
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 διδα σκα-
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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Ε ΠΙ ΣΚΕ ΨΙΣ ΤΗΣ Α .Θ.Π.
ΤΟΥ Ο Ι ΚΟ Υ ΜΕ ΝΙ ΚΟ Υ ΠΑ ΤΡΙ ΑΡ ΧΟ Υ

κ.κ. ΒΑΡ ΘΟ ΛΟ ΜΑ Ι Ο Υ
ΣΤΗΝ Ι Ε ΡΑ ΜΟ ΝΗ ΜΑΣ

Τήν 9η /22α Α ὐ γού στου 2008 ἡ Ἱ ε ρά Μο νή μας εἶ χε τήν 
χα ρά καί τήν εὐ λο γί α νά ὑ πο δε χθῇ τόν Πα να γι ώ τα το 

Οἰ κου με νι κό Πα τρι άρ χη μας κ.κ. Βαρ θο λο μαῖ ο, ὁ ὁ ποῖ ος 
κατ᾿ ἐ κεῖ νες τίς ἡ μέ ρες ἐ πε σκέ φθη τό Ἅ γι ον Ὄ ρος, γιά νά 
προ στῇ τῆς πα νη γύ ρε ως τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς ∆ι ο νυ σί ου ἐπί τῇ 
500ῇ ἐ πε τεί ῳ ἀπό τῆς μα κα ρί ας κοι μή σε ως τοῦ ἐν ἁ γί οις 
Πα τρός ἡ μῶν Νή φω νος Πα τρι άρ χου Κων /πό λε ως, τοῦ ∆ι ο-
νυ σι ά του (ἡ μνή μη του στίς 11 Α ὐ γού στου).

Με τά ἀπό τήν λαμ πρά ὑ πο δο χή, ὁ Πα να γι ώ τα τος χο ρο-
στά τη σε στόν Ἑ σπε ρι νό, πα ρε κά θη σε στήν μο να στη ρι α κή 
Τρά πε ζα καί κα τό πιν στήν ἑ ορ τα στι κή σύ να ξι τῆς Ἀ δελ φό-
τη τος. Ἐ ξέ φρα σε ποι κι λο τρό πως τήν πα τρι κή του ἀ γά πη, 
ἐ πε δα ψί λευ σε τήν εὐ λο γί α του καί ἔ δω σε ἀπό καρ δί ας τίς 
πα τρι αρ χι κές του εὐ χές στόν σε βα στό μας Γέ ρον τα καί στήν 
Ἀ δελ φό τη τα.

Ἡ ἐ πί σκε ψις τοῦ Πα να γι ω τά του Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι-
άρ χου ἦ ταν μία ἱ στο ρι κή στι γμή γιά τήν Ἱ ε ρά Μο νή μας, 
κα θώς δέν ὑ πάρ χει ἱ στο ρι κή μαρ τυ ρί α ὅτι τήν ἐ πε σκέ φθη 
πο τέ Οἰ κου με νι κός Πα τρι άρ χης. Εἰς ἀ νά μνη σιν τοῦ γε γο νό-
τος πα ρα θέ του με κα τω τέ ρω τήν προ σφώ νη σι τοῦ Κα θη γου-
μέ νου τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς μας πρός τόν Πα τρι άρ χη καί τήν 
ἀν τι φώ νη σι τοῦ Πα τρι άρ χου.
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Με γά λης τοῦ Χρι στοῦ Ἐκ κλη σί ας, ἐν οἷς οἱ ἅ γι οι ἀρ χι ε πί-
σκο ποι Μη τρο φά νης καί Ἀ λέ ξαν δρος, οἱ ἀ γω νι σθέν τες κα τά 
τῆς αἱ ρέ σε ως τοῦ Ἀ ρεί ου· Γρη γό ρι ος ὁ Θε ο λό γος, ὁ ὑ ψι πέ της 
ἀ ε τός τῆς Θε ο λο γί ας· Ἰ ω άν νης ὁ Χρυ σό στο μος, ὁ δι δά σκα-
λος τῆς εὐ χα ρι στι α κῆς Ἐκ κλη σι ο λο γί ας· Φώ τι ος ὁ Μέ γας, ὁ 
πρό μα χος τῆς Ὀρ θο δο ξί ας· οἱ ἐξ Ἁ γί ου Ὄ ρους ἅ γι οι Πα τρι-
άρ χαι Φι λό θε ος ὁ Κόκ κι νος, Ἀ θα νά σι ος, Κάλ λι στος, καί οἱ 
λοι ποί. 

Πάν τες οὗ τοι ἐ κλη ρο δό τη σαν εἰς τόν Οἰ κου με νι κόν Θρό-
νον ἀ νε ξάν τλη τα κοι τά σμα τα ἁ γι ό τη τος, ὀρ θο δο ξί ας καί 
πεί ρας ἐκ κλη σι α στι κῆς.

Συ χνά χα ρα κτη ρί ζε σθε ὡς Πα τρι άρ χης τοῦ Γέ νους. Καί 
δι καί ως, δι ό τι αἴ ρε τε ὅ πως καί οἱ μα κα ρι στοί προ κά το χοί 
Σας τόν Σταυ ρόν τοῦ Γέ νους, ὄχι μό νον τῶν Ἑλ λή νων ἀλλά 
καί ὅ λων τῶν Ὀρ θο δό ξων.

Ἡ μέ ρι μνά Σας εἶ ναι διά τήν εὐ στά θει αν πα σῶν τῶν ἁ γί-
ων τοῦ Θε οῦ Ἐκ κλη σι ῶν, διό δύ να σθε καί Ὑ μεῖς νά ἐ πα να-
λαμ βά νε τε τό ἀ πο στο λι κόν: «τίς ἀ σθε νεῖ καί οὐκ ἀ σθε νῶ, 
τίς σκαν δα λί ζε ται καί οὐκ ἐγώ πυ ροῦ μαι;» (Β΄ Κορ. ια΄ 29).

Εἶ ναι ὄν τως με γά λη καί ἀ ναν τι κα τά στα τος ἡ ἀ πο στο λή 
τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Θρό νου ὡς πρω το θρό νου Ἐκ κλη σί ας, ἐ-
χού σης τήν εὐ θύ νην νά προ βάλ λῃ τήν Ὀρ θο δο ξί αν εἰς ὅ λον 
τόν κό σμον, νά με ρι μνᾷ διά τόν εὐ αγ γε λι σμόν τῶν μή Χρι-
στι α νι κῶν λα ῶν, ὡς ἔ πρα ξε διά τῶν ἁ γί ων Κυ ρίλ λου καί 
Με θο δί ου, νά ἐ ξι σορ ρο πῇ τάς ἀν τι θέ σεις, νά ἀμ βλύ νῃ τάς 
δι α φο ράς, νά εἶ ναι ὁ ἀ νύ στα κτος ὀ φθαλ μός διά τήν τή ρη σιν 

ΠΡΟ ΣΦΩ ΝΗ ΣΙΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ Υ ΠΟ ∆Ο ΧΗΝ

ΤΟΥ ΠΑ ΝΑ ΓΙ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Ο Ι ΚΟ Υ ΜΕ ΝΙ ΚΟ Υ ΠΑ ΤΡΙ ΑΡ ΧΟ Υ

κ.κ. ΒΑΡ ΘΟ ΛΟ ΜΑ Ι Ο Υ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΜΑΣ

(9 Α ὐ γού στου 2008)

Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου,
Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου

Πα να γι ώ τα τε Πά τερ καί ∆έ σπο τα,
Μέ αἰ σθή μα τα σε βα σμοῦ, τι μῆς καί υἱ ι κῆς ἀ γά πης Σᾶς κα-

λω σο ρί ζο μεν σή με ρα εἰς τήν τα πει νήν Πα τρι αρ χι κήν, Σταυ-
ρο πη γι α κήν καί Βα σι λι κήν Μο νήν τοῦ Γρη γο ρί ου, ἐδῶ πού 
πο τέ δέν ἐ λεί ψα τε πνευ μα τι κῶς, ἀ φοῦ μνη μο νεύ ε σθε πάν το-
τε καί πολ λά κις κα τά τάς νυ χθη μέ ρους Ἀ κο λου θί ας, ὄχι τυ-
πι κῶς ἀλ λά καρ δι α κῶς.

Σή με ρα ἔ χο μεν τήν εὐ λο γί αν νά Σᾶς βλέ πω μεν χο ρο στα-
τοῦν τα εἰς τόν Θρό νον Σας καί σω μα τι κῶς, γε γο νός σπά νι-
ον διά τό Ἅ γι ον Ὄ ρος.

Σή με ρα βλέ πο μεν νά συ νά γε ται ἡ Ἐκ κλη σί α πέ ριξ τοῦ εἰς 
τύ πον καί τό πον Χρι στοῦ Ἐ πι σκό που καί Πα τρι άρ χου μας, 
τῶν πρε σβυ τέ ρων κυ κλούν των τόν Θρό νον Σας εἰς τύ πον 
τοῦ χο ροῦ τῶν Ἀ πο στό λων (κα τά τόν ἅ γι ον Ἰ γνά τι ον τόν 
Θε ο φό ρον), τῶν ∆ι α κό νων καί τῶν Μο να χῶν εἰς τύ πον τῶν 
λει τουρ γι κῶν πνευ μά των, καί τοῦ πε ρι ε στῶ τος πι στοῦ λα οῦ 
ὡς βα σι λεί ου ἱ ε ρα τεύ μα τος.

