
ἱ Ἰσ ρα η λί τες ὑ πὸ τὴν ἀ σφα λῆ κα θο -
δή γη ση τοῦ θε ο φώ τι στου καὶ ἐ κλε -
κτοῦ τους ἡ γέ τη Μω υ σῆ, ἔ χον τας
κα τα νι κή σει τοὺς Ἀ μορ ραί ους καὶ ἄλ -

λους λα οὺς τῆς Χα να άν, ἔ φτα σαν μπρο στὰ
στὴ χώ ρα τῶν Μω α βι τῶν. Τὰ νέ α γιὰ τὶς
σα ρω τικές τους νί κες εἶ χαν δι α δο θεῖ σὰν ἀ -
στρα πή. Πα νι κό βλη τος ὁ Βα λάκ, βα σι λιὰς
τῆς Μω ὰβ, ἀ να ζή τη σε τρό πους νὰ ἀ πο σο -
βή σει τὸν κίν δυ νο ἀ πὸ τὴ χώ ρα του. Ἔ στει -
λε καὶ κά λε σε κον τά του ἀ πὸ τὸν Εὐ φρά -
τη πο τα μὸ τὸν με γά λο μάν τη Βα λα ὰμ καὶ
μὲ τὴν ὑ πό σχε ση με γά λης ἀ μοι βῆς τοῦ ζή -
τη σε νὰ κα ταρ α σθεῖ τοὺς Ἰσ ρα η λί τες. 

Με τὰ ἀ πὸ ἕ να πε ρι πε τει ῶ δες τα ξί δι, κα -
τὰ τὸ ὁ ποῖ ο ὁ Θε ὸς χρη σι μο ποί η σε ἀ κό μα
καὶ τὸ γα ϊ δού ρι τοῦ Βα λα ὰμ γιὰ νὰ τὸν νου -
θε τή σει, ὁ μάν της ἔ φτα σε στὸ βα σι λιὰ τῆς
Μω άβ, μὲ ρη τὴ ἐν το λὴ ἀ πὸ τὸν Θε ὸ νὰ πεῖ
μό νο ὅ,τι Αὐ τὸς θὰ τοῦ ἔ βα ζε στὸ στό μα
του. Ἀ φοῦ πρό σφε ρε θυ σί ες στὸ εἴ δω λο τοῦ
Βά αλ ποὺ λα τρευ ό ταν ἀ πὸ τοὺς Μω α βί τες,
ἄ νοι ξε τὸ στό μα του καὶ εὐ λό γη σε τὸ λα ὸ
τοῦ Ἰσ ρα ήλ, πα ρὰ τὴν ἐ πί μο νη αἴ τη ση τοῦ
Βα λὰκ νὰ τὸν κα τα ρα σθεῖ. Τρεῖς φο ρὲς σὲ
τρί α δι α φο ρε τι κὰ μέ ρη προ σφέρ θη καν θυ -
σί ες γιὰ τὸ σκο πὸ αὐ τό, μὰ καὶ τὶς τρεῖς ὁ
Βα λα ὰμ ἀ νοί γον τας τὸ στόμα του, πα ρὰ τὴν
ὀρ γὴ τοῦ Βα λάκ, εὐ λο γοῦ σε, ἀν τὶ νὰ κα τα -
ρι έ ται, τοὺς Ἰσ ρα η λί τες. Ἀ πο γο η τευ μέ νος
οἰ κτρὰ ὁ Βα λάκ, χτυ πών τας μὲ φο βε ρὸ θυ -

μὸ τὰ χέ ρια του, ἐ ξα πέ στει λε τὸν μάν τη στὴ
χώ ρα του χω ρὶς νὰ τοῦ δώ σει τί πο τα. Μὰ
ὁ Βα λα ὰμ πρὶν φύ γει τοῦ ἔ δω σε τὴ χα ρι στι -
κὴ βο λὴ μὲ μιὰ ἐ πι πλέ ον βα ρυ σή μαν τη προ -
φη τεί α:

