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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ιά φορά, ἕνας μεγάλος βασιλιάς
ἔστειλε εἰδοποίηση σέ ἕνα μοναστήρι, στόν ἡγούμενο, σοφό
ἄνθρωπο, ὅτι θά πήγαινε νά τόν
συμβουλευθῆ.
Ἀνησυχία μεγάλη ἔπεσε στό μοναστήρι στό ἄκουσμα. Ἔπρεπε, νά
τό καθαρίσουν, νά τό συγυρίσουν,
νά τό ἑτοιμάσουν. Γιά νά ὑποδεχθοῦν τόν βασιλιά.
***
Καί πράγματι μιά ἡμέρα ὁ βασιλιάς ἐπῆγε στό μοναστήρι. Τόν ὑποδέχθηκαν μέ τιμές. Καί μετά, ζήτησε νά κουβεντιάσει μέ τόν ἡγούμενο.
Τόν ἐρώτησε:
-Εἰπέ μου, ἅγιε ἡγούμενε, πῶς
μπορῶ νά καταλάβω τήν οὐσία τῶν
ὄντων;
-Καί τί τό θέλεις αὐτό; Νά τό κάμεις, τί; ἀπόρησε ὁ ἡγούμενος.
Τοῦ ἐξήγησε ὁ βασιλιάς:
-Θέλω νά μάθω, τί εἶναι τά ὄντα, τί ἀξία ἔχει τό καθένα, γιά νά
μπορῶ νά ἐλέγχω καί τόν ἑαυτό
μου, ἄν σκέφτομαι σωστά, καί
τούς ὑπηκόους μου ὅλους. Διαφο-

ρετικά, πῶς θά ἐπικρατήσει στόν τόπο μας ἀγάπη καί εἰρήνη καί ἁρμονία;
Τοῦ ἀπάντησε ὁ ἡγούμενος:
-Καλή ἡ σκέψη σου, βασιλιά
μας. Ὅμως ἐγώ σοῦ λέω, ὅτι ἡ ἁρμονία πού θέλεις νά κυριαρχήσει στόν
κόσμο θά ἔλθει, ὄχι ἄν μάθεις
στούς ὑπηκόους σου, ποιά εἶναι ἡ
οὐσία τῶν ὄντων, οὔτε, πολύ περισσότερο, ἄν κατορθώσεις νά τούς
ἔχεις ὅλους ὑπό τόν ἔλεγχό σου,
ἀλλά μόνο ἄν μάθεις σύ, νά τούς
κατανοεῖς· καί νά τούς ἀνέχεσαι στά
λάθη τους.
***
Κάπως ἀνάλογα σκεφτόμαστε
καί ἐμεῖς. Νομίζουμε, ὅτι, ἄν ὑπῆρχε
τρόπος νά ἀλλάξωμε μυαλά στούς
ἀνθρώπους στό περιβάλλον μας, ἄν
μπορούσαμε νά τούς βιδώσουμε ἕνα
ἄλλο κεφάλι, ὅλα θά ἐπήγαιναν
καλά.
Τό μυστικό τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρηνικῆς σχέσης, τῆς ἁρμονίας, καί
τῆς εὐτυχίας, δέν εἶναι: νά κόψεις
τούς ἄλλους στά μέτρα σου, ἀλλά
νά μάθεις σύ νά τούς ἀνέχεσαι καί

