
Εἰς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας ∆εσποίνης 

ἡμῶν Θεοτόκου, Ἐφόρου τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους. Εἰς κοι-

νήν ἁπάντων τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν.

* * *

Περιέχει κείμενα ὀρθοδόξου δογματικῆς καί ἠθικῆς διδασκα-

λίας, ὡς καί κείμενα περί ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, νήψεως 

καί νοερᾶς προσευχῆς, κατά τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει παράδοσιν, 

δι᾿ ὧν ἡ καρδία τοῦ Χριστιανοῦ κατανύσσεται καί ἔρχεται 

εἰς πόθον Χριστοῦ.

* * *

∆απάνῃ καί προνοίᾳ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς καί συνεργα-

σίᾳ καί ἑτέρων εὐλαβῶν λογίων Πατέρων.

ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÉÓ ÔÇÓ ÉÅÑÁÓ ÌÏÍÇÓ
ÏÓÉÏÕ ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ ÁÃÉÏÕ ÏÑÏÕÓ
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ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

Ο  Μ Ι  ΛΙ Α ΕΙΣ ΤΗΝ Γ΄ ΚΥ  Ρ Ι  Α ΚΗΝ ΤΩΝ ΝΗ  ΣΤ Ε  Ι ΩΝ

«Ὅστις θέ  λει ὀ  π ί σω μου ἀκολουθεῖν, ἀ πα ρ  νη  σά σθω ἑ αυ-
τόν καί ἀ ρά τω τόν σταυ ρόν αὐ τοῦ, καί ἀ κο λου θεί τω μοι» 

(Μάρκ. η΄ 34).

Α ἴ ρον τες τόν σταυ ρό, εὐ α ρε στοῦ με τόν Κύ ρι ο Ἰ η σοῦ Χρι-

στό, Τόν ἀ κο λου θοῦ με. Ἄν ἀ κο λου θοῦ με τόν ἑ αυ τό μας, δέν 

μπο ροῦ με νά ἀ κο λου θοῦ με Ἐκεῖ νον. Ὅ ποι ος δέν ἀπαρνηθῆ 

τόν ἑ αυ τό του, δέν μπο ρεῖ νά Μέ ἀ κο λου θή σῃ (Ματθ. ι΄ 38).

Ἄν ἀ κο λου θή σῃς τόν δι κό σου νοῦ καί ὄχι τόν νοῦ τοῦ 

Χρι στοῦ, ἄν ἀ κο λου θή σῃς τό θέ λη μά σου καί ὄχι τό θέ λη μα 

τοῦ Χρι στοῦ, ὅ πως ἀνα φέ ρε ται στό ἅ γι ο Εὐ αγ γέ λι ο, ἡ ψυ-

χή σου δέν εἶ ναι κα θα ρή, δέν εἶ ναι ἁ γι α σμέ νη, εἶ ναι χα μέ νη 

στήν ζούγ κλα τῶν ψυ χο φθό ρων καί φρι κτῶν πλα νῶν. ∆ι ό τι 

ἡ ἁ μαρ τί α, τό κα κό, κα τόρ θω σε νά χτί σῃ μέ σα μας, δί πλα σέ 

ἐκεί νη τήν θε ο ει δῆ ψυ χή πού ἐ λά βα με ἀπό τόν Θε ό, τήν δι κή 

της ψυ χή. Ἄν ἡ ἁ μαρ τί α μᾶς γί νῃ ἕξις, δη μι ουρ γεῖ μέ σα μας 

τήν δι κή της ψυ χή. Ἄν πράτ τω με τήν ἁ μαρ τί α, ἐκεί νη στα δι α-

κά μορ φώ νε ται στήν ψυ χή μας. Κον τά σέ ἐκεί νη τήν θε ο ει δῆ 

ψυ χή, τήν ὁ ποί α ὁ Θε ός σοῦ ἔ δω σε, ἐσύ φέρ νεις ἕνα ξέ νο, ὁ 
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χτί στη κε, μορ φώ θη κε μέ σα σου. Μέ τήν νη στεί α στήν πρα-

γμα τι κό τη τα ἀπω θοῦ με τήν ἁ μαρ τω λό τη τα πού εἶ ναι μέ σα 

μας. Ἀν τι κα θι στοῦ με στα δι α κά τόν ἑ αυ τό μας μέ τόν Χρι-

στό, μέ χρις ὅ του φθά σου με στήν τε λει ό τη τα πού ἔφθα σε ὁ 

ἀπό στο λος Παῦ λος, ὁ ὁ ποῖ ος λέ γει: «Ζῶ δέ οὐ κέ τι ἐ γώ, ζῇ 

δέ ἐν ἐμοί Χρι στός» (Γαλ. β΄ 20). Νά, τί ση μαί νει «ἀπαρ νησά-

σθω ἑ αυ τόν»: Ση μαί νει νά ἀπα λεί ψου με ὅ λες τίς (κ ακές) μας 

ἐ πι θυ μί ες, κά θε τι ἀν θρώ πι νο, ἐφά μαρ το, καί νά τά ἀν τικα-

τα στή σου με μέ τόν Χρι στό. Νά ἀλ λά ξουν, νά γί νουν ὅλα 

Χρι στός!

«Ὅς γάρ ἄν θέ λῃ τήν ψυ χήν αὐ τοῦ σῶ σαι, ἀπο λέ σει αὐ-

τήν· ὅς δ᾽ ἄν ἀπο λέ σῃ τήν ψυ χήν αὐ τοῦ ἕνε κεν ἐμοῦ καί τοῦ 

εὐ αγ γε λί ου, οὗτος σώ σει αὐ τήν» (Μάρκ. η΄ 35). Ἐ άν, βεβαί-

ως, ἀπαρ νη θοῦ με κά θε ἁ μαρ τί α μας, κά θε πά θος μας· καί 

ἄν ξέ ρου με, ἄν αἰ σθα νό μα στε καί ἄν θέ λου με νά γί νῃ ὁ Χρι-

στός ψυ χή μέ σα στήν ψυ χή μας, καρ δι ά μέ σα στήν καρ δι ά 

μας, νά ἀν τι κα τα στή σῃ τόν ἑ αυ τό μας, τό ἐγώ μας μέ τόν 

Ἑαυ τό Του. Α ὐ τή εἶ ναι ἡ μό νη ὁ δός, γιά νά φυ λά ξου με ἐγώ 

καί ἐσύ καί κά θε ἄν θρω πος τήν ψυ χή μας ἀπό τήν κό λα σι, ἀ-

πό τήν κα τα στρο φή, ἀπό τόν δι ά βο λο, ἀπό κά θε κα κό, ἀπό 

τά αἰ ώ νι α βά σα να, νά βροῦ με μέ σα μας ἐκεί νη τήν θε ο ει δῆ 

ψυ χή, ἐκεί νη τήν θε ϊ κή ψυ χή, τήν ὁ ποί α ὁ Θε ός μᾶς ἔ δω σε.

Θε ο ει δής ψυ χή! –Ποῦ εἶ ναι ἄ ρα γε;– Στόν Χρι στό. Ὁ Χρι-

στός ἔ γι νε ἄν θρω πος γιά νά μᾶς εἰ πῇ: Νά, ἔ τσι πρέ πει νά εἶ-

ναι ὁ ἄν θρω πος. Ἐκεῖ νος, ὁ Θε ός, ἔ γι νε ἄν θρω πος. Ἐκεῖ νος 

ἔ δει ξε στόν ἑ αυ τό Του τήν Εἰκόνα τοῦ Θε οῦ. Ἐμεῖς εἴ μα στε 

πλα σμέ νοι κατ᾿ Εἰ κό να Θε οῦ. Ὀ φεί λου με νά ζοῦ με σύμ φω να 

ὁ ποῖ ος σέ αἰ χμα λω τί ζει. Α ὐ τός δι α φεν τεύ ει, ἐνῶ ὅ ,τι θε ϊ κό 

εἶ ναι μέ σα σου, εἶ ναι σάν κοι μι σμέ νο, σάν μου δι α σμέ νο. Τό 

ἀπέρ ρι ψες, καί ἐκεῖ νο δέν ζῆ μέ σα σου, πε θαί νει.

Ἡ ἁ μαρ τί α δη μι ουρ γεῖ μέ σα μας δι κό της κό σμο, δη μι-

ουρ γεῖ μέ σα μας δι κή της φι λο σο φί α, δι κή της ἀν τί λη ψι γιά 

τόν κό σμο. Ἡ ἁ μαρ τί α ἐπι δι ώ κει νά κα τα λά βῃ τήν θέ σι τοῦ 

Θε οῦ στήν ψυ χή σου, τήν θέ σι τῆς Εἰκόνος τοῦ Θε οῦ. Α ὐ τό 

θέ λει νά κά νῃ ἡ ἁ μαρ τί α. Ἡ ἁ μαρ τί α στήν πρα γμα τι κό τη τα 

θέ λει νά στε ρή σῃ τόν ἄν θρω πο ἀπό ἐκεῖ νες τίς θε ϊ κές ὡ ραι ό-

τη τες πού ἔ χει στήν ψυ χή του. Ναί, αὐ τός ὁ δι ά βο λος ἀ γω νί-

ζε ται διά μέ σου τῆς ἁ μαρ τί ας νά δη μι ουρ γή σῃ μέ σα σου καί 

μέ σα μου τήν δι κή του εἰ κό να. ∆ι ό τι ἡ ἁ μαρ τί α πάν το τε ὁ-

μοι ά ζει στόν δι ά βο λο. Πάν το τε, ὅ ταν τήν ἐναγ κα λι ζόμα στε, 

τυ πώ νει σι γά -σ ιγά στήν ψυ χή μας τήν δι κή του σκο τι σμέ νη 

μορ φή. Ἔ τσι, μέ τήν ἁ μαρ τί α, μέ τήν ἕξι στήν ἁ μαρ τί α, μορ-

φώ νε ται μέ σα μας ἕνα ἄλ λο ἐ γώ, μία ἄλ λη ψυ χή, ἕνας ἄλ-

λος ἑ αυ τός, ἐκεῖ νος ὁ ἑ αυ τός, τόν ὁ ποῖ ο ζη τεῖ ὁ Κύ ρι ος νά 

ἀπαρ νη θοῦ με: «οὐ γάρ ὅ θέ λω ποι ῶ ἀ γα θόν, ἀλλ᾿ ὅ οὐ θέ λω 

κα κόν τοῦ το πράσ σω» (Ρωμ. ζ΄ 19). Τό κα κό τό δη μι ουρ γή-

σα με ἐμεῖς οἱ ἴ δι οι, ἐνῶ τό κα λό εἶ ναι ἀπό τόν Θε ό, λέ γει ὁ 

ἀπό στο λος Παῦ λος (Α΄ Τιμ. δ΄ 4). Ἐγώ θέ λω νά ζῶ σω στά, 

ἀλ λά τήν δύ να μι νά τό κά νω δέν τήν ἔ χω. ∆έν βρί σκω τήν 

δύ να μι γι᾿ αὐ τό, δέν βρί σκω τήν δύ να μι μέ σα μου.

Νά, τό ση με ρι νό Εὐ αγ γέ λι ο μᾶς ἀπο κα λύ πτει τόν τρό πο 

γιά νά πρα γμα το ποι ή σου με στήν ζωή μας τό κα λό πού ἐπι θυ-

μοῦ με. Α ὐ τός εἶ ναι ἡ ἀπάρ νη σις τοῦ ἑ αυ τοῦ σου, τῆς ἁ μαρ-

τί ας σου, αὐ τῆς τῆς ἁ μαρ τω λῆς ψυ χῆς πού δη μι ουρ γήθηκε, 
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τόν σταυ ρό σου, νά! ἐσύ τήν ἴ δι α στι γμή λαμ βά νεις θεί α δύ-

να μι. Α ὐ τή τήν δύ να μι τήν δί νει ὁ Κύ ρι ος γιά νά μπο ρέ σῃς 

νά νι κή σῃς κά θε ἁ μαρ τί α μέ σα σου, νά μπο ρέ σῃς νά νι κή σῃς 

κά θε κα κό, κά θε κα κή συνή θει α, νά μπο ρέ σῃς νά παιδα γω-

γή σῃς τήν γλῶσ σα σου νά μή λέ γῃ ἄπρε πα λό γι α, νά παι δα-

γω γή σῃς τό μά τι σου νά μή βλέ πῃ ἐκεῖ να πού δέν πρέ πει νά 

βλέ πῃ. Ὅλη ἡ ζωή σου νά γί νῃ χρι στο ει δής. Χά ριν τί νος; Χά-

ριν τοῦ Χρι στοῦ. Γιά νά ἐγ κα τοι κί σῃς τόν Χρι στό μέ σα σου! 

Νά, αὐ τός εἶ ναι ὁ σκο πός μας, αὐ τό εἶ ναι τό ὅ ρα μά μας, αὐ-

τό εἶ ναι ἡ ἀνά παυ σις καί ἡ εἰ ρή νη καί ὁ αἰ ώ νι ος πα ρά δει σος 

τῆς ψυ χῆς μας, κά θε ἀν θρώ πι νης ψυ χῆς. Χω ρίς τόν Χρι στό ἡ 

ἀν θρώ πι νη ψυ χή δέν εἰ ρη νεύ ει...

Ἡ δι κή μας ὁ δός, ἡ ὁ δός τῶν Ἁ γί ων καί τῆς νη στεί ας, 

εἶ ναι βία στόν ἑ αυ τό μας νά πράτ τω με κά θε ἀ γα θό, δι η νε-

κής βία τοῦ ἑ αυ τοῦ μας πρός κά θε κα λό. ∆ι ό τι ἡ φύ σις μας 

δέν θέ λει τό κα λό. Ἐκεί νη κλί νει στό κα κό. Ἐσύ ὅ μως βί α σε 

τόν ἑ αυ τό σου νά πνί γῃς κά θε κα κό πού ὑπάρ χει μέ σα σου. 

Ὁ Κύ ρι ος θά σοῦ δώ σῃ τήν δύ να μι τῆς Ἀνα στά σε ως γιά νά 

κά νῃς πρα γμα τι κά κά θε κα λό. Νά ση κώ νου με τόν σταυ ρό 

μας, νά χρι στο ποι οῦ με τόν ἑ αυ τό μας καί νά προ σέ χου με ὅτι 

νη στεί α δέν εἶ ναι ἄλ λο ἀπό τό νά ἀν τι κα τα στή σου με τόν ἑ-

αυ τό μας μέ τόν Χρι στό, τόν Θεό μας. Μέ σῳ κά θε ἀ ρε τῆς ὁ 

ἄν θρω πος πρέ πει νά ἀν τι κα θι στᾷ τόν ἑ αυ τό του μέ τόν Θε ό, 

τόν Κύ ρι ο Ἰ η σοῦ Χρι στό. ∆ι ό τι, «θ εός ἡ ἀ ρε τή», ὅ πως λέ γει 

ὁ ἅ γι ος Μά ξι μος. Καί αὐ τή ἡ θεί α δύ να μις εἶ ναι πιό δυ να τή 

ἀπό αὐ τόν ἐδῶ τόν κό σμο, αὐ τή ἡ δύ να μις μᾶς χα ρί σθη κε 

γιά νά ὑπερ νι κοῦ με κά θε κα κό, νά ὑπερ νι κοῦ με κά θε ἁ μαρ-

μέ αὐ τήν. Τί εἶ ναι ὁ νοῦς μας; Εἰ κό να τοῦ νοῦ τοῦ Χρι στοῦ, 

τοῦ νοῦ τοῦ Θε οῦ. Ἡ δι κή μας ὑπο χρέ ω σις εἶ ναι νά κά νου με 

τόν νοῦ μας ὅ μοι ο μέ τόν νοῦ τοῦ Χρι στοῦ, δη λα δή νά χρι-

στο ποι ή σου με ὅλο τόν νοῦ μας καί νά μπο ροῦ με νά ποῦ με 

μέ τόν ἀπό στο λο Παῦ λο: « ἡμεῖς νοῦν Χρι στοῦ ἔ χο μεν» (Α΄ 

Κορ. β΄ 16). Ἀλ λά μέ χρι νά ταυ τί σου με τό θέ λη μά μας μέ τό 

θέ λη μα τοῦ Χρι στοῦ, τοῦ Θε οῦ, τό δι κό μας θέ λη μα πάν τα 

πε ρι πλα νι έ ται, εἶ ναι πάν τα ἀ δύ να το, πάν τα σκον τά φτει καί 

βυ θί ζε ται στήν ἁ μαρ τί α. Ἐάν ἔ χου με τόν Κύ ρι ο Ἰ η σοῦ Χρι-

στό ὡς τό αἰ ώ νι ο πρό τυ πό μας, τό αἰ ώ νι ο ὅ ρα μά μας, τό τε 

ταυ τί ζου με τόν ἑ αυ τό μας μέ τό δι κό Του θέ λη μα. Τό τε λέ με: 

δέν θέ λω νά γί νῃ τό θέ λη μά μου, ἀλ λά τό δι κό Σου (Κ ύρ ιε). 

«Πά τερ ἡ μῶν, γε νη θή τω τό θέ λη μά σου ὡς ἐν οὐ ρα νῷ καί 

ἐπί τῆς γῆς».

Ὅ ταν ἐμεῖς, τη ρών τας τίς ἐν το λές τοῦ Θε οῦ, θέ λου με νά 

θε ρα πεύ σου με τό θέ λη μά μας ἀπό ὅ λες τίς ἀ δυ να μί ες, ἀπό 

ὅ λες τίς ἀρ ρώ στει ες του, ἀπό ὅλο τόν θά να τό του, στήν πρα-

γμα τι κό τη τα θε ρα πεύ ου με τόν ἑ αυ τό μας ἀπό κά θε ἁ μαρ τί α 

καί ἐξο ρί ζου με ἀπό τόν ἑ αυ τό μας κά θε τι ἐφά μαρ το. Ναί! 

Ὅσο ὁ λό κλη ρος ὁ ἄν θρω πος ἐπι πο θεῖ τόν Θε ό, ὅσο στ᾿ ἀ-

λή θει α ἀ γω νί ζε ται νά ἀπαρ νη θῇ τόν ἑ αυ τό του καί νά ἀ κο-

λου θῇ τόν Χρι στό, νά ση κώ νῃ τόν Σταυ ρό, νά ση κώ νῃ τόν 

Σταυ ρό τοῦ Χρι στοῦ, τό τε ἀ λη θι νά λαμ βά νει ἀπό τόν Κύ ρι ο 

Ἰ η σοῦ Χρι στό τήν θεί α δύ να μι. ∆ι ό τι, ὅ πως ἔ χει λε χθῆ, ὁ 

Σταυ ρός « ἡμῖν τοῖς σῳ ζο μέ νοις δύ να μις Θε οῦ ἐ στι» (Α΄ Κορ. 

α΄ 18). Ἡ μῖν, γιά μέ να καί γιά σέ να καί γιά κά θε ἄν θρω πο. 

Ὅ ταν ἀπο φα σί σῃς νά βι ά σῃς τόν ἑ αυ τό σου νά ση κώ σῃς 
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τί α, κά θε δι α βο λι κή δύ να μι. Βί α σε τόν ἑ αυ τό σου σέ κά θε 

κα λό καί ὁ Ἀ γα θός Κύ ρι ος θά σοῦ δώ σῃ τήν δύ να μι τῆς Ἀ-

να στά σε ως, ὥ στε νά πο ρεύε σαι ἀπό τήν με γα λύ τε ρη θλί ψι 

στήν μι κρό τε ρη καί ἀπό τήν μι κρό τε ρη χα ρά στήν μεγα λύτε-

ρη χα ρά. Νά βα δί ζου με ὅ λοι πρός τήν βα σι λεί α τῶν οὐ ρα-

νῶν, ἕως ὅ του μπο ρέ σου με νά ποῦ με μέ τήν Χά ρι τοῦ Θεοῦ 

καί ἐμεῖς: «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, δέν ζῶ πλέ ον ἐ γώ· ἐσύ ζῆς μέ-

σα μου διά τῶν ἁ γί ων Μυ στη ρί ων καί τῶν ἁ γί ων ἀ ρετῶν». 

Σέ Ἐ σέ να ἀνή κει ἡ δό ξα καί ἡ εὐ χα ρι στί α, νῦν καί ἀεί καί 

εἰς τούς αἰ ῶ νας τῶν αἰ ώ νων. Ἀ μήν.

[Μ ετ άφρ ασις ἀ δελ φῶν τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς

Ὁ σί ου Γρη γο ρί ου Ἁ γί ου Ὄ ρους, ἀπό τό βι βλί ο

PASHALNE BESEDE (Π ασχ αλ ινές Ὁ μι λί ες),

Βε λι γρά δι 1998] 
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ΧΑ ΡΙ ΤΩ ΜΕ ΝΟ Ι ΑΝ ΘΡΩ ΠΟ Ι ΣΤΟ Α ΓΙ ΟΝ Ο ΡΟΣ(*)

π. Κων σταν τῖ νος: Σέ πρό σφα το προ σκύ νη μά μας στό 

Ἅ γι ον Ὄ ρος εἴ χα με τήν εὐ λο γί α νά συναν τή σου με τόν σε-

πτό κα θη γού με νο τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Ὁ σί ου Γρη γο ρί ου, τόν 

π. Γε ώρ γι ο, καί νά μᾶς ὁ μι λή σῃ γιά τούς χα ρι τω μέ νους ἀν-

θρώ πους πού γνώ ρι σε στήν ζωή του. Τόν πα ρα κα λοῦ με καί 

τώ ρα, νά ἀπευ θυν θῇ πρός τούς ἀ κρο α τάς τῆς ἐκ πομ πῆς μας 

καί νά μᾶς ὁ μι λή σῃ γιά τούς χα ρι τω μέ νους ἀν θρώ πους.

π. Γε ώρ γι ος: Ὁ π. Κων σταν τῖ νος μέ πα ρε κά λε σε νά ὁ μι-

λή σω γιά τούς χα ρι τω μέ νους ἀν θρώ πους πού ὑπάρ χουν στό 

Ἅ γι ον Ὄ ρος. Κατ᾿ ἀρ χήν θά ἤ θε λα νά πῶ ὅτι χα ρι τω μέ νοι 

εἶ ναι ὅ λοι οἱ Χρι στι α νοί, γι α τί ὅ λοι οἱ Χρι στι α νοί ἔ χουν 

τήν Χά ρι τοῦ ἁ γί ου Βα πτί σμα τος. Χα ρι τω μέ νοι εἶ ναι καί οἱ 

μο να χοί, γι α τί ἐκτός ἀπό τήν Χά ρι τοῦ ἁ γί ου Βα πτί σμα τος 

ἔ χουν καί τήν Χά ρι τοῦ ἀγ γε λι κοῦ Σχή μα τος. Βέ βαι α τό ζή-

τη μα εἶ ναι ὅτι λό γῳ τῶν πα θῶν μας κρύ βου με αὐ τήν τήν 

Χά ρι, ὅ πως κρύ βε ται ἡ φω τι ά κά τω ἀπό τήν στά χτη καί δέν 

(*) Ἀ πο μα γνη το φω νη μέ νο κεί με νο τῆς συ νεν τεύ ξε ως πού με τα δό θη κε ἀ-
πό τόν Ρα δι ο φω νι κό Στα θμό τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος τήν Κυ ρι α κή 
(Β΄ Νη στει ῶν) 14 Μαρ τί ου 1993, στό πλαί σι ο τῆς ἐκ πομ πῆς «Ρ αδ ι οπ αρά-
γκα» τοῦ π. Κων σταν τί νου Στρα τη γο πού λου.
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Τώ ρα ἔρ χο μαι στό συγ κε κρι μέ νο ἐ ρώ τη μα τοῦ π. Κων-

σταν τί νου γιά τούς χα ρι τω μέ νους ἀν θρώ πους στό Ἅ γι ον 

Ὄ ρος. Θά ἤ θε λα νά πῶ ὅτι αὐ τό πού εἶ ναι καί δι κή μου 

ἐμ πει ρί α, εἶ ναι καί ἐμ πει ρί α πολ λῶν προ σκυ νη τῶν τοῦ Ἁ γί-

ου Ὄ ρους. Συναν τᾶ με στό Ἅ γι ον Ὄ ρος χα ρι τω μέ νους ἀ δελ-

φούς μας· καί αὐ τό εἶ ναι πού ἀνα παύ ει καί τούς προ σκυ-

νη τάς τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους. Βέ βαι α ὅ ταν λέ με χα ρι τω μέ νους 

ἀ δελ φούς, δέν ἐν νο οῦ με ἀν θρώ πους πού κά νουν θαύ μα τα 

καί ση μεῖ α, ἀλ λά ἐν νο οῦ με ἀν θρώ πους πού ἔ χουν εἰ ρή νη 

στήν ψυ χή τους, ἔ χουν ἀ γά πη καί τα πεί νω σι.

Στό δι ά στη μα τῆς παρ α μο νῆς μου στό Ἅ γι ον Ὄ ρος μέ ἀ-

ξί ω σε ὁ Θε ός νά γνω ρί σω χα ρι τω μέ νους ἀν θρώ πους καί νά 

ὠ φε λη θῶ ἀπ᾿ αὐ τούς. Πρέ πει νά πῶ ὅτι ὅτι οἱ μο να χοί τοῦ 

Ἁ γί ου Ὄ ρους, καί μάλιστα αὐ τοί πού ἔ χουν κά νει πο λυ ε-

τῆ ἄ σκη σι, ἔ χουν κά ποι α κοινά χα ρα κτη ρι στι κά, τά ὁ ποῖ α 

–τοὐ λά χι στον σέ μέ να– ἔ χουν κά νει με γά λη ἐν τύ πω σι.

Τό πρῶ το χα ρα κτη ρι στι κό εἶ ναι ὅτι δέν ἔ χουν καμ μί α ἐκ-

τί μη σι στόν ἑ αυ τό τους, δέν ἔ χουν καμ μί α ἐμ πι στο σύνη καί 

ὑπό λη ψι στόν ἑ αυ τό τους ὅτι ἔ χουν ἀ ρε τή. Ἔ χουν πολ λή ἄ-

σκη σι, πο λύν ἀ γώ να, ἀλ λά πι στεύ ουν ὅτι δέν ἔ χουν κά νει τί-

πο τε, πε ρι μέ νουν μό νον ἀπό τό ἔ λε ος τοῦ Θε οῦ νά σω θοῦν.

Ἕνας τέ τοι ος μο να χός ἀπέ θνη σκε σέ μία σκή τη τοῦ Ἁ γί-

ου Ὄ ρους ἀπό ἀνί α το ἀ σθέ νει α. Ἦ ταν ἀρ κε τά νέ ος. Ἤ ξε ρε 

ὅτι ἔπα σχε ἀπό ἀνί α το ἀ σθέ νει α καί ἤ ξε ρε ὅτι πε θαί νει. Ἦ-

ταν ἀπό τούς κα λούς καί ἀ γω νι στάς μο να χούς. Λί γο πρίν 

κοι μη θῇ, τόν ρώ τη σε ἕνας νε ώ τε ρος ἀ δελ φός: «Π άτερ, τώ ρα 

ἐσύ φεύ γεις. Θά ἤ θε λα νά μοῦ πῇς κά τι ἀπό τήν πεῖ ρα σου, 

φαί νε ται. Ὅ ταν ὅ μως σι γά -σ ιγά μέ τήν με τά νοι ά μας, τήν 

ἄ σκη σί μας, τόν ἀ γώ να μας τόν πνευ μα τι κό καί τήν προ σευ-

χή μας πα ρα με ρί σου με τά πά θη, τό τε σι γά -σ ιγά ὑπο χω ρεῖ ἡ 

στά χτη τῶν πα θῶν καί ἡ φω τι ά τῆς θεί ας Χά ρι τος –πού καί-

ει μέ σα μας– φα νε ρώ νε ται. Καί φα νε ρώ νε ται ἡ Χά ρις τοῦ 

Θε οῦ στούς ἀν θρώ πους, οἱ ὁ ποῖ οι ἀ γω νί ζον ται ἔ τσι. Τό τε οἱ 

ἄν θρω ποι εἶ ναι χα ρι τω μέ νοι καί φαί νον ται χα ρι τω μέ νοι.

Ἡ Ἐκ κλη σί α τοῦ Θε οῦ πάν το τε εἶ χε χα ρι τω μέ νους ἀν-

θρώ πους. Α ὐ τοί οἱ χα ρι τω μέ νοι ἄν θρω ποι ἦ ταν πάν το τε τό 

ἅ λας τῆς γῆς. Α ὐ τοί ἐ χα ρί τω ναν τόν κό σμο καί ἔ δι ναν νό η-

μα καί χα ρά καί στόν κό σμο καί στήν ἐπο χή πού ζοῦ σαν. 

Ἀλ λά καί με τά τήν κοί μη σί τους, μέ τήν Χά ρι πού ἔ χουν, 

ἐξα κο λου θοῦν νά πα ρη γο ροῦν καί νά βο η θοῦν τούς ἀν θρώ-

πους.

Ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς, πού σή με ρα ἑ ορ τά ζου με, 

λέ γει, ὅτι ἡ θεί α Χά ρις σκη νώ νει πρῶ τα στίς ψυ χές τῶν Ἁ γί-

ων καί ἀπό τίς ψυ χές με τα δί δε ται καί στά σώ μα τά τους· καί 

ὅ ταν κοι μη θοῦν, μέ νει στά λεί ψα νά τους καί στούς τά φους 

τους καί στίς εἰ κό νες τους καί στούς να ούς πού εἶ ναι ἀ φι ε-

ρω μέ νοι σ᾿ αὐ τούς. Εἶ ναι ἡ Χά ρις τοῦ Θε οῦ πού ἐνοι κεῖ στά 

πρό σω πα τῶν Ἁ γί ων καί ἐν συνε χεί ᾳ μέ νει καί σέ ὅλα αὐ τά 

πού συν δέ ον ται μέ τούς Ἁ γί ους.

Γι᾿ αὐ τό ἐμεῖς οἱ Ὀρ θό δο ξοι προ σκυ νοῦ με τά ἅ γι α λείψα-

να, τίς ἅ γι ες εἰ κό νες, τούς ἱ ε ρούς να ούς. ∆ι ό τι ὅλα αὐ τά εἶ-

ναι φο ρεῖς τῆς Χά ρι τος τοῦ Θε οῦ, πού εἶ χαν ἡ Πα να γί α καί 

οἱ Ἅ γι οι.
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Ὁ π. Α ὐ ξέν τι ος ἐνό μι ζε ὅτι τό ἔ λε γα γιά τούς μο να χούς. Ἦ-

ταν τυ φλός. Ἦ ταν ὁ πρῶ τος στήν σει ρά ἀπό τούς πα τέ ρες, 

ὁ ἀρ χαι ό τε ρος –εἶ χε ἔλ θει στό μο να στή ρι τό 1917–. Πε ρί με νε 

τήν σει ρά του νά κοι νω νή σῃ. Νό μι σε λοι πόν ὅτι ζη τοῦ σα 

καί ἀπό τούς πα τέ ρες νά ἐξο μο λο γη θοῦν. Ἐξο μο λο γεῖ ται, 

λοι πόν, δη μο σί ᾳ. Καί ποι ά ἦ ταν ἡ ἐξο μο λό γη σίς του; «Πλέω 

σ᾿ ἕνα πέ λα γος μα ται ό τη τος. ∆έν ἔχω κά νει τί πο τε στήν ζωή 

μου. ∆έν ξέ ρω πού βρί σκο μαι, οὔ τε πού πη γαί νω». Καί ζη-

τοῦ σε τό ἔ λε ος τοῦ Θε οῦ. Α ὐ τή ἡ τα πεί νω σις ἐ χα ρα κτή ριζε 

πάν το τε τόν π. Α ὐ ξέν τι ο. Γι᾿ αὐ τό ὁ σά κις τοῦ ζη τού σα με κά-

ποι α συμ βου λή, ἀπέ φευ γε νά μᾶς πῇ, μό νον ἔ λε γε: «Τήν εὐ-

χή. Τήν εὐ χή. Τό “Κ ύρ ιε Ἰ η σοῦ Χρι στέ” νά λέ τε». Καί: «Νά 

δι α βά ζε τε τόν Εὐ ερ γε τι νό». Ἔκρυ βε τήν ἀ ρε τή του καί τήν 

πολ λή πνευ μα τι κή γνῶ σι καί σο φί α τήν ὁ ποί α εἶ χε. Ἔ ζη σε 

ὅλη του τήν ζωή πρα γμα τι κά κρυμ μέ νος ἀπό τά μά τι α τῶν 

πα τέ ρων, οἱ ὁ ποῖ οι, ἄν καί ζοῦ σαν στά δι πλα νά κελ λι ά, δέν 

ὑπο ψι ά ζον το τήν πολ λή ἄ σκη σι καί τόν πο λύ ἀ γώ να τοῦ 

π. Α ὐ ξεν τί ου. Ἔ χου με πλη ρο φο ρί α ἀ ξι ό πι στη ὅτι ὁ π. Α ὐ-

ξέν τι ος ἠ ξι ώ νε το κα θη με ρι νῶς νά βλέ πῃ τό ἄ κτι στον Φῶς. 

Α ὐ τό βέ βαι α εἶ ναι κά τι συγ κλο νι στι κό, συνέ βαι νε ὅ μως, καί 

εἴ μα στε βέ βαι οι ὅτι συνέ βαι νε, δι ό τι ὁ π. Α ὐ ξέν τι ος εἶ χε τίς 

προ ϋ πο θέ σεις γιά νά μπο ρέ σῃ νά φθά σῃ στήν θε ο πτί α.

Λοι πόν αὐ τό εἶ ναι κά τι τό ὁ ποῖ ο ἐμέ να προ σω πι κά μέ 

συγ κλο νί ζει: Ἡ τα πεί νω σις τῶν πα τέ ρων τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους, 

οἱ ὁ ποῖ οι θε ω ροῦν τόν ἑ αυ τό τους γιά τί πο τε, ὡς τό «ο ὐδέν», 

ὅ πως λέ γει ὁ ἅ γι ος Νι κό δη μος ὁ Ἁ γι ο ρεί της.

νά μέ ὠ φε λή σῃς καί μέ να». Καί ὁ ἀπο θνή σκων ἐκεῖ νος μο να-

χός τοῦ εἶ πε τό ἑξῆς: «Ξ έρεις, ἀ δελ φέ, ὅτι ἐγώ ἀ γω νί σθη κα 

στήν ζωή μου καί μέ νη στεῖ ες καί μέ προ σευ χές καί μέ ἀ γρυ-

πνί ες καί μέ ὑπα κο ή, καί μέ τήν Χά ρι τοῦ Θε οῦ, ὅσο μπό ρε-

σα, προ σπά θη σα νά τη ρή σω τίς ὑπο σχέ σεις τοῦ μο να χι κοῦ 

σχή μα τος. Πλήν ὅ μως τώ ρα δέν ἐλ πί ζω σ᾿ αὐ τά. Ἐλ πί ζω μό-

νον στό Α ἷ μα τοῦ Ἐ σταυ ρω μέ νου (δ ηλ αδή στό ἔ λε ος τοῦ 

Θε οῦ)».

Α ὐ τό, λοι πόν, εἶ ναι τό πρῶ το χα ρα κτη ρι στι κό γνώ ρι σμα 

ὅ λων τῶν χα ρι τω μέ νων μο να χῶν τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους, ὅτι δη-

λα δή δέν ἐλ πί ζουν στόν ἑ αυ τό τους, στήν ἄ σκη σί τους, στόν 

ἀ γώ να τους, ἀλ λά στήν Χά ρι τοῦ Θε οῦ. Ἐ γνώ ρι σα πα τέ ρες 

οἱ ὁ ποῖ οι εἶ χαν 60-70 χρό νι α στό Ἅ γι ον Ὄ ρος, πού ἀ γω νί-

σθη καν πο λύ, καί ὅ ταν τούς ρω τοῦ σες γιά τήν ζωή τους σοῦ 

ἔ λε γαν: «π έρ ασε ἡ ζωή μου χω ρίς νά κά νω τί πο τε, δέν ἔχω 

καμ μί α ἀ ρε τή καί δέν ἔχω κά νει κα νέ να καρ πό σέ ὅλο αὐ τό 

τό δι ά στη μα».

Θυ μᾶ μαι τόν γέ ρον τα Α ὐ ξέν τι ο, ὁ ὁ ποῖ ος ἐκοι μή θη σέ ἡ-

λι κί α 90 ἐ τῶν, πρό δε κα ε τί ας πε ρί που, ὁ ὁ ποῖ ος ἦ ταν ἕνας 

πά ρα πο λύ ἐνά ρε τος καί ἅ γι ος μο να χός. Κά πο τε –ἦ ταν Κυ ρι-

α κή τοῦ Πά σχα– ἐπρό κει το νά προ σέλ θουν οἱ πα τέ ρες καί 

οἱ λα ϊ κοί Χρι στι α νοί, πού ἦ ταν ἀρ κε τοί –ὡς προ σκυ νη ταί– 

στό μο να στή ρι, νά κοι νω νή σουν τῶν Ἀ χράν των Μυ στη ρί-

ων. Πρό τῆς Θεί ας Κοι νω νί ας εἶ πα ἀπό τήν Ὡ ραί α Πύ λη γιά 

τούς λα ϊ κούς ἀ δελ φούς: «Θά πα ρα κα λέ σω νά προ σέλ θουν ὅ-

σοι ἔ χουν ἐξο μο λο γη θῆ καί προ ε τοι μα σθῆ. Ὅ ποι ος δέν ἔ χει 

ἑ τοι μα σθῆ, νά ἐξο μο λο γη θῇ πρῶ τα καί με τά νά κοι νω νή σῃ». 
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νά τόν δῶ. Ὅ ταν τόν ἐπλη σί α σα στό κρε βάτι, σήκω σε τά 

χε ρά κι α του καί μοῦ εἶ πε: « Ἔλα, γέ ρον τα, θέλω νά ἐξο μο λο-

γη θῶ». Ἄρ χι σε τήν ἐξο μο λό γη σι δη μο σί ᾳ. Ἄκουγαν ὅ λοι οἱ 

ἀ σθε νεῖς, ἀλ λά ὁ γέ ρον τας τό ἔκα νε μέ πολ λή ἁπλό τη τα, δέν 

σκε φτό ταν ὅτι τόν ἀ κοῦ νε καί οἱ ἄλ λοι. «Θ έλω νά μέ συγ χω-

ρή σῃς, γέ ρον τα, δι ό τι σέ ἔχω πι κράνει», ἔ λε γε. Τοῦ ἀπαν τῶ: 

«∆έν μέ πί κρα νες, ἐγώ μᾶλ λον σέ ἔχω πι κρά νει, γιατί μπο ρεῖ 

νά ἤ μουν λί γο αὐ στη ρός». Καί ἀπήν τη σε: « Ἐσύ τό ἔκα νες 

γιά τήν σω τη ρί α μου, ἐνῶ ἐγώ σέ στε νο χω ροῦ σα λό γῳ τῶν 

πα θῶν μου. Καί αὐ τό ἔπρε πε νά τό κά νῃς». Τό τε ἐ γώ γύ ρι σα 

καί εἶ πα στούς λα ϊ κούς πού ἄ κου γαν: «Βλ έπ ετε ὁ π. Ἐφραίμ 

πό ση τα πεί νω σι ἔ χει καί πῶς μι λᾶ;». Τό τε ὁ π. Ἐφραίμ γύ ρι-

σε καί εἶ πε στούς λα ϊ κούς: « Ἀδε λφοί μου, σᾶς ἐ ξο μο λο γοῦ-

μαι, δέν ἔχω καμ μί α ἀ ρε τή. Τό σα χρό νι α πού εἶ μαι στό Ἅ γι-

ον Ὄ ρος δέν ἔκα να τί πο τε. Σᾶς πα ρα κα λῶ νά προσ ευ χη θῆ τε 

γιά τήν σω τη ρί α μου». Καί τό τε ὅ λοι οἱ λα ϊ κοί συγ κι νη μέ νοι 

ἄρ χι σαν νά κλαῖ νε, βλέ πον τας τήν τα πείνω σι ἑνός μο να χοῦ 

πού τόν εἶχαν κον τά τους καί ἔ βλε παν πό ση ἀ ρε τή εἶ χε καί 

πό ση ὑπο μο νή ἔκα νε. Ἕνας νέ ος ἀπό τό προ σω πι κό τοῦ νο-

σο κο μεί ου, πού ἔ τυ χε νά εἶ ναι ἐκεῖ, ἔκα νε τόν σταυ ρό του 

καί εἶ πε: «∆ όξα τῷ Θεῷ πού ὑπάρ χει τό Ἅ γι ον Ὄ ρος».

Α ὐ τό, λοι πόν, εἶ ναι ἕνα στοι χεῖ ο, τό ὁ ποῖ ο κα τα θέ τω ἀπό 

τήν προ σω πι κή μου ἐμ πει ρί α στό Ἅ γι ο Ὄ ρος, αὐ τή ἡ βα θει ά 

τα πεί νω σις ὅ λων τῶν πα τέ ρων, οἱ ὁ ποῖ οι ἔ χουν τόν ἑ αυ τό 

τους γιά τί πο τε. Καί αὐ τό δέν εἶ ναι κά τι ἐπί πλα στο, δέν εἶ-

ναι μία τα πει νο φά νει α. Εἶ ναι μία πρα γμα τι κή πε ποί θη σις 

πού ἔ χουν γιά τόν ἑ αυ τό τους, εἶ ναι μία ὄν τως τα πεί νω σις, 

Ἔ χου με στό μο να στή ρι μας καί ἕναν ἄλ λο μο να χό, 97 ἐ-

τῶν. Α ὐ τός ἦλ θε στό μο να στή ρι τό 1924. Ἦ ταν ὑπο τα κτι κός 

τοῦ ἀ ει μνή στου, προ ο ρα τι κοῦ καί ἁ γί ου Κα θη γου μέ νου, π. 

Ἀ θα να σί ου Γρη γο ρι ά τη. Ἔ χει πολ λή ἀ ρε τή καί αὐ τός ὁ γέ-

ρον τας, δέν θά πῶ τό ὄ νο μά του γι α τί ζῆ. (Πρ όκε ιται γιά τόν 

π. Ἡ σύ χι ο. Ὅ ταν ἐ δό θη ἡ πα ροῦ σα συνέν τευ ξις, ἦτο ἀ κό μη 

ἐν ζω ῇ). Θυ μᾶ μαι, ὅ ταν κά πο τε τοῦ εἶ πα ὅτι ἔ χει ἀ γω νι σθῆ 

πο λύ, αὐ τός μοῦ ἀπήν τη σε: «∆έν ἔχω κά νει τί πο τε. Ὅλη μου 

τήν ζωή τήν πέ ρα σα μέ ἀρ γο λο γί α». ∆έν θε ω ροῦσε τόν ἑ αυ-

τό του ἄ ξι ο οὔ τε ἕνα κα φέ νά τοῦ κά νου με. Ἄν κά νουμε γιά 

κα νέ ναν ἄλ λο κα φέ, ἄς κά νου με καί γι᾿ αὐ τόν, ἀλ λά μό νον 

γιά τόν ἑ αυ τό του ὄ χι. ∆έν ἐ ζή τη σε πο τέ τί ποτε. Τό σα χρό νι α 

πού εἶ μαι στό μο να στή ρι δέν ἐ ζή τη σε πο τέ οὔ τε ἕνα ρά σο, 

οὔ τε ἕνα ζω στι κό, οὔ τε τί πο τε ἄλ λο. Φο ρά ει ὅλα τά πα λι ά 

καί εἶ ναι εὐ χα ρι στη μέ νος. Τό μό νο πού λυ πᾶ ται εἶναι ὅτι 

τώ ρα δέν μπο ρεῖ νά κά νῃ δι α κό νη μα καί ὅ τι, κα θώς λέ γει, 

«τρ ώγει τζάμ πα τό ψω μί». Ὁ γέ ρον τας αὐ τός, μέ αὐ τήν τήν 

βα θει ά τα πεί νω σι, ἔ χει πολ λή χά ρι καί πολ λή εἰ ρή νη στήν 

ψυ χή του. Ὅ ταν ἔρ χων ται λα ϊ κοί Χρι στι α νοί νά τόν δοῦν 

–φαί νε ται ὅτι ὁ Θε ός τόν πλη ρο φο ρεῖ– χω ρίς νά τοῦ ποῦν 

αὐ τοί καί νά τόν ἐ ρω τή σουν συγ κε κρι μέ να πρά γμα τα, τούς 

λέ γει αὐ τό τό ὁ ποῖ ο ἔ χει ὁ κα θέ νας πνευ μα τι κή ἀνάγ κη νά 

ἀ κού σῃ.

Ἕνας ἄλ λος μο να χός πού ἔ ζη σε στό μο να στή ρι μας καί 

ἐκοι μή θη πρό ὀ λί γων ἐ τῶν, ὁ π. Ἐφραίμ, καί αὐ τός εἶ χε αὐ τήν 

τήν βα θει ά τα πεί νω σι. Κά πο τε ἦ ταν ἄρ ρω στος στό νο σο κο-

μεῖ ο «Θ ε αγ ένε ιο» στήν Θεσ σα λο νί κη. Ἐκεῖ τόν ἐπι σκέ φθηκα 
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μο να χός πού δέν ἀ γω νί ζε ται. Ἔ τσι ρί χνει στά χτη στά μά τι α 

τοῦ κό σμου, γιά νά κρύ ψῃ τίς πο λυ ή με ρες νη στεῖ ες του καί 

τόν με γά λο ἀ γώ να πού κά νει. 

Βέ βαι α θά ἔ χε τε ἀ κού σει γιά τούς σα λούς διά Χρι στόν. 

Ὑπάρ χει καί στό Ἅ γι ο Ὄ ρος μία τέ τοι α σα λό της σέ με ρι κούς 

μο να χούς. Γι᾿ αὐ τό δέν πρέ πει νά βι α ζό μα στε νά βγά ζου με 

συμ πε ρά σμα τα γιά μο να χούς πού τούς βλέ που με νά κά νουν 

πρά γμα τα λί γο πα ρά ξε να ἤ πού φαι νο με νι κά δί νουν τήν ἐν-

τύ πω σι ὅτι δέν εἶ ναι ἐνά ρε τοι, δι ό τι αὐ τά μπο ρεῖ νά γί νων-

ται γιά νά κρύ ψουν τήν ἀ ρε τή καί τήν με γά λη ἄ σκη σι, τήν 

ὁ ποί α ἔ χουν αὐ τοί οἱ μο να χοί.

