
Σημείον επαφής
Σήμερα, παιδιά, είναι Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Βρισκόμαστε στα μέσα της Μεγάλης 

Σαρακοστής. Ένα στάδιο αγώνων είναι η Μεγάλη Σαρακοστή. Στη μέση λοιπόν του σταδίου που βρισκόμαστε 
η Εκκλησία μας προβάλλει και μας δίνει ένα όπλο. Μ’ αυτό το όπλο μπορούμε να νικήσουμε κάθε εχθρό. 
Είναι πανίσχυρο όπλο. Το βλέπει ο Σατανάς και τρέμει. Αυτό το όπλο θα σας δείξω κι εγώ σήμερα. Ξέρω, 
πως αγαπάτε τα όπλα, κι έχετε περιέργεια να μαθαίνετε πως λειτουργούν. Λοιπόν κι εγώ θα σας δείξω αυτό 
το όπλο. Αλλά θα σας το δείξω με μια πολύ παλιά ιστορία, μια ιστορία, πούγινε πολλούς αιώνες πριν να ρθή 
ο Χριστός μας στον κόσμο.

Διήγησις
Βρισκόμαστε στα χρόνια, που οι Εβραίοι βγήκαν από την Αίγυπτον με σκοπό νάρθουν στη γη της 

επαγγελίας. Αρχηγός τους ο Μωυσής, ο μεγάλος Μωυσής. Αυτός τους πήρε από σκλάβους να τους 
ελευθερώση και να τους φέρη στην πατρίδα τους. Δύσκολη η προσπάθειά του. Μεγάλος ο δρόμος, πούπρεπε 
να βαδίσουν. Πολλά τα εμπόδια. Μα οι Εβραίοι προχωρούν, κι ένα – ένα περνούν τα εμπόδια που συναντάνε. 
Διατί δεν είνε μόνοι τους. Μαζί τους έρχεται και κάποιος άλλος. Τους συνοδεύει ο Θεός. Ο Παντοδύναμος 
Θεός. Για θυμηθήτε, πόσα θαύματα τους έκανε ο Θεός στην πορεία του προς τη γη της επαγγελίας.

Και τώρα ένα καινούργιο θαύμα. Στην έρημο του Σινά που βαδίζουν βρίσκουν μπροστά τους ένα 
πανίσχυρο βασιλιά, που θέλει ν’ ανακόψη το δρόμο τους. Στην αρχή φοβούνται. Χανανείς λεγόταν αυτός ο 
βασιλιάς. Πολύ πιο δυνατός από αυτούς. Μα οι Εβραίοι είχαν το Θεό, πούταν πιο δυνατός από όλους τους 
δυνατούς της γης. Στο Θεό, πούταν Παντοδύναμος, καταφεύγουν.
- Κύριε, προσεύχονται όλοι με πίστι, βοήθησέ μας να νικήσουμε αυτό το βασιλιά, κι εμείς δεν θα σε 

ξεχάσουμε ποτέ, και θα σου προσφέρουμε και μεγάλη θυσία. Βοήθησέ μας, Κύριε.
Κι ο Κύριος τους βοήθησε. Οι Εβραίοι νίκησαν τον Χανανείς και τον έκαναν αιχμάλωτό τους.
Τι να περίμενε κανένας ύστερα από αυτή τη νίκη, από αυτό το θαύμα; Θα περίμενε να παραμείνουν για 

πάντα οι Εβραίοι πιστοί στον αληθινό Θεό. Έτσι δεν έπρεπε; Δια δέστε τους! Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες 
από αυτό το θαύμα, κι έχουν αλλάξει. Στο δρόμο προχωρώντας βρήκαν κι άλλα εμπόδια. Έρημος, όπως ήταν 
δεν εύρισκαν ούτε νερό ούτε ψωμί. Ατέλειωτος ο δρόμος. Τα πόδια τους είχαν κουραστή. Οπότε ένα πρωί που 
ξύπνησαν σηκώθηκαν αγριεμένοι. Ήσαν άλλοι άνθρωποι. Φώναζαν, βρύζανε, γόγγυζαν ήσαν θυμωμένοι και 
νευριασμένοι… τάβαλαν με το Μωυσή, τον άγιο αυτό του Θεού.
- Τι ήθελες και μας ξεσήκωσες από την Αίγυπτο; Καλά δεν καθόμασταν εκεί τώρα που μας έφερες; Ψωμιά 

