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Date : 11 Δεκεμβρίου, 2013
Διηγείται πνευματικό τέκνο του Γέροντα:
Όταν ήμουν υποψήφιος για το Πανεπιστήμιο, στο φροντιστήριο ο γεωμέτρης
κι ο φιλόλογος κάπου-κάπου βλασφημούσαν τα θεία, όταν μερικοί σπουδαστές
δεν ήσαν καλά ετοιμασμένοι στο μάθημα.
- Πάτερ, τι μπορώ να κάνω για να σταματήσουν αυτοί οι δύο να βρίζουν τα θεία;
Ρώτησα τον Γέροντα.
- Όταν τελειώσει το μάθημα και έχετε διάλειμμα, πιάσε ιδιαιτέρως τον
καθένα, χωρίς να σας βλέπουν οι άλλοι, και πες του: Με ποιο δικαίωμα
βρίζετε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ενός άλλου; Αυτό να το κάνεις
ύστερα από προσευχή στο αμέσως πρώτο μάθημα κατά το οποίο θα βρίσουν και
μετά βλέπουμε.
Πράγματι με την πρώτη αφορμή έπιασα στο διάλειμμα τον γεωμέτρη και εφάρμοσα
τη μέθοδο του γέροντα.
Ο καθηγητής αιφνιδιάσθηκε, διότι περίμενε ερώτηση γεωμετρίας και όχι αν
έχει το δικαίωμα να βρίζει. Άρχισε δε να μου λέει: Βέβαια δεν είναι
γενικά σωστό να βρίζουμε, πολλώ μάλλον τα θεία, και εν συνεχεία άρχισε
να μου πλέκει το εγκώμιο του Αγίου, του οποίου το όνομα έφερε.
Αποτέλεσμα: Από τότε δεν τον ξανάκουσα να βρίζει για ένα έτος που έκανα
φροντιστήριο. Το ίδιο και ο φιλόλογος: Δεν ξαναέβρισε, παρότι το έφερε
κάπως βαρέως στην αρχή που αναγκαζόταν να συγκρατήται.
***

Ένας τεχνίτης επισκέφθηκε κάποτε τον γέροντα και του είπε:
- Πάτερ, βλασφημώ. Αλλά συμβαίνει κάτι παράξενο. Όταν προσπαθώ να βιδώσω
μια βίδα κι αυτή δεν βιδώνει, με εξοργίζει. Μόλις όμως βλασφημήσω,
αμέσως βιδώνει.
Ατάραχος ο Γέροντας του απαντά:

1/2

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ
Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...
https://alopsis.gr

- Έτσι ήταν επόμενο να γίνει!
Και μπροστά στην έκπληξη του τεχνίτη συνεχίζει:
- Ένας δαίμονας εμποδίζει τη βίδα να βιδώσει κι ένας άλλος σε παροτρύνει
να βλασφημήσεις. Μόλις ο δεύτερος σε καταφέρει να βλασφημήσης, φεύγει ο
πρώτος από τη βίδα κι αμέσως αυτή βιδώνει! Προσοχή, παιδί μου, να μη
βλασφημείς αλλά να προσεύχεσαι όταν εργάζεσαι.
(Απόσπασμα από το βιβλίο «ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ από τη διδασκαλία του πατρός
Επιφανίου» - Έκδοσις Ιερού Ησυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνας)

(Πηγή ηλ. κειμένου: Ἀναβάσεις)

ΣΧΕΤΙΚΑ:
Η βλασφημία (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)
Ο περί βλασφημίας λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και το
σχόλιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου
Λόγος περί βλασφημίας (Αγ. Νεκτάριος)
Τι είναι η βλασφημία
Βελιμίροβιτς)
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