1''ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ' (Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ)
аудио https://www.youtube.com/watch?v=pWGLKshq_A&list=PL09XJ729E4rjBNTWGT1IwuiFahbDZfhBp&index=7

Η προς τον Θεόν αγάπη

Δεν φοβούμαι τον Θεόν, έλεγε στους μαθητές του ο Καθηγητής της ερήμου Μέγας Αντώνιος,
διότι τον αγαπώ. Η τελεία αγάπη «έξω βάλλει τον φόβο».
Ο αββάς Αμμούν ο Νιτριώτης επεσκέφθη κάποτε τον Μέγα Αντώνιο και επειδή είχε μαζί του
Φιλική οικειότητα τον ερώτησε:
—Πώς συμβαίνει εγώ μεν να κοπιάζω περισσότερο από σένα, συ δε να δοξάζεσαι περισσότερο
από τους ανθρώπους;
—Φαίνεται ότι θα αγαπώ τον Θεόν περισσότερο από σένα, του αποκρίθηκε με
καλοκάγαθο μειδίαμα ο φίλος του Θεού.
Ένας γέρων Ερημίτης παρεκάλεσε κάποτε στην προσευχή του τον Θεόν να του δείξει τους
παλαιούς Πατέρας της έρημου. Τους είδε λοιπόν όλους εκτός από τον Μέγα Αντώνιο.
—Που να ευρίσκεται άραγε ο Αββάς Αντώνιος; Εσκέπτετο με απορία.
—Όπου είναι ο Θεός, άκουσε φωνή να τον βεβαιώνει.

Η προς τον Θεόν αγάπη, γράφει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, είναι αγαθή διάθεσις της
ψυχής και όποιος την κατέχει δεν προτιμά κανένα από τα δημιουργήματα περισσότερο από τον
Θεόν. Είναι δε αδύνατον να την αποκτήση μονίμως ο άνθρωπος, όταν αισθάνεται την παραμικρή
προσκόλληση στα γήινα πράγματα. Εκείνος που αγαπά τον Θεόν, ζη βίον αγγελικόν επάνω στη
γη. Νηστεύει, αγρυπνεί, ψάλλει, προσεύχεται και έχει πάντοτε καλές σκέψεις για τους
συνανθρώπους τους.
το θέμα αυτό το βρήκα στη σελίδα της Παναγίας Αλεξιωτίσσης σε αυτο το
link http://panagiaalexiotissa.blogspot.com/2010/12/blog-post_16.html#ixzz2WMICd95g

Ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον
2.14
Ουδέποτε προτίμησα το προσωπικό μου συμφέρον από την ωφέλεια του αδελφού μου, έλεγε
συχνά ο Μέγας Αντώνιος.

***

Όταν ο Αββάς Θεόδωρος ήταν ακόμη υποτακτικός τον έστειλε ο Γέροντάς του στο φούρνο της
Σκήτης να ψήση τα παξιμάδια του. Εκεί βρήκε κάποιον άλλον που ήθελε να φουρνίση τα δικά
του, μα δεν έβρισκε βοηθό. Ο νεαρός Θεόδωρος άφησε κάτω τον τορβά του κι έδωσε ένα χέρι
στον Αδελφό. Δεν πρόλαβε να τελειώσει κι έφθασε άλλος με ψωμιά.
Ο Θεόδωρος παρεχώρησε πάλι την θέση του και πρόσφερε τη βοήθειά του. Σε λίγο ήλθε τρίτος
και τέταρτος έως έξι. Ο Θεόδωρος εβοήθησε τους Αδελφούς και τελευταίος από όλους έψησε τα
δικά του παξιμάδια. Έδυε ο ήλιος πλέον όταν γύριζε στο Γέροντα του. Του είπε το λόγο που τον
έκανε να καθυστερήση τόσο πολύ, χωρίς να θεωρή όμως πως έκανε κάτι αξιόλογο.

***

Ερώτησαν τον Αββά Αγάθωνα πως εκδηλώνεται η ειλικρινής αγάπη προς τον πλησίον, και
εκείνος ο μακάριος, που είχε αποκτήσει τη βασίλισσα των αρετών σε τέλειο βαθμό, αποκρίθηκε
:
- Αγάπη είναι να βρώ ένα λεπρό και να του δώσω ευχαρίστως το σώμα μου και, αν είναι δυνατό,
να πάρω το δικό του.

***

3.50

Πολλά ανέκδοτα διηγούνται οι Πάτερες για τον Αββά Αγάθωνα και την πολλή αγάπη που
έκρυβε στην καρδιά του για τον συνάνθρωπό του.
Κάποτε κατέβηκε στην πόλη να πουλήσει τα πανέρια του και σκόνταψε επάνω σε ένα
δυστυχισμένο άνθρωπο, παραπεταμένο στο δρόμο, ξένο και άρρωστο, που ως τη στιγμή εκείνη
κανένας διαβάτης δεν είχε σκεφθεί να τον βοηθήσει.
Ο Όσιος τον εσήκωσε, τον περιποιήθηκε και με τα χρήματα που επήρε από τα πανέρια
του ενοίκιασε δωμάτιο και τον έβαλε μέσα. Λέγουν μάλιστα πως έμεινε αρκετό καιρό κοντά του
και τον φρόντισε ενώ συγχρόνως εργαζόταν για να βγάζει τα έξοδά του. Όταν πια ο ξένος έγινε

εντελώς καλά και ήτο σε θέση να γυρίσει στην πατρίδα του, επέστρεψε και ο Αββάς Αγάθων
στην αγαπημένη του ησυχία.

***

Άλλη φορά πάλι που επήγαινε στην πόλη να δώσει το εργόχειρό του και να προμηθευθεί το
λίγο ψώμακι του, βρήκε κοντά στην αγορά ένα φτωχό γέρο ανάπηρο.
- Για την αγάπη του Θεού, Αββά, άρχισε τα παρακάλια ο γέρος μόλις είδε τον Όσιο, μη με
αφήσεις και εσύ αβοήθητο τον δυστυχή, πάρε με κοντά σου.
Ο αββάς Αγάθων τον έβαλε να καθίσει δίπλα του εκεί που αράδιαζε τα κάλαθια του για να τα
πουλήσει.
- Πόσα λεπτά πήρες Αββά; τον ρωτούσε ο γέρος κάθε φορά που έδινε ένα καλάθι.
-Τόσα του έλεγε ο Όσιος.
-Κάλα είναι. Δεν μου αγοράζεις όμως μια μικρή πίττα, Αββά ; Έτσι για να δεις καλό, που έχω
από χθες βράδυ να φάγω.
-Μετά χαράς, έλεγε ο Όσιος και έκανε αμέσως την επιθυμία του.
Σε λίγο του ζήτησε φρούτα, ύστερα ένα γλυκό. Έτσι σε κάθε καλάθι που πουλούσε εξόδευε τα
χρήματα, χάρη του προστατευομένου του, έως ότου έδωσε όλα τα καλάθια και όλα τα χρήματα
ο Όσιος χωρίς να του μείνει για τον εαυτό του ούτε δίλεπτο. Και το σπουδαιότερο πως το έκανε
με μεγάλη προθυμία, ενώ ήξερε πως είχε να περάσει τώρα τουλάχιστον μία
εβδομάδα χωρίς ψωμί.
Αφού έδωσε και το τελευταίο του καλάθι ετοιμάστηκε να φύγει από την αγορά.
- Φεύγεις λοιπόν; τον ερώτησε ο ανάπηρος.
- Ναι, τελείωσα πια τη δουλιά μου.
- Ε τώρα θα κάνεις αγάπη να με πας ως το σταυροδρόμι κι από κει φεύγεις για την έρημο, είπε
πάλι παρακαλεστικά ο παράξενος γέρος.
- Ο αγαθότατος Αγάθων τον φορτώθηκε στην πλάτη και με πολλή δυσκολία τον μετέφερε εκεί
που του ζητούσε γιατί ήτο κατάκοπος από την εργασία της ημέρας.
Σαν έφτασαν στο σταυροδρόμι και ετοιμάστηκε να αποθέσει κάτω το ζωντανό φορτίο του,

άκουσε γλυκειά φωνή να λέγει:
- Ευλογημένος να είσαι, Αγάθων, από Τον Θεό και στην γη και στον ουρανό.
Εσήκωσε τα μάτια ο Όσιος να ιδή εκείνον που του ομίλησε. Ο δήθεν γέρος είχε γίνει πλέον
άφαντος γιατί ήτο Άγγελος σταλμένος από Τον Θεόν να δοκιμάσει την αγάπη του Οσίου.

***

7.24
Θα έλεγε κανείς πως αυτός ο Αγάθων εζούσε κι εκινείτο μόνο και μόνο για να αναπαύει τον
πλησίον του. Όταν ετύχαινε να περνά τον ποταμό μαζί με τους άλλους αδελφούς, έπαιρνε
πρώτος στα χέρια του τα κουπιά της βάρκας. Όταν πήγαιναν ξένοι στο κελί του, με το ένα χέρι
τους χαιρετούσε και με το άλλο άρχιζε να στρώνει τράπεζα για να τους φιλοξενήσει.
Κάποτε του εχάρισαν ένα σκαλιστήρι για να καλλιεργεί τον κήπο του.
- Τι όμορφο σκαλιστηράκι! έκανε ενας Αδελφός που έτυχε να το ιδεί στα χέρια του μια μέρα.
Ο Αββάς Αγάθων δεν τον άφηνε με κανένα τρόπο να φύγει αν δεν έπαιρνε μαζί του το
σκαλιστήρι που του άρεσε.

***
Ο Αββάς Απολλώ επίσης, λέγουν πως είχε τόση αγάπη για τον πλησίον του, ώστε ουδέποτε στη
ζωή του αρνήθηκε σε άνθρωπο βοήθεια ή οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εξυπηρέτηση.
Όταν οι Αδελφοί ζητούσαν τη συνεργασία του, την προσέφερε ευχαρίστως, λέγοντας πάντα με
χαμόγελο :
-Μαζί με τον Κύριο μου θα εργαστώ σήμερα για την ωφέλεια της ψυχής μου.

