
Η ἐκκλησιαστική μας παράδοση τονίζει ὅτι
ἡ Παρθένος Μαρία εἶναι ἡ ἐκπλήρωση

τῶν προτυπώσεων καὶ συμβολισμῶν τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης. 

Σὲ κάποιον ὕμνο πρὸς τὴν Παναγία ψάλ-
λουμε: Χαῖρε, ἔμψυχε τράπεζα, ἄρτον ζωῆς
χωρήσασα. Ἡ φράση παραπέμπει εὐθέως
στὴν τράπεζα τῆς προθέσεως, εἰκόνα-ἀρχέ-
τυπο τῆς παλαιᾶς λατρείας τοῦ Ἰσραήλ. Τί
ἀκριβῶς ἦταν ἡ τράπεζα αὐτή; 

Ἀνῆκε στὸν ἐξοπλισμὸ τῆς Σκηνῆς τοῦ
Μαρτυρίου, τοῦ πρώτου φορητοῦ ναοῦ τοῦ
Θεοῦ. Ἦταν ἕνα στενόμακρο τραπέζι ἀπὸ
ἄσηπτο ξύλο ἀκακίας, καλυμμένο ὁλόκληρο
μὲ καθαρὸ χρυσάφι. Ἀπὸ καθαρὸ χρυσάφι
ἦταν φτιαγμένα καὶ ὅλα τὰ σκεύη του: Δί-
σκοι, λεκάνες, κανάτες, ποτήρια γιὰ τὶς
σπονδές. 

Πάνω σ’ αὐτὴν τὴν τράπεζα ἦταν μόνιμα
τοποθετημένοι, ὡς προσφορὰ ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ, οἱ ἄρτοι τῆς προθέσεως. Ἦταν δώδε-
κα μεγάλοι ἄρτοι ἀπὸ σιμιγδάλι, σὲ δυὸ
στῆλες, ἀπὸ ἕξι στὴν καθεμιά. Πάνω σὲ κάθε
στήλη ἔβαζαν καθαρὸ θυμίαμα, ποὺ καιγό-
ταν γιὰ νὰ θυμίζει ὅτι οἱ ἄρτοι προορίζονταν
γιὰ τὴ λατρεία καὶ ἀνῆκαν στὸν Κύριο. Κάθε
Σάββατο τοποθετοῦνταν δώδεκα νέοι ἄρτοι.
Μόνο οἱ ἱερεῖς, ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ ἀπόγονοί του,
εἶχαν δικαίωμα νὰ τρῶνε αὐτοὺς τοὺς ἁγια-
σμένους ἄρτους (Ἐξ. 25, 23-30· 37, 10-16.
Βλ. καὶ ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 398, Σε-
πτ. 2016).

Ἡ Παρθένος Μαρία, στὴν ἡλικία τῶν
τριῶν μόλις ἐτῶν, εἰσοδεύει στὸν Ναὸ τοῦ
Κυρίου. Εἰσέρχεται στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων,

ὅπου δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἰσέλθει κανείς, εἰ
μὴ μόνον ὁ ἀρχιερεύς, καὶ αὐτὸς ἅπαξ μόνο
τοῦ ἐνιαυτοῦ, γιὰ νὰ προσφέρει ὑπὲρ τοῦ λα-
οῦ θυσία ἐξιλασμοῦ. Πεντακάθαρη ἀπὸ
ἁμαρτίες ἡ Μαρία, δι’ ὑπερβάλλουσαν καθα-
ρότητα, ὑπερβαίνει καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς
περιορισμοὺς τοῦ νόμου. Εἰσέρχεται στὸ
ἱερὸ τοῦ Ναοῦ, ὥστε νὰ γίνει πρὸς ὑποδοχὴν
ἑτοίμη Θεοῦ. Ἑτοιμάζεται νὰ ὑποδεχτεῖ τὸν
Θεό. 

Στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τρέφεται ἡ ἴδια
πρῶτα καλά, κατὰ παράδοξο τρόπο, μὲ ἐπου-
ράνιο ἄρτο ἀπὸ χέρι ἀγγέλου, τοῦ Γαβριήλ.
Ἀνατρέφεται ἱερῶς καὶ μυεῖται στὰ μυστήρια
τοῦ Θεοῦ ἀπ’ τὸν ἀρχάγγελο, ποὺ θὰ τὴν
ὑπηρετεῖ σὲ κάθε της βῆμα. Προσεύχεται μυ-
στικὰ στὴ σιωπὴ τοῦ Ναοῦ. Εἶναι ἡ πρώτη
ἡσυχάστρια, κατὰ τὸν ἅγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ.
Ἡ παραμονή της στὸν Ναὸ δὲν εἶναι μιὰ πα-
θητικὴ ἀπραξία, ἀλλὰ μιὰ δυναμική, ἐνεργὸς
προετοιμασία γιὰ τὸ συγκλονιστικὸ γεγονός,
στὸ ὁποῖο θὰ κληθεῖ νὰ πρωταγωνιστήσει σὲ
λίγο. 

Γι’ αὐτὸ καὶ μὲ τὴ σειρά της ἀποβαίνει ἐν
συνεχείᾳ τροφὸς τῆς ζωῆς. Καταξιώνεται νὰ
γίνει γῆ ἀγαθή, τὸν στάχυν ἡ βλαστήσασα
τὸν ἀγεώργητον. Χώρα ἀνήροτος, χωράφι
στὸ ὁποῖο χωρὶς ἀνθρώπινη παρέμβαση,
ἀλλὰ μὲ ἐνέργεια Θεοῦ, φυτρώνει, βλαστά-
νει καὶ ὡριμάζει ὁ θεῖος στάχυς, ἀπ’ τὸν
ὁποῖο φτιάχνεται ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. Ἀποβαί-
νει ἔτσι ζωῆς τοῦ ἄρτου τράπεζα ἡ Παναγία,
τοῦ ἄνωθεν δι’ ἔλεον καταβάντος. Γίνεται
μιὰ θεϊκή, μυστική, ἁγία τράπεζα καὶ βαστά-
ζει ἐπάνω της τὸν ἄρτο, ποὺ γεμάτος
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ύρια πηγή ἄγχους γιά τόν σύγχρονο
ἄνθρωπο εἶναι ἡ φροντίδα γιά τά
πράγματα πού ἀφοροῦν τήν ζωή μας
πάνω στή γῆ. Πρόκειται γιά ὅλα

ἐκεῖνα πού στό Εὐαγγέλιο χαρακτηρίζο-
νται σάν «μέριμνες». Μέριμνα σημαίνει:
φροντίδα, ἔγνοια. Σημαίνει, ὅμως, καί ἀνη-
συχία, σκοτούρα. Μεριμνῶ σημαίνει: ἔχω
σκοτοῦρες, ἔχω ἀνησυχίες, προσπαθῶ νά
κάνω κάτι, νά φροντίσω γιά κάτι. Στό κα-
τά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο ὑπάρχει ἕνα ἐκτε-
νές κείμενο πού ἀναφέρεται στίς μέριμνες.
Ὅλοι οἱ ἅγιοι πατέρες καί οἱ σύγχρνοι
ἑρμηνευτές μεταφράζουν τήν «μέριμνα»
ὡς  ἀνησυχία, πού εἶναι ἡ μεταφορική ση-
μασία τῆς λέξης στά ἀρχαῖα ἑλληνικά. Λέ-
ει, λοιπόν, ὁ Χριστός ἐκεῖ:

“Μήν μεριμνᾶτε γιά τήν “ζωή” σας, τί
θά φᾶτε καί τί θά πιεῖτε· μήτε γιά  τό
σῶμα σας,  τί θά φορέσετε!  Δέν εἶναι ἀνώ-
τερη ἡ ζωή ἀπό τό φαγητό; καί τό σῶμα,
ἀπό τό ροῦχο;  Ρίξτε μιά ματιά στά πουλιά
πού πετοῦν στόν οὐρανό. Δέν σπέρνουν.
Οὔτε θερίζουν. Οὔτε μαζεύουν τρόφιμα σέ
ἀποθῆκες. Καί ὅμως, ὁ Πατέρας σας ὁ
οὐράνιος τά τρέφει! Σεῖς δέν διαφέρετε
πολύ ἀπό τά πουλιά; Καί γιατί χαλᾶτε τόν
κόσμο (=«μεριμνᾶτε») γιά τό τί θά φορέ-
σετε; Μάθετε ἀπό τά κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς
μεγαλώνουν!... Ἄν λοιπόν τό χορταράκι
τοῦ ἀγροῦ, πού ὑπάρχει μόνο γιά «σήμε-
ρα» καί «αὔριο» τό ρίχνουν στόν φοῦρνο,
ὁ Θεός τό ντύνει ἔτσι, δέν θά φροντίσει πο-
λύ περισσότερο γιά σᾶς, ὀλιγόπιστοι; Γι᾿

αὐτό, σεῖς πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα ζητεῖτε τήν βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνη Του· καί
τότε ὅλα αὐτά θά σᾶς δοθοῦν!” (Ματθ.
6,25-33).