δεν βρίσκουμε πουθενά για να φάμε. Νερό ούτε σταλαγματιά για να πιούμε. Τι μας έβγαλες από την 
Αίγυπτο; Για να πεθάνουμε εδώ στην έρημο; Εσύ φταίς…
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Και νάταν μονάχα τα λόγια αυτά στο Μωυσή; Έλεγαν και λόγια σκληρά βλάσφημα. Και για το Θεό. 
Γόγγυζαν, λιποψυχούσαν, μίλαγαν με ασέβεια για το όνομα του Θεού, του Θεού, που τόσες φορές τους είχε 
βοηθήσει και τόσα θαύματα τους είχε κάνει.

Τι λέτε, παιδιά, δικαιολογόντουσαν να γογγύζουν και να βρίζουν και να στενοχωρούν τόσο πολύ το 
Μωυσή; Όχι. Η αμαρτία τους ήταν μεγάλη. Και έπρεπε να τιμωρηθούν. Και τιμωρήθηκαν. Το πρωί της άλλης 
μέρας ξύπνησαν τρομαγμένοι.

 – Πω, πω, τι πάθαμε; Νάτα, έρχονται. Έρχονται κατά πάνω μας. Θεέ μας, βοήθα μας!
Τι συνέβαινε; Κάτι φοβερό. Γέμισε η γη από φίδια. Παντού φίδια. Κάτι φίδια μεγάλα, πελώρια. Κάτι 

φίδια, που σύριζαν και προκαλούσαν τον τρόμο. Κάτι φίδια, που από το στόμα τους πετούσαν δηλητήριο 
θανατηφόρο. Παντού φίδια. Τι κακό είνε αυτό; Έρχονται από την έρημο. Μπαίνουν μέσα στο στρατόπεδο των 
Ισραηλιτών. Μπαίνουν μέσα στις σκηνές τους. Νάτα, πλησιάζουν κοντά τους. Είναι στα πόδια τους. Τι φρίκη! 
Τυλίγονται πάνω τους. Τους παγώνουν. Τους δηλητηριάζουν… σιγά – σιγά ένας πέφτει κάτω. Σπαρταράει στην 
αρχή, και ύστερα νεκρός… χαμένα τάχουν οι Ισραηλίτες. Τρέχουν σαν τρελλοί για να γλυτώσουν. Αλλά να, 
μπροστά τους άλλο φίδι ξεπροβάλει. Πηδούν για να το αποφύγουν. Μα του κάκου. Δεν γλυτώνουν. Χιλιάδες 
αναρίθμητα, έχουν περιζώσει το στρατόπεδό τους. Πουθενά σωτηρία. Ο θάνατος καραδοκεί παντού.
- Θα πεθάνουμε, όλοι, φωνάζουν έξαλλοι οι Ισραηλίτες. Τι θ’ απογίνουμε;
- Θεέ μου, πάει το παιδί μου, φωνάζει μια Εβραία, που βλέπει το παιδί της να το σφίγγει ένα φίδι, και να 

πεθαίνη…
Σπαρακτικές κραυγές και κλάματα ακούγονται παντού. Οι γυναίκες στριγγλίζουν, τα παιδιά κλαίνε, οι 

άντρες βογγάνε. Τι κακό τους βρήκε!
Πάνω στην απελπισία τους θυμήθηκαν πάλι το Θεό και το Μωυσή. Κατάλαβαν πως τιμωρούνται για τη 