Βέ βαι α χα ρι τω μέ νοι πα τέ ρες τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους δέν εἶ ναι 

μό νον αὐ τοί πού ὁ κό σμος γνω ρί ζει γιά τήν πολ λή ἀ ρε τή 

τους, τήν δι ά κρι σί τους, τό προ ο ρα τι κό τους χά ρι σμα, ἀλ λά 

καί ἄλ λοι πα τέ ρες πού δέν εἶ ναι εὐ ρύ τε ρα γνω στοί. Καί αὐ-

τοί εἶ ναι χα ρι τω μέ νοι, καί αὐ τοί ἀ γω νί ζον ται, κλαῖ νε, μετα-

νο οῦν συνέ χει α γιά τίς ἁ μαρ τί ες τους, γιά τίς ἁ μαρ τί ες ὅ λου 

τοῦ κό σμου. Χα ρι τώ νον ται σι γά -σ ιγά ἀπό τόν Θεό καί τούς 

ἀ ξι ώ νει ὁ Θε ός νά κά νουν ἕνα πρα γμα τι κά χρι στι α νι κό θά-

να το.

Στό δι ά στη μα πού ὁ Θε ός μέ ἀ ξί ω σε νά εἶ μαι στό Ἅ γι ο Ὄ-

ρος, εἶ δα τήν κοί μη σι 15 πα τέ ρων. Μοῦ ἔκα νε ἐν τύ πω σι ὅτι 

ὅ λοι αὐ τοί οἱ πα τέ ρες εἶ χαν ἕναν πά ρα πο λύ κα λό θά να το, 

παρ᾿ ὅτι ὡς ἄν θρω ποι μπο ρεῖ νά εἶ χαν καί κά ποι ες ἀ δυ να-

μί ες. Τούς ἀ ξί ω σε ὁ Θε ός μέ πολ λή εἰ ρή νη νά φύ γουν ἀπό 

αὐ τόν τόν κό σμο, μέ ἐξο μο λό γη σι καί μέ με τά νοι α. Με ρι κοί 

μά λι στα ἀπό αὐ τούς προ ε γνώ ρι σαν καί τόν θά να τό τους.

ὅ τι πρά γμα τι δέν ἔ χουν ἀ ρε τή καί δέν ἔ χουν κά νει κανέ να 

πνευ μα τι κό καρ πό στήν μο να χι κή τους ζω ή. Καί παρ᾿ ὅλα 

αὐ τά ἔ χουν εἰ ρή νη στήν ψυ χή τους καί δέν φο βοῦν ται καί 

τόν θά να το, γι α τί τούς πλη ρο φο ρεῖ ἡ συνεί δη σίς τους –παρά 

τήν αἴ σθη σι πού ἔ χουν τῆς πνευ μα τι κῆς τους πτω χεί α ς–  ὅτι 

ἔ χουν τήν Χά ρι τοῦ Θε οῦ καί ὅτι ἔ χουν τό ἔ λε ος τοῦ Θε οῦ.

Κά τι ἄλ λο πού μοῦ ἔ χει κά νει ἐν τύ πω σι στό Ἅ γι ο Ὄ ρος 

–καί ἴ σως ἔ χει κά νει καί σέ σᾶς πού μέ ἀ κοῦ τε καί ἔ χε τε ἔλ-

θει στό Ἅ γι ο Ὄ ρος– εἶ ναι ὅτι οἱ πα τέ ρες δέν εἶ ναι ὁ μοι ό μορ-

φοι, δέν εἶ ναι τυ πο ποι η μέ νοι· ὁ κα θέ νας ἔ χει τόν δι κό του 

προ σω πι κό χα ρα κτή ρα, ἔ χει τήν δι κή του προ σω πι κό τη τα. 

Καί ἡ ἀ ρε τή του καί ἡ στά σις του καί ἡ ὅλη προ σπά θει ά του 

ἔ χουν τήν σφρα γί δα τῆς δι κῆς του προ σω πι κό τη τος. Εἶ ναι 

αὐ θόρ μη τοι· πο τέ δέν θέ λουν νά πα ρα στή σουν ὅτι ἔ χουν ἀ-

ρε τή· ἀν τι θέ τως ἔ χουν μία ἁπλό τη τα, ὥ στε νά δεί χνουν καί 

τά τυ χόν ἐ λατ τώ μα τά τους, μέ χρι ση μεί ου πού οἱ λα ϊ κοί, κα-

θώς βλέ πουν τά ἐ λατ τώ μα τα τῶν μο να χῶν, νά σκαν δα λί ζων-

ται. Ἀλ λά αὐ τούς δέν τούς πει ρά ζει αὐ τό, δι ό τι θέ λουν νά 

δεί χνουν αὐ τό πού εἶ ναι, δέν θέ λουν νά δεί χνουν αὐ τό πού 

δέν εἶ ναι. Ὑπάρ χει δη λα δή μία γνη σι ό τη τα καί μία αὐ θεν τι-

κό τη τα στούς πα τέ ρες τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους.

Τε λευ ταῖ α πλη ρο φο ρή θη κα γιά κά ποι ον μο να χό, ὁ ὁ ποῖ-

ος κά νει με γά λες νη στεῖ ες· εἶ ναι με γά λος ἀ σκη τής· μπο ρεῖ νά 

κά νῃ ἀρ κε τές ἡ μέ ρες νά βά λῃ κά τι στό στό μα του, καί ὅ μως, 

ὅ ταν ἔρ χε ται στίς Κα ρυ ές, πη γαί νει σέ κά ποι ο ἑ στι α τό ρι ο 

καί πί νει μπύ ρα. Τό κά νει γιά νά φαί νε ται, γιά νά σχη μα τί-

ζῃ ὁ κό σμος τήν ἐν τύ πω σι ὅτι εἶ ναι ἕνας ἀ με λής καί ἀ κρα τής 
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θρω πο μέ σα ἀπό τίς ἁπλές ἀλ λά μο να δι κές ἐμ πει ρί ες τῶν χα-

ρι τω μέ νων ἀν θρώ πων πού γνώ ρι σε ὁ ἴ δι ος. Πό ση δι α φο ρά 

πρα γμα τι κά ὑπάρ χει ἀπό τήν δη μο σκό πη σι πού ἀ κού σα με 

στήν ἀρ χή, ἀπό τό πῶς οἱ ἄν θρω ποι γύ ρω μας φαν τά ζον ται 

τόν χα ρι τω μέ νο ἄν θρω πο· τόν θε ω ροῦν ἀνύ παρ κτο. Νά εὐ-

χα ρι στή σου με καί πά λι τόν π. Γε ώρ γι ο γιά τήν ἀ γά πη πού εἶ-

χε νά μᾶς μι λή σῃ γι᾿ αὐ τούς τούς χα ρι τω μέ νους ἀν θρώ πους.

Α ὐ τό πα ρη γο ρεῖ καί ἐμᾶς τούς νε ω τέ ρους, ὅτι ὁ Θε ός 

πρά γμα τι σ᾿ αὐ τούς πού ἀ γω νί ζον ται δί νει τήν Χά ρι του 

καί τούς ἀ ξι ώ νει τε λι κά νά φύ γουν ἀπό αὐ τόν τόν κό σμο 

εἰ ρη νι κά, ἐν Χά ρι τι, καί ἔ τσι νά με τα βοῦν στόν κό σμο τῆς 

αἰ ω νι ό τη τος, ἐκεῖ ὅ που μᾶς πε ρι μέ νει ὁ Χρι στός, ἡ Πα να γί α 

καί οἱ Ἅ γι οι.

Οἱ χα ρι τω μέ νοι πα τέ ρες τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους ἀ φή νουν καί 

τά σώ μα τά τους στά κοι μη τή ρι α τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους. Τά ὀ στᾶ 

τους μά λι στα πολ λές φο ρές εὐ ω δι ά ζουν. Συνέ βη καί στό μο-

να στή ρι μας, σέ κά ποι α ἀνα καί νι σι τοῦ ὀ στε ο φυ λα κί ου τῆς 

Μο νῆς, τήν ὁ ποί α ἐκά να με. Τό ὀ στε ο φυ λά κι ο εἶ ναι κά τω ἀ-

πό τόν κοι μη τη ρι α κό ναό τῶν Ἁγί ων Πάν των, στόν ὁ ποῖ ο 

λει τουρ γοῦ με κά θε Σάβ βα το. Κά θε Πα ρα σκευ ή βρά δυ γί νε-

ται παν νυ χίς, κα τά τήν ὁ ποί α μνη μο νεύ ον ται τά ὀ νό μα τα 

ὅ λων τῶν κε κοι μη μέ νων πα τέ ρων. Κά τω ἀπό τό πα ρεκ κλή σι 

ἀνα παύ ον ται τά ὀ στᾶ τῶν πα τέ ρων. Ὅ ταν ἀνε και νί ζε το τό 

ὀ στε ο φυ λά κι ο, τά ὀ στᾶ με τε φέρ θη σαν μέ σα στό πα ρεκ κλή-

σι. Κα τά τό δι ά στη μα αὐ τό ὅ ποι ος εἰσήρ χε το στόν χῶ ρο τοῦ 

κοι μη τη ρι α κοῦ να οῦ, αἰ σθα νό ταν πο λύ ἔν το να μία εὐ ω δί α 

νά τόν πε ρι λού ῃ. 

* * *

Στό ση μεῖ ο αὐ τό ἡ με τά δο σις τῆς συνεν τεύ ξε ως δι ε κό πη 

–προ φα νῶς λί γο πρίν τό τέ λος της– αἰ φνι δί ως. Ὁ π. Κων-

σταν τῖ νος ἐπι λό γη σε ὡς ἑξῆς:

π. Κων σταν τῖ νος: Α ὐ τά μᾶς εἶ πε ὁ γέ ρον τας π. Γε ώρ γι-

ος, κα θη γού με νος τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Ὁ σί ου Γρη γο ρί ου Ἁ γί ου 

Ὄ ρους, καί χα ρα κτή ρι σε πρα γμα τι κά τόν χα ρι τω μέ νο ἄν-
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«Τά σύμ παν τα σή με ρον

 χα ρᾶς πλη ροῦν ται,

Χρι στός ἐ τέ χθη

ἐκ τῆς Παρ θέ νου» (*)

(Ὄ ρθρος Χρι στου γέν νων)

Πρά γμα τι, κά θε πι στός καί εὐ σε βής χρι στι α νός, ὅ που 

γῆς, χαί ρε ται χα ράν με γά λην, δι ό τι ἐ τέ χθη ὁ Σω τήρ.

Συγ χαί ρουν οἱ ἅ γι οι Ἄγ γε λοι καί οἱ ψυ χές τῶν Ἁ γί ων.

Χαί ρον ται καί οἱ κο σμι κοί ἄν θρω ποι, γι α τί στίς με γά-

λες ἑ ορ τές σπά ζει ἡ μο νο το νί α τῆς κα θη με ρι νό τη τος καί ὁ 

ἑ ορ τα στι κός δι   άκ οσμος τούς ξε κου ρά ζει. Ὅ πως ἔ λε γαν καί 

οἱ ἀρ χαῖ οι Ἕλ λη νες: «β ίος ἀ νε όρ τα στος, μακρά ὁ δός ἀ παν-

δόχευ τος».

Ἀλ λά ἡ χα ρά τῶν πι στῶν ψυ χῶν δέν εἶ ναι μό νο ψυ χο λο-

γι κή, ἐ ξω τε ρι κή, πρό σκαι ρη. Εἶ ναι βα θει ά πνευ μα τι κή. Πη-

γά ζει ἀπό τήν αἴ σθη σι τῆς ἀ πεί ρου ἀ γά πης καί φι λαν θρω-

πί ας τοῦ Ἁ γί ου Θε οῦ, πού ἐκ δη λώ θη κε μέ τήν ἐ ναν θρώ πη σι 

τοῦ Λό γου.

(*) Ἑόρτιος χαιρετισμός τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας ἐπί τῇ 
ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τοῦ 2005.

Ἀ να φω νεῖ ἡ πι στή ψυ χή μέ τόν ἅ γι ο Γρη γό ρι ο τόν Θε ο-

λό γο:

«Ὤ τῆς και νῆς μί ξε ως! Ὤ τῆς πα ρά δο ξου κρά σε ως! Ὁ Ὤν 
γί νε ται καί ὁ ἄ κτι στος κτί ζε ται καί ὁ ἀ χώ ρη τος χω ρεῖ ται 
... Καί ὁ πλου τί ζων πτω χεύ ει· πτω χεύ ει γάρ τήν ἐ μήν σάρ-
κα, ἵν᾿ ἐγώ πλου τή σω τήν αὐ τοῦ θε ό τη τα. Καί ὁ πλή ρης 
κε νοῦ ται, ἵν᾿ ἐγώ τῆς ἐ κεί νου με τα λά βω πλη ρώ σε ως. Τίς ὁ 
πλοῦ τος τῆς ἀ γα θό τη τος; Τί τό πε ρί ἐμέ τοῦ το μυ στή ρι ον; 
Με τέ λα βον τῆς εἰ κό νος καί οὐκ ἐ φύ λα ξα· με τα λαμ βά νει τῆς 
ἐ μῆς σαρ κός, ἵνα καί τήν εἰ κό να σώ σῃ καί τήν σάρ κα ἀ θα-
να τί σῃ» (Λ όγος ΛΗ΄, Εἰς τά Θε ο φά νει α, 13).

Πη γά ζει ἀ κό μη ἡ χα ρά ἀπό τήν δω ρη θεῖ σα στούς ἀν θρώ-

πους εἰ ρή νη καί εὐ δο κί α τοῦ Οὐ ρα νί ου Πα τρός.

∆ι δά σκει ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς ὅτι καί πρό Χρι-

στοῦ ὑ πῆρ χαν με ρι κοί δί και οι ἄν θρω ποι, πού εἶ χαν δεχθῆ 

τήν εἰ ρή νη τοῦ Θε οῦ. Ἀλ λά αὐ τή ἡ εἰ ρή νη ἦ ταν χω ρίς τήν «εὐ-

δ ο κ ία», γι α τί ὁ Λό γος δέν εἶ χε σαρ κω θῆ. ∆έν ἦ ταν «τε λεία 

καί ἀ με τά θε τος», οὔ τε ἐ δί δε το σέ ὅ λους τούς ἀν θρώπους (Ὁ-

μ ιλ ία ΝΗ΄).

Μέ τήν σάρ κω σι τοῦ Λό γου ἐ πῆλ θε εἰ ρή νευ σις, συμ φι λί-

ω σις καί κα ταλ λα γή τοῦ ἐ πα να στα τη μέ νου ἀν θρώ που πρός 

τόν Θε όν.

Ἡ πρός τόν Θε όν ἐ πι στρο φή καί εἰ ρή νευ σις διά τοῦ Κυ ρί-

ου Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ συ νε τέ λε σε, ὥ στε νά ἀ πο κα τα στα θῇ καί 

ἡ ἐ σω τε ρι κή εἰ ρή νη στίς ψυ χές τῶν ἀν θρώ πων καί ἡ πρός 

ἀλ λή λους εἰ ρή νη καί ἀ γά πη.
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Μπο ροῦ με πρα γμα τι κά νά χαι ρό μα στε, ὅ ταν ἀ πο λαμ βά-

νου με βα θει ά εἰ ρή νη μέ τόν Θε ό, τόν ἑ αυ τό μας καί τόν συν-

άν θρω πο.

Ὁ σύγ χρο νος ἄν θρω πος, πού δέν χαί ρε ται γι α τί δέν εἰ ρη-

νεύ ει, προ σπα θεῖ μέ τήν ἐ ξω στρέ φει α νά ξε χά σῃ τήν δυ στυ-

χί α του. Γι᾿ αὐ τό δέν θέ λει νά μεί νῃ οὔ τε γιά λί γο μό νος του, 

χω ρίς κά ποι ο ἐ ξω τε ρι κό ἐ ρέ θι σμα νά τόν ἀ πα σχο λῇ.

Γρά φει κά που ὁ Πα σκάλ, ὅτι ὁ πιό δυ στυ χής ἄν θρω πος 

εἶ ναι ὁ βα σι λι άς. Γι᾿ αὐ τό ἔ χει πάν τα κον τά του τόν γε λω το-

ποι ό, γιά νά τόν κά νῃ νά ξε χνᾷ τήν δυ στυ χί α του.

Σύγ χρο νες μορ φές γε λω το ποι ῶν γιά τόν ἄν θρω πο, πού 

τοῦ λεί πει ἡ εἰ ρή νη καί ἡ χα ρά τοῦ Χρι στοῦ, εἶ ναι τό ρα διό-

φω νο, ἡ τη λε ό ρα σις, τό δι α δί κτυ ο, τό κι νη τό τη λέ φω νο, οἱ ἀ-

πρό σω πες καί θο ρυ βώ δεις δι α σκε δά σεις, ἡ μέ θη τῆς ταχύτη-

τος, ὁ ἀ κτι βι σμός.

Εὐ τυ χεῖς ὅ σοι θά μεί νουν γιά λί γο μό νοι τους, θά δι α πι-

στώ σουν τό ἐ σω τε ρι κό τους κε νό καί ἀ νι κα νο ποί η το, καί 

θά ἀ να ζη τή σουν τόν Λό γο.

Εὐ τυ χεῖς ὅ σοι θά ἑ τοι μά σουν τόν ἔσω ἄν θρω πο, γιά νά 

ἀ να κλί νουν σ᾿ αὐ τόν τόν σαρ κω θέν τα Θε ό. Τό τε πρά γμα τι 

θά εἰ ρη νεύ σουν καί θά χα ροῦν.

Ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς, μέ τό κεί με νο πού ἀ κο-

λου θεῖ, θά μᾶς βο η θή σῃ νά συ νει δη το ποι ή σου με τόν ἀ γώ να 

πού πρέ πει νά κά νου με γιά νά εἰ ρη νεύ σου με μέ τόν Θε ό, τόν 

ἑ αυ τό μας καί τόν συ νάν θρω πό μας:

« Α ὐτήν τήν εἰ ρή νη νά φυ λάσ σω με, ἀ δελ φοί, ὅσο μπο ροῦ-
με. ∆ι ό τι αὐ τήν ἐ λά βα με ὡς κλη ρο νο μί α ἀπό τόν Σω τή ρα 

μας πού ἐ γεν νή θη σή με ρα καί μᾶς ἔ δω σε τό Πνεῦ μα τῆς υἱο-
θε σί ας, διά τῆς ὁ ποί ας γι νό με θα “κλ ηρ ον όμοι μέν Θε οῦ, συγ-
κλη ρο νό μοι δέ Χρι στοῦ” (Ρωμ. η΄ 17).

Ἄς εἰ ρη νεύ ω με λοι πόν μέ τόν Θε ό, τη ρών τας ὅσα εἶ ναι 
εὐ ά ρε στα σέ Α ὐ τόν: τήν σω φρο σύ νη, τήν φι λα λή θει α, τήν 
δι και ο πρα γί α, τήν καρ τε ρί α στίς προ σευ χές καί τίς δε ή-
σεις, “ ᾄδο ντες καί ψάλ λον τες ἐν ταῖς καρ δί αις ἡ μῶν” (Ἐφ. 
ε΄ 19) καί ὄχι μό νο μέ τά χεί λη.

Ἄς εἰ ρη νεύ ω με μέ τούς ἑ αυ τούς μας, ὑ πο τάσ σον τας τήν 
σάρ κα τῷ πνεύ μα τι (τό σαρ κι κό φρό νη μα στόν νό μο τοῦ 
Πνεύ μα τος), ἐ κλέ γον τας νά ζοῦ με ὅ πως ἀ παι τεῖ ἡ συ νεί δη-
σίς μας καί φρον τί ζον τας, ὥ στε ὁ ἐ σω τε ρι κός μας κό σμος 
τῶν λο γι σμῶν νά κι νῆ ται μέ κο σμι ό τη τα καί κα θα ρό τη τα. 
∆ι ό τι ἔ τσι μό νο θά κα τα στεί λω με τόν ὄν τως ἐμ φύ λι ο πό λε-
μο πού δι ε ξά γε ται μέ σα μας.

Ἄς εἰ ρη νεύ ω με με τα ξύ μας, “ ἀν εχ όμ ενοι ὁ ἕ νας τίς ἀδυ-
να μί ες τοῦ ἄλ λου καί συγ χω ρών τας, ἄν τυ χόν κά ποι ος ἔ χει 
πα ρά πο νο ἀπό τόν ἄλ λον, ὅ πως καί ὁ Χρι στός μᾶς συ νεχώ-
ρη σε” (πρβλ. Κολ. γ΄ 13), καί δεί χνον τας με τα ξύ μας εὐ σπλαγ-
χνί α πού πη γά ζει ἀπό τήν με τα ξύ μας ἀ γά πη, καθώς καί 
ὁ Χρι στός ἀπό τήν ἀ γά πη Του καί μό νο πρός ἐ μᾶς μᾶς εὐ-
σπλαγ χνί σθη κε καί γιά χά ρι μας ἐ νην θρώ πη σε.

Ἔ τσι λοι πόν, ἀ φοῦ ἀ νορ θω θοῦ με ἀπό τήν πτῶ σι τῆς ἁ-
μαρ τί ας μέ τήν δι κή Του βο ή θει α καί Χά ρι καί ἀ φοῦ ἀ νε-
βοῦ με (πνε υμ ατ ικά) διά τῶν ἀ ρε τῶν, θά ἀ πο κτή σου με “τό 
πο λί τευ μα ἡ μῶν ἐν οὐ ρα νοῖς” (Φ ιλιπ. γ΄ 20), ἀπό ὅ που πε ρι-
μέ νου με τήν ἐλ πί δα μας νά λυ τρω θοῦ με ἀπό τήν φθο ρά καί 
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νά ἀ πο λαύ σω με τά οὐ ρά νι α καί αἰ ώ νι α ἀ γα θά ὡς τέ κνα 
τοῦ Οὐ ρα νί ου Πα τρός» ( Ὁμ ιλ ία ΝΗ΄, Εἰς τήν κα τά σάρ κα 

σω τή ρι ον Γέν νη σιν τοῦ Κυ ρί ου, 15).

Στούς ἐν Χρι στῷ ἀ δελ φούς μας εὐ χό με θα πλου σί αν τήν 

Χά ριν τοῦ ἐ ναν θρω πή σαν τος Κυ ρί ου μας καί τήν ἀπό Α ὐ-

τόν πη γά ζου σα εἰ ρή νη καί χα ρά γιά τίς ἅ γι ες αὐ τές ἡ μέ ρες, 

τό νέ ον ἔ τος καί ὅλη μας τήν ζω ή.

Ἅ γι α Χρι στού γεν να 2005
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Εὐ λο γη μέ νος ὁ ἐρ χό με νος

ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου(*)

«Σ ήμ ερον ἡ χά ρις τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος ἡ μᾶς συνή γα γε· καί 
πάν τες αἴ ρον τες τόν Σταυ ρόν Σου λέ γο μεν · Εὐ λο γη μέ νος ὁ ἐρ-
χό με νος ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου, Ὠ σαν νά ἐν τοῖς ὑ ψί στοις».

(∆ οξ αστ ικόν Κυ ρι α κῆς τῶν Βα ΐ ων).

Πρά γμα τι ἡ Χά ρις τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος μᾶς συνά γει 

καί σή με ρα, τήν Κυ ρι α κή τῶν Βα ΐ ων, καί πάν το τε 

στήν Ἁ γί α Ἐκ κλη σί α.

Μέ τίς δι κές μας δυ νά μεις δέν θά μπο ρού σα με νά συμ με τέ-

χου με στήν κοι νω νί α τῆς Ἐκ κλη σί ας, στίς συνά ξεις της, στά 

μυ στή ρι ά της, στήν λα τρεί α της.

Ἡ Χά ρις τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος καί μᾶς προ σκα λεῖ ἀλ λά 

καί πα ρά τήν ἁ μαρ τω λό τη τά μας μᾶς χα ρι τώ νει καί γι νό μα-

στε μέ λη τοῦ Ἁ γί ου Σώ μα τος τοῦ Χρι στοῦ.

Χρει ά ζε ται ὅ μως καί ἡ ἰ δι κή μας συνέρ γει α στήν δω ρε ά 

τῆς Χά ρι τος. Συνερ γοῦ με καί ἐμεῖς μέ τήν Χά ρι, ὅ ταν αἴ ρω-

(*) Ἑόρτιος χαιρετισμός τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας ἐπί τῇ 
ἑορτῇ τοῦ Πάσχα 2006.
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Πολ λές φο ρές στήν ἱ ε ρά Ἀ κο λου θί α τῆς Κυ ρι α κῆς τῶν 

Βα ΐ ων θά ἐπα να λά βου με τό «ε ὐλ ογ ημ ένος ὁ ἐρ χό με νος...». 

Καί πά λι δέν μᾶς φθά νουν οἱ ὅ σες φο ρές θά τόν ἐπευ φη μή-

σου με. Θά θέ λα με ἀ ε νά ως νά τόν ὑπο δε χό μα στε στήν καρ-

δι ά μας μέ τό «ε ὐλ ογ ημ ένος ὁ ἐρ χό με νος». 

Γλυ κύ τα τε, πρα ό τα τε, εἰ ρη νι κώ τα τε, εὐ σπλαγ χνι κώ τα τε, 

Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, εἶσαι ὄχι μό νο εὐ λο γη μέ νος, ἀλ λά ὁ μό-

νος εὐ λο γη μέ νος Κύ ρι ος.

Εἶ σαι εὐ λο γη μέ νος, γι α τί Θε ός ὤν προ αι ώ νι ος καί παν το-

κρά τωρ ἐκέ νω σες τόν ἑ αυ τόν Σου, ἔ λα βες δού λου μορ φήν, 

μᾶς ἐπε σκέ φθης στήν τα λαι πω ρί α μας γιά νά μᾶς σώ σῃς.

Εἶ σαι εὐ λο γη μέ νος, γι α τί ἦλ θες ἀνά με σά μας ὄχι γιά νά 

δι α κο νη θῇς, ἀλ λά γιά νά μᾶς δι α κο νή σῃς. Ὄχι γιά νά δο ξα-

σθῇς, ἀλ λά γιά νά μᾶς δο ξά σῃς.

Εἶ σαι εὐ λο γη μέ νος, γι α τί ἦλ θες «ε ὐε ργ ετῶν καί ἰ ώ μενος» 

(Πραξ. ι΄ 38), γι α τί ἐ θε ρά πευ σες τούς ἀ σθε νεῖς μας καί ἀ-

νέστη σες τούς νε κρούς μας, ὅ πως τόν τε τρα ή με ρο Λά ζα ρο, 

προ α ναγ γέλ λον τας καί τήν ἰ δι κή Σου Ἀνά στα σι.

Εἶ σαι εὐ λο γη μέ νος, γι α τί μᾶς πα ρέ δω σες τήν θεί α καί οὐ-

ρά νι ο δι δα σκα λί α Σου, τό ἅ γι ο Εὐ αγ γέ λι ό Σου, μέ τό ὁ ποῖ ο 

μᾶς ὁ δη γεῖς στόν Οὐ ρα νό.

Εἶ σαι εὐ λο γη μέ νος, γι α τί ἑκού σι α πο ρεύ ε σαι στό Πά θος 

καί στόν Σταυ ρό καί στόν θά να το, γιά νά θυ σι α σθῇς ὡς βα-

σι λεύς γιά τούς ὑπη κό ους Σου, τόν κό σμο Σου.

Εἶ σαι εὐ λο γη μέ νος, γι α τί ἐνῶ ἐ τά φης, ἀνα στή θη κες ἐκ 

τῶν νε κρῶν τρι ή με ρος, συνα να στή σας παγ γε νῆ τόν Ἀ δάμ.

μεν τόν Σταυ ρόν τοῦ Κυ ρί ου. Ὅ ταν ἀ γω νι ζόμαστε κα τά τοῦ 

ἐ γω ϊ σμοῦ μας, τῶν πα θῶν μας, τῆς φι λαυ τί ας μας. Ὅταν ἀ-

γω νι ζόμαστε νά ἀπο κτή σου με τίς ἅ γι ες εὐ αγ γε λι κές ἀ ρε τές 

τῆς ἀ γά πης, τῆς τα πει νο φρο σύ νης, τῆς με τα νοί ας, τῆς ἐγ κρα-

τεί ας, τῆς ὑπα κο ῆς. Ὅ ταν ὑπο μέ νου με τίς δο κι μα σί ες καί τά 

βά σα να τῆς ζω ῆς μας μέ χρι στι α νι κή καρ τε ρί α καί ἐμ πιστο-

σύ νη στήν ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ. Ὅ ταν ἀν τι με τω πί ζου με τόν θά-

να τό μας ἤ τόν θά να το τῶν ἀ γα πη μέ νων μας προ σώ πων μέ 

τήν ἐλ πί δα τῆς αἰ ω νί ου ζω ῆς καί τῆς ἀνα στά σε ως τῶν νε-

κρῶν.

Συνερ γοῦ με ἀ κό μη μέ τήν Χά ρι τοῦ Θε οῦ, ὅ ταν δο ξά ζου-

με, εὐ χα ρι στοῦ με καί ἀνυ μνοῦ με τόν Λυ τρω τήν μας Κύ ρι ον 

Ἰ η σοῦν Χρι στόν, ὅ πως ὁ λα ός καί τά παι δι ά τῆς Ἱ ε ρου σα-

λήμ κα τά τήν θρι αμ βευ τι κή του εἴσο δο στήν Ἁ γί α Πό λι τῆς 

Ἱ ε ρου σα λήμ.

Μα ζί μέ τόν λα ό τῆς Πα λαι ᾶς ∆ι α θή κης, πού ὑπομονετικά 

τόν ἀνέ με νε τό σους αἰ ῶ νες καί σάν σή με ρα τόν εἶ δε εἰσερχό-

με νον στήν Ἱ ε ρου σα λήμ ἐπί πώ λου ὄ νου κα θή με νον «πραΰν», 

σεί ον τες καί ἐμεῖς τά Βα ΐ α τῶν κλά δων, βο ῶ μεν μέ ὅ ση δύ να-

μι ἔ χει ἡ πτω χή μας καρ δί α: 

«Ε ὐλ ογ ημ ένος ὁ ἐρ χό με νος ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου. Ὠ σαν νά 

ἐν τοῖς ὑ ψί στοις».

Ζῶν τες στόν λει τουρ γι κό χρό νο τῆς Ἐκ κλη σί ας βι ώ νου-

με τά γε γο νό τα τῆς σω τη ρί ας μας ὡς πα ρόν τα. Ἔ τσι συμ με-

τέ χου με στήν πα νή γυ ρι τῆς ὑπο δο χῆς τοῦ Κυ ρί ου στά Ἱ ε ρο-

σό λυ μα.
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νοί, εἶ ναι ἕ τοι μοι μέ τήν ἀ σέ βει ά τους, τήν ἀπι στί α τους, τήν 

κα τά Σοῦ ἐ χθρό τη τά τους, νά κτυ πή σουν, νά ἐξευ τε λί σουν, 

νά ἀ φα νί σουν τήν ἁ γί α πα τρο πα ρά δο το πί στι μας. 

∆ῶ σε με τά νοι α καί συναί σθη σι τῆς ἀπο στα σί ας τους καί 

τοῦ ἐγ κλή μα τος πού ἐπι χει ροῦν κα τά τοῦ πι στοῦ λα οῦ Σου 

καί τῆς Ἁ γί ας Ἐκ κλη σί ας Σου. Καί ἐμᾶς στε ρέ ω σε στήν πί-

στι καί τήν ὁ μο λο γί α Σου.

Εὐ λο γη μέ νε Ἰ η σοῦ,

Πα ρη γό ρη σε, φώ τι σε, ἐνί σχυ σε ὅ σους πι στούς Σου προ σ-

πα θοῦ με νά μή προ δώ σου με τό Ἅ γι ο Βά πτι σμά μας καί τό 

Ἅ γι ο Ὄ νο μά Σου.

Εὐ λο γη μέ νε Ἐ σταυ ρω μέ νε καί Ἀνα στη μέ νε Ἰ η σοῦ, 

« Ὠσα ννά ἐν τοῖς ὑ ψί στοις». Σῶ σέ μας, ὁ δο ξα ζό με νος 

στόν Οὐ ρα νό, ὁ παν το δύ να μος Θε ός καί Σω τή ρας μας.

Χρι στός Ἀνέ στη! Ἀ λη θῶς Ἀνέ στη! 

Ἅ γι ον Πά σχα 2006

Εἶ σαι εὐ λο γη μέ νος, γι α τί πρό τοῦ σω τη ρί ου Πά θους Σου 

μᾶς πα ρέ δω σες τό ἁ γι ώ τα το Μυ στή ρι ο τῆς θεί ας Εὐ χα ρι στί-

ας, ὥ στε νά μπο ροῦ με νά κοι νω νοῦ με τό Σῶ μά Σου καί τό 

Α ἷ μά Σου καί νά συμ με τέ χου με στόν Σταυ ρό καί τήν Ἀνά-

στα σί Σου.

Εἶ σαι εὐ λο γη μέ νος, γι α τί ἀνε λή φθης ἐν δό ξῃ στούς οὐ ρα-

νούς καί ἀνύ ψω σες καί τήν ἰ δι κή μας πε σοῦ σα ἀν θρω πί νη 

φύ σι στήν δό ξα τῆς Ἁ γί ας Τρι ά δος.

Εἶ σαι εὐ λο γη μέ νος, γι α τί τήν Ἁ γί α Πεν τη κο στή μᾶς ἀπέ-

στει λες τό ἐκ τοῦ Πα τρός μό νον ἐκ πο ρευ ό με νον Πα νά γι ό 

Σου Πνεῦ μα, νά μέ νῃ στήν Ἁ γί α Ἐκ κλη σί α Σου αἰ ω νί ως καί 

νά μᾶς κα θο δη γῇ εἰς πᾶ σαν τήν ἀ λή θει αν.

Γιά τούς λό γους αὐ τούς καί ἄλ λους ἀνα ρι θμή τους λό γους 

καί εὐ ερ γε σί ες Σου εἶσαι εὐ λο γη μέ νος, ὁ μό νος εὐ λο γη μέ νος 

καί ἐρ χό με νος ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου.

Εὐ λο γη μέ νε Ἰ η σοῦ,

Ἀ ξί ω σέ μας νά μή φα νοῦ με ἀ χά ρι στοι στίς ἄπει ρες εὐ ερ-

γε σί ες Σου.

Εὐ λο γη μέ νε Ἰ η σοῦ,

Χά ρι σέ μας ἀ λη θι νή με τά νοι α γιά τίς ἁ μαρ τί ες μας.

Εὐ λο γη μέ νε Ἰ η σοῦ,

Χά ρι σέ μας τήν βε βαι ό τη τα τῆς πί στε ως, τήν εἰ ρή νη τῆς 

ψυ χῆς, τήν χαρ μο λύ πη τῆς σταυ ρο α να στα σί μου χρι στι α νι-

κῆς ζω ῆς.

Εὐ λο γη μέ νε Ἰ η σοῦ,

Ζοῦ με σ᾿ ἕνα κό σμο προ βλη μα τι κό, ὑ λι στι κό, ἀ θε ϊ στι κό, 

ὅ που συνάν θρω ποί μας, συμ πα τρι ῶ ται μας, πρώ ην Χρι στι α-
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H ΣΗ ΜΑ ΣΙ Α ΤΗΣ ΝΗ ΨΕ ΩΣ

ΣΤΟΝ Α ΓΩ ΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕ Ω ΣΙ(*)

Σε βα σμι ώ τα τε,

E ὑρ ισκ όμ εθα μέ σα στόν Ἱ ε ρό Ναό τῆς Πα να γί ας μας, ἡ 

ὁ ποί α πρώ τη ἀνέ βη κε τήν κλί μα κα ὅ λων τῶν ἀ ρε τῶν καί 

μᾶς ἐ δί δα ξε, ὅ πως λέ γει ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς στήν 

ὁ μι λί α του στά Εἰ σό δι α1, τόν τρό πο τῆς ἑνώ σε ώς μας μέ τόν 

Θε ό.  

Ἐπί σης, ἡ Ἐκ κλη σί α μας σή με ρα ἑ ορ τά ζει τήν μνή μη τοῦ 

ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ, τοῦ ὁ ποί ου ἡ  με γά λη προσ-

φο ρά ἔγ κει ται στό ὅτι ἐ θε με λί ω σε θε ο λο γι κῶς τήν ἡ συ χα στι-

κή πα ρά δο σι τῆς Ἐκ κλη σί ας, συνο ψί ζον τας ὅ λους τούς πρίν 

ἀ πό αὐ τόν ἁ γί ους Πα τέ ρας, καί δι έ κρι νε στόν Θεό O ὐ σία 

καί Ἄ κτι στες Ἐνέρ γει ες. Ἔ τσι κα τέ στη τό ἀνά χω μα τό σο ἀ-

πέ ναν τι στήν ∆υ τι κή ὀρ θο λο γι στι κή θε ο λο γί α ὅσο καί στούς 

Ἀνα το λι κούς νο η σι αρ χι κούς θε ο λό γους. 

Στη ρί ζο μαι στίς πρε σβεῖ ες τῆς Πα να γί ας μας, στίς ἱ κε σί ες 

τοῦ ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ, στίς εὐ λο γί ες Σας καί 

(*) Ὁ μι λί α τοῦ ἱ ε ρο μο νά χου Γρη γο ρί ου Γρη γο ρι ά του εἰς τόν Ἱ ε ρόν Να όν 
Πα να γί ας Φα νε ρω μέ νης Κο ζά νης, κα τά τήν Β΄ Κυ ρι α κήν τῶν Νη στει ῶν 
τοῦ 2006.

1. Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ ἔργα, Ε.Π.Ε., τόμ. 11ος.

στίς εὐ χές τοῦ σε βα στοῦ Γέ ρον τά μου, ὥ στε ἡ ὁ μι λί α μου, μέ 

θέ μα: «Ἡ ση μα σί α τῆς νή ψε ως στόν ἀ γώ να γιά τήν Θέ ω σι», 

νά εἶ ναι πρός οἰ κο δο μήν καί ὠ φέ λει αν ὅ λων μας.

Ἡ ὁ δός τῆς Θε ώ σε ως

Ὁ Θε ός ἔπλα σε τόν ἄν θρω πο κατ᾿ εἰ κό να καί ὁ μοί ω σίν 

Του. Τοῦ ἔ δω σε τήν δυ να τό τη τα, ἐάν ὑπή κου ε στό θεῖ ο Του 

θέ λη μα, νά με τέ χῃ στό Φῶς Του καί νά ἔχῃ κοι νω νί α μα ζί 

Του, νά δε χθῇ τήν Θέ ω σι, νά γί νῃ Θε ός κα τά Χά ριν. Ἡ ἁ μαρ-

τί α τῆς πα ρα κο ῆς ἐπλή γω σε τόν ἄν θρω πο, ἀνέ κο ψε τήν πο-

ρεί α του πρός τήν Θέ ω σι. Ὅ ταν ὁ Ἀ δάμ πα ρέ βη τήν ἐν το λή 

τοῦ Θε οῦ, ἀπέ θα νε, ὅ πως εἶ χε προ ει δο ποι η θῆ. Ἀπέ θα νε πρῶ-

τα τόν ψυ χι κό θά να το καί ἀ κο λού θη σε ὁ σω μα τι κός θά να-

τος. Ὁ ψυ χι κός θά να τος ἦ ταν ὁ χω ρι σμός του ἀπό τόν Θε ό.

Τήν θε ό πλα στη ψυ χή τοῦ ἀν θρώ που ὁ Θε ός ἐπροί κι σε 

μέ ψυ χι κές δυ νά μεις, τόν νοῦ, τόν λό γο καί τήν αἴ σθη σι, τά 

ὁ ποῖ α συγ κρο τοῦν αὐ τό πού λέ με καρ δί α τοῦ ἀν θρώ που. 

Προ τοῦ ὁ ἄν θρω πος ἁ μαρ τή σῃ, οἱ ψυ χι κές του δυ νά μεις ἦ-

σαν κα θα ρές, ἔ βλε πε νο ε ρά τόν Θε ό, αἰ σθα νό ταν τόν Θε ό, 

κοι νω νοῦ σε μα ζί Του. Ὅ ταν ὅ μως οἱ δυ νά μεις αὐ τές σκο τί-

σθη καν μέ τήν ἁ μαρ τί α, ἔπαυ σαν πλέ ον νά λάμ πων ται ἀπό 

τό Φῶς τοῦ Θε οῦ καί ἔ τσι ὁ ἄν θρω πος ἔ χα σε τήν πα ρη γο-

ρί α του καί αἰ σθάν θη κε γυ μνός. Ἡ χα ρά ἔ γι νε πα ρελ θόν. 

Ἀ κο λού θη σε θλί ψις, πό νος, ὀ δύ νη. Ἔκλαι γε ὁ ἄν θρω πος 

τόν ἀπω λε σθέν τα πα ρά δει σο. Γιά νά πα ρη γο ρη θῇ ἔ στρε ψε 

τόν νοῦ του πρός τά ἔξω, ἀνέ πτυ ξε μία ἐμ πα θῆ σχέ σι πρός 

τήν κτί σι, ἐλ πί ζον τας νά εὕ ρῃ αὐ τό πού ἀπώ λε σε. Ἀν τί ὅ μως 
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χα ρᾶς, ἐ τρύ γη σε κό πο καί μό χθο. Α ὐ το νό μη σε τήν λο γι κή 

του, ἐ ρεύ νη σε τήν κτί σι, οἰ κο δό μη σε τίς ἐπι στῆ μες, ἀλ λά καί 

ἐκεῖ δέν εὑ ρῆ κε ἀνά παυ σι. Μά λι στα ὠ λί σθη σε στήν ἔπαρ σι 

καί τήν ἀ λα ζο νεί α, κα μα ρώ νον τας τά ἔρ γα τῶν χει ρῶν του. 

Ἐν τυ πω σι ά σθη κε ἀπό τό κάλ λος τοῦ νο ός του, πού ἀπό τήν 

φύ σι του ἔ χει κά ποι ο νο ε ρό φῶς, καί νό μι σε γι᾿ αὐ τό ὅτι εἶ-

ναι θε ός. Ἐ σχά τη πτῶ σις!

Α ὐ τή ἦ ταν μέ λί γα λό γι α ἡ εἰ κό να τοῦ πε πτω κό τος ἀν-

θρώ που, ἕως ὅ του ἦλ θε «τό Φῶς τό Ἀ λη θι νόν, τό φω τί ζον 

καί ἁ γι ά ζον πάν τα ἄν θρω πον ἐρ χό με νον εἰς τόν κό σμον»2. 

Ὁ Σαρ κω θείς Κύ ρι ος μέ τήν Σταυ ρι κή θυ σί α Του μᾶς ἐξη γό-

ρα σε ἀπό τήν κα τά ρα τῆς ἁ μαρ τί ας καί μέ τήν Ἀνά στα σί 

Του ἐνέ κρω σε τόν θά να το καί μᾶς ἀνέ στη σε. Ἔ δω σε πά λι 

τήν δυ να τό τη τα σέ ὅ σους μέ ὑπο μο νή ἀ γω νι ζό με θα μέ σα 

στήν Ἐκ κλη σί α, σέ ὅ λους ἐμᾶς πού ἀπο τε λοῦ με τό θε αν θρώ-

πι νο Σῶ μα Του, νά πο ρευ θοῦ με τήν ὁδό τῆς Θε ώ σε ως.

Εὐ χα ρι στοῦ με τόν Κύ ρι ο γιά τό δῶ ρο τῆς δη μι ουρ γί ας 

μας, ἀλ λά ἀπεί ρως πε ρισ σό τε ρο τόν εὐ γνω μο νοῦ με γιά τό 

δῶ ρο τῆς θε ουρ γί ας μας!

Καί ποι ά εἶ ναι ἡ ὁ δός πού ὁ δη γεῖ στήν Θέ ω σι;

Εἶ ναι ἡ ὁ δός τῆς ὑπα κο ῆς στό θέ λη μα τοῦ Θε οῦ, τῆς τη-

ρή σε ως τῶν θεί ων Του ἐν το λῶν, τῆς με τα νοί ας. Εἶ ναι ἡ ὁ δός 

τῆς ἐπι στρο φῆς τοῦ νοῦ στήν καρ δί α καί τῆς ἀπό ἐκεῖ ἀνα-

βά σε ώς του στό Θε ό. Εἶ ναι ὁ ἀ γώ νας πού δέν ἔκα νε ὁ πρω τό-

πλα στος ἄν θρω πος.

2. Εὐχή τῆς Α΄ Ὥρας.

Ὁ ἀ γώ νας αὐ τός δέν εἶ ναι εὔ κο λος, ὅ πως οἱ σω μα τι κές ἀ-

σκή σεις. Ἔ χει δυσκο λί α, γι α τί τήν ἐπι στρο φή μας πρός τόν 

Θεό ἀν τι στρα τεύ ε ται ὁ ἀν τί δι κός μας, ὁ ἀν τί πα λος ἐ χθρός 

μας, ὁ δι ά βο λος, ὁ ὁ ποῖ ος προ σπα θεῖ νά μᾶς ἑλ κύ σῃ πρός 

τά κά τω μέ τούς λο γι σμούς καί τίς φαν τα σί ες. Ὁ πό λε μος 

αὐ τός φαί νε ται σκλη ρός καί δύσκο λος, ἀλ λά μπο ροῦ με νά 

τόν φέ ρου με εἰς πέ ρας, δι ό τι, ὅ πως λέ γει ὁ ἀπό στο λος Παῦ-

λος, ἔ χου με ὁ πλι σθῆ μέ τά κα τάλ λη λα ὅ πλα: «Ἐν σαρ κί γάρ 

πε ρι πα τοῦν τες οὐ κα τά σάρ κα στρα τευ ό με θα· τά γάρ ὅ πλα 

τῆς στρα τεί ας ἡ μῶν οὐ σαρ κι κά, ἀλ λά δυ να τά τῷ Θεῷ πρός 

κα θαί ρε σιν ὀ χυ ρω μά των· λο γι σμούς κα θαι ροῦν τες καί πᾶν 

ὕ ψω μα ἐπαι ρό με νον κα τά τῆς γνώ σε ως τοῦ Θε οῦ, καί αἰ χμα-

λω τί ζον τες πᾶν νό η μα εἰς τήν ὑπα κο ήν τοῦ Χρι στοῦ»3. Καί 

ὁ ἀπό στο λος Πέ τρος ἐπί σης: «∆ ιό ἀνα ζω σά με νοι τάς ὀ σφύ-

ας τῆς διανοίας ὑ μῶν, νή φον τες, τε λεί ως ἐλ πί σα τε ἐπί τήν 

φε ρο μέ νην ὑ μῖν χά ριν...»4.