***
8.40
Την ακόλουθη ιστορία μας την διηγείται ο επίσκοπος Ελενουπόλεως Παλλάδιος. Ο Σεραπίων
ήτο αιγύπτιος ασκητής τελείως ακτήμων και πολύ ελεήμων. Πολλές φορές τον είχαν ιδεί να
γυρίζει με ένα σεντόνι τυλιγμένο γύρω απ' το γυμνό του σώμα, γιατί τα ενδύματα του τα είχε
δώσει ελεημοσύνη. Έτσι του έμεινε και το όνομα Σινδόνιος.
Κάποτε πουλήθηκε θεληματικά σαν δούλος σε έναν ειδωλολάτρη ηθοποιό για είκοσι νομίσματα.
Άρχισε με μεγάλη προθυμία να υπηρετεί τον κύριό του και όλη του την οικογένεια. Εργαζόταν

αδιάκοπα χωρίς απαιτήσεις. Το φαγητό του αποτελείτο μόνο από ψωμί και νερό. Ενώ τα χέρια
του δούλευαν, ο νούς του ήταν απασχολημένος με την προσευχή. Τα λόγια της γραφής δεν
έλειπαν ποτέ απο τα χείλη του. Σκοπός του ήταν να μεταδώσει το φώς του Χριστού στους
κυρίους του και δεν άργησε να το επιτύχει. Τους προσείλκυσε στην πίστη, πρώτα απ' όλα με το
παράδειγμα του χριστιανικού βίου του και ύστερα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, που πέφτει
σαν βάλσαμο παρηγοριάς στις ταλαιπωρημένες απο την κοσμική ματαιότητα ψυχές.
Όταν ο μίμος - έτσι έλεγαν τότε τους ηθοποιούς- , η σύζυγος και τα παιδιά του επήραν τη χάρη
του Αγίου Βαπτίσματος, άφησαν το επάγγελμά τους, που δεν συμφωνούσε πια με τη νέα ζωή
και έγιναν ενεργά μέλη της Εκκλησίας. Μια ημέρα επήρε ιδιαιτέρως τον Σινδόνιο ο κύριός του
και του είπε:
- Είναι καιρός , Αδελφέ, να σου ανταποδώσω την ευεργερία που μου έκανες να ελευθερώσεις
και εμένα και την οικογένεια μου από το σκοτάδι της ειδωλολατρίας Πάρε και συ για
αντάλλαγμα την ελευθερία σου.
Τότε ο Σινδόνιος κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα να του αποκαλύψει την αλήθεια. Του είπε
λοιπόν πως δεν ήτο δούλος και ως με τη θέληση του πουλήθηκε σ αυτόν, για να τον οδηγήσει
στο Χριστό.
- Αφού επλήρωσε Ο Θεός την επιθυμία μου, ας πάω τώρα να βοηθήσω και άλλους.
Επέστρεψε τα είκοσι νομίσματα στον κύριό του και έφυγε για άλλη χώρα. Εκεί πουλήθηκε σε
οικογένεια αιρετικών. Με τον ίδιο τρόπο έφερε και αυτήν πολλή γρήγορα στους κόλπους της
Εκκλησίας.
Μέχρι τέλους της ζωής του ο Σινδόνιος υπηρετούσε σωματικά και ψυχικά τους συνανθρώπους
του.

***
11.26
-Γιατί, Αββά, οι σημερινοί Μοναχοί, ενώ κοπιάζουν, δεν παίρνουν από το Θεών τα χαρίσματα
που έπαιρναν οι παλαιοί πατέρες; ερώτησε ένα Γέροντα κάποιος Αδελφός.
- Τον παλαιό καιρό , τέκνον μου, αποκρίθηκε ο σεβάσμιος Γερων, υπήρχε αγάπη μεταξύ των
Μοναχών και καθένας προθυμοποιειτο να βοηθήσει τον Αδελφον του να ανεβεί προς τα επάνω.
Τώρα η αγάπη εψυχράνθη και ο ένας παρασύρει τον άλλον προς τα κάτω και για τον λόγον
αυτόν δεν χορηγεί πλέον ο Θεός χαρίσματα πνευματικά.

***
12.06

Τον παλαιότερο καιρό - έλεγε ο Αββάς Ιωάννης σε ένα νέο Μοναχό, που επήγε να τον
συμβουλευθεί- η πνευματική απασχόλησις ήτο το κύριο έργο του Μοναχού και η υλική εργασία
πάρεργο. Σήμερα αντεστράφησαν οι όροι και θεωρείται πάρεργο το έργο της ψυχής και έργο το
εργόχειρο.
- Ποιο είναι το έργο της ψυχής; Ρώτησε ο Αδελφός .
- Εκείνο που γίνεται χάριν της θείας εντολής , εξήγησε ο Γέρων. Μαθαίνεις λόγου χάριν, πως
είμαι άρρωστος και η συνείδησή σου σου λέγει πως είναι καθήκον σου να με επισκεφθεί Εσύ
όμως κάθεσαι και σκέπτεσαι, αν πάω , θα μείνει πίσω το εργόχειρο μου, γιατί θα χάσω χρόνο.
Δεν έρχεσαι και παραβαίνεις την εντολή της αγάπης. Ή κάποιος σου ζητεί να τον βοηθήσεις
στην εργασία του. Εσύ μονολογείς : Είναι ανάγκη τώρα να αφήσω τη δική μου δουλειά στη
μέση, για να βοηθήσω άλλον; Αρνείσαι, παραβλέποντας την εντολή του Θεού, που είναι έργον
της ψυχής και προσηλώνεσαι στο εργόχειρο σου, που είναι πάρεργο.

***
13.23
« Επήγε μια φορά ο Όσιος Μακάριος να κάνη συντροφιά σ’ έναν άρρωστο Ερημίτη. Ρίχνοντας
μια ματιά γύρω στο γυμνό κελλάκι του, είδε πως δεν υπήρχε πουθενά ούτε ίχνος φαγητού.
- Τι θα ήθελες να φας, Αδελφέ, ερώτησε ο Όσιος.
Ο άρρωστος εδίστασε ν’ απαντήση. Τι να ζητούσε τάχα, αφού δεν υπήρχε τίποτε σ’ εκείνη την
ερημιά ; Τέλος, επειδή επέμενε να τον ερωτά ο Όσιος, είπε πως είχε επιθυμήσει λίγη
αλευρόσουπα. Αλλά που να βρεθή αλεύρι ;
Ο Όσιος Μακάριος, για ν’ αναπαύση τον άρρωστο αδελφό του, κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια
κάνοντας πενήντα μίλια με τα πόδια για να βρη αλεύρι » ( Γεροντικόν, Ηγουμένης Θεοδώρας
Χαμπάκη, σελίδα 20 ).
Ο ΟΣΙΟΣ Ποιμήν ἀσκήτευε μαζί μέ τούς τέσσερεις ἀδελφούς του στήν Αἰγυπτιακή ἔρημο. Ὁ
Παΐσιος, ὁ νεώτερος ἀδελφός, δέν εἶχε ἀκόμη κατορθώσει νά διορθώση τίς ἀδυναμίες του κι
ἐστενοχωρούσε μέ τίς ἀταξίες του τούς ἄλλους.
- Αὐτός ὁ μικρός δέν μᾶς ἀφήνει σέ ἡσυχία, εἶπε μιά μέρα στενοχωρημένος στόν μεγαλύτερο
ἀδελφό του ὁ Ἀββᾶς Ποιμήν. Ἔλα νά φύγωμε ἀπό τό μέρος αὐτό, νά ἠρεμήση ὁ λογισμός μας.
Ἐπήραν τό δρόμο κι ἔψαχναν νά βροῦν τόπο κατάλληλο γιά νά μείνουν. Ὁ Παΐσιος ὅμως
κατάλαβε πώς τ’ ἀδέλφια του τόν ἄφησαν κι ἔφυγαν κι ἐβγῆκε νά τούς γυρεύη. Ὁ Ἀββᾶς Ποιμήν
τόν εἶδε ἀπό μακριά νά ἔρχεται καί εἶπε στόν Ἀββᾶ Ἀνούβ, τόν μεγαλύτερο·
- Ἄς περιμένωμε τόν ἀδελφό πού κοπιάζει νά μᾶς φθάση.
Τέλος ἐπλησίασε ἐκεῖνος καί τούς παραπονέθηκε·
- Ποῦ πηγαίνετε καί μέ ἀφήνετε μόνο;
- Φεύγομε νά βροῦμε ἡσυχία. Ἐσύ διαρκῶς μᾶς θλίβεις μέ τίς ἀπερισκεψίες σου, τοῦ εἶπε ὁ
Ἀββᾶς Ποιμήν.

- Ναί, ναί, πᾶμε ὅλοι μαζί ὅπου θέλετε, εἶπε μέ ἀφέλεια ὁ νέος.
Βλέποντας τήν ἀκακία του ὁ Ἀββᾶς Ποιμήν, εἶπε στόν μεγάλο του ἀδελφό·
- Ἄς γυρίσωμε πίσω, Ἀνούβ. Νομίζω πώς ἄθελά του ἀτακτεί ὁ νεαρός αὐτός ἢ ὁ Θεός ἐπιτρέπει
ἔτσι γιά νά ἰδῆ τήν ὑπομονή μας.
Ἐπέστρεψαν λοιπόν στό κελλί τους και ἔζησαν ὅλοι μαζί μέχρι τέλους.

