
ιά φορά, ἕνας μεγάλος βασιλιάς
ἔστειλε εἰδοποίηση σέ ἕ να μο-
ναστήρι, στόν ἡγούμενο, σο  φό

ἄνθρωπο, ὅτι θά πήγαινε νά τόν
συμ βουλευθῆ.

Ἀνησυχία μεγάλη ἔπεσε στό μο-
ναστήρι στό ἄκουσμα. Ἔπρεπε, νά
τό καθαρίσουν, νά τό συγυρίσουν,
νά τό ἑτοιμάσουν. Γιά νά ὑποδε-
χθοῦν τόν βασιλιά.

* * *
Καί πράγματι μιά ἡμέρα ὁ βασι-

λιάς ἐπῆγε στό μοναστήρι. Τόν ὑ -
ποδέχθηκαν μέ τιμές. Καί μετά, ζή-
τησε νά κουβεντιάσει μέ τόν ἡγού-
μενο.

Τόν ἐρώτησε: 
-Εἰπέ μου, ἅγιε ἡγούμενε, πῶς

μπορῶ νά καταλάβω τήν οὐσία τῶν
ὄντων; 

-Καί τί τό θέλεις αὐτό; Νά τό κά-
μεις, τί; ἀπόρησε ὁ ἡγούμενος.

Τοῦ ἐξήγησε ὁ βασιλιάς:
-Θέλω νά μάθω, τί εἶναι τά ὄν -

τα, 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 τό -
πο μας ἀγάπη καί εἰρήνη καί ἁρμο-
νία;

Τοῦ ἀπάντησε ὁ ἡγούμενος:
-Καλή ἡ σκέψη σου, βασιλιά

μας. Ὅμως ἐγώ σοῦ λέω, ὅτι ἡ ἁρμο-
νία πού θέλεις νά κυριαρχήσει στόν
κόσμο θά ἔλθει, ὄχι ἄν μάθεις
στούς ὑπηκόους σου, ποιά εἶναι ἡ
οὐσία τῶν ὄντων, οὔτε, πολύ πε-
ρισσότερο, 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 εἰ -
ρη νικῆς σχέσης, τῆς ἁρμονίας, καί
τῆς εὐτυχίας, δέν εἶναι: νά κόψεις
τούς ἄλλους στά μέτρα σου, ἀλλά
νά μάθεις σύ νά τούς ἀνέχεσαι καί

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
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λε�γε�κά�ποι�ος�στὸν�π.�Ἰ�ω�ὴλ�Γι�αν�-
να�κό�που�λο�τοὺς�λό�γους,�ποὺ��τὸν
ἐμ�πό�δι�ζαν�νὰ�συμ�φι�λι�ω�θεῖ�μὲ�τὸν
ἀ�δελ�φό�του:�«Δὲν�μπο�ρῶ,�πά�τερ

μου,�νὰ�μι�λή�σω�ἐ�γὼ�πρῶ�τος.�Ὁ�ἀ�δελ�φός
μου�πρέ�πει�νὰ�μοῦ�μι�λή�σει�πρῶ�τος!�Αὐ�-
τὸς�ἔ�φται�ξε�κι�ὄ�χι�ἐ�γώ!�Κι�ἔ�πει�τα�αὐ�-
τὸς�εἶ�ναι�μι�κρό�τε�ρος�κι�ἐ�γὼ�με�γα�λύ�τε�-
ρος».�«Δὲν�μοῦ�λές,�ρώ�τη�σε�ὁ�πνευ�μα�-
τι�κός,�ποι�ὸς�εἶ�ναι�με�γα�λύ�τε�ρος;�Ἐ�μεῖς
ἢ�ὁ�Θε�ός»;�«Μὰ�θέ�λει�καὶ�ρώ�τη�μα;�Ὁ
Θε�ὸς� βέ�βαι�α».� «Καὶ� ποι�ὸς� ἔ�φται�ξε
στὸν�ἄλ�λο;�Ὁ�Θε�ὸς�σ᾿�ἐ�μᾶς�ἢ�ἐ�μεῖς�στὸν
Θε�ό»;� «Ἐ�μεῖς� φταί�ξα�με� στὸν� Θε�ό».
«Καὶ�ποι�ὸς�ἔ�κα�νε�τὴν�ἀρ�χὴ�τῆς�συμ�φι�-
λι�ώ�σε�ως;�Ἐ�μεῖς�πή�γα�με�στὸν�Θεὸ�ἢ�ὁ
Θε�ὸς�ἦρ�θε�σ᾿�ἐ�μᾶς»;�«Ὁ�Θε�ὸς�ἦρ�θε�σ᾿�ἐ�-
μᾶς».�«Λοι�πόν»;�«Λοι�πόν…σᾶς�εὐ�χα�ρι�-
στῶ!�Ἔ�χε�τε�δί�κιο.�Ἐ�γὼ�θὰ�πά�ω�στὸν�ἀ�-
δελ�φό�μου»!

