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Όζνη δηαβάδνπλ ηελ επρή απηή, πνπ είλαη όκσο ζπγρξόλσο θαη πξνζηαγή, ηνπ
απνζηόινπ Παύινπ, ζηελ πξνο Φηιηππεζίνπο επηζηνιή ηνπ (4,4), πξνβιεκαηίδνληαη. Οη
πνιινί ιέλε όηη είλαη αδύλαην λα είλαη ραξνύκελνο ν άλζξσπνο ζπλερώο. Τόζεο αηηίεο
ζηελνρώξηαο ππάξρνπλ. Πωο ινηπόλ εκείο ζα ραηξόκαζηε ζπλερώο; Κη όκσο ν άγηνο
Χξπζόζηνκνο παξαηεξεί όηη, αθνύ ην ιέγεη ν ζεόπλεπζηνο Παύινο, είλαη δπλαηό θαη δελ
πξέπεη θαζόινπ λ’ ακθηβάιινπκε. Καη γηα λα καο πείζεη αλαθέξεη ηα εμήο αμηόινγα θαη
ζνθά ζε κηα νκηιία ηνπ. Αο παξαθνινπζήζνπκε ηηο ζθέςεηο ηνπ.
Όινη επηζπκνύλ λα ραίξνληαη θαη λα πεξλνύλ επράξηζηα θαη γηα ην ζθνπό απηό
θάλνπλ ηα πάληα θαη όιεο νη πξνζπάζεηεο ηνπο ζ’ απηό θαηαηείλνπλ. Γελ γλσξίδνπλ
όκσο νη πεξηζζόηεξνη ηνλ ηξόπν γηα λα ην πεηύρνπλ.
Μεξηθνί λνκίδνπλ όηη ηε ραξά ηε δίλεη ν πινύηνο, ε δόμα, ε εδνλή. Κη όκσο νη
πινύζηνη, νη έλδνμνη, νη εδνληδόκελνη δελ ραίξνληαη πάληα. Αληίζεηα ζα δεηο πησρνύο,
ηαπεηλνύο, θαηαθξνλεκέλνπο, πελζνύληεο λα είλαη ραξνύκελνη ή λ’ αληηκεησπίδνπλ
ςύρξαηκα ηηο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο. Άξα δελ είλαη ε θύζε ηωλ πξαγκάηωλ πνπ
δεκηνπξγεί ηε ραξά ή ηε ιύπε, αιιά ε δηάζεζε, ε εηνηκόηεηα θαη ε εθγύκλαζε
απηώλ πνπ βηώλνπλ ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο.
Άιινη λνκίδνπλ όηη ηε ραξά ηε δίλεη ε πγεία. Κη όκσο ππάξρνπλ άξξσζηνη πνπ έρνπλ
ραξά θαη γαιήλε αθαηαλόεηε θαη απίζηεπηε. Έπεηηα νη πγηείο δέρνληαη ζπθνθαληίεο,
αδηθίεο, πξνζβνιέο, απνηπρίεο, δηαςεύζεηο νλείξσλ θαη άιια πνιιά. Καη κπνξεί λα κε
δνθηκάδνληαη από ηελ αζζέλεηα, αιιά πνηθίια θαη δηάθνξα αγθάζηα ηνπο βαζαλίδνπλ
ζπλερώο. Καλείο δελ είλαη απείξαζηνο θαη εληειώο αλελόριεηνο από πξνβιήκαηα θαη
αληίμνεο ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο. Ούηε ν βαζηιηάο.
Λνηπόλ από ηα θνζκηθά πξάγκαηα ηίπνηα δελ εμαζθαιίδεη ηελ επηπρία. Μόλν ην
ιόγην ηνπ Παύινπ, ην κηθξό θαη απιό, απηό αλνίγεη ην δξόκν γηα ηε δηαξθή ραξά. Αλ ην
θαηαλνήζνπκε, δελ ρξεηάδεηαη ηίπνηα άιιν γηα λα ηε βηώλνπκε ζπλερώο.