***
15.40
Ο ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ κάποιου Γέροντος ἔμενε σέ μιά καλύβα δέκα μίλια μακριά ἀπό τή σκήτη.
Μιά μέρα θέλησε νά τόν εἰδοποιήση ὁ Γέρων νά ἔλθη νά πάρη τό ψωμί του. Ὕστερα ὅμως
σκέφθηκε: Γιά λίγα ψωμιά νά κάνω τόν ἀδελφό νά περπατήση δέκα μίλια; Ἄς τοῦ τά πάω μόνος.
Ἔβαλε τό ταγάρι στόν ὦμο καί ξεκίνησε. Πηγαίνοντας, σκόνταψε σέ μιά πέτρα κι ἔκανε τέτοια
πληγή στό πόδι, πού ἦταν ἀδύνατον νά σταματήση τό αἶμα. Ἀπό τόν ὑπερβολικό πόνο πού
ἔνοιωσε ἄρχισε νά κλαίη.
- Γιατί κλαῖς, Ἀββᾶ; Ἄκουσε πίσω του μιά γλυκειά φωνή νά τόν ἐρωτᾶ.
Ἔστρεψε τό κεφάλι καί εἶδε ἕναν ὡραίον Ἄγγελο. Δέν φοβήθηκε ὅμως, ἀλλά τοῦ ἔδειξε μέ τό
δάκτυλο τήν πληγή.
- Παῦσε νά κλαῖς γι’ αὐτό τό τιποτένιο πρᾶγμα, τόν ἐπρόσταξε ὁ Ἄγγελος. Τά βήματα πού
κάνεις γιά τήν ἀγάπη τοῦ ἀδελφού τά ἔχω μετρημένα καί θά πάρης τήν ἀμοιβή σου ἀπό τόν
Θεόν.
Ὁ Γέροντας πῆρε θάρρος καί χαρούμενος συνέχισε τό δρόμο του. Ἀπό τότε προθυμοποιήθηκε
νά ἐξυπηρετῆ τούς ἀδελφούς.
Μιά μέρα πῆρε πάλι ψωμιά νά τά πάη σ’ ἄλλον ἐρημίτη πού ἔμενε πολύ πιό μακριά. Συνέβη
ὅμως νά ἔρχεται κι ἐκείνος μέ τόν ἴδιο σκοπό καί συναντήθηκαν στό δρόμο.
- Ἀδελφέ μου, εἶπε πρῶτος ὁ Γέροντας, μέ κόπο ἀπέκτησα ἕνα μικρό θησαυρό καί πρόλαβες ἐσύ
νά μοῦ τόν πάρης.
- Μήπως ἡ στενή πύλη χωράει μόνο ἐσένα, Ἀββᾶ; Κάνε λίγο τόπο νά περάσωμε κι ἐμεῖς, τοῦ
ἀποκρίθηκε ὁ ἀδελφός.
Ἐνῶ ἔλεγαν αὐτά, ἦλθε πάλι ὁ Ἄγγελος καί τούς εἶπε:
- Αὐτή ἡ φιλονικία σάν εὐωδιαστό λιβάνι ἀνεβαίνει στόν οὐρανό.

***
17.48

ΟΤΑΝ ὁ Ὅσιος Σάββας ὁ Ἡγιασμένος ἦτο ὑποτακτικός στό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου,
πολύ νέος ἀκόμη στήν ἡλικία, τοῦ εἶχαν ἀναθέσει νά ἐτοιμάζη τό ψωμί τῶν ἀδελφῶν. Μία
βροχερή ἡμέρα, ἐνῶ ζύμωνε, μπῆκε ἕνας ἀδελφός στό φοῦρνο κι ἄφησε τά βρεγμένα ροῦχα του
νά στεγνώσουν. Ὁ Σάββας πού δέν εἶχε ἰδῆ τί εἶχε κάνει ὁ ἄλλος, ἄναψε τό φοῦρνο. Ἐν τῷ
μεταξύ ἦλθε κι ἐκεῖνος νά τά πάρη καί σάν εἶδε τό φοῦρνο ἀναμμένο, ἀπό τή λύπη του κόντευε
νά κλάψη, γιατί δέν εἶχε ἄλλα ροῦχα κι ἐκεῖνα πού φορούσε ἦσαν δανεικά.
Βλέποντας ὁ Σάββας τή στενοχώρια τοῦ ἀδελφοῦ δέν ἔχασε καιρό. Μ’ ἕνα πήδημα βρέθηκε
μέσα στό φοῦρνο καί μάζεψε τά ρούχα.
Καί τί θαῦμα! Οὔτε τά ροῦχα εἶχαν πειραχθῆ καθόλου ἀπό τή φωτιά, οὔτε ὁ συμπαθέστατος
νέος ἔπαθε τίποτε. Δέν τόν ἔθιξαν οἱ φλόγες ὄχι γιά τήν εὐσέβειά του, ὅπως τούς τρεῖς Παῖδας,
ἀλλά γιά τήν φιλαδελφία του.

***
18.59
Τρείς αδελφοί συμφώνησαν να θερίσουν εξήντα στρέμματα χωράφι. Την πρώτη ημέρα όμως
που έπιασαν δουλειά έτυχε ν’ αρρωστήση ο ένας απο τους τρείς και αναγκάστηκε να γυρίση
πίσω στην σκήτη.
Οι άλλοι δύο που έμειναν είπαν μεταξύ τους·
- Δεν κάνομε μιά μικρή προσπάθεια να θερίσωμε κι εκείνο που αναλογεί στον αδελφό; Με την
ευχή του θα το κατορθώσουμε.
Το είπαν και το έκαναν. Όταν τελείωσε το θέρισμα, εκάλεσαν τον αδελφό να πάρη τον μισθό
του.
- Ποιό μισθό; έλεγε εκείνος. Αφού δεν πρόλαβα να θερίσω.
- Με την ευχή σου έγινε όπως πρέπει η δουλειά, του απαντούσαν οι δύο άλλοι. Έλα τώρα να
πληρωθής.
Επειδή εκείνος δεν εδέχετο να πάρη μισθό και οι άλλοι επέμεναν να του δώσουν, για να μη
φιλονικούν επήγαν σ’ ένα γείτονά τους Γέροντα να τους λύση τη διαφορά.
- Αββά, άρχισε ο πρώτος ο αδελφός που είχε αρρωστήσει, πήγαμε οι τρείς μας να θερίσωμε. Εγώ
όμως, προτού πιάσω δρεπάνι στο χέρι, αρρώστησα και έφυγα. Οι αδελφοί εδώ με αναγκάζουν
τώρα να πάρω μισθό, που δεν εργάστηκα. Το βρίσκεις δίκαιο αυτό;
- Αββά, επενέβησαν οι άλλοι, οι τρείς μαζί αναλάβαμε εξήντα στρέμματα χωράφι. Αν θερίζαμε
όλοι, είναι απίθανο να τελειώναμε στην ωρισμένη προθεσμία, Όμως με την ευχή του αδελφού οι
δύο μας το βγάλαμε εις πέρας πολύ πιο γρήγορα. Δεν είναι λοιπόν δίκαιο να πάρη το μισθό του;
Ο Γέροντας εθαύμασε την αγάπη των αδελφών εκείνων. Επήρε ευθύς το ξύλο κι έκρουσε για να

μαζευτούν όλοι οι Μοναχοί της σκήτης σε σύναξι.
- Ελάτε, Πατέρες και αδελφοί, να κάνωμε σήμερα μιά δίκη, τους είπε, όταν συγκεντρώθηκαν,
και διηγήθηκε την υπόθεσι. Το αποτέλεσμα ήτο να αναγκάσουν τον αδελφό να πάρη το μισθό
του. Εκείνος τον επήρε κλαίγοντας κι έλεγε διαρκώς, πως την ημέρα εκείνη οι αδελφοί τον είχαν
αδικήσει.

***
21.14
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ φίλοι συμφώνησαν ν’ ἀσκητεύσουν. Οἰ τρεῖς ἡσύχαζαν κι ὁ τέταρτος ἀνέλαβε νά
τούς ὑπηρετῆ. Ἔδινε τά ἐργόχειρά τους στήν ἀγορά τοῦ γειτονικοῦ χωριοῦ κι ἀνέβαζε στό
ἡσυχαστήριο τά ἀναγκαῖα τρόφιμα.
Ὕστερα ἀπό λίγα χρόνια ἀπέθαναν οἱ δύο κι ἔμειναν μόνοι ὁ διακονητής κι ἕνας ἀπό τούς
ἡσυχαστάς. Κάποτε ὁ διακονητής, πού ἦτο καί πιό νέος, ἐκεῖ στό χωριό πού κατέβαινε βρέθηκε
σέ πειρασμό κι ἔπεσε σέ μεγάλη ἀμαρτία.
Κοντά στό ἡσυχαστήριο εἶχε στήσει τήν καλύβα του κι ἕνας Ἅγιος ἐρημίτης, πού εἶχε λάβει ἀπό
τόν Θεό διορατικό χάρισμα κι ἔβλεπε μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς του ἐκεῖνα πού δέν μπορεῖ νά
διακρίνη ὁ ἄνθρωπος μέ τά σωματικά του μάτια. Σ’ αὐτόν τὀν ἅγιον ἄνθρωπο ἀπεκαλύφθη πώς
οἱ δύο ἡσυχασταί στόν Οὐρανό παρακαλοῦσαν τόν Θεόν νά παραχωρήση νά φαγωθῆ ἀπό ἄγριο
θηρίο ὁ ἀδελφός πού ἔπεσε, γιά νά ξεπλύνη μέ τό αἷμα του τήν ἁμαρτία, μή χάση τόν Παράδεισο
καί χωριστοῦνε.
Καθώς λοιπόν ἐπέστρεφε ὁ διακονητής ἀπό τό χωριό, τοῦ ἐπετέθηκε ξαφνικά ἕνα ἄγριο λιοντάρι
ἕτοιμο νά τόν κατασπαράξη. Ὁ ἄλλος ἀδελφός πού τόν ἐπερίμενε ἐπάνω στό ἡσυχαστήριο εἶδε
ἀπό μακριά τόν κίνδυνο καἰ κατατρογμένος ἔπεσε στά γόνατα καί παρακαλοῦσε τόν Θεόν νά
γλυτώση τόν ἀδελφό του ἀπό τά δόντια τοῦ θηρίου.
Οἱ δύο στόν Οὐρανό, ἕβλεπε πάντα ὁ διορατικός Γέρων, ἔλεγαν μέ θέρμη·
- Κύριε, κάνε ἔλεος νά κατασπαραχθῆ ἀπό τό θηρίο, γιά νά ἐξιλεωθῆ.

- Κύριε, σῶσε τόν δοῦλο σου ἀπό τά δόντια τοῦ θηρίου, φώναζε κάθιδρος ἀπό ἀγωνία κάτω ὁ
ἡσυχαστής.
Τότε ἔγινε κάτι ἀπροσδόκητο: Ἐνῶ τό φοβερό ἀφρικανικό λιοντάρι εἴχε σχεδόν ἀρπάξει μέ τά
μπροστινά του πόδια τό θύμα του ἀπό τό λαιμό, ἔκανε ξαφνικά μεταβολή κι ἐξαφανίστηκε στήν
κοντινή ζούγκλα, σάν νά τό ἔδιωχνε ἀκατανίκητη δύναμι.
Καί ὁ Ἅγιος ἐρημίτης ἄκουσε φωνή νά λέγη στούς δύο στόν Οὐρανό·
- Εἶναι δίκαιο νά γίνη τό αἵτημα ἐκείνου πού ἀγωνίζεται ἀκόμη μέ τή σάρκα κάτω στήν γῆ. Σέ
σᾶς ἀρκεῖ ἡ ἐδῶ ἀνάπαυσις καί μακαριότης.
Γεμᾶτος συντριβή καί μετάνοια γιά τήν πτῶσι του, ὕστερα μάλιστα ἀπό τέτοιο κίνδυνο πού εἶδε
μέ τά μάτια του, γύρισε στόν ἀδελφό του ὁ διακονητής καί ἀφοῦ ἐξωμολογήθηκε τήν ἁμαρτία
του κλείσθηκε στό κελλί του καί ἔκλαιε μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του.
Ὕστερα ἀπό μερικά χρόνια ἀπέθαναν καί οἱ δύο πού εἶχαν ἀπομείνη καί εἶδε τούς τέσσερεις
μαζί στόν Οὐρανό ὁ Ἅγιος έρημίτης.

