
Ε
νας βράχος ἔπεσε καὶ καταπλάκωσε
πολλοὺς ἐργάτες σ᾿ ἕνα νταμάρι. Ἡ
γυ ναί κα ἑ νὸς ἀ π᾿ αὐ τούς, θε ω ρών τας

νε κρὸ πλέ ον τὸν ἄν δρα της, ἔ δω σε σ᾿ ἕ -
ναν πα πὰ ὅ,τι μπο ροῦ σε ἀ π᾿ τὸ ὑ στέ ρη μά
της, γιὰ νὰ κά μει σα ράν τα λει τουρ γί ες ὑ -
πὲρ ἀ να παύ σε ως τῆς ψυ χῆς του. Γιὰ τὸ
σκο πὸ αὐ τὸν τοῦ ἔ δι νε κα θη με ρι νὰ ἕ να
πρό σφο ρο, ἕ να μπου κα λά κι νά μα καὶ μί -
α λαμ πά δα. Μετὰ τὶς εἴ κο σι λει τουρ γί ες
ὁ δι ά βο λος φθό νη σε τὴν εὐ λά βεια τῆς γυ -
ναί κας. Τῆς πα ρου σι ά ζε ται λοι πὸν καὶ
τῆς λέ ει ὅ τι ὁ πα πὰς ἔ φυ γε γιὰ κά ποι α ἐ -
πεί γου σα δου λειά. Δὲν εἶ χε νό η μα νὰ τοῦ
στεί λει πρό σφο ρο. Θὰ τοῦ τὸ ἔ στελ νε τὴν
ἄλ λη μέ ρα. Αὐ τὸ τῆς τό ᾿καμε τρεῖς φο -
ρὲς στὸ δι ά στη μα τῶν σα ράν τα λει τουρ -
γι ῶν.

Ἐν τῷ με τα ξὺ οἱ δι α σῶ στες ἔβγα ζαν
τοὺς νε κρούς. Σὲ κά ποι ο ση μεῖ ο ἄ κου σαν
ἀ πὸ τὸ βά θος μιὰ φω νή: «Προ σέξ τε, ζῶ.
Σκάψ τε μὲ προ σο χή, για τί ἀ πὸ πά νω μου
εἶ ναι δυὸ πέ τρες. Ἂν πέ σουν θὰ μὲ θα να -
τώ σουν». Οἱ δι α σῶ στες κα τά πλη κτοι ἔ -
σκα ψαν προ σε κτι κὰ ἀ πὸ τὰ πλά για καὶ
βρῆ καν τὸν ἄν θρω πο ζων τα νό. Στὴν ἀ πο -
ρί α ὅ λων πῶς ἐ πέ ζη σε τό σες μέ ρες χω ρὶς
τρο φή,  ἀ πάν τη σε: «Κά θε μέ ρα μοῦ ἔ δι νε
κά ποι ος, χω ρὶς νὰ τὸν βλέ πω,  ἕ να ψω μί,
ἕ να μπου κά λι κρα σὶ καὶ μιὰ λαμ πά δα ἀ -
ναμ μέ νη ποὺ ἔ φεγ γε μπρο στά μου. Ἔ τσι
ἔ τρω γα, ἐ κτὸς ἀ πὸ τρεῖς μέ ρες ποὺ δὲν
ἔ φα γα τί πο τα, οὔ τε φῶς εἶδα καὶ πι κρά -

θη κα πο λύ, για τὶ νό μι σα πὼς γιὰ τὶς ἁ -
μαρ τί ες μου στα μά τη σε τὸ χέ ρι τοῦ Θε οῦ
νὰ μὲ βο η θᾶ. Κι ἐ νῶ πε ρί με να πὼς θὰ
πε θά νω ἀ πὸ τὴν πεί να καὶ τὴ δί ψα, εἶ δα
τὴν ἀ ναμ μέ νη λαμ πά δα, τὸ ψω μὶ καὶ τὸ
κρα σὶ ξα νὰ σὰν πρῶ τα καὶ δό ξα σα τὸ
Θε ό, ποὺ δὲν μὲ ἐγ κα τέ λει ψε μέ χρι τὸ τέ -
λος». Γε μά τοι θαυ μα σμὸ δό ξα σαν τό τε
ὅ λοι τὸ Θε ό.