Τόν νο ε ρό αὐ τόν ἀ γώ να πε ρι γρά φει ὁ μα κα ρι στός γέ ρων 

Πα ΐ σι ος ὡς ἑξῆς: «Ὁ ἄν θρω πος ὅ ταν ἀρ χί ση νά κά νη ἐ σω-

τε ρι κή ἐρ γα σί α, πα ρα κο λου θεῖ τόν ἑ αυ τό του, προ σπα θεῖ 

νά δι ώ χνη τούς κα κούς λο γι σμούς καί νά καλ λι ερ γῆ τούς 

κα λούς. Συνε χί ζον τας αὐ τήν τήν προ σπά θει α, φθά νει με τά 

ἀπό ἕνα χρο νι κό δι ά στη μα νά ἔχη μό νον κα λούς λο γι σμούς. 

Ἀπό τό δι ά στη μα πού εἶ χε τούς κα κούς λο γι σμούς στόν κό-

σμο, θά ἐξαρ τη θῆ καί τό δι ά στη μα πού θά χρει α σθῆ γιά νά 

φύ γουν. Στήν συνέ χει α, σι γά -σ ιγά στα μα τοῦν καί οἱ κα λοί 

3. Β΄ Κορ. ι΄ 4-6.
4. Α΄ Πέ τρ. α΄ 13.
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λο γι σμοί καί φθά νει σέ ἕνα ἄ δει α σμα. Τό τε περ νᾶ μία πε ρί-

ο δο πού δέν ἔ χει οὔ τε κα λούς οὔ τε κα κούς λο γι σμούς. Α ὐ τή 

ἡ φά ση φέρ νει καί κά ποι α ἀνη συ χί α στήν ψυ χή καί ὁ ἄν-

θρω πος ἀρ χί ζει νά ἀνα ρω τι έ ται: “Τί συμ βαί νει; Τί γί νε ται 

τώ ρα; Εἶ χα κα κούς λο γι σμούς, ἔφυ γαν, ἦρ θαν κα λοί. Τώ ρα 

δέν ἔχω οὔ τε κα κούς οὔ τε κα λούς”. Με τά ἀπό αὐ τό τό ἄ δει-

α σμα γε μί ζει ὁ νοῦς μέ τήν θεί α Χά ρη καί ἔρ χε ται ὁ θεῖ ος 

φω τι σμός»5.

Ἡ οὐ σί α τῆς νή ψε ως

Ὁ ἀ γώ νας γιά τήν ἐπι στρο φή τοῦ νοῦ στήν καρ δι ά, σύμ-

φω να μέ τήν πα τε ρι κή ὁ ρο λο γί α, λέ γε ται νο ε ρά ἐρ γα σί α καί 

πε ρι λαμ βά νει τήν νῆ ψι καί τήν νο ε ρά προ σευ χή.

Ἡ νῆ ψις εἶ ναι ἕνας ἀ γώ νας, πού ἀνα πτύσ σε ται σέ δύο 

στά δι α. Τό πρῶ το στά δι ο ἀ φο ρᾶ στήν κα θα ρό τη τα τοῦ νοῦ. 

Ὁ νοῦς κα θα ρί ζε ται εὔ κο λα, ἀλ λά καί εὔ κο λα μο λύ νε ται. 

Κα θα ρί ζε ται, ὅ ταν ἀ σχο λού με θα μέ τήν ἀνά γνω σι τῶν Ἁ γί-

ων Γρα φῶν καί τῶν ἔρ γων τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων, ὅ ταν κο πι-

ά ζου με στήν νη στεί α, τήν ἀ γρυ πνί α, τήν ἡ συ χί α, καί ὅ ταν 

ἀπο φεύ γου με τίς ψυ χο φθό ρες συνα να στρο φές. Μο λύ νε ται 

ἀν τι θέ τως, ὅ ταν καλ λι ερ γοῦ με ἐμ πα θεῖς λο γι σμούς ἤ προσ-

λαμ βά νου με μέ τίς αἰ σθή σεις μας ἁ μαρ τω λές ἐξω τε ρι κές ἐν-

τυ πώ σεις. Εἶ ναι αὐ τές πού τήν ὥρα τῆς προ σευ χῆς ἔρ χον ται 

στόν νοῦ μας καί μᾶς ἐμ πο δί ζουν νά κά νου με κα θα ρή προσ-

5. Γέ ρον τος Πα ϊ σί ου Ἁ γι ο ρεί του, Λό γοι, τόμ.  Γ΄ (Πνε υμ ατ ικός ἀ γώ νας), 
ἔ κδ. Ἱ ε ροῦ Ἡ συ χα στη ρί ου «Ε ὐα γγ ελ ιστής Ἰ ω άν νης ὁ Θε ο λό γος», Σου ρω-
τή Θε σ/ν ίκης 2001, σελ. 60.

ευ χή. Ἡ ἀπο φυ γή λοι πόν τῶν ἐξω τε ρι κῶν πα ρα στά σε ων 

καί ἡ συγ κέν τρω σις τοῦ νοῦ συνι στοῦν τό πρῶ το στά δι ο 

τῆς νη πτι κῆς ἐρ γα σί ας. 

Τό δεύ τε ρο στά δι ο ἀ φο ρᾶ στήν κα θα ρό τη τα τῆς καρ δί-

ας. Συνί στα ται στήν συνέ λι ξι (μ άζ εμα) τοῦ νοῦ καί τήν κα-

τά βα σί του στήν καρ δί α, ὅ που ὁ πλι σμέ νος μέ τήν προ σευ χή 

«Κ ύρ ιε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ λέ η σόν με τόν ἁ μαρ τω λόν» στέ κε ται 

σάν φύ λα κας καί φρου ρός καί ἐμ πο δί ζει τήν εἴσο δο κά θε ἐμ-

πα θοῦς λο γι σμοῦ καί φαν τα σί ας. Σέ αὐ τό ἀ κρι βῶς ἔγ κει ται 

ἡ οὐ σί α τῆς νη πτι κῆς ἐρ γα σί ας, ἡ ὁ ποί α ἔ χει ὡς σκο πό τήν 

ἀπά θει α. Ἡ ἐρ γα σί α αὐ τή εἶ ναι ἐπί πο νος, μα κρο χρό νι ος, ἀλ-

λά καί πρό ξε νος πολ λῶν εὐ λο γι ῶν.

Τώ ρα μπο ροῦ με νά ὁ ρί σου με, τί εἶ ναι νῆ ψις. Κα τά τόν 

ἅ γι ο Ἰ ω άν νη τόν Χρυ σό στο μο: «Γρ ηγ ορ ήσ εως ἐπί τα σις ἡ νῆ-

ψις ἐ στίν»6. Νῆ ψις εἶ ναι ὁ δρό μος γιά τήν τή ρη σι κά θε ἐντο-

λῆς τοῦ Θε οῦ καί τήν ἀπό κτη σι κά θε ἀ ρε τῆς. Κα τά τόν ἅ γι ο 

Ἡ σύ χι ο τόν Πρε σβύ τε ρο7, ἡ νῆ ψις λέ γε ται καί καρ δι α κή ἡ-

συ χί α. Ὁ ἅ γι ος Ἡ σύ χι ος πα ρο μοι ά ζει τό ἔρ γο τῆς νή ψε ως μέ 

αὐ τό τῆς ἀ ρά χνης. Ἡ ἀ ρά χνη πλέ κει τόν ἱ στό της, πού συμ βο-

λί ζει τό σύνο λο τῶν ψυ χο σω μα τι κῶν δυ νά με ων τοῦ ἀν θρώ-

που, καί ἡ ἴ δι α (ὡς νοῦς) κα ρα δο κεῖ πό τε θά ἐμ φα νι σθῇ κά-

ποι ο ζω ΰ φι ο (δηλ. ἐμ πα θής λο γι σμός) γιά νά τό νε κρώ σῃ.

6. Ὑ πό μνη μα εἰς τήν Α΄ πρός Θεσ σα λο νι κεῖς, ὁ μι λί α Θ΄, πα ρά γρ. γ΄, PG 
62, 450.
7. Φιλοκαλία, τόμ. Α΄, ἔκδ. ΑΣΤΗΡ, Ἀθῆναι 1974, σελ. 141.
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Τό ἔρ γο τῆς νή ψε ως

Ἡ πο λι ορ κη τι κή μη χα νή, τήν ὁ ποί α χρη σι μο ποι εῖ ὁ δι ά-

βο λος προ κει μέ νου νά ἁ λώ σῃ τήν ψυ χή,  εἶ ναι οἱ λο γι σμοί 

καί οἱ φαν τα σί ες. Ὅ ταν ἕνας ἁ μαρ τω λός λο γι σμός ἔρ χε ται 

στόν νοῦ, αὐ τό ὀ νο μά ζε ται προ σβο λή καί ἀπο τε λεῖ τό πρῶ-

το στά δι ο ἐξε λί ξε ως τοῦ πει ρα σμοῦ. Ἡ προ σβο λή δέν λο γί-

ζε ται ὡς ἁ μαρ τί α, γι α τί εἶ ναι ἔρ γο τοῦ δι α βό λου καί ὄχι τῆς 

θε λή σε ώς μας. 

Τό ἑπό με νο στά δι ο εἶ ναι ὁ συν δυ α σμός. Ἡ ἡ δο νι κή εἰ κό-

να συνε χί ζει νά ἀπα σχο λῇ τόν νοῦ καί ἀρ χί ζει ἡ συ ζή τη σις 

μέ τόν ἐμ φα νι σθέν τα λο γι σμό εἴ τε ἐμ πα θῶς εἴ τε ἀπα θῶς. Ἡ 

στά σις αὐ τή λο γί ζε ται ὡς μι σή πτῶ σις, γι α τί καί τό τε ὁ νοῦς 

ἔ χει πά θει ζη μί α, ἐπει δή τόν ἐμό λυ νε ὁ δι ά βο λος. ∆η λα δή, 

ὅ πως ἔ λε γε ὁ π. Πα ΐ σι ος, «ε ἶναι σάν νά ἦρ θε ὁ δι ά βο λος καί 

τοῦ λέ με: “Κ αλ ημ έρα, τί γί νε ται; Κα λά; Κά θη σε νά σέ κε ρά-

σω. Ἄ, ὁ δι ά βο λος εἶσαι; Φύ γε γρή γο ρα”. Ἀ φοῦ εἶ δες ὅτι εἶ-

ναι ὁ δι ά βο λος, γι α τί τόν ἔ βα λες μέ σα; Τόν κέ ρα σες καί θά 

ξα νάρ θη»8.

Ἀ κο λου θεῖ ἡ συγ κα τά θε σις, δη λα δή ἡ ἡ δο νι κή στρο φή 

τῆς ψυ χῆς στόν λο γι σμό. Ἐδῶ ὑ πάρ χει ἁ μαρ τί α. Ἕ πε ται ἡ 

αἰ χμα λω σί α, ὅ που ὁ λο γι σμός δε σπό ζει στόν νοῦ καί τήν θέ-

λη σι τοῦ ἀν θρώ που. Τέ λος ἀ πο μέ νει ἡ πρᾶ ξις, ἡ ὁ ποί α, δο θεί-

σης εὐ και ρί ας, θά πρα γμα το ποι η θῇ. Καί ὅ ταν ἡ πρᾶξις ἐ πα-

να λαμ βά νε ται καί πο λυ και ρί σῃ, ἔ χου με τό πά θος, τό ὁποῖ ο 

8. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι, ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 67.

ἀπό τήν πολ λή συ νή θει α κά νει τήν ψυ χή νά πα ραδίδεται 

μό νο σ᾿ αὐ τό.

Ὅ ταν ἀ σκοῦ με νη πτι κή ἐρ γα σί α, προ σπα θοῦ με μέ μία 

βου λη τι κή κί νη σι νά ἀπω θή σου με τόν ἐμ πα θῆ λο γι σμό. Οἱ ἅ-

γι οι Πα τέ ρες συνι στοῦν νά τόν ἀπορ ρί πτου με ἀ μέ σως, ὅ ταν 

εὑ ρί σκε ται στό στά δι ο τῆς προ σβο λῆς. Ἐάν μέ τήν βο ή θει α 

τῆς προ σευ χῆς τό ἐπι τύ χου με, ἀνα χαι τί ζε ται ἡ ἁ μαρ τί α. ∆ι α-

φο ρε τι κά χρει ά ζε ται με τά νοι α καί ἐξο μο λό γη σις. Ἡ δι αρ κής 

ἐ γρή γορ σις γιά τήν ἀπώ θη σι τοῦ λο γι σμοῦ εἶ ναι ἀ κρι βῶς ἡ 

νῆ ψις. Ὁ προ φή της ∆αυ ίδ τήν πε ρι γρά φει πο λύ χα ρα κτη-

ρι στι κά: «Θ υγ άτηρ Βα βυ λῶ νος ἡ τα λαί πω ρος... μα κά ρι ος 

ὅς κρα τή σει καί ἐ δα φι εῖ τά νή πι ά σου πρός τήν πέ τραν»9.  

Θυ γά τηρ Βα βυ λῶ νος εἶ ναι ἡ ἁ μαρ τί α. Μα κά ρι ος, λέ γει ὁ 

Ψαλ μω δός, εἶ ναι ἐκεῖ νος ὁ ὁ ποῖ ος θά συλ λά βῃ τά νή πι α τῆς 

ἁ μαρ τί ας, δη λα δή τούς λο γι σμούς, καί θά τά συν τρί ψῃ ἐπά-

νω στήν πέ τρα, πού εἶ ναι ὁ Χρι στός, ἐπι κα λού με νος τήν βο ή-

θει α Του μέ τήν εὐ χή: «Κ ύρ ιε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, ἐ λέ η σόν με τόν 

ἁ μαρ τω λό». 

Ὑπάρ χει καί ἕνας δεύ τε ρος τρό πος ἀν τι με τω πί σε ως τῶν 

λο γι σμῶν, ὁ λε γό με νος ἀν τιρ ρη τι κός. Στήν πε ρί πτω σι αὐ τή 

ἀν τι με τω πί ζου με τόν λο γι σμό μέ δι ά λο γο. Ἕνας ἀρ χά ρι ος ὅ-

μως, ἔ στω καί ἄν ἡ θέ λη σίς του εἶ ναι ἀν τί θε τη στόν λο γι σμό, 

δέν θά ὠ φε λη θῇ ἀπό αὐ τήν τήν μέ θο δο. Ἀν τι θέ τως θά τα λαι-

πω ρη θῇ πο λύ, δι ό τι, ἄν φέ ρῃ ἕνα ἐπι χεί ρη μα ἐναν τί ον τοῦ 

λο γι σμοῦ, ὁ δι ά βο λος θά φέ ρῃ δέ κα καί, μέ τήν πεῖ ρα τῶν 

αἰ ώ νων πού ἔ χει, θά προ κα λέ σῃ ζη μί α. Ἐν πά σῃ πε ρι πτώ σει 

9. Ψαλμ. ρλς΄ 8-9.
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δέν θά «ἐξέ λθῃ κα θα ρός». Ἡ ἀν τιρ ρη τι κή μέ θο δος ἐφαρ μό-

ζε ται μό νο ἀπό τούς τε λεί ους. Α ὐ τήν ἐφήρ μο σε καί ὁ Κύ ρι ος 

στούς τρεῖς πει ρα σμούς πού ἐ δέ χθη στήν ἔ ρη μο10.

Νη πτι κή ἐρ γα σί α ἀπαι τεῖ ται στό πρῶ το στά δι ο τῆς πνευ-

μα τι κῆς μας ζω ῆς, πού εἶ ναι ἡ κά θαρ σις, καί στό δεύ τε ρο, 

πού εἶ ναι ὁ φω τι σμό ς- ἀπ άθε ια. Ἀπό ἐκεῖ καί πέ ρα, πού εἶ-

ναι τό στά δι ο τῆς τε λει ώ σε ως -θ ε ωρ ίας, ὁ ἄν θρω πος ζῆ μέ σα 

στήν Χά ρι τοῦ Θε οῦ. Ἀλ λά καί στήν πε ρί πτω σι τῶν τε λεί ων, 

ὅ ταν ὑπο χω ρῇ ἡ Χά ρις, πά λι χρει ά ζε ται ἡ νῆ ψις.

Ἡ νῆ ψις ἔρ γον ὅ λων τῶν Χρι στι α νῶν

Με ρι κοί ἰ σχυ ρί ζον ται ὅτι ἡ νῆ ψις καί ἡ νο ε ρά προ σευ χή 

εἶ ναι ἔρ γο μό νον τῶν Μο να χῶν. Ὅ μως ἡ νῆ ψις εἶ ναι μία ἀ ρε-

τή πού μπο ρεῖ νά γί νῃ κτῆ μα κά θε πι στοῦ χρι στι α νοῦ, διότι, 

ὅ πως λέ γει καί ὁ π. Εὐ σέ βι ος Βίτ της, «ἕνα εἶ ναι τό θέ λη μα 

τοῦ Θε οῦ γιά ὅ λους καί μία ἡ πνευ μα τι κή καρ πο φο ρί α πού 

ζη τεῖ ται ἀπό ὅ λους μας».

Θά σᾶς ὑπεν θυ μί σω τό γνω στό  πε ρι στα τι κό ἀπό τόν βίο 

τοῦ ἁγί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ11, τό σχε τι κό μέ τόν ἡ συ-

χα στή Ἰώβ ἀπό τήν Σκή τη τῆς Βε ροί ας. Ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος 

συνο μι λών τας μέ τόν π. Ἰώβ ἔ λε γε, πώς κά θε Χρι στι α νός πρέ-

πει νά ἀ γω νί ζε ται πάν το τε καί νά προ σεύ χε ται ἀ κα τά παυ-

στα, ὅ πως πα ραγ γέλ λει ὁ ἀπό στο λος Παῦ λος: « ἀδ ι αλε ίπτως 

προ σεύ χε σθε». Ὁ π. Ἰώβ τά ἐ θε ώ ρη σε ὡς και νο το μί α καί ἄρ-

10. Βλ. ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Λόγος ΙΕ΄, Περί ἁγνείας, 20.
11. Φι λο κα λί α τῶν Ἱ ε ρῶν Νη πτι κῶν, ἔ κδ. «Π ερ ιβ όλι τῆς Πα να γί ας», 
Θε σ/ν ίκη 2002, τόμ. Ε΄, σελ. 314-315.

χι σε νά ἀν τι λέ γῃ στόν Ἅ γι ο, πώς ἡ νῆ ψις καί ἡ ἀ δι ά λει πτος 

προ σευ χή εἶ ναι μό νο γιά τούς ἀ σκη τάς καί τούς Μο να χούς 

πού εἶ ναι ἔξω ἀπό τόν κό σμο καί τούς πε ρι σπα σμούς, καί 

ὄχι γιά τούς λα ϊ κούς πού ἔ χουν τό σες μέ ρι μνες. Ὁ θεῖ ος Γρη-

γό ρι ος ἀπο φεύ γον τας τήν πο λυ λο γί α καί τήν φι λο νει κί α ἐ-

σι ώ πη σε καί ἐπῆ γε ὁ κα θέ νας στό κελ λί του. Τήν ὥρα πού 

προσ η ύ χε το ὁ π. Ἰ ώβ, ἐμ φα νί σθη κε Ἄγ γε λος Κυ ρί ου, ὁ ὁ ποῖ-

ος τόν ἤ λεγ ξε, ἐπει δή ἐφι λο νεί κη σε μέ τόν ἅ γι ο Γρη γό ρι ο 

καί ἠρ νεῖ το ὅτι ἡ νο ε ρά καί ἀ δι ά λει πτος προ σευ χή εἶ ναι σω-

τή ρι ος γιά ὅ λους τούς Χρι στι α νούς.

Ἀλ λά καί ὁ πα τέ ρας τοῦ ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ, 

ὁ Κων σταν τῖ νος, ἄν καί ἦ ταν ὑ ψη λό βα θμος συνερ γά της 

τοῦ αὐ το κρά το ρα Ἀν δρο νί κου, ἀ σκοῦ σε συνά μα τήν νο ε ρά 

προ σευ χή. Οἱ δι οι κη τι κές μέ ρι μνες τῆς αὐ το κρα το ρί ας δέν 

ἐμ πό δι ζαν τήν νη πτι κή ἐρ γα σί α του. Ὅ ταν κα τά τίς συνε δρι-

ά σεις τοῦ ὑπουρ γι κοῦ Συμ βου λί ου συνε λαμ βά νε το ἀ φῃ ρη μέ-

νος, ὁ ἴ δι ος ὁ αὐ το κρά το ρας ἔ λε γε: «Ὁ Κων σταν τῖ νος ἔ χει 

δι κές του ἔ γνοι ες, ὁ μα κά ρι ος, καί ἐκεῖ νες δέν τόν ἀ φή νουν 

νά προ σέ χῃ στά λό γι α μας. Ὁ νοῦς του εἶ ναι προ ση λω μέ-

νος στά ἀ λη θι νά καί οὐ ρά νι α καί γιά τοῦ το λη σμο νεῖ τά 

ἐπί γει α, ἐπει δή ὅλη ἡ προ σο χή του εἶ ναι στήν προ σευ χή καί 

στόν Θε ό»12.

12.  Ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 316.
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Προ ϋ πο θέ σεις ἀπο κτή σε ως τῆς νή ψε ως

Νῆ ψις καί προ σευ χή

Ὅ πως εἴ πα με καί προ η γου μέ νως, ἡ νῆ ψις καί ἡ προ σευ χή 

μα ζί συνι στοῦν τό ἔρ γο τῆς Ἱ ε ρᾶς Ἡ συ χί ας, ἡ ὁ ποί α κα τά τόν 

Μ. Βα σί λει ο εἶ ναι «ἀ ρχή κα θάρ σε ως τῆς ψυ χῆς»13. ∆έν μπο-

ρεῖ νά νο η θῇ νῆ ψις χω ρίς τήν προ σευ χή οὔ τε καί τό ἀντίθε-

το. ∆έν μπο ροῦ με νά πο ρευ θοῦ με σέ πό λε μο ἀπρόσε κτα (χω-

ρίς νῆ ψι) καί ἄ ο πλοι (χ ωρίς προ σευ χή). Ἐπει δή στόν πό λε μο 

κα τά τῶν ἁ μαρ τω λῶν λο γι σμῶν μας ἔ χου με ἀν τι μέ τω πο τόν 

δι ά βο λο, τόν κό σμο καί τόν ἐμ πα θῆ ἑ αυ τό μας, ἐπι βάλ λε ται 

ἡ συμ πό ρευ σις τῆς προ σευ χῆς μέ τήν νῆ ψι. Αὐ τό πα ραγ γέλ-

λει καί ὁ ἀπόστολος Παῦ λος, ὅ ταν λέ γῃ: «ἐνδύσ ασθε τήν 

πα νο πλί αν τοῦ Θε οῦ πρός τό δύ να σθαι ὑ μᾶς  στῆ ναι πρός 

τάς με θο δεί ας τοῦ δι α βό λου... διά τοῦ το ἀνα λά βε τε τήν παν-

ο πλί αν τοῦ Θε οῦ, ἵνα δυ νη θῆ τε ἀν τι στῆ ναι ἐν τῇ ἡ μέ ρᾳ τῇ 

πο νη ρᾷ... διά πά σης προ σευ χῆς καί δε ή σε ως»14.

Σ᾿ αὐ τόν τόν πό λε μο, ὅσο δυ να τοί καί ἄν εἴ μα στε, δέν 

μπο ροῦ με νά νι κή σου με μό νοι μας. ∆έν εἶ ναι δυ να τόν νά ἀν-

τι στα θοῦ με (ν ῆψις) χω ρίς τήν ἐπί κλη σι τοῦ θεί ου Ὀ νό μα τος. 

Ἡ μο νο λό γι στος εὐ χή μα ζί μέ τήν νῆ ψι ἄς εἶ ναι τά ἀ κα τα μά-

χη τα ὅ πλα μας κα τά τοῦ αἰ ω νί ου ἐ χθροῦ. Α ὐ τό εἶ ναι τό κα-

τα στά λα γμα τῆς πνευ μα τι κῆς πεί ρας. Ὅ πως καί τοῦ μα κα ρι-

στοῦ γέ ρον τος Μα ξί μου Ἰ βη ρί του, ὁ ὁ ποῖ ος προ έ τρε πε τούς 

13. Ἐπι στο λή 2.
14. Ἐφ. ς΄ 11-18.

πι στούς πού πήγαιναν νά τόν συμ βου λευ θοῦν: «χρε ι άζ εται 

προ σο χή καί προ σευ χή».

Ἡ νῆ ψις βο η θεῖ πο λύ, ὥ στε ἡ προ σευ χή μας νά γί νε ται μέ 

σω στό τρό πο. Χω ρίς νῆ ψι ἡ προ σευ χή μπο ρεῖ νά ἐκ πέ σῃ σέ 

φαν τα σι ο κο πί α, ὀ νει ρο πό λη σι ἤ ρεμ βα σμό. Ἤ ἐν δε χο μέ νως 

σέ μία νο η σι αρ χι κή -δ ι αν ο ητ ική προ σευ χή, κα τά τήν ὁ ποί α 

ἡ προ σο χή μας συγ κεν τρώ νε ται στόν ἐγ κέ φα λο, πλά θον τας 

θε ω ρί ες καί φι λο σο φί ες15.

Νῆ ψις καί ἡ συ χί α

Στό ἔρ γο τῆς νή ψε ως βο η θού με θα πο λύ ἀπό τήν ἡ συ χί α 

( ἡσ υχ ία ἐδῶ ἐν νο οῦ με τήν ἀπου σί α θο ρύ βων). Οἱ θό ρυ βοι 

φέ ρουν δι ά σπα σι τῆς προ σο χῆς. Ἐμεῖς οἱ ἀρ χά ρι οι εἶ ναι πο-

λύ δύσκο λο νά ζοῦ με πνευ μα τι κή ζωή εὑ ρι σκό με νοι σέ πε ρι-

βάλ λον μέ θο ρύ βους. Ἄλ λω στε καί οἱ ἄν θρω ποι πού δέν κά-

νουν πνευ μα τι κή ζω ή, ὅ ταν τούς δο θῇ ἡ εὐ και ρί α, φεύ γουν 

στήν ὕπαι θρο, γιά νά κα θα ρί σῃ λί γο τό μυ α λό τους.

Ὅ μως ἡ ἡ συ χί α χω ρίς τήν νῆ ψι προ κα λεῖ πλῆ ξι. Ἡ συχί α 

μέ νῆ ψι καί προ σευ χή εἶ ναι ἡ τε λει ό τε ρη ὁ δός πού μᾶς ἑνώ νει 

μέ τόν Θε ό. Πο λύ θά μᾶς ὠ φε λή σῃ, ἄν κά θε ἡ μέ ρα, ἔ στω καί 

γιά λί γο στήν ἀρ χή, ἡ συ χά ζου με στό δω μά τι ο μας καί ἐ κεῖ 

μό νοι μό νῳ τῷ Θεῷ προ σφέ ρου με τήν λο γι κή μας λατρεί α, 

προ σέ χον τας τούς λο γι σμούς μας καί ζη τών τας μέ προσ ευ χή 

τό ἔ λε ος τοῦ Θε οῦ. Μέ τόν τρό πο αὐ τό σύν το μα θά ἀπο κτή-

σου με τήν κα λή συνή θει α τῆς νη πτι κῆς ἐρ γα σί ας καί θά δι α-

15. Πρβλ. Ἀρ χιμ. Σω φρο νί ου, Ὁ Ἅ γι ος Σι λου α νός ὁ Ἀ θω νί της, ἔκδ. Ἱ ε ρᾶς 
Μο νῆς Τι μί ου Προ δρό μου, Ἔσ σεξ Ἀγ γλί ας 1995, σελ. 170-171.
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πι στώ σου με ὅτι «ὁ Θε ός οὐ μα κράν ἀφ᾿ ἡ μῶν». Μπο ρεῖ νά 

εἴ με θα στό κέν τρο τῆς Ἀ θή νας καί νά ἔ χου με τήν αἴ σθη σι 

ὅτι εὑ ρι σκό με θα στήν βα θύ τε ρη ἔ ρη μο τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους.

Ὁ π. Πορ φύ ρι ος, ὁ ὁ ποῖ ος λει τουρ γοῦ σε σέ πα ρεκ κλή σι ο 

κον τά στήν Ὁ μό νοι α, αἰ σθα νό ταν ὅτι εὑ ρί σκε το στά Καυ-

σο κα λύ βι α τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους. Ἡ ἡ συ χί α καί ἡ νῆ ψις φέ ρουν 

τήν νέ κρω σι τοῦ κό σμου, πού εἶ ναι ὄχι μό νο τό νά ἀπο μα-

κρυν θῇ κά ποι ος σω μα τι κά ἀπό τήν ἐμ πα θῆ σχέ σι πρός τά 

πρά γμα τα τοῦ κό σμου, ἀλ λά καί τό νά μή ἐπι θυ μῇ κά ποι ο 

ἀπό τά “ἀ γα θά” του.

Ἐπί σης, ὅ ταν ἡ συ χά ζου με, ἐπει δή εὔ κο λα συγ κεν τρώ νου-

με τόν νοῦ μας, μπο ροῦ με νά ἐ ρευ νή σου με καλ λί τε ρα καί 

τά βα θύ τε ρα τῆς καρ δί ας μας. Μέ τόν τρό πο αὐ τό ἀνα κα λύ-

πτου με ἀ το πή μα τά μας, τά ὁ ποῖ α σέ πε ρι βάλ λον θο ρύ βων 

δέν συλ λαμ βά νον ται ἀπό τίς κε ραῖ ες τῆς συνει δή σε ώς μας. 

Ἔ τσι, ἡ συ χί α καί νῆ ψις προ ά γουν τό ἔρ γο τῆς με τα νοί ας 

μας καί δέν ἀ φή νουν νά ἔ χου με ἀνε ξό φλη τες ἐπι τα γές τήν 

ἡ μέ ρα τῆς κρί σε ως.

Νῆ ψις καί κό πος

Ἐάν «τά ἀ γα θά κό ποις κτῶν ται», πό σο μᾶλ λον οἱ δω ρε-

ές τοῦ Θε οῦ, πού εἶ ναι αἰ ώ νι ες καί ἄ φθαρ τες. Γιά νά ἀπο κτή-

σου με τήν νῆ ψι, ἀπαι τεῖ ται ὑπο μο νή καί κό πος, ὅ πως λέ γει 

τό Πα τε ρι κό ἀπό φθε γμα: «δός αἷ μα καί λά βε Πνεῦ μα», δι ό-

τι «ε ἶναι ἐκ φύ σε ως ἀ δύ να τον, ἕνα πρᾶ γμα ἀ σώ μα το ( ὅπως 

ὁ νοῦς) νά πε ρι ο ρί ζε ται ἐν τός τοῦ σώ μα τος. Ὅλα ὅ μως εἶ-

ναι δυ να τά σέ ἐκεῖ νον πού ἀπέ κτη σε μέ σα του τόν Θε ό»16. 

Πρά γμα τι, ὁ νοῦς μας πο λύ εὔ κο λα δι α χέ ε ται πρός τά ἔξω. 

Πρέ πει νά ἔ χου με πάν τα τήν προ σο χή νά τόν ἐπα να φέ ρου με 

γρή γο ρα, γι α τί, ἄν χρο νί σῃ πρός τά ἔξω, δύσκο λα τόν μα-

ζεύ ου με. Ἡ συνε χής αὐ τή ἐναλ λα γή κου ρά ζει. Πολ λές φο ρές 

φέ ρει καί ἀπο γο ή τευ σι. Ἄς κά νου με ὅ μως ὑπο μο νή, μέ χρι 

νά γευ θοῦ με τίς πρῶ τες δω ρε ές τοῦ Θε οῦ, γιά νά γλυ κα θῇ 

ὁ νοῦς μας ἀπό αὐ τές. Ἄς γνω ρί ζου με ὅτι ὁ κό πος μας ἀ μεί-

βε ται μέ κα θα ρό τη τα λο γι σμῶν, φω τει νό πρό σω πο, γνῶ σι 

Θε οῦ, ἐμ πει ρί α θεί ου Φω τός (Θ έ ωσι).

Ἀ λή θει α, θέ λου με νά ἀνε βοῦ με στόν οὐ ρα νό, νά τύ χου με 

τῆς μα κα ρι ό τη τος, τῆς κοι νω νί ας μέ τούς Ἀγ γέ λους καί τούς 

Ἁ γί ους, νά ἑνω θοῦ με μέ τόν Θε ό, νά κλη ρο νο μή σου με τήν 

Βα σι λεί α Του, τήν ἀ θά να το Ζω ή, καί δει λι ά ζου με ἐπει δή 

ἀπαι τεῖ ται κό πος, ἄ σκη σις ἤ καί στέ ρη σις κά ποι ων ἐπι γεί-

ων “ ἀγ αθῶν”; Πό σες φο ρές γιά τήν ἀπό κτη σι κο σμι κῶν πρα-

γμά των δέν θέ του με σέ κίν δυ νο τήν ζωή μας; Πῶς, ἐνῶ δέν 

δει λι ά ζου με γιά μα ταί ους κό πους, στε νο χω ρού με θα ὅ ταν κο-

πι ά σου με λί γο γιά τά οὐ ρά νι α; 

Ὁ γέρων Πα ΐ σι ος, ὁ ὁ ποῖ ος εἶ δε τήν ἁ γί α με γα λο μάρ τυ-

ρα Εὐ φη μί α, πε ρι γρά φει ὡς ἑξῆς τόν πό θο της γιά πο λύ πε-

ρισ σό τε ρα μαρ τύ ρι α χά ριν τοῦ Χρι στοῦ:

«Μ ετά μοῦ δι η γή θη κε τήν ζωή της. Ἤ ξε ρα ὅτι ὑπάρ χει 

μιά ἁ γί α Εὐ φη μί α, ἀλ λά τόν βίο της δέν τόν ἤ ξε ρα. Ὅ ταν 

μοῦ δι η γεῖ το τά μαρ τύ ρι α της, ὄχι ἁπλῶς τά ἄ κου γα, ἀλ λά 

σάν νά τά ἔ βλε πα, τά ζοῦ σα. Ἔφρι ξα! Πά, πά, πά!

16. Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Λόγος ΚΣΤ΄, Περί διακρίσεως, 52.
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- Πῶς ἄν τε ξες τέ τοι α μαρ τύ ρι α; ρώ τη σα.

- Ἄν ἤ ξε ρα τί δό ξα ἔ χουν οἱ Ἅ γι οι, θά ἔκα να ὅ ,τι μπο ροῦ-

σα νά πε ρά σω πιό με γά λα μαρ τύ ρι α»17.

Ἄς εἶ ναι πρός πα ρη γο ρί αν μας ὁ ἁ γι ο στά λα κτος λό γος 

τῆς Ἁ γί ας.

Ἀ κό μη ἄς γνω ρί ζου με, ὅτι ἡ ὑπο μο νή καί ἡ ἐπι μο νή στόν 

ἀ γώ να γιά τήν στα θε ρο ποί η σι τῆς ἀ ρε τῆς τῆς νή ψε ως φέ ρει 

τήν κα λή συνή θει α (ἕξι), ἡ ὁ ποί α μέ τήν πο λυ και ρί α γί νε ται 

δευ τέ ρα φύ σις καί μᾶς κα θι στᾶ δυσκι νή τους πρός τό κα κό.

Νῆ ψις καί μέ ρι μνες

Εἶ ναι ἀ λή θει α ὅτι νῆ ψις καί βι ο τι κές μέ ρι μνες δέν συνυ-

πάρ χουν εὔ κο λα.

Ἴ σως ἐ ρω τή σε τε: Εἴ με θα στόν κό σμο καί ἔ χου με ἀνάγ κες, 

ὑπο χρε ώ σεις καί μέ ρι μνες. Πῶς νά κρα τᾶ με τήν νῆ ψι;

Πρά γμα τι ὑπάρ χουν ἀνάγ κες, ὑπο χρε ώ σεις καί μέ ρι μνες. 

Κα νείς δέν ἀμ φι βάλ λει γι᾿ αὐ τό. Ὅ μως ἄς ἀνα ρω τη θοῦ με πό-

σες ἀπό αὐ τές εἶ ναι πε ριτ τές. Ἄρα λοι πόν ποι ό εἶ ναι τό μέ-

τρο; Ὁ ἀπό στο λος Παῦ λος μᾶς τό ὑπο δει κνύ ει: «Ο ὐδέν γάρ 

εἰση νέγ κα μεν εἰς τόν κό σμον, δῆ λον ὅτι οὐ δέ ἐξε νεγ κεῖν τι 

δυ νά με θα· ἔ χον τες δέ δι α τρο φάς καί σκε πά σμα τα, τού τοις 

ἀρ κε σθη σό με θα18. ∆η λα δή, νά ἀρ κού με θα στά ἀναγ καῖ α. 

Μία ἱ ε ράρ χη σις τῶν φρον τί δων μας εἶ ναι ἀναγ καί α, ἀλ λά 

ἔ τσι ὅ πως θέ λει ὁ Χρι στός. Καί τί θέ λει ὁ Χρι στός; «Ζ ητε ῖτε 

δέ πρῶ τον τήν Βα σι λεί αν τοῦ Θε οῦ καί τήν δι και ο σύ νην Α ὐ-

17.  Ἱερομ. Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ἔνθ᾿ ἀνωτ. 
σελ. 226.
18. Α΄ Τιμ. ς΄ 7-8.

τοῦ, καί ταῦ τα πάν τα προ στε θή σε ται ὑ μῖν»19. Ἄς θυ μη θοῦ με 

τίς μω ρές παρ θέ νες, οἱ ὁ ποῖ ες, ἐπει δή εἶ χαν ἀ δι α φο ρί α καί 

δέν εἶ χαν ἐ γρή γορ σι, κα τε κρί θη σαν. Γι᾿ αὐ τό ὁ Κύ ρι ος εἶ πε: 

«Γρ ηγ ορε ῖτε».

Ἀ κό μη, ἡ πε ρί πτω σις τῆς Μάρ θας καί τῆς Μα ρί ας. Τί ἐπῄ-

νε σε ὁ Χρι στός; Τήν μέ ρι μνα τῆς Μάρ θας ἤ τήν ἀ γα θή με ρί δα 

τῆς Μα ρί ας; Ἄς κλεί σου με τό θέ μα γιά τίς μέ ρι μνες, σέ σχέ σι 

μέ τήν νῆ ψι, μέ τούς κα τα λυ τι κούς λό γους τοῦ Κυ ρί ου μας: 

«Πρ οσ έχ ετε δέ ἑ αυ τοῖς μή πο τε βα ρη θῶ σιν ὑ μῶν αἱ καρ δί αι 

ἐν κραι πά λῃ καί μέ θῃ καί με ρί μναις βι ω τι καῖς, καί αἰ φνί δι ος 

ἐφ᾿ ὑ μᾶς ἐπι στῇ ἡ ἡ μέ ρα ἐκεί νη. Ὡς πα γίς γάρ ἐπε λεύ σε ται 

ἐπί πάν τας τούς κα θη μέ νους ἐπί πρό σω πον πά σης τῆς γῆς. 

Ἀ γρυ πνεῖ τε οὖν ἐν παν τί και ρῷ δε ό με νοι, ἵνα κα τα ξι ω θῆ τε 

ἐκ φυ γεῖν πάν τα τά μέλ λον τα γί νε σθαι, καί στα θῆ ναι ἔμ προ-

σθεν τοῦ Υἱ οῦ τοῦ ἀν θρώ που»20.

Ἐδῶ πρέ πει νά προ σέ ξου με κά τι πο λύ ση μαν τι κό. Ὡ ρι-

σμέ νοι ἀπό ἐμᾶς συμ βαί νει νά ἔ χου με φρον τί δες ἀναγ καῖ ες, 

πού δέν μᾶς ἀ φή νουν χρό νο καί κου ρά γι ο γιά νη πτι κή ἐρ γα-

σί α. Ἄς μή ἀπο γο η τευ ό με θα. Καί ὅ ταν ἀ κό μη “πν ιγ όμ αστε” 

μέ σα σέ τέ τοι ες ἀναγ καῖ ες φρον τί δες, πού ἀπό θυ σι α στι κή 

ἀ γά πη ἔ χου με ἀνα λά βει, ὁ Χρι στός δέν μᾶς στε ρεῖ τήν Χά-

ρι Του. Συ χνά κά ποι ες εὐ λα βεῖς ψυ χές δι ε ρω τῶν ται, τί θά 

ἀπο γί νουν, ἀ φοῦ δέν μπο ροῦν νά κά νουν στοι χει ω δῶς τήν 

προ σευ χή τους. Πρέ πει νά γνω ρί ζου με ὅ τι, ὅ ταν ἀπό ἀ γά-

πη στόν Χρι στό θυ σι α ζό μα στε γιά τόν συνάν θρω πό μας (τά 

19. Μ ατθ. ς΄ 33.
20. Λουκ. κα΄ 34-36.
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παι δι ά μας, τούς ἀ σθε νεῖς μας), τό τε μέ σα στήν ἐν το λή τῆς 

ἀ γά πης, ὅ πως λέ γουν οἱ ἅ γι οι Πα τέ ρες, εὑ ρί σκε ται ὁ ἴ δι ος ὁ 

Χρι στός. Σέ ὅ λες τίς ἐν το λές Του εὑ ρί σκε ται ὁ Χρι στός. Τη-

ρών τας κά θε ἐν το λή, κερ δί ζου με τόν Χρι στό, ἑνού με θα μέ 

τόν Χρι στό, ἀπο λαμ βά νου με τήν Χά ρι τοῦ Θε οῦ, θε ού με θα.

Νῆ ψις καί μνή μη θα νά του

Ὁ θά να τος εἶ ναι τό μό νο σί γου ρο καί βέ βαι ο γε γο νός τῆς 

ζω ῆς μας. Ἐάν δει λι ά ζου με μπρο στά του, εἶ ναι φυ σι κό. Ἐάν 

τρέ μου με, ση μαί νει ὅτι ἔ χου με ἁ μαρ τί ες πού μᾶς βα ραί νουν. 

Οἱ κα κοί λο γι σμοί, ὅ ταν τούς ἐγ κολ πω θοῦ με, προ κα λοῦν 

τόν ἀρ γό θά να το τῆς ψυ χῆς. Ὁ ἀ γω νι στής τῆς Βα σι λεί ας τῶν 

Οὐ ρα νῶν θέ λει νά ἔχῃ ζωή μέ σα του καί γνω ρί ζει ὅ τι, γιά 

νά φυ λα χθῇ ἀπό τά θα να τη φό ρα πά θη καί κυ ρί ως ἀπό τήν 

ὑπε ρη φά νει α, πρέ πει νά κα τε βά ζῃ τόν νοῦ του στόν Ἅ δη 

( ἄκρον ἄ ω τον τῆς νή ψε ως). Ἐκεῖ κλαί ει καί με τα νο εῖ, ἔ χει 

ὅ μως τήν ἐλ πί δα ὅτι θά τόν ἀνυ ψώ σῃ ὁ Θε ός. Ἡ βι ω μα τι κή 

μνή μη τοῦ θα νά του μα ζί μέ τήν νῆ ψι μᾶς ἐ λευ θε ρώ νουν ἀπό 

τά σκλη ρά πά θη, ὅ πως τῆς ὑπε ρη φα νεί ας, γι α τί τί πο τε δέν 

μπο ρεῖ νά ἀν τι στα θῇ στήν φω τι ά τῆς μνή μης τῆς κο λά σε ως, 

ὅ που ὅ λες οἱ ἁ μαρ τί ες λιώ νουν καί κα θα ρί ζε ται ἡ ψυ χή. Με-

τά ἀπό αὐ τό τό λου τρό μᾶς ἀνε βά ζει ὁ Θε ός κα θα ρούς μέ χρι 

καί τρί του οὐ ρα νοῦ. 

Κλασ σι κό πα ρά δει γμα τέ τοι ου γεν ναί ου ἀ θλη τοῦ εἶ ναι ὁ 

ἅ γι ος Σι λου α νός ὁ Ἀ θω νί της. Γνω ρί ζου με ἀπό τόν βίο τοῦ με-

γά λου αὐ τοῦ ἐρ γά του τῆς νη πτι κῆς ζω ῆς καί νο ε ρᾶς προσ ευ-

χῆς, ὅτι ὁ Κύ ρι ος τοῦ ἐφα νε ρώ θη, γιά νά τόν βο ηθήσῃ νά ἀπε-

λευ θε ρω θῇ ἀπό τούς λο γι σμούς τῆς ὑπε ρη φα νεί ας, καί τοῦ 

εἶ πε: «Κρ άτει τόν νοῦ σου εἰς τόν ᾍ δην καί μή ἀπελπίζου»21, 

τό ὁ ποῖ ο καί ἐ τή ρη σε μέ ἀν δρεῖ ο ἀ γώ να.

Οἱ ἀ ρε τές τῆς νή ψε ως καί τῆς μνή μης τοῦ θα νά του γεν-

νοῦν ἡ μία τήν ἄλ λη.

Νῆ ψις καί πνευ μα τι κός ζῆ λος

Ὁ ἀ γα θός ζῆ λος εἶ ναι ἕνας ἀ σί γα στος πό θος, ὁ ὁ ποῖ ος 

φλέ γει τήν ψυ χή καί τήν κά νει νά ὁρ μᾷ πρός τό πο θού με-

νο, ἀ ψη φών τας κιν δύ νους καί νι κών τας τήν χαύ νω σι, ὅ ταν 

ἡ ψυ χή δι α κα τέ χε ται ἀπό θλί ψεις καί πει ρα σμούς. Ὁ ζῆ λος 

πα ρο μοι ά ζε ται μέ τόν σκύ λο, ὁ ὁ ποῖ ος, ὅ ταν ἀπό μα κρυ ά ἀν-

τι λη φθῇ κά τι ξέ νο, ἀ μέ σως φω νά ζει καί μέ τόν τρό πο αὐ τό 

εἰ δο ποι εῖ τό ἀ φεν τι κό (τόν νοῦ) νά προ σέ χῃ. Ὁ ζῆ λος εἶ ναι 

φύ λα κας τοῦ νό μου τοῦ Θε οῦ.