«Ἄ στρον ἀ να τε λεῖ ἐξ Ἰ α κώβ. Σοῦ ἀ ναγ -
γέ λλω κά ποι ον ποὺ τώ ρα βέ βαι α δὲν ἦρ θε
ἀ κό μα. Τὸν μα κα ρί ζω ἂν καὶ εἶ ναι μα κριά
μας. Θὰ ἀ να τεί λει ἄ στρο ἀπ᾿ τοὺς ἀ πο γό -
νους τοῦ Ἰ α κὼβ καὶ θὰ φα νε ρω θεῖ ἄν θρω -
πος ἀπ᾿ τὸ λα ὸ τοῦ Ἰσ ρα ήλ, ὁ ὁ ποῖ ος θὰ συ-
ν τρί ψει τοὺς ἀρ χη γοὺς τῆς Μω ὰβ καὶ θὰ λα -
φυ ρα γω γή σει ὅ λους τοὺς ἀ πο γό νους τοῦ
Σὴθ» (Ἀ ριθμ. 24, 17). Ἡ Ἐκ κλη σί α, ἀλ λὰ
καὶ οἱ Ἑ βραῖ οι θε ώ ρη σαν τὴν προ φη τεί α αὐ -
τὴ ὡς ἀ ναγ γε λί α τῆς ἐ ναν θρω πή σε ως τοῦ
Χρι στοῦ, εἴ δη ση γιὰ τὸν ἐρ χο μὸ τοῦ Μεσ -
σί α.

Στὸν κα νό να τῶν Χρι στου γέν νων ἀ να φέ -
ρε ται ἀ κρι βῶς τὸ γε γο νὸς αὐ τό. Λέ γει τὸ
β' τρο πά ριο τῆς δ' ᾠ δῆς ὅ τι ὁ δε σπό της Χρι -
στὸς ἀ νέ τει λε ὡς ἀ στέ ρας ἀ πὸ τὸ γέ νος τοῦ
Ἰ α κὼβ καὶ γέ μι σε χα ρὰ τοὺς σο φοὺς ἐ κεί -
νους πού, ἔ χον τας ὑ π᾿ ὄ ψη τους τὰ λό για τοῦ
Βα λα άμ, πα ρα τη ροῦ σαν προ σε κτι κὰ τὰ ἄ -
στρα γιὰ τὴν ἐ πα λή θευ σή τους. Γι᾿ αὐ τὸ καὶ
ὅ ταν εἶ δαν τὸν ἀ στέ ρα στὸν οὐ ρα νό, τὸ ση -
μεῖ ο ποὺ τοὺς πα ρέ πεμ πε στὸ λαμ πρὸ ἄ στρο
τοῦ Χρι στοῦ, στὸν νο η τὸ ἥ λιο τῆς δι και ο -
σύ νης, «ἐ χά ρη σαν χα ρὰν με γά λην σφό δρα»
(Ματθ. 2, 10). Λέ γει ἐ πί σης ὅ τι ὁ Χρι στὸς

ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ



Κάποια φορά, ἕνας νεαρός, μέ εἰλικρι-
νές ἐνδιαφέρον γιά τήν ψυχή του, ἐρώτησε
γνωστό του ἱερέα:

-Πές μου, πάτερ, πῶς πρέπει νά βλέπω
τήν ζωή μου, γιά νά ἐνεργῶ σωστά καί νά
μήν κάνω λάθη-ἁμαρτίες;

Ὁ ἱερέας τοῦ εἶπε:
-Κοίταξε ἔξω ἀπό τό παράθυρο καί πές

μου τί βλέπεις.
Ὁ νέος ἀπάντησε ἀμέσως:
-Βλέπω τόν ἥλιο, τά δένδρα, τούς ἀνθρώ-

πους, τά αὐτοκίνητα. Μά, προφανῶς, βλέ-
πω ὅ,τι ὑπάρχει ἔξω ἀπό τό παράθυρο! 

-Πολύ σωστά, συμπλήρωσε ὁ παπᾶς. Τώ -
ρα κοίταξε σ᾿ αὐτόν ἐδῶ τόν καθρέπτη καί
πές μου τί βλέπεις.

-Βλέπω.... μόνο τόν ἑαυτό μου!
-Λοιπόν, πρόσεξε, συνέχισε ὁ σοφός

κληρικός. Τί διαφέρει τό κρύσταλλο τοῦ πα-
ραθύρου ἀπό τό κρύσταλλο τοῦ καθρέφτη;
Στό πίσω μέρος του ὁ καθρέπτης ἔχει ἕνα
πολύ λεπτό στρῶμα μετάλλου. Αὐτό κάνει
τήν τεράστια διαφορά! Στό πνευματικό πα-
ράθυρο τῆς ζωῆς μας, αὐτά πού μᾶς κρύ-
βουν τήν πραγματική θέα τῶν προσώπων
καί τῶν πραγμάτων εἶναι: τά πάθη μας, οἱ
κακίες μας, οἱ κάθε εἴδους ἀδυναμίες,
ἀλλά καί τά κολλήματά μας! Ὑπάρχει τρό-

πος διόρθωσης; 
Ναί! Καί εἶναι τό σπάσιμο αὐτοῦ τοῦ

ἐγωϊστικοῦ πνευματικοῦ καθρέπτη· πρᾶγμα
πού σημαίνει: χρειάζεται ἀγώνας μετάνοι-
ας καί ἐξομολόγησης γιά κάθαρση τοῦ ἑαυ-
τοῦ μας (=τοῦ ἐγώ μας) ἀπό τήν ἁμαρτία.