Τὸ Νο έμ βριο μή να ἀ νοί γει τὸ σα ραν -
τα λεί τουρ γο καὶ τὸ πα ρα πά νω πε ρι στα -
τι κὸ δεί χνει τὴ με γά λη ση μα σί α του γιὰ
τὴ ζω ή μας. Ἡ Θεί α Λει τουρ γί α εἶ ναι τὸ
ἀ νώ τε ρο ἔρ γο ποὺ μπο ροῦ με νὰ κά νου με
πά νω στὴ γῆ. Καὶ δὲν ὠ φε λεῖ μό νο τοὺς
ζῶν τες, ἀλ λὰ καὶ τοὺς κε κοι μη μέ νους.
«Για τὶ ὁ ὑ πε ρά γα θος Κύ ριος νι κᾶ ται ἀ -
πὸ τὴν ἴ δια τὴ φι λαν θρω πί α του, λέ γει ὁ
ἅ γ. Ἰ ω άν νης ὁ Δα μα σκη νός. Καὶ θὰ νι κᾶ -
ται συ νέ χεια μέ χρι τὴ Δευ τέ ρα Πα ρου σί -
α, ὁπότε καὶ τε λει ώ νει ὁ χρό νος τῆς βο ή -
θειας. Μέ χρι τό τε θέ λει νὰ σπεύ δει ὁ κα -
θέ νας σὲ βο ή θεια τοῦ πλη σί ον του καὶ ἐ -
νό σῳ ζοῦ με καὶ με τὰ θά να τον.

Γι᾿ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία προσφέρει τὴ
Θεία Λειτουργία πάντοτε καὶ ὑπὲρ τῶν
κεκοιμημένων. Οἱ θεοφόροι πατέρες ὅλοι
τονίζουν τὸ μεγάλο κέρδος ποὺ ἔχουν οἱ
ψυχὲς ἀπὸ τὴν προσφορὰ τῆς Θείας Λει-
τουργίας καὶ ὅλων τῶν προσευχῶν καὶ
τῶν ἐλεημοσυνῶν μας γι᾿ αὐτούς».

«Ἂν δὲν πρό φτα σες ὅ σο ζοῦ σες νὰ δι -
ευ θε τή σεις ὅ λα ὅ σα ἀ φο ροῦν τὴν ψυ χή

ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ



Ὁ Εὐγένιος Ἰονέσκο (+1994) ὑπῆρξε
ἕνας διάσημος γαλλορουμάνος θεατρι-
κός συγγραφέας. Καί ταυτόχρονα ἕνας
συνειδητός ὀρθόδοξος χριστιανός. Ἔλε-
γε λοιπόν σέ κάποια συνέντευξή του:

- Ἡ ἀνάγκη τῆς πίστεως στόν Χριστό
εἶναι ἡ πιό βαθειά ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἄν λείψει ἔρχεται ἡ ἀπελπισία, ἡ
καταστροφή. Ὅπου δέν ὑπάρχει ἀγάπη,
εἶναι κόλαση. Ὁ ἄνθρωπος παρασύρεται
πρός τά κάτω, τόν καταποντισμό, τήν
καταβύθιση, τήν λάσπη, τόν βόρβορο.
Πρέπει νά κάνει προσπάθεια νά ἀνέβει
πρός τά πάνω, πρός τό φῶς, τήν ζε στα -
σιά, τόν παράδεισο.

Ἔγινα συγγραφέας γιατί δέν μπο-
ροῦσα νά γίνω ἅγιος. Αὐτό ἐπιθυμοῦσα,
ἀλλά πρέπει νἆσαι ταπεινός γιά νἆσαι
ἅγιος, καί ἐγώ ἔχω ματαιοδοξία. Ὑπο-
φέρω γι᾿ αὐτό, προτιμοῦσα νἆμαι ἕνας
ἀνώνυμος ἅγιος (Περιοδικό Paris
Match, 4-11-1963).

Εἶναι συγκλονιστικά τά λόγια τοῦ σο-
φοῦ συγγραφέα,  γιατί δείχνουν: 
• Πρῶτον, ὅτι ἀξίζει χίλιες φορές νά

ἀγωνισθοῦμε γιά νά πλησιάσουμε τόν
Χριστό. 

• Δεύτερον, ὅτι ἀξίζει νά κάνουμε ὅ,τι

περισσότερο μποροῦμε στόν ἀγώνα
μας αὐτό.
Καί ἄς μήν χάνουμε τό θάρρος μας!

Γιατί ἔχουμε ἀνθρώπους, ὑποδείγματα
ἐκπληκτικῆς θέλησης, καρτερίας καί
ὑπομονῆς. 