Ὥ�στε�ὁ�Θε�ός,�ποὺ�εἶ�ναι�ἀ�πεί�ρως�με�-
γα�λύ�τε�ρος�καὶ�δὲν�μᾶς�ἔ�φται�ξε�κα�θό�-
λου,�κά�νει�τὴν�πρώ�τη�κί�νη�ση�καὶ�ἔρ�χε�-
ται�γιὰ�συμ�φι�λί�ω�ση.�Ἔρ�χε�ται�μὲ�μό�νο
κί�νη�τρο�τὴν�ἀ�γά�πη.�Θέ�λει�μό�νο�νὰ�μᾶς

δώ�σει�τὴν�εὐ�και�ρί�α�ν᾿�ἀ�φή�σου�με�τὴν�ἔ�-
χθρα πού,�ὄ�χι�αὐ�τός,�ἀλ�λὰ�ἐ�μεῖς�ἔ�χου�-
με�γι᾿�αὐ�τόν,�νὰ�συμ�φι�λι�ω�θοῦ�με�μα�ζί�του.
Γι᾿�αὐ�τὸ�καὶ�κλί�νει�οὐ�ρα�νούς,�ἀ�φή�νει δη�-
λα�δὴ�τὸ�με�γα�λεῖ�ο�του�καὶ�ἔρ�χε�ται�κον�-
τά�μας�τα�πει�νός.�Σὰν�ἕ�νας�ἀ�πὸ��μᾶς,�ἴ�-
σος�μὲ�ἐ�μᾶς,�ἀ�κό�μα�καὶ�πα�ρα�κά�τω�ἀ-
πὸ�μᾶς,�ἀ�φοῦ�λαμ�βά�νει�«δού�λου�μορ�-
φὴν»�(Φιλ.�2,�7).
Ἡ�ἐ�ναν�θρώ�πη�ση�τοῦ�Χρι�στοῦ,�γι᾿�αὐ�-

τὸν�εἶ�ναι�τα�πεί�νω�ση.�Κι�ὅ�μως�αὐ�τὸς�χαί�-
ρε�ται�νὰ�εἶ�ναι�μι�κρὸς�ἀ�νά�με�σά�μας,�νὰ
τρέ�χει�πί�σω�μας�σὰν�ὑ�πη�ρέ�της�(Λουκ.
22,�27),�νὰ�μᾶς�πα�ρα�κα�λεῖ�σὰν�μι�κρό�-
τε�ρος�νὰ�γυ�ρί�σου�με�κον�τά�Του.�Κι�ἐ�μεῖς;
Θε�ω�ροῦ�με�τα�πει�νω�τι�κὸ�νὰ�πλη�σι�ά�σου�-
με�ἕ�ναν�τέ�τοι�ο�Θε�ό;�Εἶ�ναι�μει�ω�τι�κὸ�γιὰ
μᾶς�νὰ�ἀν�τα�πο�κρι�θοῦ�με�στὴν�τό�ση�ἀ�γά�-
πη�του;�
Μά,�θὰ�εἰ�πεῖ�κα�νείς,�ἐ�μεῖς�ἀ�γα�πᾶ�με

