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1. Εάν στ’ αλήθεια είσαι ελεήμων, όταν άδικα σου αφαιρούν τα πράγματά σου, μη
λυπηθείς καθόλου μέσα σου, μήτε να διηγείσαι στους ανθρώπους τη ζημιά που σου
έκαμαν, αλλά μάλλον η ελεημοσύνη της καρδιάς σου ας καταπιεί τη ζημιά αυτών που
σε αδίκησαν, όπως το πολύ νερό διαλύει τη δύναμη του κρασιού. Δείξε λοιπόν τον
πλούτο της ελεημοσύνης σου με τις ευεργεσίες σου προς αυτούς που σε αδίκησαν.
Όπως έκαμε ο μακάριος Ελισσαίος στους εχθρούς του, που ήθελαν να τον
αιχμαλωτίσουν. Γιατί όταν προσευχήθηκε και τους τύφλωσε θολώνοντας τα μάτια
τους, τους έδειξε τη θεϊκή δύναμη που είχε μέσα του˙ όταν όμως τους έδωσε να φάνε
και να πιούνε και, μετά, τους άφησε να φύγουν, τους έδειξε την ελεημοσύνη της
καρδιάς του. (223-4).
Το χρήμα και η αγάπη.
2. Όπως δεν είναι δυνατό, στο ίδιο σώμα να υπάρχει και η υγεία και η αρρώστια και
να μη σβήσει το ένα εξαιτίας του άλλου, έτσι ακριβώς είναι αδύνατο να
υπάρχουν στο ίδιο σπίτι το πολύ χρήμα και η αγάπη, και να μην
εξαλειφθεί το ένα από το άλλο. (278).
Η αγάπη δεν έχει εμπάθεια.
3. Πάντοτε τούτον τον τρόπο να έχεις στη ζωή σου: να είσαι γλυκομίλητος και
να αποδίδεις τιμή σε όλους τους ανθρώπους . Και να μην κάνεις κανέναν να
θυμώσει και να οργισθεί, και να μη ζηλοφθονήσεις, ούτε για την πίστη που έχει
κάποιος, ούτε για τα κακά έργα κάποιου άλλου.
Φυλάξου λοιπόν να μην κατηγορήσεις και να μην ελέγξεις κανέναν για κάποια
αδυναμία του, γιατί έχουμε στους ουρανούς κριτή απροσωπόληπτο. Εάν όμως θέλεις
να τον βοηθήσεις να επιστρέψει στην αλήθεια, να λυπηθείς γι’ αυτόν, και με δάκρυα
και με αγάπη πες του ένα ή δυο λόγια, και μην ανάψεις από θυμό εναντίον του, για
να μη δει στην καρδιά σου σημείο έχθρας . Γιατί η αγάπη του Θεού δε γνωρίζει
να θυμώνει, ούτε να παροργίζεται, ούτε να κατηγορεί κάποιον με εμπάθεια. (31).

(Από το βιβλίο: "Ανθολόγιο από την ασκητική εμπειρία του Αγίου Ισαάκ του Σύρου".
Ερμηνευτική απόδοση – επιμέλεια, Κωνσταντίνου Χρ. Καρακόλη, Δρος Θεολογίας,
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Φιλολόγου. Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη)

(Πηγή ηλ. κειμένου: orp.gr)
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