Ἡ νῆ ψις, ἡ ὁ ποί α εἶ ναι μία ἐν τα τι κή ἐπι τή ρη σις τοῦ νοῦ 

στούς λο γι σμούς, πο λύ βο η θεῖ ται ἀπό τόν πνευ μα τι κό ζῆ λο, 

δι ό τι εὔ κο λα ἀνι χνεύ ει καί ἀπο δι ώ χνει τούς ἐμ πα θεῖς λο γι-

σμούς. Ἀ κό μη, ἡ νῆ ψις  μέ τήν βο ή θει α τοῦ ζή λου ἀν τι στέκε-

ται στούς τρεῖς ὕπου λους γί γαν τες ἐ χθρούς, τούς ὁ ποί ους 

ἔ χει ὁ δι ά βο λος ὡς ἰσχυρότατα ὅ πλα κα τά τοῦ ἀν θρώ που, 

δη λα δή τήν λή θη, τήν ἄ γνοι α καί τήν ἀ κη δί α22.

21. Ἀρ χιμ. Σω φρο νί ου, Ὁ Ἅγιος Σι λου α νός..., ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 275-282.
22. Βλ. Ὁσίου Μακαρίου τοῦ ἀσκητοῦ, ἐν Φιλοκαλία..., ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 

137-138.



50 51

Ἐπί λο γος

Ἡ πεμ πτου σί α τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς εἶ ναι ἡ νῆ ψις καί 

ἡ προ σευ χή. Ζοῦ με σέ μία ἐπο χή, τῆς ὁ ποί ας τό χα ρα κτη ρι-

στι κό γνώ ρι σμα εἶ ναι ἡ πνευ μα τι κή ὀ κνη ρί α, ἡ ὁ ποί α μᾶς 

ὁ δη γεῖ στό πνευ μα τι κό κε νό. Ὁ ἄν θρω πος μέ τίς πολ λές δρα-

στη ρι ό τη τές του προ σπα θεῖ νά κα λύ ψῃ αὐ τό τό κε νό, ἐπεν-

δύ ον τας σέ ὅ ,τι τοῦ προ σφέ ρει ἡ κα τα να λω τι κή κοι νω νί α. 

Προ σπα θεῖ νά ἱ κα νο ποι η θῇ μέ ὅ ,τι νε ώ τε ρο πα ρά γει αὐ τή 

καί ἀ γω νί ζε ται μέ ὅ λες τίς δυ νά μεις του νά τό ἀπο κτή σῃ. 

Ἀλ λά στό τέ λος πάν το τε εἰσ πράτ τει τήν ἀ πο γο ή τευ σι. Οὐ σι-

α στι κά ζῆ τό δρᾶ μα τοῦ Σι σύ φου. 

Ἐμεῖς ὅ μως ἐξα γο ρα σθή κα με ἀπό τήν κα τά ρα τῆς ἁ μαρ τί-

ας καί τοῦ θα νά του μέ τό πα νά γι ο καί πο λυ τι μώ τα το Α ἷ μα 

τοῦ Κυ ρί ου καί Θε οῦ καί Σω τῆ ρος μας Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. Α ὐ-

τός μᾶς ἀ γά πη σε μέ μία ἄπει ρη ἀ γά πη. Πρά γμα τι, «με ίζ ονα 

ταύ της ἀ γά πην οὐ δείς ἔ χει, ἵνα τις τήν ψυ χήν αὐ τοῦ θῇ ὑπέρ 

τῶν φί λων αὐ τοῦ»23. Τί ζη τεῖ ἀπό ἐμᾶς ὁ Χρι στός; Νά ἀν-

τα πο κρι θοῦ με στήν ἀ γά πη Του τη ρών τας τίς ἐν το λές Του. 

« Ἐάν ἀ γα πᾶ τέ με, τάς ἐν το λάς τάς ἐμάς τη ρή σα τε»24 καί «Αἱ 

ἐν το λαί αὐ τοῦ βα ρεῖ αι οὐκ εἰσίν»25.

Μέ ὅ πλο τήν πρός τόν Θεό καί τόν πλη σί ον ἔν θε η ἀ γά-

πη μας, ἄς ξε κι νή σου με τόν τα πει νό ἀ γώ να τῆς νή ψε ως. Καί 

ὅ ταν ὁ λο γι σμός μας φεύ γῃ ἀπό τόν Χρι στό, δεῖ γμα τῆς ἀ-

τε λοῦς ἀ γά πης μας πρός Α ὐ τόν, ἄς τόν ἐπα να φέ ρου με γρή-

23. Ἰω. ιε΄ 13.
24. Ἰω. ιδ΄ 15.
25. Α΄ Ἰω. ε΄ 4.

γο ρα στήν πη γή τῆς ἀ θα νά του Ζω ῆς. Γι α τί ὁ Θε ός εἶ ναι κα-

θα ρός καί πα νά γι ος καί, μό νον ὅ ταν κα θα ρί σου με διά τῆς 

νή ψε ως καί τῆς προ σευ χῆς τόν νοῦ καί τήν καρ διά μας, τό τε 

« ὀψ όμ εθα Α ὐ τόν κα θώς ἐ στί»26. Ἄς μή μᾶς γε λᾶ ὁ κό σμος 

μέ αὐ τά πού μᾶς προ σφέ ρει, γι α τί ἔ χου με ἐμ πει ρί α ὅτι δέν 

ἀ ξί ζουν.

Σε βα σμι ώ τα τε,

Εὐ χη θῆ τε νά ὁ δεύ σου με καί ἐμεῖς τήν ὁδό τῆς Θε ώ σε ως, 

πρε σβεί αις τῆς Κυ ρί ας Θε ο τό κου, τοῦ ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ 

Πα λα μᾶ, οὗ τήν μνή μην ἐπι τε λοῦ μεν, καί πάν των τῶν Ἁ γί-

ων, γιά νά κα τα παύ σω με καί ἐμεῖς στήν ἀνέ σπε ρο Βα σι λεί α 

τῆς Ἁ γί ας Τρι ά δος. 

26. Α΄ Ἰω. γ΄ 2.
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ΠΟ ΡΕ Ι Α Α ΣΚΗ ΤΙ ΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΝΑ ΣΤΑ ΣΙ

Τό εὐλογημένον Τριώδιον

καί ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή(*)

Κά θε ἡ μέ ρα καί κά θε ἑ ορ τή γιά τόν μοναχό εἶ ναι ἡ μέ ρα 

σω τη ρί ας1. Ὅ μως τήν πε ρί ο δο τοῦ Τρι ω δί ου καί τῆς 

Με γά λης Τεσ σα ρα κο στῆς ὁ μοναχός γί νε ται πιό πρό θυ μος 

στά ἀ γω νί σμα τα τῆς ἀ ρε τῆς. Ἡ ἁ γί α μας Ἐκ κλη σί α μέ πολ-

λή πνευ μα τι κή σο φί α ἔ χει ὁ ρί σει τήν με γά λη αὐ τή πε ρί ο δο, 

πού ἀνοί γει μέ τήν Κυ ρι α κή τοῦ Τε λώ νου καί Φα ρι σαί ου, 

ὡς πε ρί ο δο προ ε τοι μα σί ας, προ κει μέ νου νά ἑ ορ τά σω με ἀ ξί-

ως τά Ἅ γι α Πά θη καί τήν λαμ προ φό ρο Ἀνά στα σι τοῦ Κυ-

ρί ου. Ἐπι πλέ ον ὅ μως καί ὡς πε ρί ο δο ἐν το νω τέ ρου ἀ γῶ νος 

γιά τήν ἀ λη θι νή ἀνά στα σι ἀπό τήν αἰ χμα λω σί α τῶν πα θῶν.

Σκιρ τᾶ ὁ μο να χός, κα θώς τό Ἑ σπέ ρας τοῦ Σαβ βά του, 

τήν πα ρα μο νή τῆς Κυ ρι α κῆς τοῦ Τε λώ νου καί Φα ρι σαί ου, 

ἐ πεί γε ται νά ἀ κού σῃ τά ὡ ραι ό τα τα καί τό σο κα τα νυ κτι κά 

ἰ δι ό με λα, πού ἀρ χί ζουν μέ τό πα σί γνω στο ἐ κεῖ νο: «Μή προ σ-

ευ ξώ με θα φα ρι σα ϊ κῶς ἀ δελ φοί· ὁ γάρ ὑ ψῶν ἑ αυ τόν τα πει νω-

(*) Τό κεί με νο αὐ τό ἀ φο ρᾶ τούς μο να χούς καί κά θε ἀ γω νι ζό με νο Χρι-
στια νό.

1. Β΄ Κορ. στ΄ 2, Ρωμ. ιγ΄ 11-12.
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γω γι κή ἀ ρε τή. Ὁ ἀ γώ νας τοῦ μο να χοῦ εἶ ναι πά λη «πρός τάς 

ἀρ χάς, πρός τάς ἐξου σί ας, πρός τούς κο σμο κρά το ρας τοῦ 

σκό τους τοῦ αἰ ῶ νος τού του, πρός τά πνευ μα τι κά τῆς πο νη-

ρί ας ἐν τοῖς ἐπου ρα νί οις»3, ὅ πως λέ γει ὁ θεῖ ος Ἀπό στο λος. 

Στόν ἀ γῶ να αὐ τόν ἡ τα πει νο φρο σύ νη θά γί νῃ τό πλέ ον ἀπα-

ραί τη το ὅ πλο, ἡ ἀ κα τα μά χη τη πα νο πλί α. Στά πρῶ τα στά δι α 

τῆς μο να χι κῆς ζω ῆς ἡ τα πει νο φρο σύ νη δέν θά ἔ χῃ βέ βαι α 

φθά σει στίς ὑ ψη λές βα θμί δες της4, ἀλ λά τοὐ λά χι στον οἱ πρῶ-

τες της μορ φές πρέ πει νά στο λί ζουν μία ψυ χή πού ξε κι νᾶ νά 

ἀ φι ε ρω θῇ στόν Θε ό. Ἡ προ θυ μί α στήν ὑπα κο ή, ἡ ἐξα γό ρευ-

σις τῶν λο γι σμῶν, ἡ ἀπο φυ γή τῶν κο σμι κῶν με ρι μνῶν καί 

εἰ δή σε ων, ἡ φι λα δελ φί α, ἡ τή ρη σις τοῦ μο να χι κοῦ κα νό νος, 

ἡ φοί τη σις στίς ἱ ε ρές ἀ κο λου θί ες, ἡ ἐπι μέ λει α στό δι α κό νη-

μα, εἶ ναι με ρι κές ἀπό τίς ἐκ δη λώ σεις τῆς τα πει νο φρο σύ νης 

στά πρῶ τα βή μα τα τῆς μο να χι κῆς ζω ῆς.

Στήν συνέ χει α, ὅ ταν ἑ δραι ω θῇ ὁ μο να χός, πά λιν ἡ τα πει-

νο φρο σύ νη γί νε ται βα κτη ρί α στόν πνευ μα τι κό ἀ γῶ να, πού 

δο κι μά ζε ται ἀπό τήν τρι κυ μί α τῶν πα θῶν μας. Ὅ ταν τό «θέ-

λ ημα», ἡ γνώ μη, ἡ κρί σις μας, ἔρ χε ται νά δι αρ ρή ξῃ τόν κα λό 

ἱ στό τῆς ὑπα κο ῆς πού μέ τήν Χά ρι τοῦ Θε οῦ ἐξυ φά να με, 

τό τε ἡ τα πει νο φρο σύ νη μᾶς ἐξα σφα λί ζει τήν λύ τρω σι ἀπό 

τήν πλε κτά νη τοῦ ἀρ χε κά κου δι α βό λου. Γρά φει ὁ ἱ ε ρός συγ-

γρα φεύς: «Ὁ τα πει νό νους ἀπο στρέ φε ται μέ βδε λυ γμί α τό 

ἰ δι κό του θέ λη μα ὡς πε πλα νη μέ νο. Καί στά αἰ τή μα τά του 

πρός τόν Κύ ρι ον συνη θί ζει νά δέ χε ται μέ ἀ δί στα κτη πί στι 

3. Ἐφ. στ΄ 12.
4. Βλ. ΚΛΙΜΑΞ, Πε ρί τα πει νο φρο σύ νης, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 276 (κεφ. 45).

θή σε ται». Στόν Ὄρ θρο πε ρι μέ νει νά ἀ κού σῃ τό Κον τά κι ον, 

στό ὁ ποῖ ο συ νο πτι κά καί ἐ πι γραμ μα τι κά δί δε ται τό πνευ μα-

τι κό μή νυ μα τῆς ἡ μέ ρας: «Φα ρι σαί ου φύ γω μεν ὑ ψη γο ρί αν, 

καί Τε λώ νου μά θω μεν τό τα πει νόν».

Σέ δύο μό νον προ τά σεις ἡ Ὑ μνο λο γί α μᾶς δί δει τήν βά σι 

τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, τήν τα πει νο φρο σύ νη! Γρά φει ὁ συνα-

ξα ρι στής τῆς Κυ ρι α κῆς στό Ὑπό μνη μά του: «Ἐπεί τοί νυν 

πρῶ τον ὅ πλον πρός ἀ ρε τήν, με τα μέ λει α καί τα πεί νω σις, καί 

αὖ θις ἐμ πό δι ον πρός αὐ τήν μέ γι στον, ἀ λα ζο νεί α καί ἔπαρ σις, 

τήν πα ροῦ σαν ἀπό τοῦ θεί ου Εὐ αγ γε λί ου ἀ ξι ό πι στον πα ρα-

βο λήν, πρώ την πα σῶν ἐκτι θέ α σι [οἱ Ἅ γι οι Πα τέ ρες]· διά μέν 

τοῦ Φα ρι σαί ου, τό τῆς ἀ λα ζο νεί ας καί οἰ ή σε ως ἀπο θέ σθαι 

πά θος ἡ μᾶς προ τρε πό με νοι· διά δέ τοῦ Τε λώ νου πά λιν, τό 

ἐναν τί ον τοῦ πά θους τού του, τῆς τα πει νώ σε ως καί με τα νοί-

ας ἀν τι ποι εῖ σθαι». Καί ὁ κα θη γη τής τοῦ κοι νο βι α κοῦ μο να-

χι σμοῦ, ὁ ἅ γι ος Ἰ ω άν νης τῆς Κλί μα κος, ὑπεν θυ μί ζει σέ ἐμᾶς 

πού ἀ κο λου θή σα με τήν μο να χι κή πο λι τεί α: «Ἡ τα πεί νω σις 

εἶ ναι ἡ πύ λη τῆς οὐ ρα νί ου βα σι λεί ας πού εἰσά γει σ᾿ αὐ τήν 

ὅ σους τήν πλη σι ά ζουν. Νο μί ζω ὅτι γι᾿ αὐ τήν εἶ πε ὁ Κύ ρι ος: 

“Καί εἰσε λεύ σε ται ὁ βου λό με νος καί ἐξε λεύ σε ται ἀ φό βως ἐκ 

τοῦ βί ου καί νο μήν εὑ ρή σει” καί χλό η μέ σα στόν πα ρά δει σο. 

Ὅ λοι ὅ σοι εἰσῆλ θαν στήν μο να χι κή ζωή ἀπό ἄλ λη θύ ρα αὐ-

τοί εἶ ναι κλέ πται καί λη σταί τῆς ἰ δι κῆς τους ζω ῆς»2.

Ἡ τα πει νο φρο σύ νη δέν εἶ ναι μό νον ὁ εὔ χυ μος καρ πός τῆς 

μα κρᾶς ἀ σκή σε ως, ἀλ λά εἶ ναι κα τά κά ποι ον τρό πο καί εἰσα-

2. Ι Ω ΑΝ ΝΟ Υ ΤΟΥ ΣΙ ΝΑ Ϊ ΤΟ Υ, ΚΛΙ ΜΑΞ, ἔ κδ. Ι. ΜΟ ΝΗΣ ΠΑ ΡΑ ΚΛΗ-
ΤΟ Υ, 1978, σελ. 272 (κεφ. 29).
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τήν γνῶ σι τοῦ θε λή μα τός Του καί νά ὑπα κού ῃ σ᾿ αὐ τό. Ὑπα-

κού ει δέ στούς δι δα σκά λους του χω ρίς νά ἐξε τά ζη καί νά πε-

ρι ερ γά ζε ται τήν ζωή τους, ἀλ λά ἀνα θέ τον τας κά θε φρον τί-

δα του στόν Θε όν, ὁ ὁ ποῖ ος ἀ κό μη καί μέ τό στό μα τῆς ὄ νου 

ἐ δί δα ξε στόν Βα λα άμ τά ἀπα ραί τη τα. Ὁ τα πει νό νους αὐ τός 

μο να χός, καί ὅ ταν ἀ κό μη ὅλα τά σκέ πτε ται καί τά πράτ τη 

καί τά λέ γη κα τά Θε όν, καί τό τε ἀ κό μη δέν δί δει ἐμ πι στο σύ-

νη στόν ἑ αυ τό του»5.

Ὅ ταν τέ λος ὁ μο να χός φθά σῃ στίς ὑ ψη λές βα θμί δες τῆς 

πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἡ τα πει νο φρο σύ νη, κα τά τούς Ἁ γί ους Πα-

τέ ρας, ἀ σφα λί ζει τούς κε κτη μέ νους καρ πούς, γιά νά μή τούς 

δι α σκορ πί σῃ σάν τό ἄ χυ ρο ἡ ὀ λέ θρι α ὑ ψη λο φρο σύ νη.

Τήν δεύ τε ρη Κυ ρι α κή, τήν λε γο μέ νη τοῦ Ἀ σώ του, ἡ ἁ γί α 

μας Ἐκ κλη σί α προ βάλ λει τήν ἄπει ρη ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ, ὁ ὁ-

ποῖ ος γιά μᾶς δέν εἶ ναι μό νο ∆η μι ουρ γός ἀλ λά καί Πα τέ ρας. 

Πα τέ ρας πού ἀ γα πᾶ βέ βαι α τούς δι καί ους, ἀ γα πᾶ ὅ μως ἐξί-

σου καί τούς ἁ μαρ τω λούς. Πα τέ ρας πού πε ρι μέ νει τήν ἐπι-

στρο φή κά θε ἀ σώ του, τήν ἐπι στρο φή μας, στήν πα τρι κή του 

ἀγ κά λη.

Ἴ σως δέν ὑπάρ χει καλ λί τε ρη εἰ κό να ἀπό αὐ τήν τοῦ ἀ σώ-

του υἱ οῦ, πού νά ἐκ φρά ζῃ πιό ἀν τι προ σω πευ τι κά τήν μο να-

χι κή ζω ή. ∆έν εἶ ναι τυ χαῖ ο ὅτι ὅ λοι μας, ὅ ταν μᾶς προσ ά γουν 

γιά τήν μο να χι κή μας κου ρά, ἀ κοῦ με νά ψάλ λε ται τό κά θι-

σμα τῆς γ΄ ὠ δῆς: «Ἀ γκ άλας πα τρι κάς δι α νοῖ ξαι μοι σπεῦ σον· 

ἀ σώ τως τόν ἐμόν κα τη νά λω σα βί ον». Ὅ πως ἐπί σης δέν εἶ ναι 

5. Ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 277 (κεφ. 49-50).

τυ χαῖ ο ὅτι ὡς κα τα κλεῖ δα τῆς ἀ κο λου θί ας τῆς κου ρᾶς μας ἀ-

κοῦ με τό ἴ δι ο ἐκεῖ νο ἰ δι ό με λο τρο πά ρι ο πού ψάλ λου με στόν 

Ἑ σπε ρι νό τοῦ Σαβ βά του πρό τοῦ Ἀ σώ του: «Ἐπ ιγνῶμεν ἀ-

δελ φοί, τοῦ μυ στη ρί ου τήν δύ να μιν· τόν γάρ ἐκ τῆς ἁ μαρ τί-

ας, πρός τήν πα τρι κήν ἑ στί αν, ἀνα δρα μόν τα Ἄ σω τον Υἱ όν, 

ὁ πα νά γα θος Πα τήρ, προ ϋ παν τή σας ἀ σπάζε ται, καί πά λιν 

τῆς οἰ κεί ας δό ξης, χα ρί ζε ται τά γνω ρί σμα τα».

Πῶς νά μή ἀ γάλ λε ται ἡ ψυ χή, ὅ ταν ἡ Ἐκ κλη σί α μᾶς ὑπεν-

θυ μί ζει πά λιν καί πολ λά κις τήν με γά λη μας κλῆ σι ὡς μο να-

χῶν, νά ἐπι στρέ φου με δι αρ κῶς πρός τήν πα τρι κήν ἑ στί αν;

Ἡ ἐπι στρο φή εἰς τήν πα τρι κήν ἑ στί αν ἔ χει βα θύ τα το νό η-

μα. Γιά ἐμᾶς ἰ δι αι τέ ρως τούς μο να χούς, πού ἔ χου με τίς προ ϋ-

πο θέ σεις νά τήν πρα γμα το ποι ή σου με, ση μαί νει τήν δι αρ κῆ 

με τά νοι α. Στό Κον τά κι ον τῆς Κυ ρι α κῆς ψάλ λει ἡ Ἐκκλησί α: 

«Τῆς πα τρῴ ας δό ξης σου, ἀπο σκιρ τή σας ἀ φρό νως, ἐν κακοῖς 

ἐ σκόρ πι σα, ὅν μοι πα ρέ δω κας πλοῦ τον· ὅ θεν σοι τήν τοῦ Ἀ-

σώ του, φω νήν κραυ γά ζω· Ἥ μαρ τον ἐνώ πι όν σου, Πά τερ οἰ-

κτίρ μον· δέ ξαι με με τα νο οῦν τα, καί ποί η σόν με ὡς ἕνα τῶν 

μι σθί ων σου».

Ἡ ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ Πα τέ ρα πρός τόν με τα νο η μέ νο ἁ μαρ-

τω λό μᾶς βο η θεῖ νά δι ώ χνου με τήν ἀπελ πι σί α, πού εἶ ναι μία 

ὕπου λη ἐπί θε σις τοῦ δι α βό λου κα τά τῶν ἀ γω νι στῶν καί 

χρει ά ζε ται ἰ δι αί τε ρη προ σο χή ἀπό τούς προ ε στῶ τας. Στό 

θέ μα αὐ τό δί νουν ἰ δι αί τε ρη ση μα σί α οἱ ἅ γι οι Πα τέ ρες. Ὁ 

ἅ γι ος Νε κτά ρι ος ἔ γρα φε στίς μο να χές του νά μή ἀπελ πί ζων-

ται, ὅ ταν βλέ πουν συ χνές πτώ σεις: «Αἱ σφο δραί λύ παι καί 

ἀπελ πι σί αι εἰσί βλα βε ραί καί ἐπι κίν δυ νοι καί πολ λά κις πα-
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ρο ξύ νον ται ὑπό τοῦ ἀν τι πά λου, ὅ πως ἀνα κό ψω σι τήν πο ρεί-

αν τοῦ ἀ γω νι ζο μέ νου. Ἐν ἡ μῖν αὐ τοῖς ἔ χο μεν ἀ δυ να μί ας καί 

πά θη καί ἐ λατ τώ μα τα πολ λά κις βα θέ ως ἐρ ρι ζω μέ να· πολ λά 

τού των εἰσί καί κλη ρο νο μι κά· ταῦ τα δέν ἐκ κό πτον ται διά 

μι ᾶς σπα σμώ δους κι νή σε ως, οὐ δέ δι᾿ ἀ δη μο νί ας καί βα ρεί ας 

θλί ψε ως, ἀλ λά διά τῆς ὑπο μο νῆς καί ἐπι μο νῆς καί καρ τε ρί ας 

καί φρον τί δος καί προ σο χῆς»6.

Μέ τήν τρί τη Κυ ρι α κή, τήν λε γο μέ νη τῆς Ἀπό κρε ω, ἡ Ἐκ-

κλη σί α μᾶς προ ε τοι μά ζει γιά τόν ἀ γῶ να τῆς Μεγάλης Τεσσα-

ρα κο στῆς, ὑπεν θυ μί ζον τάς μας τήν ἡ μέ ρα τῆς ∆ευ τέ ρας Πα-

ρου σί ας καί τῆς ἀ δε κά στου Κρί σε ως. Ὅ πως ση μει ώ νε ται στό 

Ὑπό μνη μα τοῦ συνα ξα ρι στοῦ τῆς ἡ μέ ρας: «Τα ύτην οἱ θει ό-

τα τοι Πα τέ ρες με τά τάς δύο πα ρα βο λάς ἔ θεν το, ὡς ἄν μή τις 

τήν ἐν ἐκεί ναις τοῦ Θε οῦ φι λαν θρω πί αν μαν θά νων, ἀμελῶς 

δι ά γῃ λέ γων· Φι λάν θρω πός ἐ στιν ὁ Θε ός, καί ὅ ταν τῆς ἁ μαρ-

τί ας ἀνα χω ρή σω, ἑ τοί μως ἔχω τό πᾶν ἀνύ σαι. Ταύτην τήν 

φο βε ράν ἡ μέ ραν ἐν ταῦ θα κα τέ τα ξαν, ἵνα διά τοῦ θα νά του, 

καί τῆς προσ δο κί ας τῶν ἐ σο μέ νων δει νῶν, φο βή σαν τες τούς 

ἀ με λῶς δι α κει μέ νους, πρός ἀ ρε τήν ἐπα νά γω σι».

Ἡ ἀ μέ λει α εἶ ναι με γά λος καί ὕπου λος ἐ χθρός γιά τούς μο-

να χούς. Ὁ ἅ γι ος Θε ό λη πτος Φι λα δελ φεί ας μᾶς ὑπεν θυ μί ζει 

τίς συνέ πει ές της: «τά πνεύ μα τα τῆς πο νη ρί ας ἀνα κι νοῦ σιν 

ἐν τῇ ψυ χῇ τοῦ ἀ με λοῦς μνή μην γο νέ ων, ἀ δελ φῶν, συγ γε-

6. ΤΙ ΤΟ Υ Ε ΜΜ. ΜΑΤ ΘΑ Ι Α ΚΗ, Ἁ γί ου Νε κτα ρί ου Πεν τα πό λε ως Κα τη-
χη τι καί Ἐ πι στο λαί πρός τάς Μο να χάς τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Ἁ γί ας Τρι ά δος 
Α ἰ γί νης, Α ΘΗ ΝΑ Ι, 1984, σελ. 55.

νῶν, συνή θων, συμ πο σί ων, πα νη γύ ρε ων, θε ά τρων καί τῶν 

ἄλ λων πάν των τῆς ἡ δο νῆς φαν τα σμά των· καί ὑπα γο ρεύ ου σι 

ὄ ψει καί γλώτ τῃ καί σώ μα τι τήν εὐ τυ χί αν ποι εῖ σθαι· ἵνα καί 

ἡ ἐνε στῶ σα ὥρα ἀνα λί σκε ται μα ταί ως καί ἡ ἐπι οῦ σα, ἡ νί κα 

μό νος μέ νῃς ἔν δον τοῦ κελ λί ου, δα πα νᾶ ται ἐν ταῖς μνή μαις 

τῶν θε α θέν των καί λα λη θέν των. Καί οὕ τω ἀ συν τε λής ἡ ζωή 

τοῦ Μο να χοῦ δι α νύ ε ται...»7.

Στήν ὑπέρ βα σι τῆς ἀ με λεί ας στο χεύ ει ἡ Ἐκ κλη σί α, ὅ ταν 

μᾶς ὑπεν θυ μί ζῃ κα τά τήν Κυ ρι α κή αὐ τή τήν δι καί α Κρί σι. 

Ὁ θά να τός μας ἐξάλ λου ἐν δέ χε ται νά εἶ ναι αἰ φνί δι ος καί ἡ 

ἀπό φα σις τοῦ Κρι τοῦ ὁ πωσ δή πο τε εἶ ναι ἄ δη λος. Τό εὐ αγ-

γε λι κό ἀνά γνω σμα το νί ζει ὅτι αἰ τί α τῆς κα τα δί κης στήν αἰ-

ω νί α κό λα σι θά εἶ ναι ἡ ἀ σπλαγ χνί α, ἐνῶ τό γνώ ρι σμα τῶν 

δι καί ων θά εἶ ναι ἡ ἀ γά πη, ἡ εὐ σπλαγ χνί α, ἡ πρός τούς δε ο-

μέ νους συμ πά θει α, ἡ φρον τί δα γιά τούς τα πει νούς καί κα-

τα φρο νε μέ νους. «Σφ όδρα δεῖ ται φι λαν θρω πί ας ἡ παρ θε νί α, 

καί ἄνευ ταύ της σω θῆ ναι οὐκ ἔνι», λέ γει ὁ ἱ ε ρός Χρυ σό στο-

μος8. Ὁ μι λεῖ βε βαί ως ὁ Ἅ γι ος πε ρί τῆς πρα κτι κῆς ἐ λε η μο σύ-

νης, τῆς ἐμ πρά κτου πρός τούς πτω χούς καί λοι πούς ἐν δε εῖς 

συμ πα ρα στά σε ως καί ἀ γά πης, ἡ ὁ ποί α ἀπο τε λεῖ βα σι κό κα-

θῆ κον μας καί εἶ ναι γνω στό ὅτι ἀ σκεῖ ται στά μο να στή ρι α 

μας. Ὑπάρ χει ὅ μως καί μία ἄλ λη δι ά στα σις τῆς ἐ λε η μο σύ νης, 

ἐξί σου σπου δαί α, πού ται ρι ά ζει σέ ὅ σους ἐγ κα τέ λει ψαν χρή-

7. Α ΓΙ Ο Υ ΘΕ Ο ΛΗ ΠΤΟ Υ, ΜΗ ΤΡΟ ΠΟ ΛΙ ΤΟ Υ ΦΙ ΛΑ ∆ΕΛ ΦΕ Ι ΑΣ, Λό γος 
πε ρί μο να δι κοῦ πο λι τεύ μα τος, ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ, τόμ. ∆΄, ἔ κδ. Α ΣΤΕ ΡΟΣ, σελ. 
6-7.
8. PG 48, 770. Βλ. καί PG 58, 718. 
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μα τα καί κτή μα τα καί ζοῦν τήν ἀ μέ ρι μνη μοναστική ζω ή. 

Εἶ ναι τό ἔ λε ος ἀπέ ναν τι στόν ἁ μαρ τω λό ἑ αυ τό μας. Γρά φει 

ὁ ἅ γι ος Συμε ών ὁ Νέ ος Θε ο λό γος: « Ὅσοι ἔ γι ναν πτω χοί διά 

Χρι στόν, κα θώς ὁ Χρι στός πλού σι ος ὤν, ὡς Θε ός, ἔ γι νε πτω-

χός δι᾿ ἡ μᾶς, καί δέν ἔ χουν νά δώ σουν ἐ λε η μο σύ νην εἰς τούς 

πτω χούς, μέ τί τρό πον ἐ λε οῦν τες τόν ἑ αυ τόν τους, λο γί ζον-

ται πῶς ἐ λε οῦν τόν Χρι στόν ὁ ποῦ ἔ γι νεν ἄν θρω πος δι᾿ ἡ μᾶς, 

πρό σε χε κα λά νά τό κα τα λά βῃς. Ὁ Θε ός ἔ γι νε διά σέ ἄν θρω-

πος πτω χός, χρε ω στεῖς καί ἐσύ ὁ ποῦ πι στεύ εις εἰς αὐ τόν, νά 

γέ νῃς ὅ μοι ος μέ αὐ τόν, πτω χός. Πτω χός ἔ γι νεν ἐκεῖ νος κα τά 

τήν ἀν θρω πό τη τα. Καί σύ πτω χός εἶσαι κα τά τήν θε ό τη τα. 

Στο χά σου λοι πόν πῶς ἔ χεις νά τόν θρέ ψῃς; ἔ γι νε πτω χός ὁ 

Χρι στός, διά νά πλου τί σῃς ἐ σύ, ἤ γουν διά νά με τα δώ σῃ εἰς 

ἐ σέ να ἀπό τόν πλοῦ τον τῆς χά ρι τός του. ∆ιά τοῦ το ἔ λα βεν 

ἐκεῖ νος σάρ κα, διά νά λά βῃς καί ἐσύ ἀπό τήν θε ό τη τά του. 

Λοι πόν, ὅ ταν ἑ τοι μά σῃς τόν ἑ αυ τόν σου, διά νά ὑπο δε χθῇς 

τήν χά ριν του, τό τε λέ γε ται πῶς ὑπε δέ χθη ὁ Χρι στός ἀπό ἐ σέ-

να. Καί ὅ ταν ἐσύ πει νᾷς, καί δι ψᾷς διά τήν ἀ γά πην ἐκεί νου, 

τό τε τήν πεί ναν, καί τήν δί ψαν τήν ἐ δι κήν σου, τήν λο γί ζε-

ται ὁ Χρι στός φα γη τόν καί πι ο τόν του. Ὅτι μέ αὐ τά, καί τά 

τοι αῦ τα ἔρ γα κα θα ρί ζεις ἐσύ τήν ψυ χήν σου, καί ἐ λευ θε ρώ-

νεις τόν ἑ αυ τόν σου ἀπό τήν φθο ράν, καί τόν μο λυ σμόν τῶν 

πα θῶν, καί αὐ τός ὁ Θε ός ὁ ποῦ σέ ἀνε δέ χθη, καί οἰ κει ο ποι ή-

θη ὅλα τά ἐ δι κά σου, ἤ γουν τά ἀν θρώ πι να, καί πο θεῖ νά σέ 

κά μῃ θε όν κα τά χά ριν, κα θώς καί ἐκεῖ νος ἔ γι νεν ἄν θρω πος. 

Ὅσα κα λά κά μνεις εἰς τόν ἑ αυ τόν σου, λο γί ζε ται πῶς τά 

πα θαί νει ἐκεῖ νος, καί λέ γει, ἐφ᾿ ὅ σον ἐποί η σας τῇ ἐ λα χί στῃ 

ψυ χῇ σου, ἐμοί ἐποί η σας»9.

Ἡ προ κα ταρ κτι κή πε ρί ο δος τοῦ Τρι ω δί ου ὁ λο κλη ρώνε-

ται μέ τήν Κυ ρι α κή τῆς Τυ ρι νῆς, ὁ πό τε «ἀν άμν ησιν ποι ούμε-

θα τῆς ἀπό τοῦ Πα ρα δεί σου τῆς τρυ φῆς ἐξο ρί ας τοῦ Ἀ δάμ». 

Ὁ συνα ξα ρι στής καί πά λιν ὡς ἑξῆς ὑπο μνη μα τί ζει τήν ἡ μέ-

ρα: «Ἐπεί γοῦν διά τό μή ἅπαξ τόν Ἀ δάμ νη στεῦ σαι, το σαῦ-

τα πε πόν θα μεν, προ τί θε ται νῦν ἡ τού του ἀνά μνη σις, εἰς τήν 

εἴσο δον τῆς ἁ γί ας Τεσ σα ρα κο στῆς· ἵ να, με μνη μέ νοι ὅ σον κα-

κόν τό μή νη στεῦ σαι εἰσή γα γε, σπου δά σω μεν τήν νη στεί αν 

πε ρι χα ρῶς ἀπο δέ ξα σθαι, καί πα ρα φυ λάτ τειν, ὡς ἄν, οὗ ἠ-

στό χη σεν ὁ Ἀ δάμ, τῆς θε ώ σε ως δη λα δή, ἡ μεῖς δι᾿ αὐ τῆς ἐπι τύ-

χω μεν· ὀ δυ ρό με νοι, καί νη στεύ ον τες καί τα πει νού με νοι, ἕως 

οὗ ὁ Θε ός ἡ μᾶς ἐπι σκέ ψη ται».

Ἐ χά σα με τόν Πα ρά δει σο γιά τήν ἁ μαρ τί α τοῦ Ἀ δάμ, ἀλ-

λά τόν ξα να βρή κα με χά ρις στήν ἐναν θρώ πη σι τοῦ Κυ ρί ου 

μας Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. Στήν πρα γμα τι κό τη τα, ὅ πως λέ γουν οἱ 

Ἅ γι οι Πα τέ ρες, ὁ Χρι στός μᾶς ἐ χά ρι σε ὄχι μό νον ἐκεῖ νον τόν 

ἀπω λε σθέν τα Πα ρά δει σο ἀλ λά ἐπι πλέ ον καί τήν θέ ω σι, ὅ,τι 

δη λα δή ἐπρό κει το νά κερ δί σου με διά τῆς ὑπα κο ῆς τό τε στό 

θέ λη μα τοῦ Θε οῦ. Ἡ τρα γω δί α τῆς Πτώ σε ως μᾶς συνοδεύ-

ει: «Πά ντες γάρ ἥ μαρ τον καί ὑ στε ροῦν ται τῆς δό ξης τοῦ Θε-

οῦ», κα τά τόν θεῖ ο Ἀπό στο λο10. Ὁ Κύ ρι ός μας προ σφέ ρει 

9. ΑΓ. ΣΥ ΜΕ ΩΝ ΝΕ Ο Υ ΘΕ Ο ΛΟ ΓΟ Υ, Τά εὑ ρι σκό με να, Λό γος 21ος, ἔ κδ. 
ΡΗ ΓΟ ΠΟ Υ ΛΟ Υ 1977, σελ. 116-117.
10. Ρωμ. γ΄ 23.
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τήν θέ ω σι, δέν τήν καρ ποῦν ται ὅ μως ὅ λοι, ἀλ λά ἐκεῖ νοι πού 

Τοῦ προ σφέ ρουν πρῶ τα ὅλη τους τήν ὕπαρ ξι. Ἡ μο να χι κή 

ζωή εἶ ναι ἀ κρι βῶς ἡ δι αρ κής ἀνα ζή τη σις τοῦ ἀρ χαί ου κάλ-

λους, ἀπό τό ὁ ποῖ ο ἐξε πέ σα με, καί ἡ ἐπι πό θη σις τῆς με γά λης 

δω ρε ᾶς τῆς θε ώ σε ως. 

Ὅσο πιό βα θει ά συναι σθά νε ται κα νείς τήν τρα γω δί α τῆς 

Πτώ σε ως, τό σο πιό ἔν το να ἀνα ζη τεῖ τόν ἀπω λε σθέν τα Πα-

ρά δει σο. Ὁ ἀ δα μι αῖ ος θρῆ νος εἶ ναι ἡ βα θυ τέ ρα μορ φή πέν-

θους γιά τόν Πα ρά δει σο, ἀλ λά γί νε ται κτῆ μα ἐκεί νων τῶν 

ἐν θέ ων ψυ χῶν, οἱ ὁ ποῖ ες ἀ ξι ώ θη καν πρῶ τα νά ἀπο κτή σουν 

γεῦ σι τῆς μα κα ρί ας ζω ῆς καί κα τό πιν τήν ἔ χα σαν. Πρῶ τος ὁ 

γε νάρ χης μας Ἀ δάμ ἔκλαι ε ἀπα ρη γό ρη τος τήν ἀπώ λει ά της, 

ὅ πως λέ γει ἡ Ἐκ κλη σί α: «Ἐκ άθ ησεν Ἀ δάμ τό τε, καί ἔκλαυ-

σεν ἀπέ ναν τι τῆς τρυ φῆς τοῦ Πα ρα δεί σου, χερ σί τύ πτων τάς 

ὄ ψεις, καί ἔ λε γεν· Ἐ λε ῆ μον, ἐ λέ η σόν με τόν πα ρα πε σόν τα». 

Ὁ ἅ γι ος Σι λου α νός ὁ Ἀ θω νί της εἶ ναι ἀπό τούς νε ω τέ ρους 

Ἁ γί ους πού εἶ χαν ἔνοι κο στήν καρ δι ά τους τόν ἀ δα μι αῖ ο 

θρῆ νο, ὅ πως φαί νε ται στίς συγ γρα φές του11.

Ἡ Ἐκ κλη σί α θέ τει βε βαί ως πρό ὀ φθαλ μῶν μας τόν ὑ ψη-

λό αὐ τόν στό χο, ἀλ λά συγ κα τα βαί νου σα σέ ὅ σους δέν ἔ χου-

με βα θει ά με τά νοι α ἀλ λά ἀ γω νι ζό με θα στά συνή θη μέ τρα, 

μᾶς προ τρέ πει νά ἀπο δυ θοῦ με τοὐ λά χι στον στόν ἀ γῶ να τῆς 

πε ρι ε κτι κῆς νη στεί ας. Ὄχι μό νο τῆς τρο φῆς ἀλ λά καί ὅ λων 

τῶν ψε κτῶν πα θῶν, ὅ πως πα ρα στα τι κώ τα τα γρά φει ὁ Μέ-

γας Βα σί λει ος καί σχε δόν ἀπα ράλ λα κτα ἐπα να λαμ βά νει τό 

11. ΑΡ ΧΙΜ. ΣΩ ΦΡΟ ΝΙ Ο Υ, Ὁ Ἅγιος Σι λου α νός ὁ Ἀθωνίτης, ἔ κδ. Ι. ΜΟ-
ΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 1995, σελ. 559-567.

ἰ δι ό με λο τῶν ἀπο στί χων τοῦ Ἑ σπε ρι νοῦ τῆς ∆ευ τέ ρας τῆς 

Α΄ Ἑ βδο μά δος τῶν Νη στει ῶν: «Ν ηστε ύσ ωμεν νη στεί αν δε-

κτήν, εὐ ά ρε στον τῷ Θε ῷ. Ἀ λη θής νη στεί α ἡ τοῦ κα κοῦ ἀλ-

λο τρί ω σις, ἐγ κρά τει α γλώσ σης, θυ μοῦ ἀπο χή, ἐπι θυ μι ῶν χω-

ρι σμός, κα τα λα λι ᾶς, ψεύ δους, ἐπι ορ κί ας. Ἡ τού των ἔν δει α 

νη στεί α ἐ στίν ἀ λη θής»12.

Ἡ προ πα ρα σκευ ή μας γιά τήν εἴσο δο στήν Μεγάλη Τεσ-

σα ρα κο στή ὁ λο κλη ρώ νε ται τό Ἑ σπέ ρας τῆς Κυ ρι α κῆς τῆς 

Τυ ρι νῆς. Ὅ πως ὁ ρί ζε ται ἀπό τά πα λαι ά μο να στη ρι α κά Τυ-

πι κά, γί νε ται ἡ ἀλ λη λο -συ γχ ώρ ησις. Ἔ χει τό ση με γά λη σημα-

σί α ἡ πρᾶ ξις αὐ τή, ὥ στε ἔ δω σε καί στήν Κυ ρι α κή τήν προσ ω-

νυ μί α Κυ ρι α κή τῆς συγ χω ρή σε ως.

* * *

Ἔ χον τας ὡς βά σεις αὐ τές τίς προ τρο πές καί ὑπο μνή σεις 

τῆς Ἐκ κλη σί ας, οἱ μο να χοί εἰσερ χό με θα στό τεσ σα ρα κον θή-

με ρο στά δι ο τῶν ἀ ρε τῶν. Μέ φρό νη μα τα πει νό, μέ συν τρι βή 

γιά τά πρό τε ρα ἁ μαρ τή μα τα καί δι ά θε σι ἐπι στρο φῆς πρός 

τόν Πα τέ ρα, μέ φό βο γιά τό ἄ δη λον τῆς ἐκ βά σε ως τῆς πα ρού-

σης ἐπι κή ρου ζω ῆς καί μέ νο σταλ γί α γιά τήν ἀπό λαυ σι τῆς 

δω ρε ᾶς τῆς θε ώ σε ως, ἀρ χί ζου με τό τρι ή με ρον. Οἱ δυ νά με νοι 

μέ πλή ρη ἀ σι τί α καί οἱ ἀ σθε νεῖς μέ σχε τι κή, ὅ λοι μέ ζῆ λο ἀπο-

δυ ό με θα στήν ἄ σκη σι τῆς νη στεί ας. Ψάλ λου με: « Ἐλ ήλ υθεν ἡ 

νη στεί α, ἡ μή τηρ τῆς σω φρο σύ νης, ἡ κα τή γο ρος τῆς ἁ μαρ τί-

ας, καί συνή γο ρος τῆς με τα νοί ας»13.

12. ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Λόγος Β΄ περί Νηστείας, PG 31, 196.
13. Ὄ ρθρος ∆ευ τέ ρας τῆς Α΄ Ἑ βδο μά δος τῶν Νη στει ῶν.
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Ἡ βία γιά τήν ἑκού σι α στέ ρη σι καί αὐ τῆς τῆς φυ σι ο λο γι-

κῆς τρο φῆς συνο δεύ ε ται καί μέ ἄλ λα ἀ σκη τι κά πα λαί σμα-

τα. Πρῶ τον, τό ἀ γώ νι σμα στήν ἀ γρυ πνί α. Ὑπεν θυ μί ζει τό Ἱ ε-

ρόν Τρι ώ δι ον: «Ἀπό τῆς σή με ρον ἄρ χε ται ὁ τα χθείς μοναχός 

ἀ φυ πνί ζειν τούς ἀ δελ φούς, καθ᾿ ὅ λην τήν ἁ γί αν Τεσ σα ρα κο-

στήν. ∆ι έρ χε ται δέ ἠ ρέ μα, καί ἐπι βλέ πει τούς ὑπνοῦν τας καί 

δι ε γεί ρει πρός τήν ἀ κρό α σιν, κα τά τόν πα ρα κο λου θή σαν τα 

τύ πον» (δ ηλ αδή, τήν ἀ κρό α σι τῆς Ἀ κο λου θί ας). ∆εύ τε ρον, 

τό ἀ γώ νι σμα τῆς σι ω πῆς, ὅ πως ση μει ώ νε ται στό Τρι ώ δι ον: 

«∆εῖ εἰ δέ ναι, ὅτι με τά τήν Ἀπό λυ σιν, ἐξερ χό με νοι τῆς Ἐκ-

κλη σί ας, ἀπερ χό με θα με τά πά σης ἡ συ χί ας ἐν τοῖς ἰ δί οις κελ-

λί οις· καί οὐκ ἔξε στιν ἡ μῖν συν τυ χί ας πρός ἀλ λή λους ποι εῖν· 

κε κώ λυν ται γάρ πα ρά τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων· ὅ καί ὀ φεί λο μεν 

φυ λάσ σειν κα τά πᾶ σαν σύνα ξιν». Ὅ λη, λοι πόν, τήν Με γά λη 

Τεσ σα ρα κο στή οἱ ἀρ γο λο γί ες καί οἱ πε ριτ τές συνανα στρο-

φές ἀπα γο ρεύ ον ται ἀπό τούς Ἁ γί ους Πα τέ ρας. Ἄς θυ μη θοῦ-

με ὅτι οἱ μα κά ρι οι ἐκεῖ νοι Πα τέ ρες ἔφευ γαν ἀπό τά Μο να-

στή ρι α με τά τήν συγ χώ ρη σι τῆς Τυ ρι νῆς στήν βαθυτέρα 

ἔ ρη μο, ἀπο μο νω μέ νοι, καί ἐπέ στρε φαν τό Σάβ βα το πρό τῶν 

Βα ΐ ων γιά νά ἑ ορ τά σουν μα ζί τήν Ἑ βδο μά δα τῶν Πα θῶν 

καί τήν Ἁ γί α Ἀνά στα σι.