δώσειτὴνεὐκαιρίαν᾿ἀφήσουμετὴνἔχθρα πού,ὄχιαὐτός,ἀλλὰἐμεῖςἔχουμεγι᾿αὐτόν,νὰσυμφιλιωθοῦμεμαζίτου.
Γι᾿αὐτὸκαὶκλίνειοὐρανούς,ἀφήνει δηλαδὴτὸμεγαλεῖοτουκαὶἔρχεταικοντάμαςταπεινός.Σὰνἕναςἀπὸμᾶς,ἴλεγεκάποιοςστὸνπ.ἸωὴλΓιανσοςμὲἐμᾶς,ἀκόμακαὶπαρακάτωἀνακόπουλοτοὺςλόγους,ποὺτὸν
πὸμᾶς,ἀφοῦλαμβάνει«δούλουμορἐμπόδιζαννὰσυμφιλιωθεῖμὲτὸν
φὴν»(Φιλ.2,7).
ἀδελφότου:«Δὲνμπορῶ,πάτερ
ἩἐνανθρώπησητοῦΧριστοῦ,γι᾿αὐμου,νὰμιλήσωἐγὼπρῶτος.Ὁἀδελφός
τὸνεἶναιταπείνωση.Κιὅμωςαὐτὸςχαίμουπρέπεινὰμοῦμιλήσειπρῶτος!Αὐρεταινὰεἶναιμικρὸςἀνάμεσάμας,νὰ
τὸςἔφταιξεκιὄχιἐγώ!Κιἔπειτααὐτρέχειπίσωμαςσὰνὑπηρέτης(Λουκ.
τὸςεἶναιμικρότεροςκιἐγὼμεγαλύτε22,27),νὰμᾶςπαρακαλεῖσὰνμικρόρος».«Δὲνμοῦλές,ρώτησεὁπνευματεροςνὰγυρίσουμεκοντάΤου.Κιἐμεῖς;
τικός,ποιὸςεἶναιμεγαλύτερος;Ἐμεῖς
ΘεωροῦμεταπεινωτικὸνὰπλησιάσουἢὁΘεός»;«Μὰθέλεικαὶρώτημα;Ὁ
μεἕναντέτοιοΘεό;Εἶναιμειωτικὸγιὰ
Θεὸς βέβαια». «Καὶ ποιὸς ἔφταιξε
μᾶςνὰἀνταποκριθοῦμεστὴντόσηἀγάστὸνἄλλο;ὉΘεὸςσ᾿ἐμᾶςἢἐμεῖςστὸν
πητου;
Θεό»; «Ἐμεῖς φταίξαμε στὸν Θεό».
Μά,θὰεἰπεῖκανείς,ἐμεῖςἀγαπᾶμε
«ΚαὶποιὸςἔκανετὴνἀρχὴτῆςσυμφιτὸνΘεό.Τὸνθέλουμεκοντάμας.Ξεχνᾶλιώσεως;ἘμεῖςπήγαμεστὸνΘεὸἢὁ
μεὅμωςὅτιαὐτὰδὲνγίνονταιἁπλὰμὲ
Θεὸςἦρθεσ᾿ἐμᾶς»;«ὉΘεὸςἦρθεσ᾿ἐτὰλόγια,ἀλλὰεἶναιστάσηκαὶτρόπος
μᾶς».«Λοιπόν»;«Λοιπόν…σᾶςεὐχαριζωῆς.Δείχνουμετὴνἀγάπημαςπρὸς
στῶ!Ἔχετεδίκιο.ἘγὼθὰπάωστὸνἀτὸνΘεό,μόνοἂνἀγαπᾶμετὴνεἰκόνα
δελφόμου»!
τουἐπὶτῆςγῆς,τὸνἄνθρωπο.ΠῶςγίὭστεὁΘεός,ποὺεἶναιἀπείρωςμε- νεταινὰἀγαπᾶμετὸνΘεὸκαὶνά᾿χουγαλύτεροςκαὶδὲνμᾶςἔφταιξεκαθό- μεἔχθραμὲτὴνεἰκόναΤου,τὸνκάθε
λου,κάνειτὴνπρώτηκίνησηκαὶἔρχε- μαςσυνάνθρωπο;(ΑʹἸω.4,20).
ταιγιὰσυμφιλίωσ
 η.Ἔρχεταιμὲμόνο
ἊνθέλουμετὸγεγονὸςτῆςθείαςΓένκίνητροτὴνἀγάπη.Θέλειμόνονὰμᾶς νησηςνὰἔχεικάποιονόημακαὶγιὰμᾶς,

