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 Τροφίμου, Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος μαρτύρων (276).  
 
 

 

Ομιλία ΝΕ΄ (Ματθ. 16, 24 - 27) 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 

 

«Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του· Εάν κανείς θέλει να με ακο-
λουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει τον σταυρό του 
και ας με ακολουθήσει». 
 
 

[…] αι πρόσεχε πώς ομιλεί τελείως ακατανάγκαστα. Διότι δεν εί-
πε, ότι, και αν ακόμη θέλετε, και αν δεν θέλετε, πρέπει να το πάθετε 
αυτό, αλλά τι είπε· «Εάν κανείς θέλει να με ακολουθήσει». Δεν σας 
ζητώ διά της βίας, δεν σας εξαναγκάζω, αλλά τον καθένα τον αφήνω 
κύριο της διαθέσεώς του· διά τούτο και σας λέγω, «εάν κανείς θέ-
λει». Διότι σας προσκαλώ προς αγαθά και όχι προς κακά και δυσά-
ρεστα, όχι προς κόλαση και τιμωρία, ώστε να σας αναγκάσω. Πράγ-
ματι λοιπόν η ίδια η φύση του πράγματος είναι ικανή να προσελκύ-
σει. Λέγοντας δε αυτά προσείλκυε ακόμη περισσότερο. Διότι εκεί-
νος που χρησιμοποιεί βία, πολλές φορές απομακρύνει, ενώ εκείνος 
που αφήνει τον ακροατή να ενεργήσει μόνος του, τον προσελκύει 
περισσότερο. Καθόσον η φροντίδα για κάποιον έχει μεγαλύτερη δύ-
ναμη από τη βία. […] Αλλ’ όμως μην έχετε τη γνώμη ότι αυτό είναι το 
να με ακολουθείτε, αυτό που κάνετε τώρα ακολουθούντες με. Χρειά-
ζεται να υπομείνετε πολλούς κόπους, πολλούς κινδύνους, εάν έχετε 
σκοπό να με ακολουθήσετε. Δεν πρέπει λοιπόν, Πέτρε, επειδή ομο-
λόγησες ότι είμαι ο Υιός του Θεού, να αναμένεις διά τούτο και μό-
νον στεφάνους και να νομίζεις ότι αυτό είναι αρκετό για τη σωτηρία 
σου, και να απολαμβάνεις στο εξής την ανάπαυσή σου με τη σκέψη 
ότι έπραξες το παν. Μπορώ βέβαια, επειδή είμαι Υιός του Θεού, να 
μη σε αφήσω να συναντήσεις δυσκολίες, αλλά δεν το θέλω προς χά-
ριν σου, ώστε και ο ίδιος να συνεισφέρεις κάτι και να καταστείς ά-
ξιος για μεγαλύτερες τιμές. Καθ’ όσον ούτε και αν κανείς είναι αγω-
νοθέτης και έχει αθλητή φίλο, θα θελήσει να τον στεφανώσει και μό-
νον    από    χάρη,    αλλά    να   το   κάνει   αυτό   και   για   τους  κόπους  του  και  προ- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ. η΄ 34-θ΄ 1) 
 

    Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω 
ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὃς γὰρ 
ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. 
Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιω-
θῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς 
αὐτοῦ; Ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ 
ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυν-
θήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγ-
γέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες 
τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι 
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.   
 
 

πάντων θα το κάνει γι’ αυτό, επειδή τον αγαπά. Έτσι και ο Χριστός 
αυτούς που τους αγαπά περισσότερο, αυτούς προπάντων θέλει να προκό-
πτουν και με τη δική τους προαίρεση, και όχι μόνον από τη βοήθειά Του.     
 

