
τι'Ις ο Παύλος ο Θnβαlος. Και διnγούνταν με

γόλα και θαυμαστό γι' αυτόν. Και ο Όσιος απε

φόσιε να τον σuναντι'Ισει. Κι εξεκlνnσε από το

σκnτnριό του. Η εlδnσn έφθασε και στον 

Παύλο, ότι έρχεται κοντό ~του κολοσσός του 

aσκητισμού. Ένα ρfγος επέρασε το κορμr του,· 

εβούρκωσαν τα μότια του, έκαμε το σταυρό 

του με σuγκrνnσn και βγnκε να τον προύπα

ντnσει. 

Ποτέ τnς n έρnμος δεν εlδε τόσο σuγκι
νnτικn σκnνn. Οι δυο κολοσσοf τnς ερι'Ιμου 

αγκαλιόσθnκαν με αδελφικι'Ι στοργι'Ι και έδω

καν τον όγιο aσπασμό. Ο ένας αντλούσε από 

τονόλλο δι δόγματα και θόρρος. 

Ο Άγιος Αντώνιος εrχε φθόσει τα εκατόν 

πέντε χρόνια. Μια μέρα ετοιμόσθnκε καθ' όλα. 

Εκοινώνnσε των αχρόντων Μυστnρrων. Έπειτα 

εκόλεσε κοντό του τους μαθnτές του, όρχισε 

να τους δlδει συμβουλές σοφές, στοργικές, 

όγιες. Μια μυρωδιό ουρανlου μοαχολlβανου 
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ξαφνικό επλnμμύρισε το κελλf του και όλο το 

μοναστnρι. Και εrδαν.όλοι το πρόσωπο του 

ασκnτι'Ι να λόμπει σαν πρόσωπο Αγγέλου. 

Εσήκωσε τα μότια του ψnλό στον ουρανό και 

εrπε σιγανό-σιγανό κόνοντας τον σταυρό του: 

«Κύριε Ιnσού. ο Κυριός μου και ο Θεός μου. 

δέξου το πνεύμα μου». Έπειτα βιαστικό το 

βλέμμα του περιέφερε στους μαθnτές του 

σαν να εφοβόταν μnπως δεν προφθόσει και 

εrπε τα τελεuταrα λόγια του: Αγαπnσατε τον 

Θεό και μnδέν προτιμnσnτε τnς αγόnnι:; 
Αιirού». Ένα χαμόγελο θεϊκό χαρόχθnκε στα 

χεfλn του κι έκλεισε για πόντο τα μότια τοu ο 

μεγαλύτερος των ασκnτών φιλοσόφων του 

Χριστιανισμού. Όλων τα μότια εβούρκωσaν 

και τα δόκρυα όρχι σαν να aυλακώνουν· τα 

πρόσωπό των. Τnν !δια στιγμn αγγελικές 

φωνές έψαλλαν ολόγλυκα αρμονικό. 

Το όνειρο του ξενητεμiνοu 

Δεν nμouνa ακόμn δεκαεwιό 

μα εrχα σε μέρn μακρυνό 

πολλές φορές γυρlσει. 

Elxa μια aνrκnτn 
μια παιδικn καρδιό 

πολλές φορές πλανι'Ιθnκε. 

πολλές φορές πλnγώθnκε 

πολλές φορές εfχε: αμαρτnσει. 

Στn ξενnτειό auτn aπομόνωσα 
τον έρnμο εαυτό μου · 
και πλι'Ιγωσα πολλές φορές 
τnν τρυφερn και νιατικn ψυχn μου; 

Αλλό ποτέ δεν μ' όφnσε 
το επfμονο όνειρό μου 

που θέμα του παντοτινό 
Εlναι ο γυρισμός μου. 

Σάββας Νικολάου 
από την Κuθρtα και τώρα στην ΑμερικΛ 
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