Καί νά τώρα ἕνα παράδειγμα τέτοιας με-
θόδου πού ἐφάρμοσε ὁ μεγάλος θαυμα-
τουργός ἅγιος Νικόλαος.

Ἕνα πλοῖο ἔπεσε σέ μεγάλη τρικυμία.
Οἱ ναῦτες, βλέποντας τόν φοβερό κίνδυνο
πνιγμοῦ ἄρχισαν νά ἐπικαλοῦνται τόν ἅγιο
Νικόλαο σέ βοήθεια (ὁ ἅγιος ζοῦσε ἀκόμη
καί ἦταν πασίγνωστος γιά τά θαύματα πού
ἐπιτελοῦσε). Ἀμέσως φάνηκε ὁ ἅγιος, κρά-
τησε τό πηδάλιο καί τούς εἶπε: «Μή φο -
βᾶσθε. Εἶμαι μαζί σας. Θά σᾶς βοηθήσω».
Μετά ἀπό λίγο ἔγινε γαλήνη μεγάλη. Οἱ
ναῦτες, εὐγνώμονες, πῆγαν νά τόν εὐχαρι-
στήσουν. Ἀναγνώρισαν στό πρόσωπο τοῦ Νι-
κολάου τόν σωτῆρα τους! Ὅμως ὁ ἅγιος
προχώρησε πέρα ἀπό τά φαινόμενα καί τήν
σωτηρία τῶν ναυτῶν ἀπό τόν πνιγμό.
Ἐγνώρισε δηλ. ὅτι ἡ καρδιά (=τό παράθυ-
ρο τῆς ψυχῆς τους) δέν ἦταν καθαρή ἀπό
ἁμαρτίες (=εἶχε «στρῶμα μετάλλου», ὅπως
στόν καθρέφτη!) Ἄρχισε, λοιπόν, νά τούς δι-
δάσκει:

-Σᾶς παρακαλῶ, παιδιά μου, νά ἐξετά-
σετε τίς βουλές (= ἐπιθυμίες) καί τά νοή-
ματα (=σκέψεις) τῆς καρδιᾶς καί τοῦ νοῦ
σας· καί νά τά διευθύνετε πρός τό θέλημα

ΠΩΣ ΣΠΑΖΕΙ 
Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

δέ χτη κε τοὺς σο φοὺς αὐ τοὺς νὰ τὸν προ σκυ -
νή σουν καὶ νὰ τοῦ προ σφέ ρουν τὰ δῶ ρα
τους, «χρυ σὸν καὶ λί βα νον καὶ σμύρ ναν»,
για τί αὐ τοὶ ἀν τι προ σώπευ αν τὰ ἔ θνη ποὺ θὰ
εἰ σέρ χον ταν ὡς νέ ος ἐ κλε κτὸς λα ὸς στὴ Βα -
σι λεί α τοῦ Θε οῦ. Ἦ ταν ἡ ἀ παρ χὴ τῶν ἐ -
θνῶν. Ὅ πως προ σφέ ρον ταν στὸ Θε ὸ οἱ ἀ -
παρ χὲς τῶν καρ πῶν, τὰ πρω το γεν νή μα τα
δηλ. ἀ πὸ τὰ ἀμ πέ λια, τὰ χω ρά φια, τὰ πα -
τη τή ρια καὶ τὰ ἁ λώ νια (πρβλ. Ἐξ. 23, 16,
Ἀ ριθμ.18, 12-13), ἔ τσι καὶ οἱ τρεῖς σο φοὶ μά -
γοι ἔ γι ναν δε κτοὶ ὡς ἐμ προ σθο φυ λα κὴ τῶν
ἀν θρώ πων, ποὺ ἀ πὸ ὅ λα τὰ ἔ θνη θὰ ἀ πο -

δέ χον ταν γιὰ Σω τή ρα τους τὸν Χρι στό. 
Ὁ Βα λα άμ, ἂν καὶ λά τρης τῶν εἰ δώ λων,

εἶ χε εὐ χη θεῖ νὰ συγ κα τα ριθ μη θεῖ με τὰ τὸ
θά να τό του με τα ξὺ τῶν δι καί ων τοῦ Ἰσ ρα -
η λι τι κοῦ λα οῦ (Ἀ ριθμ. 23, 10).