Ὥστε, πρῶτα – πρῶτα ὁ ἄνθρωπος
πρέπει νά ἐπιλύσει τό πρόβλημα τοῦ
ὑπαρξιακοῦ του ἄγχους. Δηλαδή, νά ξεκα-
θαρίσει τί εἶναι ὁ Χριστός·  καί τί συμβαί-
νει στό ἐσωτερικό τῆς ψυχῆς του μέ τά πά-
θη καί τίς ἀδυναμίες του. Αὐτό εἶναι ἕνα
γεγονός πού δέν μποροῦμε νά τό ἀποφύ-
γουμε. 

Ἔπειτα, ἄς σκεφθοῦμε γιά τίς μέρι-
μνες ὡς ἑξῆς: 

Ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος φροντίζει τόσο γιά
ὅλους, θά φροντίσει καί γιά μᾶς, στηρίζο-
ντας τίς προσπάθειές μας. Γι᾿ αὐτό καί λέ-
ει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Δέν
λέει τό Εὐαγγέλιο μή φροντίζετε, ἀλλά
νά μήν ἔχετε ἀγωνία» (Εἰς τό κατά Ματ-
θαῖον, Ὁμιλία ΚΑ΄, § β΄, PG 57, 297-298).
Πῶς γίνεται νά μήν ἔχω ἀγωνία; Γνωρίζο-
ντας ὅτι ὁ Χριστός καταλαβαίνει τήν ἀνά-
γκη μου. Γι΄αὐτό καί μᾶς προτρέπει:
«Ζητᾶτε καί θά σᾶς δοθεῖ· ψᾶξτε καί θά
βρεῖτε· κρούετε τήν θύρα καί θά σᾶς ἀνοι-
χθεῖ» (Ματθ.  7,7). Δέν κατάλαβε ὁ σύγ-
χρονος κόσμος τί εἶναι ὁ Χριστός. Γι᾿ αὐτό
δέν Τοῦ ἀπευθύνεται μέ τήν ἀνάλογη πί-
στη καί ἐμπιστοσύνη. Ὁ Θεός θά μᾶς
ἀκούσει γιατί δέν κλείνει τό αὐτί Του στίς
παρακλήσεις μας. Στό «Πάτερ ἡμῶν»  τόν
ὀνομάζουμε «Πατέρα μας». Ἔ, δέν μπορεῖ
ὁ πατέρας νά ἀδιαφορεῖ γιά τά παιδιά
του! Καί ὑπάρχουν πολλά παραδείγματα
στό Εὐαγγέλιο, γιά τήν ἄπειρη φιλανθρω-
πία τοῦ Χριστοῦ κατά τήν ἐπί γῆς παρου-
σία Του. Καί ἄν δέν γίνει αὐτό πού θέλω;

ΜΕΡΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ

εὐσπλαχνία καὶ ἀγάπη κατεβαίνει ἀπ’ τὸν
οὐρανό, γιὰ νὰ δώσει στὸν κόσμο μιὰ και-
νούργια ζωή. 

Ἡ ἔμψυχος αὐτὴ τράπεζα τοῦ ἄρτου τῆς
ζωῆς τράφηκε μὲ οὐράνιο ἄρτο ἐν τῷ ναῷ
Κυρίου, γιὰ νὰ ἀποκυήσει τῷ κόσμῳ ζωῆς
ἄρτον, τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, τὸν
Χριστό. Ἔγινε ζωηφόρος τράπεζα ποὺ βα-

στάζει καὶ μᾶς προσφέρει ὄχι τοὺς ἄρτους
τῆς προθέσεως τῆς παλαιᾶς ἐκείνης νομικῆς
λατρείας, ἀλλὰ τὸν ἄρτο ποὺ κατέβηκε γιὰ
χάρη μας ἀπὸ τὸν οὐρανό. Μᾶς δίνει τὴ δυνα-
τότητα νὰ γίνουμε κι ἐμεῖς μέτοχοι ἄρτου
ζωῆς αἰωνιζούσης. Καὶ ὁ ἄρτος ποὺ χαρίζει
τὴν αἰώνια ζωή, εἶναι μόνο ὁ Χριστός. 