τὸν�Θε�ό.�Τὸν�θέ�λου�με�κον�τά�μας.�Ξε�χνᾶ�-
με�ὅ�μως�ὅ�τι�αὐ�τὰ�δὲν�γί�νον�ται�ἁ�πλὰ�μὲ
τὰ�λό�για,�ἀλ�λὰ�εἶ�ναι�στά�ση�καὶ�τρό�πος
ζω�ῆς.�Δεί�χνου�με�τὴν��ἀ�γά�πη�μας�πρὸς
τὸν�Θε�ό,�μό�νο�ἂν�ἀ�γα�πᾶ�με�τὴν�εἰ�κό�να
του�ἐ�πὶ�τῆς�γῆς,�τὸν�ἄν�θρω�πο.�Πῶς�γί�-
νε�ται�νὰ�ἀ�γα�πᾶ�με�τὸν�Θε�ὸ�καὶ�νά�̓χου�-
με�ἔ�χθρα�μὲ�τὴν�εἰ�κό�να�Του,�τὸν�κά�θε
μας�συνάν�θρω�πο;�(Αʹ�Ἰ�ω.�4,�20).
Ἂν�θέ�λου�με�τὸ�γε�γο�νὸς�τῆς�θεί�ας�Γέν�-

νη�σης�νὰ�ἔ�χει�κά�ποι�ο�νό�η�μα�καὶ�γιὰ�μᾶς,

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ

νά τούς κατανοεῖς· στά λάθη τους·
σέ ὅλα.

* * *
Σύ, ἀδελφέ, τί κάνεις; Πῶς τήν

βλέπεις τήν γνώμη τοῦ ἁγίου μο-
ναχοῦ; 

Τήν ἐφαρμόζεις:
• στό σπίτι σου;
• στό περιβάλλον σου;

• στούς φίλους σου; 
Ἤ, προσπαθεῖς
νά τούς κόψεις ὅλους στά μέτρα

σου; 
Καί ἄν δέν τό κατορθώνεις;
Τί κάνεις τότε; τούς κάνεις

«πέρα»; 
Εἶναι λύση αὐτή;
Εἶναι λύση χριστιανική αὐτή;



ρθαν οἱ ἅγιες ἑορτές. Καί τίς χαιρό-
μαστε. 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 συμ-

φωνοῦμε. Ἀλλά δέν συμφωνεῖ μαζί μας ἕνας
πολύ μεγάλος καί σοφώτατος ἅγιος· ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Λέγει:

Ἄν θέλετε, μπορεῖτε νά ἔχετε ἑορτή ὁλο-
χρονίς. 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 ἀπο-
ροῦμε: Τί λές, Παῦλε; Τί νά γιόρταζαν οἱ
ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, οἱ παραλῆπτες τῆς ἐπι-
στολῆς Σου; Τί γιορτές νά ἔκαναν, ἀφοῦ ἀκό-
μη δέν εἶχαν θεσπισθῆ; Καί ποῦ καί πῶς νά τίς
ἑόρταζαν, ἀφοῦ ζοῦσαν, μιά χουφτίτσα Χρι-
στιανοί, μέσα σέ μιά θάλασσα εἰδωλολατρῶν;

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

* * *
Ἀληθινή γιορτή δέν εἶναι οἱ κάποιες ἡμέ-

ρες. Ἀληθινή γιορτή δέν εἶναι τό ὅποιο γλέντι.
Ἀληθινή γιορτή εἶναι ἡ ἐσωτερική χαρά. Καί

ἀληθινή χαρά μᾶς δίνει μόνο ἡ καθαρή συ-
νείδηση.

Ὅποιος ἔχει καθαρή συνείδηση, ἔχει ὁλο-
χρονίς 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 ἄγγε-
λοι. 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 συ-
νείδηση.

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου

ΕΟΡΤΑΖΩΜΕΝ!