Ὄν τως ζῶ μεν ἱ στο ρι κάς στι γμάς.
Σᾶς βλέ πο μεν πε ρι βαλ λό με νον ἀπό τό νέ φος τῶν Μαρ τύ-

ρων, τῶν Ἱ ε ραρ χῶν καί Πα τρι αρ χῶν, καί τῶν Ὁ σί ων τῆς 
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑ ΝΑ ΓΙ Ο ΤΗ ΤΟΣ

TOΥ Ο Ι ΚΟ Υ ΜΕ ΝΙ ΚΟ Υ ΠΑ ΤΡΙ ΑΡ ΧΟ Υ

κ.κ. ΒΑΡ ΘΟ ΛΟ ΜΑ Ι Ο Υ

ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ Υ ΠΟ ∆Ο ΧΗΝ Α Υ ΤΟ Υ

ΕΙΣ ΤΗΝ Ι Ε ΡΑΝ ΜΟ ΝΗΝ ΜΑΣ

Ἱ ε ρώ τα τοι Ἀ δελ φοί,
Ὁ σι ο λο γι ώ τα τε ἅ γι ε Κα θη γού με νε, κύ ρι ε Γε ώρ γι ε, καί 

λοι ποί Ὁ σι ώ τα τοι Πα τέ ρες τῆς Ἱ ε ρᾶς, Πα τρι αρ χι κῆς καί Σταυ-
ρο πη γι α κῆς Μο νῆς τοῦ Ὁ σί ου Γρη γο ρί ου, «εἰ ρή νη πολ λή» 
ὑ μῖν «τοῖς ἀ γα πῶ σι τόν νό μον Κυ ρί ου» (Ψα λμ. ριη΄ 165), καί 
χά ρις πλεί στη καί «φῶς χαρ μό συ νον» (Μ. Πα ρακλη τικός 
Κα νών).

Μέ χα ράν πολ λήν καί μέ συγ κί νη σιν βα θυ τά την ἀ νήλ θο-
μεν καί πά λιν εἰς τόν ἀ πορ ρῶ γα βρά χον τοῦ τον, ἐ πι σκε πτό-
με νοι τό ἱ ε ρόν Σε μνεῖ ον σας, ἐν τῷ ὁ ποί ῳ ἀπό αἰ ώ νων καλ λι-
ερ γεῖ ται ἡ εὐ αγ γε λι κή ἀ ρε τή, ὑπό τήν σκέ πην τῆς Ὑ περα γίας 
Θε ο τό κου καί τῶν προ στα τῶν καί ἐ φό ρων σας, Ἁ γί ου Νι κο-
λά ου, Ἀρ χι ε πι σκό που Μύ ρων, τοῦ Θαυ μα τουργοῦ, Ἁ γί ου 
Γρη γο ρί ου τοῦ Κτί το ρος, καί Ἁ γί ας Ἀ να στα σί ας τῆς Ρω μαί-
ας, Παρ θε νο μάρ τυ ρος καί Ἰα μα τι κῆς.

Ἤλ θο μεν διά νά σᾶς φέ ρω μεν τήν εὐ λο γί αν καί τήν πολ-
λήν στορ γήν τῆς ἐ σα εί Ἐ σταυ ρω μέ νης καί πάν το τε τήν ἐλ πί-
δα τῆς Ἀ να στά σε ως κα ταγ γελ λού σης πο τνί ας Μη τρός, τῆς 
Ἁ γί ας τοῦ Χρι στοῦ Με γά λης ἐν Κων σταν τι νου πό λει Ἐκ κλη-
σί ας. Ἤλ θο μεν διά νά προ σκυ νή σω μεν τά ἐν ταῦ θα ἱ ε ρά καί 

τῶν Ὀρ θο δό ξων δο γμά των, τῶν Ἱ ε ρῶν Κα νό νων καί Πα ρα-
δό σε ων.

Καυ χώ με θα ἐν Κυ ρί ῳ ὡς Ἁ γι ο ρεῖ ται, δι ό τι τό Ἅ γι ον Ὄ-
ρος τε λεῖ ὑπό τήν πνευ μα τι κήν δι και ο δο σί αν τῆς Μη τρός 
Με γά λης Ἐκ κλη σί ας.

Σᾶς εὐ χα ρι στοῦ μεν, Πα να γι ώ τα τε, διά τήν πα τρι κήν Σας 
ἀ γά πην πρός τό Ἅ γι ον Ὄ ρος καί τόν Ὀρ θό δο ξον Μο να χι-
σμόν.

Σᾶς εὐ χα ρι στοῦ μεν, δι ό τι ἠ γα θύν θη τε νά πε ρι λά βη τε καί 
τήν τα πει νήν Μο νήν μας εἰς τάς ἐ πι σκέ ψεις Σας.

Τα πει νῶς καί υἱ ι κῶς εὐ χό με θα ὁ Ἀρ χι ποί μην Χρι στός νά 
Σᾶς δί δῃ ἀ δι ά πτω τον ὑ γεί αν, μα κρό τη τα ἡ με ρῶν, τήν ἐξ ὕ-
ψους ∆ύ να μιν καί Χά ριν πρός ἐ πι τέ λε σιν τῆς ὑ ψη λῆς καί εὐ-
θυ νο φό ρου ἀ πο στο λῆς Σας.

Ζη τοῦ μεν δέ καί ἡ μεῖς τάς ἁ γί ας Πα τρι αρ χι κάς καί Πα-
τρι κάς εὐ χάς Σας, ὥ στε νά ἀ γω νι σθῶ μεν θε α ρέ στως εἰς τά 
πα λαί σμα τα τῆς Μο να χι κῆς πο λι τεί ας μέ με τά νοι αν, τα πεί-
νω σιν, ὑ πο μο νήν καί ἄ χρι θα νά του ὁ μο λο γί αν τῆς Ἁ γί ας 
μας Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως, ὥ στε νά ἐκ πλη ρω θῇ καί εἰς ἡ μᾶς 
ὁ λό γος τοῦ ἁ γί ου Συ με ών τοῦ Νέ ου Θε ο λό γου: «Ἅ πας γάρ 
τῶν ἁ γί ων ὁ ἔ παι νος καί μα κα ρι σμός διά τῶν δύο τού των 
συ νί στα ται, διά τε τῆς ὀρ θο δό ξου πί στε ως καί τοῦ ἐ παι νε-
τοῦ βί ου, καί διά τῶν δω ρε ῶν τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος καί τῶν 
χα ρι σμά των αὐ τοῦ» (Κατηχήσεων λό γος Ι΄).

Κα λῶς ἤλ θα τε, Πα να γι ώ τα τε, με τά τῆς σε βα σμί ας Συ νο δί-
ας Σας εὐ λο γῶν καί ἁ γι ά ζων τήν τα πει νήν αὐ τήν Μάν δραν 
τοῦ ἁ γί ου Νι κο λά ου.
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47). Πα ρου σι ά ζο μεν εἰς αὐ τούς τά τι μαλ φῆ τῆς ἱ ε ρᾶς ἡ μῶν 
κλη ρο νο μί ας, ἐπί τῶν ὁ ποί ων καί αὐ τοί, ἐφ᾿ ὅ σον ἐ πι στρέ-
ψουν ἔσω τῆς αὐ λῆς, ἔ χουν ἴσα δι και ώ μα τα. Ἐ κτυ λίσ σο μεν 
ἐ νώ πι όν των τήν πνευ μα τι κήν ἐμ πει ρί αν τῆς Μι ᾶς, Ἁ γί ας, 
Κα θο λι κῆς καί Ἀ πο στο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας τοῦ Χρι στοῦ, τήν 
ὁ ποί αν ἔ χο μεν πλή ρη συ νεί δη σιν ὅτι συ νι στᾷ καί ἐκ φρά ζει 
ἐν πλη ρό τη τι ἀ λη θεί ας καί χά ρι τος ἡ Ὀρ θό δο ξος ἡ μῶν Ἐκ-
κλη σί α, καί κα λοῦ μεν τούς με θ᾿ ὧν δι α λε γό με θα ἀ φι στα μέ-
νους αὐ τῆς νά ἐ πα νεύ ρουν τάς ζω ο πα ρό χους ἀρ χαί ας ρί ζας 
των καί νά ἑ νω θοῦν με θ᾿ ἡ μῶν ἐν τῇ πρό τῶν σχι σμά των 
καί τῶν και νο το μι ῶν ἤ πα ρεκ κλί σε ων κα τα στά σει, εἰς τήν 
κοι νήν γεῦ σιν τῆς μι ᾶς καί πο λυ τρό που χρη στό τη τος τοῦ Κυ-
ρί ου, εἰς τήν κοι νήν ὁ μο λο γί αν τῶν Ἁ γί ων Ἀ πο στό λων, τῶν 
Με γά λων Πα τέ ρων καί τῶν Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων, εἰς τήν 
κοι νήν μαρ τυ ρί αν τῶν Μαρ τύ ρων, εἰς τήν κοι νήν ἀ σκη τι-
κήν, κα θαρ τι κήν, φω τι στι κήν καί θε ο πτι κήν πρα κτι κήν τῶν 
ἀρ χαί ων χρό νων. Τό τε μό νον θά ὁ μι λῶ μεν καί πε ρί ἑ νώ σε-
ως, ἡ ὁ ποί α πάν τως πα ρα μέ νει ἀ πε ρί φρα στος ἀ παί τη σις τοῦ 
Θε οῦ καί ἰ δε ῶ δες, πρός τό ὁ ποῖ ον, ὑπό τάς προ ϋ πο θέ σεις 
τάς ὁ ποί ας ἀ κρο θι γῶς ὑ πῃ νί χθη μεν, ὀ φεί λο μεν ὡς ἀ λη θεῖς 
μα θη ταί τοῦ Χρι στοῦ νά κα τα τεί νω μεν, προ σευ χό με νοι ἐ κτε-
νῶς καί ἐρ γα ζό με νοι ἐν κε νω τι κῇ ἀ γά πῃ. ∆ι α βε βαι ού με θα 
δέ τούς ἁ πλου στέ ρους ἤ καί ζω η ρο τέ ρους, ὅτι γνω ρί ζο μεν 
κα λῶς ποῦ ὑ πάρ χει, κα τά τό δή λε γό με νον, «ἡ κόκ κι νη γραμ-
μή», πέ ραν τῆς ὁ ποί ας δέν δυ νά με θα καί οὔ τε προ τι θέ με θα 
νά κι νή σω μεν τόν πό δα οὐ δέ κα τά ἕν βῆ μα, ὥ στε νά μή ἔχῃ ἡ 
συ νεί δη σίς των πε ρι θώ ρι α ἀ νη συ χί ας ἤ σκαν δα λι σμοῦ. «Ἔ-

ὅ σι α καί νά λά βω μεν ἐ νί σχυ σιν πνευ μα τι κήν διά τήν ἄρ σιν 
τοῦ κα θ᾿ ἡ μέ ραν προ σω πι κοῦ ἡ μῶν σταυ ροῦ καί διά τήν ἐ πι-
τυ χῆ οἰ α κο στρο φί αν τῆς Ἱ ε ρᾶς Ὁλ κά δος, ἥ τις, ὅ πως κα λῶς 
γνω ρί ζε τε, εἶ ναι πάν το τε πο λυ εύ θυ νος καί κιν δυ νώ δης καί 
πολ λῆς χρή ζει τῆς ἄ νω θεν βο η θεί ας καί ἀν τι λή ψε ως. Ἤλ θο-
μεν ὡς Πα τήρ πνευ μα τι κός πρός τά ἴ δι α ἠ γα πη μέ να τέ κνα 
καί ὡς ὁ Ἐ πί σκο πος ὑ μῶν πρός τά ἐ κλε κτά πρό βα τα τῆς 
ποί μνης του. Νά ἴ δω μεν τά πρό σω πά σας καί νά χα ρῇ ἡ μῶν 
ἡ καρ δί α. Νά ἴ δω μεν ἐκ τοῦ πλη σί ον τήν καρ πο φο ρί αν τῶν 
μο να χι κῶν σας κό πων καί ἱ δρώ των, καί τοι πάν το τε ἔ χο μεν 
ἐν ἀ σφα λεί ᾳ τάς ἀ γα θάς πλη ρο φο ρί ας καί σε μνυ νό με θα ἐν 
Κυ ρί ῳ δι᾿ ὑ μᾶς.