Πρωτ. Δ. Μ. 

➥



νας ἀπό τούς πιό ἐπιφανεῖς ποιητές
τῆς Σοβιετικῆς Ρωσίας, ὁ Εὐγένιος
Γεφτουσένκο, περιγράφει κάπου μιά
παιδική του ἀνάμνηση, πού εἶχε ἀφή-
σει μέσα του ἀνεξίτηλο τό ἀποτύπωμά

της: Στίς 17 Ἰουλίου 1944, παρακολούθησε
πλάι στήν μητέρα του τήν πορεία 20.000 Γερ -
μα νῶν αἰχμαλώτων πολέμου, καθώς διέσχιζαν
τήν Κόκκινη Πλατεῖα τῆς Μόσχας. Γράφει:

Τά πεζοδρόμια ἦταν πλημμυρισμένα ἀπό
κόσμο. Ἡ ἀστυνομία καί ὁ στρατός εἶχαν δη-
μιουργήσει κλοιό. Τό πλῆθος ἀποτελοῦνταν
κυρίως ἀπό γυναῖκες, μέ χέρια τραχιά ἀπό
τήν σκληρή δουλειά, μέ ὤμους γυρτούς, ἀ -
φοῦ αὐτοί σήκωσαν τό μισό βάρος τοῦ πολέ-
μου. Καθεμιά τους κάποιον θά εἶχε χά σει
ἀπό τίς σφαῖρες τῶν Γερμανῶν: πατέρα ἤ
σύζυγο, ἀδερφό ἤ γιό. Γυ ρι σμέ νες πρός τά
’κεῖ ἀπ’ ὅπου θά ἐμφανιζόταν ἡ φάλαγγα,
κοιτοῦσαν μέ μά τια γεμάτα μῖσος...

Ξαφνικά ἡ στάση τους ἄλλαξε. Μπροστά
τους εἶχαν τούς Γερμανούς στρατιῶτες,
ἰσχνούς, ἀξύριστους, μέ βρώμικους λεκια-
σμένους ἀπό τά αἵμα τα ἐπιδέσμους. Περπα-
τοῦσαν κουτσαίνοντας, στηριγμένοι στίς πα-
τερίτσες ἤ στόν διπλανό τους, μέ τά κεφάλια
κάτω. Ἀπόλυτη σιωπή ἁπλώθηκε στόν δρό -
μο. Ἀκούγονταν μόνο τό σούρσιμο ἀπό τίς
μπότες καί ὁ γδοῦπος ἀπό τίς πατερίτσες.

Ἐκείνη τήν στιγμή εἶδα μιά ἡλικιωμένη
γυναίκα, πού φοροῦσε κάτι ξεχαρβαλωμένες
μπότες. Προχώρησε μπροστά, ἄγγιξε τόν
ὦμο τοῦ ἀστυ νο μι κοῦ καί τοῦ εἶπε: «Ἀφῆστε
με νά περάσω». Ὁ τρόπος της εἶχε μιά ἀφο -
πλι στική ἐπίδραση στόν ἀστυνόμο, ἄν κρίνω
ἀπό τό γεγονός πώς ἔκανε πέρα γιά νά διαβεῖ.
Πλησίασε τήν φάλαγγα, ἔβγαλε ἀπό τό πα-
νωφόρι της ἕνα πολύχρωμο μαντήλι καί τό
ξετύλιξε. Ἦταν ἕνα ξεροκόμματο μαῦρο

ψωμί. Τά χρόνια ἐκεῖνα ἡ τροφή δέν περίσσευε
ἀπό κανέναν. Καί μιά μπουκιά ψωμί ἦταν θη-
σαυρός! Κι ἐκείνη μέ ἀδέξιες κινήσεις κατά-
φερε νά τό σφηνώσει στήν τσέπη ἑνός στρα-
τιώτη, πού κόντευε νά σωριαστεῖ ἀπό τήν
ἐξάντληση.