μεγάλη τους ασέβεια, για την αποστασία τους από το Θεό, για το γογγυσμό τους και τις βρισιές τους. Μόνη 
τους παρηγοριά να επιστρέψουν πάλι στο Θεό. Τρέχουν στο Μωυσή, που τόσο τον είχαν πικράνει. Τρέχουν 
και πέφτουν στα πόδια του. Μετανιωμένοι γι’ αυτό που κάνανε, του λένε:
- Αμαρτήσαμε, Μωυσή, αμαρτήσαμε στο Θεό, και γι’ αυτό τιμωρούμεθα. Λυπήσου μας. Είπαμε σκληρά 

λόγια για το Θεό και για σένα. Και τα φίδια τα δηλητηριώδη μας έχουν περιζώσει. Δές, πόσοι μείναμε. 
Θα χαθούμε. Λυπήσου μας. Προσευχήσου στο Θεό. Στον Κύριο προσευχήσου. Συ που είσαι δικός του, 
πιστός του δούλος. Προσευχήσου και παρακάλεσέ τον να μας σώση. Να σταματήση το κακό που μας 
βρήκε. Λυπήσου μας, Μωυσή…
Κι ο Μωυσής τους λυπήθηκε, κι έπεσε στα γόνατα και προσευχήθηκε για το λαό του. Η ψυχή του πονούσε, 

που έβλεπε τα παιδιά του να πεθαίνουν ένα τόσο σκληρό θάνατο.
- Κύριε, είπε με πίστι, δώσε φάρμακο, να σωθούμε από το δηλητήριο, από το θανατηφόρο δάγκωμα των 

φιδιών αυτών… Κύριε, σώσε μας.
Κι ο Κύριος και πάλι λυπήθηκε το λαό του. Είδε τη μετάνοιά τους, και θέλησε να τους σώση. Τους έδωκε 

φάρμακο. Ένα φάρμακο τόσο δραστικό, που όποιος τόπαιρνε δεν πάθαινε τίποτα. Τα φίδια τα φαρμακερά 
εξακολούθησαν να δαγκώνουν τους Εβραίους. Μα όποιος προλάβαινε και έπαιρνε αυτό το φάρμακο, 
σωζότανε. Δεν πέθαινε… ποιο είναι το φάρμακο αυτό;
- Μωυσή, ακούστηκε η φωνή του Θεού. Φίδια δαγκώνουν το λαό σου. Λοιπόν θα κάνης κι εσύ ένα φίδι. 

Φτειάξε ένα χάλκινο φίδι μεγάλο και πάρτο και κρέμασέ το σ’ ένα ξύλο. Και στήσε το σ’ ένα σημείο 
ψηλό, που να το βλέπουν όλοι. Αυτό το χάλκινο φίδι θα σώση τους Ισραηλίτας, που θα τους δαγκώνη φίδι 

σελ. 2



φαρμακερό. Όποιος δαγκωμένος και δηλητηριασμένος προλαβαίνει και ατενίζει αυτό το χάλκινο φίδι που 
θα φτειάξης, θα σώζεται…
Κι ο Μωυσής, ο πιστός υπηρέτης του Θεού, έκανε όπως ακριβώς του είπε ο Κύριος. Κατασκεύασε ένα 

πελώριο χάλκινο φίδι και το έβαλε πάνω σ’ ένα ξύλο, έτσι που να σχηματίζεται Σταυρός. Και το έστησε στην 
κορυφή ενός λόφου.

Ξυπνούν οι Ισραηλίτες, βλέπουν στην κορυφή το χάλκινο φίδι και παραξενεύονται. – Μπα, τι είναι 
αυτό;… Μα δεν περιμένουν την απάντησι. Κάποιο φίδι στα πόδια τους τους δαγκώνει. Κι εκείνοι βογγώντας 
από τον πόνο, στρέφουν και ατενίζουν αυτό το χάλκινο φίδι. Και αμέσως οι πόνοι σταματούν. Το δηλητήριο 
εξαφανίζεται, ο δαγκωμένος σώζεται… Τι θαύμα!

