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Βαρλαάμ και Ιωάσαφ, «Η συνάντηση με τον γέρο, τον λεπρό και τον τυφλό (87-89)». 

 
 

 

         

    

[21]      Έπειτα ήλθεν η ημέρα οπού είπεν. Εκαβαλίκευσεν ο βασιλεύς με 

πολλούς άρχοντας και νέους και επήγεν εις το παλάτιον του Ιωάσαφ, 

και εκατέβη και ο Ιωάσαφ και εκαβαλίκεψεν, και εδιάβησαν έξω έως 

δύο μίλια εις ένα εύμορφον κάμπον, και ήσαν μαζί του και άλλοι νέοι 
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καβαλαρέοι και εκυνηγούσαν. Και κυνηγώντας εχώρισαν από την συ- 

νοδείαν και εδιάβησαν παράμερα. Και ο Ιωάσαφ έμεινεν οπίσω με ολί- 

γους καβαλαρούς, και εμαζώνασιν άνθη μυρωδικά και του | έδιδαν εις 

το χέρι. Και επίαναν πουλία και άλλα πετούμενα και εξεφάντωναν. 

Και εις εκείνον τον κάμπον, εις την μέσην της στράτας, έλαχε και ευ- 

30 ρέθη<σαν> ένας γέροντας άνθρωπος τυφλός και ένας λεπρός ασθενη- 

μένος και εζητούσαν ελεημοσύνην. Και ως τους είδεν ο Ιωάσαφ, εκρά- 

τησε το άλογόν του και τους εκοίταζεν και εθαύμαζεν, ότι ακόμη δεν 

είχεν ιδεί τέτοιας λογής ανθρώπους. Και ερωτά έναν από την συνο- 

δείαν του και λέγει του: «Τι άνθρωποι είναι αυτοί;» Ο δε λέγει αυτώ: 

35 «Αυτοί εγεννήθησαν έτσι, ως τους θωρείς, ασθενημένοι». Και ο Ιωά- 

σαφ λέγει: «Και δεν γεννούνται όλοι οι άνθρωποι εις τον κόσμον γεροί 

και με το φως των;» Ο δε λέγει ότι: «Γεννούνται και γεροί και τυφλοί 

και κουτσοί και πάσης λογής ασθενείας· και άλλοι εις την ζωήν τους 

τους έρχεται ασθένεια και παθαίνουν, ωσάν και αυτοί οπού θεωρείς». 
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Και ως ήκουσεν ο Ιωάσαφ αυτά τα λόγια, έβαλεν εις τον νουν του ότι: 

«Ημπορεί να μου έλθει και εμένα κάθε λογής ασθένεια | εις την ζωήν 

μου;» Τότε του λέγει: «Ημπορούν να έλθουν και εις εμένα και εις εσέ- 

να και εις κάθε άνθρωπον, ότι πολλοί άνθρωποι γεννούνται καλά, αλλά, 

5 ωσάν γηράσσουν, τους έρχεται κάθε λογής ασθένεια, ωσάν αυτούς». 

Και ως εκατάλαβε την έννοιαν της ανθρωπίνης φύσεως, εφοβήθη και 

είπεν ότι: «Μέλλει να μου έλθουν αυτά και εμένα, ως άνθρωπος οπού 

είμαι». Και λέγει του καβαλέρη: «Ας υπάγομεν διά να σμίξομεν με την 

συνοδείαν μας, να υπάγομεν μαζί εις την χώραν». 
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