***
24.15
ΔΥΟ ΝΕΟΙ Μοναχοί κατέβηκαν στήν πόλι νά πουλήσουν τά πανέρια τους. Χωρίστηκαν γιά
λίγο καί στό διάστημα αὐτό ὁ ἕνας ἔπεσε σέ μεγάλο σαρκικό ἁμάρτημα. Ὕστερα, σκοτισμένος
ἀπό τήν ἀπόγνωσι, δέν ἤθελε μέ κανένα τρόπο νά γυρίση πίσω στήν ἔρημο.
- Πήγαινε μόνος. Ἐγώ θά μείνω ἐδὼ, εἶπε στόν ἄλλον μόλις συναντήθηκαν.
- Γιατί, ἀδελφέ μου, τί σοῦ συμβαίνει; τόν ἐρωτοῦσε μέ καλωσύνη ἐκεῖνος, χωρίς νά
ὑποπτεύεται τήν αἰτία.
- Αἴ, νά λοιπόν, ἀφοῦ ἐπιμένεις νά μάθης, ὅταν χωριστήκαμε, ἐπῆγα σέ γυναίκα. Τώρα ἔχασα
πιά τήν ψυχή μου. Τί νά κάνω στήν ἔρημο;
Ὁ ἁγνός νέος ταράχτηκε στό ἄκουσμα τῆς ἁμαρτίας πού εἶχε πέσει ὁ ἀδελφός του. Δέν τό ἔδειξε
ὅμως. Γιά νά γλυτώση μάλιστα ἀπό τ’ ἀρπαχτικά νύχια τῆς ἀπελπισίας, προσποιήθηκε πώς εἶχε
πάθει τό ἴδιο κι αὐτός.
- Ἄς πᾶμε πίσω στήν ἔρημο, ἀδελφέ, τοῦ εἶπε μέ δάκρυα στά μάτια, καί ἄς κοπιάσωμε κι οἱ δυό
μαζί. Ὁ Θεός σάν φιλάνθρωπος Πατέρας θά ἰδῆ τή μετάνοιά μας καί θά μᾶς συγχωρήση.
Μ’ αὐτά καί ἄλλα λόγια παρηγορητικά τόν ἔπεισε νά τόν ἀκολουθήση. Ὅταν ἀνέβηκαν στή
σκήτη ἐξωμολογήθηκαν μαζί κι ἐκανονίστηκαν αὐστηρά ἀπό τούς Πατέρας.
Ἕνα ὁλόκληρο χρόνο μετανοοῦσε κι ἀγωνιζόταν ὁ ἀθῶος γιά χάρι τοῦ ἐνόχου, παίρνοντας
ἐπάνω του ὅλη τήν ἐντροπή μιᾶς σοβαρᾶς ἁμαρτίας, πού δέν εἶχε οὔτε κάν διανοηθῆ. Ὁ Θεός
ἐδέχθη τήν προσφορά του καί τόν ἱκανοποίησε μ’ αὐτόν τόν τρόπο:
Μιά νύκτα, ἐνῶ προσηύχετο ἕνας ἀπό τούς μεγάλους Γέροντας ἐκεῖ στήν σκήτη, ἄκουσε φωνή
νά τοῦ λέγη·

- Διά τήν πολλήν ἀγάπην τοῦ ἀθώου συγχωρῶ τόν ἔνοχο.
Ὕστερα ἀπ’ αὐτή τή διαβεβαίωσι οἱ Πατέρες ἔλυσαν καί τούς δύο ἀπό τό ἐπιτίμιο, χωρίς νά
μάθουν ποτέ ποιός ἦτο ὁ πραγματικός φταίχτης.

***
26.27
ΔΥΟ ΣΥΝΑΣΚΗΤΑΙ ἀγωνίζονταν στήν ἔρημο τῆς Θηβαΐδος. Μά ἦσαν νέοι κι ἄπειροι κι ὁ
διάβολος τούς ἔστηνε ἕνα σωρό παγίδες.
Ὁ πιό νέος κάποτε πολεμήθηκε πολύ δυνατά στή σάρκα. Ἔχασε γι’ αὐτό τήν ψυχραιμία του καί
τήν ὑπομονή του καί εἶπε μιά μέρα αποφασιστικά στον μεγαλύτερο·
- Δέν ἀντέχω πιά, θά γυρίσω στον κόσμο.
Ἐκείνος πάλι καταστενοχωρημένος γιά τόν πειρασμό πού βρῆκε τόν ἀδελφό του, προσπαθοῦσε
νά τόν συγκρατήση.
- Δέ θά σ’ ἀφήσω νά φύγης ἀπ’ ἐδῶ, τοῦ ἔλεγε, νά χάσης ὅλους σου τούς κόπους καί τήν
ἀγνότητά σου. Ποῦ νά τόν πείση ὅμως!
- Δέν κάθομαι, ἐπέμενε, θά φύγω, θά τά δοκιμάσω ὅλα κι ὕστερα βλέπομε. Ἄν θέλης, ἔλα μαζί
μου καἰ γυρίζομε πάλι πίσω κι οἱ δύο ἢ μένω γιά πάντα στόν κόσμο.
Ὁ μεγαλύτερος ἀδελφός τότε, μή ξεύροντας τί νά κάνη, ἐπῆγε νά συμβουλευθῆ ἕνα γείτονά τους
Γέροντα.
- Πήγαινε μαζί του, τοῦ εἶπε ἐκεῖνος, ὅταν ἄκουσε τήν ὑπόθεσι. Ὁ Θεός γιά χάρι σου ἐλπίζω πώς
δέν θά τόν ἀφήση νά ζημιωθῆ.
Ἔτσι ξεκίνησαν οἱ δύο συνασκηταί μαζί, νά κατεβοῦν στήν πόλι. Καθώς ὅμως πλησίαζαν,
ἐκεῖνος πού ἐπειράζετο, εἶπε ξαφνικά στόν ἀδελφό του·
- Ἄς ὑποθέσωμε πώς ἔκανα τήν ἐπιθυμία μου. Τί κέρδισα μέ τοῦτο; Ἔλα, ἀδελφέ, νά γυρίσωμε
πίσω στήν ἡσυχία μας.
Ἐκείνος τόν ἔβλεπε σαστισμένος καί δέν ἐπίστευε στ’ αὐτιά του. Ὕστερα θυμήθηκε τά λόγια
τοῦ ἁγίου Γέροντος·
- Θά ἰδῆ ὁ Θεός τόν κόπο σου καί δέν θά τόν ἀφήση νά βλαβῆ.
Καί πράγματι, ὁ ἀδελφός εἶχε ἀνακουφισθῆ ἀπό τό δυνατό πόλεμο κι ἐγύρισαν εὐχαριστημένοι
κι οἱ δύο στά κελλιά τους.

***
28.19

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἐπλάγιασα νά κοιμηθῶ, ἔχοντας λύπη στήν καρδιά μου γιά τόν πλησίον μου, ἔλεγε
ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων. Καί ὅσο πάλι ἐξαρτάτο ἀπό μένα, δέν ἄφησα ἄνθρωπο νά κοιμηθῆ
στενοχωρημένος μαζί μου.

***
Ο ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ ἐπίσης συνήθιζε νά λέγη·
- Δέν ἄφησα νά μπῆ ποτέ σ’ αὐτό ἐδῶ τό κελλί λογισμός ἐναντίον ἀδελφοῦ, πού νά μέ
στενοχώρησε. Ἐφρόντισα ὅμως νά μήν ἀφήσω καί τόν ἀδελφό μου νά πάη στό κελλί του
ἔχοντας λογισμόν ἐναντίον μου.

***
Ο ΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μέ μερικούς ἀκόμη ἀδελφούς ἐπήγαιναν νά ἐπισκεφθοῦν κάποια πολύ
μακρινή σκήτη. Περπατώντας νυχτωθήκανε κι ὁ Μοναχός πού τούς εἶχαν δώσει γιά ὁδηγό ἔχασε
τό δρόμο. Οἱ ἀδελφοί τό κατάλαβαν κι ἐρώτησαν τόν Γέροντα ἰδιαιτέρως.
- Τί πρέπει νά κάνωμε τώρα, Ἀββᾶ; Ἄν ἐξακολουθήσωμε νά προχωροῦμε, κινδυνεύουμε νά
χαθοῦμε σ’ αὐτήν ἐδῶ τήν ἀπέραντη ἔρημο.
- Ἄν δείξωμε πώς καταλάβαμε ὅτι ἔχασε τό δρόμο θά ντραπῆ καί θά στεναχωρεθῆ ὁ ἀδελφός,
εἶπε ὁ ἀγαθός Γέροντας. Θά προφασιστῶ καλλίτερα πώς εἶμαι κουρασμένος καί δέν μπορῶ νά
περπατήσω ἄλλο καί ἄς μείνωμε ἐδῶ νά ξημερώση.
Ἔτσι κι ἔκανε γιά νά μή λυπήση τόν ἀφηρημένο ὁδηγό τους.