ἂς�ψά�ξου�με�τὸν�Θε�ὸ�ἐν�σαρ�κω�μέ�νο�στὰ
πρό�σω�πα�τῶν�ἀ�δελ�φῶν�μας�καὶ�ὄ�χι�στὸ
ἐμ�πο�ρι�κὸ�ἑ�ορ�τα�στι�κὸ�κα�τε�στη�μέ�νο�τῶν
ἡ�με�ρῶν�μας.�Κι�ἂν�μᾶς�χω�ρί�ζει�κά�τι ἀ�-
πὸ�αὐ�τούς,�ἂς�κά�νου�με�ἐ�μεῖς�τὴν�πρώ�-
τη�κί�νη�ση,�ἀ�κό�μα�κι�ἂν�δὲν�φταῖ�με.�Ἂς
κα�τε�βοῦ�με�ἀ�πὸ�τὸ�«ὕ�ψος»�μας�γιὰ�νὰ
τοὺς�συ�ναν�τή�σου�με.�Ἂν�ὁ�Θε�ὸς�κα�τέ�βη�-
κε�κον�τά�μας�ἀ�πὸ�ἀ�πέ�ραν�τη�ἀ�γά�πη�γιὰ
μᾶς,�ὀ�φεί�λου�με�κι�ἐ�μεῖς�ἀ�γά�πη�με�τα�ξύ
μας.�Μο�νά�χα�τό�τε�γνω�ρί�ζου�με�τὸν�Θε�-
ό,�για�τὶ�«ὁ�Θε�ὸς�ἀ�γά�πη�ἐ�στὶ»�(Αʹ�Ἰ�ω.
4,�8�καὶ�11).�Τό�τε�ὁ�Χρι�στὸς�ὄ�χι�ἁ�πλῶς

θὰ�γεν�νη�θεῖ�μέ�σα�μας,�ἀλ�λὰ�θὰ�ἔλ�θει�μὲ
τὸν�Πα�τέ�ρα�Του�καὶ�θὰ�κά�νει�τὴν�καρ�-
διά�μας�μό�νι�μο�τό�πο�κα�τοι�κί�ας�του�(Ἰ�-
ω. 14,�23).
Μπρο�στὰ�στὴν�ἔν�σαρ�κη�εἰ�κό�να�τοῦ

Θε�οῦ�μας,�στὸ�πρό�σω�πο�τοῦ�συ�ναν�θρώ�-
που�μας,�ἂς�στα�θοῦ�με�λοι�πὸν�εὐ�λα�βι�-
κά.�Ἀλ�λι�ῶς,�Χρι�στού�γεν�να�θά�᾿ρ�χον�ται
καὶ�θὰ�φεύ�γουν�ἀ�δι�ά�κο�πα,�μὰ�δὲν�θὰ
μᾶς�ἀ�φή�νουν�τί�πο�τε.�Τὸ�νό�η�μά�τους�θὰ
τε�λει�ώ�νει μὲ�τὸ�ξε�κοκ�κά�λι�σμα�τῆς�γα�-
λο�πού�λας.��

Πρωτ. Δ. Μ.



«... ὅ,τι εἶναι γιά τό σῶμα ἡ ψυχή,
τό ἴδιο εἶναι γιά τόν κόσμο οἱ χριστιανοί».

(Ἐπιστολή�πρός�Διόγνητον,�ΒΕΠΕΣ,�2,�σελ.�253)

ί�εἶναι�ἡ�ψυχή�γιά�τό�σῶμα;�Ὁ�Θεός
πρῶτα�ἔπλασε�τό�σῶμα.�Καί�μετά,
τοῦ�ἐμφύσησε�πνοή�ζωῆς.
«Τί�ἦταν�ὁ�πλασθείς,�πρό�τῆς�πνοῆς