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ

νά τούς κατανοεῖς· στά λάθη τους·
• στούς φίλους σου;
σέ ὅλα.
Ἤ, προσπαθεῖς
***
νά τούς κόψεις ὅλους στά μέτρα
Σύ, ἀδελφέ, τί κάνεις; Πῶς τήν σου;
βλέπεις τήν γνώμη τοῦ ἁγίου μοΚαί ἄν δέν τό κατορθώνεις;
ναχοῦ;
Τί κάνεις τότε; τούς κάνεις
Τήν ἐφαρμόζεις:
«πέρα»;
• στό σπίτι σου;
Εἶναι λύση αὐτή;
• στό περιβάλλον σου;
Εἶναι λύση χριστιανική αὐτή;

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου

ΕΟΡΤΑΖΩΜΕΝ!
ρθαν οἱ ἅγιες ἑορτές. Καί τίς χαιρόμαστε. Καί τίς ἀπολαμβάνομε ὅσο πιό
καλά μποροῦμε. Καί μέσα μας, καί
καμμιά φορά καί φωναχτά μεταξύ
μας, τό λέμε:
-Ὤ, νά ἦταν ὅλος ὁ χρόνος μιά γιορτή!
Τό λέμε. Καί νομίζομε, πώς εἴμαστε πολύ
ἀπαιτητικοί.
-Μακάρι! Ἀλλά δέν γίνονται αὐτά.

***

Ἔτσι μᾶς φαίνεται. Καί μεταξύ μας συμφωνοῦμε. Ἀλλά δέν συμφωνεῖ μαζί μας ἕνας
πολύ μεγάλος καί σοφώτατος ἅγιος· ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Λέγει:
Ἄν θέλετε, μπορεῖτε νά ἔχετε ἑορτή ὁλοχρονίς. Ναί, μπορεῖτε νά ἔχετε ἑορτή ὄχι γιά
κάποιες ὧρες καί στιγμές, ἀλλά συνεχῶς καί
ὁλοχρονίς.
Μᾶς τό λέγει ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος:
«Ἑορτάζωμεν», μᾶς λέγει! Καί ἐμεῖς ἀποροῦμε: Τί λές, Παῦλε; Τί νά γιόρταζαν οἱ
ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, οἱ παραλῆπτες τῆς ἐπιστολῆς Σου; Τί γιορτές νά ἔκαναν, ἀφοῦ ἀκόμη δέν εἶχαν θεσπισθῆ; Καί ποῦ καί πῶς νά τίς
ἑόρταζαν, ἀφοῦ ζοῦσαν, μιά χουφτίτσα Χριστιανοί, μέσα σέ μιά θάλασσα εἰδωλολατρῶν;

ἂςψάξουμετὸνΘεὸἐνσαρκωμένοστὰ
πρόσωπατῶνἀδελφῶνμαςκαὶὄχιστὸ
ἐμπορικὸἑορταστικὸκατεστημένοτῶν
ἡμερῶνμας.Κιἂνμᾶςχωρίζεικάτι ἀπὸαὐτούς,ἂςκάνουμεἐμεῖςτὴνπρώτηκίνηση,ἀκόμακιἂνδὲνφταῖμε.Ἂς
κατεβοῦμεἀπὸτὸ«ὕψος»μαςγιὰνὰ
τοὺςσυναντήσουμε.ἊνὁΘεὸςκατέβηκεκοντάμαςἀπὸἀπέραντηἀγάπηγιὰ
μᾶς,ὀφείλουμεκιἐμεῖςἀγάπημεταξύ
μας.ΜονάχατότεγνωρίζουμετὸνΘεό,γιατὶ«ὁΘεὸςἀγάπηἐστὶ»(ΑʹἸω.
4,8καὶ11).ΤότεὁΧριστὸςὄχιἁπλῶς