***
29.49
ΚΑΠΟΙΟΣ ἀναχωρητής ἔμενε στή σκήτη προτοῦ ἐγκατασταθῆ ἐκεῖ ὁ Ὅσιος Ποιμήν μέ τούς
τέσσερεις ἀδελφούς του. Ἦτο καλός Πνευματικός καί πολλοί χριστιανοί ἀπό τίς γύρω πόλεις
ἐπήγαιναν σ’ αὐτόν νά ἐξομολογηθοῦν καί νά πάρουν τίς συμβουλές του. Ἀφ’ ὅτου ὅμως ἔμεινε
ὁ Ὅσιος Ποιμήν στή σκήτη, ἄφησαν οἱ ἄνθρωποι τόν άναχωρητή κι ἐπήγαιναν σ’ ἐκεῖνον. Αὐτό
στενοχωροῦσε τὸν Ὅσιο καὶ ἕλεγε συχνά στούς ἀδελφούς του·
- Τί νά κάνωμε μέ τόν μεγάλο τοῦτο Γέροντα; Οἱ ἄνθρωποι μέ βάζουν σέ ἔννοια. Πρέπει νά
βροῦμε τρόπο νά τόν εὐχαριστήσωμε.
Μιά μέρα ἐτοίμασαν καλομαγειρευμένο φαγητό, ἔβαλαν καί λίγο κρασί σέ μιά καράφα κι
ἐπῆγαν ὅλοι μαζί νά ἐπισκεφθοῦν τόν γείτονά τους ἀναχωρητή. Ἐκεῖνος ὅμως, ὅταν τούς εἶδε
ἀπό μακριά, κρύφτηκε καί ἔδωσε ἐντολή στόν ὑποτακτικό του νά εἰπῆ πώς δέν εὐκαιροῦσε νά
δεχθῆ ἐπισκέψεις.

- Πές στόν Ἀββᾶ σου, ἀδελφέ, εἶπε τότε στόν ὑποτακτικό ὁ Ὅσιος Ποιμήν, ὅτι εἵμεθα
ἀποφασισμένοι νά τόν περιμένωμε έδῶ ἔξω ὅλη τήν ἡμέρα. Δέν γυρίζομε στό κελλί μας, ἄν δέν
ἀξιωθοῦμε νά πάρωμε τήν εὐχή του.
Βλέποντας ὁ ἀναχωρητής τήν ἀγάπη καί τήν ταπεινοφροσύνη τους, ἐβγῆκε καί τούς ὑποδέχθηκε
μέ χαρά. Ἐκεῖνοι τοῦ ἔβαλαν μετάνοια καί τόν παρακάλεσαν νά καταδεχτῆ νά φάγουν μαζί ἀπό
τό φαγητό τους. Συγκινημένος ὁ ἀναχωρητής ἀπό τήν καλωσύνη τῶν ἀδελφῶν, τήν ὥρα τοῦ
γεύματος, ἀντί γιά ἄλλη πρόποσι, τούς εἶπε·
- Ὀφείλω νά ὁμολογήσω, πώς ὄχι μόνο ὅσα ἔχω ἀκούσει γιά σᾶς εἶναι ἀληθινά, ἀλλ’ ὅτι
διαπιστώνω πολύ περισσότερα μέ τά μάτια μου. Εἶσθε πράγματι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ὄχι στήν
θεωρία, ἀλλά στήν πρᾶξι.
Ἀπό τότε ὁ ἀναχωρητής καί ὁ Ὅσιος Ποιμήν ἔγιναν πολύ στενοί φίλοι.

***
32,11
ΔΩΔΕΚΑ Μοναχοί περνοῦσαν γιά πρώτη φορά μιάν ἄγνωστη ἔρημο. Ὅταν ἐνύκτωσε,
παραπλανήθηκε ὁ ὁδηγός τους κι ἐτράβηξε τόν ἀντίθετο δρόμο. Οἱ ἀδελφοί τό κατάλαβαν
γρήγορα, ἀλλ’ ὁ καθένας τους ξεχωριστά ἀγωνίστηκε ὁλόκληρη τή νύχτα νά μή τό φανερώση,
γιά νά μή λυπήση τόν ὁδηγό. Ὅταν ξημέρωσε, εἶδε πιά τό λάθος του ἐκεῖνος.
- Συγχωρῆστε με, ἀδελφοί, εἶπε σαστισμένος. Μοῦ φαίνεται πώς ἐπήρα τόν ἀντίθετο δρόμο.
- Τό ξεύρομε, τοῦ ἀποκρίθηκαν ἐκεῖνοι, ἀλλά μή στενοχωρῆσαι· γυρίζομε πίσω.
Καί χωρίς νά δείξουν καμμία ἀπολύτως δυσαρέσκεια, πού εἶχαν περπατήσει ὅλη νύχτα ἄσκοπα
μιάν ἀπόστασι δώδεκα μιλίων, ἄρχισαν καινούργια πορεία.
Ὁ ὁδηγός, θαυμάζοντας τήν εὐγένειά τούς, ἔλεγε καί ξανάλεγε·
- Μέχρι θανάτου μποροῦν νά συγκρατηθοῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, γιά νά μή λυπήσουν τόν
ἀδελφό τους.

***
33.14
ΑΝ ΦΙΛΟΝΙΚΗΣΟΥΝ δύο ἀδελφοί, λέγει ὁ Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος, ἐκεῖνος πού θά ζητήση
συγνώμη πρῶτος, θά κερδίση τόν στέφανο τῆς νίκης. Θά γίνη συγκατάβασις καί γιά τόν ἄλλο,
ἄν δέν περιφρονήση τόν ἀδελφό του, ἀλλά προθυμοποιηθῆ νά εἰρηνεύσουν μεταξύ τους.

***

ΕΝΑΣ ΕΡΗΜΙΤΗΣ ἔστειλε μιά μέρα στήν πόλι τόν ὑποτακτικό του ν’ ἀνεβάση στή σκήτη μιά
καμήλα γιά νά μεταφέρουν τά καλάθια τους στήν ἀγορά.
Ἐπιστρέφοντας, τόν συνήντησε κάποιος ἄλλος ἐρημίτης, γείτονάς των, καί τού εἶπε·
- Τι κρἶμα νά μή πάρω εἴδησι πώς κατέβαινες στήν πόλι! Θά σοῦ ζητοῦσα νά ἔφερνες μιά
καμήλα καί γιά μένα, νά πάω τά πανέρια μου στήν ἀγορά.
Ὁ ὑποτακτικός τό εἶπε στόν Γέροντά του. Ἐκεῖνος τόν πρόσταξε νά δώση παρευθείς τήν καμήλα
στόν γείτονα καί νά τοῦ εἰπῆ πώς τό δικό τους φορτίο εἶναι τακτοποιημένο.
- Πήγαινε μαζί του στήν πόλι κι ὅταν τελειώση ἐκεῖνος, φέρε πίσω τό ζῶο νά φορτώσουμε κι
ἐμεῖς.
Ὁ ὑποτακτικός ἔκανε πρόθυμα τήν προσταγή τοῦ Γέροντος. Ὅταν τελείωσε ὁ γείτονας τή
δουλειά του ἐπῆρε πάλι τήν καμήλα.
- Ποῦ πηγαίνεις, ἀδελφέ; Τόν ἐρώτησε ἐκεῖνος.
- Πίσω στή σκήτη νά μεταφέρω τά καλάθια μας. Τήν εὐχή σου, Ἀββᾶ, εἶπε ὁ νέος κι ἔφυγε
τρεχᾶτος νά προλάβη.
Λυπήθηκε πολύ ὁ γείτονας σάν ἄκουσε πώς εἶχαν ἀφήσει στή μέση τή δουλειά τους, γιά νά τόν
ἐξυπηρετήσουν καί, ὅταν ἐπέστρεψε στήν ἔρημο, ἔβαλε μετάνοια στόν Γέροντα λέγοντας·
- Συγχώρησέ με, ἀδελφέ, ἀλλ’ ἡ πολλή σας ἀγάπη κέρδισε τόν καρπό τοῦ κόπου μου.

***
34.58
ΕΝΑΣ ΑΔΕΛΦΟΣ, ἐνῶ ἔπιασε νά ράψη τά χερούλια στά ζεμπύλια, πού εἶχε ἔτοιμα γιά τήν
ἀγορά ἄκουσε τόν γείτονά του νά μονολογῆ·
- Τί νά κάνω πού ἔφθασε ἡ ἀγορά καί δέν ἔχω ἑτοιμάσει ἀκόμη τά χερούλια γιά τά ζεμπύλια μου
ὁ ἀμελής.
Τότε ὁ ἀδελφός ἐπῆρε τά δικά του χερούλια καί τά ἐπῆγε στόν γείτονά του.
- Αὐτά μοῦ περισσεύουν, τοῦ εἶπε. Μήπως σοῦ χρειάζονται;
Ἐκεῖνος τά δέχθηκε μέ ἀνακούφισι, σάν δώρο σταλμένο ἀπό τόν Θεόν, χωρίς νά ὑποπτεύεται
κάν πώς ὁ ἀδελφός του ἄφησε ἀτελείωτο τό ἐργόχειρό του γιά νά τόν ἀναπαύση.

***
ΔΥΟ συνασκηταί ἀγρυπνοῦσαν μιά νύχτα στό ἐργόχειρο. Ἔφτιαχναν κλωστή ἀπό καννάβι γιά
νά πλέξουν ὕστερα σχοινί. Μά ἡ κλωστή τοῦ ἑνός διαρκῶς κοβόταν. Ἄρχισε κι αὐτός νά χάνη
τήν ὑπομονή του καί νά θυμώνη μέ τόν ἄλλον πού ἡ δουλειά του προχωροῦσε ὁμαλά. Ἐκεῖνος
ὅμως τό κατάλαβε καί γιά νά μή στενοχωρῆται ὁ ἀδελφός του, κάθε φορά πού τοῦ ἔσπαζε ἡ

κλωστή, ἔκοβε μέ τρόπο τή δική του. Ἔτσι ἔμεναν στό ἴδιο σημείο καί οἱ δύο καὶ ἡ δουλειά
τελείωσε χωρίς νά συμβῆ μεταξύ τους δυσαρέσκεια.

