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ταν νέος, ἦταν πλούσι ος,
ἦταν ἀπό τίς ἀνώτερες

τά ξεις τῆς κοινωνίας. Τί
ἄλλο ἤθελε;  Ὅ λη ἡ ζω ή

δική του. Ὅ,τι ἐπιθυ-
μοῦ  σε μποροῦ σε νά τό ἔ -
χει: ἀγαθά, ἀπολαύσεις,
κοινωνι κές σχέσεις,

ἐπιρροή... Ὅ,τι κυνηγοῦν
οἱ νέοι πάντα˙ καί σήμερα...

Κι ὅμως˙ αὐτός εἶχε ἄλλα ἐν  δι -
 α φέροντα. Ἀναζητήσεις πνευ ματικές.
Γι᾽ αὐτό τόν βρίσκουμε μπροστά στόν
Ἰησοῦ Χριστό, γονατισμένο μάλιστα,
νά τόν ρωτάει πῶς θά καταφέρει νά
κερδίσει τήν αἰώνια ζωή. Κι ὅταν ὁ Κύ-
 ριος τοῦ ὑπενθύμισε τίς ἐντολές τοῦ
νό μου τοῦ Θεοῦ, αὐτός ἀπάντησε ὅτι
ὅλες αὐτές εἶχε φροντίσει νά τίς ἐκτε-
λεῖ ἐδῶ καί χρόνια τώρα.

Ἦταν πράγματι καθαρός ὁ νέος˙ καί
εἰλικρινής συνάμα. Τό εἶδε αὐτό ὁ Κύ-
ριος μέ τό μάτι Του, πού βλέπει καί τά

πιό κρυφά θαλάμια τῆς ψυχῆς. Γι᾽ αὐ -
τό καί τόν συμπάθησε. Καί θέλησε νά
τόν καλέσει σέ κάτι πολύ ἀνώτερο. Σ᾽
αὐ τή τήν ἴδια τήν τελειότητα. Τήν κο-
ρυφή πού λίγοι τήν πιάνουν.

Μόνο ἕνα ἔμενε νά ξεπεραστεῖ.
— Ἄν θέλεις νά εἶσαι τέλειος, τοῦ εἶ -

πε, πήγαινε, πούλησε ὅλη τήν περιου-
σία σου, δῶσ᾽ την ἐλεημοσύνη στούς
φτωχούς, κι ἔλα νά μέ ἀκολουθήσεις.

Δαγκώθηκε ἡ νεανική καρδιά.  Ὁ
Δι δάσκαλος τοῦ ἔθιγε τό εὐαίσθητο
σημεῖο.  Ὂχι αὐτό.  Ὃ,τι ἄλλο, ναί.  Ὄ -
χι αὐτό, πονάει. Πονάει αὐτό!

Στάθηκε γιά λίγο ἀκίνητος. Σκυθρώ -
πιασε. Κατέβασε τό κεφάλι του. Δέν
ξαναμίλησε. Ἄρχισε νά σέρνει βαριά
τά βήματά του. Ἔφευγε ἀπ᾽ τόν Χρι-
στό. Δέν τό ἄντεχε αὐτό. Ἔφυγε.

Παρά ἕνα... τέλειος. Γιά ἕνα... χαμέ-
νος. Ὁ νέος πού πλησίασε τόν Χριστό.

* * *
Δέν εἶναι ἁπλό πράγμα νά πλησιά-
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ζεις τόν Χριστό. Θέλει ἀνδρεία ψυχῆς.
Ἐκτός ἄν πλησιάζεις τυπικά, ἀδιάφορα.
Ἕ να κερί, ἕνα «Πά τερ
ἡμῶν» καί φτάνει. Τό-
 τε δέν καταλαβαίνεις
τίποτε.

Ἄν ὅμως θέλεις κάτι
περισσότερο, κάτι δυ-
νατό, κάτι συγκλονι-
στικό˙ ἄν ἀναζητεῖς μιά
σχέση μέ τόν Χριστό
στενή, μιά ἐμπειρία ἀ -
ληθινῆς θεογνωσίας,
τότε τά πράγματα ἀλ -
λάζουν.

Τότε ὁ Χριστός θά
σοῦ γίνει ἀπαιτητι-
κός. Ὄχι σέ πολλά.
Σέ ἕνα. Στό ἕνα. Τό
δικό σου τό ἕνα. Αὐ -
τό πού ἀρκεῖ γιά νά σέ
ἀποκόπτει ἀπ᾽ Αὐ -
τόν. Καί μπορεῖς ἐσύ νά ξέρεις ποιό
εἶναι τό ἕνα τό δικό σου. Αὐτό πού πο-
νάει πιό πολύ, ὅταν σοῦ ζητηθεῖ νά τό
ἀφήσεις, νά τό ἀπαρνηθεῖς γιά τόν
Χριστό.

Θά πεῖς, γιατί εἶναι τόσο αὐστηρός ὁ
Χριστός;

Δέν εἶναι αὐστηρός. Εἶναι ἀληθινός.

Καί ἤ παίζουμε καί γελιόμαστε, ἤ δια-
θέτουμε σοβαρότητα καί εὐθύνη. Ἡ

σχέση μέ τόν Χριστό,
γιά νά εἶναι σοβαρή,
ἀπαιτεῖ ἀποκλειστι-
κότητα. Καί ἕ να κάτι
μόνο ἀρκεῖ γιά νά τή
διαλύσει.

Ἐξάλλου, μπορεῖ βέ-
βαια νά στοιχίζει ἀ κρι-
βά αὐτή ἡ θυσία στό
«ἕνα», ὅμως σκέ ψου
ὅτι δέν μένει χωρίς ἀ -
ντίκρισμα. Γι᾽ αὐτό τό

ἕνα ὁ Χριστός θά
σοῦ χαρίσει πολλά.
Τόσο πολλά καί τό-
σο μεγάλα, πού δέν
τό βάζει ὁ νοῦς σου.

Ἄν λοιπόν διακρί-
νεις αὐτό τό ἕνα μέ-
σα σου, πάρε τήν ἀ -

πόφαση καί ἄρχισε νά ἀγωνίζεσαι νά
τό ἀποκόψεις. Τό κυριότερο: ζήτα Του
Αὐτός νά τό σηκώσει ἀπό πάνω σου.
Θά τό κάνει. Τό διαβεβαίωσε στό τέ-
λος τῆς περικοπῆς: «Τά ἀδύνατα πα-
ρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ
ἐστιν».
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«Καί ἤ παίζουμε καί γελιόμα-
στε, ἤ διαθέτουμε σοβαρότητα

καί εὐθύνη. Ἡ σχέση μέ τόν
Χριστό, γιά νά εἶναι σοβαρή,
ἀπαιτεῖ ἀποκλειστικότητα.
Καί ἕνα κάτι μόνο ἀρκεῖ
γιά νά τή διαλύσει».

Αὔγουστος 2009 267