Αὐτό ἦταν! Μονομιᾶς, ἀπό κάθε γωνιά
τοῦ συγκεντρωμένου πλή θους ξεχύθηκαν
γυναῖκες κι ἄρχισαν νά τρέχουν κοντά τους,
γιά νά τούς προ σφέρουν ψωμί, τσιγάρα, ὅ,τι
εἶχαν πάνω τους. Οἱ στρατιῶτες δέν ἦταν
πιά ἐχθροί, ἦταν ἄνθρωποι!... (Jim Forest,
Ἀγαπώντας τόν ἐχθρό μου, ἐκδ. Πορφύρα,
σελ. 75).

*    *    *
Ἴσως δέν εἶναι τόσο σπάνιο νά μή μπο-

ροῦμε νά δοῦμε τούς ἐχθρούς μας σάν...
ἀνθρώπους! Καί ἐπίσης δέν εἶναι σπάνιο,
ὅταν τούς δοῦμε νά πάθουν κάτι ἤ νά ὑπο-
φέρουν, ὄχι μόνο νά μήν τούς λυπόμαστε,
ἀλλά καί νά χαιρόμαστε πού πονᾶνε! «Καλά
νά πάθει!», λέμε. «Ἄστονε νά μάθει...!», καί
ἄλλα παρόμοια. Καί νά σκεφτοῦμε ὅτι οἱ
δικοί μας ἐχθροί σίγουρα δέν μᾶς ἔκαναν
ὅ,τι ἔκαναν οἱ γερμανοί τοῦ πολέμου στίς
ρωσίδες πού ἀναφέραμε!

Πόσο μακριά εἴμαστε ἀπό τήν συμβουλή
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακας, πού λέει:

«Τότε θά καταλάβεις ὅτι ἀπαλλάχτηκες
ἀπό αὐτή τήν ’σαπίλα’, τήν μνησικακία δηλαδή,
ὄχι ὅταν προσεύχεσαι ἁπλῶς γιά ἐκεῖνον πού
σέ λύ πη σε, οὔτε ὅταν τοῦ προσφέρεις δῶρα,
οὔτε ὅταν τοῦ στρώσεις τραπέζι, ἀλλά ὅταν
μάθεις πώς τοῦ συνέβη κάποια συμφορά,
ψυχική ἤ σωματική, καί πονέσεις καί κλάψεις
ΣΑΝ ΝΑ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ»!!!

Ἐπί τέλους, ἄς ξεκινήσουμε κάποτε ἀπό
τό... πρῶτο - ἔστω - σκα λο πάτι, πού ἀνέφερε
ὁ ἅγιος, νά προσευχόμαστε γι’ αὐτούς πού
μᾶς λύπησαν. Ἐκτός κι ἄν δέν θεωροῦμε
«σαπίλα» τό πάθος τῆς μνη σικα κίας! Μή γέ-
νοιτο, Κύριε! Ἀρχιμ. Β.Λ.

Η ΣΑΠΙΛΑ 
ΤΗΣ ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑΣ

Μά ὁ Χριστός, ὡς Πατέρας μου, γνωρίζει
τί εἶναι καλύτερο γιά μένα καί μέ βοηθᾶ
νά ὑπομένω μέ γαλήνη και εἰρήνη τήν στέ-
ρηση αὐτοῦ πού ζήτησα ἤ τήν προσαρμογή
του σέ κάτι ἄλλο. 

Ἑπομένως ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη

στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ (ὡς τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ ὅμως!) μᾶς βάζει στόν σωστό
δρόμο. Καί τότε μποροῦμε να καταλάβου-
με τί σημαίνει: μή φροντίζεις μέ ἀγωνία,
ἀλλά φρόντισε μέ ἠρεμία!

Ἀρχιμ. Ν. Κ.