Ἐ σέ να καὶ ἐ μέ να τί μᾶς ἐμ πο δί ζει νὰ ὁ -
μο λο γή σου με μο να δι κό μας Σω τή ρα τὸν Κύ -
ριό μας Ἰ η σοῦ Χρι στὸ καὶ νὰ συγ κα τα λε -
χθοῦ με στὸν νέ ο ἐ κλε κτὸ λα ό του, ποὺ ἁ -
γί α ἀ παρ χή του ἀ πο τέ λε σαν «οἱ ἀκριβεῖς
γνῶστες τῶν λό γων τοῦ Βα λα ὰμ σο φοὶ
ἐκεῖνοι μελετητὲς τῶν ἄστρων»; 

Πρωτ. Δ. Μ.



τοῦ Θεοῦ. Διότι ἀπό τό Θεό τίποτε δέν μπο-
ροῦμε νά κρύψουμε· ἀφοῦ ὁ Θεός βλέπει τίς
καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Προσέχετε νά μήν
μολύνετε τήν ψυχή καί τό σῶμα σας μέ
ἁμαρτίες. Γιατί λέει ἡ Γραφή: «σεῖς εἶσθε
ναοί τοῦ Θεοῦ καί ἐάν κανείς καταστρέφει
τόν ναό τοῦ Θεοῦ, θά καταστρέψει αὐτόν
ὁ Θεός» (Α΄Κορ. 3, 16-17).

Οἱ ναυτικοί ὠφελήθηκαν ἀπό τήν διδα-

σκαλία τοῦ ἁγίου περισσότερο ἀπό τό
θαῦμα τῆς σωτηρίας τους! Γιατί τούς ἄνοι-
ξε τά μάτια γιά νά δοῦν σωστά τόν ἑαυτό
τους καί ἔτσι νά διορθωθοῦν (Συναξαριστής,
6 Δεκεμβρίου). 

Ἐμεῖς, πῶς βλέπουμε τόν κόσμο: Μέσῳ
«παραθύρου» ἤ μέσῳ «καθρέπτου»;

Ἀρχιμ. Ν. Κ.

Λίγο μετά τόν πόλεμο, νεαρός για-
τρός, ἔμεινα γιά λίγο σέ ἕνα μισοκατε-
στραμμένο χωριουδάκι κοντά στό Λι-
βόρνο τῆς Ἰταλίας. Ἐκεῖ, κάθε πρωί
ἔβλεπα μιά γριούλα, τήν Μαρία Μπε-
ντέλι, μέ γυμνά πόδια, μ' ἕνα μαῦρο μα-
ντήλι γύρω ἀπό τό κεφάλι της. Πούλα-
γε ψάρια, τραβώντας μαζί καί τήν
ἐγγονούλα της, ἕνα ἀδύναμο κοριτσά-
κι δέκα ἐτῶν.

Ἕνα πρωινό, τούς ἔπιασα κουβέντα.
— Γιατί δέν φεύγετε ἀπό τό χωριό;

Ἐδῶ δέν ὑπάρχει σωτηρία... Ὅλα ἔχουν
καταστραφεῖ... 

Ἡ γριούλα κούνησε ἀργά τό κεφά-
λι της καί εἶπε: 

—Ἐδῶ εἶναι ἡ πατρίδα μας, τό σπί-
τι μας. Δέν πιστεύουμε πώς ὅλα
ἔχουν τελειώσει.

Τίς ἑπόμενες μέ ρες, ἔπιασα πολλές
φορές τόν ἑαυτό μου νά παρακολουθεῖ
τίς κι νήσεις τους μ' ἕνα παράξενο, ἀθέ-
λητο ἐνδιαφέρον. Ὥσπου ἀνακάλυψα,
ὅτι κάθε ἀπόγευμα ἔπαιρναν ἕνα μο-
νοπάτι, πού τό ἔψηνε ὁ ἥλιος καί ἔ φερνε
στήν κοίτη ἑνός ποταμοῦ. Ἡ Μαρία ξε-
διάλεγε μέ πολλή προσοχή καί μάζευε
σέ ἕνα καλάθι μεγάλες ἄσπρες πέτρες,
ἐνῶ τό παιδί γέμιζε τό μικρό του κο-
φινάκι μέ ἄσπρη ἄμμο. Μετά ἀνέβαι-
ναν τόν δρόμο, πού ὁδηγοῦσε στήν κο-