Από στόμα σε στόμα κυκλοφορεί η μεγάλη είδησις. Βρέθηκε φάρμακο. Νάτο, εκεί ψηλά κρέμεται το 
φάρμακό μας. Ας μας αγγίζουν τώρα όσα φίδια θέλουν και ας μας δαγκώνουν. Τίποτα δεν μπορούν να μας 
κάνουν. Εκεί ψηλά τα μάτια, στο χάλκινο φίδι. Αυτό μας σώζει…

Φαντάζεσθε, παιδιά, τι μεγάλη χαρά νιώσανε οι Ισραηλίτες για τη σωτηρία τους με το παράξενο αυτό 
χάλκινο φίδι…

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Και σε σας, παιδιά, θα φάνηκε παράξενο αυτό. Πώς ένα χάλκινο φίδι, κρεμασμένο πάνω σ’ ένα ξύλο, είχε 

τέτοια δύναμι; Ή μάλλον, γιατί ο Θεός διάλεξε αυτόν τον τρόπο, για να σώζη το λαό του;… και όμως, παιδιά, 
αυτή η ιστορία που ακούσατε, συμβαίνει και σήμερα. Και σήμερα υπάρχουν φίδια. Υπάρχουν οδοιπόροι. 
Υπάρχουν δαγκωμένοι και πληγωμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι σαν το Μωυσή. Υπάρχει δηλητήριο των φιδιών. 
Αλλ’ υπάρχει και ο χάλκινος όφις. Υπάρχει το ξύλο πούνε κρεμασμένος. Υπάρχει η σωτηρία σε κείνους που 
ατενίζουν σ’ αυτό το ξύλο. Για να δούμε με τη σειρά:

Όλοι εμείς είμαστε οδοιπόροι. Βαδίζουμε το δρόμο της ζωής αυτής, μέχρι να φτάσουμε στη γη της 
επαγγελίας, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά στο δρόμο μας υπάρχουν φίδια. Είνε ο Διάβολος με τα όργανά 
του. Φίδι φαρμακερό ο Σατανάς, θέλει όλους να μας δηλητηριάση με το φοβερό του δηλητήριο. Και το 
δηλητήριό του είνε η αμαρτία… πολλοί άνθρωποι δαγκώνονται από τα φίδια της αμαρτίας και πεθαίνουν και 
χάνονται στην κόλασι. Αλλά υπάρχει το χάλκινο φίδι που όποιος το ατενίζει, όποιος το βλέπει με πίστι, όποιος 
πιστεύει στη δύναμί του, αυτός δεν παθαίνει τίποτα. Σώζεται από τις αμαρτίες.

Ποιο είνε αυτό το χάλκινο φίδι; Ή μάλλον, τι συμβολίζει αυτό το χάλκινο φίδι; Συμβολίζει το Σταυρό του 
Χριστού. Όπως το χάλκινο φίδι δέθηκε πάνω σ’ ένα ξύλο, έτσι κι ο Χριστός μας ήρθε κάτω στη γη και δέθηκε 
και καρφώθηκε πάνω στο ξύλο του Σταυρού. Και όπως εκείνο το χάλκινο φίδι στήθηκε πάνω στη κορυφή ενός 
λόφου, έτσι και ο Σταυρός του Χριστού υψώθηκε και στήθηκε στην κορυφή του Γολγοθά. Και όπως όποιος 
έβλεπε εκείνο το φίδι, το χάλκινο, σωζότανε από το δάγκωμα των φαρμακερών φιδιών, έτσι κι όποιος ατενίζει 
και πιστεύει στο Σταυρό του Χριστού, σώζεται από το φαρμάκι της αμαρτίας.

Ο Σταυρός, παιδιά, είνε το σημάδι των χριστιανών. Είνε σημαδεμένοι οι χριστιανοί με το σημείο του 
Σταυρού. Γι’ αυτό βλέπετε, ότι κάθε πιστός χριστιανός κάνει το σημείο του Σταυρού. Γιατί άμα κάνης το 
σημείο του Σταυρού, είσαι δυνατός. Έχεις το πανίσχυρο όπλο του Σταυρού.