Γνω ρί ζε τε, Ὁ σι ώ τα τοι Πα τέ ρες, ὅτι ζῶ μεν εἰς και ρούς 
δυ σχει μέ ρους, καί ἐπί ξυ ροῦ ἀκ μῆς βα δί ζο μεν, καί ἐν μέ σῳ 
συμ πλη γά δων πο ρευ ό με θα, καί ἐν νυ κτί δι ε ξά γε ται ὁ πλοῦς 
ἡ μῶν. «Ἐν ὀ στρα κί νοις σκεύ ε σιν» ἔ χο μεν τόν θη σαυ ρόν τῆς 
πί στε ως (Β΄ Κορ. δ΄ 7) καί ἀ γω νί α συ νέ χει ἡ μᾶς πάν το τε μή 
κλί νω μεν τό πα ρά παν οὔ τε πρός τήν με ρί δα τῶν τήν ἀ λή-
θει αν πα ρο δευ όν των (Σοφ. Σολ. στ΄ 22), οὔ τε πρός ἐ κεί νην 
«τῶν τήν ἀ λή θει αν ἐν ἀ δι κί ᾳ κα τε χόν των» (Ρωμ. α΄ 18). Καυ-
χώ με θα ἐπί τῇ Ὀρ θο δο ξί ᾳ μας καί εἴ με θα στερ ρῶς πάν το τε 
ἐ ρη ρει σμέ νοι ἐπί τοῦ βρά χου τῆς Ἀ πο στο λι κῆς, Πα τε ρι κῆς 
καί Συ νο δι κῆς πα ρα δό σε ως ἡ μῶν. «Κρα τῶ μεν τῆς ὁ μο λο γί-
ας» (Ἑ βρ. δ΄ 14), κα θ᾿ ἅ πα ρε λά βο μεν. ∆έν με ταί ρο μεν «ὅ ρι α 
ἅ οἱ πα τέ ρες ἡ μῶν ἔ θεν το» (Πα ροιμ. κβ΄ 28), ἀλ λά καί δι α λε-
γό με θα κα τά χρέ ος ἀ γά πης Χρι στοῦ με τά τῶν ἔξω τῆς αὐ λῆς 
ἡ μῶν, ἀ πευ θύ νον τες εἰς αὐ τούς τό· «ἔρ χου καί ἴ δε» (Ἰ ω άν. α΄ 
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χου σι γνῶ σιν οἱ φύ λα κες», καί «ἀ βα ρί ας» εἰς τά καί ρι α τῆς 
πί στε ως καί τοῦ ἐκ κλη σι α στι κοῦ τρό που ζω ῆς οὐ δείς πρό-
κει ται οὔ τε νά ἐ νερ γή σῃ, οὔ τε νά ἀ νε χθῇ. Μό νον νά μή συγ-
χέ ων ται αἱ ἐκ δη λώ σεις εὐ γε νεί ας καί φι λο φρο σύ νης πρός 
δῆ θεν ὑ πο χω ρή σεις, οὔ τε ζη τή μα τα δευ τε ρευ ού σης ὅ λως 
ση μα σίας νά ἀ νά γων ται εἰς πρω τευ ού σης τοι αύ της διά τῆς 
με θό δου τοῦ «μυρ μηγ κο λέ ον τος», δι ό τι τό τοι οῦ τον εἶ ναι 
κα θα ρά πα γίς τοῦ ἐ χθροῦ τῆς σω τη ρί ας ἡ μῶν, προ κει μέ νου 
νά ρί ψῃ τι νάς εἰς τήν Σκύλ λαν τοῦ «ζη λω τι σμοῦ», ἀ πο φεύ-
γον τας δῆ θεν τήν Χά ρυ βδιν τοῦ «οἰ κου με νι σμοῦ». Οὔ τε εἰς 
τόν ζη λω τι σμόν ἀ να παύ ε ται ὁ Θε ός, οὔ τε εἰς τόν ἄ κρι τον 
οἰ κου με νι σμόν, ἀλ λ᾿ εἰς τόν ἔν θε ον καί κα τ᾿ ἐ πί γνω σιν ζῆ-
λον, τόν ἐν ἀ γά πῃ κι νού με νον πρός συ νάν τη σιν τοῦ ἔξω τῶν 
σω στι κῶν θριγ κί ων ἀ δελ φοῦ, «ὑ πέρ οὗ Χρι στός ἀ πέ θα νε» 
(Ρωμ. ιδ΄ 15).

Βε βαί ως, ταῦ τα πάν τα πρός εἰ δό τας λέ γο μεν. Ἄλ λω στε ὁ 
πο λι ός Γέ ρων καί Κα θη γού με νος ὑ μῶν ἀ νέ κα θεν δι ε κρί νε το 
ὄχι μό νον διά τήν λι πα ράν θε ο λο γι κήν αὐ τοῦ κα τάρ τι σιν 
καί ὀ ξυ δέρ κει αν, ἀλ λά καί διά τήν με γά λην αὐ τοῦ δι ά κρι-
σιν καί τό ὑ γι ές ἐκ κλη σι α στι κόν φρό νη μα, ἅ τι να ἀν τα να-
κλῶν ται καί εἰς πάν τα τά μέ λη τῆς εὐ λο γη μέ νης Γρη γο ρι α τι-
κῆς οἰ κο γε νεί ας.

Πρίν ἤ κα τα κλεί σω μεν τόν λό γον, ἐ πι θυ μοῦ μεν νά ἐκ φρά-
σω μεν εἰς ὑ μᾶς, Ὁ σι ο λο γι ώ τα τε ἅ γι ε Κα θη γού με νε, καί εἰς 
ὅ λην τήν Ἀ δελ φό τη τα, τήν εὐ α ρέ σκει αν καί τόν δί και ον ἔ-
παι νον τῆς Ἐκ κλη σί ας καί διά τό πλου σι ώ τα τον ἱ ε ρα πο στο-
λι κόν ἔρ γον, τό ὁ ποῖ ον ἐ νερ γεῖ ἡ Μο νή εἰς δι α φό ρους χώ ρας 

τῆς Ἀ φρι κῆς (ὡς ἐ ξω τε ρι κήν Ἱ ε ρα πο στο λήν), ἀλ λά καί εἰς 
τήν Ἀλ βα νί αν καί εἰς πολ λάς ἐ παρ χί ας τοῦ κα θ᾿ ἡ μᾶς Οἰ κου-
με νι κοῦ Θρό νου (ὡς ἐ σω τε ρι κήν τοι αύ την), τῇ προ σκλή σει 
καί εὐ λο γί ᾳ τῶν κα τά τό πους ἐκ κλη σι α στι κῶν ἀρ χῶν. Τοῦ-
το συ νι στᾷ στέ φα νον καλ λι αν θῆ, ὁ ὁ ποῖ ος ἀ πό κει ται ὄχι μό-
νον ταῖς κε φα λαῖς τῶν ἱ ε ρα πο στό λων καί ταῖς ὑ μῶν, ἀλ λά 
καί τῷ Ἁ γί ῳ Ὄ ρει καί τῇ Μη τρί Ἐκ κλη σί ᾳ τῆς Κων σταν τι-
νου πό λε ως, τῆς ὁ ποί ας τέ κνα καί λει τουρ γοί οἱ Γρη γο ρι ά ται 
ἱ ε ρα πό στο λοι ὑ πάρ χουν.

Εὐ χα ρι στοῦ μεν, ἅ γι ε Κα θη γού με νε, διά τήν ὡ ραί αν προ σ-
φώ νη σιν, τούς κα λούς λό γους, τήν πρό φρο να ὑ πο δο χήν καί 
τάς λοι πάς εὐ λα βεῖς ἐκ δη λώ σεις ἀ γά πης καί σε βα σμοῦ πρός 
ἡ μᾶς καί τό ἅ γι ον Πα τρι αρ χεῖ ον.

Εἰς ἀ νά μνη σιν τῆς ση με ρι νῆς Πα τρι αρ χι κῆς ἡ μῶν ἐ πι σκέ-
ψε ως, δε χθῆ τε, πα ρα κα λοῦ μεν, μα ζί μέ τάς ὁ λο καρ δί ους πα-
τρι κάς ἡ μῶν εὐ χάς καί εὐ λο γί ας, καί τό τα πει νόν τοῦ το δῶ-
ρον, ἀ γά πης πολ λῆς καί ἐ κτε νοῦς(*).

«Λοι πόν, ἀ δελ φοί, χαί ρε τε, κα ταρ τί ζε σθε, πα ρα κα λεῖ-
σθε, τό αὐ τό φρο νεῖ τε, εἰ ρη νεύ ε τε, καί ὁ Θε ός τῆς ἀ γά πης 
καί εἰ ρή νης ἔ σται με θ᾿ ὑ μῶν» (Β΄ Κορ. ιγ΄ 11).