Ἄλλο ἤθελε ὁ Παῦλος, νά τούς εἰπεῖ· καί νά
μᾶς εἰπεῖ. Τί;

***

Ἀληθινή γιορτή δέν εἶναι οἱ κάποιες ἡμέρες. Ἀληθινή γιορτή δέν εἶναι τό ὅποιο γλέντι.
Ἀληθινή γιορτή εἶναι ἡ ἐσωτερική χαρά. Καί
ἀληθινή χαρά μᾶς δίνει μόνο ἡ καθαρή συνείδηση.
Ὅποιος ἔχει καθαρή συνείδηση, ἔχει ὁλοχρονίς γιορτή.
Δηλαδή; Τί σημαίνει αὐτό;
Μερικοί ἔρχεσθε στήν Ἐκκλησία «ἀργά
καί πού»!
Γιά νά τό καταλάβετε, αὐτό πού σᾶς λέγω,
χρειάζεται νά βάλετε λίγη προσοχή.
Τί μᾶς λέγει ἡ σημερινή ἑορτή;
Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε πολλά ἀγαθά. Ἦρθαν
στιγμές πού γέμισε ἡ γῆ μέ ἀγγέλους καί μέ
τά τραγούδια τους.
Καί μόνο;
Ἔγινε καί κάτι πιό μεγάλο.
Ἄνθρωποι ἀπό τήν γῆ ἀνέβηκαν στόν
οὐρανό! Μιμήθηκαν καί ἔφτασαν στίς ἀρετές
τούς ἁγίους ἀγγέλους.
Ζοῦσαν στήν γῆ. Μέ σάρκα καί μέ αἷμα.
Ὅπως καί ἐμεῖς. Καί διατηροῦσαν, καί εἶχαν,
ὅλα αὐτά τά γνωστά «σύν καί πλήν», πού ἔχει
ἡ φύση μας. Καί παρ᾿ ὅλα αὐτά, ἔγιναν ἄγγελοι. Αὐτοί ἔγιναν. Γιατί τό θέλησαν. Γιατί τό
ἔκαμαν φιλοτιμία τους.
Ἁπλά καί μόνο, γιατί τό θέλησαν, νά ἔχουν
καθαρή συνείδηση· καί νά ζοῦν μέ καθαρή συνείδηση.

θὰγεννηθεῖμέσαμας,ἀλλὰθὰἔλθειμὲ
τὸνΠατέραΤουκαὶθὰκάνειτὴνκαρδιάμαςμόνιμοτόποκατοικίαςτου(Ἰω. 14,23).
Μπροστὰστὴνἔνσαρκηεἰκόνατοῦ
Θεοῦμας,στὸπρόσωποτοῦσυνανθρώπουμας,ἂςσταθοῦμελοιπὸνεὐλαβικά.Ἀλλιῶς,Χριστούγενναθά᾿ρχονται
καὶθὰφεύγουνἀδιάκοπα,μὰδὲνθὰ
μᾶςἀφήνουντίποτε.Τὸνόημάτουςθὰ
τελειώνει μὲτὸξεκοκκάλισματῆςγαλοπούλας.
Πρωτ. Δ. Μ.