***
ΕΝΑΣ ΑΡΧΑΡΙΟΣ Μοναχός ἐπῆγε σέ κάποιον Γέροντα, νά πάρη ὁδηγίες. Συνωμίλησαν πολύ
ὥρα γιά πολλά πράγματα γύρω ἀπό τή ζωή τους. Ὠφελημένος ὁ νέος καί μέ ψυχική ἱκανοποίησι
σηκώθηκε νά φύγη.
- Συγχώρησέ με, Ἀββᾶ, εἶπε, καθώς ἔβαζε μετάνοια στόν Γέροντα, σ’ ἐμπόδισα ἀπό τήν
προσευχή σου μέ τήν ἐπίσκεψή μου σήμερα.
- Δική μου προσευχή, τέκνον, ἀποκρίθηκε μέ καλωσύνη ὁ ἀγαθός Γέροντας, εἶναι νά σέ
ἀναπαύσω καί νά σέ στείλω ὠφελημένο ψυχικά πίσω στό κελλί σου.
37.04
Ο Όσιος Αβράμιος από πολύ νέος είχε αφήσει τον κόσμο κι έκανε κατοικία του την έρημο. Εκεί
με τους ασκητικούς του αγώνες και με την βοήθεια της Χάρητος έφθασε σε μεγάλα ύψη αρετή.
Ύστερα από πολλά χρόνια που είχε να μάθει νέα από τους δικούς του πληροφορήθηκε πως ο
μοναδικός του αδελφός πέθανε κι άφησε μια μικρή θυγατέρα, όχι μεγαλύτερη από έξη ή επτά
χρονών. Ένας φίλος του Οσίου περιμάζεψε το ορφανό και πήγε στην έρημο.
Ο Ερημίτης παρ’ όλη τη σκληρή ζωή που έκανε, είχε πολύ τρυφερή καρδιά. Συμπόνεσε την
πεντάρφανη παιδούλα, που δεν βρισκόταν σπλαχνική ψυχή να την προστατεύσει και την
κράτησε κοντά του, αψηφώντας όλες τις δυσκολίες που είχε ν’ αντιμετωπίσει για να την
μεγαλώσει σ’ εκείνον τον απρόσιτο τόπο. Αφότου πήρε την απόφαση να την υιοθετήσει, έγινε
για χάρη της τρυφερή μητέρα, πατέρας φιλόστοργος, καλός παιδαγωγός και σοφός διδάσκαλος.
Έκτισε γι αυτήν ένα μικρό βολικό σπιτάκι δίπλα
στο ερημικό κελί του. Φρόντιζε να μην λείπει τίποτε από εκείνα που χρειάζεται ένα μικρό παιδί
για να μεγαλώσει, υγιεινή τροφή και κατάλληλη ενδυμασία. Της μάθαινε γράμματα και την
ανέτρεφε χριστιανικά, καλλιεργώντας την άπλαστη ψυχή της με καθημερινή διδασκαλία. Την
αγάπησε πολύ με τον καιρό και επιθυμούσε να την κάνει πρότυπο αρετής και ευσεβείας, για να
ιδεί μια πραγματική ασκήτρια, δεύτερη οσία Σάρρα, που ήταν τότε ξακουστή σ’ ολόκληρη την
Αίγυπτο για την σοφία και την αγιότητα του βίου της.
Τα χρόνια κυλούσαν γρήγορα και η Μαρία –έτσι έλεγαν την ορφανή παιδούλα- μεγάλωνε και
έδειχνε πως θα γινόταν, όπως περίμενε τουλάχιστον ο θείος της μια συνετή κοπέλα.
Μα ο διάβολος φθόνησε το έργο του Οσίου Αβραμίου κι έβαλε τα δυνατά του να κάνει την ίδια
προστατευόμενη του να τον ποτίσει με το πιο πικρό φαρμάκι, για να μετανοήσει για την
καλοσύνη του και να χάσει τον μισθό του.
Ένας νεαρός υποκριτής άρχισε να συχνάζει στο ησυχαστήριο του Οσίου, για να παίρνει δήθεν
τις σοφές συμβουλές του. Στην πραγματικότητα όμως σύχναζε, γιατί είχε ιδεί κάποτε την
όμορφη κόρη και ήταν βέβαιος πως, απονήρευτη καθώς φαινόταν, δεν ήθελε πολύ να την
ξεγελάσει. Και το κακό δεν άργησε να γίνει.

Αμέριμνος ο όσιος επήγε για λίγες μέρες πολύ βαθιά στην έρημο. Παλιά συνήθεια του. Εκεί
έκανε τις πνευματικές του ασκήσεις προσευχή και ψυχική ανάταση. Ωστόσο η Μαρία έμεινε
ολομόναχη. Το όργανο του σατανά από την άλλη μεριά καιροφυλακτούσε. Βρήκε την πιο
κατάλληλη περίσταση και με δόλ, όπως ο όφις την έκανε υποχείριο του. Ύστερα όπως συμβαίνει
πάντα, ο ένοχος φρόντισε να εξαφανιστεί. Τότε η νέα ήλθε στον εαυτό της και είδε πως είχε
κυλιστεί στην λάσπη. Μα ήταν πια αργά. Αναλογιζόταν που είχε πέσει και την έπιανε
ανατριχίλα. Και αντί να μετανοήσει η δυστυχισμένη και να καταφύγει με ταπείνωση στο θείο
έλεος, ρίχτηκε ολόκληρη στην αγκαλιά της μαύρης απελπισίας. Έβλεπε γύρω της την αγιότητα
να την κρίνει αμείλικτα, την έρημο να την ελέγχει, κι άκουγε το Σατανά να ψιθυρίζει διαρκώς
στον ταραγμένο λογισμό της.
-Σωτηρία δεν υπάρχει πιά για σένα. Είσαι οριστικά χαμένη.
Ω, αν μπορούσε να μην άκουγε τη φωνή να της επαναλαμβάνει διαρκώς, μονότονα, χαιρέκακα,
χωρίς οίκτο.
-Είσαι οριστικά χαμένη.
Και η τραγική κοπέλα αναζήτησε τη λύτρωση στη φυγή. Χάθηκε μέσα στη μαύρη νύχτα, χωρίς
ν’ αφήσει ίχνη πουθενά.
Στο διάστημα αυτό ο Όσιος είχε αποξενωθεί ολωσδιόλου από κάθε γήινη φροντίδα. Το πνεύμα
του ανέβηκε στον άυλο κόσμο. Η ψυχή του βρισκότανε σε διαρκή έκσταση.
Την Τρίτη ημέρα άρχισε να αισθάνεται κόπωση στο σώμα και στο πνεύμα. Άφησε για λίγο την
προσευχή, εκάθησε σε μια μεγάλη πέτρα, ακούμπησε το κεφάλι του στα γόνατα κι
αποκοιμήθηκε. Πόση ώρα πέρασε δεν κατάλαβε. Ξαφνικά τινάχτηκε κατατρομαγμένος. Ένα
παράξενο όνειρο τον συγκλόνισε. Του φάνηκε πως ήταν στον μικρό κήπο της Μαρίας και την
περίμενε κάτω από την αμυγδαλιά να την διαβάσει, όπως έκανε τον καιρό που ήταν μικρή. Λίγο
πιο πέρα επάνω στο φράκτη χοροπηδούσε ένα κάτασπρο περιστέρι. Φαινότανε να καμαρώνει
την ασπράδα του, που φεγγοβολούσε κάτω από τις ολόλαμπρες ακτίνες του μεσημεριανού
ήλιου. Μα ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμενε κανείς, πετάχτηκε από την τρύπα του ένα μεγάλο
φίδι. Μ’ ένα επιδέξιο ελιγμό άρπαξε στο τεράστιο στόμα του το αμέριμνο περιστεράκι, το
κατάπιε με μιας ολόκληρο κι’ εξαφανίστηκε πάλι στην φωλιά του.
-Α, έκανε λυπημένος ο πονετικός Γέροντας.
Και παίρνοντας το ραβδί του στο χέρι ανακάλυψε την τρύπα του φοβερού ερπετού. Εκείνο τότε,
σαν να πιεζόταν από μυστηριώδη δύναμη, πετάχτηκε πάλι έξω κι’ έβγαλε απ’ τα σπλάχνα του
ζωντανό το περιστέρι. Ακέραιο και κάτασπρο σαν πρώτα, μόνο με τις όμορφες φτερούγες του
λίγο τσαλακωμένες.
Επηρεασμένος από το όνειρο ο Όσιος, ένοιωσε ανησυχία στην ψυχή του. Άθελα του ο λογισμός
του έτρεξε στη Μαρία. «Κάτι κακό θα της συμβαίνει» μονολογούσε στενοχωρημένος.
Χωρίς να χάσει καιρό πήρε το ραβδί του και ξεκίνησε για την κατοικία του. Μόλις έφθασε,
επήγε κατ’ ευθείαν κι κτύπησε την πόρτα της Μαρίας. Μέσα στο μικρό σπιτάκι βασίλευε
απόλυτη σιωπή. Ανήσυχος έσπρωξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Το σπιτάκι ήταν έρημο. Πήγε

