῃς θὰ βρεθῇ ἕνα κρεβάτι
νὰ ξαπλώσῃς· ὁ Χριστὸς ὅμως πέθανε ὄχι πάνω σ᾽ ἕνα κρεβάτι ἀλλὰ πάνω σ᾽ ἕνα σταυρό,
ἐκεῖ «παρέδωκε τὸ πνεῦμα» (Ἰω. 19,30).
Ζῆσε μὲ φτώχεια, ἀλλὰ μὲ χέρια τίμια, μέτωπο καθαρὸ καὶ καρδιὰ ἀγαθή. Κι ἂν δὲν κάθεσαι τώρα σὲ πολυθρόνες καὶ ἀνάκλιντρα,
ὅταν ἔλθῃ ὁ Χριστὸς ἐν τῇ δόξῃ του θὰ καθήσῃς κ᾽ ἐσὺ σὲ «θρόνο», ποὺ ἑτοιμάζει γιὰ ἐκείνους ποὺ τὸν ἀκολουθοῦν πιστά (πρβρ. Ματθ. 19,28) καὶ
θ᾽ ἀναδειχθοῦν στὸ τέλος νικηταί (πρβλ. Ἀπ. 3,21). Δὲν
βλέπεις; ὁ σταυρός, αὐτὸ τὸ τραχὺ ξύλο, ἔγινε
ὁ λαμπρὸς θρόνος τοῦ φτωχοῦ Ναζωραίου.

⃝ Ὁ σταυρός, ἀκόμα, διδάσκει τὸν θλιμμένο,
εἶνε ἡ παρηγορία κάθε πονεμένου. Τί; χύνεις
δάκρυα στὴ ζωὴ αὐτή; πεινᾷς; στερεῖσαι; εἶσαι ἄρρωστος; σὲ συκοφαντοῦν; σὲ καταδιώκουν; Ὁ σταυρὸς λοιπὸν σοῦ λέει·
Σήκωσε μὲ θάρρος τὸ σταυρό. Μὴ ξεχνᾷς,
ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ ὑποφέρεις τὰ ὑπέφερε καὶ ὁ
Χριστός. Ἡ θλῖψι σου εἶνε ἕνας σταυρὸς ποὺ
πρέπει κ᾽ ἐσὺ νὰ τὸν σηκώσῃς μὲ ὑπομονή,
ὅπως ὁ Χριστὸς σήκωσε τὸ δικό του σταυρό.
Καὶ ἂν στὸ δρόμο κουραστῇς, δὲν θὰ σ᾽ ἀφήσῃ μόνο· ἐκεῖνος θὰ σοῦ στείλῃ κάποιον Κυρηναῖο (βλ. Ματθ. 27,32. Μᾶρκ. 15,21. Λουκ. 23,26) νὰ σὲ βοηθήσῃ.
Τὸ σταυρὸ ποὺ σηκώνεις σήκωσαν πρωτύτερα ἄλλοι πολλοί. Ἂν τώρα συγκρίνῃς τὸ δικό σου σταυρὸ μ᾽ ἐκείνους ποὺ σήκωσαν οἱ ἅγιοι μάρτυρες, θὰ βρεθῇ πολὺ μικρός. Ἂν μάλιστα τὸν συγκρίνῃς μὲ τὸ σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ,
θὰ δῇς ὅτι τὰ δικά σου βάσανα, ὅσο μεγάλα κι
ἂν φαίνωνται, εἶνε ἐλαφρὰ σὰν ἄχυρο ἐμπρὸς
σ᾽ ἕνα βουνὸ ἀπὸ μολύβι. Κανείς δὲν πόνεσε,
δὲν ἔκλαψε, δὲν βασανίστηκε, δὲν μαρτύρησε
σὰν τὸ Χριστό. Γι᾽ αὐτὸ ἀτενίζοντας τὸν σταυρό του παρηγορεῖσαι καὶ ὑπομένεις.
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⃝ Ὁ τίμιος σταυρὸς δὲν εἶνε μόνο ὁ διδάσκαλος τῶν πλουσίων, ὁ ποδηγέτης τῶν φτωχῶν,
ἡ παρηγορία τῶν δυστυχισμένων· εἶνε ἀκόμη
καὶ ὁ χειραγωγὸς τῶν ἁμαρτωλῶν στὴν σωτηρία. Διδάσκει τὸν ἁμαρτωλό.
