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ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ
«...και άκολουθείτω µοι»
Εάν ο Σταυρός αναµένει τον Ιησού, δέ δύναται να είναι διαφορετική η τύχη των µαθητών
Του, οι οποίοι θέλουν να Τον ακολουθήσουν. Ό πιστός µαθητής ακολουθεί και µιµείται
το διδάσκαλο όχι µόνο στη ζωή, αλλά και στο θάνατο. Στους µαθητές του Κυρίου ήταν
ξένη και δυσπαράδεκτη η ιδέα του µαρτυρίου του Χριστού. Ή ιδέα, κατά τους θεολόγους,
ενός ποθητού Μεσσία, άγνωστη στον Ίουδαϊσµό, δεν µπορούσε να γίνει κατανοητή από
τους µαθητές γι’ αυτό κι ο Πέτρος προσπάθησε να αποτρέψει τον Ιησού άπʹ το πάθος
(Μάρκ. 8,32). Ό Χριστός όµως, για να µή νοµίσουν οι µαθητές Του κι όσοι άλλοι είναι
ακό-λουθοί Του πως κοντά Του θα εξασφαλίσουν την καλοπέραση, απευθύνεται πλέον
στον όχλο (όπ.π. 8,34) και προς τους µαθητές Του ( Ματθ. 16,24) και προς «πάντας»
(Λουκ. 9, 23) και τους λέγει ποιά γνωρίσµατα θα πρέπει να έχουν οι άνθρωποι που θα
εγκολπωθούν τη διδασκαλία Του και θα Τον ακολουθήσουν.
Τα τρία γνωρίσµατα του Χριστιανού
Το πρώτο γνώρισµα είναι η απάρνηση του εαυτού µας· «άπαρνησάσθω εαυ-τόν» (Μάρκ.
8,34). Απάρνηση του εαυτού µας είναι η εγκατάλειψη του φιλή-δονου ή φιλόζωου
θελήµατος ή η απάρνηση του σώµατός µας και η προσχώ-ρηση στο µαρτύριο, είναι η
εγκατάλειψη των νοµίµων και δίκαιων απαιτήσεων του ανθρώπου ή η νέκρωση του έγώ
δηλ. να µην ανήκει κάποιος στον εαυτό του η απάρνηση της φιλαυτίας. Άπάρνηση του
εαυτού µας, λέγει ένας θεολό-γος, είναι η άρνηση της προσωπικής µας ασφάλειας που
ενστικτωδώς πάντο-τε ζητάµε σʹ αυτή τη ζωή και η συµπόρευση µε τον Ιησού στην οδό
του σταυρού και του πάθους. Αυτόν τον τρόπο ζωής, τονίζει ο Βίκτωρ ο Πρεσβύτερος
Αντιοχείας, οφείλουµε να τον αγαπήσουµε και να τον εργασθούµε σ’ όλη µας τη ζωή,
«δια παντός του βίου δεί ποιείν».
Το δεύτερο γνώρισµα του Χριστού, είναι από τον καθένα µας ή άρση του σταυρού·
«άράτω τον σταυρόν αυτού» (όπ. π.). Ένας νηπτικός πατέρας λέγει πως σηκώνω το
σταυρό σηµαίνει «προς πάσαν θλίψιν έτοιµον θέληµα». Να δε-χθούµε όλους τους
πειρασµούς µε χαρά και να αγωνισθούµε να οικειοποιη-θούµε τη χάρη του Χριστού.
Κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό µε άνεση. Όλοι οι Άγιοι είχαν επωµάδιο το σταυρό του
Κυρίου, δηλ. αυτόν πού τους ορίστηκε άπʹ Αυτόν. Ή άρση του σταυρού σηµαίνει πορεία
προς εκτέλεση και είναι ση-µείο γνησιότητας του Χριστιανού: Η απώλεια της ζωής χάριν
του Ιησού και του Ευαγγελίου είναι στην ουσία σωτηρία της ζωής (όπ. π. στίχ. 35).
Το τρίτο γνώρισµα είναι να ακολουθήσουµε το Χριστό· « καί ακολουθείτω µοι» (όπ. π.
στίχ. 34). Επειδή πολλοί που σταυρώνονταν ήταν ληστές, ο Κύ-ριος πρόσθεσε πως δεν
αρκεί να σταυρωθείς γιʹ Αυτόν, πρέπει και να Τον ακο-λουθήσεις. Αυτό σηµαίνει πως
πρέπει να εργασθούµε τις εντολές Του και να καλλιεργήσουµε τις αρετές. Να µισήσουµε
την αµαρτία και να αφοσιωθούµε στην εφαρµογή των εντολών και του νόµου του Θεού.
Ή άρνησή µας να ορίζε-ται ως µίσος για την αµαρτία, ενώ ή θέση µας να είναι ή
καλλιέργεια της χάρι-τος του Θεού.