στον κήπο, έψαξε παντού, όπου συνήθιζε να συχνάζει εκείνη. Τίποτε. Παντού ερημιά. Απόλυτη
σιγή. Πέρασε η νύχτα εκείνη με αγωνία. Την επομένη περίμενε με βεβαιότητα τον ερχομό της.
Το ίδιο και την άλλη. Εκείνη όμως δεν φαινότανε πουθενά. Τώρα πια δεν υπήρχε αμφιβολία, ότι
η Μαρία είχε φύγει. Η παιδούλα που με τόση στοργή είχε μεγαλώσει έπεσε στα δίχτυα του
νοητού δράκοντα. Το φίδι και το περιστέρι δεν έφευγαν από το νού του πονεμένου Γέροντα.
Ήταν απαρηγόρητος. Δυο ολόκληρα χρόνια το δάκρυ δεν στέγνωσε στα μάτια του. Σπάραζε η
καρδιά του καθώς έφερνε στην σκέψη του τους ψυχικούς και σωματικούς κινδύνους, στους
οποίους ήταν εκτεθειμένη η απροστάτευτη κόρη. Έστειλε σε πολλούς τόπους γνωστούς του
ανθρώπους να την αναζητήσουν. Ο ίδιος κλείστηκε στο κελί του κι έβρισκε ανακούφιση μόνο
στην προσευχή. Τριπλασίασε τους ασκητικούς του αγώνες. Καταπονούσε το γεροντικό του
κορμό, για να λυπηθεί ο Χριστός, να τον ακούσει και να επαναφέρει στη μάντρα του το χαμένο
πρόβατο.
Ύστερα από δυο χρόνια φάνηκε μια μέρα στο κελί του ένας φίλος του, απ’ εκείνους που
συμμερίζονταν τον πόνο του κι’ ερευνούσαν για την κόρη. Τα νέα που του έφερνε ήταν όσο δεν
μπορούσε να φανταστεί ο αγαθός Γέροντας δυσάρεστα. Η Μαρία βρέθηκε στην Αϊσό –πόλη
μακρινή- κλεισμένη σ’ ένα σπίτι αμαρτίας. Είχε γίνει γυναίκα του δρόμου, μ’ άλλα λόγια.
Δίκοπο μαχαίρι αν περνούσε μέσα από την καρδιά του, δεν θα την έκανε τόσα κομμάτια όσο
αυτή η είδηση. Προσπάθησε όμως να δώσει κουράγιο στον εαυτό του, για να μην συντριβεί
οριστικά.
-Ας είναι, ψιθύρισε. Τουλάχιστον βρέθηκε.
Κι επήρε τη μεγάλη απόφαση. Θα πήγαινε να την τραβήξει από τον βούρκο, έστω κι αν έπρεπε
να μπεί κι ο ίδιος μέσα και ν’ αναπνεύσει όλη τη δυσοσμία του. Έπρεπε να τη σώσει, να τη
φέρει πίσω στο λιμάνι της ησυχίας, στην αγιασμένη έρημο.
-Χριστέ μου, Συ που κατέβηκες στ γη για τους παραστρατημένους, βοήθησε με στη δύσκολη
αποδημία μου, προσευχήθηκε με την ψυχή του.
Χωρίς να σπαταλά καιρό σε σχέδια και σκέψεις, δανείστηκε από τον φίλο του λίγα νομίσματα
και μια παλιά στρατιωτική φορεσιά, νοίκιασε ένα γρήγορο άλογο και κατέβηκε στην πόλη.
Εκείνος που για πενήντα ολόκληρα χρόνια δεν είχε βγεί από την πόρτα του κελιού του, παρά
μόνο για ν’ αποτραβιέται στην πιο βαθιά έρημο, περιπλανιόταν τώρα μέσα στους δρόμους της
άγνωστης πολιτείας κι ερωτούσε τους διαβάτες –ω πόση είναι η δύναμη της αγάπης! Που είναι
το σπίτι της αμαρτίας. Όταν το βρήκε, πήρε ύφος σαρκολάτρη γέροντα, πήγε κατ’ ευθείαν στον
διευθυντή, του έδωσε κάμποσα νομίσματα και παρήγγειλε πλούσιο γεύμα με την όμορφη
κοπέλα. Εκείνος το κοίταξε από τα νύχια ως την κορφή με φανερή αηδία.
-Δεν ντρέπεσαι τουλάχιστον τα’ άσπρα σου μαλλιά; Σιγομουρμούρισε.
Για να μην χάσει το πελάτη όμως, προθυμοποιήθηκε να τον περιποιηθεί. Ό Άγιος είδε το βλέμμα
του παράνομου αυτού ανθρώπου όλη την περιφρόνηση και η ψυχή του έκλαψε.
-Χριστέ μου, προσευχήθηκε ενδόμυχα, κοίτα την ταπείνωση μου και κάνε να πετύχει η δύσκολη
αποστολή μου.

Για να μην δώσει καμία υποψία, κάθισε κι έφαγε το κρέας και τα’ άλλα φαγητά που του είχαν
ετοιμάσει και ήπιε όλο το κρασί. Και να σκεφτεί κανείς πως τόσα χρόνια στην έρημο τρεφόταν
με ξερό ψωμί κι αλάτι κι έπινε το νερό με μέτρο. Τέλος τον οδήγησαν στο δωμάτιο της
αμαρτωλής. Εκείνη τον υποδέχτηκε με όλη την αναίδεια των γυναικών του είδους της και με
αρκετή δόση ειρωνείας. Της έκαναν εντύπωση τα κάτασπρα μαλλιά και τα γένια του. Εκείνος
πάλι, βλέποντας την στην ελεεινή αυτή κατάσταση, αγωνίζονταν να καταπιεί τα δάκρυα του, για
να μην φανερωθεί παράκαιρα. Αυτό πέρασε για δισταγμό η αμαρτωλή και για να τον ενθαρρύνει
πήγε να τον αγκαλιάσει. Τότε έμεινε σαν κεραυνόπληκτη από την κατάπληξη. Ο Άγιος είχε
διάχυτη πάνω του την αγνή ευωδία της ερήμου, την τόσο γνώριμη στην ίδια. Η ευωδία αυτή
σκέπαζε εκείνη τη στιγμή όλη τη κακοσμία των δικών της τεχνικών αρωμάτων.
Ο Όσιος κατάλαβε ευθύς τι γινότανε μέσα της κι αφήνοντας κατά μέρος την προσποίηση, της
μίλησε με πολύ πόνο στην ψυχή του.
-Μαρία, παιδί μου, δε με αναγνώρισες; Για χάρη σου άφησα την έρημο, την ησυχία και ήλθα σε
αυτό το καταγώγιο, για να σου δείξω το δρόμο της μετανοίας και της επιστροφής. Λυπήσου με
τον γέροντα και μην πικραίνεις άλλο τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Μη παραβλέψεις τον
κόπο και τον εξευτελισμό που πέρασα για σένα.
Η παραστρατημένη κόρη ευχόταν ν’ άνοιγε την ώρα εκείνη η γη να την κατάπινε παρά να στέκει
αντικριστά σ’ εκείνον που την είχε διδάξει την αγνότητα και την συστολή. Δεν τολμούσε από
την ντροπή της να σηκώσει τα μάτια της να το δει, ούτε λέξη να αρθρώσει. Έμεινε ακίνητη,
αμίλητη, πολλή ώρα. Σωστό ανάγλυφο εκπλήξεως και πόνου. Το τι συντελέστηκε στον
εσωτερικό της κόσμο δεν περιγράφεται. Όταν συνήλθε από τον πρώτο κλονισμό, έπεσε στα
πόδια του Αγίου Γέροντα και, σαν την πόρνη του Ευαγγελίου, τα έβρεχε με τα δάκρυα της. Η
καρδιά της συντρίφτηκε. Ω, πως ήθελε το λυτρωμό!
-Υπάρχει για όλους σωτηρία. Κανένα αμάρτημα, καμιά πτώση δεν μπορεί να ξεπεράσει τη
δύναμη της θυσίας Εκείνου που σήκωσε στους ώμους Του την ανθρώπινη αθλιότητα, για να την
εξιλεώσει, είπε ο Γέροντα. Και είχε τόσα πολλά ακόμα να τη πεί, αλλά δεν είχαν καιρό για
χάσιμο. Πριν γίνουν αντιληπτοί από τους ανθρώπους της ασωτίας, βγήκαν κρυφά από μια μικρή
μυστική πορτούλα, που ήταν γνωστή στη Μαρία, κι επήραν το δρόμο της επιστροφής.
Η μετάνοια της κόρης ήταν ειλικρινής. Με την χάρη του Θεού και την καθοδήγηση του Αγίου
Γέροντα, όχι μόνο στα πρώτα μέτρα αρετής επανήλθε, αλλά κατά πολύ τα ξεπέρασε. Έτσι
πραγματοποιήθηκε σ’ αυτή ο παρηγορητικός για όλους τους αμαρτωλούς λόγος του Αποστόλου,
«όπου δε πλεόνασε η αμαρτία, υπέρπερίσσευσεν η χάρις».
Ο Όσιος Αβράμιος πέρασε ήσυχος τα τελευταία χρόνια της ζωής του και ευχαριστημένος για
την πρόοδο του πνευματικού του τέκνου.

51.50

***

ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ πολύ ἁπλός καί ἄπλαστος ἐπήγαινε συχνά στόν Ἀββᾶ Ἰωάννη τόν Κολοβό
γιά νά ὠφελῆται ἀπό τίς σοφές συμβουλές του. Ἐκεῖνος τόν δεχόταν μέ ἀγάπη καί δέν ἔπαυε νά
τόν διδάσκη. Κάθε φορά πού πήγαινε και κάτι καινούργιο εἶχε νά τοῦ εἰπῆ γύρω ἀπό τήν
πνευματική ζωή. Ὁ Μοναχός ὅμως πολύ λίγα καταλάβαινε ἀπό ὅσα τοῦ ἔλεγε ὁ Γέροντας καί
ἀπ’ αὐτά τά περισσότερα τά λησμονούσε. Ἔτσι ρωτοῦσε καί ξαναρωτοῦσε ὅλο γιά τά ἴδια
πράγματα.
Κάποτε σταμάτησε τίς ἐπισκέψεις του. Ὁ γέροντας ἀπόρησε γι’ αὐτό. Μιά Κυριακή λοιπόν πού
συναντήθηκαν στήν Ἐκκλησία τόν ρώτησε·
- Ἔχω πολύν καιρό νά σέ ἰδῶ, ἀδελφέ. Τί σοῦ συμβαίνει; Μήπως ἀρρώστησες;
- Ὄχι, Ἀββᾶ, ἀποκρίθηκε μέ συστολή ὁ Μοναχός, ἀλλ’ ὅπως βλέπεις, ὁ νοῦς μου εἶναι παχύς καί
δέν παίρνει εὔκολα τίς συμβουλές σου και ντρέπομαι νά σ’ ἐνοχλῶ διαρκῶς γιά τά ἴδια
πράγματα.
- Πᾶρε αὐτό καί ἄναψέ το, εἶπε τότε ὁ Ἀββᾶς Ἰωάννης καί τοῦ ἔδειξε ἕνα λυχνάρι πού
βρισκόταν στή γωνιά τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ άδελφός τό ἄναψε.
- Πήγαινε τώρα καί φέρε τά λυχνάρια τῶν ἀδελφῶν καί ἄναψέ τα ὅλα παίρνοντας φῶς ἀπό τοῦτο
ἐδῶ. Ὁ ἄπλαστος Μοναχός ἔκανε παρευθύς τήν προσταγή τοῦ Γέροντος.
- Μήπως λιγόστεψε τό φῶς τοῦ λυχναριοῦ, ρώτησε ὁ Γέροντας, ἐπειδή ἄναψες μ’ αὐτό τόσα
ἄλλα λυχνάρια;
- Ὄχι βέβαια, εἶπε χαμογελώντας ὁ ἀδελφός.
- Οὔτε κι ὁ Ἰωάννης χάνει τίποτε, ἔστω καί ἄν συμβουλεύη ὁλόκληρη τή σκήτη. Νά ἔρχεσαι
λοιπόν κι ἐσύ χωρίς δισταγμό.
Ἀπό τότε ὁ ἀδελφός ἐπήγαινε τακτικά στό Γέροντα καί μέ τήν βοήθειά του ἔγινε ἄριστος
Μοναχός.