(*) Στό σημεῖο αὐτό προσέφερε στόν σεβαστό μας Καθηγούμενο ἐπιστήθιο 
σταυρό καί δικηροτρίκηρα.
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Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ π. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΝ(*)

Τό ἔ τος 2009 συμ πλη ρώ νον ται 30 χρό νι α ἀπό τῆς 
μα κα ρί ας ἐκ δη μί ας τοῦ ἁ γι α σμέ νου Γέ ρον τος π. Ἰ ου-
στί νου Πό πο βι τς. Ἡ συ νεί δη σις τῆς Ἐκ κλη σί ας τόν ἔ-
χει κα τα τά ξει ἤδη με τά τῶν Ἁ γί ων, κα θώς ἡ μορφή 
του, ὁ ἀ γώ νας του, ἡ ὁ μο λο γί α του, τό μαρ τύ ρι ό του, 
τό συγ γρα φι κό του ἔρ γο καί οἱ καρ ποί τῆς φωτει νῆς 
πα ρου σί ας του στό στε ρέ ω μα τῆς Ἐκ κλη σί ας βε βαιώ-
νουν ὅτι ὑ πῆρ ξε κα νών Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως καί ζωῆς. 
Στόν λό γο πού ὁ Κα θη γού με νος τῆς Ἱ ε ρᾶς Μονῆς μας, 
Ἀρ χι μαν δρί της Γε ώρ γι ος, ἐ ξε φώ νη σε κα τά τό 40θή με-
ρο μνη μό συ νο τοῦ μα κα ρι στοῦ π. Ἰ ου στί νου (βλ. σελ. 
45 τοῦ 5ου τεύχ. τοῦ πα ρόν τος πε ρι ο δι κοῦ), με τα ξύ 

(*) ∆ημοσιεύεται ὁ παρών λόγος τοῦ π. Ἰ ου στί νου, ἐπί τῇ 30ετηρίδι ἀπό 
τῆς κοιμήσεώς του.

ἄλ λων εἶ πε: «Στόν τάφο του ἀκουμπᾶ ὅλη ἡ ὀρ θό δοξος 
Σερβία, ὅλη ἡ ὀρθόδοξος Ἑλλάς, τό Ἅγιον Ὄ ρος καί 
ὅλη ἡ Ὀρθοδοξία».

Εἰς μνη μό συ νον αἰ ώ νι ον καί εἰς ἔκ φρα σιν εὐ γνω μο-
σύ νης δι᾿ ὅ ,τι ὑ πῆρ ξε καί δι᾿ ὅ ,τι ἔ πρα ξε καί ἔ γρα ψε ὁ 
ἀ οί δι μος Γέ ρον τας, δη μο σι εύ ου με κα τω τέ ρω κεί με νο 
προ σφω νή σε ως πρός τόν Οἰ κου με νι κό Πα τρι άρ χη Ἀ-
θη να γό ρα, σέ ἰ δι κή μας με τά φρα σι ἀπό τά σερ βι κά. 
Τό κεί με νο αὐ τό βρέ θη κε στό ἀρ χεῖ ο τοῦ π. Ἰ ου στί νου 
καί δη μο σι εύ θη κε στόν τό μο Setve i Zetve (Σπο ρά καί 
συγ κο μι δή), σελ. 558-560, τόν 20ό τό μο τῶν Ἁ πάν-
των του. 

Ὅ πως πα ρα τη ρεῖ ὁ ἐ πι με λη τής τῆς ἐκ δό σε ως, τό κεί-
με νο ἑ τοι μά σθη κε ἀπό τόν π. Ἰ ου στῖ νο γιά νά τό ἐκ φω-
νή σῃ κα τά τήν ὑ πο δο χή τοῦ Πα τρι άρ χου ὁ ἐπίσκο πος 
Σιρμίου Μα κά ρι ος καί εἶ ναι ἕνα κεί με νο γραμ μέ νο 
μέ σο φί α, στό πνεῦ μα τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων, ὡς ὕ μνος 
πρός τόν Θρό νο τῆς Κων /πό λε ως, τόν πρῶ το Θρό νο 
τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας, ἀλ λά ταυ το χρό νως καί 
ὡς ὑ πεν θύ μη σις ὅτι ὁ Θρό νος αὐτός πρέ πει νά μεί νῃ 
πι στός στήν ἁ γί α Ὀρ θο δο ξί α, κα θώς ὁ μα κα ρι στός Γέ-
ρον τας εἶ χε ὑπ᾿ ὄ ψιν του συγ κε κρι μέ νες κατ᾿ ἐ κεί νη 
τήν ἐ πο χή δη λώ σεις καί ἐ νέρ γει ες τοῦ πα τρι άρ χου Ἀ-
θη να γό ρου (ἔνθ᾿ ἀ νωτ. σελ. 849).



16 17

Πανα γι ώ τα τε,
Κα λῶς ἤλ θα τε! Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας καί ἡ Οἰ κου με νι κή 

Ἀ λή θει α τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. Ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θει α τοῦ ἁ-
γί ου Ἀν δρέ ου τοῦ Πρω το κλή του, ὁ ὁ ποῖ ος πρῶ τος ἔ φε ρε 
τό φῶς τοῦ Χρι στοῦ στό Βυ ζάν τι ο καί πρῶ τος μέ τόν ἅ γι ο 
Σταυ ρό ἁ γί α σε τόν χῶ ρο τῆς με τέ πει τα ἐν δό ξου πρω τευ ού-
σης τῆς Βυ ζαν τι νῆς Α ὐ το κρα το ρί ας.

Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θει α ὅ λων τῶν 
Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων πού συγ κρο τή θη καν στό Βυ ζάν τι ο 
καί μά λι στα στήν Κων /πο λι, πού δι ε κή ρυ ξαν καί ἐ μαρ τύ-
ρη σαν τήν Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θει α τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, πού δι᾿ 
αὐ τῆς ἐ φώ τι σαν τήν οἰ κου μέ νη, κα τε τρό πω σαν τίς αἱ ρέ σεις, 
στε ρέ ω σαν σέ κά θε ἐ πο χή τήν Α ἰ ώ νι α Ἀ λή θει α τοῦ Εὐ αγ γε-
λί ου καί ἔ τσι ἐ ξα σφά λι σαν σέ ὅ λους τούς πι στούς τήν σω τη-
ρί α καί τήν αἰ ώ νι ο ζω ή.

Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θει α τοῦ ἁ γί-
ου Γρη γο ρί ου τοῦ Θε ο λό γου, τοῦ ἐν δό ξου πα τρι άρ χου τῆς 
Κων /πό λε ως, ὁ ὁ ποῖ ος μέ τήν χε ρου βι κή του πο λι τεί α καί 
τόν θε ο φώ τι στο νοῦ του ἀ πε κά λυ ψε τά ὑ περ χε ρου βι κά ὕψη 
καί τά ἀ θέ α τα βά θη τῶν ἁ γί ων μυ στη ρί ων τῆς Πα να γί ας Τρι-
ά δος.

Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θει α τοῦ χρυ σορ-
ρή μο νος Εὐ αγ γε λι στοῦ τῆς οἰ κου μέ νης, τοῦ ἁ γί ου Ἰ ω άν νου 
τοῦ Χρυ σο στό μου, τοῦ ὑ πε ρεν δό ξου πα τρι άρ χου τῆς Κων /
πό λε ως, ὁ ὁ ποῖ ος μέ τό πάμ φω το Εὐ αγ γέ λι ο τοῦ Χρι στοῦ 
ἐ φώ τι σε καί εὐ αγ γε λί σθη κε ὅλα τά σκό τη καί τά ἐ ρέ βη, ὄχι 
μό νο τοῦ δι κοῦ μας γηί νου κό σμου ἀλ λά καί ὅ λων τῶν κό-

σμων, μέ σα στούς ὁ ποί ους κι νεῖ ται ὁ ἄν θρω πος καί ἡ ἀν θρω-
πί νη σκέ ψις, δί νον τας θε ό σο φα καί ἀν θρω πί νως κατα νο η τά 
καί ἁ πλᾶ ἀ παν τή σεις σέ ὅλα τά ση μαν τι κώ τα τα προ βλή μα-
τα τοῦ ἀν θρω πί νου πνεύ μα τος.

Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας καί ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θει α τοῦ ἁ-
γί ου Μα ξί μου τοῦ Ὁ μο λο γη τοῦ, ἐ κεί νου τοῦ τα πει νοῦ ἡ γου-
μέ νου στήν Κων /πο λι ἀλ λά ἀ πτο ή του καί φο βε ροῦ ὁ μο λο γη-
τοῦ τῆς Ἀ λη θεί ας, φο βε ροῦ σέ ὅ λους τούς ἐ χθρούς αὐ τῆς τῆς 
Ἀ λη θεί ας, ὁ ὁ ποῖ ος καί σῶ μα καί ψυ χή προ σέ φε ρε ὡς εὐ ώ δη 
θυ σί α στήν Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θει α τῆς Ὀρ θο δο ξί ας.

Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θει α τοῦ ἁ γί-
ου Θε ο δώ ρου τοῦ Στου δί του, τοῦ θε ο δο ξά στου ἡ γου μέ νου 
στήν Κων /πο λι, ὁ ὁ ποῖ ος μέ παρ ρη σί α ἤ λεγ ξε τούς ἀ λα ζό νες 
βα σι λεῖς, τούς ἐ χθρούς τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας, ἀ ψή φη-
σε χι λί ους θα νά τους, ἔ δω σε τά πάν τα γιά τόν Χρι στό, καί 
δέν ἐ πρό δω σε τήν Ἀ λή θει α τοῦ Χρι στοῦ οὔ τε στό πα ρα μι-
κρό.

Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θει α τοῦ ἁ γί ου 
Φω τί ου, τοῦ ἀ λη θῶς με γά λου καί ὑ περ με γί στου πα τρι άρ χου 
τῆς Κων /πό λε ως, ὁ ὁ ποῖ ος ἔ φε ρε μέ σα του ὅλο τό φῶς τῆς 
Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως καί δι α σφά λι σε δι᾿ αὐ τοῦ μέ χρι τῆς 
Συν τε λεί ας τήν αἰ ώ νι α ὁδό τῆς Ὀρ θο δο ξί ας ἀπό τήν ζούγ-
κλα τῆς κα κο δο ξί ας καί τῆς ἀ πι στί ας καί τῆς ἀ θε ΐ ας πού 
ἔ μελ λε νά ἀ κο λου θή σῃ.

Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θει α τοῦ ἁ γί ου 
Συ με ών τοῦ Νέ ου Θε ο λό γου, τοῦ ἡ γου μέ νου στήν Κων /πο λι, 
ὁ ὁ ποῖ ος μέ τήν ἁ γί α του ψυ χή καί τόν Χρι στο φώ τι στο νοῦ 
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του εἶ δε ἐ κεῖ να πού μέ χρι τό τε «ὀ φθαλ μός ἀν θρώ που οὐκ 
εἶ δε καί οὖς οὐκ ἤ κου σε καί ἐπί καρ δί αν ἀν θρώ που οὐκ ἀ-
νέ βη» (Α΄ Κορ. β΄ 9), εἶ δε καί ἐ βί ω σε καί μᾶς ἀ πε κά λυ ψε καί 
πε ρι έ γρα ψε τά μυ στή ρι α τῆς Πα να γί ας Τρι ά δος, τά ὁ ποῖ α 
πρίν ἀπό αὐ τόν δέν εἶ χαν πε ρι γρα φῆ.

Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θει α τῶν ὁ σί ων 
καί θε ο φό ρων καί θε ο σό φων Πα τέ ρων, Βα σι λεί ου τοῦ Νέ-
ου, Ἀν δρέ ου τοῦ διά Χρι στόν Σα λοῦ, Συ με ῶ νος τοῦ Με τα-
φρα στοῦ καί ὅ λων τῶν ὑ πο λοί πων με γά λων ἁ γί ων ἀν δρῶν 
τῆς ἐν δό ξου πρω τευ ού σης τῆς Βυ ζαν τι νῆς αὐ το κρα το ρί ας, 
αὐ τῆς τῆς ἀ λη θῶς ἐν δό ξου καί ὑ πε ρεν δό ξου, δι ό τι ἡ Κων /
πο λις ὡς πρω τεύ ου σα τοῦ Βυ ζαν τί ου ἔ δω σε τούς πε ρισ σο τέ-
ρους ἁ γί ους ἀπό ὅ λες τίς πό λεις τοῦ κό σμου.

Ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θει α τῆς Ὀρ θο δο ξί ας φυ λάσ σε ται μέ-
σα στήν Ὀρ θό δο ξο Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ διά τῆς ἁ γι ό τη-
τος καί τῆς πί στε ως τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων καί Ὁ μο λο γη τῶν, 
ἁ γί ων Μαρ τύ ρων καί Ἀ ναρ γύ ρων, Ἀ σκη τῶν καί Ἐ ρη μι τῶν, 
καί ὅ λων τῶν ὑ πο λοί πων Ἁ γί ων καί ∆ι καί ων, οἱ ὁ ποῖ οι δι-
έ λαμ ψαν μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ καί ἔ γι ναν οἱ 
ἀ θά να τοι ὁ δη γοί μας.

∆ι ό τι σή με ρα, στόν εἰ κο στό αἰ ῶ να, γιά μᾶς τούς Ὀρ θο-
δό ξους ὁ ἅ γι ος Χρυ σό στο μος εἶ ναι πιό ζων τα νός καί πιό ζω-
ο ποι ός καί πιό σπου δαῖ ος ἀπό ὅ λους μας (ἐ μέ να καί ἐ σέ να 
καί ὅ λους ἐ μᾶς τούς Ὀρ θο δό ξους ἀνά τόν κό σμο). Τό ἴ δι ο 
καί ὁ ἅ γι ος Βα σί λει ος ὁ Μέ γας καί ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Θε ο-
λό γος καί ὅλη ἡ χο ρεί α τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων. Μό νο ὑπό τῶν 
Ἁ γί ων Πα τέ ρων ὁ δη γού με νοι καί χει ρα γω γού με νοι βα δί ζου-

με μέ ἀ σφά λει α τήν ὁδό τῆς Οἰ κου με νι κῆς Ἀ λη θεί ας τοῦ Χρι-
στοῦ. Γι᾿ αὐ τό οἱ Ἅ γι οι Πα τέ ρες εἶ ναι γιά μᾶς τούς Ὀρ θο δό-
ξους τό κρι τή ρι ο, τό μέ τρο, τῆς ὀρ θο δο ξί ας μας. Ὀρ θό δο ξο 
εἶ ναι μό νο ἐ κεῖ νο τό ὁ ποῖ ο εἶ ναι τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων καί 
ὅ ,τι εἶ ναι σύμ φω νο μέ αὐ τούς. Κά θε τι ἄλ λο δέν εἶ ναι δι κό 
μας, δέν εἶ ναι ὀρ θό δο ξο, δέν εἶ ναι τοῦ Χρι στοῦ.

Σέ τί συ νί στα ται ἡ Ὀρ θο δο ξί α; Στήν Οἰ κου με νι κή Ἀ λή-
θει α τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων, τῶν Ἁ γί ων Ἀ πο στό λων, τῶν Ἁ-
γί ων Μαρ τύ ρων, τῶν Ἁ γί ων Ἀ ναρ γύ ρων, μέ μία λέ ξι τῶν 
Ἁ γί ων. Α ὐ τή ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θει α ἰ σχύ ει καί γιά τούς ἀγ-
γέ λους στόν οὐ ρα νό καί γιά τούς ἀν θρώ πους στήν γῆ. Καί 
αὐ τή ἡ Ἀ λή θει α εἶ ναι ὅ ,τι κυ ρί ως λεί πει σή με ρα ἀπό τόν 
κό σμο, ὁ ὁ ποῖ ος θα νά σι μα βα σα νί ζε ται τρε φό με νος μέ τά 
ξυ λο κέ ρα τα τοῦ ἀ θέ ου εὐ ρω πα ϊ κοῦ οὑ μα νι σμοῦ καί σχε τι κι-
σμοῦ. Ὁ κό σμος σή με ρα κου ρά στη κε ἀπό δι ε στραμ μέ να εὐ-
αγ γέ λι α Χρι στοῦ. Πε ρισ σό τε ρο πα ρά πο τέ εἶ ναι ἀ ναγ καῖ ο 
στόν κό σμο τό αἰ ώ νι ο Εὐ αγ γέ λι ο τοῦ Χρι στοῦ (Ἀ ποκ. ιδ΄ 
6), τό ὁ ποῖ ο δι α φυ λάσ σε ται μό νο στήν Ὀρ θο δο ξί α. Α ὐ τό εἶ-
ναι τό Εὐ αγ γέ λι ο, στό ὁ ποῖ ο ἐ πι θυ μοῦν νά πα ρα κύ ψουν οἱ 
ἄγ γε λοι (Α΄ Πέ τρ. α΄ 12). Χά ριν αὐ τοῦ τοῦ Εὐ αγ γε λί ου τοῦ 
Χρι στοῦ, αὐ τῆς τῆς Α ἰ ω νί ου Ἀ λη θεί ας τ ῆς Ὀρ θο δο ξί ας, δέν 
εἶ ναι δυ να τόν νά γί νῃ κα νέ νας συμ βι βα σμός, καμ μί α πα ρα-
χώ ρη σις, που θε νά, πο τέ καί μέ κα νέ να.

Πα να γι ώ τα τε,
Χαι ρε τί ζον τας στό πρό σω πό Σας αὐ τήν τήν Οἰ κου με νι κή 

Ἀ λή θει α τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, ἐ μεῖς τα πει νά, ἀπό καρ δί ας, καί 
ἐν προ σευ χῇ ὑ πο κλι νό με θα ἐ νώ πι ον ὅ λων τῶν ἁ γί ων προ-
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κα τό χων Σας στόν πα τρι αρ χι κό Θρό νο τῆς Βα σι λευ ού σης 
καί τούς πα ρα κα λοῦ με καί ἱ κε τεύ ου με: Αὐ τοί οἱ θαυ μά σι οι 
καί ἅ γι οι Πα τέ ρες καί Μάρ τυ ρες νά κα θο δη γοῦν καί χει ρα-
γω γοῦν ὅ λους ἐ μᾶς μέ τήν Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θει α τῆς Ὀρ θο-
δο ξί ας ἀ νά με σα στούς ἀ νέ μους καί τίς θύ ελ λες τῆς τα ρα γμέ-
νης ἐ πο χῆς μας, ὥ στε καί ἐ μεῖς νά δι α φυ λά ξου με καί στούς 
με τα γε νε στέ ρους νά πα ρα δώ σου με αὐ τήν τήν Οἰ κου με νι κή 
Ἀ λή θει α τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, ἡ ὁ ποί α ἔ χει πε ρισ σό τε ρη ἀ ξί α 
ἀπό ὅ λους μα ζί τούς ὁ ρα τούς κό σμους.

Γι᾿ αὐ τό, κα λῶς ἤλ θα τε!
Εὐ λο γη μέ νος ὁ ἐρ χό με νος ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου!

Σάβ βα το τοῦ Λα ζά ρου, 8/21 Ἀ πρι λί ου 1962
Ἱ ε ρά Μο νή Τσέ λι ε

Ἀρ χι μαν δρί της Ἰ ου στῖ νος
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∆Ε Υ ΤΕ ΚΑΙ Η ΜΕ ΙΣ
ΣΥΜ ΠΟ ΡΕ Υ ΘΩ ΜΕΝ Α Υ Τῼ
ΚΑΙ ΣΥ ΣΤΑ Υ ΡΩ ΘΩ ΜΕΝ

ΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥ ΖΗ ΣΩ ΜΕΝ Α Υ Τῼ(*)

Σεβ. Μη τρο πο λί του Προι κον νή σου
κ. κ. Ἰ ω σήφ

ΜΕ ΡΟΣ 1ον

Κυ ρι α κή τῶν Βα ΐ ων πρω ΐ

Ὁ σε βα στός Γέ ρον τας:
Μᾶς ἀ ξί ω σε ὁ Κύ ρι ος, Σε βα σμι ώ τα τε καί ἀ γα πη τοί Πα-

τέ ρες καί ἀ δελ φοί, νά ζή σου με καί μεῖς κά τι ἀπό τήν χα ρά 
καί εὐ λο γί α πού ἔ ζη σαν οἱ ἄν θρω ποι τῆς Ἱ ε ρου σα λήμ καί 
τά ἀ πει ρό κα κα παι δι ά, ὑ πο δε χό με νοι τόν Κύ ρι ο στήν Ἁ γί α 
Πό λι.

