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Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος
H ψυχή πού εἶναι εὐάλωτη ἀπό τήν ἀκηδία, εἶναι φανερό ὅτι κατέχεται καί ἀπό τήν
ἀπιστία ̇ γι’ αὐτό ἀναβάλλει ἀπό μέρα σέ μέρα καί δέ δέχεται τό λόγο το ῦ Θεο ῦ.
Πολλές φορές μάλιστα δίνει φτερά στόν ἑαυτό της μέ ὄνειρα, καί δέν ἐννοε ῖ τόν
πόλεμο πού συμβαίνει μέσα της, γιατί τήν ἔχει κυριέψει ἡ ο ἴηση. Ἡ ὁποία ο ἴηση
εἶναι ἀναπηρία τῆς ψυχῆς, πού δέν τήν ἀφήνει καθόλου νά δε ῖ τήν ἀδυναμία της.
Eἶναι μερικοί πού ἀπέχουν ἀπό φανερή πορνεία καί κλοπή καί πλεονεξία καί τά
ὅμοια κακά, καί γι’ αὐτό συναριθμοῦν τόν ἑαυτό τους μέ τούς Ἁγίους. Ἀπέχει ὅμως
πολύ αὐτό ἀπό τήν ἀλήθεια. Γιατί πολλές φορές, ἐνῶ ἡ κακία φωλιάζει στό νο ῦ
τους καί ζεῖ ἐκεῖ ἕρποντας, δείχνει πώς τούς ἄφησε κι ἔφυγε. Ἅγιος ὅμως εἶναι
ἐκεῖνος πού ἁγιάστηκε καί καθάρισε τελείως τόν ἐσωτερικό του ἄνθρωπο. Κάποιος
ἀδελφός, ἐνῶ προσευχόταν μαζί μέ ἄλλους ἀδελφούς, αἰχμαλωτίσθηκε ἀπό τή θεία
δύναμη, καί μέ ἁρπαγή τοῦ νοῦ του εἶδε τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ καί τά ἐκε ῖ φωτεινά
κατοικητήρια καί φῶς ἄπειρο καί ἀνέκφραστο, καί ἄκουσε φωνή ὅτι αὐτός εἶναι ὁ
τόπος τῆς ἀναπαύσεως τ ῶν δικαίων. Μετά ἀπό αὐτό, ὑπερηφανεύτηκε καί
νομίζοντας τόν ἑαυτό του σπουδαῖο, ἔπεσε σέ βάθος ἁμαρτιῶν καί κυριεύτηκε
ὕστερα ἀπό πολλά κακά. Ἄν λοιπόν αὐτός ἔπαθε τέτοια, πῶς ε ἶναι δυνατόν ὁ
καθένας νά λέει, «ἀφοῦ νηστεύω καί ζῶ σάν ξένος καί δίνω ἐλεημοσύνη ἀπό τά
ὑπάρχοντά μου καί ἔχω φυλαχθεῖ ἀπό τά κακά πού ε ἴπαμε καί τίποτε δέν μο ῦ
λείπει, ἄρα εἶμαι κι ἐγώ ἅγιος»; Γιατί ὅπως εἴπαμε, τελειότητα ε ἶναι ὄχι ἡ ἀποχή
ἀπό τά φανερά κακά, ἀλλά τέλεια κάθαρση εἶναι ἡ κάθαρση τῆς διάνοιας.
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