ρόσεξε όμως πώς και τον λόγο κάνει ευχάριστο. Διότι δεν 
περιορίζει τις δυσχέρειες μόνο σε αυτούς, αλλά και παρουσιάζει την 
αλήθεια αυτήν κοινή για όλη την οικουμένη, λέγων, «εάν κανείς θέ-
λει»· ας βαδίζει δηλαδή αυτήν την οδό είτε είναι γυναίκα, είτε άν-
δρας, είτε άρχοντας, είτε αρχόμενος. Και εκ πρώτης όψεως φαίνεται 
μεν ότι μία είναι η αλήθεια που είπε, αλλ’ όμως τρία είναι τα λεγό-
μενα· το «ν’ απαρνηθεί κανείς τον εαυτό του», το «να σηκώσει τον 
σταυρό του» και το «να με ακολουθήσει». Και τα μεν δύο είναι στε-
νά συνδεδεμένα, το άλλο όμως ελέχθη ως κάτι το ξεχωριστό. Αλλ’ 
ας δούμε κατ’ αρχήν τι τέλος πάντων σημαίνει το να αρνηθούμε τον 
εαυτό μας. Προηγουμένως όμως ας εξετάσουμε τι σημαίνει το να αρ-
νηθούμε άλλον, και τότε θα κατανοήσουμε πλήρως τι τέλος πάντων 
σημαίνει ν’ αρνηθούμε τον εαυτό μας. 
 

ι σημαίνει λοιπόν να αρνηθεί κανείς άλλον; Εκείνος που αρ-
νείται άλλον, επί παραδείγματι τον αδελφό του ή τον δούλο του ή ο-
ποιονδήποτε άλλον, και αν ακόμη τον δει να μαστιγώνεται ή να φυ-
λακίζεται   ή  να   οδηγείται   προ   των   δημοσίων   αρχών   ή   να  πάσχει  οτι- 
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δήποτε άλλο, δεν του συμπαρίσταται, δεν τον βοηθεί, δεν ταράσσε-
ται η ψυχή του, δεν υποφέρει κάτι προς χάριν του, επειδή αποξενώ-
θηκε τελείως από αυτόν. Τέτοια αδιαφορία λοιπόν θέλει να δείχνου-
με για το σώμα μας, ώστε είτε το μαστιγώνουν, είτε το βασανίζουν, 
είτε το καίνε, είτε οτιδήποτε το κάνουν, να μην το λυπόμαστε. Διότι 
αυτό σημαίνει το να λυπείται κανείς. Καθ’ όσον και οι γονείς τότε 
λυπούνται πράγματι για τα τέκνα τους, όταν, παραδώσαντες αυτά 
στους διδασκάλους, δώσουν εντολή σ’ αυτούς να μην τα λυπούνται. 
Έτσι και ο Χριστός· δεν είπε να μη λυπείται κανείς τον εαυτό του, 
αλλά το πολύ περισσότερο από αυτό· «να απαρνηθεί τον εαυτό 
του»· δηλαδή να μην έχει τίποτε κοινό προς τον εαυτό του, αλλά να 
τον παραδίδει στους κινδύνους, στους αγώνες, και τέτοια να είναι η 
όλη στάση του σαν κάποιος άλλος να έπασχε αυτά. Και δεν είπε, «ας 
αρνηθεί», αλλ’ «ας απαρνηθεί»· με την μικρή πάλι αυτήν προσθήκη 
δείχνει τον υπερβολικό βαθμό της αρνήσεως. Διότι πράγματι αυτό 
σημαίνει περισσότερο από εκείνο. 
 