ρυφή τοῦ ἐρειπωμένου χωριοῦ. Ἐκεῖ,
μαζεμένο σχεδόν ὅλο τό χωριό δούλευε.
Μιλώντας σιγά, συγκρατημένοι, πρᾶγμα
πού ἔδινε στίς κι νήσεις τους μιά πα-
ράξενη ἐπισημότητα, ἀνακάτευαν ἀσβέ-
στη, πε λεκοῦσαν τίς πέτρες καί χτίζα-
νε τούς τοίχους μιᾶς πελώ ριας και-
νούργιας οἰκοδομῆς.

Γιά μιά στιγμή, τά ἔχασα. Ὕστερα,
μονομιᾶς, ἀπό τό ὕψος πού εἶχε φτά-
σει τό κτίσμα καί ἀπό τό σχῆμα του, κα-
τάλαβα τί ἦ ταν αὐτό πού χτίζανε. Πιά-
στηκε ἡ ἀνάσα μου...

Αὐτοί οἱ ἄνθρω ποι, πού μετά βίας
εἴχανε μιά στοιχειώδη στέγη πάνω
ἀπό τά κεφάλια τους, πού ἐπάνω
τους βάραινε ἡ μοίρα ἑνός τέτοιου χα -
λασμοῦ, αὐτές οἱ γυναῖκες, τά παιδιά,
οἱ γέροι, πού ὡς ἐκείνη τή στιγμή τούς
ἀντίκρυζα σάν σκέλεθρα, ὅλοι αὐτοί
οἱ ἄνθρωποι, εἶχαν ἀποφασίσει νά
χτίσουν ὁμαδικά, ὁλο μόναχοί τους,
μιά καινούργια λαμπρότατη ἐκκλη-
σία. Ὄχι κανένα πρόχειρο παρεκ-
κλήσι, ἀλλά ἕνα ὡραιότατο καί με-
γαλόπρεπο χῶ ρο λατρείας, ὅπως
ποτέ ὡς τότε δέν εἶχαν ἀποκτήσει!

Ὑπῆρχε θάρρος μέσα τους, μεγάλη
καρτερία καί πίστη ἀ κλόνητη. Ὑπῆρχε
ἡ θέληση νά ζήσουν, νά ὑπομείνουν καί,
πάνω ἀπ' ὅλα, ΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΝ. Συγκι-
νημένος καί ταπεινωμένος, στάθηκα ἀκί-
νητος, καθώς ἡ γριούλα καί τό κορι-
τσάκι, ΗΡΩΪΔΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, πέρασαν μπροστά
μου, ὥσπου χάθηκαν.

J.A.Cronin

ΤΙ ΤΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ;



Εἰπέ στήν ψυχή σου: ἄν ντρέπεσαι τούς
ὁμοίους σου ἁμαρτωλούς καί γι᾿ αὐτό δέν θέ-
λεις νά γνωρίζουν τίς ἁμαρτίες σου, πόσο πε-
ρισσότερο πρέπει νά ντρέπεσαι τόν Θεό, πού
γνωρίζει τά κρυφά τῆς καρδιᾶς σου; Ὅταν κα-
τανοήσεις τόν λογισμό αὐτό, ὁ φόβος τοῦ
Θεοῦ ἀποκαλύπτεται στήν ψυχή σου. Καί ἄν
ἀκολουθήσεις τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, θά μείνεις
ἀμετακίνητος στήν ἀρετή· καί στό ἑξῆς δέν θά
παρασυρθεῖς ἀπό τήν βία τῶν παθῶν. Γιατί εἶναι
γραμμένο: Ὅσοι ἔχουν τήν πεποίθησή τους
στόν Κύριο μοιάζουν μέ  τό ὅρος Σιών, δηλα-
δή εἶναι στερεοί σάν βουνό! Δέν θά σαλευθεῖ
ὁ κατοικῶν τήν Ἱερουσαλήμ (πού εἶναι, πνευ-
ματικῶς, ἡ πόλη τῶν ἀρετῶν) εἰς τόν αἰῶνα
(Ψαλμ. 122,1).