Οἱ ἁμαρτωλοὶ παλεύουν οἱ ταλαίπωροι μέσα στὰ κύματα καὶ κινδυνεύουν νὰ πνιγοῦν.
Πόση χαρὰ αἰσθάνεται ἕνας ναυαγὸς ὅταν
μέσα στὸ σάλο τῶν κυμάτων βρῇ μιὰ σανίδα,
ἕνα ξύλο! τὸ ἁρπάζει ἀμέσως, τὸ ἀγκαλιάζει,
γιατὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ τὸν σώσῃ. Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ μὲ τὸν ἁμαρτωλό· σανίδα σωτηρίας εἶνε ὁ τίμιος σταυρός, σωσίβιο τοῦ ἁμαρτωλοῦ.
Μόνο, ἁμαρτωλὲ ἀδελφέ μου, μὴν ἀπελπίζεσαι. Καὶ γιὰ σένα σταυρώθηκε ὁ Χριστός,
καὶ γιὰ τὰ δικά σου ἐγκλήματα ἔχυσε τὸ ἅγιο
αἷμα του. Μιὰ σταλαγματιὰ τοῦ αἵματος τοῦ
Κυρίου ξεπλένει ὅλα τὰ ἁμαρτήματα. Μετανόησε καὶ ζήτησε νὰ συγχωρηθῇς στὸ ἱερὸ
μυστήριο τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως.

***
Ἀγαπητοί μου! Ὁ Χριστὸς μᾶς ἀξίωσε σήμερα νὰ προσκυνήσουμε τὸ σταυρό του. Ἀλλὰ δὲν φτάνει μόνο ὁ ἀσπασμός του. Ὁ σταυρὸς πρέπει νὰ γίνῃ τὸ ἀλφαβητάριό μας, τὸ
ἀναγνωστικό μας στὸ σχολεῖο τοῦ Ἰησοῦ.
Εἴμαστε πλούσιοι; Ἂς συλλαβίσουμε ἐκεῖ
τὴ διδασκαλία ποὺ μὲ τὸ αἷμα του ἔγραψε ὁ
Λυτρωτής· Ἀγαπῆστε τοὺς φτωχοὺς ὅπως
τοὺς ἀγάπησα κ᾽ ἐγώ.
Εἴμαστε φτωχοί; Ἐκεῖ πάλι ἂς διαβάσουμε
τὴν θεία προτροπή του· Ζῆστε μὲ ἁγιωσύνη,
τιμιότητα, ἐργατικότητα, ὅπως ἔζησα κ᾽ ἐγώ.
Εἴμαστε βασανισμένοι; Ἂς διαβάσουμε, καὶ
πάλι θὰ δοῦμε γεγραμμένο ἐκεῖ· «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰω. 16,33).
Εἴμαστε, τέλος, ἁμαρτωλοί; Ἐμεῖς πρὸ παντὸς ἂς διαβάσουμε τὰ σημερινὰ λόγια· «Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον
ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36).
Ἂν μάθῃς νὰ μελετᾷς τὸ σταυρό, αὐτὸς θὰ
γίνῃ ὁδηγὸς καὶ βοηθός σου. Καὶ θ᾽ ἀξιωθῇς νὰ
τὸν δῇς τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως νὰ λαμποκοπᾷ σὰν τὸν ἥλιο. Μακάρι τότε νὰ τὸν προκυνήσουμε καὶ νὰ ποῦμε· Χαῖρε σταυρέ, θρόνε τοῦ
Δεσπότου. Προστάτεψε τὸν κόσμο. Εὐλόγησε
τοὺς πιστούς. Παῦσε τοὺς πολέμους. Φέρε εἰρήνη στοὺς λαούς. Ὁδήγησε σὲ μετάνοια κάθε ἁμαρτωλό. Παρηγόρησε τοὺς θλιμμένους.
Ἀξίωσέ μας νὰ προσκυνήσουμε τὰ πάνσεπτα
πάθη καὶ νὰ πανηγυρίσουμε τὴν ἔνδοξο ἀνάστασι τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ!
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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