Ἡ Ἐκ κλη σί α μας μᾶς δί νει τήν δυ να τό τη τα ὄχι μό νο νά 
ἀ να μι μνη σκώ με θα ἱ στο ρι κῶς τά ἅ γι α καί θεῖ α αὐ τά γε γο νό-
τα ἀλ λά καί νά τά ζοῦ με σάν νά εἶ ναι πα ρόν τα, καί ἔ τσι τό 

(*) Ὁμιλίαι τοῦ Σεβασμιωτάτου (ὡς πρ. Νέας Ζηλανδίας ἀκόμη) εἰς τήν 
Τράπεζαν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα τοῦ ἔτους 
2008. Στό ἑπόμενον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ θά δημοσιευθῇ ἡ συνέχεια τῶν 
ὁμιλιῶν.  
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μά λι στα στήν Ἱ ε ρά Μο νή Γρη γο ρί ου. Ἦ ταν τό 1977, ὅ ταν 
–νε α ρός φοι τη τής τό τε– μέ τήν εὐ χή σας εἶ χα τήν εὐ λο γί α 
νά μοι ρα στῶ τήν κα τά νυ ξι καί τήν χα ρά τῶν ἁ γί ων ἡ με ρῶν 
στό εὐ λο γη μέ νο μο να στή ρι τοῦ Γρη γο ρί ου, ὑπό τήν ἡ γου με-
νί α σας, καί νά σφρα γι σθῇ, πι στεύ ω γιά πάν τα, ἡ ψυ χή μου 
μέ ἐ κεῖ νες τίς ἐμ πει ρί ες.

Εὐ χα ρι στῶ θερ μό τα τα καί ὅλη τήν ἀ δελ φό τη τα, ἡ ὁ ποί α 
μέ ἀ νέ χε ται, καί ἐκ προ οι μί ου ζη τῶ συγ γνώ μη γιά τίς πα ρα-
ξε νι ές μου καί τίς δυ σκο λί ες, τίς ὁ ποῖ ες ἐν δε χο μέ νως φέ ρω 
μέ τήν πα ρου σί α μου, ἤ στό τυ πι κό ἤ στά λει τουρ γι κά ἤ σέ 
ὁ ποι ον δή πο τε το μέ α τῆς μο να στη ρι α κῆς ζω ῆς.

Εἴ πα τε πο λύ σω στά, σε βα στέ Γέ ρον τα, ὅτι πρό κει ται γιά 
με γά λη πα νή γυ ρι σή με ρα. Καί εἶ ναι ὄν τως. Ἀ φοῦ ἐ πλη ρώ θη 
ἡ ψυ χω φε λής Τεσ σα ρα κο στή τήν Πα ρα σκευ ή, αὐ τές οἱ δύο 
ἡ μέ ρες, τό χθε σι νό Σάβ βα το τῆς ἐ γέρ σε ως τοῦ Λα ζά ρου καί 
πο λύ πε ρισ σό τε ρο ἡ ση με ρι νή ἡ μέ ρα τῆς θρι αμ βευ τι κῆς εἰσ-
ό δου τοῦ Κυ ρί ου στά Ἱ ε ρο σό λυ μα, ἀ πο τε λοῦν μία ἔ ξαρ σι 
φω τός, χα ρᾶς, πα νη γύ ρε ως στήν Ἐκ κλη σί α, ἡ ὁ ποί α ταυ τό-
χρο να θά μᾶς δώ σῃ καί δυ νά μεις γιά νά συμ πο ρευ θοῦ με μέ 
τόν Κύ ρι ο λει τουρ γι κῶς στήν πο ρεί α Του πρός τό ἄ χραν το 
Πά θος, τόν Σταυ ρό, τήν εἰς ᾍ δου κά θο δον, ἐπί τῇ προσ δο-
κί ᾳ με το χῆς καί στό φῶς καί τήν χα ρά τῆς Ἀ να στά σε ως καί 
τήν ζω ήν τήν αἰ ώ νι ον, τήν ὁ ποί α Ἐ κεῖ νος, ὁ Νι κη τής τοῦ 
θα νά του χα ρί ζει.

Πα νή γυ ρις λοι πόν, στήν ὁ ποί α ἔ χου με πρω τα γω νι στή 
τόν Κύ ρι ο ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στό καί δεύ τε ρα δί πλα του τά μι-
κρά καί ἀ θῶ α παι δι ά, τά ὁ ποῖ α κα τε νό η σαν αὐ τό τό ὁ ποῖ ο 

«νῦν» εἶ ναι καί τό «ἀεί» τῆς Ἐκ κλη σί ας, καί «εἰς τούς αἰ ῶ-
νας τῶν αἰ ώ νων». Γι᾿ αὐ τό καί ἀ κού σα με στό Συ να ξά ρι ὅ τι, 
σή με ρα ἑ ορ τά ζο με τήν πα νή γυ ρι τῆς θρι αμ βευ τι κῆς εἰ σό δου 
τοῦ Κυ ρί ου στά Ἱ ε ρο σό λυ μα. Με τεί χα με καί μεῖς μέ τήν Χά-
ρι τοῦ Θε οῦ στήν πα νή γυ ρι ἀ νά λο γα μέ τήν προ ε τοι μα σί α 
πού ἔ χει κά νει ὁ κα θέ νας, ἀ νά λο γα μέ τήν πί στι του καί τήν 
προ σευ χή του.

Εὐ χα ρι στοῦ με τόν Κύ ρι ο καί ἀ να φω νοῦ με καί μεῖς πά λιν 
καί πολ λά κις· «Εὐ λο γη μέ νος ὁ Ἐρ χό με νος ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί-
ου» (Ἰωαν. ιβ΄ 13).

Ἔ χου με τήν χα ρά καί τήν εὐ λο γί α νά ἔ χου με σή με ρα, καί 
ὅ λες, πρῶ τα ὁ Θε ός, τίς ἡ μέ ρες τῆς Ἁ γί ας Ἑ βδο μά δος καί τοῦ 
Ἁ γί ου Πά σχα, προ ε στῶ τα τῆς πα νη γύ ρε ως καί τῆς Ἑ ορ τῆς 
μας τόν Σε βα σμι ώ τα το Μη τρο πο λί τη πρ. Ν. Ζη λαν δί ας κ. 
Ἰ ω σήφ, ὁ ὁ ποῖ ος συν δέ ε ται ἀπό τά νε α νι κά του χρό νι α μέ 
τό μο να στή ρι μας. Τόν εὐ χα ρι στοῦ με γιά τήν τι μή καί τήν 
εὐ λο γί α πού μᾶς ἔ κα νε νά ἔρ θῃ νά συ νε ορ τά σου με καί τόν 
πα ρα κα λοῦ με νά μᾶς εἴ πῃ λό γον πνευ μα τι κόν καί πά νυ ὠ φέ-
λι μον καί κα τάλ λη λον τῇ πε ρι στά σει.

Ὁ Σε βα σμι ώ τα τος:
∆ο ξά ζω τόν Θε ό, ὁ Ὁ ποῖ ος μοῦ ἔ δω σε τήν δυ να τό τη τα 

καί τήν εὐ λο γί α αὐ τή, καί εὐ χα ρι στῶ ἐ σᾶς θερ μό τα τα, σε βα-
στέ Γέ ρον τα, γιά τήν πρό φρο να πρό σκλη σι καί ὑ πο δο χή καί 
ὅλη σας τήν ἀ γά πη, τά ὁ ποῖ α ἦ ταν ἐπί πλέ ον στοι χεῖ α πού 
μέ ὤ θη σαν με τά ἀπό 30 χρό νι α (31 συμ πλη ρώ νον ται φέ τος) 
νά ἑ ορ τά σω ξα νά Με γά λη Ἑ βδο μά δα στό Ἅ γι ον Ὄ ρος καί 
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Καί ὅ μως τά παι δι ά, τά ὁ ποῖ α –τί ὡ ραῖ α τό λέ ει ἡ ὄ μορ φη 
γλῶσ σα μας, ἡ Ἑλ λη νι κή: «οἱ ἀ πει ρό κα κοι παῖ δες»!, δη λα δή 
παι δι ά πού δέν εἶ χαν πεῖ ρα τῆς κα κί ας– ἦ ταν ἀ μό λευ τα ἀ κό-
μα, ἀ θῶ α, ἁ γνά, μ᾿ αὐ τήν τήν ἀ θω ό τη τα, τήν ἁ γνό τη τα, τήν 
κα θα ρό τη τά τους ἀ ξι ώ θη καν νά δοῦν, νά δι α κρί νουν ὅτι 
Αὐ τός πού ἐρ χό ταν τα πει νός, κα βά λα πά νω στό που λά ρι ἑ-
νός γα ϊ δου ρι οῦ δέν ἦ ταν ὅ ποι ος κι ὅ ποι ος, δέν ἦ ταν τυ χαῖ ος, 
ἀλ λά ἦ ταν Α ὐ τός τόν ὁ ποῖ ο οἱ Προ φῆ ται, ὁ Σο φο νί ας καί ὁ 
Ζα χα ρί ας καί οἱ ἄλ λοι Προ φῆ ται εἶ χαν προ φη τεύ σει: «Χαῖ-
ρε σφό δρα, θύ γα τερ Σι ών, κή ρυσ σε θύγατερ Ἱ ε ρου σα λήμ· 
ἰ δού γάρ ὁ βα σι λεύς σου ἔρ χε ταί σοι τα πει νός καί πρα ΰς 
καί κα θή με νος ἐπί πῶ λον ὄ νου» (πρβλ. Ζαχ. θ΄ 9). Κα τά λα-
βαν καί εἶ δαν ὅτι Α ὐ τός ἦ ταν ὁ Υἱ ός τοῦ Θε οῦ, ὁ Μεσ σί ας, 
ἡ Προσ δο κί α τοῦ Ἰσ ρα ήλ, ἡ Προσ δο κί α τῶν ἐ θνῶν. Κι ἄ φη-
σαν στήν ἄ κρη τούς ὁ ποι ουσ δή πο τε δι στα γμούς. ∆έν εἶ χαν 
κα νέ να δι στα γμό. Κι ἔ τρε ξαν μ᾿ ὅλη τήν ἁ πλό τη τά τους, κό-
ψα νε κλα δι ά ἀπό τά δέν δρα, ὅ πως συ νη θί ζα νε τά χρό νι α 
τά πα λι ά νά κά νουν στήν ὑ πο δο χή κά ποι ου νι κη φό ρου 
στρα τη λά του πού ἐ πέ στρε φε δα φνο στε φής ἀπό τόν πό λε μο, 
ἔ τσι τόν ὑ πε δέ χον το, μέ κλα δι ά δέν δρων καί ζη το κραυ γά-
ζον τας. Ἔ τρε ξαν κι αὐ τά κι ἔ κο ψαν κλα δι ά ἀπό τά δέν δρα, 
δι ό τι βλέ πα νε Α ὐ τόν ὁ ὁ ποῖ ος εἶ χε νι κή σει ἤδη τόν θά να το 
ἀ να σταί νον τας τόν Λά ζα ρο, καί μέ σα τους εἶ χαν τήν πλη-
ρο φο ρί α ὅτι Α ὐ τός εἶ ναι πού θά ἐ χά ρι ζε ζωή αἰ ώ νι ο στούς 
ἀν θρώ πους. Καί ἐν τῇ ἁ πλό τη τί τους βγά λα νε τά που κα μι σά-
κι α τους καί τά στρώ σα νε κά τω γιά νά πε ρά σῃ ὁ Χρι στός 
ἐ πά νω. Ἦ ταν μία ἔκ φρα σις σε βα σμοῦ καί εὐ λα βεί ας. 