πούἀπευθύνονταιπρόςὅλουςμας:
-Σεῖςεἶστετόφῶςτοῦκόσμου!
Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Μάπῶς,Χριστέμου,εἴμαστε,μπορεῖνάεἴμαστεἐμεῖςτόφῶςτοῦκόσμου;
«... ὅ,τι εἶναι γιά τό σῶμα ἡ ψυχή,
Μέ τά λόγια μας καί τή ζωή μας.
τό ἴδιο εἶναι γιά τόν κόσμο οἱ χριστιανοί».
Ἔχουμεχρέοςνάδείχνουμεστόνκόσμο,
(ἘπιστολήπρόςΔιόγνητον,ΒΕΠΕΣ,2,σελ.253) τίγίνεταιὁἄνθρωποςπούπιστεύειστόν
Χριστό.
ίεἶναιἡψυχήγιάτόσῶμα;ὉΘεός
Καίἀκόμη:
πρῶταἔπλασετόσῶμα.Καίμετά,
-Σεῖςεἶστετόἁλάτιτῆςγῆς.
τοῦἐμφύσησεπνοήζωῆς.
• Τόἁλάτισυντηρεῖτόφαγητό·γιάνά
«Τίἦτανὁπλασθείς,πρότῆςπνοῆς
μήνχαλάσει.ΚαίἐμεῖςοἱΧριστιαζωῆς;Ἦτανἁπλῶςμιάεἰκόναἄψυχη·
νοί,πρέπειμέτήνζωήμαςκαίμέτά
καίχωρίςἐνέργειακαίσέτίποτεχρήδιδάγματάμας,νάγινόμαστεἀφορσιμη. Ἄρα, τό πᾶν γιά τόν ἄνθρωπο,
μήνάσταματάειγύρωμαςἡσήψη,
ἐκεῖνο πού τοῦ ἔδωκε τιμή καί ἀξία,
ἡσαπίλα.
εἶναιἐκεῖνοτόἐμφύσηματοῦΘεοῦ!Ὤ, • Τόἁλάτινοστιμίζειτάφαγητά.Ἔτσι
πόσοαὐτότόσῶμαγίνεταιἀηδιαστιπρέπεινά«νοστιμίζει»καίὁκόσμος
κό,σιχαμερόκαίἀνεπιθύμητο,ὅτανφύἀπότήνπαρουσίαμας!Πῶςὅμως
γειἀπόαὐτόἡψυχή!Καίπόσοἦταν
ὅτανἡζωήμαςδένεἶναιἁγία;Πῶς,
εὐχάριστο, χαρούμενο, πανέμορφο,
ὅτανἐμεῖςεἴμαστεὅπωςὅλοι,ἤκαί
γεμᾶτογοητείακαίἐπιδεξιότητα,τότε
χειρότεροι;Μπορεῖποτέ,νάεἴμαστε
πούεἶχεμέσατουτήνψυχή,ὁδηγόστά
τότεἐμεῖςἁλάτιγιάτόνκόσμο;
ἀγαθάἔργατου!»(ἁγ.ἸωάννουΧρυ* * *
σοστόμου,Ὁμιλία12εἰςτήνΓένεσιν,ε΄,
Συμπέρασμα:
P.G.53,104).
Κάτιδένπάεικαλάμέἐμᾶς.
Ἡψυχήδίνειζωήστόσῶμα!
Ἤπιόἁπλά:
Ἀνάλογορόλοἔχουνοἱχριστιανοί.ΔίἘμεῖςδένπᾶμεκαλά·καθόλουκανουνζωήστόνκόσμο.Ὀμορφαίνουντόν λά!
κόσμο.Μέτάἔργατους.Μέτάλόγια
Πῶςὄχι,ἀφοῦδένεἴμαστεοὔτεἁλάτους.ὍτανεἶναιὅπωςτάθέλειὁΧρι- τι,οὔτεφῶς;
στός.
Ἀρχιμ. Ν.Κ.
ΚαίὁΧριστόςτόἀπαιτεῖ.
ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
ΜᾶςτόλένεκαθαράτάλόγιαΤου,

***

Ἔχει ἤ δέν ἔχει ὁλοχρονίς γιορτή, ὅποιος ζεῖ ἔτσι;
Μήπως ἐμεῖς, δέν παίρνομε τό θάρρος νά
ἰδοῦμε τά πράγματα σωστά;

(Εἰς τήν Ἁγίαν Πεντηκοστήν ὁμιλία 1, β΄,
P.G. 50, 455)
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