Το χρέος των Χριστιανών
Πρώτα πρώτα να συνειδητοποιήσουµε πως κανείς δεν µπορεί να σωθεί παρά µόνο δια
του σταυρού του Κυρίου. Ό Χριστός εµφαντικά το τόνισε: «Αµήν αµήν λέγω ύµίν, εάν µή
ό κόκκος του σίτου πεσών είς την γήν άποθάνη, αυτός µόνος µένει, εάν δε άποθάνη,
πολύν καρπόν φέρει» (Ίωάν. 12,24). Όσο είµαστε δεµέ-νοι µε πράγµατα του κόσµου
τούτου - και για να είµαστε ειλικρινείς οι περισσό-τεροι από µας είµαστε δέσµιοι της
φιλαυτίας µας - δεν προοδεύουµε. Αυτή ή φιλαυτία είναι πολύµορφη. Παρουσιάζεται µε

το προσωπείο της φιλαργυρίας, της απολαύσεως των κοσµικών τιµών, της
υπερηφάνειας, του πείσµατος, των σαρκικών ηδονών, της θρησκευτικής υπεροψίας και
της νοµιζόµενης καθαρότητας, της επικρατήσεως γενικά των απόψεών µας. Εάν δεν
ανασπάσουµε ολόκληρη τη δηλητηριώδη αυτή ρίζα της φιλαυτίας σταυρώνοντας τον
εαυτό µας και τα πάθη µας, δεν πρόκειται να γίνουµε γνήσιοι µαθητές του Χριστού.
Ό παλαιός εαυτός µας κάνει το πάν να µην απογαντζωθεί από µας και µε λύσσα
πολεµεί κάθε αλλαγή προς το καλύτερο. Χρειαζόµαστε τη βοήθεια του Κυρίου. Ό
σταυρός του Χριστού θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε τον αγώνα µας. Κάθε τί που
είναι συνδεδεµένο µαζί µας και µας χωρίζει απʹ το Χριστό, να το αποβάλλουµε. Ή
απόρριψη αυτή είναι οδυνηρή και ζωοποιός. Δύσκολη, αλλά και σωτήρια. Είναι ο δρόµος
της Εκκλησίας. Να παίρνουµε δύναµη από τα µυστήρια της Εκκλησίας µας, για να
αντιµετωπίσουµε τα πάθη µας καί τίς αµαρτίες µας.
Αδελφοί µου,
Ας ακούσουµε τον Παύλο που έλεγε «καθʹ ήµέραν αποθνήσκω» (Αʹ Κορ. 15,31). Πέθαινε
πνευµατικά κάθε µέρα κατά κόσµο, για να ζήσει κοντά στο Χρι-στό. Αυτό ας κάνουµε κι
εµείς, για να σωθούµε.
ʹΑρχιµ.Ί.Δ.Φ.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ. η 34-38, θʹ 1)
Δεν υπάρχει αντάλλαγµα της ψυχής
Είπεν ό Κύριος· Όστις θέλει οπίσω µου έλθείν, άπαρνησάσθω εαυτόν, και άράτω τον
σταυρόν αυτού, και άκολουθείτω µοι. Ός γάρ άν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι,
απολέσει αυτήν ός δʹ αν άπολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εµού καί του Ευαγγελίου,
ούτος σώσει αυτήν. Τί γαρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδήση τον κόσµον όλον, και
ζηµιωθή την ψυχήν αυτού; ή τί δώ-σει άνθρωπος αντάλλαγµα της ψυχής αυτού; Ός γαρ
εάν έπαισχυνθή µε και τους έµούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τή µοιχαλίδι και αµαρτωλώ,
και ό Υιός του ανθρώπου έπαισχυνθήσεται αυτόν, όταν έλθη έν τη δόξη του Πατρός
αυτού, µετά των Αγγέλων των αγίων. Και έλεγεν αύτοίς, αµήν λέγω ύµίν, ότι είσί τίνες
των ώδε έστηκότων, οίτινες ού µή γεύσωνται θανάτου, έως άν ίδωσι την Βασιλείαν του
Θεού έληλυθυίαν εν δυνάµει.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Είπε ο Κύριος: «Εάν κανείς θέλει να µε ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας
σηκώσει το σταυρό και ας µε ακολουθήσει. Διότι όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, αυτός
θα τη χάσει, εκείνος πού θα χάσει τη ζωή του εξαιτίας µου και εξαιτίας του Ευαγγελίου,
αυτός θα τη σώσει. Διότι τί θα ωφελήσει τον άνθρωπο να κερδίσει τον κόσµο όλο και να
ζηµιωθεί την ψυχή του; Ή τί αντάλλαγµα είναι δυνατό να δώσει ο άνθρωπος για την
ψυχή του;
Διότι όποιος ντρέπεται για εµένα και µε τους λόγους µου στη γενεά αυτή τη µοιχαλίδα
και αµαρτωλή και ο Υιός του ανθρώπου θα αισθανθεί ντροπή γιʹ αυτόν, όταν έλθει µε
όλη τη δόξα του Πατέρα του µαζί µε τους αγίους αγγέλους». Και τους έλεγε: «Αλήθεια
σας λέγω, ότι υπάρχουν µερικοί από αυτούς, πού στέκονται εδώ, οι όποιοι δεν θα
γευθούν θάνατο, έως ότου δουν τη βασιλεία του θεού να έρχεται µε δύναµη».