Στά χρόνια τῶν  διωγμῶν τῶν χρι -
στι ανῶν, ζοῦσε στήν Ἀντιόχεια τῆς Συ-
ρίας ἕνας ἡλικιωμένος χριστιανός ὀνό-
ματι Βαρλαάμ. Αὐτός, συνελήφθη ὡς
χριστιανός καί ἀφοῦ τόν βασάνισαν οἱ
εἰδωλολάτρες στρατιῶτες στήν συνέχεια
ὁδήγησαν τόν Βαρλαάμ σέ ἕνα βωμό
τῶν εἰδώλων. Ἐκεῖ, ἅπλωσαν τό χέρι του
πάνω ἀπό τόν βωμό· καί στήν ἀνοικτή
παλάμη του ἔβαλαν κάρβουνα ἀναμ-
μένα καί θυμίαμα! Ὥστε, ἀπό τόν πό -
νο νά ρίξει τά κάρβουνα καί ἔτσι νά φα-
νεῖ ὅτι προσφέρει θυσία (τό θυμίαμα)
στά εἴδωλα. Ὁ ὄντως γενναῖος ἀθλητής
τῆς πίστεως, κράτησε τό χέρι του ἀκί-
νητο, ἕως ὅτου τά ἀναμμένα κάρβου-
να τρύπησαν τήν παλάμη του!! Ἀπό μό-
νος του ὅμως, δέν ἔκανε καμμία κίνη-
ση! Ἔτσι, παρέδωσε τήν ψυχή του. Ἡ
μνήμη τοῦ μάρτυρος Βαρλαάμ τιμᾶται
στίς 19 Νοεμβρίου.

Λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος:

-Ἀκόμη καί ἄν ἀνατρεπόταν τό χέρι
τοῦ μάρτυρος, δέν θά ἐπρόκειτο γιά
ἁμάρτημα. Γιατί δέν ὀφειλόταν στήν

ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΠΥΡΟΣ

σου, λέ γει ὁ ἅ γ. Ἰ ω άν νης ὁ Χρυ σό στο μος,
πα ράγ γει λε στοὺς δι κούς σου ἔ στω καὶ
στὸ τέ λος τῆς ζω ῆς σου, νὰ σοῦ στεί λουν
με τὰ τὸ θά να τό σου τὰ πράγ μα τά σου.
Νὰ σὲ βο η θή σουν δηλ. μὲ ἀ γα θὰ ἔρ γα: ἐ -
λε η μο σύ νες καὶ λει τουρ γί ες. Μὴ γέ νοι το
νὰ πα ρα λει φθεῖ κά τι ἀ πὸ αὐ τά. Για τί τό -
τε, κα τὰ τὴ Δευ τέ ρα Πα ρου σί α, θὰ κα τη -
γο ρη θοῦμε ἀ πὸ τοὺς οἰ κεί ους μας, ὅ τι ἀ -
με λή σα με νὰ κά νου με αὐ τὰ ποὺ ἔ πρε πε
ὑ πὲρ αὐ τῶν».

Πάνω στὴ γραμμὴ αὐτὴ ἐνταγμένο
καὶ τὸ ἱερὸ σαρανταλείτουργο ἔρχεται νὰ
βοηθήσει τὰ μέγιστα ζῶντες καὶ κεκοιμη-
μένους. Ἂς τὸ κά νου με ὅ λοι μας, ἀλ λὰ μὲ
τρό πο σω στό. Ὄχι νὰ ξοφλήσουμε μ᾿ ἕνα
χαρτάκι ὀνόματα ποὺ θὰ δώσουμε στὸν
ἱ ε ρέ α. Ἀλλὰ μὲ τὴν οὐσιαστικὴ συμμετο-
χή μας στήν θεία λειτουργία, ὥστε «πάν -
των ἡμῶν» νὰ μνη σθεῖ «Κύ ριος ὁ Θε ὸς ἐν
τῇ Βα σι λεί ᾳ αὐ τοῦ. Ἀ μήν».

Πρωτ. Δ. Μ.