Α ὐ τές οἱ βα σι κές δι α τά ξεις τοῦ Τυ πι κοῦ τῶν ἡ με ρῶν δί-

νουν οὐ σι α στι κά τό μή νυ μα γιά τό ἀ γώ νι σμα τῆς με τα νοί ας. 

Α ὐ τό ἄλ λω στε εἶ ναι τό πε ρι ε χό με νο τῶν ὀ λί γων κα τα νυ κτι-

κῶν ὕ μνων καί τῶν πολ λῶν ἀνα γνω σμά των. Εἶ ναι χα ρα κτη-

ρι στι κό ὅτι ὁ ρί ζε ται ἀνά γνω σις εἰς τόν ἅ γι ον Ἐφραίμ, πού 

εἶ ναι κατ᾿ ἐξο χήν προ τρε πτι κός εἰς με τά νοι αν. Κα τά τά μο-

να στη ρι α κά Τυ πι κά ἀνα γι νώ σκον ται τό Λαυ σα ϊ κόν, ἡ Κλῖ-

μαξ καί οἱ Κα τη χή σεις τοῦ ἁ γί ου Θε ο δώ ρου τοῦ Στου δί του.

Στήν ἐμ πέ δω σι τοῦ πνεύ μα τος τῆς με τα νοί ας συν τε λοῦν 

οἱ πολ λές μι κρές καί με γά λες με τά νοι ες, πού συνο δεύ ον ται ἀ-

πό τήν κα τα νυ κτι κή εὐ χή τοῦ ἁ γί ου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου: «Κύ-

ριε καί ∆έ σπο τα τῆς ζω ῆς μου...», ἡ ὁ ποί α συμ πυ κνώ νει ὅ λο 

τό πνεῦ μα τῆς με τα νοί ας. Στόν ἴ δι ο σκο πό συν τρέ χουν καί 

τά ἀνε πα νά λη πτα σέ χά ρι τρο πά ρι α πού ψάλ λον ται στόν 

Ὄρ θρο ὅ λων τῶν Κυ ρι α κῶν τοῦ Τρι ω δί ου καί τῆς Τεσ σα-

ρα κο στῆς: «Τῆς με τα νοί ας ἄνοι ξόν μοι πύ λας Ζωοδότα...», 

«Τῆς σω τη ρί ας εὔ θυ νόν μοι τρί βους Θε ο τό κε...», καί ἐπί σης 

τό ἰ δι ό με λο «Τά πλή θη τῶν πε πρα γμέ νων μοι δει νῶν ἐννοῶν 

ὁ τά λας, τρέ μω τήν φο βε ράν ἡ μέ ραν τῆς κρίσε ως...». Οἱ προ-

τρο πές γιά με τά νοι α δέν στα μα τοῦν, κα θώς ἡ Ἐκ κλη σί α κο-

ρυ φώ νει τόν πε ρί με τα νοί ας λό γο μέ τήν Ἀ κο λου θί α τοῦ Με-

γά λου Κα νό νος καί τήν δι ή γη σι πε ρί τοῦ Βί ου τῆς Ὁ σίας 

Μα ρί ας τῆς Α ἰ γυ πτί ας. Ἀλ λά καί ἡ ἰ δι αι τέ ρα μέ ρι μνα νά 

ἑ ορ τά ζων ται κα τά τήν δι άρ κει α τῆς Τεσ σα ρα κο στῆς τρεῖς 

κο ρυ φαῖ ες μορ φές τοῦ Μο να χι σμοῦ, ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ 

Πα λα μᾶς, ὁ ὅ σι ος Ἰ ω άν νης τῆς Κλί μα κος καί ἡ ὁ σί α Μα ρί α 

ἡ Α ἰ γυ πτί α, εἶ ναι ἐν δει κτι κή τοῦ κλί μα τος τῆς με τα νοί ας, 

πού ἡ Ἐκ κλη σί α ἐπι θυ μεῖ νά καλ λι ερ γή σῃ. 

Ἡ με τά νοι α δέν εἶ ναι πρᾶ ξις ἠ θι κῆς μό νο φύ σε ως. Ἔ χει 

ὀν το λο γι κές συνέ πει ες. Καρ πός τῆς με τα νοί ας εἶ ναι ἡ Ἀνά-

στα σις. Ἀπο σκιρ τή σα με ἀ φρό νως τῆς πα τρῴ ας δό ξης, καί 

αὐ τό δέν εἶ ναι ἠ θι κή μό νον πτῶ σις σέ ψε κτά πά θη καί ἁ μαρ-

τί ες. Μέ τήν με τά νοι α ἐπι ζη τοῦ με κά τι πο λύ πιό οὐ σι α στι κό 
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ἀπό μία ἁπλῆ ἠ θι κή συμ μόρ φω σι. Ἐπι πο θοῦ με νά γί νου με 

«θε ίας κοι νω νοί φύ σε ως»14, δη λα δή τῆς Χά ρι τος τοῦ Θε οῦ. 

Νά γί νου με κα τά Χά ριν αὐ τό πού ὁ Ἀνα στάς Κύ ρι ος Ἰ η σοῦς 

Χρι στός εἶ ναι κα τά φύ σιν.

Ὑπάρ χει μία ἀνα λο γί α στήν πο ρεί α πού ἀ κο λου θεῖ ὁ ἀ-

γώ νας τῆς με τα νοί ας τοῦ μο να χοῦ καί στήν σει ρά πού ἔ χουν 

τά ἑ ορ το λο γι κά γε γο νό τα κα τά τήν Με γά λη Τεσ σα ρα κο στή 

καί τήν Με γά λη Ἑ βδο μά δα. Ἡ Ἐκ κλη σί α στό ἑ ορ το λο γι κό 

τυ πι κό ἐκ φρά ζει αὐ τό πού εἶ ναι ἡ ἁ γι ο πνευ μα τι κή ἐμ πει ρί α 

της. Τίς ἕξι Ἑ βδο μά δες τῆς νη στεί ας καί τήν Ἑ βδο μά δα τῶν 

Ἁ γί ων Πα θῶν, πού ἑ ορ το λο γι κά ἀν τι προ σω πεύ ουν τό στά-

δι ο τῆς με τα νοί ας καί τῆς συσταυ ρώ σε ως μέ τόν Χρι στό, ἀ-

κο λου θεῖ ἡ λαμ προ φό ρος Ἀνά στα σις: «∆ε ῦτε οὖν καί ἡ μεῖς, 

κε κα θαρ μέ ναις δι α νοί αις, συμ πο ρευ θῶ μεν αὐ τῷ καί συσταυ-

ρω θῶ μεν, καί νε κρω θῶ μεν δι᾿ αὐ τόν, ταῖς τοῦ βί ου ἡ δο ναῖς· 

ἵνα καί συ ζή σω μεν αὐ τῷ», ψάλ λου με στό γνω στό ἰ δι ό με λο 

τῆς Μεγάλης ∆ευ τέ ρας. Προ ϋ πό θε σις γιά τήν συμ πό ρευ σι, 

νά ἔ χου με κα θα ρές τίς ψυ χές μας. Σκο πός τῆς συμ πο ρεύ σε-

ως, νά νε κρώ σου με τόν πα λαι ό ἑ αυ τό μας στό μνῆ μα τῆς 

ἀπα θεί ας προ κει μέ νου νά ζή σου με αἰ ω νί ως μα ζί Του. Ὁ σαβ-

βα τι σμός τῆς ἀπα θεί ας προ οι ω νί ζε ται τήν συνα νά στα σι μέ 

τόν Χρι στό.

Ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς στήν Ἐπι στο λή του «Πρός 

τήν Σε μνο τά την ἐν Μο να ζού σαις Ξέ νην» ἀνα πτύσσει ὅ λες 

τίς πτυ χές τοῦ ἀ γῶ νος τῆς με τα νοί ας, τήν κά θαρ σι, τήν συ-

σταύ ρω σι καί τήν συνα νά στα σι μέ τόν Χρι στό. Πα ρα τη ρεῖ 

14. Β΄ Πέ τρ. α΄ 4.

ὅτι ὁ κό σμος, δη λα δή τά πά θη καί ἡ ἁ μαρ τί α, νε κρώ νουν 

τήν ψυ χή, δι ό τι τῆς στε ροῦν τήν θεί α Χά ρι15. Ἡ ἀ λη θι νή ζωή 

εἶ ναι ἡ «μ ετά Χρι στοῦ θεί α καί ὄν τως ἀ ΐ δι ος ζω ή», ἡ ὁ ποί α 

ἐπι τυγ χά νε ται ἀπό ὅ σους στήν πα ροῦ σα ζωή ἀ γω νίζον ται 

νά νε κρώ σουν τίς ἐμ πα θεῖς κο σμι κές ἐπι θυ μί ες16. Ἡ ὁ δός τῆς 

με τα νοί ας πε ρι λαμ βά νει τρεῖς ἀπο τα γές. Με τά τήν πρώ τη 

ἀπο τα γή, πού εἶ ναι ἡ το πι κή ἀπο μά κρυν σις ἀπό τίς αἰ τί ες 

τῶν ἁ μαρ τι ῶν, ἀ κο λου θεῖ ἡ δευ τέ ρα ἀπο τα γή, ἡ ὁ ποί α συνί-

στα ται στήν κά θαρ σι τῆς ψυ χῆς ἀπό τά ἴ δι α τά πά θη. Σέ 

αὐ τήν τήν κά θαρ σι συμ βάλ λει ἀπο τε λε σμα τι κά ἡ ἐν πνεύμα-

τι πτω χεί α, τήν ὁ ποί α ἀνα φέ ρει ὁ Κύ ρι ος στούς Μα κα ρι-

σμούς17. Ἡ ὁ λο κλή ρω σις ὅ μως τῆς με τα νοί ας ἔρ χε ται μέ τήν 

τρί τη ἀπο τα γή, πού εἶ ναι ἡ πλή ρης πα ρά δο σίς μας στό θέ λη-

μα τοῦ Θε οῦ διά τῆς ὑπο μο νῆς στίς ἑκού σι ες καί ἀ κού σι ες 

θλί ψεις18. Ἡ κά θαρ σις τῆς ψυ χῆς καί ἡ ὑπο μο νή στίς θλί ψεις 

φέ ρει τήν μα κα ρί α ἀπά θει α, τόν σαβ βα τι σμό ἀπό ὅλα τά 

γή ι να. Α ὐ τή ἡ κα τά στα σις εἶ ναι τό προ οί μι ον τῆς ἐν δό ξου 

ἀνα στά σε ως τῆς ψυ χῆς19, ὅ πως κα τά ἑ ορ το λο γι κή ἀν τι στοι-

χί α τό Μέ γα Σάβ βα τον εἶ ναι ὁ προ άγ γε λος τῆς Λαμ προ φό-

ρου Ἀνα στά σε ως. Ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος σκι α γρα φεῖ ὡς ἑξῆς 

τήν εὐ λο γη μέ νη κα τά στα σι, στήν ὁ ποί α φθά νει τε λι κῶς ὁ 

με τα νο ῶν καί κα θαι ρό με νος ἄν θρω πος:

15. ΑΓ. ΓΡΗ ΓΟ ΡΙ Ο Υ ΠΑ ΛΑ ΜΑ, Πρός τήν Σε μνο τά την ἐν Μο να ζού σαις 
Ξέ νην, ΦΙ ΛΟ ΚΑ ΛΙ Α, ἔ κδ. Α ΣΤΕ ΡΟΣ, τόμ. ∆΄, σελ. 94.
16. Ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 97-98.
17. Ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 100.
18. Ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 106-107.
19. Ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 109-110.



68 69

«Ὅ ταν λοι πόν ἐκ δι ω χθῇ κά θε αἰ σχρό πά θος πού κα τοι-

κεῖ μέ σα μας καί ὁ νοῦς, ὅ πως ἤδη εἴ πα με, ἀ φοῦ ἐ πι στρέ ψει 

ὁ λο κλη ρω τι κά πρός τόν ἑ αυ τό του καί (ἐ πα να φέ ρει καί) 

τίς ἄλ λες δυ νά μεις τῆς ψυ χῆς, καλ λω πί σῃ τήν ψυ χή μέ τήν 

καλ λι έρ γει α τῶν ἀ ρε τῶν, προ χω ρών τας πρός τά τε λει ό τε ρα 

καί ἐ πι δι ώ κον τας νά ἐ πι τύ χῃ ἀ κό μη με γα λύ τε ρες ἀ να βά σεις 

στήν πρα κτι κή ἀ ρε τή, καί κα θα ρί ζον τας μέ τήν βο ή θει α τοῦ 

Θε οῦ ὅλο καί πε ρισ σό τε ρο τόν ἑ αυ τό του, τό τε δέν ἐ ξα λεί-

φει μό νον ὅσα ἀ νή κουν στόν πο νη ρό ἀλ λά ἐ ξα φα νί ζει καί 

κά θε τί τό ἐ πί κτη το, ἔ στω καί ἄν εἶ ναι κα λό. Καί μά λι στα 

(αὐ τό συμ βαί νει), ὅ ταν στα θῇ ἐ νώ πι ον τοῦ Θε οῦ κω φός καί 

ἄ λα λος, κα τά τίς ἅ γι ες Γρα φές, ἀ φοῦ ἀ νε βεῖ ἐ πά νω ἀπό τά 

νο η τά καί τά σχε τι κά πρός αὐ τά νο ή μα τα, πού δέν εἶ ναι ἀ-

μι γῆ ἀπό φαν τα σί ες, καί ἀ φοῦ τά ἀ φή σει ὅλα ἀπό ἀ γά πη 

πρός τόν Θεό καί πρός εὐ α ρέ στη σίν Του. Τό τε ὁ νοῦς γί νε ται 

(κα τάλ λη λο) ὑ λι κό (στά χέ ρι α τοῦ Θε οῦ) καί πλά θε ται ἀ νεμ-

πο δί στως τήν ἀ νώ τα τη πλά σι, ἐ πει δή τί πο τε τό ἐ ξω τε ρι κό 

δέν τόν ἐ νο χλεῖ καί ἡ Χά ρις πού εὑ ρί σκε ται μέ σα του τόν 

με τα μορ φώ νει στό κα λύ τε ρο καί, τό πιό πα ρά δο ξο, κα τα-

λάμ πει μέ ἀ νέκ φρα στο Φῶς τόν ἐ σω τε ρι κό του κό σμο καί 

τε λει ο ποι εῖ τόν ἔσω ἄν θρω πο. Ἀ φοῦ λοι πόν λάμ ψει ἡ ἡ μέ ρα 

καί ἀ να τεί λει ὁ ἥ λι ος στίς καρ δι ές μας, κα τά τόν κο ρυ φαῖ ο 

ἀ πό στο λο Πέ τρο20, ἐ ξέρ χε ται ὁ ὄν τως ἄν θρω πος στό κύ ρι ο 

ἔρ γο του, κα τά τόν προ φή τη ∆αυ ίδ21, καί μέ τήν βο ή θει α 

τοῦ Φω τός προ χω ρεῖ στόν δρό μο πού ἀ νε βαί νει στά αἰ ώ νι α 

20. Β΄ Πετρ. α΄ 19.
21. Ψαλμ. οε΄ 5.

ὄ ρη. Καί μέ τό Φῶς αὐ τό γί νε ται θε α τής, ὤ τοῦ θαύ μα τος 

τῶν ὑ περ κο σμί ων πρα γμά των, χω ρίς νά χω ρί ζε ται ἤ καί μέ 

τό νά χω ρί ζε ται ἀπό τό σύμ φυ το σῶ μα του, ὅ πως συ νή θως 

συμ βαί νει [...] καί μέ πνευ μα τι κή καί ἀ νέκ φρα στη ἀν τί λη ψι 

ἀ κού ει ἄρ ρη τα λό γι α καί βλέ πει τά ἀ θέ α τα. Καί ἀπό αὐ τό 

γε μί ζει ὁ λό κλη ρος μέ θαυ μα σμό... 

Ὁ νοῦς πού ἀ ξι ώ θη κε νά δῇ ἐ κεῖ νο τό φῶς, με τα βι βά ζει 

καί πρός τό ἑ νω μέ νο μέ αὐ τόν σῶ μα πολ λά τεκ μή ρι α τοῦ θε-

ϊ κοῦ κάλ λους, ἐ πει δή εὑ ρί σκε ται με τα ξύ τῆς θεί ας Χά ρι τος 

καί τῆς πα χύ τη τος τῆς σαρ κός καί ἔ λα βε δύ να μι γιά τά ἀ δύ-

να τα. Ἀπό αὐ τήν τήν κα τά στα σι ἐκ πη γά ζει ἡ θε ο ει δής καί 

ἀ κα τα γώ νι στη ἕ ξις γιά τήν ἀ ρε τή καί ἡ ὁ λο σχε ρής ἀ κι νη σί α 

ἤ δυ σκι νη σί α γιά τό κα κό. Ἀπό αὐ τήν ἔρ χε ται ὁ Λό γος, ὁ 

ὁ ποῖ ος ἐ ξη γεῖ (στόν νοῦ) τούς λό γους τῶν ὄν των καί τοῦ ἀ-

πο κα λύ πτει, λό γῳ τῆς κα θα ρό τη τός του, τά μυ στή ρι α τῆς φύ-

σε ως, ἀπό τά ὁ ποῖ α κατ᾿ ἀ να λο γί αν ἡ δι ά νοι α αὐ τῶν πού ἀ-

κού ουν μέ πί στι ἀ νυ ψώ νε ται πρός τήν κα τα νό η σι τῶν ὑ πέρ 

φύ σιν πρα γμά των, [...] Ἀπό αὐ τήν ἀ κό μη (ἐκ πη γά ζουν) καί 

οἱ ἄλ λες ποι κί λες θαυ μα το ποι ί ες καί ἡ δι ό ρα σις καί ἡ προ-

ό ρα σις καί ἡ δι ή γη σις πε ρί αὐ τῶν πού συμ βαί νουν κά που 

μα κρυ ά, σάν νά γί νων ται ἐ νώ πι όν μας καί μά λι στα τό ση-

μαν τι κώ τε ρο... ἡ κα λή ἐ πά νο δος πρός τό πρω τό τυ πο, κα θώς 

ἡ Χά ρις ἐ πα να φέ ρει (τούς μα κα ρί ους ἐ κεί νους ἀν θρώ πους) 

στό πρω τό κτι στο καί ἀ πε ρί γρα πτο ἐ κεῖ νο κάλ λος»22.

22. ΑΓ. ΓΡΗ ΓΟ ΡΙ Ο Υ ΠΑ ΛΑ ΜΑ, Πρός τήν Σε μνο τά την..., ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 
110-112.
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Σέ αὐ τήν τήν κα τά στα σι στο χεύ ει ὁ ἀ γώ νας τῆς ἁ γί ας 

Τεσ σα ρα κο στῆς. Στήν κα τά στα σι αὐ τή ὅ λα, «τῆς Ἀνα στά σε-

ως τῆν πεῖ ραν εἰ λη φό τα», εἶ ναι χα ρι τω μέ να ἀπό τό Φῶς τῆς 

Ἀνα στά σε ως τοῦ Χρι στοῦ, ἧς γέ νοι το πάν τας ἡ μᾶς τυ χεῖν τῇ 

Α ὐ τοῦ θεί ᾳ Χά ρι τι καί φι λαν θρω πί ᾳ. Ἀ μήν. 

Ι.Λ.Γ.
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Η Ι Ε ΡΑ ΠΟ ΣΤΟ ΛΙ ΚΗ ΠΡΟ ΣΠΑ ΘΕ Ι Α

ΤΗΣ Ι Ε ΡΑΣ ΜΟ ΝΗΣ ΜΑΣ

ΣΤΗΝ Α ΦΡΙ ΚΗ

Οἱ ἅ γι οι Ἀπό στο λοι, ἀ φοῦ πα ρέ λα βαν ὡς ἱ ε ρά πα ρα κα-

τα θή κη τούς λό γους τοῦ Κυ ρί ου πρός αὐ τούς· «πορευ-

θέ ντες μα θη τεύ σα τε πάν τα τά ἔ θνη βα πτί ζον τες αὐ τούς εἰς 

τό ὄ νο μα τοῦ Πα τρός καί τοῦ Υἱ οῦ καί τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα-

τος...», τούς ἐφήρ μο σαν, θυ σι ά ζον τας ἀ κό μη καί τήν ζωή 

τους.

Στούς λό γους αὐ τούς τοῦ Κυ ρί ου καί στό πα ρά δει γμα 

τῶν ἁ γί ων Ἀπο στό λων βα σί ζε ται καί τό σή με ρα ἐπι τε λού με-

νο ἔρ γο τῆς Ἱ ε ρα πο στο λῆς τῆς Ἁ γί ας Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί-

ας. Ἔρ γο ἐπί πο νο καί ἐπι κίν δυ νο, δι ό τι ὀ φεί λει νά ἀν τι πα-

ρα τα χθῇ στήν ἀ θε ΐ α, στήν εἰ δω λο λα τρί α καί στίς αἱ ρέ σεις, 

δη λα δή στίς τε χνι κές μέ τίς ὁ ποῖ ες ὁ δι ά βο λος προ σπα θεῖ νά 

κα τα κτή σῃ τίς ἀ θά να τες ψυ χές τῶν ἀν θρώ πων.

Με τα ξύ τῶν ἀνά τόν κό σμο ἐρ γα ζο μέ νων ἱ ε ρα πο στο λι-

κῶν κλι μα κί ων, πού προ σπα θοῦν νά με τα λαμ πα δεύ σουν 

τήν Ὀρ θό δο ξη πί στι καί τό ἀ κραι φνές Ὀρ θό δο ξο πνεῦ μα 

στούς « ἐλ αχ ίστους ἀ δελ φούς» τοῦ Κυ ρί ου μας, λει τουρ γεῖ 

μέ τήν βο ή θει α τοῦ Θε οῦ ἀπό τρι α κον τα ε τί ας πε ρί που καί 

τό ἐπαν δρω μέ νο ἀπό ἀ δελ φούς τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς μας κλι μά-
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προ ΐ στα ται ὁ κ. Γε ώρ γι ος Ἀσ λα νί δης, ἀ δελ φός τοῦ μα κα ρι-

στοῦ ἀ δελ φοῦ τῆς Μο νῆς μας π. Κο σμᾶ Γρη γο ρι ά του (Ἀ σ-

λαν ίδη).

Τό ἐπι τε λού με νο ἔρ γο εἶ ναι εὐ ρύ τα το. Πε ρι λαμ βά νει ὅ-

λους τούς το μεῖς τῆς πνευ μα τι κῆς καί κοι νω νι κῆς προ σφο-

ρᾶς, τήν ἐκ παί δευ σι, ἰ α τρο φαρ μα κευ τι κή πε ρί θαλ ψι καί 

ποι μαν τι κή πρός τούς 50.000 πε ρί που Ὀρ θο δό ξους χρι στι α-

νούς, ἀλ λά καί τήν ἀν θρω πι στι κή βο ή θει α καί στή ρι ξι ὅ που 

ζη τη θῆ, κα τά τό μέ τρο τῶν δυ να το τή των τοῦ κλι μα κί ου, 

πρός τούς ἐκτός τῆς Ἐκ κλη σί ας ἰ θα γε νεῖς, τούς φυ λα κι σμέ-

νους, ἀ σθε νεῖς νο σο κο μεί ων, κω φα λά λους, ἀπό ρους φοι τη-

τάς καί ἐν δε εῖς. 

Ἕνας ἀπό τούς πρω ταρ χι κούς στό χους τοῦ ἱ ε ρα πο στο λι-

κοῦ κέν τρου εἶ ναι ἡ ἀνύ ψω σις τοῦ μορ φω τι κοῦ καί πο λι τι-

στι κοῦ ἐπι πέ δου τοῦ λα οῦ. Γιά τόν σκο πό αὐ τό στήν ἔκτα σι 

πού δι α κο νεῖ τό ἱ ε ρα πο στο λι κό κλι μά κι ο, καί εἶ ναι πε ρί που 

μι ά μι ση φο ρές ἡ ἔκτα σις τῆς Ἑλ λά δος, ἀνε γεί ρει ἱ ε ρούς να-

ούς, ἐκ παι δευ τή ρι α, ἰ α τρεῖ α, καί οἰ κί ες, πα ρέ χον τας πα ραλ-

λή λως καί κί νη τρα γιά τήν ἀπα σχό λη σι πολ λῶν ἀνέρ γων. 

Ἐκ προ οι μί ου πρέ πει νά το νι σθῇ ὅτι ὅλη ἡ προ σπά θει α 

πρα γμα το ποι εῖ ται μέ πολ λές δυσκο λί ες καί ἐμ πό δι α, λό γῳ 

τῶν δυσμε νῶν συν θη κῶν πού ἐπι κρα τοῦν στήν χώ ρα. Τό 

ὁ δι κό δί κτυ ο –χω μα τό δρο μοι–, κα τά τήν πε ρί ο δο τῶν βρο-

χῶν, ἀπό τόν Νο έμ βρι ο ἕως τόν Μάρ τι ο, γί νε ται σχε δόν ἀ-

δι ά βα το ἀπό τό πλῆ θος τῶν ὑ δά των. Τό τε τά αὐ το κί νη τα 

ἀ κι νη το ποι οῦν ται στούς δρό μους ἀπό τά πολ λά νε ρά ἤ ἀπό 

σπα σμέ να δέν δρα πού κλεί νουν τήν δι ά βα σι. Πολ λές φο ρές 

κι ο τοῦ Kolwezi, πού ὑπά γε ται στήν Μη τρό πο λι Κεν τρώ ας 

Ἀ φρι κῆς. 

Τό Kolwezi τῆς Λα ϊ κῆς ∆η μο κρα τί ας τοῦ Congo εἶ ναι μία 

πό λις μέ 200.000 κα τοί κους πε ρί που. Στά μέ ρη αὐ τά πα λαι ό-

τε ρα ἐπι κρα τοῦ σε ἡ εἰ δω λο λα τρί α. Σή με ρα πα ρα μέ νουν κά-

ποι α κα τά λοι πα αὐ τῆς. ∆ρα στη ρι ο ποι οῦν ται ὅ μως πο λυ ά ρι-

θμες αἱ ρε τι κές ὁ μά δες, ὁ Μου σουλ μα νι σμός πού κα θη με ρι νά 

ἐπε κτεί νε ται, καί σέ μι κρό τε ρη κλί μα κα ὁ Ἰν δου ϊ σμός. 

Τόν ἱ ε ρα πο στο λι κό ἀ γῶ να στό Kolwezi ἄρ χι σε τό 1975 ὁ 

ἀ δελ φός τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς μας, μα κα ρι στός ἱ ε ρο μό να χος π. 

Κο σμᾶς Γρη γο ρι ά της, κα τά κό σμον Ἰ ω άν νης Ἀσ λα νί δης ἐκ 

Θεσ σα λο νί κης. Ἀ φι ε ρώ θη κε στό ἱ ε ρα πο στο λι κό ἔρ γο ψυ χῇ 

τε καί σώ μα τι, γιά νά προ σφέ ρῃ τε λι κά καί τήν ἴ δι α του τήν 

ζω ή, με τά ἀπό θα να τη φό ρο τρο χαῖ ο ἀ τύ χη μα πού συνέ βη 

τήν 27η Ἰ α νου α ρί ου 1989. Ἔκτο τε τήν σκυ τά λη τοῦ εὐ αγ γε-

λι σμοῦ τῶν ἀ φρι κα νῶν ἀ δελ φῶν πα ρέ λα βε, κα τό πιν προσ-

κλή σε ως καί εὐ λο γί ας τοῦ τό τε Μη τρο πο λί του Κεν τρώ ας 

Ἀ φρι κῆς κ. Τι μο θέ ου, ἕ τε ρος ἀ δελ φός τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς μας, 

ὁ ἱ ε ρο μό να χος π. Με λέ τι ος, τόν ὁ ποῖ ον βο η θοῦν ἄλ λοι τρεῖς 

ἀ δελ φοί αὐ τῆς. Ση μαν τι κή εἶ ναι καί ἡ προ σφο ρά τῆς κ. Θε-

α νοῦς Μουσ δε λε κί δου, γνω στῆς ὡς “μ ητ έρας Θε α νώ”, πού 

ἐπί εἴ κο σι ἔ τη, πα ρά τό προ κε χω ρη μέ νον τῆς ἡ λι κί ας της, 

προ σφέ ρει φι λο τί μως καί ἀ φι λο κερ δῶς τίς ὑπη ρε σί ες της ὡς 

οἰ κο νό μος τῆς Ἱ ε ρα πο στο λῆς.

Τό ἱ ε ρα πο στο λι κό ἔρ γο βο η θεῖ παν τοι ο τρό πως ἐκ τῶν 

με τό πι σθεν κυ ρί ως ὁ ἱ ε ρα πο στο λι κός σύν δε σμος « Ἅγ ιος 

Κο σμᾶς ὁ Α ἰ τω λός», μέ ἕ δρα τήν Θεσ σα λο νί κη, τοῦ ὁ ποί ου 
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Μέ σα στό πε ρι βάλ λον αὐ τό καί ὑπ᾿ αὐ τές τίς συν θῆ κες 

λει τουρ γεῖ τό κλι μά κι ο, τό ὁ ποῖ ο κα λεῖ ται νά ἁπα λύ νῃ, ὅσο 

εἶ ναι δυ να τόν, τόν πό νο αὐ τοῦ τοῦ λα οῦ, θέ τον τας τίς βά-

σεις γιά μία κα λύ τε ρη δι α βί ω σι, γιά ἕνα κα λύ τε ρο αὔ ρι ο.

Ἐκ παί δευ σις

Σή με ρα λει τουρ γοῦν 32 σχο λεῖ α, ἐνῶ 2 ἀ κό μη εὑ ρί σκον-

ται ὑπό κα τα σκευ ήν. Ἐξ αὐ τῶν τά 22 εἶ ναι ∆η μο τι κά μέ 

5.450 μα θη τές. Τά ὑπό λοι πα 10 εἶ ναι:

α΄. Γε ωρ γι κή σχο λή μέ 362 μα θη τές (Στό Kolwezi).

β΄. Παι δα γω γι κή σχο λή μέ 110 φοι τή τρι ες, ἀπ᾿ ὅ που ἀπο-

φοι τοῦν δι δα σκά λισ σες (Στό Kolwezi).

γ΄. Σχο λή ἀναλ φα βή των γυ ναι κῶ ν - Ο ἰκ οκ υρ ική Σχο λή μέ 

260 μα θή τρι ες. Φοι τοῦν ἀναλ φά βη τες γυ ναῖ κες κά ποι ας ἡ λι-

κί ας. Πα ραλ λή λως δι δά σκε ται κο πτι κή, ρα πτι κή καί ἄλ λα 

ση μαν τι κά γιά τίς ἀνάγ κες τους μα θή μα τα (Στό Kolwezi).

δ΄. ∆εύ τε ρο τμῆ μα τῆς ὡς ἄνω Σχο λῆς μέ 50 μα θή τρι ες 

(Στό Kolwezi).

ε΄. Γυ μνά σι ο Βι ο χη μεί ας, μέ 250 μα θη τές (Στήν Luena).

στ΄. Σχο λή Νο σο κό μων, μέ 40 μα θη τές (Στήν Luena).

ζ΄. Ἠ λε κτρο τε χνι κή Σχο λή, μέ 450 μα θη τές (Στό Likasi).

η΄. Γυ μνά σι ο, μέ 140 μα θη τές (Στό Lubumbashi).

θ΄. Γυ μνά σι ο μέ 4 τά ξεις (Στό Gar Kazembe).

ι΄. Γυ μνά σι ο μέ 3 τά ξεις (Στό Tsamundende).

Συνο λι κά σή με ρα οἱ μα θη τές εἶ ναι 7.500 χι λι ά δες, καί τό 

δι δα κτι κό προ σω πι κό, δι δά σκα λοι καί κα θη γη τές 256.

ἀναγ κά ζον ται νά δι α βοῦν μι σογ κρε μι σμέ νες γέ φυ ρες, μέ κίν-

δυ νο νά πέ σουν στά πο τά μι α, ἤ νά ἀνοί ξουν πα ρα καμ πτη ρί-

ους δρό μους ἤ νά δι α νυ κτε ρεύ σουν στό δά σος.

Οἱ συνή θεις κα τοι κί ες τοῦ λα οῦ τῆς ὑπαί θρου εἶ ναι χορ-

το κα λύ βες. Ὅ λες σχε δόν οἱ οἰ κο γέ νει ες εἶ ναι πο λύ τε κνες. Εἶ-

ναι πο λύ σύνη θες νά βλέ πῃς οἰ κο γέ νει ες μέ 13-14 παι δι ά. Ἄν 

δέ προ σθέ σου με καί τά παι δι ά τῶν ἀπο βι ω σάν των ἀ δελ φῶν 

τῶν γο νέ ων, πού προ στί θεν ται στήν οἰ κο γέ νει α, τά μέ λη αὐ-

τῆς ἀνέρ χον ται σέ 20 τοὐ λά χι στον. 

Μη χα νι κή καλ λι έρ γει α δέν ὑπάρ χει καί ὁ κό σμος καλ λι-

ερ γεῖ τά χω ρά φι α μέ τά χέ ρι α του, μέ τσά πες, κα σμά δες κ.λπ. 

Γι᾿ αὐ τό ἡ πα ρα γω γή εἶ ναι πο λύ μι κρή καί δέν ἐπαρ κεῖ γιά 

νά κα λύ ψῃ καί τίς πιό στοι χει ώ δεις ἀνάγ κες. Τήν πα ρα γω γή 

τους αὐ τήν τήν με τα φέ ρουν μέ τά χέ ρι α ἤ μέ πο δή λα το, πού 

ἐάν ὑπάρ χῃ θε ω ρεῖ ται μία μι κρή πο λυ τέ λει α. Ὑπο ζύ γι α ζῶα 

δέν ὑπάρ χουν κα θό λου. 

Κα θη με ρι νά ἀν τι κρύ ζεις εἰ κό νες πού δη μι ουρ γοῦν πό νο 

καί θαυ μα σμό, ὅ πως γυ ναῖ κες πού με τα φέ ρουν στό κε φά λι 

τους τσου βά λι α ἤ ἄλ λα ἀν τι κεί με να βά ρους ἕως 50 κι λῶν, ἔ-

χον τας ταυ τό χρο να στήν πλά τη τους δε μέ νο καί τό παι δά κι 

τους, ἄν δρες πού σπρώ χνουν πο δή λα τα φορ τω μέ να μέ 6-7 

τσου βά λι α κάρ βου νο σέ ἀμ μου δε ρό ἤ ἀνη φο ρι κό ἔ δα φος, 

παι δά κι α ξυ πό λυ τα καί μι σό γυ μνα, ἀν θρώ πους σκε λε τω μέ-

νους μέ ἐμ φα νῆ τά ση μά δι α τῶν ἀ σθε νει ῶν πού τούς λυ μαί-

νον ται. Παρ᾿ ὅλα ὅ μως αὐ τά ἔ χουν πρό σω πα χα ρού με να καί 

αἰ σι ό δο ξα.
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Γιά τήν ἀνοι κο δό μη σι τῶν κτι ρί ων ὑπάρ χει μό νι μο συνερ-

γεῖ ο μέ 40 πε ρί που τε χνί τες οἰ κο δό μους.

Τό ἱ ε ρα πο στο λι κό κλι μά κι ο τοῦ Kolwezi λει τουρ γεῖ σάν 

μο να στή ρι. Τά παι δι ά τοῦ οἰ κο τρο φεί ου συμ με τέ χουν κα θη-

με ρι νά στίς ἀ κο λου θί ες τοῦ Ὄρ θρου (5:30 π.μ.-6:45 π.μ.), τοῦ 

Ἑ σπε ρι νοῦ (5-6 μ.μ.), καί τοῦ Ἀπο δεί πνου (8-8:30 μ.μ.). Ψάλ-

λουν ὁ μα δι κά μέ βυ ζαν τι νό, ἁ γι ο ρει τι κό ὕ φος. Με λε τών τας 

τήν Ἁ γί α Γρα φή καί ψάλ λον τας ὕ μνους ἀπό τά ἱ ε ρά βι βλί α 

τῆς Ἐκ κλη σί ας μας (Ὡρολόγιο, Μ ηνα ῖα, Τρι ώ δι ο, Πα ρα κλη-

τι κή, Πεν τη κο στά ρι ο) μα θαί νουν καί τήν ἑλ λη νι κή γλῶσ σα, 

ὅ πως γι νό ταν ἐπί Τουρ κο κρα τί ας στά Κρυ φά σχο λεῖ α.

Λα τρεί α

Τίς Κυ ρι α κές ὁ κεν τρι κός να ός τῆς Ἱ ε ρα πο στο λῆς γε μί ζει 

ἀπό τούς πι στούς ἰ θα γε νεῖς, πού ψάλ λουν ὁ μα δι κά, κυ ρί ως 

τήν ὥρα τοῦ κοι νω νι κοῦ.

Σή με ρα ὑπάρ χουν πε ρί τούς 32 κτι στούς ἱ ε ρούς να ούς 

καί πε ρί τούς 73 πού εἶ ναι πλιν θό κτι στες κα λύ βες μέ χορ-

τά ρι νη στέ γη, στούς ὁ ποί ους λει τουρ γοῦν ται οἱ Ὀρ θό δο ξοι 

ἰ θα γε νεῖς. Προ σπά θει α τοῦ κλι μα κί ου εἶ ναι ἡ στα δι α κή ἀν-

τι κα τά στα σις τῶν προ χεί ρων να ῶν μέ κα νο νι κούς, ὥ στε ἡ 

θεί α λα τρεί α καί μά λι στα ἡ θεί α Λει τουρ γί α νά τε λῆ ται μέ 

τήν ἀπαι του μέ νη ἐκ κλη σι α στι κή εὐ πρέ πει α.

Ἐπι δι ώ κε ται ἀκόμη με τά τήν ἀνέ γερ σι ἑνός ἱ ε ροῦ Να οῦ 

νά κτι σθῇ πλη σί ον του καί κα τοι κί α τοῦ ἐφη με ρί ου κα θώς 

καί ἑξα θέ σι ο ∆η μο τι κό σχο λεῖ ο, πού θά μπο ρεῖ κάποιες ὧ-

ρες νά λει τουρ γῇ καί σάν Γυ μνά σι ο.

Ἡ πα ρε χο μέ νη παι δεί α τῶν ἐκ παι δευ τη ρί ων τοῦ κλι μα κί-

ου εἶ ναι ὑ ψη λῆς ποι ό τη τος. Ὅ μως γί νε ται καί συνε χής προσ-

πά θει α γιά τήν ἀνα βά θμι σί της. Ἀπό δει ξις τού του εἶ ναι τά 

ὑ ψη λά πο σο στά ἐπι τυ χί ας –100%– κα τά τίς εἰσα γω γι κές ἐξε-

τά σεις στά ἀνώ τα τα ἐκ παι δευ τι κά ἱ δρύ μα τα τῆς χώ ρας τῶν 

ἀπο φοί των τῆς Γε ωρ γι κῆς Σχο λῆς τῆς Ἱ ε ρα πο στο λῆς. Ὑπο-

τρο φί ες πα ρέ χον ται σέ πολ λούς ἐξ αὐ τῶν. Οἱ τε λει ό φοι τοι 

προ τοῦ δι α γω νι σθοῦν ἐκ κλη σι ά ζον ται στόν ἱ ε ρό ναό τοῦ Ἁ-

γί ου Γε ωρ γί ου –τόν κεν τρι κό ναό τοῦ κλι μα κί ου–. Με τά τό 

τέ λος τῆς Θ. Λει τουρ γί ας δέ χον ται τίς εὐ χές τῆς Ἐκ κλη σί ας 

ὑπέρ ἐπι τυ χί ας στίς ἐξε τά σεις τους. Τό γε γο νός τῆς ἐπι τυ χί ας 

τους ἐνι σχύ ει ση μαν τι κά καί τήν πί στι τους. 

Στά σχο λεῖ α αὐ τά, μέ τήν ἔναρ ξι τοῦ σχο λι κοῦ ἔ τους, γί-

νον ται καί κα τη χη τι κά μα θή μα τα ἀπό τούς ἱ ε ρεῖς καί δι δα-

σκά λους. Ἀ κό μη γί νον ται προ βο λές δι α φα νει ῶν καί δι α λέ-

ξεις μέ θέ μα τήν Ἑλ λά δα, τήν ἱ στο ρί α της καί τόν πο λι τι σμό 

της, γιά νά γνω ρί σουν οἱ μα θη τές τήν ἑλ λη νι κή πο λι τι στι κή 

πα ρά δο σι καί κουλ τού ρα.

Ἀπό πεν τα ε τί ας λει τουρ γεῖ στό Kolwezi σχο λή γιά ἄ το μα 

μέ εἰ δι κές ἀνάγ κες, στήν ὁ ποί α φοι τοῦν 64 κω φά λα λοι τῆς 

πό λε ως.

Λει τουρ γοῦν ἐπί σης δυό οἰ κο τρο φεῖ α ἀρ ρέ νων μέ 50 μα-

θη τές καί φοι τη τές καί ἕνα θη λέ ων μέ 12 μα θή τρι ες.

Ἀ κό μη λει τουρ γοῦν ἐρ γα στή ρι α ἁ γι ο γρα φί ας, ρα πτι κῆς, 

ξυ λουρ γι κῆς, μη χα νουρ γι κῆς, ἠ λε κτρο λο γί ας, ξυ λο γλυ πτι-

κῆς, κε ρα μο πλα στι κῆς, καί κεν τή μα τος.
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πε ρι κο πή, ἐξο μο λο γεῖ, στη ρί ζει πνευ μα τι κά καί ἐνι σχύει μέ 

ὁ ποι ο νδή πο τε τρό πο τούς τρο φί μους τῶν ἱ δρυ μά των. Παι-

δι ά τοῦ οἰ κο τρο φεί ου τῆς Ἱ ε ρα πο στο λῆς τούς ψυ χα γωγοῦν, 

ψάλ λον τας ὕ μνους τῆς Ἐκ κλη σί ας μας.

Στούς κλη ρι κούς τοῦ κλι μα κί ου, στούς κα θη γη τές καί δι-

δα σκά λους, κα θώς καί στούς ἐρ γά τες τοῦ κλι μα κί ου, παρέ-

χε ται κά θε μῆ να ἐκτός τῆς τα κτι κῆς μι σθο δο σί ας καί ἕνα 

τσου βά λι κα λαμ πο κά λευ ρο. Στίς με γά λες ἑ ορ τές (Χρι στού-

γεν να, Πά σχα, ∆ε κα πεν ταύ γου στο) γί νε ται κοι νή τρά πε ζα 

γιά ὅ λους τούς χρι στι α νούς, στούς ὁ ποί ους ἀ κο λού θως δί-

δον ται δῶ ρα.

Τά προ ϊ όν τα πού ἀπαι τοῦν ται γιά τό ἔρ γο αὐ τό λαμ βά-

νον ται ἀπό δύο με γά λες φάρ μες πού ἀνή κουν στό ἱ ε ρα πο-

στο λι κό κλι μά κι ο. Ἡ μία εἶ ναι ἡ φάρ μα του Luangongo, ἐκ-

τά σε ως 10.000 στρεμ μά των (ἐκ τῶν ὁ ποί ων τά 2.000 εἶ ναι 

καλ λι ερ γή σι μα καί τά ὑπό λοι πα δά σος), ὅ που καλ λι ερ γεῖ-

ται συστη μα τι κά ἀ ρα βό σι τος καί κη που ρι κά, καί ἡ ἄλ λη ἡ 

φάρ μα τῆς Tsambula μέ ὀ πω ρο φό ρα δέν δρα καί ἀρ κε τά ζῶ α. 

Ἡ λει τουρ γί α τους σύν τοῖς ἄλλοις ἔ χει σάν ἀπο τέ λε σμα νά 

πα ρέ χε ται ἐρ γα σί α σέ πλῆ θος ἀπό ρων ἰ θα γε νῶν, στούς ὁποί-

ους συγ χρό νως δί δε ται καί τό ἐ ρέ θι σμα νά ἀ σχο λη θοῦν στό 

μέλ λον συστη μα τι κά μέ τήν καλ λι έρ γει α τῆς εὐ φο ρω τά της 

γῆς τους. Ἐπι πλέ ον δί δε ται ἡ δυ να τό τη τα στούς μα θη τές τοῦ 

Γυ μνα σί ου τοῦ Kolwezi, πού λει τουρ γεῖ ὡς Γε ωρ γι κή Σχο λή, 

νά κά νουν πρα κτι κή ἐξά σκη σι σέ ὅ,τι δι δά σκον ται.

Ὑ γεί α

Ἡ κυ ρί α τρο φή τῶν ἰ θα γε νῶν εἶ ναι τό «μπο υκ άρι», δη-

λα δή βρα σμέ νος χυ λός κα λαμ πο κά λευ ρου πού γί νε ται σάν 

ζυ μά ρι, καί φροῦ τα τοῦ δά σους, ὅ πως μπα νά νες, μάγ κος, ἀ-

βο κάν το κ.λπ. Λό γῳ τοῦ ὑπο σι τι σμοῦ ὑπάρ χει με γά λη θνη-

σι μό της, ἰ δί ως τῶν μι κρῶν παι δι ῶν, ἐπει δή ὁ ἐξαν τλη μέ νος 

ὀρ γα νι σμός τους εἶ ναι εὐ πρό σβλη τος ἀπό κά θε ἀ σθέ νει α.