Ο Παύινο δελ είπε απιώο ραίξεηε αιιά «ελ Κπξίω». Απηή είλαη ε αηηία ηεο
ζπλερνύο ραξάο. Η αηηία πνπ δελ κπνξεί λα ηελ εμνληώζεη θαλέλα θαθό. Όια η’ άιια
είλαη άζηαηα θαη αζηαζή. Απηόο όκσο πνπ δεη ελ Κπξίσ έρεη απνθηήζεη ηε ξίδα ηεο
εδνλήο θαη ηελ πεγή θάζε επζπκίαο θαη ραξάο. Όπσο όηαλ πέζεη κηα κηθξή ζπίζα ζην
πέιαγνο ράλεηαη, έηζη θαη ε νπνηαδήπνηε ιύπε, όηαλ πέζεη ζην πέιαγνο ηεο δπλάκεσο
θαη ηεο ράξηηνο ηνπ Θενύ, εμαθαλίδεηαη. Κη έηζη, ελώ ηα ιππεξά παξακέλνπλ, απηόο
ραίξεηαη. Απηό γηα ηνπο απίζηνπο είλαη ζαύκα ζαπκάησλ θαη αθαηάιεπην κπζηήξην.
Έηζη νη Σξεηο Παίδεο ελ θακίλσ, αλ θαη παξέκεηλαλ ζηε θσηηά, ήηαλ πην ραξνύκελνη
θαη έλδνμνη από απηνύο πνπ παξέκεηλαλ έμσ ηεο θακίλνπ. Σν ίδην θαη νη άγηνη πάληεο. Δλ
κέζσ πεηξαζκώλ πνηθίισλ παξέκεηλαλ ραξνύκελνη, επηπρηζκέλνη θαη έλδνμνη. Λνηπόλ, αο
ην ρσλεύζνπκε θαιά όινη καο όηη είλαη αδύλαην ν πηζηόο λα κε απνιακβάλεη ζπλερώο

θαη αδηαιείπηωο ηελ ραξά θαη ηελ επηπρία. Ούηε ν ζάλαηνο νύηε ε παξάθαηξνο
απώιεηα ζπγγελώλ νύηε καζηηγώζεηο θαη βαζαληζκνί νύηε θπιαθίζεηο θαη εμνξίεο νύηε
ύβξεηο, ζπθνθαληίεο, πόιεκνη λεύξσλ νύηε θηώρεηα θαη αζζέλεηα κπνξνύλ λα θάλνπλ ηνλ
πηζηό λα κε ραίξεηαη.
Μα ζα πεη θάπνηνο· «νη άγηνη δελ ιππόηαλ θαζόινπ»; Καη βεβαίωο ιππόηαλ. Θα
παξαζέζνπκε έλα ρσξίν από ηνλ Παύιν, πνπ ελώ δίλεη ηελ εληνιή λα είκαζηε
ραξνύκελνη ζπλερώο, ελ ηνύηνηο νκνινγεί όηη έρεη κεγάιε ιύπε θαη αδηάιεηπηε νδύλε.
«Λύπε κνη έζηη κεγάιε θαη αδηάιεηπηνο νδύλε ηε θαξδία κνπ» (Ρσκ. 9,2). Κη απηό ην
έλησζε ν Παύινο, όρη γηα θάπνηα πξνζσπηθή δνθηκαζία, αιιά γηα ηελ θαηάληηα ησλ
Ιζξαειηηώλ πνπ δελ πίζηεπαλ ζηνλ Χξηζηό. Δίλαη ε κόλε θαη ζπρλή ιύπε πνπ ληώζνπλ νη
άγηνη γηα ηελ θαθή πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ησλ αδειθώλ ηνπο. Κη όκωο απηή ε
πλεπκαηηθή ιύπε θαηά παξάδνμν ηξόπν θέξλεη ραξά. ηα θνζκηθά πξάγκαηα θαη ε
ραξά πξνμελεί ιύπε ελ ηέιεη· ζηα πλεπκαηηθά όκσο θαη ε ιύπε πξνμελεί ραξά. Π. ρ.
ραίξεζαη πνπ βιέπεηο ηνλ ερζξό ζνπ λα δπζηπρεί θαη έηζη θνπληώλνπλ κέζα ζνπ νη
άινγεο δπλάκεηο ηνπ κίζνπο θαη ηεο απέρζεηαο, κε απνηέιεζκα λα ακαξηάλεηο θαη λα
επηζύξεηο ηελ ηηκσξία ηνπ Θενύ. Δλώ ιππάζαη, δηόηη βιέπεηο ηνλ αδειθό ζνπ λα
δπζηπρεί ή λα ακαξηάλεη θαη έηζη, επεηδή ζπκκεηέρεηο ζην πξόβιεκά ηνπ, επηζύξεηο ηελ
εύλνηα θαη ηελ επινγία ηνπ Θενύ. Απηή ηε ιύπε, πνπ πξνθαιεί επινγία είρε ν Παύινο.
