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[21]      Και ιδών ο Θεός την μεγάλην του ταπείνωσην, ελθόν ένα λεοντάρι 

και έστεκεν έξω του σπηλαίου ταπεινώ τω σχήματι και έβλεπε τον Ιω- 

άσαφ πολλήν ώραν. Τότε εγνώρισεν ότι εισήκουσεν αυτόν ο Θεός, και 

ευθύς μετά σπουδής ήρχισε και ηκολούθει το λεοντάρι· εκείνο έμπρο- 

25 σθεν και ούτος ηκολούθει, έως έφθασαν εις το κελίον του ασκητού Βαρ- 

λαάμ· και ήτον ανοικτόν, και το μεν λεοντάρι αναμέρισεν, ο δε Ιωά- 

σαφ εσέβη μέσα και τινάν δεν ηύρεν. Και εις ολίγον ήλθε και ο Βαρ- 

λαάμ, και ως τον είδε μέσα, εφοβήθη, λογίζοντας ότι είναι φάντασμα 
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δαίμονος. Και παρευθύς τον εγνώρισε και εχάρη η καρδία του, και ευ- 

χαριστώντας εδόξασε τον Θεόν, και ηγκαλίασεν αυτόν ασπασίως και 

λέγει προς αυτόν: «Ποίος είσαι εσύ | οπού με αγκαλίασες;» Και είπεν: 

«Εγώ είμαι ο υιός σου Ιωάσαφ, υιός του Αβενήρ βασιλέως, οπού με εδί- 

5 δαξες την πίστην του Χριστού και με έκαμες χριστιανόν». Ο δε Βαρ- 

λαάμ λέγει: «Φεύγε, πειρασμέ απ’ εμού και μη με πειρ{ε}άζεις! Εγώ 

ηξεύρω εκείνον έκλαμπρον και εύμορφον, τα μαλλία του εξέλαμπρα 

και το πρόσωπόν του άσπρον, και εσύ μελαψός, στυγνός και άσχημος· 

εκείνος νέος και ευειδής, και εσύ με φαίνεσαι μεσακός άνθρωπος. Φεύ- 
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γε, λοιπόν, όθεν ήλθες, δαιμόνιον, απ’ εμού και μη με πειράζεις!» Ο δε 

λέγει: «Εγώ είμαι, ω πάτερ, ο υιός σου Ιωάσαφ, και όλως μη διστάζεις, 

διότι έχω τώρα τέσσαρους μήνας οπού περιπατώ μέσα εις την έρημον 

γυρεύοντάς σε και δεν σε εύρισκα, και εφαγώθηκαν τα φορέματά μου,  

και ο ήλιος με έκαψεν, και εταπεινώθη το κορμί μου από πείνα και δί- 
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ψαν και το τραχύ της στράτας, και έγινα άσχημος ωσάν με θεωρείς. 

Διά τούτο είμαι αποκαμωμένος και έμεινα γυμνός, και με βοήθειαν 

Θεού και αγίων ευχών ηύρα ζώου δέρμα και το έβαλα απά|νου μου κα- 

θώς βλέπεις, και διά τούτο δεν με εγνωρίζεις». Τότε και ο Βαρλαάμ 

άρχισε να τον εγνωρίζει, και εγνώρισε καλά ότι ο Ιωάσαφ είναι· και 

20 αγκαλιάσθηκαν δυνατά και ανασπάσθηκαν, και εχάρη η καρδία τους. 

Όμως, εθαύμαζεν ο Βαρλαάμ πως άφησε τόσην μεγάλην εξουσίαν και 

δόξαν και ηθέλησε και έγινε πτωχός διά την βασιλείαν του Θεού, και 

έλεγεν μέσα του: «Ούτος μέγας και άγιος άνθρωπος είναι, και δεν εί- 

μαι άξιος να κατοικώ με τοιούτον άνθρωπον». Πλην, εμάζωξε λάχανα 

25 και έβαλε και έφαγαν, και ήρχισε να τον ερωτά: «Τέκνον μου Ιωάσαφ, 

τι έγινεν ο πατήρ σου ο βασιλεύς Αβενήρ;» Ο δε λέγει: «Ο πατήρ μου 

έγινε χριστιανός και ζήσας χρόνους δύο απέθανεν». Και είπεν όλα τα  



Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, MIS:296442 Π 4.3.7: «Πρόσθετο 
ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Ψηφιοποίηση Αρχείου 

Γεωργακά.»  
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ, «Η συνάντηση στο σπήλαιο (155-159)». 

 
 

 

βάσανα και τους πειρασμούς οπού του έκαμε, και πως εβασίλευσε και 

αυτός δύο χρόνους, και πως: «Έδωσα την βασιλείαν μου ενός εδικού 
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μου ανθρώπου, ονόματι Αλφανού», και εξηγήθη όλα τα πράγματα, ως 

είναι άνωθεν γεγραμμένα. Και ταύτα ακούσας ο Βαρλαάμ εσηκώθη 

και ευχα|ρίστησε τον Θεόν και έλαβε μεγάλην χαράν, και ήσαν μαζί 

εις την άσκησιν δεκαεπτά χρόνους. 
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