Ἀββάς Βαρσανούφιος λέει:
«Μή ζητήσεις σωματικήν ἀνά-
παυσιν, ἐάν μή δώη σοι αὐτήν ὁ
Κύριος» (Βαρσανουφίου καί

Ἰωάννου, Κείμενα διακριτικά καί ἡσυ-
χαστικά, ἐρωτ. ρθ’, ἔκδ. «Ἑτοιμασία»,
Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Καρέ-
ας 1996, τόμος Α΄, σ. 244). Τί ἐννοεῖ;

- Θέλει νά πεῖ νά
μήν κοιτάζει κανείς τό
χουζούρι του, τό βόλε-
μά του. Αὐταπάρνηση χρειάζεται
πρῶτα καί ὕστερα ἔρχονται πολλές
θεῖες δυνάμεις, γιατί, ὅταν ὑπάρχη
αὐταπάρνηση, τότε ὁ Θεός δίνει στόν
ἄνθρωπο τήν Χάρη Του.

Ἄν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τό πνεῦμα τῆς
θυσίας, τότε δέχεται τήν θεία βοήθεια,
τόν οἰκονομάει ὁ Θεός. Ἀνάλογη μέ τήν
θυσία καί μέ τήν προσευχή πού κάνει
κανείς γιά τόν συνάνθρωπό του, εἶναι
καί ἡ βοήθεια πού λαμβάνει ἀπό τόν
Θεό. Μιά φορά πού πήγαινα ἀργά τό
ἀπόγευμα ἀπό τήν Μονή Σταυρονική-
τα στό Καλύβι τοῦ Παπα-Τύχωνα - τό
ἑτοίμαζα τότε (1968), γιά νά μείνω
ἐκεῖ - μέ σταμάτησε στόν δρόμο κά-
ποιος πού εἶχε πολλά προβλήματα.
Στάθηκα ὄρθιος, φορτωμένος μέ τόν
τουρβά γεμάτο πράγματα καί τόν
ἄκουγα· ψιχάλιζε κιόλας. Νύχτωσε καί
ἐκεῖνος ἔλεγε-ἔλεγε συνέχεια. Ψιχά-
λα-ψιχάλα, εἴχαμε γίνει μούσκεμα.
Κάποια στιγμή μοῦ ἦρθε ὁ λογισμός:
«Πῶς θά βρῶ τό Καλύβι; Νύχτα, λά-
σπη, τό μονοπάτι δύσκολο, δέν ἔχω καί
φακό, ἀλλά πῶς νά τόν διακόψω;».
Τόν ρώτησα ποῦ θά μείνει, μοῦ εἶπε σέ
ἕνα κοντινό Κελλί. Σταθήκαμε λοιπόν
ἐκεῖ μέχρι τά μεσάνυχτα. Μόλις χωρί-

σαμε καί πῆρα τό μονοπάτι, γλίστρη-
σα κι ἔπεσα μέσα στά βάτα. Τά πα-
πούτσια ἔφυγαν κάτω, ὁ τουρβάς πιά-
στηκε στά κλαδιά, τό ζωστικό μαζεύ-
τηκε στόν λαιμό. Δέν ἔβλεπα τίποτε.
Ὁπότε εἶπα: «Καλύτερα ἄς μείνω ἐδῶ
καί ἄς ἀρχίσω τό ἀπόδειπνο. Θά κάνω
καί τό Μεσονυκτικό καί τόν Ὄρθρο,
θά φωτίσει καί θά βρῶ τό κελλί μου.
Ἄραγε αὐτός ὁ καημένος θά βρῆ τόν
δρόμο του;». Μόλις ἔφθασα στό
«Ἐλέησόν με ὁ Θεός κατά τό μέγα

ἔλεός σου», ξαφνικά,
ἕνα φῶς, σάν προβολέ-
ας, φώτισε ὅλο τόν λάκ-

κο τῆς Καλιάγρας! Βρῆκα τά παπού-
τσια καί ξεκίνησα. Ὅλο το μονοπάτι
ἦταν μέσ’ στό φῶς. Ἔφθασα στό Κα-
λύβι, βρῆκα καί τό κλειδί ἀπό τό λου-
κέτο, πού ἦταν τόσο μικρό καί τό εἶχα
βάλει σέ τέτοιο μέρος πού, καί μέρα
νά ἦταν, δύσκολα θά τό ἔβρισκα.
Μπῆκα μέσα, ἄναψα τά καντήλια στό
ἐκκλησάκι, καί τότε χάθηκε ἐκεῖνο τό
φῶς. Δέν χρειαζόταν ἄλλο!...

(Λόγοι Ε΄, ἐκδ. Ἡσυχαστηρίου
«Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή
Θεσσαλονίκης, 2006, σελ. 55-56).
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