ζωῆς;�Ἦταν�ἁπλῶς�μιά�εἰκόνα�ἄψυχη·
καί�χωρίς�ἐνέργεια�καί�σέ�τίποτε�χρή-
σιμη.�Ἄρα,�τό�πᾶν�γιά τόν�ἄνθρωπο,
ἐκεῖνο�πού�τοῦ�ἔδωκε�τιμή�καί�ἀξία,
εἶναι�ἐκεῖνο�τό�ἐμφύσημα�τοῦ�Θεοῦ!�Ὤ,
πόσο�αὐτό�τό�σῶμα�γίνεται�ἀηδιαστι-
κό,�σιχαμερό�καί�ἀνεπιθύμητο,�ὅταν�φύ-
γει�ἀπό�αὐτό�ἡ�ψυχή!�Καί�πόσο�ἦταν
εὐχάριστο,� χαρούμενο,� πανέμορφο,
γεμᾶτο�γοητεία�καί�ἐπιδεξιότητα,�τότε
πού�εἶχε�μέσα�του�τήν�ψυχή,�ὁδηγό�στά
ἀγαθά�ἔργα�του!»�(ἁγ.�Ἰωάννου�Χρυ-
σοστόμου,�Ὁμιλία�12�εἰς�τήν�Γένεσιν,�ε΄,
P.G.�53,�104).
Ἡ�ψυχή�δίνει�ζωή�στό�σῶμα!
Ἀνάλογο�ρόλο�ἔχουν�οἱ�χριστιανοί.�Δί-

νουν�ζωή�στόν�κόσμο.�Ὀμορφαίνουν�τόν
κόσμο.�Μέ�τά�ἔργα�τους.�Μέ�τά�λόγια
τους.�Ὅταν�εἶναι�ὅπως�τά�θέλει�ὁ�Χρι-
στός.
Καί�ὁ�Χριστός�τό�ἀπαιτεῖ.�
Μᾶς�τό�λένε�καθαρά�τά�λόγια�Του,

πού�ἀπευθύνονται�πρός�ὅλους�μας:
-Σεῖς�εἶστε�τό�φῶς�τοῦ�κόσμου!
Μά�πῶς,�Χριστέ�μου,�εἴμαστε,�μπο-

ρεῖ�νά�εἴμαστε�ἐμεῖς�τό�φῶς�τοῦ�κόσμου;�
Μέ�τά�λόγια�μας�καί�τή�ζωή�μας.

Ἔχουμε�χρέος�νά�δείχνουμε�στόν�κόσμο,
τί�γίνεται�ὁ�ἄνθρωπος�πού�πιστεύει�στόν
Χριστό.
Καί�ἀκόμη:
-Σεῖς�εἶστε�τό�ἁλάτι�τῆς�γῆς.

• Τό�ἁλάτι�συντηρεῖ�τό�φαγητό·�γιά�νά
μήν�χαλάσει.�Καί�ἐμεῖς�οἱ�Χριστια-
νοί,�πρέπει�μέ�τήν�ζωή�μας�καί�μέ�τά
διδάγματά�μας,�νά�γινόμαστε�ἀφορ-
μή�νά�σταματάει�γύρω�μας�ἡ�σήψη,
ἡ�σαπίλα.

• Τό�ἁλάτι�νοστιμίζει�τά�φαγητά.�Ἔτσι
πρέπει�νά�«νοστιμίζει»�καί�ὁ�κόσμος
ἀπό�τήν�παρουσία�μας!�Πῶς�ὅμως
ὅταν�ἡ�ζωή�μας�δέν�εἶναι�ἁγία;��Πῶς,
ὅταν�ἐμεῖς�εἴμαστε�ὅπως�ὅλοι,�ἤ�καί
χειρότεροι;�Μπορεῖ�ποτέ,�νά�εἴμαστε
τότε�ἐμεῖς�ἁλάτι�γιά�τόν�κόσμο;

* * *

Συμπέρασμα:
Κάτι�δέν�πάει�καλά�μέ�ἐμᾶς.
Ἤ�πιό�ἁπλά:
Ἐμεῖς�δέν�πᾶμε�καλά·�καθόλου�κα�-

λά!
Πῶς�ὄχι,�ἀφοῦ�δέν�εἴμαστε�οὔτε�ἁλά-

τι,�οὔτε�φῶς;
Ἀρχιμ. Ν.Κ.

* * *
Ἔχει ἤ δέν ἔχει ὁλοχρονίς γιορτή, ὅποι-

ος 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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