***
53.46
Ανεξικακία
Ο Αββάς Ισίδωρος ο Πρεσβύτερος μιας σκήτης στην Αίγυπτο είχε τόση ανεξικακία, ώστε
έπαιρνε κοντά του και διόρθωνε όλους τους κακούς υποτακτικούς. Όταν λόγου χάρη συνέβαινε
να έχει κανένας από τους Γέροντες υποτακτικό αντίλογο ή ανυπότακτο και ήθελε να τον διώξει,
ο Αββάς Ισίδωρος προλάβαινε και του έλεγε.
-Φέρε τον εμένα αδελφέ. Τον κρατούσε στο κελί του και με την καλοσύνη και την υπομονή του
τον διόρθωνε και το έστελνε σωφρονισμένο στο Γέροντα του.
Στην Εκκλησία πάλι το προσφιλές του κήρυγμα ήταν το «εάν αφήτε τοις ανθρώποις τα
παραπτώματα αυτών..»

-Αδελφοί, συγχωρήσατε, συγχωρήσατε τους αδελφούς σας, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες
σας, εφώναζε από τοβ άμβωνα του ο Άγιος Γέροντας.

Ένας από τους Πατέρες της ερήμου έκανε αυτήν την παραστατική διδασκαλία στους νεότερους
αδελφούς:
-Υπόθεσε, αδελφέ μου, ότι
αυτήν την στιγμή παίρνω το πρόσωπο του δίκαιου Κριτού και ανεβαίνω στο δικαστικό βήμα. Σε
ερωτώ λοιπόν «-Τι θέλεις να σου κάνω;» Αν μου πεις, «-ελέησε με» σου αποκρίνομαι «-ελέησε
και συ τον αδελφό σου» αν πάλι μου πεις «-συγχώρησον μου» σου απαντώ «-συγχώρησε και συ
τα σφάλματα του πλησίον σου».
-Μήπως είναι άδικος ο κριτής; Μη γένοιτο!
Αδελφέ στο χέρι σου είναι να κερδίσεις την συμπάθεια του Κριτού, αρκεί να έχεις μάθει να
συγχωράς.

Ένας αδελφός που έτυχε να αδικηθεί από κάποιον άλλο επήγε στον Αββά Σισώη και του
εξομολογήθηκε.
-Πάτερ ο τάδε αδελφός με αδίκησε κι ο λογισμός μου με βασανίζει να τον εκδικηθώ.
-Όχι τέκνον, άρχισε να συμβουλεύει ο Όσιος. Άφησε την εκδίκηση στα χέρια του Θεού.
-Δεν θα ησυχάσω, αν δεν τον κάνω να πονέσει, όπως πόνεσα κι εγώ, εξακολουθούσε να λέγει
συνεπαρμένος από το πάθος του ο νέος.
Αφού δεν έπαιρνε από λόγια, ο Όσιος τον φώναξε να κάνουν προσευχή μαζί, για να τον φωτίσει
ο Θεός να καταλάβει ποιο ήταν το ψυχικό του συμφέρον. Γονάτισαν ο ένας δίπλα στον άλλον
και ο Αββάς Σισώης, σηκώνοντας τα χέρια προς τον ουρανό είπε αυτήν την προσευχή
-Κύριε και Θεέ μας, εμείς τα παιδιά σου, σού δηλώνουμε σήμερα με τις πράξεις μας, ότι δεν
έχουμε πια ανάγκη να έχεις Συ την φροντίδα μας, γιατί μάθαμε μόνοι μας να φροντίζουμε για
τον εαυτόν μας και αυτοπροσώπως να εκδικούμεθα για λογαριασμό μας.
Ταράχτηκε ο αδελφός ακούγοντας τα λόγια της προσευχής, έστω και αν ήσαν απολύτως
σύμφωνα με την ψυχική του κατάσταση.
-Συγχώρεσε με, Πάτερ, είπε μετανοημένος στον Άγιο Γέροντα. Δεν επιθυμώ πια να εκδικηθώ
τον αδελφό μου.

Κάποιος χριστιανός πήγε να συμβουλευθεί τον Αββά Σιλουανό.
-Έχω ένα θανάσιμο εχθρό, Πάτερ, του εξομολογήθηκε. Τα κακά που μου έχει προξενήσει αυτός
ο άνθρωπος είναι αναρίθμητα. Προ καιρού κέρδισε με απάτη ένα μεγάλο κομμάτι από το χωράφι
μου. Με συκοφαντεί, όπου βρεθεί, κακολογεί κι εμένα και την οικογένεια μου. Μου έχει κάνει

τον βίο αβίωτο. Τώρα τελευταία μάλιστα επιβουλεύεται και την ζωή μου. Πριν από λίγες ημέρες
έμαθα πως αποπειράθηκε να με δηλητηριάσει. Δεν παίρνει άλλο λοιπόν. Είμαι αποφασισμένος
να τον παραδώσω στην δικαιοσύνη.
-Κάνε όπως θέλεις, του είπε με αδιαφορία ο Αββάς Σιλοανός.
-Δεν νομίζεις, Πάτερ, πως όταν τιμωρηθεί και μάλιστα αυστηρά, όπως του πρέπει, θα σωθεί η
ψυχή του; Ρώτησε ο άνθρωπος, που τώρα άρχισε να ενδιαφέρεται και για την ψυχική ωφέλεια
του εχθρού του.
-Κάνε ο,τι σε αναπαύει, εξακολουθούσε νε λέγει με το ίδιο ύφος ο Όσιος.
-πηγαίνω, λοιπόν, στον δικαστή κατ’ ευθείαν, είπε ο χριστιανός και σηκώθηκε να φύγει.
-Μη βιάζεσαι τόσο, του είπε με ηρεμία ο Όσιος. Ας προσευχηθούμε πρώτα να κατευοδώσει ο
Θεός την πράξη σου.
Άρχισε το «Πάτερ ημών»
«Και μη αφίης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως ουδέ ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών»,
ακούστηκε να λέγει μεγαλοφώνως ο Όσιος, σαν έφτασε σε αυτόν τον στοίχο.
-Λάθος, Αββά, δε λέγει έτσι η Κυριακή Προσευχή, έσπευσε να διορθώσει ο χριστιανός.
-Έτσι όμως είναι, αποκρίθηκε μ’ όλη του την απάθεια ο Γέρων. Αφού αποφάσισες να
παραδώσεις τον αδελφό σου στο δικαστή, ο Σιλουανός δεν κάνει άλλη προσευχή για σένα.

Ένας Γέροντας είδε μια μέρα δυο αδελφούς να μεταφέρουν ένα λείψανο.
-Τους νεκρούς βαστάζετε; Τους φώναξε. Δεν πηγαίνετε καλύτερα να βαστ’αζετε τους
ζωντανούς.

Μερικοί ευλαβείς νέοι ανέβηκαν στην σκήτη να επισκεφτούν ένα πνευματικό Γέροντα. Έξω από
την καλύβα του βρήκαν κάτι τσομπανόπουλα, που έβοσκαν τα κοπάδια τους. Έκαναν όμως τόση
φασαρία με τα παιχνίδια και τις φωνές τους, που απόρησαν οι επισκέπτες.
-Πως ανέχεσαι αυτά τα παλιόπαιδα, Πάτερ, και δεν τα διώχνεις; Ρώτησαν τον Γέροντα
-Είναι καιρός τώρα, τέκνα μου, αποκρίθηκε ο αγαθός Γέρων, που έχω αποφασίσει να τα
μαλώσω και να τα διώξω. Κάθε φορά όμως αναβάλω, λέγοντας στον εαυτό μου, «αν τόσο μικρή
ενόχληση δεν ανέχεσαι, πως θα σηκώσεις ένα πιο μεγάλο πειρασμό; Έτσι συνηθίζω να δέχομαι
ευχαρίστως τις μικροδοκιμασίες, που μου στέλνει ο Κύριος μου.

***

1.00.05

Κάποιος Ερημίτης είχε ένα νεαρό μαθητή δύστροπο. Με κανένα τρόπο δεν εννοούσε ν’ ακούσει
τις συμβουλές του Γέροντα του και να διορθωθεί. Ο Όσιος μακροθυμούσε, ελπίζοντας πως με
τον καιρό θα φρονίμευε.
Μια μέρα ο υποτακτικός του κλείδωσε το κελλαρικό που φίλαγαν τι λίγα τρόφιμα τους και
κατέβηκε στην πόλη, χωρίς να πει σε κανένα τίποτα κι έμεινε δύο εβδομάδες. Στο διάστημα
αυτό ο Γέροντας του έμεινε νηστικός, αφού δεν εύρισκε τι να φάει. Κάποτε τέλος πάντων, τον
πήρε χαμπάρι ένας γείτονας του και του πήγε λίγες μαγειρεμένες φακές.
-Σαν ν’ άργησε πολύ ο υποτακτικός σου, είπε ο γείτονας
Και ο αγαθότατος Γέροντας, μ’ όλη του την ανεξικακία
-Ε, όταν ευκαιρήσει ο αδελφός, θα έλθει πάλι, αποκρίθηκε.

Φλέγομαι από τον πόθο να μαρτυρήσω για την αγάπη του Χριστού, είπε μια μέρα ένας αρχάριος
Μοναχός σ’ έναν έμπειρο Γέροντα
-Αν την ώρα του πειρασμού σηκώσεις ευχαρίστως το βάρος του αδελφού σου, αποκρίθηκε
εκείνος, είναι σαν να ρίχτηκες στην κάμινο των τριών παίδων.

Ένας από τους Γέροντες δίνει την ακόλουθη αξιοπρόσεκτη συμβουλή.
-Αν μεταξύ σου και κάποιου άλλου ειπωθούν λόγια δυσάρεστα κι εκείνος ύστερα από λίγο,
αρνηθεί αυτά που είπε, συ μην επιμένεις να του λέγεις, ναι τα είπες, γιατί σίγουρα θα
παρεκτραπεί πάλι και θα σου απαντήσει
-Ναι, τα είπα. Και τι με τούτο:
Και έτσι θα μεγαλώσει η φιλονικία. Λησμόνησε λοιπόν τα πικρά λόγια για να έλθει μεταξύ σας
ομόνοια και ειρήνη.
http://zogron.blogspot.com/2012/07/blog-post_3159.html

---
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