Μ
έ λόγια πού σέ κάνουν νά δακρύζεις,
ἕνας μεγάλος Χρι στιανός φιλόσοφος
περιγράφει τήν ἀπόγνωση, στήν ὁποία

τόν βούλιαξε ὁ θάνατος ἑνός φίλου του. Στή
συνέχεια καταλήγει σέ ἕνα ἠθικό δίδαγμα:
"Αὐτό συμβαίνει, λέει, ὅταν δίνεις τήν καρ-
διά σου σέ κάτι ἄλλο, ἐκτός ἀπό τόν Θεό.
Ὅλα τά ἀνθρώπινα πλάσματα πεθαίνουν. Μήν
ἀφήσετε τήν εὐτυχία σας νά ἐξαρτᾶται ἀπό
κάτι, πού μπορεῖ νά χάσετε. Ἄν σκοπός τῆς
ἀγάπης εἶναι νά εἶναι εὐλογία, καί ὄχι δυ-
στυχία, τότε πρέπει νά τήν προορίζουμε
στόν μόνο Ἀγαπημένο, πού δέν θά πεθάνει
ποτέ".

Ἡ σκέψη αὐτή φαίνεται πολύ λογική:
Μήν βάζετε τά ἀγαθά σας σέ ἕνα τρύπιο ἀσκί.
Μήν ξοδεύεστε στό νά φτιάξετε ἕνα σπίτι,
ἀπό τό ὁποῖο μπορεῖ νά σᾶς διώξουν. Δέν τό
κρύβω, μοῦ ἀρέσουν τέτοιες ἔξυπνες ὑπερ-
βολές. Εἶμαι ὁ τύπος ἀνθρώπου, πού πρῶτα
κοιτάζει τήν σιγουριά του, τήν ἀσφάλειά του.
Ἀπό ὅλα τά ἐπιχειρήματα ἐναντίον τῆς ἀγά-
πης, κανένα δέν δελεάζει τόσο ἔντονα τήν
φίλαυτη φύση μου, ὅσο ἡ προειδοποίηση:
"Πρόσεχε, μπορεῖ νά σέ κάνει νά ὑποφέρεις".

Ὅμως, ὅταν δελεάζομαι ἀπό τό παραπά-
νω ἐπιχείρημα, καταλαβαίνω ὅτι βρίσκομαι χι-
λιάδες μίλια μακριά ἀπό τόν Χρι στό. Ἄν εἶ -
μαι σίγουρος γιά κάτι, αὐτό εἶναι πώς ἡ διδα-

σκαλία Του σέ καμμιά περίπτωση δέν εἶχε
σκοπό νά ἐπιβεβαιώσει τήν ὁρμέμφυτη προ-
τίμησή μου γιά σίγουρες ἐπενδύσεις καί πε-
ριορισμένες ὑποχρεώσεις. 

Ἄραγε ποιός θά μποροῦσε νά ξεκινήσει
νά ἀγαπάει τόν Θεό στηριζόμενος σέ μιά τέ-
τοια δῆθεν «συνετή» βάση; Πῶς νά χωρέσει
μιά τέτοια δῆθεν «ἀσφαλής» στάση μέσα
στόν χῶρο τῆς ἀγάπης; Θά διαλέγατε τήν γυ-
ναίκα σας ἤ ἕνα φίλο ἤ ἀκόμα καί τόν σκύλο
σας μέ αὐτή τήν λογική;

Νομίζω πώς αὐτό δέν ἔχει καμμιά σχέση
μέ τήν ἀληθινή κατά Χριστόν ἀγάπη. Οἱ χρι-
στιανοί ἀκολουθοῦμε Κάποιον, πού ἔκλαψε
πικρά γιά τήν Ἱερουσαλήμ, καθώς καί ἔξω
ἀπό τόν τάφο τοῦ Λαζάρου. Καί ὁ ἀπόστολος
Παῦλος δέν δείχνει κανένα σημάδι, ὅτι δέν
θά ὑπέφερε, οὔτε ὅτι δέν θά ἔπρεπε νά ὑπο-
φέρει, ἄν ὁ Ἐπαφρόδιτος εἶχε πεθάνει (Φιλιπ.
2, 27). Σίγου ρα ἡ ἐ ξασφάλιση ἐνάντια στή θλί-
ψη δέν εἶναι κάτι πού ὁ Θεός μᾶς ὑ πο σχέ -
θηκε. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς
ἔφτασε νά πεῖ: "Θεέ μου, γιατί μέ ἐγκατέλει -
ψες;"