* Ὅποιος πιστεύει ὅτι ὑπάρχει κρίση (=δι-
καστήριο!) ὅταν ἀφήσει τό σῶμα του, δέν μπο-
ρεῖ νά κρίνει τόν πλησίον του γιά ὁποιοδἠπο-
τε πρᾶγμα. Διότι γνωρίζει ὅτι πρόκειται νά ἀπο-
λογηθεῖ στόν Θεό γιά ὅλα τά ἔργα του, καθώς
εἶναι γραμμένο: Πρέπει ὅλοι μας νά παρου-
σιαστοῦμε μπροστά στό βῆμα τοῦ Χριστοῦ, γιά
νά πάρει ὁ καθένας τήν ἀμοιβή του ἀνάλογα
μέ τά ὅσα καλά ἤ κακά ἔπραξε σ᾿ αὐτή τήν ζωή
(Β΄ Κορ. 5,10).

* Ὅποιος πιστεύει ὅτι ὑπάρχει βασιλεία τοῦ
Θεοῦ γιά τούς ἁγίους, θά φροντίσει νά φυλάξει

τόν ἑαυτό του, ἀκόμη καί ἀπό τίς πιό μικρές,
τίς ἐλάχιστες, ἁμαρτίες. Ὥστε νά γίνει σκεῦος
ἐκλεκτό, διότι ἔχει γραφεῖ: Ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν μοιάζει μέ ἕνα δίκτυ, πού τό ἔρριξαν
στήν θάλασσα καί ἄρχισε νά μαζεύει κάθε
εἴδους θαλασσινά!  Καί ὅταν γέμισε, τό τρά-
βηξαν ἔξω, καί τά καλά τά μάζεψαν σέ διάφορα
δοχεῖα, ἐνῶ τά βλαβερά τά πέταξαν ἔξω
(Ματθ. 47-48). Ἔτσι θά ξεχωρίσουν οἱ ἄγγελοι
τούς δικαίους ἀπό τούς ἁμαρτωλούς.

* Ὅποιος  πιστεύει ὅτι τό σῶμα του ὁπωσ-
δήποτε θά ἀναστηθῆ τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως,
ὀφείλει νά τό καθαρίσει ἀπό κάθε μολυσμό
ἁμαρτίας. Διότι ἔχει γραφεῖ: Ὁ Κύριος Ἰησοῦ
Χριστός θά μεταμορφώσει τό φθαρτό μας
σῶμα καί θά τό κάνει ὅμοιο μέ τό δικό του
ἔνδοξο σῶμα μέ τήν δύναμη καί τήν ἐξουσία
πού ἔχει νά ὑποτάξει στόν ἑαυτό του τά πάντα
(Φιλ. 3,21).

* Τόν ἄνθρωπο, στόν ὁποῖο κατοίκησε ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τίποτε δέν μπορεῖ νά τόν χω-
ρίσει ἀπό τόν Θεό, καθώς εἶναι γραμμένο: Τί
θά μᾶς χωρίσει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ;
Θλίψη ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ πεῖνα ἤ γυ-
μνότητα ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα (=μαρτυρικός
θάνατος); Ὅλα αὐτά τά ὑπερνικοῦμε μέ τήν
βοήθεια τοῦ Χριστοῦ πού μᾶς ἀγάπησε (Ρωμ.
8, 35-37). 

(Ἀββᾶ Ἠσαΐου, Λόγοι 29, «Ἁγιορειτική Βι-
βλιοθήκη», Βόλος 1962, λόγος 15, σελ. 98.  Ἡ
μνήμη τοῦ ὁσίου Ἠσαΐου τιμᾶται τό Σάββατο
τῆς Τυρινῆς, ἑορτή πάντων τῶν Ὁσίων).

Ὁσίου Ἠσαΐου

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Καί, ξαφνικά, τό στῆθος μου βά-
ρυνε, σά νά μοῦ τό διαπέρασε ἕνα μα-
χαίρι, - τό μαχαίρι τῆς μετάνοιας γιά
τόν κατήφορο τῆς ἀπελπισίας, πού
μέ εἶχε παρα σύρει. Τί σημασία εἶχαν
οἱ σωροί οἱ πέτρες καί τά ἐρείπια; Ἄν
τό νήπιο καί ἡ γριούλα, σ’  αὐτό τό ἐ -
ρειπωμένο χωριό, μποροῦσαν νά νιώ-
θουν τόση πίστη, τότε κανείς ἄνθρω-
πος στόν κόσμο δέν πρέπει νά ἀπελ-
πίζεται ΠΟΤΕ!
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