με γά λοι καί σπου δαῖ οι νό ες, σπου δαῖ α μυ α λά τῶν ἡ με ρῶν 
ἐ κεί νων, θε ο λό γοι, με λε τη ταί τῶν Γρα φῶν, ἄν θρω ποι –θά 
λέ γα με σή με ρα πιό ἁ πλᾶ– τῆς Ἐκ κλη σί ας, δέν μπό ρε σαν ὄχι 
μό νο νά τό κα τα λά βουν, ἀλ λά οὔ τε καί ἀπό μα κρυ ά νά τό 
πά ρουν εἴ δη σι.

Μᾶλ λον ἦ ταν σέ τέ τοι α τύ φλω σι, ὥ στε ἦ ταν ἕ τοι μοι ἀ-
κό μη καί τόν Λά ζα ρο νά σκο τώ σουν, με τά ἀπό τήν ἐκ νε-
κρῶν ἔ γερ σί του ἀπό τόν Κύ ρι ο, δι ό τι πολ λοί ἐ πί στευ αν 
στόν Κύ ρι ο βλέ πον τας τόν ἀ να στη μέ νο, τόν ὁ ποῖ ο ἤ ξε ραν 
ὅτι εἶ χε ἀ πο θά νει, εἴ χα νε κλά ψει τέσ σε ρεις ἡ μέ ρες, ἤ ξε ραν 
ὅτι ἦ ταν «ὀ δω δώς» καί τυμ πα νι αῖ ος –ἐ μύ ρι ζε δη λα δή καί 
εἶ χε πρη σθῆ, εἶ χε ἀρ χί σει ἡ ἀ πο σύν θε σις–, καί ξα φνι κά μέ 
τό· «Λά ζα ρε, δεῦ ρο ἔ ξω» τόν εἴ δα νε ὁ λο ζών τα νο καί ὑ γι έ-
στα το ἀ νά με σά τους. Α ὐ τοί ὅ μως ἀν τί νά δο ξά σουν τόν Θεό 
καί νά ποῦν· “μά Α ὐ τός πού μέ ἕνα Του λό γο τόν ἀ νέ στη σε, 
–τοὐ λά χι στον νά βά λουν ἕνα λο γι σμό!– μή πως Α ὐ τός εἶ ναι ὁ 
Μεσ σί ας τόν ὁ ποῖ ο πε ρι μέ νου με; Μή πως Α ὐ τός εἶ ναι ὁ Υἱ ός 
τοῦ Θε οῦ πού προσ δο κοῦ με;” Ἔ κλει σαν τά μά τι α τους πει-
σμα τι κά καί εἶ παν: “Καί Α ὐ τόν θά βγά λου με ἀπό τήν μέ ση, 
καί τόν Λά ζα ρο θά βγά λου με ἀπό τήν μέ ση, οὕ τως ὥ στε νά 
μή ὑ πάρ χῃ κα νέ νας ὁ ὁ ποῖ ος νά Τόν δι α φη μί ζῃ, νά Τόν δι α-
λα λῇ, ἔ στω μέ τήν πα ρου σί α του, ὅτι Α ὐ τός εἶ ναι ὁ Μεσ σί-
ας”. Οἱ ἄν θρω ποι πού ἦ ταν κα θη με ρι νῶς μέ τήν Ἁ γί α Γρα φή 
στά χέ ρι α, οἱ ἄν θρω ποι πού μπαι νό βγαι ναν στόν ναό κα θη-
με ρι νῶς, οἱ ἄν θρω ποι οἱ ὁ ποῖ οι ἦ ταν οἱ ἀρ χι ε ρεῖς, οἱ ἱ ε ρεῖς, 
οἱ ἡ γού με νοι τοῦ λα οῦ τῆς ἐ πο χῆς ἐ κεί νης. 
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ὡ ραῖ ος Νυμ φί ος τῆς Ἐκ κλη σί ας, καί πο ρεύ ε σαι διά δό ξης 
ἀλ λά καί δι᾿ ἀ τι μί ας τήν ὁ δόν πρός τό Πά θος τό ἄ χραν τον, 
τό Πά θος τό ἑ κού σι ον, τό θε λη μα τι κόν, τό Πά θος τό ὁ ποῖ ον 
κα τε δέ χθης γιά τήν δι κή μου σω τη ρί α. Καί εἶ σαι ἕ τοι μος νά 
κα τέ βῃς μέ χρι τήν Κό λα σι, νά ζη τή σῃς μέ σα ἀπό ἐ κεῖ τά παι-
δι ά Σου, τά παι δι ά τοῦ Ἀ δάμ, καί νά ἀ να στή σῃς παγ γε νῆ 
τόν Ἀ δάμ ὡς φι λάν θρω πος. ∆ο ξα σμέ νο τό ὄ νο μά Σου. Γε-
μά τη εὐ γνω μο σύ νη ἡ καρ δι ά μου λέ ει καί ξα να λέ ει καί δέν 
κου ρά ζε ται νά ἐ πα να λαμ βά νῃ: Ὠ σαν νά ἐν τοῖς ὑ ψί στοις! Εὐ-
λο γη μέ νος ὁ Ἐρ χό με νος ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου, ὁ Βα σι λεύς τοῦ 
Ἰσ ρα ήλ, τόν ὁ ποῖ ον ὁ πα λαι ός Ἰσ ρα ήλ τόν ἀρ νή θη κε καί 
τόν πρό δω σε, ἀλ λά Ἐσύ εἶ σαι ὁ Βα σι λεύς τοῦ νέ ου Ἰσ ρα ήλ, 
τοῦ Ἰσ ρα ήλ τῆς Χά ρι τος, τῆς Ἐκ κλη σί ας, ὁ Βα σι λεύς καί 
τῆς δι κῆς μου τῆς καρ δι ᾶς, τῆς ἁ μαρ τω λῆς ἀλ λά καί πο θού-
σης Σε, τῆς πι πτού σης ἀλ λά καί ἀ γω νι ζο μέ νης καί μέ τήν 
Χά ρι Σου ἱ στα μέ νης. Εὐ λο γη μέ νος ὁ Ἐρ χό με νος ἐν ὀ νό μα τι 
Κυ ρίου!”

Εὐ χη θῆ τε, σε βα στέ Γέ ρον τα, νά μᾶς δώ σῃ πολ λή Χά ρι 
ὁ σή με ρον εἰς τήν Ἁ γί αν Πό λιν Εἰ σερ χό με νος, τόν ὁ ποῖ ον 
τό βρά δυ θά ὑ πο δε χθοῦ με πε ρι κεί με νον στο λήν ἀ τι μί ας γιά 
μᾶς, ὡς Νυμ φί ον τῆς Ἐκ κλη σί ας. Νά μᾶς δώ σῃ πολ λή Χά ρι, 
πολ λή δύ να μι. Νά στε ρε ώ σῃ τήν πί στι μας, τήν ἐλ πί δα μας. 
Νά μᾶς ἑ τοι μά σῃ θέ λη σιν με τα νοί ας, θέ λη σιν ἐ πι στρο φῆς, θέ-
λη σιν σω τη ρί ας καί νά δώ σῃ νά ἔ χου με τήν με ρί δα μας ὄχι 
με τά τοῦ προ δό του μα θη τοῦ, ὄχι με τά τῶν ἀ πει θῶν Ἰ ου δαί-
ων, ὄχι με τά τῶν ἀν θρώ πων τῆς πα λαι ᾶς ἐ κεί νης θρη σκεί ας, 
οἱ ὁ ποῖ οι ἔ κλει σαν πει σμα τι κά τά μά τι α τους ἐ νώ πι όν Του, 

Ἐ φώ να ζαν· «Ὠ σαν νά! Εὐ λο γη μέ νος ὁ Ἐρ χό με νος ἐν ὀ-
νό μα τι Κυ ρί ου!». Ὁ ἅ γι ος Νι κό δη μος ὁ Ἁ γι ο ρεί της εἶ δε στά 
κλα δι ά ἐ κεῖ να ὄχι ἁ πλῶς τά σύμ βο λα τῆς νί κης τοῦ ἐρ χο μέ-
νου Βα σι λέ ως, ἀλ λά τά νι κη τι κά κα τά τῶν πα θῶν σύμ βο λα 
καί τά σύμ βο λα τῶν ἱ ε ρῶν ἀ ρε τῶν, τά ὁ ποῖ α πρέ πει νά ἔχῃ 
δρέ ψει ὁ ἀ γω νι στής Χρι στι α νός, καί ὁ κο σμι κός καί ὁ μο να-
χός καί πο λύ πε ρισ σό τε ρο ὁ ἱ ε ρω μέ νος, ἐν ὄ ψει τῶν με γά λων 
ἑ ορ τῶν τοῦ Πά θους καί τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ Κυ ρί ου.