Μα υπάρχουν κάτι χριστιανοί και κάτι παιδιά, που ντρέπονται να κάνουν το σημείο του Σταυρού. Ο 
Χριστός δεν ντράπηκε να καρφωθή με τα μυτερά καρφιά πάνω στο Σταυρό και να χύση το Πανάγιο Αίμα του 
για μας, για τη σωτηρία μας, κι αυτοί οι χριστιανοί ντρέπονται να κάνουν κανονικά το σημείο του Σταυρού. 
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Γι’ αυτό  δίδαγμά μας θα βγάλουμε αυτό:
Δίδαγμα: Να μη ντρεπώμαστε να κάνουμε το Σταυρό μας.
Ρητόν: «Ός αν επαισχυνθή με, και ο Υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν» (Μάρκ. Θ΄.32)

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κάνουμε, παιδιά, το μάθημα αυτό, γιατί, όπως σας είπα στην αρχή, σήμερα είνε Κυριακή της 

Σταυροπροσκυνήσεως. Σήμερα προσκυνήσαμε όλοι το Σταυρό του Χριστού και πήραμε δύναμι στον αγώνα 
για την υπόλοιπη Μεγάλη Σαρακοστή. Αλλά και πάντοτε παίρνουμε δύναμι από το Σταυρό του Χριστού. 
Αρκεί να τον αγαπάμε το Σταυρό του Χριστού και να μη ντρεπώμαστε να τον κάνουμε. Πρώτα – πρώτα 
πρέπει να τον έχουμε πάνω μας. Αλλά και να τον κάνουμε πάνω μας. Γιατί μερικά παιδιά φοράνε χρυσό 
σταυρό στο στήθος, μα ντρέπονται να ενώσουν τα τρία δάκτυλά τους και να κάνουν κανονικά το σημείο του 
Σταυρού (εδώ ο κατηχητής να επαναλάβη στα παιδιά τον τρόπο που κάνουμε κανονικά το σταυρό μας και 
τι σημασία έχει η κάθε κίνησις), όπως και άλλοτε τονίσαμε σε μάθημα παρμένο από το βιβλίο «Κοσμάς ο 
Αιτωλός».

Να μη ντρεπώμαστε, όταν ξυπνάμε το πρωί, αμέσως να κάνουμε το Σταυρό μας και την προσευχή 
μας. Μόλις βγούμε το πρωί έξω από το σπίτι να πάμε στο σχολείο, να κάνουμε κανονικά το Σταυρό μας. 
Όταν περνάμε από προσκυνητάρι, ή από καμμιά εκκλησία ή από νεκροταφείο, να κάνουμε το Σταυρό μας. 
Όταν καθώμαστε να φάμε, ή μάλλον προτού καθήσουμε να φάμε, να σηκωθούμε να κάνουμε την προσευχή 
μας και το Σταυρό μας κι έτσι να φάμε…

Μη ντρεπώμαστε. Μην υπολογίζουμε αν μας κοροϊδέψουν για το Στυαρό που θα κάνουμε. Και 
το Χριστό που σταυρώθηκε τον κορόϊδευαν οι σταυρωταί του. Ποιόν θα υπολογίσουμε; Το Χριστό, που 
σταυρώθηκε για μας, ή τους ανθρώπους που μας κοροϊδεύουν γιατί πιστεύουμε στο Χριστό; Οι άνθρωποι δεν 
μπορούν να μας βοηθήσουν στις δύσκολες στιγμές, ούτε να μας συγχωρήσουν τις αμαρτίες. Ενώ ο Χριστός 
μπορεί και θέλει και μας περιμένει να μας συγχωρήση τις αμαρτίες και να μας σώση.
- Σύνθημά μας: δεν με νοιάζει τι θα πη ο κόσμος. Εγώ θα κάνω κανονικά το Σταυρό μου.
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