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Γερόντισσα Χαριθέα: Σε ποιους ανθρώπους
αναπαύεται ο Χριστός
/ Αγίων και Γερόντων παραινέσεις

Γερόντισσα Χαριθέα (1915-1999), Ηγουμένη Ιεράς Μονής Αγίου Ηρακλειδίου, Λευκωσία.

( Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)
[Η Γερόντισσα Χαριθέα]: Μας παρότρυνε να αγαπήσουμε πρώτα τον Θεό και
ύστερα, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, ο Ίδιος θα μας γνωρίση τον εαυτό Του. Η

γνώση του Θεού δεν είναι αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας, αλλά δωρεά
του Αγίου Πνεύματος, καρπός της ταπείνωσης και της αγάπης.
Έλεγε δε: «Μια απλή καλή κουβέντα που θα πούμε στην άλλο, μια σύντομη
προσευχή που θα κάνουμε για την ψυχή του, είναι ευπρόσδεκτα στον Θεό και
αναπαύουν τον συνάνθρωπό μας. Όλοι είμαστε ασθενείς και είναι πολύ σημαντικό
να αισθάνεται ο άλλος ότι τον αγαπάς, ότι τον συμπαθείς. Αυτή η σχέση με τους
άλλους ανθρώπους δείχνει και την στάθμη του δοσίματός μας στον Χριστό.
Το ‘ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη’, πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της ζωής μας,
γιατί, αν δεν αγαπήσουμε τους αδελφούς μας που τους βλέπουμε καθημερινά, που
ζούμε και μοιραζόμαστε τα πάντα, πώς θα αγαπήσουμε τον Χριστό; Μόνο μέσω
της αγάπης βρίσκει εύκολα ο άνθρωπος τον δρόμο που οδηγεί στην σωτηρία».
Η Γερόντισσα έδειχνε σε όλους απεριόριστη υπομονή και γλυκύτητα και,
προβάλλοντας το παράδειγμά της εμπράκτως, μας προέτρεπε να μάθουμε να
είμαστε γλυκείς άνθρωποι και ανεκτικοί με τα λάθη των άλλων.
Μας συνιστούσε να έχουμε συμπόνοια, να δείχνουμε καλωσύνη και συμπάθεια για
τον αδελφό μας. «Και λάθος να έχη κάποιος», έλεγε, «να του μιλήσης με αγάπη, με
λεπτότητα και προπαντός με πολλή ευγένεια θα του υποδείξης κάτι, και αν
χρειασθή ακόμη».
Τόνιζε ότι η καλογερική, όπως συνήθιζε να αποκαλή την μοναχική πολιτεία, είναι
ευγένεια, όχι με την κοσμική έννοια.
«Η ευγένεια αυτή διακρίνεται σε άτομα με πολλή λεπτότητα και ευαισθησία στον
χαρακτήρα και διδάσκει τον άνθρωπο να σέβεται τον συνάνθρωπό του ως εικόνα
του Θεού και να τρέφη γνήσια, πλούσια και αρχοντική αγάπη. Ο Θεός αναπαύεται
πολύ σε τέτοιους ανθρώπους, γιατί και ο Ίδιος έτσι έζησε. Επομένως, όταν Τον
ακολουθούμε με την ζωή μας, αποδεικνύουμε ότι είμαστε μαθητές Του».
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