Αθόκε θαη ζηε ηέρλε ππάξρεη ε ιεγόκελε αηζζεηηθή ζπγθίλεζε. Μηα θαιιηηερληθή
ιύπε, ζα ιέγακε, πνπ ηόζν επθξαίλεη ηνπο θηιόηερλνπο θαη εθιεπηπζκέλνπο αλζξώπνπο.
Αιιά θαη εληειώο θνζκηθά θαη πξαθηηθά κπνξεί λα δεη θαλείο ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηελ
σθειηκόηεηα ελίνηε ηεο ιύπεο. Γπλαίθεο πνπ έραζαλ ηα παηδηά ηνπο, εάλ εκπνδηζηνύλ λα
θιάςνπλ, ζθάλνπλ από ην θαθό ηνπο. Καη ν πξνθήηεο Ηζαΐαο ην ληώζεη απηό. «Αθήζηε
λα θιάςσ πηθξά. Με πξνζπαζείηε λα κε παξεγνξήζεηε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο
Ιεξνπζαιήκ, ηεο ζπγαηέξαο ηνπ γέλνπο κνπ» (Ηζ. 22,4).
Έπεηηα έρνπκε θαη ηε ιύπε πνπ πξνέξρεηαη από ηε κεηάλνηα γηα ηελ ακαξησιή δσή
καο. Κη απηή ε ιύπε πξνζθέξεη αλαθνύθηζε, γαιήλε, αηζηνδνμία θαη επθνξία ςπρηθή.
«Η δε θαηά Θεόλ ιύπε κεηάλνηα εηο ζσηεξίαλ ακεηάβιεηνλ θαηεξγάδεηαη» (Β΄ Κνξ.
7,10). Γειαδή, αλ ιππεζείο δηά ρξήκαηα, αζζέλεηα, αηπρία θαη άιια θνζκηθά πξάγκαηα
δελ θέξδηζεο ηίπνηα. Αλ ιππεζείο γηα ηηο ακαξηίεο ζνπ, θη απηέο εμαιείθεηο θαη κεγάιε
ραξά δνθηκάδεηο. Γλσξίδνπλ όζνη έρπζαλ δάθξπα θαηά Θεό πόζν αιεζηλά είλαη απηά πνπ
ιέγσ.
Αλ δε ιππεζείο γηα αδειθνύο ζνπ πνπ ακαξηάλνπλ, όπσο έθαλαλ θαη νη άγηνη, ηόηε θαη
ζηνλ εαπηό ζνπ πξνζθέξεηο άξξεηε πλεπκαηηθή εδνλή θαη σθέιεηα, θαη απηνύο ηνπο
δηνξζώλεηο. Αθόκε, θη αλ δελ ηνπο δηνξζώζεηο, εζύ ζα έρεηο ην κηζζό θαη ηελ
ηθαλνπνίεζε ζνπ. ην 9ν θεθάιαην ηεο πξνθεηείαο ηνπ Ιεδεθηήι, αλαγγέιιεηαη κία
κεγάιε θαηαζηξνθή όισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Ιεξνπζαιήκ, ιόγσ ησλ πνιιώλ αλνκηώλ θαη
αζεβεηώλ ηνπο. Οη κόλνη πνπ δελ ζα πεηξαρζνύλ είλαη απηνί πνπ ζηελάδνπλ θαη
θξαπγάδνπλ κε ςπρηθή νδύλε γηα όιεο ηηο αζέβεηεο θαη αλνκίεο πνπ δηαπξάηηνληαη (Ιεδ.
9,4). Αληίζεηα ν Ακώο (6,6) θαηεγνξεί ηνπο Ιζξαειίηεο, πνπ δελ πελζνύλ γηα ηνπο
ζπκπαηξηώηεο ηνπο πνπ αηρκαισηίζζεθαλ, αζρέηωο πνπ ηηκωξνύληαη δηθαίωο. Κη ν
Θεόο, όηαλ ηηκσξεί, ζπγρξόλσο ζηελαρσξηέηαη. Γηαηί εκείο λα κε ηνλ κηκεζνύκε;
Πεξηιεπηηθή δηαζθεπή 18εο νκηιίαο η. Χξπζνζηόκνπ, Πξνο αλδξηάληαο.
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