
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ἀπὸ τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Ἀγάθωνος

Στὶς 8 Ἰανουαρίου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἐορτάζει τὴν μνήμη 
τοῦ Ἁγίου Ἀγάθωνος. Αὐτὸς ὁ ὅσιος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποκτήσει τὴν 
τελεία ἀγάπη γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο, ἔλεγε τὸ ἀκόλουθο 
ἀξιοθαύμαστο: «Ἂν ἦταν δυνατὸν νὰ βρῶ κάποιον λεπρὸ καὶ νὰ τοῦ 
δώσω τὸ σῶμα μου καὶ νὰ πάρω τὸ δικό του, θὰ μοῦ ἦταν εὐχάριστο. 
Γιατὶ αὐτὴ εἶναι ἡ τελεία ἀγάπη».

Κάποτε, ἐνῶ κάποιοι μοναχοὶ μιλοῦσαν γιὰ τὴν ἀγάπη, εἶπε ὁ 
Ἀββᾶς Ἰωσήφ: «Ἐμεῖς ξέρουμε τὶ εἶναι ἀγάπη;» Καὶ ἱστόρησε γιὰ 
τὸν Ἀββᾶ Ἀγάθων ὅτι εἶχε ἕνα μικρὸ σκαλιστῆρι καὶ τὸν ἐπισκέφθηκε 
ἕνας ἀδελφὸς καὶ τὸ ἐπήνεσε. Καὶ δὲν τὸν ἄφησε νὰ φύγη ὁ ὅσιος, 
ἂν δὲν ἔπαιρνε τὸ μικρὸ σκαλιστῆρι.

Πῆγε κάποτε στὴν πόλη ὁ ἅγιος γιὰ νὰ πουλήση ἀντικείμενα. 
Βρίσκει λοιπὸν στὴν πλατεῖα κατάκοιτο ἕναν ἄνθρωπο ξένο, ὁποὺ 
δὲν εἶχε κανέναν γιὰ νὰ τὸν φροντίζη. Καὶ ἔμεινε μαζί του ὁ γέρων, 
ἀφοῦ νοίκιασε δωμάτιο καὶ ἀπὸ τὸ ἐργόχειρό του πλήρωνε τὸ ἐνοίκιο 
καὶ τὰ ὑπόλοιπα τὰ ξώδευε σὲ ὅ,τι χρειαζόταν ὁ ἄρρωστος. Καὶ 
ἔμεινε ἔτσι τέσσερις μῆνες, ὡσότου ἔγιανε ὁ ἄρρωστος. Καὶ κατόπιν 
ὁ γέρων ἔφυγε γιὰ τὸ κελί του μὲ εἰρήνη.

Ἄλλοτε, περπατῶντας ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων στὴν πόλη γιὰ νὰ 
πουλήση μικρὰ ἀντικείμενα, βρίσκει στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου ἕναν 
ἄνθρωπο λωβιασμένο. Τοῦ λέγει ὁ λωβιασμένος: «Ποῦ πηγαίνεις;» 
Τοῦ ἀποκρίνεται ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων: «Στὴν πόλη, γιὰ νὰ πουλήσω 
αὐτά». Τοῦ λέγει: «Κάμε μου τὴ χάρη, σήκωσέ με καὶ πήγαινέ με 
ἐκεῖ». Τὸν σήκωσε λοιπὸν καὶ τὸν πῆγε στὴν πόλη. Τοῦ λέγει ὁ 
ἄρρωστος: «Ὅπου πουλᾶς τὰ ἀντικείμενα, ἐκεῖ βάλε με». Καὶ ἔκαμε 
ὅπως τοῦ εἶπε. Καὶ ὅταν πούλησε ἕνα ἀντικείμενο, τοῦ ἔλεγε ὁ 
λωβιασμένος: «Πόσο τὸ πούλησες;» Καὶ τοῦ ἀπαντοῦσε: «Τόσο». Καὶ 
τοῦ ξανάλεγε: «Ἀγόρασέ μου μιὰ μικρὴ πίττα». Καὶ τὴν ἀγόραζε. Καὶ 
πάλι πουλοῦσε ἄλλο ἀντικείμενο. Καὶ τοῦ ἔλεγε ὁ ἄρρωστος: «Καὶ 
αὐτὸ, πόσο;». Καὶ τοῦ ἀπαντοῦσε: «Τόσο». Καὶ τοῦ ξανάλεγε: 
«Ἀγόρασέ μου αὐτὸ ἐδῶ». Καὶ τὸ ἀγόραζε. Ἀφοῦ λοιπὸν πούλησε ὅλα 
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τὰ ἀντικείμενα καὶ σκόπευε νὰ φύγη, τοῦ λέγει ὁ λωβιασμένος: 
«Φεύγεις;». Τοῦ ἀπαντᾶ: «Ναί». Καὶ λέγει: «Κάμε μου πάλι τὴ χάρη καὶ 
πήγαινέ με ἐκεῖ ὁποὺ μὲ βρῆκες». Τὸν σήκωσε λοιπὸν καὶ τὸν πῆγε 
στὸν τόπο του. Καὶ ὄταν τὸν ἄφησε, τοῦ λέγει ὁ λωβιασμένος: 
«Εὐλογημένος εἶσαι, Ἀγάθων, ἀπὸ τὸν Κύριο στὸν οὐρανὸ καὶ στὴ 
γῆ». Καὶ σηκώνει τὰ μάτια του ὁ γέρων καὶ δὲν βλέπει πιὰ κανέναν. 
Γιατὶ ἦταν Ἄγγελος Κυρίου, ὁποὺ ἦλθε νὰ τὸν δοκιμάση.
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