« αι ας σηκώσει τον σταυρό του». Αυτό προκύπτει από εκεί-
νο. Διότι για να μη νομίσεις, ότι πρέπει ν’ απαρνηθείς τον εαυτό σου 
μόνον σχετικά με τα λόγια, τις ύβρεις και τους ονειδισμούς εναντίον 
σου, λέγει και μέχρι πόσο πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου· δη-
λαδή μέχρι θανάτου, και θανάτου ατιμωτικού. Διά τούτο δεν είπε 
«ας απαρνηθεί τον εαυτό του μέχρι θανάτου», αλλά «ας σηκώσει 
τον σταυρό του», δηλώνοντας τον ατιμωτικό θάνατο, και ότι όχι μία 
φορά, ούτε δύο, αλλά καθ’ όλη τη ζωή του πρέπει να το κάνει αυτό. 
Συνεχώς δηλαδή, λέγει, να φέρεις στη σκέψη σου τον θάνατο αυτόν, 
και κάθε μέρα να είσαι έτοιμος για σφαγή. Διότι, επειδή πολλοί τα 
μεν χρήματα, την απόλαυση και τη δόξα τα περιφρόνησαν, τον θά-
νατο όμως δεν τον περιφρόνησαν, αλλά φοβήθηκαν τους κινδύνους, 
εγώ, λέγει, θέλω τον αγωνιστή μου να παλεύει μέχρι αίματος, και οι 
αγώνες να γίνονται μέχρι σφαγής.  Ώστε και αν χρειασθεί να υπομεί-
νουμε και θάνατο, είτε θάνατο ατιμωτικό, είτε θάνατο επικατάρατο, 
είτε να διασύρεται η υπόληψή μας, πρέπει όλα να τα υποφέρουμε με 
γενναιότητα, και για όλα αυτά προπάντων να χαιρώμεθα.  
 

« αι   ας   με   ακολουθεί».   Επειδή   δηλαδή   είναι   δυνατόν  και  να  
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πάσχει κάποιος, αλλά να μην ακολουθεί τον Χριστό, όταν δεν υφί-
σταται τα παθήματα προς χάριν Του (διότι και οι ληστές υφίστανται 
πολλά φοβερά παθήματα καθώς και οι τυμβωρύχοι και οι απατεώ-
νες), για να μη νομίσεις, ότι αρκεί η ύπαρξη των δεινών, προσθέτει 
και την υπόθεση των δεινών. Ποια δε είναι αυτή; Να ακολουθείς 
Αυτόν πράττοντας και πάσχοντας όλα αυτά, και όλα να τα υπομένεις 
γι’ Αυτόν και να έχεις και τα άλλα είδη της αρετής. Καθ’ όσον αυτό 
ακριβώς φανερώνει το, «ας με ακολουθεί»· ώστε υφιστάμενος κα-
νείς τα δεινά να μην επιδεικνύει μόνον ανδρεία, αλλά και σωφροσύ-
νη και επιείκεια και κάθε είδος ευσέβειας. Διότι αυτό σημαίνει να α-
κολουθεί κανείς τον Χριστό όπως πρέπει, να φροντίζει δηλαδή και 
για τα άλλα είδη της αρετής και τα πάντα να υφίσταται γι’ Αυτόν. 
Καθ’ όσον υπάρχουν και εκείνοι, που ακολουθούν τον διάβολο και 
πάσχουν αυτά, και παραδίδουν τις ψυχές τους προς χάριν του· εμείς 
όμως πρέπει να τα πάσχουμε χάριν του Χριστού, μάλλον δε χάριν 
του εαυτού μας. Εκείνοι μεν για να βλάψουν τους εαυτούς τους και 
στην εδώ ζωή και στην εκεί, εμείς όμως για να κερδίσουμε και την 
εδώ και την εκεί ζωή. Πώς λοιπόν δεν είναι απόδειξη τής πιο φοβε-
ρής ανοησίας, το να μην δείχνουμε ούτε την ίδια ανδρεία με αυτούς που 
οδηγούνται στην απώλεια, και όλα αυτά τη στιγμή που πρόκειται να 
κερδίσουμε τόσους στεφάνους; Αν και βέβαια εμείς έχουμε ως βοη-
θό τον Χριστό, ενώ εκείνοι δεν έχουν κανένα. […]  

(Πηγή: Ι. Χρυσοστόμου Έργα 11, Ε.Π.Ε. σελ. 501 - 511) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, Παρεκκλήσι Αγ. Αναργύρων 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)                                  ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ  
Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 (8:00 μ.μ.) προς Παρασκευή 1η 
Οκτωβρίου 2021 (12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυ-
πνία επ’ ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γορ-
γοεπηκόου. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040, 
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 

 

Κυριακή μετά την Ύψωσιν 