Ἡ μα λά ρι α ( ἑλ ον οσ ία) ἀπο τε λεῖ μία με γά λη μά στι γα. Ὅ-

μως καί πολ λές ἄλ λες ἀ σθέ νει ες, κυ ρί ως λοι μώ δεις, κα τα τρύ-

χουν τούς ἀν θρώ πους.

Στό Κolwezi λει τουρ γεῖ τό ἰ α τρι κό κέν τρο τῆς Ἱ ε ρα πο στο-

λῆς μέ τρεῖς γι α τρούς καί ὀ κτώ νο σο κό μους. Λό γῳ ὅ μως τοῦ 

πλή θους τῶν ἀ σθε νῶν ἀπαι τεῖ ται ἐπέ κτα σις καί βελ τί ω σις 

τοῦ ἐξο πλι σμοῦ. Στό προ αύ λι ο τοῦ ἰ α τρεί ου κα θη με ρι νά πε-

ρι μέ νουν ὑπο μο νε τι κά τήν σει ρά τους, πού μπο ρεῖ νά ἔλ θῃ 

με τά ἀπό 2-3 ὧ ρες, πλῆ θος ἀ σθε νῶν, κυ ρί ως μη τέ ρες μέ βρέ-

φη στήν ἀγ κα λι ά.

 ∆ι α τρο φή

 Εἰ δι κό ἐπι τε λεῖ ο ἀπο τε λού με νο ἀπό πέν τε ἄν δρες καί 

πέν τε γυ ναῖ κες ἔ χουν ὡς δι α κό νη μα νά ἑ τοι μά ζουν φα γη τό 

σέ με γά λα κα ζά νι α, τό ὁ ποῖ ο δι α νέ με ται στούς κρα του μέ-

νους τῶν φυ λα κῶν, στό νο σο κο μεῖ ο, στούς κω φα λά λους, ἤ 

ὅ που ἀλ λοῦ χρει α σθῆ. Α ὐ τή ἡ ἐξόρ μη σις γί νε ται κά θε ἑ βδο-

μά δα. Συνή θως ἡ γεῖ ται ἕνας ἰ θα γε νής ἱ ε ρέ ας τοῦ κλι μα κί ου. 

Με τά τήν δι α νο μή τοῦ φα γη τοῦ ἀνα πτύσ σει μία εὐ αγ γε λική 
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Γιά τήν πιό ἄρ τι α ὀρ γά νω σι τῶν συνά ξε ων αὐ τῶν κα-

λοῦν ται ἀπό τήν Ἑλ λά δα θε ο λό γοι, ἀρ χι μαν δρῖ τες, ἔγ γα μοι 

ἱ ε ρεῖς μέ τίς πρε σβυ τέ ρες τους, ἁ γι ο ρεῖ τες Πα τέ ρες καί κα θη-

γη τές Πα νε πι στη μί ου, πού ὁ κα θέ νας προ σπα θεῖ νά συμ βά-

λῃ ἀνι δι ο τε λῶς κα τά τόν κα λύ τε ρο δυ να τό τρό πο. Κα τά τίς 

πε ρι ό δους αὐ τές εἶ ναι πα ρών καί ὁ οἰ κεῖ ος Μη τρο πο λί της, ὁ 

Κεν τρώ ας Ἀ φρι κῆς κ.κ. Ἰ γνά τι ος, ὁ ὁ ποῖ ος τε λεῖ τίς χει ρο το-

νί ες καί μέ τήν ἐμ πνευ σμέ νη δι δα σκα λί α του συμ βάλ λει τά 

μέ γι στα στήν ποι ο τι κή ἄνο δο τοῦ ἐπι πέ δου τῶν συνά ξε ων. 

Θά ἦ ταν πα ρά λει ψι ἄν λη σμο νού σα με νά ἀνα φέ ρου με τήν 

ση μαν τι κή βο ή θει α τοῦ κα θη γη τοῦ τῆς χει ρουρ γι κῆς τοῦ 

Παν ε πι στη μί ου Θεσ σα λο νί κης κ. Μι χα ήλ Βρετ τοῦ σέ το μεῖς 

τῆς εἰ δι κό τη τός του ἀλ λά καί στό κα τη χη τι κό ἔρ γο τῆς Ἱερα-

πο στο λῆς.

β. Σε μι νά ρι ο γιά τίς πρε σβυ τέ ρες τῶν ἱ ε ρέ ων, στό ὁ ποῖ ο 

οἱ πρε σβυ τέ ρες δι δά σκον ται ποι ές εἶ ναι οἱ ὑπο χρε ώ σεις τους 

ὡς σύ ζυ γοι τῶν ἱ ε ρέ ων, πῶς πρέ πει νά συμ πα ρί σταν ται στό 

ἔρ γο τους, ποι ά ἡ κοι νω νι κή τους πα ρου σί α στήν ἐνο ρί α, πῶς 

νά ὀρ γα νώ νουν πνευ μα τι κά τίς γυ ναῖ κες τῆς ἐνο ρί ας τους, 

κ.λπ. Πο λυ τι μω τά τη στόν το μέ α αὐ τό εἶ ναι ἡ προ σφορά τῆς 

πρε σβυ τέ ρας κ. Χρυ σάν θης Πε ρί σο γλου καί τῆς μη τέ ρας Θε-

α νοῦς, οἱ ὁποῖες προ σφέ ρουν μέ πολ λή ἀ γά πη ὅ,τι κα λύ τε ρο 

μπο ροῦν μέ τίς γνώ σεις καί τήν πεῖ ρα τους.

γ. Σε μι νά ρι ο κα τη χη τῶν, γιά τούς 90 σή με ρα κα τη χη τές, 

δι αρ κεί ας ἑνός μη νός, κα τά τήν Μ. Τεσ σα ρα κο στή. ∆ί δε ται 

με γά λη ση μα σί α στόν πνευ μα τι κό κα ταρ τι σμό τους, δι ό τι 

Κα τή χη σις

Ἡ με γα λύ τε ρη ὅ μως προ σφο ρά τοῦ κλι μα κί ου εἶ ναι ἡ Ὀρ-

θό δο ξη κα τή χη σις καί ἡ ὀρ θή ἐνη μέ ρω σις τοῦ ἀ φρι κα νι κοῦ 

λα οῦ στά δό γμα τα τῆς Ὀρ θο δό ξου πί στε ως. Νά συνει δη το-

ποι ή σουν ὅτι ἡ Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α δέν εἶ ναι μία ἀπό τίς 

πολ λές ὁ μο λο γί ες πού εὑ ρί σκον ται καί συνυ πάρ χουν ἐκεῖ, 

–μό νο στό Kolwezi ὑπάρ χουν πε ρί τίς 500–, ἀλ λά ἡ «Μ ία, 

Ἁ γί α, Κα θο λι κή, καί Ἀπο στο λι κή Ἐκ κλη σί α», ἡ μο να δι κή 

πη γή σω τη ρί ας, ἡ Ἐκ κλη σί α τήν ὁ ποί α ἵ δρυ σε ὁ ἴ δι ος ὁ Κύ-

ρι ος καί τῆς ὁ ποί ας «π ύλαι ᾍδου οὐ κα τι σχύ σου σιν».

Γι᾿ αὐ τόν τόν σκο πό στό Kolwezi, τήν ἕ δρα τοῦ ἱ ε ρα πο-

στο λι κοῦ κλι μα κί ου, δι ορ γα νώ νον ται:

α. Ἐπι μορ φω τι κά σε μι νά ρι α τῶν ἱερέων ( ἱ ερ ατ ικές συνά-

ξεις) χά ριν τῶν 39 σή με ρα ἀ φρι κα νῶν κλη ρι κῶν τοῦ κλι μα-

κί ου, δυό φο ρές τόν χρό νο, κα τά τόν μῆ να Ἰ ού λι ο καί ἕ να 

δε κα πεν θή με ρο πρό τῆς Με γά λης Τεσ σα ρα κο στῆς. Στίς συν-

ά ξεις δί δε ται ἰ δι αί τε ρη βα ρύ τη τα γιά τόν κα ταρ τι σμό τῶν 

ἱ ε ρέ ων, ὥ στε νά μπο ροῦν νά με τα φέ ρουν τήν Ὀρ θό δο ξη δι-

δα σκα λί α στίς πό λεις καί τά χω ρι ά τους, νά κα τη χή σουν τό 

ποί μνι ό τους καί νά ἀν τι με τω πί σουν τίς δι δα σκα λί ες τῶν 

αἱ ρε τι κῶν, ἀλ λά καί τούς μά γους. Συγ χρό νως τούς δί δε ται ἡ 

δυ να τό τη τα νά βι ώ σουν ἔν το να τήν λα τρευ τι κή ζωή τῆς Ἐκ-

κλη σί ας συμ με τέ χον τας κα θη με ρι νά στόν Ὄρ θρο, τήν Θεί α 

Λει τουρ γί α, τόν Ἑ σπε ρι νό καί τό Ἀπό δει πνο. Στά ἐν δι ά με-

σα τῶν ἀ κο λου θι ῶν γί νε ται ἑπτά ω ρη δι δα σκα λί α.
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οἱ δει σι δαι μο νί ες, οἱ μα γεῖ ες καί τε λευ ταῖ α οἱ πάμ πολ λες αἱ-

ρέ σεις. Ὁ λα ός ὅ μως ἔ χει πνευ μα τι κό αἰ σθη τή ρι ο καί πολ λοί 

ἀν τι λαμ βά νον ται ὅτι ἡ Ὀρ θο δο ξί α ἔ χει τήν ἀ λη θι νή πί στι 

καί ὅτι στά μυ στή ρι ά της ὑπάρ χει ἡ ἁ γι α στι κή Χά ρις.

Βα πτί σεις

Βα πτί σεις γί νον ται πε ρί τίς 1.500 κά θε χρό νο. Γί νον ται 

ὁ μα δι κά στά βα πτι στή ρι α τῶν Ἐκ κλη σι ῶν καί, ἄν δέν ὑ πάρ-

χουν, στίς λί μνες καί στά πο τά μι α. Ἡ προ ε τοι μα σί α γιά τίς 

βα πτί σεις σέ μα κρυ νές πό λεις καί χω ρι ά, πού πολ λά ἀ πέ-

χουν καί 15 ὧ ρες ἀπό τό Kolwezi, παίρ νει τήν μορ φή μι ᾶς 

εἰ ρη νι κῆς ἐκ στρα τεί ας. Σέ δύο ἀ γρο τι κά αὐ το κί νη τα φορ τώ-

νον ται ὅλα τά ἀ πα ραί τη τα· πρό σφο ρα, νά μα, βέ ρες, εἰ κό νες, 

Και νές ∆ι α θῆ κες γιά εὐ λο γί α, νυ φι κά γιά τούς γά μους πού 

θά τε λε σθοῦν, κά ποι α τρό φι μα, φιλ τρα ρι σμέ νο νε ρό, κλι νο-

σκε πά σμα τα καί ὅ ,τι ἄλ λο ἀ ναγ καῖ ο. Στίς κα ρό τσες τῶν αὐ-

το κι νή των μπαί νουν καί τά παι δι ά τοῦ οἰ κο τρο φεί ου τῆς 

Ἱ ε ρα πο στο λῆς, τά ὁ ποῖ α βο η θοῦν οὐ σι α στι κά, ψάλ λον τας 

στήν Θ. Λει τουρ γί α, στίς βα πτί σεις καί στούς γά μους. 

* * *

Μέ ὅσα ἀνεφέρθησαν ἀνωτέρω ἔ γι νε προ σπά θει α νά 

σκι α γρα φη θῇ πο λύ συνο πτι κά τό πλαί σι ο στό ὁ ποῖ ο ζῆ, κι-

νεῖ ται καί ἐρ γά ζε ται τό ἱ ε ρα πο στο λι κό κλι μά κι ο τῆς Ἱ ε ρᾶς 

Μο νῆς μας στό Kolwezi τοῦ Congo καί τό ἔρ γο πού μέ τήν 

βο ή θει α τοῦ Θε οῦ ἐπι τε λεῖ ται ἐκεῖ. Ἔρ γο πο λύ με γά λο καί 

δύσκο λο, ἀλλά καί συνε χῶς αὐ ξα νό με νο. Ἔρ γο ὅ μως τό ὁ-

αὐ τοί μα ζί μέ τούς ἱ ε ρεῖς στίς ἐνο ρί ες τους θά κα τη χή σουν 

τούς μέλ λον τας νά βα πτι σθοῦν.

δ. Σε μι νά ρι ο ἱ ε ρο ψαλ τῶν κά θε Α ὔ γου στο, γιά τούς 130 

σή με ρα ἱ ε ρο ψάλ τες ἡ λι κί ας ἀπό 10-30 ἐ τῶν. ∆ι δά σκον ται 

ὄχι μό νο θε ω ρη τι κά τήν ψαλ τι κή τέ χνη ἀλ λά κυ ρί ως πρα-

κτι κά στό ἀνα λό γι ο τοῦ Ἱ ε ροῦ Να οῦ, συμ με τέ χον τας στήν 

λα τρευ τι κή ζωή τῆς Ἐκ κλη σί ας. 

Ὅ σοι συμ με τέ χουν στά σε μι νά ρι α προ σέρ χον ται γιά νά 

λά βουν τήν Ὀρ θό δο ξη θε ο λο γι κή παι δεί α, πού κα τό πιν θά 

με τα δώ σουν στίς πό λεις καί στά χω ρι ά τους, ἀ φοῦ δι α νύ-

σουν μέ πολ λούς κό πους καί θυ σί ες με γά λες ἀπο στά σεις.

Πρός δι ευ κό λυν σιν τοῦ κα τη χη τι κοῦ ἔρ γου ἔ χουν με τα-

φρα σθῆ ἀρ κε τά θε ο λο γι κά καί λει τουρ γι κά συγ γράμ μα τα 

στήν το πι κή δι ά λε κτο «Σο υ αχ ίλι» ἀπό τόν π. ∆α μα σκη νό, 

ἀ δελ φό τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς μας, ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἐργάζεται ἱε-

ρα πο στο λι κῶς στό Κογκό, τά ὁ ποῖ α φω το τυ ποῦν ται καί δι-

α νέ μον ται στίς ἐνο ρί ες.

Ἡ κα τή χη σις στόν λαό γί νε ται καί ἀπό ρα δι ο φώ νου. Ἕ-

να ἐπι τε λεῖ ο ἀπό 10 ἀ δελ φούς ( ἰθ αγ ενεῖς κλη ρι κούς, κα θη γη-

τές καί δι δα σκά λους) ἐπι με λοῦν ται τίς ἐκ πομ πές, πού με τα δί-

δον ται ἐπί ἑξά ω ρο κα θη με ρι νῶς. Ὁ ρα δι ο φω νι κός στα θμός 

μέ τήν ἐπω νυ μί α «La vois de l᾿ orthodoxie» (Ἡ φω νή τῆς Ὀρ-

θο δο ξί ας) ἄρ χι σε νά λει τουρ γῇ ἀπό τά τέ λη τοῦ 2005 καί 

ἔ χει ἐμ βέ λει α 70 χι λι ο μέ τρων καί με γά λη ἀ κρο α μα τι κό τη τα. 

Μέ τίς ἐκ πομ πές αὐ τές προ βάλ λε ται ἡ φω νή τῆς Ὀρ θο δό ξου 

Ἐκ κλη σί ας, ἡ ὁποία σάν φά ρος προ σπα θεῖ νά δι α λύ σῃ τό 

πνευ μα τι κό σκο τά δι πού ἔ χουν δη μι ουρ γή σει τό σα χρό νι α 



84

ποῖ ο τολ μοῦν οἱ ἀ δελ φοί πού ἔ χουν ἐκ Θε οῦ τήν κλῆ σι καί 

πνεῦ μα αὐ το θυ σί ας καί στη ρί ζον ται ὄχι στίς δι κές τους δυ-

νά μεις ἀλ λά στήν Χά ρι τοῦ Θε οῦ, στήν ὑπα κο ή στήν Ἱ ε ρά 

Μο νή τους καί στίς ἀ δι ά λει πτες προ σευ χές τῶν ἐν τῇ Μο νῇ 

ἀ δελ φῶν τους ἀλ λά καί ὅ λης τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Μ.Ν.Γ.
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ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΕΣ

Γέ ρων Θε ό κλη τος ∆ι ο νυ σι ά της

Πλή ρης ἡ με ρῶν ἐ κοι μή θη ἐν Κυ ρί ῳ στήν Ἱ ε ρά Μο νή τῆς 

Με τα  νο ί ας του ὁ πο λι ός γέ ρων Θε ό κλη τος ∆ι ο νυ σι ά της.

Γιά τήν χα ρι σμα τι κή του προ σω πι κό τη τα καί τήν προσ-

φο ρά του στήν Ἐκ κλη σί α καί τό Ἅ γι ον Ὄ ρος πολ λά ἐ γρά-

φη σαν καί θά γρα  φοῦν.

Εὐ τύ χη σα νά τόν γνω ρί σω προ σω πι κῶς καί νά συ νερ γα-

σθοῦ με στήν Ἱ ε ρά Κοι νό τη τα, ὅ που πολ λά κις δι ε τέ λε σε ἀν-

τι πρό σω πος τῆς Ἱ ε  ρᾶς Μο νῆς τῆς Με τα νοί ας του καί Πρω-

τε πι στά της.

Ὁ π. Θε ό κλη τος ἀπό τά νε α νι κά του χρό νι α πού ἐ μό να σε 

στό Ἅ  γ ι ον Ὄ ρος ἀ κο λού θη σε φι λο κα λι κή πο ρεί α. Ὄχι μό-

νο ἐ γνώ ρι ζε τήν πα τε ρι κή θε ο λο γί α καί τούς νη πτι κούς πα τέ-

ρας, ἀλ λά καί ἀ γω νι ζό ταν νά ζῇ σύμ φω να μέ τό πνεῦμα τους 

καί τίς ὑ πο θῆ κες τους. Μέ ἁ πλό τη τα πολ  λές φο ρές ἐ ξέ φρα ζε 

τόν θεῖ ο ἔ ρω τα πού τόν ἔ φλε γε καί αὐ τό φαι  ν ό ταν στόν τρό-

πο πού προ ση ύ χε το, πού ἔ ψαλ λε, πού ἀ πήγ γελ λε τίς εὐ  χές, 

πού ἀ νε  στέ να ζε ἐ πι κα λού με νος τό γλυ κύ τα τον ὄ νομα τοῦ 

Χρι  στοῦ καί τῆς Πα να γί ας. Ἦ ταν πάν το τε σοβαρός καί εὐ-

κα τά νυ κτος.
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Μέ γρα πτά κεί με νά του, ὅ πως τό βι βλί ο «Μ ετ αξύ οὐ ρα-

νοῦ καί γῆς», ἐ νέ πνευ σε πολ λούς ἀπό τούς μο νά ζον τας σή-

με ρα στό Ἅ γι ον Ὄ  ρος νά γί νουν μο να χοί καί ὁ ἴ δι ος ση μαν-

τι κά συ νε τέ λε σε στήν ἐ πάν  δρ ω σι του, γε γο νός γιά τό ὁ ποῖ ο 

ἔ χαι ρε πο λύ. 

Τοῦ μα κα ρι στοῦ γέ ρον τος Θε ο κλή του αἰ ω νί α ἡ μνή μη.

Ἱ ε ρο μό να χος Μη τρο φά νης Σι μω νο πε τρί της

Ὁ π. Μη τρο φά νης εὑ ρι σκό με νος στήν ἀκ μή τῆς ἡ λι κί ας 

του ἐ  κλ ή θη ἀπό τόν Κύ ρι ο νά με τα στῇ στήν αἰ ώ νι ο ζω ή, ἀ-

φοῦ ἐπί πολ λά ἔ  τη ὑ πέ μει νε καρ τε ρι κῶς τήν ἀ νί α το καί ὀ δυ-

νη ρά ἀ σθέ νει α πού τόν κα τέ τρυ χε.

Ἀ φο σι ω μέ νον τέ κνον τοῦ πο λυ σε βά στου Γέ ρον τος π. Αἰ-

μι  λ ι α νοῦ Σι μω νο πε τρί του, ἐ γα λου χή θη ἀπό νε α ρᾶς ἡ λι κί ας 

στήν ἀγ γε λι κή πο  λ ιτε ία.

Ὑ πη ρέ τη σε μέ ζῆ λο καί ὑ πα κο ή σέ καί ρι α δι α κο νή ματα 

τῆς Ἱ ε  ρᾶς Μο νῆς τῆς Με τα νοί ας του, χα ρα κτη ρι ζό με νος 

πάν τα γιά τό μο να  χ ι κό του ἦ θος, τήν εὐ λά βει ά του καί τήν 

φιλ α δελ φί α του. Ὅ σοι τόν εἴ  χ α με γνω ρί σει προ σω πι κά καί 

εἴ χα με ἐ κτι μή σει τίς ἀ ρε τές του ἐ πο νέ  σ α με γιά τήν πρό ω-

ρη ἀ να χώ ρη σί του. Πο λύ πα ρη γο ρη θή κα με ὅ μως καί δι δα-

χθήκαμε ἀπό τόν τρό πο πού ἀ πε δέ χθη καί ἤ πι ε τό πι κρό 

πο  τ ή  ριο τοῦ ὀ δυ νη ροῦ θα νά του. Ὁ θά να τός του ἦ ταν ἀν τά-

ξι ος ἑ νός ἐ ν  α  ρέ του μο να χοῦ. Ἦ ταν ἅ γι ος θά να τος.

Σέ εὐ χα ρι στοῦ με, π. Μη τρο φά νη, γιά τό πα ρά δει γμα πού 

μᾶς ἔ  δ ω σες. 

Α ἰ ω νί α σου ἡ μνή μη.
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Γέ ρων Ἰ ω αν νί κι ος ∆ι ο νυ σι ά της

 Ποι ός ἠμ πο ρεῖ νά ξε χά σῃ τόν σε μνό, τα πει νό, ὀ λι γό λο γο, 

πρᾶ ο, εὐ  λ αβῆ, προ σευ χη τι κό, ὑ πά κου ο π. Ἰ ω αν νί κι ο, πού 

πολ λές φο ρές ἐ κό  σμ η σε τήν Ἱ ε ρά Κοι νό τη τα ὡς Ἀντιπρόσω-

πος καί ὡς Πρω τε πι στά της; 

Οἱ καρ ποί τῆς μο να χι κῆς του ζω ῆς ἐ φά νη σαν κα τά τό διά-

στη μα τῆς ὀ δυ νη ρᾶς ἀ σθε νεί ας του, τήν ὁ ποί α ὑ πέ μει νε μέ 

θαυ μα στή καρ τε  ρ ία καί ἀ πο δο χή τοῦ θε λή μα τος του Ἁ γί ου 

Θε οῦ. Πα ρά δει γμα ὁ π. Ἰ ω  α  ν νί κιος μέ τήν ζωή του καί μέ 

τόν ἅ γι ο θά να τό του σέ ὅ λους μας. 

Σέ εὐ  χ αρ ιστο ῦμε π. Ἰ ω αν νί κι ε. 

Α ἰ ω νί α σου ἡ μνή μη.

(Π ερι σσ ότ ερα γρά φον ται στίς ἑ πό με νες σε λί δες ἀπό ἀ-

δελφούς τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Ἁγίου ∆ι ο νυ σί ου Ἁ γί ου Ὄ ρους).

Ὁ Κα θη γού με νος τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Ὁ σί ου Γρη γο ρί ου

† Ἀρ χιμ. Γε ώρ γι ος Γρη γο ρι ά της
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Ο ΓΕ ΡΩΝ Ι Ω ΑΝ ΝΙ ΚΙ ΟΣ

∆Ι Ο ΝΥ ΣΙ Α ΤΗΣ 

(1942-2006)

Ὁ Γέ ρων Ἰ ω αν νί κι ος ∆ι ο νυ σι ά της, κα τά κό σμον Ἀ λέ-

ξαν δρος Ἀν θί μου τοῦ Ἀν θί μου καί τῆς Πα να γι ώ τας, ἐ-

γεν νή θη τήν 22-7-1942 στήν Κύ προ, στό χω ρι ό Ἀ γρι δά κι τῆς 

κα τε χο μέ νης ἀπό τούς Τούρ κους Ἐ παρ χί ας τῆς Κυ ρη νεί ας. 

Οἱ γο νεῖς του ἦ σαν ἄν θρω ποι μέ φό βον Θε οῦ, ἐ γέν νη σαν ἕξι 

παι δι ά (πρ ῶτος κα τά σει ράν), καί ὁ μέν πα τέ ρας του ὅ ταν 

ἐ κοι μή θη ἔ λε γε στούς πα ρι στα μέ νους «Βλ έπ ετε αὐ τούς τούς 

δύο μέ τά λευ κά;» καί ἀ μέ σως πα ρέ δω σε τήν ψυ χήν του, ἡ 

δέ μη τέ ρα του κα τά προ τρο πήν του ἐ κά ρη Μο να χή ὑπό τό 

ὄ νο μα Μα ρι άμ κα τά τά τε λευ ταῖ α δέ κα ἔτη τῆς ζω ῆς της καί 

ἐ κοι μή θη καί ἐ κεί νη ἀπό καρ κί νο στόν ἐγ κέ φα λο.

Με τά τό ∆η μο τι κό ἐ φοί τη σε στήν Ἀ με ρι κα νι κή Ἀ κα δη-

μί α Λάρ να κος καί ἀρ γό τε ρα ἐρ γά σθη κε ἐπί ἔτη σέ Ἀγ γλι κή 

Τρά πε ζα. Φλε γό με νος ὅ μως κυ ρι ο λε κτι κῶς ἀπό θεῖ ον ἔ ρω τα 
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νά Σέ δε χθῇ ὁ λό κλη ρον, χω ρίς νά μπο ρῇ νά χω ρέ σῃ 

τί πο τε ἄλ λο. Γί νου Σύ βα σι λεύς μου καί κυ βέρ νη σε τό 

κα ρά βι τῆς ζω ῆς μου σύμ φω να μέ τό θέ λη μά Σου. Κα-

τέρ γασέ με να όν ἅ γι όν Σου, ὅ που θά ἐ πι τε λῆ ται ἁ γι ω-

σύ νη τοῦ Ἁ γίου ὀ νό μα τός Σου. Κα τά καυ σε πυ ρί ἀ ΰ λῳ 

τάς ἁ μαρ τί ας μου, τάς ἀ κάν θας τῶν πα θῶν, ἀ πάλ λα ξέ 

με ἀπό τά ἔρ γα τῆς σαρ κός καί χά ρι σέ μου τόν καρ-

πόν τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τός Σου. Ἀ ξίω σέ με νά σοί ἐ ξο-

μο λο γοῦ μαι ἐν ἀ γαλ λι ά σει, νά σέ ζη τῶ ἐν φό βῳ, νά 

σέ ὑ πα κού ω μέ πί στη καί ἀ γά πην. Καί μέ ἕνα λόγον 

χά ρι σέ μου τά δῶ ρα πού χα ρί ζεις σέ κά θε ἕνα πού μέ 

πί στη προ σέρ χε ται καί Σέ δέ χε ται ἐν τός του, τήν κα τά 

Χρι στόν ζω ή, ἡ δό ξα τοῦ Θε οῦ ἐπί γῆς καί ἡ Σω τη ρί α 

εἰς τούς ἀν θρώ πους.

Πρε σβεί αις τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό κου, τῶν Ἀ ΰ λων 

Σου Λει τουρ γῶν, καί πάν των Σου τῶν Ἁ γί ων. Ἀ μήν».

Χα ρα κτη ρι στι κά ἐ πί σης γρά φει σέ μιά ἐ πι στο λή του πρός 

κά ποι ον Γέ ρον τα -Πνε υμ ατ ικό:

«...Ἀλλά ἐ μέ να μοῦ ἀ ρέ σει ἡ μο να χι κή ζω ή, ἡ προσ-

ευ χή, ἡ ἀ πο μά κρυν σις ἀπό τόν κό σμο. Θέ λω νά βρε θῶ 

κά που πού νά μήν ἔχω εὐ θύ νες, πού νά μήν ἔχω φρον-

τί δες καί μέ ρι μνες, γιά νά κλά ψω τίς πολ λές ἁ μαρ τί ες 

μου. Ὅ μως ἀ κό μη ἀ γα πῶ τούς γο νεῖς μου καί μέ ἀ γα-

ποῦν. Ἄν μεί νω στήν Κύ προ θά μ᾿ ἐ νο χλοῦν καί ἴ σως 

μέ ἐ πη ρε ά σουν. Γι᾿ αὐ τό θέ λω νά φύ γω, νά πάω ἴ σως 

στό Ἅ γι ον Ὄ ρος, νά βρῶ ἕνα κα λό Γέ ρον τα, ἕ ναν ἅ γι-

ον ἄν θρω πο, νά τοῦ ἐμ πι στευ θῶ τήν ζωή μου, γιά νά 

καί ἔ φε ση γιά τήν ἀ πρά γμο να καί ἡ σύ χι ον ζω ήν τῶν μο να-

χῶν, ἀ νε χώ ρη σε γιά τό Ἅ γι ον Ὄ ρος τήν 1-9-1967. 

Ὁ ἔν θερ μος ζῆ λος του καί ἡ ζέ σις τῆς πρός τόν Θε όν ἀ-

γά πης του δι α φαί νε ται καί σέ κά ποι ο προ σω πι κό ἡ με ρο-

λό γι ό του πού δι α τη ροῦ σε ὅ ταν ἦ ταν ἀ κό μα λα ϊ κός. Ἐ κεῖ 

κα τα γρά φει τούς κα θη με ρι νούς ἀ γῶ νας του καί τίς πολ λές 

φι λάν θρω πες δρα στη ρι ό τη τες του, τίς ἐ πι σκέ ψεις του σέ νο-

σο κο μεῖ α καί σέ ἄλ λους χώ ρους ὅ που ὑ πῆρ χε ἀν θρώ πι νος 

πό νος. Ἐ πί σης στό ἐν λό γῳ ἡ με ρο λό γι ο, τό ὁ ποῖ ο προ σφυ ῶς 

θά μπο ρού σα με νά χα ρα κτη ρί σω με «Ἐ ξο μο λο γή σεις», ὑ πάρ-

χουν αὐ το σχέ δι ες προ σευ χές του, πλή ρεις ἀ γά πης πρός τόν 

Θε όν καί ἀ γω νί ας γιά τήν σω τη ρί α τῆς ψυ χῆς του. Μία ἀπό 

αὐ τές πα ρα θέ του με ἐν δει κτι κῶς:

«Π αν άγ αθε Πα τέ ρα, Φι λάν θρω πε Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι-

στέ, Πα νά γι ον Πνεῦ μα, Τρι άς ὁ μο ού σι ε, Σ᾿ εὐ χα ρι στῶ 

διά τήν πρό νοι αν πού ἔ δει ξες καί σή με ρον γιά μέ να 

ἕ ναν ἀ νά ξι ον ἁ μαρ τω λόν. Σέ πα ρα κα λῶ βο ή θα με νά 

κα τα νο ή σω τήν ἀγά πην Σου, γιά νά μπο ρέ σῃ καί ἡ δι-

κή μου καρ δι ά νά σ᾿ ἀ γα πή σῃ, ὅ σον εἶ ναι δυ να τόν, 

σύμ φω να μέ τήν δύ να μιν πού πα ρέ χεις σ᾿ ἐ μέ.

Πα νά γα θε Θε έ, αἰ ώ νι ε Λυ τρω τά, ὁ μο λο γῶ ὅτι εἶ μαι 

ἀ νά ξι ος νά φι λο ξε νή σω μέ σα μου τό Πῦρ τῆς Θε ό τη-

τος, τόν Κύ ρι ον ἡ μῶν Ἰ η σοῦν Χρι στόν, ἀλ λά σύμ φω-

να μέ τήν ὑ πό σχε σίν Σου, “ὁ τρώ γων μου τήν σάρ κα 

καί πί νων μου τό αἷ μα ἐν ἐ μοί μέ νει, κἀ γώ ἐν αὐ τῷ”, 

σέ πα ρα κα λῶ ἀ ξί ω σέ με καί μεῖ νε μέ σα μου καί γώ 

ἐν Σοί. Ἐ λέ η σέ με Κύ ρι ε, καί ἄ νοι ξε τήν καρ δί αν μου 
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ἡμέρα ἐ ξε λέ γη προ ϊ στά με νος τῆς Γε ρον τι κῆς Συνάξεως τῆς 

Μο νῆς. ∆ι ε τέ λε σε τέσ σε ρεις φο ρές Πρω τε πι στά της, κατά τά 

ἔτη 1984-1985 (28-1 ἕως 31-5-1985), 1994-1995, 1999-2000, 

2004-2005.

Στήν Μο νή ὑ πη ρέ τη σε ἐπί ἔτη στό Ἀρ χον τα ρί κι καί ἐ πέ-

δει ξε με γά λο ζῆ λο καί σπου δή γιά τήν ἀ νά παυ ση, ψυ χι κή 

καί σω μα τι κή τῶν πο λυ α ρί θμων προ σκυ νη τῶν τῆς Μο νῆς 

μας. Ἰ δι αι τέ ρως δέ προσπά θη σε νά βο η θή σει τούς ἀλ λο δα-

πούς καί ἑ τε ρο δό ξους προ σκυ νη τάς, συ ζη τών τας μα ζί τους, 

ξε ναγώντας τους στό Κα θο λι κό τῆς Μο νῆς, ὅ που, ἐ ξη γών-

τας τους τά μαρ τύ ρι α καί τούς βί ους τῶν Ἁ γί ων πού ἦ σαν 

στίς τοι χο γρα φί ες, τούς εἰ σή γα γε χω ρίς νά τό κα τα λά βουν 

ἁ πλά καί ἐ πο πτι κά στήν ὀρ θό δο ξη πί στη καί θε ο λο γί α. Ὁ 

ὕ πνος του ἦ ταν λί γος καί τά μά τι α του σχε δόν πάν το τε ἦ ταν 

μαυ ρι σμέ να ἀπό τήν ἐν κρυ πτῷ ἀ γρυ πνί α του. ∆ι έ θε τε ἰ σχυ-

ρή σω μα τι κή δύ να μη καί ἀν το χή, πα ρά τό ὅτι φαι νο με νι κά 

ἔ δι νε τήν ἐν τύ πω ση ὅτι ἐ πρό κει το πε ρί ἀ δυ νά του καί ἐ ξαν-

τλη μέ νου.

Με τά τό 1987 ἀ σχο λή θη κε καί πά λιν ἐ πι τυ χῶς μέ τήν ἁ γι-

ο γρα φί α, πού τήν εἶ χε ἐ ξα σκή σει στό Μπου ρα ζέ ρι. ∆ού λευ ε 

πολ λές ὧ ρες στό ἱ ε ρό αὐ τό ἐρ γό χει ρο, σάν νά ἤ ξε ρε πῶς θά 

μᾶς φύ γει γρή γο ρα, καί μᾶς ἁ γι ο γρά φη σε πά ρα πολ λές ἱ ε ρές 

εἰ κό νες γιά τίς λα τρευ τι κές ἀ νάγ κες τῆς Μο νῆς, ἀλ λά καί πά-

ρα πολ λές γιά πολ λούς γνω στούς καί φί λους, πνευ μα τι κούς 

ἀ δελ φούς μας.

Ἐ πί σης ἀπό τῆς ἐ λεύ σε ώς του στήν Μο νή ἀλ λά καί σχε-

δόν ἕως τοῦ τέ λους του εἶ χε τό ὑ πεύ θυ νο δι α κό νη μα τοῦ Τυ-

μέ ὁ δη γή σῃ στήν με τά νοι α, κον τά στόν Χρι στό. Μέ σα 

στόν κό σμο δέν μπο ρῶ νά ζή σω... Χαυ νοῦ μαι ὡς ἀ δύ-

να τος καί μό νος ἐν μέ σῳ ἁ μαρ τω λοῦ πε ρι βάλ λον τος. 

Πα ρα κα λῶ συμ βου λέ ψε τέ με καί πα ρα κα λέ σα τε τόν 

μό νον δυ νά με νον σώ ζειν καί βο η θῆ στέ με, Ἅ γι ε πά τερ. 

Εἴ θε ὁ Κύ ρι ος νά ἐ νι σχύ ῃ τούς ἡ μᾶς ἐ νι σχύ ον τας καί 

ἐ νι σχύ σαν τας. Ἀ μήν.».

Καί πρά γμα τι στό πρό σω πο τοῦ μα κα ρι στοῦ μας Γέ ρον-

τος Χα ρα λάμ πους βρῆ κε « ἕνα κα λό Γέ ρον τα, ἕ ναν ἅ γι ον 

ἄν θρω πο», πού τοῦ ἐμ πι στεύ θη κε τήν ζωή του καί τήν σωτη-

ρί α του. Τόν Γέ ρον τά μας ἐ γνώ ρι σε στήν ∆ά φνη, κα θώς ἐ-

πή γαι νε ἀπό τήν Νέα Σκή τη, ὅ που ἐγ κα τα βι οῦ σε, στήν Μο-

νή Χι λαν δα ρί ου, γιά νά ἐγ γρά ψῃ εἰς τό Μο να χο λό γι ό της 

ὡς δό κι μο ἕ ναν ἀ δελ φό. Ἤδη ὁ Γέ ρον τας σέ λί γες ἡ μέ ρες 

θά ἐγ κα τέ λι πε τήν Νέα Σκή τη καί θά με τα φε ρό ταν μέ τήν 

συν ο δεί α του πρός ἐ πάν δρω ση τοῦ Χι λαν δα ρι νοῦ Κελ λί ου 

τοῦ Ἁ γί ου Νι κο λά ου (Μπο υρ αζ έρι) στίς Κα ρυ ές. Τό τε καί 

ὁ νε α ρός Ἀ λέ ξαν δρος τοῦ εἶ πε: «Γ ίν εται νά ρθῶ καί ἐγώ νά 

γρα φτῶ δό κι μος;». Ὁ Γέ ρον τας τόν ἐ δέ χθη κε με τά χα ρᾶς, 

καί ἔ τσι πῆ γε στό Χι λαν δά ρι νά γρά ψει ὄχι ἕνα ἀλ λά δύο 

ἀ δελ φούς.

Στό Μπου ρα ζέ ρι ἔ λα βε τό μέ γα καί ἀγ γε λι κό σχῆ μα τήν 

15-8-1968 καί με το νο μά σθη κε Ἰ ω αν νί κι ος εἰς μνή μην τοῦ τε-

λευ ταί ου ἡ λι κι ω μέ νου Ρώσ σου πού εἶ χε ἀ πο μεί νει στό Κελ λί, 

Γέ ρον τος Ἰ ω αν νι κί ου Ἱ ε ρο δι α κό νου. Τήν 15-9-1979 ἀκο λού-

θη σε τόν Γέ ρον τα Χα ρά λαμ πο καί τήν εἰ κο σα με λῆ συ νο δεί α 

του στήν Ἱ ε ρά Μο νή τοῦ Ἁ γί ου ∆ι ο νυ σί ου καί τήν ἑπομένη 
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εἴ τε ἐ κεῖ εἴ τε στίς πολ λές Πα νη γύ ρεις τῶν δι α φό ρων Κελ λί-

ων τῶν Καρυ ῶν, ὅ που πα ρί στα το, ἀλ λά τα κτι κῶς καί στό 

Γρη γο ρι ά τι κο Κελ λί ον τῶν Πα χω μαί ων, τό γει το νι κό στό 

Ἀν τι προ σω πεῖ ο μας, ὅ που ἐ πή γαι νε καί ξε λει τουρ γοῦ σε τόν 

κα θη με ρι νῶς ἱε ρουρ γοῦν τα προ σφι λῆ του Πα πα - Ἀκ άκ ιον. 

Ὁ μα κα ρι στός Γέ ρο -Π α ΐσ ιος μι λοῦ σε γιά τό πρό σω πό του 

μέ τά κα λύ τε ρα λό γι α καί τόν ἐ χα ρα κτή ρι ζε ὡς « ἕνα ἐκ τῶν 

πα λαι ῶν Πρώ των τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους».

Ὅ ταν ἐ πε ρά τω σε τήν τε τάρ τη κα τά σει ράν Πρω τε πι στα-

σί α του στίς Κα ρυ ές, ἐ πέ στρε ψε στό Μο να στή ρι, ὅ που οἱ πάν-

τες ἀπό τόν Γέ ρον τα ἕως καί τόν τε λευ ταῖ ον δό κι μον τόν ἐ δε-

χθή κα με μέ ἰ δι αί τε ρη χα ρά. Ὅ μως ὁ Γέ ρον τας δι έ κρι νε μία 

ἰ δι αί τε ρη κό πω ση, ἡ ὁ ποί α ἀ πο τυ πω νό ταν στήν ἔκ φρα ση 

τοῦ προ σώ που του καί στήν βρα δύ τη τα τῶν κι νή σε ών του. 

Ὁ ἴ δι ος δέ ὁ πα τήρ Ἰ ω αν νί κι ος μᾶς ἔ λε γε ὅτι αἰ σθα νό ταν 

ἔν το νη κό πω ση καί κα τά πτω ση, τήν ὁ ποί α ἀ πέ δι δε στό ὅτι 

κρυ ο λό γη σε στίς Κα ρυ ές κα θώς ἐ πέ στρε φε ἱ δρω μέ νος ἀπό 

τήν Ἱ ε ρά Κοι νό τη τα στό Κο νά κι μας. Ὁ Γέ ρον τας ἀ νή συ χος 

καί ὑ πο πτευ ό με νος ὅτι κά τι σο βα ρό τοῦ συμ βαί νει τόν ἔ στει-

λε ἐ πει γόν τως τήν ∆ευ τέ ρα τῆς Πεν τη κο στῆς στήν Θεσ σα λο-

νί κη, ὅ που οἱ ἰ α τροί δι έ γνω σαν ὄγ κο στόν ἐγ κέ φα λο καί 

μά λι στα σέ προ χω ρη μέ νο στά δι ο, μή ἐ πι δε χό με νο κα μμί α 

χει ρουρ γι κή ἐ πέμ βα ση. Τό ἔ μα θε ἀπό τήν ἀρ χή καί ἐ ψέ λι σεν 

ἀ μέ σως: «Τοῦ Θε οῦ ἐ σμέν. Καί ἡ μά να μου ἔ τσι ἔ φυ γε». Σέ λί-

γο δι ά στη μα ἄρ χι σε νά μή μπο ρεῖ νά βα δί ζει, οὔ τε νά στέ κει 

ὄρ θι ος, καί κα θη λώ θη κε στό κρεβά τι. Πα ρα δό ξως δέν εἶ χε 

πό νους στόν ἐγ κέ φα λο, ἀλ λά ἐ δο κί μα σε ἀ φο ρή τους πό νους 

πι κά ρη, καί δι α κρί θη κε γιά τήν ἀ κρί βει ά του στήν τή ρη ση 

τοῦ πε ρι ώ νυ μου Τυ πι κοῦ τῆς Μο νῆς μας μέ χρι καί τῆς τε λευ-

ταί ας λε πτο με ρεί ας.

Ἦ ταν φι λα κό λου θος εἰς τό ἔ πα κρον καί οὐ δέ πο τε ἔλει-

ψε ἀπό τήν ἀ κο λου θί α ἀ κό μα καί σέ ὧ ρες ἀ σθε νει ῶν με γά-

λων. Ἐ πί σης με γά λη σπου δή ἐ πέ δει ξε καί γιά τήν τή ρη ση 

τοῦ μο να χι κοῦ του κα νό νος. Κα θη με ρι νῶς δέ ἐ δι ά βα ζε ἐπί 

ἀρ κε τή ὥρα τό ἱ ε ρόν Εὐ αγ γέ λι ον. Πάν το τε δέ, ἀπό τήν ἀρ-

χή τῆς ἀ φι ε ρώ σε ώς του, ἦ ταν ἀ φο σι ω μέ νος στόν μα κα ρι στό 

μας Γέρον τα Χα ρά λαμ πο, ὁ ὁ ποῖ ος πο λύ τόν ἀ γα ποῦ σε, για-

τί τόν ἀ νέ παυ ε μέ τήν ὑ πα κο ή του καί τήν δι α κρι τι κή του 

δια γω γή. Στε νή ἐ πί σης ἦ ταν ἡ σχέ σις του μέ τόν μα κα ρι στό 

Γέ ρον τα Ἀρ σέ νι ο.

Ὑ πο δει γμα τι κή ὅ μως ἦ ταν ἡ συμ πε ρι φο ρά του καί ἀ πέ-

ναν τι εἰς τόν νέ ον μας Γέ ρον τα Πέ τρο. Ἀπό τήν ἀρ χή τῆς 

ἡ γου με νί ας του στά θη κε στό πλευ ρό του, στη ρί ζον τάς τον 

στίς δυ σκο λί ες τῆς ἡ γου με νι κῆς δι α κο νί ας, ἀλ λά καί σέ ὅλα 

τά προ βλή μα τα πού πα ρου σι ά ζον ταν· μέ τήν δι α κρι τι κή του 

καί ἥ συ χη συμ πε ρι φο ρά ἐ βο η θοῦ σε τόν Γέ ρον τα γιά τήν ἐ πί-

λυ σή τους.

Τήν τά ξιν του ὅ σον ἀ φο ρᾶ στίς ἀ κο λου θί ες, στούς κα-

νό νας καί στόν ἐν γέ νει πνευ μα τι κό του ἀ γῶ να, ἐ τη ροῦ σε 

ἀ πα ρεγ κλί τως καί κα τά τήν ἐν Κα ρυ αῖς δι α μο νή του, εἴ τε 

ὡς Πρω τε πι στά της εἴ τε ὡς Ἀν τι πρό σω πος τῆς Μο νῆς μας, 

χω ρίς νά ὑ πο λο γί ζει κού ρα ση, πα ρά τήν πολ λές φο ρές ὁ λοή-

με ρη καί κο πι α στι κή δι α κο νί α στήν Ἱ ε ρά Κοι νό τη τα. ∆έν 

ἔ χα νε ἀ κολου θί α στό Πρω τᾶ το καί ἐ κοι νω νοῦ σε συ χνό τα τα 
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ἀ ξί ω σε νά τοῦ προ σφέ ρο με ἕνα πο τή ρι νε ρό, ὡς μι κρό ἀντί-

δω ρο γιά τά ὅσα ἔ κα με ἐ κεῖ νος γιά μᾶς καί κυ ρί ως γιά τό 

μο να δι κό πα ρά δει γμα ἀν θρώ που καί μο να χοῦ πού μᾶς ἄφη-

σε.