Γιά κάποιον, πού ἀγαπάει ἀληθινά δέν ὑ -
πάρχει σίγουρη "ἐξασφάλιση". Ἀγαπῆστε
ὁ,τιδήποτε καί σίγουρα θά νιώσετε τήν καρ-
διά σας νά σφίγγεται. Εἶναι πολύ πιθανό ἀκό-
μα καί νά σπάσει. Ἄν θέλετε νά βεβαιωθεῖτε
ὅτι θά παραμείνει ἀνέπαφη, δέν πρέπει νά τήν
δώσετε σέ κανέναν, οὔτε κάν σέ ἕνα ζῶο. Τυ-
λίξτε τη προσεκτικά μέ διάφορα χόμπι καί μι-
κρές πολυτέλειες, ἀποφύγετε κάθε μπλέξι-
μο, κλειδῶστε τη ἑρμητικά στό φέρετρο

C.S. Lewis

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ

γνώμη καί στήν προαίρεσή του, ἀλλά
στήν φυσική σύσπαση τῶν νεύρων λόγῳ
τοῦ ἐγκαύματος. Ὅμως τό χέρι τοῦ μάρ-
τυρα ἔμεινε ἀκίνητο γιά νά μάθετε ὅτι
ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ τόν ἐστήριζε καί τόν
κρατοῦσε, διορθώνοντας ἀκόμη καί τήν
φυσική ἀδυναμία. 

Ἔτσι βοηθάει καί ἐμᾶς ὁ Χριστός μέ
τήν χάρη Του, ὅταν ἀγωνιζόμαστε. Ὄχι
πιά ἐναντίον τῆς ὑλικῆς φωτιᾶς τοῦ
μαρτυρίου, ἀλλά ἐναντίον τῆς φωτιᾶς
τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπιθυμιῶν καί πράξε-
ων. Αὐτή ἡ φωτιά δέν σβήνει ποτέ! Ὁ,τι-

δήποτε ἐγγίζει στήν φωτιά, καίγεται.
Ἔτσι, πυρπολεῖ τήν ψυχή μας κάθε σκέ-
ψη καί θέα πονηρή καί ἔργο πονηρό.
Ὁ ἀθλητής τοῦ Χριστοῦ Βαρλαάμ, πο-
νώντας καί ὑποφέροντας, ἔδειχνε τό
φρόνημα τῶν ἁγίων ἀγγέλων στό θνη-
τό του σῶμα. Νά γιατί εἶναι γιά μᾶς πα-
ράδειγμα γενναίου φρονήματος στόν
ἀγώνα μας κατά τῆς ἁμαρτίας καί τῶν
παθῶν μας. (Ἐγκώμιον εἰς τόν ἅγιον
Μάρτυρα Βαρλαάμ, P.G. 50, 677-679,
ἐπιλογές).

Ἀρχιμ. Ν. Κ.



τοῦ ἐγωισμοῦ σας. Ἐκεῖ ὅμως, ἀσφαλής
πλέον, μέσα στό σκοτάδι, στήν ἀκινησία, χω-
ρίς ἀέρα, ἡ καρδιά σας θά γίνει μιά «ἀ σφα -
λής» ... πέτρα! Θά γίνει ἄθραυστη, ἀδιά-
τρητη, καί θά χάσει τήν ἱκανότητα νά ἀγα-
πάει.

Τό μόνο μέρος, ἐκτός τοῦ Παραδείσου,
ὅπου μπορεῖτε νά εἶστε ἀπόλυτα ἀσφαλεῖς
ἀπό ὅλους τούς κινδύνους καί τίς ἐνοχλή-
σεις τῆς ἀγάπης, εἶναι ἡ Κόλαση.

Σ
υχνά, πολύ εὔκολα ταπεινολογοῦμε καί πα-
ριστάνουμε ὅτι ἔχουμε αὐτομεμψία. Ὅταν
ὅμως κάποιος μᾶς κάνει - ἀκόμη καί μέ τόν

εὐγενέστερο τρόπο - μιά ὑπόδειξη, ταραζό-
μαστε, καί ἐσωτερικά (μερικές φορές καί
ἐξωτερικά) «κλωτσᾶμε»! Ἔτσι ἀποκαλύπτου-
με πόσο ψεύτικη εἶναι ἠ «ταπείνωσή» μας!

Ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα διαβά-
ζουμε στό βιβλίο τοῦ Ἀββᾶ Κασσιανοῦ (τόμος
Β΄ σελ. 93., ἐκδ. Ἑτοιμασία): 

Μιά μέρα ἦλθε στό κελλί τοῦ ἀββᾶ Σερα-
πίωνα ἕνας ἐπισκέπτης μοναχός, ὁ ὁποῖος μέ
ὅλη του τήν ἐξωτερική του ἐμφάνιση καί μέ τά
λόγια του, ἐξέφραζε τήν πιό βαθειά ἔλλειψη
αὐτοεκτίμησης. Ὅταν ὁ Γέροντας τόν κάλε-
σε τήν ὥρα τῆς ἀκολουθίας νά ψάλλει, ἐκεῖνος
ἀρνήθηκε ἐπίμονα λέγοντας: «Εἶμαι τόσο
ἁμαρτωλός! Δέν εἶμαι ἄξιος οὔτε νά ἀναπνέω
τόν ἀέρα τοῦ κελλιοῦ σας». Δέν δεχόταν ἐπι-
πλέον νά καθίσει οὔτε σέ ψάθα, γιατί θεω-
ροῦσε ὅτι τοῦ ἦταν πολύ καί τό γυμνό χῶμα.
Μέ πολύ μεγαλύτερη βέβαια δυσκολία δέ-
χθηκε τό πλύσιμο τῶν ποδιῶν, πού σύμφωνα
μέ τό τοπικό ἔθιμο γινόταν ἀπό τόν οἰκοδε-
σπότη πρός τούς φιλοξενουμένους του πρίν
ἀπό τό γεῦμα.

Μετά τό γεῦμα, ὁ ἀββᾶς Σεραπίων ἐκμε-
ταλλεύθηκε τήν εὐκαιρία ἀπό τήν συνομιλία
πού συνήθως ἀκολουθεῖ, γιά νά τοῦ κάνει μιά

σύσταση μέ πολλή καλωσύνη καί γλυκύτητα:
«Δέν θά ‘πρεπε, ἀδελφέ μου,» τοῦ εἶπε ὁ
Ἀββᾶς, «νά τρέχεις ἐδῶ κι ἐκεῖ ἀργόσχολος καί
περιπλανώμενος, πολύ περισσότερο μάλιστα,
ἐπειδή εἶσαι νέος καί εὔρωστος. Θά πρέπει νά
καθίσεις στό κελλί σου καί νά πορεύεσαι σύμ-
φωνα μέ τούς κανόνες τῶν Γερόντων. Νά φρο-
ντίζεις νά ζεῖς ἀπό τήν ἐργασία σου καί ὄχι ἀπό
τίς φιλανθρωπίες τῶν ἄλλων. Γιατί αὐτό δέν
τό δέχθηκε γιά τόν ἑαυτό του οὔτε ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος...».

Ὅταν ἄκουσε αὐτά τά λόγια ὁ νέος μονα-
χός, ἔνιωσε προσβολή· καί στενοχωρήθηκε σέ
τέτοιο βαθμό, πού δέν μπόρεσε νά κρύψει τήν
πίκρα τῆς καρδιᾶς του, ἡ ὁποία ζωγραφίστη-
κε ἔντονα στό πρόσωπό του.

«Ἔ, ἀδελφέ μου, ξανάπε ὁ Γέροντας. Πρίν
λίγο φόρτωνες στόν ἑαυτό σου ὅλα τά κρίματα
τοῦ κόσμου. Τώρα ἐγώ σοῦ κάνω μιά ἁπλῆ σύ-
σταση, πού δέν κρύβει τίποτε τό προσβλητικό,
ἀλλά εἶναι γεμάτη καρδιακή ἀγάπη καί διάθε-
ση βοήθειας. Γιατί λοιπόν ταράχτηκες τόσο,
ὥστε ἡ ἀγανάκτησή σου νά προδίδεται ἀπό τά
χαρακτηριστικά τοῦ προσώπου σου;...»

Καί καταλήγει ὁ ἅγιος, μιλώντας πρός
ὅλους μας:

«Διαφυλάξτε κι ἐσεῖς, ἀδελφοί μου, τήν
ἀληθινή ταπείνωση τῆς καρδιᾶς, ἡ ὁποία δέν
εἶναι ἐπίδειξη καί λόγια ὑποκριτικά, ἀλλά βα-
θειά ταπείνωση ψυχῆς. Αὐτή ἡ ταπείνωση λά-
μπει μέ τήν ὑπομονή, πού πρέπει νά ἐπιδει-
κνύετε στίς θλίψεις καί στίς προσβολές τῶν
ἄλλων· λάμπει μέ τήν πραότητα καί ἀταραξία
ἀπέναντι στίς ὕβρεις καί τίς συκοφαντίες, πού
ἐκτοξεύονται ἐναντίον σας».
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