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Ο Άγιος Βασίλειος και ο ύπαρχος Μόδεστος
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Date : Ιανουαρίου 4, 2016
Πώς σκέφτηκες εσύ (ανέφερε το όνομά του χωρίς να τον αξιώσει να τον ονομάσει
επίσκοπο) και τολμάς να αντιστέκεσαι εναντίον τόσης εξουσίας, μόνος εσύ από
όλους φέρεσαι με τόσην αυθάδεια;
- Γιατί η ερώτηση αυτή; απάντησε ο Βασίλειος. Ποια η απείθεια και η υπεροψία μου;
διότι ακόμη δεν μπορώ να εννοήσω;
- Διότι δεν ακολουθείς την θρησκεία του βασιλέως, ενώ όλοι πλέον οι άλλοι
υποτάχθηκαν και ηττήθηκαν, λέγει ο ύπαρχος.
- Δεν είναι αρεστά αυτά εις τον δικό μου βασιλιά, απήντησε ο Βασίλειος. Ούτε
ενέχομαι να προσκυνώ κάποιο κτίσμα, εφ’ όσον είμαι του Θεού κτίσμα και έχω
εντολή, ότι θα είμαι θεός.
- Αλλά εμάς πώς μας θεωρείς; Δεν είμαστε τίποτε εμείς που διατάζουμε αυτά; Πώς
λοιπόν; Δεν θεωρείς μέγα και τιμητικό το να ταχθείς με το μέρος μας και να μας
έχεις φίλους και συντρόφους;
- Αναγνωρίζω και δεν αρνούμαι, απάντησε ο Βασίλειος ότι εσείς είστε ύπαρχοι και
επιφανείς, ουδόλως όμως ανώτεροι του Θεού. Και θεωρώ σπουδαία μεν τη φιλία σας
(πώς όχι; πλάσματα Θεού είστε και εσείς), αλλά θεωρώ σπουδαία τη φιλία και των
άλλων Χριστιανών, που είναι ταγμένοι υπό την εξουσία σας. Διότι δεν είναι
επίσημος ο Χριστιανισμός από την αξία των προσώπων που ανήκουν σ’ αυτόν, αλλά
από την Πίστη.
- Πως λοιπόν δεν φοβάσαι την εξουσία;
- Τι θα μου συμβεί; Τι πρόκειται να πάθω; απάντησε ο Βασίλειος
- Τι θα πάθεις; Ένα από τα πολλά που είναι στην εξουσία μου.
- Ποια είναι αυτά; Πες μου.
- Δήμευση, εξορία, βάσανα, θάνατος.
- Απείλησε με κάτι άλλο, αν υπάρχει. Διότι κανένα από αυτά που ανέφερες δεν
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μπορεί να με θίξει και να με βλάψει, απάντησε με θάρρος ο Βασίλειος.
- Πώς είναι δυνατόν και με ποιό τρόπο θα το κατορθώσεις αυτό; ρώτησε ο ύπαρχος
- Διότι, απάντησε ο Βασίλειος, δήμευση περιουσίας δεν μπορεί να υποστεί εκείνος
που δεν έχει τίποτα, εκτός αν πάρεις τα τρίχινα και φτωχά ενδύματα και τα λίγα
βιβλία, από τα οποία αποτελείται ολόκληρη η περιουσία μου.
Εξορία δεν γνωρίζω, εφ’ όσον δεν είμαι πουθενά εγκατεστημένος, και ούτε αυτή την
πόλη που κατοικώ τώρα θεωρώ δική μου, αλλά θα έχω ως πατρίδα μου κάθε τόπο,
στον οποίο θα με ρίξουν. Μάλλον όμως κάθε τόπο τον θεωρώ τόπο του Θεού, στον
οποίο εγώ είμαι ξένος και πάροικος. Τα βάσανα όμως τίποτα δεν μπορούν να κάνουν
στον άνθρωπο που δεν έχει σώμα, εκτός αν λες βάσανο την πρώτη πληγή, με την
οποία θα πέσει αυτό το σώμα.
Μόνο της πληγής αυτής είσαι κύριος. Ο θάνατος όμως θα είναι για μένα ευεργεσία.
Διότι θα με στείλει ταχύτερα στο Θεό, με τον οποίο ζω και πολιτεύομαι και για χάρη
του οποίου νεκρώθηκα κατά το πλείστον και προς τον οποίο από πολλά χρόνια
σπεύδω να φτάσω.
- Κανείς, είπε μέχρι σήμερα δεν μίλησε με τέτοιο τρόπο και με τόσο θάρρος σε μένα
(και πρόσθεσε το όνομά του).
- Ίσως δεν συνάντησες ποτέ επίσκοπο απάντησε ο Βασίλειος. Διότι αν συναντούσες
πραγματικό επίσκοπο, ο οποίος αγωνίζεται για την πραγματική Πίστη, με αυτόν τον
τρόπο θα σου απαντούσε.
Και πρόσθεσε με θάρρος:
Εμείς, ύπαρχε, σε όλα τα άλλα ζητήματα είμαστε επιεικείς και ταπεινότεροι από
κάθε άλλον άνθρωπο, διότι τέτοια εντολή έχουμε από τον Κύριο. Και όχι μόνο σε
τόση μεγάλη εξουσία, όπως η δική σου, αλλά ούτε και στον τυχόντα άνθρωπο
σηκώνουμε τα μάτια.
Αλλά όπου πρόκειται περί Θεού και τίθεται σε κίνδυνο η Πίστη μας σε αυτόν, όλα τα
περιφρονούμε και σε Αυτόν αποβλέπουμε. Φωτιά και ξίφος και θηρία και νύχια που
κόβουν τις σάρκες, αυτά για μας είναι μάλλον ευχαρίστηση παρά εκφοβισμός και
κατάπληξη. Γι’ αυτό βρίζε και φοβέριζε και κάνε ότι θέλεις και χρησιμοποίησε την
εξουσία σου. Ας ακούσει την απάντηση αυτή ο βασιλιάς. Εμένα, πάρε το απόφαση,
δεν θα με υποτάξεις ούτε θα με πείσεις να ταχθώ με το μέρος της αιρετικής ασέβειας,
έστω και αν απειλήσεις ακόμη με τρομερότερο τρόπο.
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