Σέ κά ποι ο ἀ δελ φό ἐκ μυ στη ρεύ τη κε ὅτι πο θοῦ σε τό μαρ-

τύ ρι ο, καί φαί νε ται πῶς ὁ Θε ός τοῦ ἔ δω κε αὐ τήν τήν μαρ τυ-

ρι κή ἀ σθέ νει α γιά νά δο κι μά σει τήν προ αί ρε σή του. Μά λι-

στα προ τοῦ ἀ να χω ρή σει γιά ἐ ξε τά σεις στήν Θεσ σα λο νί κη 

ἀ νέ φε ρε σέ πνευ μα τι κό τῆς Μο νῆς μας, ὅτι ἀπό τήν ἀρ χή τῆς 

δι α κο νί ας του ὡς Πρω τε πι στά του εἶ χε τήν δι αί σθη ση ὅτι, τε-

λει ώ νον τας τήν δι α κο νί α του, ὁ Θε ός θά πα ρα χω ροῦ σε ἕ ναν 

με γά λο πει ρα σμό γιά νά τόν τα πει νώ σει.

Τήν 26-5-2006, Τρί τη τῶν Μυ ρο φό ρων, ἡ κα τά στα σίς του 

ἐ πι δει νώ θη κε καί πε ρι ῆλ θε σχε δόν σέ κῶ μα, ἐμ φα νί ζον τας 

καί ἐ πι θα νά τι ο ρόγ χο γιά λί γη ὥ ρα. Ἀ μέ σως ὁ Γέ ρον τας κα-

τέ βη κε στό κελ λί του καί τοῦ ἐ δι ά βα σε τήν εὐ χή εἰς ψυ χορ-

ρα γοῦν τα, καί σέ λί γα λε πτά ξε ψύ χη σε ἥ συ χα καί εἰ ρη νι κά, 

πε ρι κυ κλω μέ νος ἀπό τούς θρη νοῦν τας ἀ δελ φούς, οἱ ὁ ποῖ οι 

κα τα σπά ζον ταν τό καρ τε ρι κό λεί ψα νό του ραί νον τάς το μέ 

τά δά κρυ ά των ἐπί πολ λήν ὥ ρα. Στήν κη δεί α του προ σῆλ-

θαν ἅ γι οι Κα θη γού με νοι καί ἡ Ἱ ε ρά Ἐ πι στα σί α, ἐκ μέ ρους 

τῆς ὁ ποί ας ὁ Πρω τε πι στά της Γέ ρων Παῦ λος Λαυ ρι ώ της ἐ ξε-

φώ νη σε θερ μόν ἐ πι κή δει ον λό γον.

Χα ρα κτη ρι στι κό εἶ ναι καί τό συλ λυ πη τή ρι ον γράμ μα τῆς 

Ἱ ε ρᾶς Κοι νό τη τος, ὅ που με τα ξύ ἄλ λων ἀ να φέ ρον ται τά ἑ-

ξῆς:

ἀπό ἄλ λα συμ πτώ μα τα καί πα ρε νέρ γει ες πού ἐ δη μι ούρ γη σε 

στό ὑ πό λοι πο σῶ μα του ἡ νό σος.

Σέ ὅ λες τίς δυ σκο λί ες πού συ ναν τοῦ σε (α ἱμο ρρ αγ ίες, ἀ-

να ρί θμη τους ἐ με τούς κ.λπ.) μᾶς συμ πα ρα στά θη κε μέ μο να-

δι κή ἀ γά πη καί ἀ νύ στα κτο ἐν δι α φέ ρον καί ἐ πι μέ λει α, ὁ εὐ-

λο γη μέ νος Πα πα -∆ ημ ήτρ ιος Γρη γο ρι ά της. Ὁ ἀ δελ φός αὐ τός 

πολ λές εὐ λο γί ες πῆ ρε ἀπό αὐ τή τήν δι α κο νί α του στόν Γε-

ρο - Ἰ ωα νν ίκ ιο, ὅ πως καί πρίν, ἀπό τήν δι α κο νί α του στόν 

Γέ ρον τά μας π. Χα ρά λαμ πο καί στόν Γε ρο -Θ ε όκλ ητο.

Πάν το τε ἐ νώ πι ον τοῦ μαρ τυ ρί ου πού δι ή νυ ε προ σευ χό-

ταν ἐν τό νως καί θερ μῶς καί, ὅ ταν τόν ρω τοῦ σαν τί κά νει, 

ἀ παν τοῦ σε συ χνά: «∆ όξα σοι ὁ Θε ός».

Ἐνῶ οἱ γνῶ μες τῶν ἰ α τρῶν ἀπό Ἑλ λά δα, Ἀ με ρι κή, Γερ-

μα νί α, Α ὐ στρί α καί ἄλ λων συ νέ κλι ναν στό ὅτι θά ζοῦ σε τό 

πο λύ τρεῖς μῆ νες, ἔ ζη σε σχε δόν ἕνα χρό νο. Κοι νω νοῦ σε τα-

κτι κῶς τά Ἄ χραν τα Μυ στή ρι α. Τά μά τι α του εἶ χαν γί νει δύο 

πη γές ἀ φθό νων δα κρύ ων καί ἡ σι ω πή, τήν ὁ ποί α ἐ πι μελῶς ἀ-

σκοῦ σε ἐφ᾿ ὅ ρου ζω ῆς, αὐ ξή θη κε ἰ δι αι τέ ρως. Μι λοῦ σε ὅ μως 

σ᾿ ὅ λους μας μέ τά μά τι α καί τήν εὐ χά ρι στη καί εὐ προ σή γο-

ρη ἔκ φρα σή του.

Κατ᾿ ἐν το λήν τοῦ Γέ ρον τος τόν ὑ πη ρε τοῦ σαν οἱ ἀ δελ φοί 

ἐ ναλ λάξ ὅλο τό εἰ κο σι τε τρά ω ρο καί αὐ τό τό ἔ κα ναν ὄχι ἁ-

πλῶς ἀ γογ γύ στως ἀλ λά μέ με γά λη χα ρά, διότι θε ω ροῦ σαν 

εὐ λο γί α νά ὑ πη ρε τοῦν ἕ ναν τέ τοι ο χα ρι τω μέ νο ἀ σθε νῆ, ὁ 

ὁ ποῖ ος πα ρά τήν φο βε ρή του ἀ σθέ νει α δέν ἀ πέ κτη σε τήν πα-

ρα μι κρά ἰ δι ο τρο πί α καί ἦ ταν πα ροι μι ω δῶς συ νεργάσιμος 

μέ ὅ λους τούς δι α κο νη τάς του. ∆ο ξά ζο με τόν Θε όν, πού μᾶς 
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ἀ προσ δό κη τα καί νω ρίς, ἵνα «μή κα κί α ἀλ λά ξῃ σύ νε σιν αὐ-

τοῦ ἤ δό λος ἀ πα τή σῃ ψυ χήν αὐ τοῦ». Πι στεύ ο με λοι πόν ὅ τι, 

ὅ πως ὅ ταν ἦ ταν κον τά μας φρόν τι ζε γιά τήν ἀ δελ φό τη τα 

καί τά δι ά φο ρα προ βλή μα τα της καί τήν βο η θοῦ σε ἀ θο ρύ-

βως ἀλ λά πο λυ ει δῶς, ἀ ψη φών τας κό πους καί θυ σί ες γι᾿ αὐ-

τήν, πο λύ πε ρισ σό τε ρο τώ ρα μᾶς βο η θεῖ μέ τήν θερ μή πρός 

τόν Χρι στόν προ σευ χή του. Α ὐ τό τοῦ ζη τοῦ με νά κά νει πάν-

το τε καί νά εὔ χε ται νά ἀ ξι ο ποι ή σου με ὅσα μᾶς ἐ δί δα ξε, ὄχι 

μέ τό λό γο τό σο ὅσο μέ τό ἔμ πρα κτο πα ρά δει γμά του, τό 

ὁ ποῖ ο θά πα ρα μέ νει ἀ νε ξί τη λο στίς καρ δι ές μας.

Πολ λές θερ μές εὐ χα ρι στί ες ἐκ φρά ζο με στόν Σε βα στό καί 

ἀ γα πη τό Γέ ρον τα Γε ώρ γι ον, Κα θη γού με νον τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο-

νῆς τοῦ Ὁ σί ου Γρη γο ρί ου, ἀφ᾿ ἑ νός γιά τήν ἀ γα θή του πρό-

θε ση νά φι λο ξε νή σει τό πα ρόν κεί με νο στό ἔγ κρι το καί σε-

μνό πε ρι ο δι κό τῆς Μο νῆς του, καί ἀφ᾿ ἑ τέ ρου γιά τήν με γά λη 

του συμ πα ρά στα ση καί συ ναν τί λη ψη στόν δο κι μα σθέν τα 

Γε ρο - Ἰ ωα νν ίκ ιο καί τούς δι α κο νη τάς του, δί δον τας ὁ λο θύ-

μως τήν εὐ λο γί α του στόν ἰ α τρό Πα πα-∆ημήτρ ιο νά ἔρ χε ται 

συ χνό τα τα στήν Μο νή μας ὄχι γιά ὧ ρες ἀλ λά καί γιά ἡ μέ-

ρες, προσ φέ ρον τας τίς πο λύ τι μες ὑ πη ρε σί ες του. Πο λύ τούς 

εὐ χα ρι στοῦ με καί τα πει νά εὐ χό με θα θερ μῶς πλου σί αν τήν 

ἀπό Θε οῦ ἀν τα πό δο ση. Ἀ μήν.

(Ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου ∆ιονυσίου

Ἁγίου Ὄρους)

«Πλ ηρ οφ ορ ηθέ ντες μετ᾿ ὀ δύ νης τήν πρός Κύ ρι ον ἐκ-

δημί αν τήν 26ην πα ρελ θόν τος μη νός τοῦ ἐκ τῶν ἀ δελ-

φῶν τῆς καθ᾿ Ὑ μᾶς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς καί λί αν προ σφι λοῦς 

ἡ μῖν Γέ ρον τος Ἰω αν νι κί ου, ... προ α γό με θα ὅ πως διά 

τοῦ πα ρόν τος ἱ ε ρο κοι νο σφρα γί στου ἡ μῶν γράμ μα τος 

ὑ πο βά λω μεν θερ μάς συλ λυ πη τη ρί ους εὐ χάς ἐκ μέ ρους 

τοῦ Ἱ ε ροῦ ἡ μῶν Σώ μα τος καί συ νό λου τοῦ ἁ γι ο ρει τι-

κοῦ κό σμου. 

Α ἰ σθα νό με θα ὡ σαύ τως τήν ἀ νάγ κην ὅ πως κα θη-

κόν τως ἐκ φρά σω μεν τῇ ἀ γα πη τῇ ἡ μῖν Ὑ με τέ ρᾳ Πα νο-

σι ο λο γι ό τη τι τάς ὀ φει λο μέ νας ὁ λο καρ δί ους καί θερ-

μο τά τας εὐ χα ρι στί ας τοῦ Ἱ ε ροῦ Τό που πρός τήν καθ᾿ 

ἡ μᾶς Ἱ ε ράν Μο νήν διά τήν εὐ δό κι μον θη τεί αν τοῦ 

προ μνη σθέν τος μα κα ρι στοῦ ἀ δελ φοῦ εἰς τά κοι νά τοῦ 

Ἁ γί ου Ὄ ρους.

Ἐκ φρά ζον τες ὅ θεν τήν ἐπί τού τῳ εὔ λο γον ἡ με τέ-

ραν εὐ α ρέ σκει αν, εἴ με θα βέ βαι οι ὅτι ὁ Ἱ ε ρός οὗ τος Τό-

πος θά δι α τη ρῇ ἀ νε ξί τη λον τήν μνή μην τῆς προ θύ μου 

δι α κο νί ας τού του ἐν ἤ θει, συ νέ σει καί δι α κρί σει, ἥ τις 

θά ἀ πο τε λῇ πρό τυ πον καί ὑ πό δει γμα πρός μί μη σιν διά 

τούς ἐ πι όν τας».

Ὅ πως κα τα λα βαί νει κα νείς ἀπό τά ὅ σα οὐ σι α στι κῶς ἐ πι-

γραμ μα τι κά ἀ να φέ ρα με γιά τόν εὐ λο γη μέ νο αὐ τό ἄν θρω πο, 

τό κε νό πού δη μι ουρ γεῖ ἡ ἐκ δη μί α του εἶ ναι με γά λο γιά τήν 

ἀ δελ φό τη τά μας. Ὅ μως ἔ χο με ἀ κρά δαν τη τήν πί στη ὅτι εἶ-

ναι «ἐν χει ρί Θε οῦ», τοῦ ἔ χον τος «τάς κλεῖς τῆς ζω ῆς καί τοῦ 

θα νά του», τοῦ μό νου γι νώ σκον τος γι α τί «ἡ ρπ άγη» τόσον 
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Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΚΑΙ 

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΧΙΜ. ΝΕΟΦΥΤΟΣ 

ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ

(1917-2005)

Ὁ μα κα ρι στός γέ ρον τας Νε ό φυ τος (κ ατά κό σμον Να ούμ 
Σκαρ κα λᾶς), πού ἐ κοι μή θη ἐν Κυ ρί ῳ τόν Μά ι ο τοῦ 2005, 
ἄ φη σε μνή μη πο λύ ἐ να ρέ του καί ἁ γί ου ἀν δρός. Ἐ φλέ γε το 
ἀπό δι ά πυ ρο ἔ ρω τα πρός τόν Θεό καί τήν ἁ γί α Του Ἐκ κλη-
σί α, τήν ὁ ποί α δι η κό νη σε μέ πο λύ ζῆ λο, μέ ὅλη τήν ζωή του. 
Εἶ χε συ νε χῆ καί ἔκ δη λη χα ρά πού τήν με τέ δι δε σέ ὅ λους, 
ὅ που καί ἄν εὑ ρί σκε το, πα ρά τό γε γο νός ὅτι ἐδο κί μα σε πολ-
λούς πει ρα σμούς. Εἶ χε ἀ σά λευ τη πί στι στόν Θε ό, βίο θε ο φι-
λῆ καί ἀ νι δι ο τε λῆ καί κα θα ρά ἀ γά πη πρός τούς ἀ δελ φούς 
τοῦ Κυ ρί ου. Μέ τήν Μο νή μας δι α τη ροῦ σε στε νό σύν δε σμο. 
Πνευ μα τι κό του τέ κνο εἶ ναι ἀ δελ φός αὐ τῆς. Συ να να στρε φό-
με νοι μα ζί του, ὁ σά κις μᾶς ἐ πε σκέ πτε το, λαμ βά να με αἴ σθη-
σι τῆς Χά ρι τος τοῦ Θε οῦ πού κα τοι κοῦ σε μέ σα του καί γι νό-
μα σταν κοι νω νοί τῆς θε ϊ κῆς χα ρᾶς πού ἀ κτι νο βο λοῦ σε ἀπό 
ὅλη τήν ὕ παρ ξί του. Κα τω τέ ρω πα ρα θέ του με, ὡς μνη μό συ-

νο στόν μα κα ρι στό γέ ρον τα, τήν αὐ το βι ο γρα φί α του κα θώς 
καί ὡ ρι σμέ να πε ρι στα τι κά ἀπό τήν ζωή του βα σι ζό με να σέ 
μαρ τυ ρί ες πνευ μα τι κῶν του τέ κνων.

Α ὐ το βι ο γρα φί α

Ἐγ γί ζει τό τέ λος. Ἀπό μι κρό παι δί σ᾿ ἀ γά πη σα Χρι στέ 

μου.

Γεν νή θη κα στήν Κο ζά νη στίς 20 Ἰ ου λί ου τοῦ 1917, ἡ μέ-

ρα τοῦ Προ φή του Ἠ λι ού. Γό νος πο λύ τε κνης οἰ κο γε νεί ας 

- Ἰ ωά ννου καί Βα ΐ ας Σκαρ κα λᾶ- ( ἕξι ἀ γό ρι α καί τέσ σε ρα 

κο ρί τσι α).

Στά δε κα έ ξι μου χρό νι α, ὁ ∆ε σπό της Ἰ ω α κείμ μέ δι ό ρι σε 

Ἱ ε ρο ψάλ τη στόν Ἅ γι ο Ἀ θα νά σι ο ἐπί δι ε τί αν, κα τό πιν στόν 

Ἅ γι ο Γε ώρ γι ο γιά ἄλ λα δύο χρό νι α.

Τό 1938 ἐ πι στρα τεύ ο μαι στήν Λά ρι σα καί ἀπό τό 1939 

ἕως τό 1941 πο λε μῶ στό Ἀλ βα νι κό μέ τω πο (4 συ νε χό με να 

χρό νι α στρα τι ώ της). Τήν πρω το μα γι ά τοῦ ἰ δί ου ἔ τους, ὁ ∆ε-

σπό της Ἰ ω α κείμ μέ δι ό ρι σε ἀ ρι στε ρό Ἱ ε ρο ψάλ τη (Λαμ παδά-

ρ ιο) στόν Ἅ γι ο Νι κό λα ο.

∆εύ τε ρη Ἐ πι στρά τευ ση, τό 1947 μέ τό Ἀν τάρ τι κο. Στίς 15 

Μα ΐ ου τοῦ 1967, ἐ κοι μή θη ἡ σύ ζυ γός μου Βα σι λι κή.

Τό 1971 ἀ πο χω ρῶ ἀπό τό ψαλ τή ρι τοῦ Ἁ γί ου Νι κο λά ου, 

τό ὁ ποῖ ο ὑ πη ρέ τη σα ἐπί 31 συ να πτά ἔ τη, καί τόν Ἀ πρί λι ο 

τοῦ ἰ δί ου ἔ τους με τέ βην εἰς Ἱ ε ρο σό λυ μα διά προ σκύ νη μα, 

ὅ που καί πε ρέ μει να 22 μέ ρες.

Ἐ πι στρέ φον τας ἀπό τά Ἱ ε ρο σό λυ μα, ὁ ∆ε σπό της Φλω ρί-

νης Α ὐ γου στῖ νος ζή τη σε ἐ πί μο να ἀπό τόν ἡ μέ τε ρο Ἐ πί σκο-
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πο ∆ι ο νύ σι ο νά χει ρο το νή σῃ ἐ μέ να καί τόν υἱό μου Ἰ ω άν-

νη -∆ ι ον ύσ ιο. Κατ᾿ ἐ πα νά λει ψιν ἔ στει λε τόν Κα θη γη τή τοῦ 

Πα νε πι στη μί ου κ. Στέρ γι ο Σάκ κο, πα ρα κα λών τας νά ἐ πι τρέ-

ψῃ αὐ τές τίς χει ρο το νί ες. Ἐ πί σης γιά τό ἴ δι ο θέ μα ἀ να φέρ θη-

κε ὁ Ἐ πί σκο πος Φλω ρί νης καί στήν Ἱ ε ρά Σύ νο δο τῆς Ἐκ κλη-

σί ας τῆς Ἑλ λά δος. Ὁ δέ Ἐ πί σκο πος Κο ζά νης ἀρ νού με νος 

ἀ πήν τη σε: « Ἀδε λφέ μου, ζή τη σέ μου ὅ ,τι ἄλ λο θέ λεις νά σοῦ 

δώ σω, ἀλ λά τόν Να ούμ καί τό παι δί του τά χρει ά ζο μαι ἐγώ 

προ σω πι κά».

Ἐν τέ λει, πρῶ τα χει ρο το νή θη κε στήν Κο ζά νη ∆ι ά κο νος 

ὁ πα τήρ ∆ι ο νύ σι ος τό 1972, ἡ μέ ρα τοῦ Γε νε θλί ου τοῦ Τι μί ου 

Προ δρό μου (24 Ἰ ου νί ου), καί στίς 8 Ὀ κτω βρί ου τοῦ ἰ δί ου 

ἔ τους ἐ κά ρην Μο να χός. Στίς 17 ∆ε κεμ βρί ου ( ἑο ρτή τοῦ Σε βα-

σμι ω τά του) τοῦ ἰ δί ου ἔ τους, χει ρο το νή θη κα ∆ι ά κο νος.

Τό ἑ πό με νο ἔ τος 1973, στίς 11 Μαρ τί ου (Κ υρ ι ακή τῆς Τυ-

ρι νῆς), χει ρο το νή θη κα Ἱ ε ρο μό να χος.

Τήν ἡ μέ ρα τῆς Πεν τη κο στῆς (14 Ἰ ου νί ου), τό ἔ τος 1974, 

εἰς τόν Ἅ γι ο Νι κά νο ρα, μοῦ ἀ πέ νει με τό ὀ φί κι ο τοῦ Ἀρ χι-

μαν δρί τη. 

Τό ἀ ξί ω μα τοῦ Ἐ ξο μο λό γου μοῦ ἐ δό θη τό 1975 (18 Μαρ-

τί ου), μέ σα στό κα λό γρα φεῖ ο τῆς Ἱ ε ρᾶς Μη τρο πό λε ως Κο-

ζά νης. Μέ ἔ βα λε ἐ πι τρα χή λι ο, μέ γο νά τι σε, μοῦ δι ά βα σε τήν 

εὐ χή καί ἀ φοῦ μοῦ ἔ δω σε τό ἐν ταλ τή ρι ο γράμ μα, μοῦ εὐ χή-

θη κε κα λή ἐ πι τυ χί α εἰς τό ἔρ γον τῆς Ἐ ξο μο λο γή σε ως. Ἀ σπά-

στη κα τήν δε ξι ά του καί τόν εὐ χα ρί στη σα.

(Τα ῦτα ἐ γρά φη σαν τήν 2αν Ἀ πρι λί ου 1998)

Στίς 16 Μαρ τί ου 1997 συν τα ξι ο δο τή θη κε. 
Συμ πλη ρω μα τι κά στοι χεῖ α τῆς αὐ το βι ο γρα φί ας του ἄ φη-

σε στίς 21 Ἰ α νου α ρί ου 2005, ἡ μέ ρα τῆς ἑ ορ τῆς του ( Ἁγ ίου 
Νε ο φύ του τοῦ Μάρ τυ ρος). 

Καυ χό με νος ἐν Κυ ρί ῳ ἀ να φέ ρει ὅτι προ σέ φε ρε ὡς θυ-
σί αν αἰ νέ σε ως στόν Θεό 4 Ἱ ε ρεῖς (τόν υἱό του καί 3 ἐγ γό-
νι α του), ἕ ναν Θε ο λό γο (ἐ γγ ονόν του) καί δύο Ἱ ε ρο ψάλ τες 
( ἕτ ερον υἱ όν του καί ἕ ναν γαμ βρό του).

Τέ λος κα τα λή γει:
Στήν ἡ λι κί α πού βρί σκο μαι σή με ρα, πρε σβύ της πλέ ον 87 

χρο νῶν, πι στεύ ω ἀ κρά δαν τα ὅτι ὑ πη ρέ τη σα τήν Ἐκ κλη σί α 

μας μέ Ἀ γά πη καί Πί στη. Ἤ μουν καί εἶ μαι αὐ στη ρός μέ τόν 

ἑ αυ τόν μου, τήν οἰ κο γέ νει ά μου καί ὅ σους συμ βού λευ σα -

 ἐξ ομ ολ όγ ησα.

Θά δο ξά ζω καί θά ψάλ λω τόν Θε όν μου ἕως ὑ πάρ χω.

Εὐ χα ρι στῶ θερ μά τούς μα κα ρι στούς Μη τρο πο λί τες γιά 

τά ἀ ξι ώ μα τα πού μοῦ ἐμ πι στεύ θη καν, τούς πρώ ην καί τόν 

νῦν Μη τρο πο λί την Σερ βί ων καί Κο ζά νης κ.κ. Παῦ λο, τούς ἐν 

Χρι στῷ ἀ δελ φούς Ἱ ε ρεῖς, τούς Ἱ ε ρο ψάλ τες, τά πνευ ματικά 

μου παι δι ά, τίς ἐν ζωῇ κα τά σάρ κα ἀ δελ φές μου, τούς λοι-

πούς συγ γε νεῖς καί ὅ λους τούς γνω στούς καί φί λους. 

Ζη τῶ ἀπό ὅ λους νά εὔ χε σθε ὑ πέρ τοῦ ἀ να ξί ου δού λου 

τοῦ Θε οῦ Νε ο φύ του Ἱ ε ρο μο νά χου γιά κα λά τά τέ λη μου. 

Τέ λος ζη τά ω δη μό σι α συγ γνώ μη ἀπό ὅ ποι ον στε να χώ ρη-

σα ἤ ἔ βλα ψα.

Στίς 19 Μα ΐ ου 2005 ἐ ξε δή μη σε πρός Κύ ρι ον καί ἐ τάφη κα-
τό πιν ἐ πι θυ μί ας του στήν Ἱ ε ρά Μο νή Ἁ γί ας Τρι ά δος Σπαρ-
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μοῦ - Ἐλα σσ όνος, ὅ που ἐγ κα τα βι οῦν καί τά τρί α ἐγγό νι α 
του.

Ψή γμα τα ἐ πο φει λο μέ νης εὐ γνω μο σύ νης (Ι. Γ. Γ.).

Στίς 19-5-2005 ἡ Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ προ έ πεμ ψε στήν 

ἐ που ρά νι ο Βα σι λεί α Του τόν σε βα στό καί πο λι ό γέ ρον τα π. 

Νε ό φυ το Σκαρ κα λᾶ.

Τό 1998 ὁ γέ ρον τας ἔ γρα ψε τό σύν το μο βι ο γρα φι κό του 

μέ τούς κυ ρι ω τέ ρους στα θμούς τῆς ζω ῆς του. Τό βι ο γρα φι κό 

αὐ τό δέν προ ξε νεῖ ἰ δι αί τε ρη ἐν τύ πω σι σέ ὅ ποι ον δέν ἔ τυ χε 

νά τόν γνω ρί σῃ. Σέ ἐ μᾶς ὅ μως, πού ἔ στω καί πρός και ρόν 

ἐ μα θη τεύ σα με πα ρά τούς πό δας του, θυ μί ζει πολ λές πτυ χές 

τῆς χα ρι τω μέ νης ζω ῆς του. Θά πα ρα θέ σου με κά ποι ες ἀπό 

αὐ τές:

∆ι ά πυ ρος ἀ γά πη πρός τόν Θεό

Γρά φει ὁ Γέ ρον τας: «Ἐ γγ ίζει τό τέ λος. Ἀπό μι κρό παι δί 

σ᾿ ἀ γά πη σα Χρι στέ μου».

Πρά γμα τι ὅ σοι ἀ ξι ω θή κα με τῆς συ να να στρο φῆς του μία 

αἴ σθη σι εἴ χα με· ὅτι ἐ τή ρη σε μέ ἀ κρί βει α τήν ἐν το λή τοῦ Κυ-

ρί ου « Ἀγ απ ήσεις Κύ ρι ον τόν Θε όν σου ἐξ ὅ λης τῆς καρ δί ας 

σου καί ἐξ ὅ λης τῆς ψυ χῆς σου καί ἐξ ὅ λης τῆς δι α νοί ας σου 

καί ἐξ ὅ λης τῆς ἰ σχύ ος σου ... καί ... ἀ γα πή σεις τόν πλη σί ον 

σου ὡς σε αυ τόν». Ὅλη ἡ ζωή του, ὅ λες οἱ κι νή σεις του εἶ χαν 

ἀ να φο ρά στόν Χρι στό καί στούς Ἁ γί ους Του.

∆έν ἀ σχο λή θη κε μέ γή ι νες δρα στη ρι ό τη τες· ἦ ταν ξέ νος 

πρός αὐ τές, μο λο νό τι μέ χρι τό 1967 ἦ ταν ἔγ γα μος. Ἀρ κεῖ το 

στά ἀ ναγ καῖ α, ὅ πως λέ γει ὁ Ἀπ. Παῦ λος, κα τά δέ τά ἄλ λα 

ἡ ζωή του ἦ ταν μία « ἀφ όρ ητη» ἀ γά πη πρός τόν Θε ό, τούς 

Ἁ γί ους Του καί τούς συ ναν θρώ πους του.

Ἀ γά πη σε πρῶ τα τόν Θεό καί με τά τούς ἀν θρώ πους. Ἔ-

τσι εἶ χε μία ὑ γι ῆ σχέ σι μα ζί τους, ἀ παλ λα γμέ νη ἀπό συ ναι-

σθη μα τι σμούς. Ἦ ταν πο λύ οἰ κεῖ ος μα ζί μας, ἀλ λά κρα τοῦ σε 

καί ἀ πο στά σεις, ὥ στε νά μή δί δῃ λα βή σέ παρ ρη σί ες. ∆έν ἀ-

νε χό ταν τήν προ σω πο λα τρί α, ἐ πει δή ἡ ποι μαν τι κή του ἦ ταν 

ἄ κρως Χρι στο κεν τρι κή.

Ἡ ἀ γά πη του πρός τόν Θεό ἦ ταν κα θα ρή, ἄ δο λη, χω ρίς 

προ φά σεις καί ὑ πο κρι σί ες, γι α τί ἀ πέ βλε πε στήν δό ξα τοῦ 

Θε οῦ καί ὄχι στήν δι κή του. Πρά γμα τι, πολ λούς ἀ νέ παυ σε 

στό πε τρα χή λι του, με τα ξύ αὐ τῶν καί ἐ πι φα νεῖς ἀν θρώ πους. 

∆έν νι κή θη κε ὅ μως ἀπό τήν μα ται ο δο ξί α λό γῳ τῶν πολ λῶν 

πνευ μα τι κῶν του παι δι ῶν. Ἕνα ἦ ταν τό μέ λη μά του· τό πῶς 

νά ἀ γα πή σουν «π αρ άφ ορα» ὅ πως καί ὁ ἴ δι ος τόν Θε ό. Τόν 

ἐν δι έ φε ρε μό νο ἡ ἐν Χρι στῷ πνευ μα τι κή τους προ κο πή καί 

με τά ὅλα τά ὑ πό λοι πα.

∆έν ἀ πέ βλε πε σέ πρό σω πα, γι α τί ἡ ὑ περ βάλ λου σα ἀ γά πη 

του τόν ἔ κα νε ἐ λεύ θε ρο ἀπό ἐμ πα θεῖς ἀ δυ να μί ες. Ἔ τσι μα ζί 

μέ τήν στη ρι κτι κή ἀ γά πη εἶ χε καί τήν αὐ στη ρό τη τα. Ἡ αὐ-

στη ρό της του δέν προ ερ χό ταν ἀπό μία στε νή τυ πο λα τρι κή 

ἀν τί λη ψι τη ρή σε ως τῶν ἐν το λῶν τοῦ Θε οῦ. ∆έν ἦ ταν προ ϊ όν 

εὐ θυ νο φο βί ας, ἀλ λά βα θύς πό νος γι᾿ αὐ τούς πού ἀ γα ποῦ σαν 

τόν Θεό μέ μι σή καρ δι ά. Ἡ αὐ στη ρό της του πε ρι τυ λι γμέ νη 

μέ τόν μαν δύ α τῆς ἀ νυ πο κρί του ἀ γά πης εἶ χε ἀ πο κλει στι κό 
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σκο πό νά κεν τρί σῃ αὐ τούς πού εἶ χαν ρα θυ μί α στά πνευ μα-

τι κά.

Ἡ χα ρά του ἦ ταν πε πλη ρω μέ νη, ὅ ταν ἔ βλε πε κά ποι α 

πνευ μα τι κά του παι δι ά νά ἀ γα ποῦν πο λύ τόν Θε ό. Ὅσα εἶ-

χαν τήν κλῆ σι, τά κα θο δη γοῦ σε μέ με γά λη εὐ θύ νη πρός τόν 

μο να χι σμό. Α ὐ τῆς τῆς δω ρε ᾶς ἔ τυ χε καί ὁ γρά φων, γι᾿ αὐ τό 

καί ἡ εὐ χα ρι στί α μου πρός τόν μα κα ρι στό γέ ρον τα εἶ ναι ἀ-

έ να ος.

Ἡ Χρι στο μί μη τος τα πεί νω σίς του

Ὁ γέ ρον τας πο τέ δέν ἐ πε δί ω ξε τήν αὐ το δι καί ω σι καί ἦ-

ταν ἐ χθρός τῆς κα τα κρί σε ως. Ἀ γα ποῦ σε καί ζοῦ σε τήν αὐ το-

μεμ ψί α. 

Πα ρε ξη γή θη κε καί κα τη γο ρή θη κε γιά τήν αὐ στη ρό τη τά 

του, μέ ἀ πο τέ λε σμα νά δε χθῇ πολ λές φο ρές πα ρα τη ρή σεις 

γιά τήν ποι μαν τι κή του αὐ τή. Πο τέ ὅ μως δέν ζή τη σε τό “δί-

κα ιό” του, πα ρα πο νού με νος ἤ ξε ση κώ νον τας τά πνευ μα τικά 

του τέ κνα πρός ὑ πο στή ρι ξίν του. Ἀ πε ναν τί ας, ὅ ταν αὐ τά 

ἤ θε λαν νά δι α μαρ τυ ρη θοῦν, γνω ρί ζον τας τίς μομ φές πού ἐ-

δέ χε το ὁ γέ ρον τας, αὐ τός ἐ πε νέ βαι νε καί στα μα τοῦ σε κά θε 

ἀν τί δρα σι. Τό ἴ δι ο συ νέ βαι νε καί ὅ ταν κά ποι οι ἤ θε λαν νά 

σχο λι ά σουν ἐμ πα θῶς δι ά φο ρα πρό σω πα καί γε γο νό τα. Ἐπε-

νέ βαι νε ἄ με σα καί ἐ πρό στα ζε σι ω πή.

Ἔν το νη λει τουρ γι κή ζωή

Ἀπό νε α ρά ἡ λι κί α ὁ γέ ρον τας δι α κό νη σε στό ἀ να λό γι ο 

σάν ψάλ της καί κα τό πιν τό ἅ γι ο θυ σι α στή ρι ο σάν ἱ ε ρέ ας. 

Πο τέ δέν ἄ φη σε τίς ἡ με ρή σι ες ἀ κο λου θί ες, πού γι᾿ αὐ τόν ἦ-

ταν προ σευ χή. Εἶ χε τό χά ρι σμα τῆς καλ λι φω νί ας καί μέ αὐ-

τό εἵλ κυ ε τούς ἀ κρο ω μέ νους πι στούς στήν ἀ γα πη τι κή του 

προ σευ χή πρός τόν Θε ό. Ἔ τσι, εἴ τε ἤ θε λες εἴ τε ὄχι ἡ προ σευ-

χη τι κή του ψαλ μω δί α σέ ἀ νύ ψω νε ἀπό τά γή ι να, γι α τί ζοῦ σε 

τά λό γι α τῶν ἱ ε ρῶν ὕ μνων τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Ἡ πρώ τη του ἐ νο ρί α ἦ ταν τό χω ρι ό Ἅ γι ος ∆η μή τρι ος Κο-

ζά νης. Ἡ καμ πά να τῆς Ἐκ κλη σί ας χτυ ποῦ σε ἀ νελ λι πῶς πρω ί 

καί βρά δυ στήν συγ κε κρι μέ νη ὥρα γιά τόν Ἑ σπε ρι νό καί 

τόν Ὄρ θρο, τούς ὁ ποί ους δι ά βα ζε ὡς συ νή θως μό νος του, ἀ-

κό μη καί τά ψαλ τή ρι α. Ὅ ταν δέν χτυ ποῦ σε ἡ καμπάνα, ὅλοι 

γνώ ρι ζαν ὅτι ὁ πα πα - Νε ό φυ τος ἀ που σι ά ζει.

Ἐ κτός ἀπό τίς ἀ κο λου θί ες πολ λές φο ρές, ὅ ταν εἶ χε χρό νο, 

σύ να ζε τά πνευ μα τι κά του παι δι ά. Οἱ συ νά ξεις αὐ τές κατ᾿ 

οὐ σί αν ἦ ταν συ νέ χει α τῶν ἀ κο λου θι ῶν. Ἐ κεῖ ξε δί πλωνε τόν 

βι ω μα τι κό του πλοῦ το σκορ πών τας χα ρά ἀ να με μι γμέ νη μέ 

τήν ἀγ γε λι κή του ψαλ μω δί α. 

Στόν λό γο ὑ στε ροῦ σε, ἀλ λά τά λί γα λό γι α τῆς πυ ρα κτω-

μέ νης καρ δί ας του μα ζί μέ τήν οὐ ρά νι ο ψαλ μω δί α του με τέ-

τρε παν τίς συ νά ξεις ἐ κεῖ νες σέ ἐ πί γει ες πα ρα δεί σι ες ὀ ά σεις. 

Πό σο ἀ γα ποῦ σε τίς συ νά ξεις! Ἀλ λά καί πό σο τίς ἐ πε δί ω καν 

τά πνευ μα τι κά του παι δι ά!

Τό ξε χύ λι σμα τῆς ἀ γά πης του σκορ ποῦ σε χα ρά καί ἕ νω-

νε τούς πάν τας σέ μία ἐν Χρι στῷ ἀ δελ φό τη τα. Α ὐ τό ἦ ταν 

μία πρό γευ σι τοῦ Πα ρα δεί σου. Πε ριτ τό νά ση μει ώ σου με ὅτι 

στίς συ νά ξεις αὐ τές οἱ συ ζη τή σεις γιά ἐ φή με ρα, κο σμι κά, πο-
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λι τι κά, βι ο τι κές μέ ρι μνες δέν εἶ χαν θέ σι. Οἱ μό νες ἀ να φο ρές 

του ἦ ταν στά ἐ που ρά νι α. 

Ὁ πα τήρ Νε ό φυ τος Σκαρ κα λᾶς ἦ ταν μία σύγ χρο νη φι λο-

κα λι κή μορ φή, πού ἐ κό σμη σε τήν κα τά Κο ζά νην Ἐκ κλη σί α. 

Εἴ θε νά ἔ χου με τήν εὐ χή του καί νά μᾶς συγ χω ρέ σῃ γιά ὅσα 

τόν στε νο χω ρή σα με ἐπί γῆς.

Μαρ τυ ρί ες πνευ μα τι κῶν τέ κνων του.

∆ι ά φο ρα πε ρι στα τι κά ἀπό τήν ζωή του

Ἡ κ. Θ. ἀ να φέ ρει: Ζοῦ σα σάν σέ ὄ νει ρο. Τί πο τε δέν γι-

νό ταν τυ χαῖ ο. Ὅλα τά κα τεύ θυ νε ἡ εὐ χή του. Καί τό κα κό 

ἔ παιρ νε ἄλ λη μορ φή, ἤ ἀλ λοι ω νό ταν ἤ ἐ ξα φα νι ζό ταν. Τοῦ 

τη λε φω νοῦ σαν πολ λοί συμ φοι τη τές μας πού ἔ βλε παν τήν 

ἀλ λα γή τῆς ζω ῆς μας καί τοῦ ζη τοῦ σαν βο ή θει α. Πρά γμα τι 

ὅ λους τούς βο ή θη σε μέ προ θυ μί α, στορ γή, ἀ γά πη καί πάν τα 

μέ ἀ νά λα φρη δι ά θε σι. Ἔ κα νε ἀ στεῖ α γιά νά ἐλ φρύ νῃ τό κλῖ-

μα καί με τέ δι δε σέ ὅ λους τήν χα ρά. Ὅ λοι τό ἔ νι ω θαν ὅτι ἦ-

ταν ἅ γι ος ἄν θρω πος εἴ τε μέ ἀ πο κα λύ ψεις εἴ τε μέ τήν ἐ ξέ λι ξι 

τῆς ζω ῆς τους. Μᾶς εἵλ κυ ε σάν μα γνή της. Κά να με προ σευ χές 

καί ὅ ,τι ἄλ λο μᾶς ἔ λε γε. ∆έν μᾶς φαι νό ταν βα ρύ οὔ τε κου ρα-

στι κό.

Ἦ ταν ἄρ χον τας σέ ὅλα του, ἀ κό μη καί στήν ἐ ξω τε ρι κή 

του ἐμ φά νι σι. Τά πα λι ά τριμ μέ να ροῦ χα καί τά φθαρ μέ να 

πα που τσά κι α του ἔ λαμ παν ἀπό κα θα ρι ό τη τα καί νοι κο κυ-

ρο σύ νη. Ὁ λο έ να φτι α χνό ταν. Ἤ θε λε νά εἶ ναι τα κτι κός καί 

κα θα ρός. Α ὐ τό συμ βού λευ ε καί σέ μᾶς, γι α τί ἔ λε γε ὅτι ἡ 

θέ σις μας εἶ ναι λε πτή: «∆έν θά κα τη γο ρη θοῦ με ἐ μεῖς, ἀλ λά 

θά τά φορ τώ σουν στόν Κύ ρι ό μας. Βλέ πεις; Πά ει καί στήν 

Ἐκ κλη σί α· θά ποῦν. Εὐ και ρί α ψά χνουν γιά νά ποῦν. Νά εἶ-

στε τό πα ρά δει γμα ὅ που καί ἄν βρί σκε στε, στήν οἰ κο γέ νει α, 

στήν ἐρ γα σί α, στήν γει το νι ά, σέ ὅλο τόν κό σμο· ὑ πό δει γμα 

συμ πε ρι φο ρᾶς γιά τόν Κύ ρι ό μας».

Τό σπι τά κι του τό εἶ χε πάν τα τα κτο ποι η μέ νο. Ὅ ταν τόν 

ἐ πι σκε πτό σουν, σέ σκλά βω νε μέ τήν φι λο ξε νί α του. Σοῦ χα-

ρι ζό ταν ὁ λό κλη ρος. Τό ἕνα κέ ρα σμα ἐρ χό ταν πί σω ἀπό τό 

ἄλ λο. Καί αὐ τός γλυ κύς, χα ρι τω μέ νος, φω τει νός. Ἔ ψη νε τόν 

κα φέ στήν ξυ λό σομ πα, ἐνῶ συγ χρό νως ἔ λε γε: «Τόν κα φέ τόν 

πί νω γλυ κό, γι α τί ὁ Κύ ρι ός μας εἶ ναι γλυ κύς». Ὅλα τά ἔ στρε-

φε γύ ρω ἀπό τόν Κύ ρι ό μας.

Ὁ γέ ρον τας ἀ να λάμ βα νε κά θε πε ρί πτω σι προ σω πι κά, πο-

λύ ὑ πεύ θυ να, καί εἶ χε μία βε βαι ό τη τα ὅτι θά τήν φέ ρου με εἰς 

πέ ρας μέ τήν δύ να μι τοῦ Θε οῦ, ὅτι θά νι κή σου με. Ἔ δινε σι-

γου ρι ά, ἀλ λά ἤ θε λε νά προ σευ χό μα στε καί νά κά νου με ὅ λα 

ὅσα μᾶς ζη τᾶ γιά τήν ἀ γά πη τοῦ Χρι στοῦ. 

Κα τά τήν κου ρά ἑ νός ἐγ γο νοῦ του στήν Ἱ ε ρά Μο νή τοῦ 

Σπαρ μοῦ οἱ προ σκε κλη μέ νοι με τά τό τέ λος τῆς ἀ κο λου θί ας 

τοῦ εὐ χό ταν νά λά βῃ τό στε φά νι τοῦ Πα ρα δεί σου. Τό τε αὐ-

τός ἀ πήν τη σε: « Ἱκ αν οπο ι ημ ένος θά εἶ μαι νά πᾶ τε ἐ σεῖς στόν 

Πα ρά δει σο καί ἄς μή πάω ἐ γώ». Ὅ ταν τό ἄ κου σα αὐ τό, τά 

ἔ χα σα καί τόν ρώ τη σα συγ κι νη μέ νη: «μ έχρις ἐ κεῖ;» (ἐ νν οών-

τας· μέ χρις ἐ κεῖ φθά νει ἡ ἀ γά πη σου;). Ἐ κεῖ νος ἔ γει ρε τό κε-

φά λι του, σάν νά ντρά πη κε, ὅ πως ἕνα παι δί πού τό μα λώ νει 

ἕ νας με γά λος, γι α τί δέν μπό ρε σε νά κρύ ψῃ αὐ τό πού εἶ χε 
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μέ σα στήν καρ δι ά του καί ξε χεί λι ζε πρός τά ἔ ξω, δη λα δή 

τήν ὑ πέρ με τρη ἀ γά πη του. Πολ λές φο ρές ἔ λε γε: « Ὑπ οφ έρω 

ἀπό τήν ὑ περ βο λι κή ἀ γά πη πού τρέ φω γιά ὅ λους σας. Σᾶς 

θέ λω ὅ λους κον τά μου, γύ ρω μου, δέν σᾶς χορ ταί νω». Ὅ μως 

συμ πλή ρω νε: «∆έν σᾶς θέ λω ντίπ, ἄν δέν εἶ στε κα λοί, τα πει-

νοί, σω στοί Χρι στι α νοί, νά ξε χω ρί ζε τε μέ σα στόν κό σμο». 

Ἤ θε λε νά εἴ μα στε βι α σταί στήν προ σευ χή, νά ψάλ λου με ἀ-

κα τά παυ στα, νά ἀ γω νι ζό μα στε, νά πο λε μᾶ με.

Ἦ ταν πάν το τε πο λύ χα ρού με νος. Σέ ἐ ρώ τη σι πῶς τά κα-

τα φέρ νει ἔ λε γε: «∆έν εἶ μαι πάν τα χα ρού με νος, ἀλ λά προ σ-

πα θῶ νά ἔχω τήν χα ρά τοῦ Χρι στοῦ». Με τέ δι δε αὐ τήν τήν 

χα ρά στήν ὁ μή γυ ρι καί γι νό ταν ἕνα πα νη γύ ρι. Πα ρα κι νοῦ σε 

τούς ἀν θρώ πους στήν ψαλ μω δί α. Τά Ἀ πο λυ τί κι α τῶν Ἁ γί ων 

τοῦ ἦ ταν πο λύ ἀ γα πη τά· τά ἔ λε γε καί τά ξα να έ λε γε. Ἤ θε λε 

νά τά μά θου με καί μεῖς· νά μή λεί πουν ἀπό τό στό μα μας. Νά 

τά λέ με καί στά παι δά κι α, ὥ στε οἱ ἀ σχο λί ες τους νά εἶ ναι 

γύ ρω ἀπό τήν Ἐκ κλη σί α. Στίς μη τέ ρες ἔ λε γε: «Κ άθε ἡ μέ ρα 

νά πη γαί νε τε τά παι δι ά στήν Ἐκ κλη σί α».

Γέ μι ζε ἀ κό μη καί αὐ τή τήν ψυ χή τῶν μι κρῶν παι δι ῶν καί 

κα τά φερ νε μέ τήν ζε στα σι ά του καί τήν πλη θω ρι κό τη τά του 

νά τά κλέ βῃ ἀπό τά παι γνί δι α, ἀπό τά ἄ σκο πα τρα γού δι α, 

ἀπό τήν πο λυ φα γί α. Ἦ ταν τό σο πρό θυ μα νά πᾶ νε κον τά 

του καί νά τοῦ κά νουν ὑ πα κο ή. ∆ι δά σκον ταν ἀπό τίς ἀ τέ-

λει ω τες συμ βου λές του καί γνώ ρι ζαν τί πι στεύ ουν. Ὅ ταν 

κά ποι α παι δι ά πα ρα κι νοῦ σαν τά παι δι ά ἑ νός πνευ μα τι κοῦ 

ἀ δελ φοῦ νά πᾶ νε στούς προ σκό πους, αὐ τά ἀρ νή θη καν λέ-

γον τας: «∆έν ἐρ χό μα στε, γι α τί πη γαί νε τε τήν ὥρα τῆς Κυ ρι α-

κά τι κης Θεί ας Λει τουρ γί ας». Εἶ χαν καλ λι ερ γη θῆ ἀπό μι κρά, 

ἔ τσι ὥ στε ἔ γι ναν ὑ πεύ θυ να, σο βα ρά, σε βα στά. Καί δι ο χέ τευ-

αν τήν ζω η ρά δα τους σέ φι λό θε ες δρα στη ρι ό τη τες, ψαλ τι κή, 

ἁ γι ο γρα φί α, τά με γα λύ τε ρα σέ ἐκ δρο μές στήν φύ σι. Ὅλα τά 

παι δά κι α αὐ τά ἔ γι ναν ἄ ρι στοι ψάλ τες.

Ὅ ταν πή γαι ναν νά ἐ ξο μο λο γη θοῦν, πε ρί με ναν τήν σει ρά 

τους μέ πε ρι συλ λο γή, σο βα ρό τη τα, φό βο, πό νο, μή πως λυ πή-

σουν τόν γέ ρον τα μέ τίς πρά ξεις τους. Εἶ χαν πά ρει τήν ὑ πό-

θε σι τό σο σο βα ρά, πού θά τά ζή λευ αν καί πολ λοί με γά λοι. 

Πα ρά τήν με γά λη οἰ κει ό τη τά τους μέ τόν γέ ρον τα, δέν εἶ χε 

ἐ πέλ θει ἐ ξοι κεί ω σι. Ὁ γέ ρον τας ἐ πι κοι νω νοῦ σε μέ τά νή πι α, 

σάν νά μι λοῦ σε μέ ὥ ρι μους ἀν θρώ πους. Τά ἔ παιρ νε καί ἀνά 

ἡ λι κί ες μέ σα στό ἐ ξο μο λο γη τή ρι ο. Ἀ νά λο γα μέ τήν ἡ λι κί α 

τους τά χώ ρι ζε σέ δι α φο ρε τι κές ὁ μά δες καί τά ἔ βα ζε δι α φο-

ρε τι κές νη στεῖ ες καί προ σευ χές. Ἔ βγαι ναν μέ χα ρά ἀπό τό 

ἐ ξο μο λο γη τή ρι ο, ἔ χον τας τά γυ μνά σμα τα αὐ τά σάν δῶ ρα 

πο λύ τι μα. Ἔ τσι ἔ νι ω θαν χρή σι μα καί τά μι κρά, ἀ φοῦ δέν 

τά πα ραγ κώ νι ζε ὁ κα λός μας γε ρον τά κος.

Ἦ ταν ἐ ξαι ρε τι κός στήν δι α παι δα γώ γη σι. ∆έν ἦ ταν διπρό-

σω πος. Ὅ λους τούς ἀ γα ποῦ σε καί τούς δε χό ταν ἐ κτός ἀπό 

αὐ τούς πού δέν εἶ χαν κα λή σχέ σι μέ τόν Θε ό. Ἀ να παυ ό ταν 

πο λύ μ᾿ αὐ τούς πού με λε τοῦ σαν τήν Ἁ γί α Γρα φή καί τά πνευ-

μα τι κά βι βλί α.

Μία ἀπό τίς πρῶ τες μου ἐ ξο μο λο γή σεις στόν γέ ρον τα 

προ ε τοι μα ζό μουν, συγ κεν τρώ νον τας τήν προ σο χή μου καί 

δι α βά ζον τας καί κά ποι α βι βλί α σχε τι κά. Τό τε ἀ κού ω τόν 

γέ ρον τα σέ ἕνα κή ρυ γμά του νά λέ ῃ: « Α ὐτόν πού γρά φει τίς 
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ἁ μαρ τί ες του ἔ τσι ἁ πλᾶ, χω ρίς πό νο ψυ χῆς, συν τρι βή καί δά-

κρυ α, ὅτι λύ πη σε τόν Κύ ρι ό μας, δέν τόν θέ λω· νά μή ἔρ θῃ· 

αὐ τό δέν εἶ ναι ἐ ξο μο λό γη σις». Με τά ἀπό αὐ τό ἦλ θα σέ κα τά-

νυ ξι. Ζοῦ σα πο λύ ἔν το να αὐ τά πού εἶ χε πεῖ ὁ γέ ρον τας καί 

ὅσο πλη σί α ζε ὁ και ρός γιά νά προ σέλ θω στήν ἐ ξο μο λό γη σι 

ἐ δί στα ζα καί σκε πτό μουν νά μή πά ω. Τό τε μοῦ τη λε φω νεῖ ὁ 

γέ ρον τας πο λύ χα ρού με νος, λέ γον τάς μου νά μή φο βοῦ μαι, 

καί ὅτι αὐ τό πού μοῦ συμ βαί νει εἶ ναι πει ρα σμός. Ὅ ταν πῆ-

γα μοῦ ἀ νέ φε ρε ὅτι τό μυ στή ρι ο τῆς Ἐ ξο μο λο γή σε ως ἀρ χί ζει 

πιό νω ρίς. Ἀρ χί ζει μέ τήν με τά νοι α, τόν πό νο, ὅτι λυ πή σα με 

τόν Κύ ρι ό μας. Ὅ ταν καί ὅ σες φο ρές ἐ πα νε λάμ βα νε αὐ τήν 

τήν φρά σι, ἔ κλαι ε. Ἔ τσι μοῦ με τέ δι δε αὐ τόν τόν πό νο καί 

τόν σπα ρα γμό πού ἔ νι ω θε, κα θώς καί τόν φό βο γιά τήν δι-

και ο σύ νη τοῦ Θε οῦ. Ἔ λε γε: «Ὁ Θε ός εἶ ναι φω τι ά καί καί ει, 

ὅ ταν κά ποι ος δέν κά νῃ αὐ τά πού γνω ρί ζει». Ὅ ταν τε λεί ω σε 

ἡ ἐ ξο μο λό γη σις, ἔ νι ω θα ἄλ λος ἄν θρω πος, ὑ γι ής καί και νούρ-

γι ος. Μέ συμ βού λευ σε: «Προ σο χή καί Προ σευ χή - Προ σευ χή 

καί Προ σο χή». Σι γά -σ ιγά ἄρ χι σα νά νι ώ θω τό με γα λεῖ ο τοῦ 

Θε οῦ καί νά φο βοῦ μαι ὅλο καί πε ρισ σό τε ρο. Ἐ λεγ χό μουν 

συ νέ χει α. Ἔ νι ω θα σάν νά ἔ χα σα τήν ἐ λευ θε ρί α μου. Πάω 

λοι πόν στόν γέ ρον τα καί τοῦ λέ ω: «Φο βοῦ μαι τόν Θε ό». Αὐ-

τός μοῦ ἀ παν τᾶ μέ αὐ στη ρό τη τα: «Αὐτό ἔ λει πε, νά φο βᾶ ται 

ἐ σέ να ὁ Θε ός». Ὅ μως με τά συμ πλή ρω σε μέ γλυ κύ τη τα: «Ἀρ-

χή σο φί ας, φό βος Κυ ρί ου».

Ἡ κ. Σ. Γ. προ σθέ τει: Εἶ χε μέ σα του τόν Θε ό. ∆έν εἶ χε πολ-

λά λό γι α, ἀλ λά ἡ πνευ μα τι κή δύ να μις πού ἔ βγαι νε ἀπό μέ σα 

του ἦ ταν πο λύ με γά λη. Με τέ δι δε Χά ρι καί Χα ρά. Πο νοῦ σες; 

Πο νοῦ σε. Χαι ρό σουν; Χαι ρό ταν. Ἔ κλαι γες; Ἔ κλαι γε ἐ κεῖ-

νος νω ρί τε ρα. Τό με γα λύ τε ρο θαῦ μα πού ἔ κα νε σέ μέ να ὁ 

γέ ρον τας εἶ ναι τό γε γο νός τῆς ἐ πι στρο φῆς μου ἀπό τήν κο-

σμι κή ζωή στήν πνευ μα τι κή. ∆έν ὑ πάρ χει με γα λύ τε ρο ἀπό 

αὐ τό. Μέ ἔ κα νε νά ἀ γα πή σω τόν Χρι στό μου καί τούς Ἁ γί-

ους. Γι᾿ αὐ τό καί τόν εὐ χα ρι στῶ μέ ὅλη μου τήν καρ δι ά.

Ἡ κ. Φ. Χ. ἀ να φέ ρει: Στά τρι ή με ρα τοῦ γέ ρον τα ἀ κού σα-

με τό βρά δυ τό θυ μι α τό. Ἦρ θε στό σπί τι μας καί θυ μί α ζε. Τό 

θυ μί α μα εἶ χε θαυ μά σι α εὐ ω δί α. Στά ἑ νι ά με ρα, ἀ φοῦ δι ά βα-

σα τά κό λυ βά του καί ἔ κα να τό τρι σά γι ο, ἐ πέ στρε ψα στό 

σπί τι καί τό με ση μέ ρι πλά γι α σα. Τό τε ἀ κού ω μία ψαλ μω δί α 

καί μία φω νή νά μοῦ λέ γῃ: «Σ ήκω καί γρά ψε:

Τό ρό δον τό εὔ ο σμον, Νε ό φυ τον ὅ σι ον,

Κο ζά νης τό καύ χη μα, ἀ ξί ως τι μή σω μεν

καί βο ή σω μεν πρός τόν ∆ε σπό την Χρι στόν· 

ταῖς πρε σβεί αις τοῦ ὁ σί ου σου Σῶ τερ

ἐ λέ η σον καί σῶ σον ἡ μᾶς».

Θαυ μα στά ση μεῖ α

Ἀπό τά πολ λά θαυ μα στά ση μεῖ α πού ἐ τέ λε σε ὁ γέ ροντας 
μέ τήν Χά ρι τοῦ Θε οῦ, ἀ να φέ ρου με ὀ λί γα ἀν τι προ σω πευ τι-
κά:

Ἄ γνω στη στόν γέ ρον τα κυ ρί α τόν εἶ δε σέ ὄ νει ρο, κα τά τό 

ὁ ποῖ ο τῆς εἶ πε: «ἄ ντε Κ. σέ πε ρι μέ νω». Ἐν τῷ με τα ξύ εὑ ρέ θη 

ἔγ κυ ος χω ρίς νά τό ἐ πι θυ μῇ. Εἶ χε πό λε μο καί ἀπό τόν σύ ζυ-

γό της καί ἀπό τά παι δι ά της. Βρι σκό ταν σέ πο λύ δύ σκο λη 

θέ σι, ἐ πει δή δέν γνώ ρι ζε τί νά κά νῃ. Συμ βου λεύ θη κε μία γει-
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τό νισ σα, πού εἶ χε τόν γέ ρον τα πνευ μα τι κό. Ἔ τσι βρέ θη κε 

ἔξω ἀπό τήν πόρ τα τοῦ σπι τι οῦ του. Ὁ γέ ρον τας, προ τοῦ 

προ λά βῃ αὐ τή νά τοῦ ἀ να φέ ρῃ τί πο τα, τῆς εἶ πε: «Ἄν σκέ-

φτε σαι νά κά νῃς ἔ κτρω σι, νά μή μπῇς στό σπί τι μου». Τό τε 

ξέ σπα σε σέ κλά μα τα, κα θώς δι ε πί στω σε ὅτι αὐ τός ἦ ταν ὁ 

παπ πού λης πού πρό ὀ λί γου και ροῦ εἶ χε ὁ ρα μα τι σθῆ. Ὁ γέ-

ρον τας τήν συμ βού λευ σε, τήν πα ρη γό ρη σε καί τήν ἐ νί σχυ σε 

στόν ἀ γώ να της. Ἀ πό κτη σε ἕνα χα ρι τω μέ νο ἀ γό ρι, πού τε λι-

κά ὅ λοι τό ἀ γά πη σαν πο λύ.

Ἡ κ. Ἀ. ἀ να φέ ρει: Τήν πρώ τη φο ρά πού πῆ γα νά ἐ ξο μο λο-

γη θῶ στόν γέ ρον τα, χω ρίς νά μέ γνω ρί ζῃ καί χω ρίς οὔ τε ἐγώ 

νά τόν γνω ρί ζω, ἄρ χι σε νά μοῦ λέ γῃ: «Θ υμ ᾶσαι, παι δί μου, 

ὅ ταν κά να με αὐ τό; θυ μᾶ σαι τό ἄλ λο;» Καί κατ᾿ αὐ τόν τόν 

τρό πο μοῦ ἀ νέ φε ρε ὅ λες τίς ἁ μαρ τί ες πού εἶ χα κά νει ἀπό 

τήν μι κρή μου ἡ λι κί α. Ἐγώ ἔ λε γα: «Ναί γέ ρον τα» καί ἔ κλαι-

γα. Ἦ ταν σάν νά εἴ χα με ζή σει ὅλη τήν ζωή μα ζί. Ἤ ξε ρε τά 

πάν τα γιά μέ να. Με τά μοῦ λέ γει: «Ξ έρεις νά δι α βά ζῃς;» Τοῦ 

ἀ παν τῶ: «Ναί γέ ρον τα». «Πά νω στό τρα πέ ζι εἶ ναι ἕνα βι-

βλί ο. Πάρ᾿ το. Ἄ νοι ξε στήν τά δε σε λί δα καί δι ά βα σε. Α ὐ τός 

θά εἶ ναι ὁ κα νό νας σου γιά τρί α χρό νι α».

Μᾶς ἔ λε γε νά μα γει ρεύ ου με ἀπό τό Σάβ βα το γιά τήν Κυ-

ρι α κή. Ἐγώ ὅ μως δέν ἔ κα να ὑ πα κο ή. Μία Κυ ρι α κή με τά τήν 

Λει τουρ γί α, ἐνῶ ὁ γέ ρον τας μᾶς μι λοῦ σε, ἐγώ σκε φτό μουν 

τί φα γη τό θά μα γει ρέ ψω. Τό τε ὁ γέ ρον τας ἀ πευ θυ νό με νος 

πρός ἐ μέ να μοῦ λέ γει: «Τί πράσ σα καί σπα νά κι α σκέ φτε σαι; 

∆έν σοῦ εἶ πα νά μα γει ρεύ ῃς ἀπό τό Σάβ βα το;».

Ὁ κ. Γ. Γ. προ σθέ τει: Ὁ Ἀ. ἀ να χω ροῦ σε ἀπό τήν ζω ή. 

Ὅ μως ἡ προ σευ χή τοῦ γέ ρον τα δέν τόν ἄ φη σε νά φύ γῃ. Ἀ-

κό μη ἀν τη χεῖ στ᾿ αὐ τι ά μου ἡ προ σευ χή του: « Ἀν άστ ησον 

τόν δοῦ λον σου Ἀ., Κύ ρι ε, δι ό τι ἔ χει ὑ πο χρε ώ σεις καί μι κρά 

παι δι ά».

Στίς 22 Ὀ κτω βρί ου τοῦ 1997 ὁ γέ ρον τας τα ξί δευ ε μέ τά 

ἐγ γό νι α του στό Ἅ γι ον Ὄ ρος. Ἡ θά λασ σα εἶ χε με γά λη τρικυ-

μί α. Ση κώ νε ται τό τε ὁ γέ ρον τας καί λέ γει: «Σ ι ώπα, πεφίμω-

σο» καί ἀ μέ σως ἔ γι νε γα λή νη με γά λη. Ὅ σοι ἦ σαν στό πλοῖ ο 

φώ να ζαν: «Μπρ άβο, γέ ρον τα». Τό πλοῖ ο λε γό ταν «Ἄ ξι ον 

ἐ στί». Με γά λη εὐ λο γί α γιά τήν Κο ζά νη ὁ γέ ρον τας.

Ἡ κ. Π. Μ.: Πολ λές φο ρές ὅ ταν ἀρ ρώ σται ναν τά παι δι ά 

μας τοῦ τη λε φω νοῦ σα. Τοῦ ἔ λε γα: «Γέ ρον τα, ὁ μι κρός μου 

ἔ χει πυ ρε τό δύο μέ ρες καί δέν κα τε βαί νει μέ τά φάρ μα κα». 

Μοῦ ἔ λε γε: «Βρά σε λί γο χα μο μή λι καί δῶσ᾿ του». Σέ λί γη ὥ-

ρα τό παι δί γι νό ταν κα λά. Βέ βαι α δέν ἦ ταν τό χα μο μῆ λι πού 

τό γι ά τρευ ε, ἀλ λά ἡ εὐ χή τοῦ γέ ρον τα.

∆ι δα σκα λί ες τοῦ Γέ ρον τος

Ὁ γέ ρον τας δέν εἶ χε ἰ δι αί τε ρο χά ρι σμα λό γου. Ὅ μως τά 
ἁ πλᾶ ἀλ λά χα ρι τω μέ να λό γι α του ὠ φε λοῦ σαν πο λύ τούς ἀ-
κρο α τάς του. Πα ρα θέ του με ἐν δει κτι κῶς κά ποι α ἀπό αὐ τά:

Νά μή στα μα τή σε τε τόν ἐκ κλη σι α σμό καί τήν ἐ ξο μο λό γη-

σι. Ἀπό τήν Ἐκ κλη σί α βγαί νει ἡ ἁ γι ό της. Μέ σα ἀπό τήν Ἐκ-

κλη σί α καί τά μυ στή ρι ά της δυ να μώ νει ἡ πί στις μας. Ἐ γώ, 

παι δί μου, ἀπό τό σπί τι στήν Ἐκ κλη σί α καί ἀπό τήν Ἐκ κλη-

σί α στό σπί τι. Ἔ τσι νά κά νῃς καί σύ.
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Νά πη γαί νου με ἀπό τήν νύ χτα στήν Ἐκ κλη σί α. Ὅ ταν 

τε λει ώ νῃ ὁ ἑ ξά ψαλ μος, νά κά νου με τρεῖς με τά νοι ες καί νά 

ζη τοῦ με (ν ο ερῶς) τήν βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ. Στό «Ε ὐλ ογ ημ ένη 

ἡ βα σι λεί α τοῦ Πα τρός καί τοῦ Υἱ οῦ καί τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ-

μα τος...» νά λέ με (νο ε ρῶς): «Μέγα τό ὄ νο μα τῆς Ἁ γί ας Τρι ά-

δος». Νά μή φεύ γου με ἀπό τήν Θ. Λει τουρ γί α πρίν τό «∆ι᾿ 

εὐ χῶν...» ἐ κτός σο βα ροῦ λό γου, γι α τί μοι ά ζου με τόν Ἰ ού δα. 

Νά λέ με συ χνά: «Ζῆ Κύ ρι ος Παν το κρά τωρ» καί «Τό ἔ λε ός 

σου Κύ ρι ε κα τα δι ώ ξει με πά σας τάς ἡ μέ ρας τῆς ζω ῆς μου». 

Ἡ προ σευ χή εἶ ναι τό Ὀ ξυ γό νο τοῦ Χρι στι α νοῦ.

Ἡ προ σευ χή εἶ ναι συ νο μι λί α μέ τόν Θε ό. Ὅ πως πᾶς, ἄς 

ποῦ με, στόν Νο μάρ χη καί λές ἔ τσι ἐ κεῖ νο, ἀλ λι ῶς τό ἄλ λο, 

ἔ τσι νά τά λές καί μέ τόν Θε ό. Νά συ ζη τᾷς μα ζί Του.

Ἀπό τίς 12 τά με σά νυ χτα μέ χρι τίς 5 τό πρω ί ὁ οὐ ρα νός 

εἶ ναι ἀ νοι χτός. Τό τε ὁ φύ λα κας Ἄγ γε λος ἀ νε βαί νει στόν Θεό 

καί ἐ μεῖς πρέ πει νά εἴ μα στε στό σπί τι καί ὄχι ἔ ξω, γι α τί εἶ ναι 

ἡ ὥρα πού πο λε μᾶ ὁ πο νη ρός. Τίς ὧ ρες αὐ τές νά κά νου με 

προ σευ χή, πα ρα κλή σεις καί ὅ ,τι ἄλ λο μπο ροῦ με, ὅ ταν μά λι-

στα ἔ χου με σο βα ρό πρό βλη μα καί θέ λου με βο ή θει α ἀπό τόν 

Θε ό. Νά Τοῦ μι λᾶ με, ὅ πως μι λᾶ με στόν πα τέ ρα μας. 

Οἱ προ σευ χές μας δέν ἀ κού γον ται πάν το τε, γι α τί ὁ Θε ός 

ἔ χει γιά κά θε ἄν θρω πο τόν σκο πό του.

Ξέ ρε τε γι α τί τό πο λύ τό Κύ ρι ε ἐ λέ η σον τό βα ρι έ ται καί ὁ 

Θε ός; Γι α τί εἶ ναι ἄ δει ο. Τό λέ με χω ρίς νό η μα.

Νά ση κώ νε στε νω ρίς τό πρω ί, γιά νά τα κτο ποι ῆ τε τά 

πνευ μα τι κά σας κα θή κον τα. Στό νοι κο κυ ρι ό νά εἶ στε παρά-

δει γμα. Νά εἶ στε κα θα ροί ἀλ λά ὄχι ἐ πί μο νοι στά ὑ λι κά καί 

στά ἐ ξω τε ρι κά. Τό βά ρος νά τό ρί χνε τε στήν με λέ τη καί στήν 

προ σευ χή.

Νά δι α βά ζε τε τούς Χαι ρε τι σμούς τῆς Πα να γί ας μας καί 

τήν Πα ρά κλη σί της. Τήν Κυ ρι α κή, τόν Κα νό να τοῦ Ἰ η σοῦ 

Χρι στοῦ. Τήν ∆ευ τέ ρα, τοῦ Ἁ γί ου Ἀγ γέ λου. Τήν Τε τάρτη 

καί Πα ρα σκευ ή, τοῦ Τι μί ου Σταυ ροῦ. Τό Σάβ βα το, τῶν Ἁγί-

ων Πάν των.

Πέν τε ἀ ρε τές σώ ζουν τόν ἄν θρω πο: Προ σευ χή, ἐγ κρά-

τει α, ἐ λε η μο σύ νη, πτω χεί α, μα κρο θυ μί α.

Προ σευ χή, συν τρι βή, τα πεί νω σι, ἐ ξο μο λό γη σι. Θά πε ρά-

σου με δύ σκο λες μέ ρες, γι α τί ὁ κό σμος δέν ἐ ξο μο λο γεῖ ται, 

καί αὐ τοί πού ἐ ξο μο λο γοῦν ται δέν κά νουν κα θα ρά ἐξο μο-

λό γη σι. Θά χα θῇ ἡ πί στις ἀπό τούς ἀν θρώ πους.

Ἔρ χον ται οἱ ἄν θρω ποι καί λέ νε: ∆ι ά βα σέ μου μία συγ-

χω ρη τι κή εὐ χή. Βρέ τί λές; Χω ρίς ἐ ξο μο λό γη σι εὐ χή; Τί εἶ ναι 

αὐ τά; Λέ νε· αὐ τά τά λέ ει ὁ Νε ό φυ τος. Ὄ χι, δέν τά λέ ει ὁ Νεό-

φυ τος. Ὁ Χρι στός τά λέ ει.

Νά τη ρῆ τε τήν νη στεί α, νά ἔ χε τε προ σευ χή, ἐ λε η μο σύ νη 

καί νά μή πα ρα με λῆ τε τόν κα νό να σας.

Ἡ νη στεί α εἶ ναι ἁ γι ό της. Εἶ ναι ἡ ἀ κρί βει α τῆς πί στε ώς 

μας.

Νά ζη τᾶ τε ἀπό ὅ λους συγ γνώ μη καί νά τήν νι ώ θε τε. Νά 

τα πει νω νό σα στε. 

Ἕνα εἶ ναι τό μέ λη μά μας, πῶς θά σω θοῦ με. Μέ σον τῆς σω-

τη ρί ας μας εἶ ναι ἡ τα πεί νω σις. Γιά νά ἀ πο κτή σου με τήν τα-

πεί νω σι νά μή μι λᾶ με, νά μή θυ μώ νου με, νά μή ἀντιμιλοῦμε, 

νά μή ἐκ δι κού μα στε.
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Στίς συ ζύ γους συμ βού λευ ε: ∆έν θά ἐ λέγ χῃς τόν σύ ζυ γό 

σου, δέν θά ἀν τι μι λᾷς. Ὅλο μέ τό κα λό. Νά εἶ σαι τα πει νή. 

Πα ρά δει γμα στήν κοι νω νί α. Νά εἶ σαι τα πει νή στά λό γι α, 

στόν τρό πο, ἀ κό μη καί στό περ πά τη μα. Μή φω νά ζῃς. Σκύ ψε 

τό κε φά λι. Ἔ τσι θά τόν κερ δί σῃς. Ὅ ταν θά εἶ ναι ἤ ρε μος, ὄχι 

κου ρα σμέ νος, τό τε θά τοῦ πῇς: Ἐγώ προ σεύ χο μαι γιά σέ να. 

Ἐσύ θά εἶ σαι τό πα ρά δει γμα στόν ἄν δρα σου καί στά παι-

δι ά σου. Προ σευ χή, Πα ρά κλη σι καί Χαι ρε τι σμούς τῆς Πα να-

γί ας. Ἔ τσι θά σέ ἀ κού σῃ ὁ Κύ ρι ος καί τό τε ἐσύ θά νι κή σῃς. 

Ὅ ταν εἴ μα στε τα πει νοί, κά νου με ὁ μο λο γί α μέ τήν ζωή μας 

ὅτι εἴ μα στε τοῦ Χρι στοῦ. Νά μή θυ μώ νου με, ἀ κό μη καί ὅ ταν 

μᾶς ἀ δι κοῦν. Νά μή μι λᾶ με. Θά μᾶς ποῦν ἀ νο ή τους, χα ζούς. 

Α ὐ τό θέ λου με, ἄς μᾶς τό ποῦν. Τα πεί νω σις εἶ ναι νά μή μι λᾶ-

με. Ὅ ποι ος μι λά ει πο λύ, δέν εἶ ναι τα πει νός. Ἄμα λές γιά τόν 

Ἅ γι ο Νι κό λα ο, γιά τόν ἅ γι ο Νε κτά ρι ο εἶ ναι ἄλ λο. Τα πεί νω-

σις, ἀ γά πη, ὑ πα κο ή. Ὅ ποι ος δέν τά ἔ χει αὐ τά, ἔ χει ἐ γω ι σμό, 

ὑ πε ρη φά νει α, κε νο δο ξί α. Ὅλα αὐ τά πού εἶ πα νά τά βά λε τε 

στό τσε πά κι σας, νά τά λέ τε στόν ἄν δρα σας καί στά παι δι ά 

σας. Κι ἄν δέν σᾶς ἀ κοῦ νε, αὐ τό ση μαί νει ὅτι σᾶς ἀ γα πᾶ πο-

λύ ὁ Θε ός καί γι᾿ αὐ τό σᾶς δο κι μά ζει. Κά ποι α στι γμή ὅ μως 

θά με τα νο ή σουν.

Στόν Πα ρά δει σο ὑ πάρ χουν σκα λο πά τι α. Ἀ νά λο γα μέ τόν 

ἀ γώ να πού κά νεις ἐ δῶ, ἀ νε βαί νεις καί πᾶς ἐ κεῖ.

Ὁ ἄν θρω πος φαί νε ται ἀπό τά ἔρ γα του.

Νά προ σέ χε τε πῶς ντύ νε στε, πῶς βα δί ζε τε καί πῶς μι λᾶ-

τε.

Ἡ κα τά κρι σις ἀρ χί ζει ἀπό τήν κρί σι. Μή κρί νε τε, μή κα τη-

γο ρεῖ τε. Νά προ σέ χε τε· ὅ ταν κρί νου με, ἀ νοί γου με τόν τά φο 

μας. Ὅ ,τι κά νε τε στά κρυ φά, ὁ Θε ός τό δί νει στά φα νε ρά. 

Οἱ θλί ψεις εἶ ναι προ πο νή σεις. Ὅ πως οἱ ἀ θλη ταί κά νουν 

προ πό νη σι γιά νά μποῦν στό στά δι ο, ἔ τσι καί ἐ μᾶς μᾶς προ-

πο νοῦν οἱ πει ρα σμοί γιά νά πα λαί ψο υμε μέ τόν ἀν τί χρι στο 

καί ἔ τσι νά στε φα νω θοῦ με ἀπό τόν Χρι στό.
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Ε ΠΙ ΚΑ Ι ΡΑ ΓΕ ΓΟ ΝΟ ΤΑ ΚΑΙ ΘΕ ΜΑ ΤΑ

Η Θ΄ ΓΕ ΝΙ ΚΗ ΣΥ ΝΕ ΛΕ Υ ΣΙΣ ΤΟΥ Π.Σ.Ε.

ΣΤΟ PORTO ALEGRE

Χαι ρε τί σθη κε ὡς ἐπι τυ χί α τῶν Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν 

ἡ πρό σφα τη (Porto Alegre, Φε βρου ά ρι ος 2006) τρο πο ποί η-

σις τοῦ Κα τα στα τι κοῦ τοῦ Π.Σ.Ε., ὅ σον ἀ φο ρᾶ τόν τρό πο 

λή ψε ως τῶν ἀπο φά σε ών του, μέ τήν ἀπο δο χή καί κα θι έ ρω σι 

τῆς ἀρ χῆς τῆς ὁ μο φω νί ας. Ἡ τρο πο ποί η σις ὑπῆρ ξε καρ πός 

τῆς εὐ ρυ τάτης ἀνη συ χί ας τῶν Ὀρ θο δό ξων γιά τήν πο ρεί α 

πού ἔ χει πά ρει τό Π.Σ.Ε. τίς τε λευ ταῖ ες δε κα ε τί ες. Μέ αὐ τήν 

δό θη κε ἡ δυ να τό τη τα στούς Ὀρ θο δό ξους νά ἀ σκοῦν veto 

σέ σο βα ρά θέ μα τα. Εὐ χῆς ἔρ γον εἶ ναι ἡ δυ να τό της νά γί νῃ 

πρᾶ ξις. Πέ ραν ἀπό τίς γνω στές προ τε σταν τι κές αἱ ρε τι κές δι-

δα σκα λί ες καί τίς πρό σφα τες δι ο λι σθή σεις σέ ἀν τι ευ αγ γε λι-

κές ἠ θι κές ἀν τι λή ψεις, πού δέν εὐ νο οῦν τήν πα ρα μο νή τῶν 

Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν στό Π.Σ.Ε., τό σο βα ρό τε ρο πρό βλη-

μα εἶ ναι τό ἐκ κλη σι ο λο γι κό. Γι᾿ αὐ τό ἰ δι αί τε ρα τό πρό βλη μα 

οἱ Ὀρ θό δο ξοι ἀν τι πρό σω ποι στό Π.Σ.Ε. ἐπω μί ζον ται, λό γῳ 

τῆς ἤδη κα τα κτη θεί σης ἀρ χῆς τῆς ὁ μο φω νί ας, ὁ λό κλη ρη τήν 

εὐ θύ νη. Θά ἐπι χει ρή σουν νά θέ σουν τέρ μα στήν ἀλ λό κο τη 

“ἐ κκλ ησ ι ολ ογ ία” τοῦ Π.Σ.Ε. ἤ θά πα ρα συρ θοῦν νά τήν υἱ ο-

θε τή σουν;

Ὅ πως ἀ να κοι νώ θη κε, στήν Γεν. Συ νέ λευ σι τοῦ Porto 

Alegre ἀ πο φα σί σθη κε «ἡ σύν δε ση τῆς ἐ πι δι ω κό με νης συγ-

κλί σε ως τῶν ἐκ κλη σι ο λο γι ῶν τῶν Ἐκ κλη σι ῶν -με λῶν μέ τό 

μυ στή ρι ο τοῦ Βα πτί σμα τος» καί ἡ «ὁ μό φω νη ἀ πο δο χή τοῦ 

Συμ βό λου Νι καί ας -Κων σταν τι νου πό λε ως ὡς κοι νῆς βά σε ως 

γιά τόν κα θο ρι σμό τῶν θε ο λο γι κῶν κρι τη ρί ων τῶν Ἐκ κλη σι-

ῶν -με λῶν». Εἶ ναι προ φα νές ὅτι μέ τίς ἀ πο φά σεις τοῦ Porto 

Alegre ἡ «θε ω ρί α τῶν κλά δων» πα ρα μέ νει ἡ θε ο λο γι κή ἔκ-

φρα σις τῆς Ἐκ κλη σι ο λο γί ας τοῦ Π.Σ.Ε., ἡ «βα πτι σμα τι κή 

θε ο λο γί α» δε σπό ζει στούς οἰ κου με νι στι κούς κύ κλους καί ἡ 

πισ τό της μας στήν Ὀρ θό δο ξο Ἐκ κλη σι ο λο γί α δι α κυ βεύ εται, 

κα θώς ἀ να γνω ρί ζου με στούς ποι κι λω νύ μους αἱ ρε τι κούς τόν 

τίτ λο τῆς Ἐκ κλη σί ας. Καί αὐ τά μέ τήν ὑ πο γρα φή τῶν ἀν τι-

προ σώ πων μας, ἰ δι αί τε ρα τώ ρα πού δι α θέ τουν τό δι καί ω μα 

τοῦ veto!

* * *

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ

∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΟΥΤΕ Ο∆Ο ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ὁ δι ά λο γος τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας μέ τούς Ρω μαι ο-

κα θο λι κούς, ὁ ὁ ποῖ ος δι ε κό πη λό γῳ τοῦ προ βλή μα τος τῆς 

Οὐ νί ας, ἐπί κει ται νά ἀρ χί σῃ ἐκ νέ ου. Πα ραλ λή λως τά ἀνοί-

γμα τα καί οἱ ἐπα φές μέ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς τῶν δι α φό-

ρων κα τά τό πους Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν μέ σῳ ἐπι σή μων 

ἐκ προ σώ πων των συνε χί ζον ται καί αὐ ξά νον ται. Ἔ τσι δίδε-
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ται στούς πολ λούς ἡ ψευ δής ἐν τύ πω σις ὅτι οἱ δι α φο ρές με τα-

ξύ Ἀνα το λῆς καί ∆ύσε ως βαί νουν πρός ἐξο μά λυν σιν ἤ ἴ σως 

καί πρός ἐξά λει ψι ν.  Ἕνα ἐπί πλέ ον ζή τη μα πού ὠ θεῖ τούς ἐκ-

προ σώ πους τῶν δι α φό ρων χρι στι α νι κῶν ὁ μο λο γι ῶν νά συ-

σπει ρώ νων ται με τα ξύ τους, γιά νά ἀ γω νι σθοῦν ἀπό κοινοῦ, 

εἶ ναι ἡ προ σπά θει α τῶν ἡ γε τῶν τῶν χω ρῶν τῆς Ἑνωμέ νης 

Εὐ ρώ πης νά μή συμ πε ρι λά βουν στό ὑπό δια μόρ φω σιν «Ε ὐ-

ρω π α ϊκό Σύν τα γμα» τήν ἀνα φο ρά στήν χρι στι α νι κή ταυ τό-

τη τα τῆς Εὐ ρώ πης.

Ὅ μως πα ρά τά ἐμ φα νι ζό με να κοι νά ση μεῖ α συγ κλί σε ως 

με τα ξύ τῶν δι α φό ρων χρι στι α νι κῶν ὁ μο λο γι ῶν, τά ἀπό αἰ-

ώ νων χά σμα τα αὐ τῶν ἀπό τήν ἀ λή θει α τῆς ἁ γι ω τά της Ὀρ-

θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας μας πα ρα μέ νουν ἀ γε φύ ρω τα. Α ὐ τό 

φά νη κε καί πά λι ἀπό τήν πρό σφα τη ἀπό φα σι τοῦ Ρω μαί-

ου Πον τί φη κος (Annuaire pontifical 2006) νά ἐγ κα τα λεί ψῃ 

ἕναν ἐκ τῶν πολ λῶν τίτ λων του, αὐ τόν τοῦ «Π ατρ ιά ρχου 

τῆς ∆ύσε ως», ἐνῶ συνε χί ζει νά δι α τη ρῇ τούς τίτ λους του ὡς 

«Ἐκ προ σώ που τοῦ Χρι στοῦ» καί ὡς «Ὑπερ τά του Πον τί φη-

κος τῆς Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας». Ἡ ἀνα κοί νω σις αὐ τή σχο-

λι ά σθη κε δυσμε νῶς ἀπό πολ λούς Ὀρ θο δό ξους καί μά λι στα 

ἀπό τήν Σύνο δο τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου, ἡ ὁ ποί α 

με τα ξύ ἄλ λων ἐπε σή μα νε ὅτι ἡ ἀνα κοί νω σις αὐ τή ἐπα να βε-

βαι ώ νει τίς ἀ ξι ώ σεις τῆς Ρώ μης γιά παγ κό σμι α δι και ο δο σί α, 

κά τι πού εἶ ναι ἀπα ρά δε κτο ἀπό Ὀρ θο δό ξου πλευ ρᾶς. Ὁ 

Πά πας Βε νέ δι κτος ΙΣΤ΄ ἔ σπευ σε νά δι α σκε δά σῃ τίς ἀνη συ-

χί ες τῶν Ὀρ θο δό ξων, το νί ζον τας ὅτι πα ρα μέ νει προ ση λω μέ-

νος στήν θέ σι ὅτι Ρώ μη καί Κων σταν τι νού πο λι ἀπο τε λοῦν 

«πρά γμ ατι ἀ δελ φές Ἐκ κλη σί ες», ὅ πως ἦ σαν ἀ δελ φοί καί οἱ 

ἱ δρυ ταί των ἅ γι οι Ἀπό στο λοι Πέ τρος καί Ἀν δρέ ας, γιά νά 

συμ πλη ρώ σῃ ὅ μως εὐ θύς ἀ μέ σως ὅτι ὁ Ἀν δρέ ας ἦ ταν Ἀπό-

στο λος τῆς Ἑλ λά δος ἐνῶ ὁ Πέ τρος εἶ χε μία παγ κό σμι ο ἀπο-

στο λή.

Ἡ Ἱ ε ρά Μο νή μας ἐξέ δω σε δύο σχε τι κά πρός τά ἀνωτέρω 

τευ χί δι α. Τό πρῶ το, μέ τίτ λο: «Ὀ ρθ οδ οξ ία καί Ρω μαι ο κα θο-

λι κι σμός», ἀνα δη μο σι εύ ει πα λαι ά ὁ μι λί α τοῦ Κα θη γου μέ-

νου αὐ τῆς Ἀρ χιμ. π. Γε ωρ γί ου, ἐμ πλου τι σμέ νη καί μέ νέα 

στοι χεῖ α. Σέ αὐ τό το νί ζον ται συνο πτι κά οἱ δι α φο ρές τοῦ 

ἀν θρω πο κεν τρι κοῦ συστή μα τος τοῦ Ρω μαι ο κα θο λι κι σμοῦ 

ἀπό τήν Ἁ γί α Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α καί τήν θε ο πα ρά δο τη ἀ-

λή θει ά της. Στό δεύ τε ρο, μέ τίτ λο: «Ὀ ρθ οδ οξ ία: ἡ ἐλ πί δα τῶν 

λα ῶν τῆς Εὐ ρώ πης», το νί ζε ται ὅτι χρι στι α νι κή ταυ τό της τῆς 

Εὐ ρώ πης δέν εἶ ναι τό συνον θύ λευ μα τῶν αἱ ρε τι κῶν ὁ μο λο-

γι ῶν τῶν κα τοί κων της, ἀλ λά ἡ κρυμ μέ νη μέ σα στήν Πα ρά-

δο σί της Ὀρ θό δο ξος Πί στις, δηλ. ἡ Πί στις τῆς ἀ δι αι ρέ του 

Ἐκ κλη σί ας τῆς πρώ της χι λι ε τί ας, πού ἀπο τε λεῖ καί τήν μό νη 

ἐλ πί δα καί τῆς Εὐ ρώ πης ἀλ λά καί τοῦ σύμ παν τος κό σμου.

* * *

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ

Ἄν καί «δ ιά τό πλη θυν θῆ ναι τήν ἀνο μί αν» ψύ χε ται συνε-

χῶς «ἡ ἀ γά πη τῶν πολ λῶν» καί πολ λά ση μεῖ α τῆς ἀπο στα-

σί ας τῶν συγ χρό νων ἀν θρώ πων ἀπό τήν πί στι τοῦ εὐ σε βοῦς 
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Γέ νους μας ἀνα φαί νον ται στίς ἡμέ ρες μας, ὁ Κύ ρι ος δέν ἐγ κα-

τα λεί πει τόν λαό του. 

Με τα ξύ τῶν ση μεί ων τῆς ἀπο στα σί ας ἀνα φέ ρου με τήν κυ-

κλο φο ρί α βι βλί ων καί κι νη μα το γρα φι κῶν ται νι ῶν ὑβριστι-

κῶν κα τά τοῦ προ σώ που τοῦ Θε αν θρώ που Κυ ρί ου καί τῶν 

Ἁ γί ων Του (κῶ διξ Da Vinci, “Κα τά Ἰ ού δαν” εὐ αγ γέ λι ο), τήν 

προ ώ θη σι τῆς μα γεί ας καί τοῦ ἀπο κρυ φι σμοῦ (Harry Pot-

ter), τήν βρά βευ σι σα τα νι στι κῶν τρα γου δι ῶν, τήν ἀ φαίρεσι 

ἀπό τά σχο λι κά βι βλί α τῶν παμ με γί στων μορ φῶν τῶν Τριῶν 

Ἱ ε ραρ χῶν, τήν ὑπο βά θμι σι τῶν ἡ ρώ ων τοῦ 21, τήν προ βο λή 

τῶν ἀνα πο δεί κτων θε ω ρι ῶν “τῆς ἐξε λί ξε ως” πού θέ λουν τόν 

ἄν θρω πο ὄχι ὡς «κατ᾿ εἰ κό να Θε οῦ» πλα σμέ νο ἀλ λά “κατ᾿ 

εἰ κό να τοῦ ζώ ου”, τήν ἀπο μά κρυν σι τῶν Πνευ μα τι κῶν τῆς 

Ἐκ κλη σί ας ἀπό τά σχο λεῖ α. Ἀ κό μη ψη φί ζον ται νο μο σχέ δι α, 

ὅ πως τό προ σφά τως ψη φι σθέν ἀπό τήν Βου λή τῶν Ἑλ λή-

νων «πε ρί τῆς καύ σε ως τῶν νε κρῶν», πού ἀν τι βαί νουν στήν 

πα ρά δο σι τῆς Ἐκ κλη σί ας καί τοῦ Γέ νους μας, μέ τήν δι και-

ο λο γί α ὅτι αὐ τό ἀπο τε λεῖ ἀπαί τη σι τῆς πο λυ πο λι τι σμι κῆς 

κοι νω νί ας μας. 

Ὡς ἀπάν τη σις ὅ μως στά κε νά βου λεύ μα τα τῶν ἀν θρώ πων 

ἦλ θε, τήν πα ρα μο νή τῆς ψη φί σε ως τοῦ προ α να φερ θέν τος νο-

μο σχε δί ου (τήν 5-3-2006), τό χαρ μό συ νο γε γο νός τῆς με τά 

ἀπό 15 ἔτη πα ρα μο νῆς στόν τά φο ἀνα κο μι δῆς ἀ φθάρ του 

τοῦ σκη νώ μα τος τοῦ μα κα ρι στοῦ καί ἁ γί ου ἱ ε ρο μονάχου τῆς 

Ἱ. Μο νῆς Ἀ γά θω νος Φθιώτιδος π. Βησ σα ρί ωνος. Τό γεγο νός 

χα ρο ποί η σε, πα ρη γό ρη σε καί ἐνί σχυ σε τούς πι στούς, ἀλ λά 

καί κα τή σχυ νε, προ βλη μά τι σε καί ἐξόρ γι σε τούς ἀν τι θέ τους. 

Ἡ ἀ φθαρ σί α τοῦ σκη νώ μα τός του ἀπο τε λεῖ ἕνα ἐπί πλέ ον 

στοι χεῖ ο τῆς μαρ τυ ρου μέ νης, ἀπό πολ λούς σή με ρα ζῶν τες 

μάρ τυ ρες, ἁ γί ας βι ο τῆς τοῦ ἁπλοῦ, τα πει νοῦ, πτω χοῦ, ἐ λε ή-

μο νος, πλή ρους ἀ γά πης καί θεί ας Χά ρι τος π. Βησ σα ρί ω νος. 

Ἕ να ἐ πί πλέ ον στοι χεῖ ο εἶ ναι τά πολ λά ση μεῖ α καί θαύ μα τά 

του, τά ὁ ποῖ α κα τα γρά φον ται λε πτο με ρῶς ἀπό τίς ἁρ μό δι ες 

ἐκ κλη σι α στι κές ἀρ χές. Τα πει νά ἐκ ζη τοῦ με τίς ἅ γι ες καί θε ο-

πει θεῖς πρός τόν Κύ ρι ο εὐ χές του.
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