∆έν μπο ροῦ με νά ἐρ χό μα στε μέ ἄ δει α χέ ρι α σ᾿ αὐ τές τίς 
με γά λες ὧ ρες καί τῆς Ἐκ κλη σί ας καί τῆς ζω ῆς μας: «Οὐκ ὀ-
φθή σῃ ἐ νώ πι ον Κυ ρί ου τοῦ Θε οῦ σου κε νός» (∆ευτ. ιστ΄ 16), 
λέ γει ἡ Ἁ γί α Γρα φή, δη λα δή, δέν θά πα ρου σι α σθῇς μπρο στά 
στόν Κύ ρι ό σου μέ ἄ δει α χέ ρι α. Πρέ πει νά ἔ χῃς κά τι, νά κρα-
τᾷς κά τι, καί νά δεί ξῃς μ᾿ αὐ τόν τόν τρό πο ὅτι ἐ πά λαι ψες, 
ὅτι ἀ γω νί σθη κες. Ἐκ φρά ζεις μ᾿ αὐ τόν τόν τρό πο τήν ἀ γά πη 
σου, τήν πί στι σου, τήν εὐ λά βει ά σου, τήν ἀ φο σί ω σί σου 
στόν Χρι στό. Καί τό σπου δαι ό τε ρο πού ἔ χει νά κά νῃ κα νείς 
εἶ ναι νά ἀ γω νι σθῇ τόν κα λό ἀ γῶ να τῆς με τα νοί ας, νά ἔχῃ ἔρ-
γα με τα νοί ας καί νά κρα τά ῃ στά χέ ρι α του –συμ βο λι κά πλέ-
ον– τά βα ΐ α, δεί χνον τας ὅ τι: “Χρι στέ μου ἐ πά λαι ψα, κά που 
ἐ γο νά τι σα, κά που ἐ νί κη σε ὁ ἀν τί δι κος, ἀλ λά δέν μέ ἐ νί κη σε 
εἰς τέ λος. Εἰς τέ λος μέ τήν Χά ρι Σου, μέ τήν δύ να μί Σου, μέ 
τήν βο ή θει ά σου στά θη κα ὄρ θι ος καί ὄρ θι ος ἔρ χο μαι, προσ-
πα θών τας νά μι μη θῶ τήν ἁ πλό τη τα, τήν ἁ γνό τη τα καί τήν 
κα θα ρό τη τα τῶν ἀ πει ρο κά κων παί δων τῆς Ἱ ε ρου σα λήμ, νά 
Σοῦ πῶ: Εὐ λο γη μέ νος ὁ Ἐρ χό με νος ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου! Ὠ-
σαν νά ὁ ἐν τοῖς ὑ ψί στοις, ὁ ὁ ποῖ ος κα τέ βης ἐπί τῆς γῆς, ὁ 
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φι λο τι μί α μεί ζο να ἀ κό μη ἀ γῶ να ἀπό αὔ ρι ο τό πρω ΐ, ἑ τοι μα-
ζό με νοι κι ἐ μεῖς νά ἀκο λου θή σου με λει τουρ γι κῶς τόν Κύ ρι ο 
ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στό στήν μα κρά καί ἀ νάν τη ὁδό πρός τό 
Πά θος.

«Τά Πά θη τά σε πτά ὡς φῶ τα σω στι κά» θά ἀ να τεί λῃ ἡ 
Μ. ∆ευ τέ ρα. Σάν φῶ τα δη λα δή, τά ὁ ποῖ α θά φέγ γουν μέ σα 
στήν ζωή μας καί θά παί ζουν τόν ρό λο πού παί ζει ἕ νας φά-
ρος σ᾿ ἕνα ἐ πι κίν δυ νο ὕ φα λο στήν μέ ση τοῦ πε λά γους γιά 
τήν σω τη ρί α ἑ νός πλοί ου. Ζοῦ με στό «πο λυ τά ρα χον τοῦ βί-
ου κλυ δώ νι ον», στήν πο λυ τρι κυ μι σμέ νη δη λα δή θά λασ σα 
τοῦ βί ου, πού τά ἁλ μυ ρά κύ μα τα τῆς ἁ μαρ τί ας ἀ πει λοῦ νε 
τήν ὕ παρ ξί μας καί τήν σω τη ρί α μας κά θε ὥρα καί στι γμή, 
καί ὁ ζό φος, τό σκο τά δι, ἡ ἀ σέ λη νος νύ κτα τῆς ἁ μαρ τί ας, ὁ 
οἶ στρος τῆς ἀ κο λα σί ας ἑ τοι μά ζε ται ἀνά πᾶ σαν στι γμήν, ἄν 
μεί νου με χω ρίς φῶς, χω ρίς βο ή θει α, χω ρίς στη ρι γμό, νά μᾶς 
“κα ϊ ναν τί σῃ”, ὅ πως λέ νε οἱ ναυ τι κοί, δη λα δή νά μᾶς βου λι ά-
ξῃ αὔ ταν δρους. Τά φῶ τα λοι πόν τῆς Με γά λης Ἑ βδο μά δος, 
δη λα δή τό Πά θος τοῦ Κυ ρί ου, ὁ Σταυ ρός Του, ἡ Ἁ γί α Του 
Ἀ νά στα σις, εἶ ναι αὐ τά τά ὁ ποῖ α θά μᾶς φω τί σουν ὡς τά κα-
τά βα θα τοῦ εἶ ναι μας καί θά μᾶς δώ σουν τίς σω στές προ-
τε ραι ό τη τες στήν ζωή μας, ἀλ λά ταυ τό χρο να καί ὅλη τήν 
σω τή ρι α Χά ρι πού εἶ ναι ἀ πα ραί τη τη καί ἀ ναγ καί α γιά νά 
δι α πλεύ σου με αὐ τό τό πέ λα γος, τό μέ γα πέ λα γος τῆς ζω ῆς 
καί νά προ σορ μι σθοῦ με μέ ἀ σφά λει α στό λι μά νι τῆς Βα σι-
λεί ας τοῦ Θε οῦ.

Κά θε μέ ρα τῆς Με γά λης Ἑ βδο μά δος ἡ Ἐκ κλη σί α μας θά 
μᾶς προ βάλ λῃ καί ὡ ρι σμέ να πρό σω πα ἤ γε γο νό τα, βά σει 

ἀλ λά τήν με ρί δα μας με τά τῶν ἀ πει ρο κά κων παι δί ων, μέ 
τόν ἁ γνό, τόν ἁ πλό ὄ χλο, τόν «πλεῖ στο ὄ χλο», τόν ἀ να ξι ο νό-
μα στο μέν γιά τούς με γά λους καί ἰ σχυ ρούς τῆς ἡ μέ ρας, τοῦ 
ὁ ποί ου ὅ μως τά ὀ νό μα τα εἶ ναι λε πτο με ρῶς γραμ μέ να ἐν βί-
βλῳ ζω ῆς, τήν με ρί δα μας μα ζί μέ τήν Θε ο τό κο, τούς ἁ γί ους 
Ἀ πο στό λους καί ὅ λους τούς Ἁ γί ους, οἱ ὁ ποῖ οι διά βί ου Τόν 
ἐ δό ξα σαν ἔρ γῳ καί λό γῳ καί νο ΐ. Ἀ μήν. 

Κυ ρι α κή τῶν Βα ΐ ων ἑ σπέ ρας

Ὁ λο κλη ρώ νε ται ἀ πό ψε, ἀ γα πη τοί μου, ὁ ἑ ορ τα σμός τῆς 
θρι αμ βευ τι κῆς εἰ σό δου τοῦ Κυ ρί ου στά Ἱ ε ρο σό λυ μα, πού 
μα ζί μέ τήν χθε σι νή ἔ γερ σι τοῦ Λα ζά ρου ἀ πο τε λοῦ σαν ἕνα 
φω τει νό με ταί χμι ο χα ρᾶς καί ἀ να παύ σε ως ἀ νά με σα στήν Ἁ-
γί α καί Με γά λη Τεσ σα ρα κο στή καί στήν Ἁ γί α καί Με γά λη 
Ἑ βδο μά δα, στήν ὁ ποί α εἰ σερ χό με θα λει τουρ γι κῶς μέ τήν ἀ-
κο λου θί α τοῦ Ὄρ θρου τῆς Με γά λης ∆ευ τέ ρας, πού ἐδῶ στό 
Ἅ γι ο Ὄ ρος, κα τά τήν τά ξι καί πα ρά δο σι τῆς Ἐκ κλη σί ας, 
ψάλ λε ται στήν ὥρα της, δη λα δή αὔ ρι ο τό πρω ΐ ξη με ρώ μα-
τα, ὅ ταν θά κτυ πή σῃ τό τά λαν το γιά νά συ να χθοῦ με γιά 
τόν Ὄρ θρο στήν Ἐκ κλη σί α. Α ὐ τός θά εἶ ναι ὁ «Νυμ φί ος» 
καί ὄχι ἀφ᾿ ἑ σπέ ρας, ὅ πως γί νε ται στόν κό σμο τό βρά δυ τῆς 
Κυ ρι α κῆς τῶν Βα ΐ ων. Ἐδῶ τη ρεῖ ται ἡ ἀρ χαί α τά ξις τῆς Ἐκ-
κλη σί ας.

Με τά ἀπό αὐ τήν τήν ἀ νά παυ σι, πού πή ρα με μιά ἀ νά σα 
ἀπό τόν ἀ γῶ να τῆς Με γά λης Τεσ σα ρα κο στῆς, τόν ἀ γῶ να 
τῆς νη στεί ας, πού ἦ ταν κο πι α στι κός γιά τό σῶ μα, κα λού μα-
στε νά ἀ να λά βου με μέ πε ρισ σό τε ρη ὄ ρε ξι καί πε ρισ σό τε ρη 
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τε ρα ὁ Χρι στός, ἀλ λά Α ὐ τός εἶ ναι τό μον τέ λο. Βά σει Α ὐ τοῦ 
ἐ δη μι ούρ γη σε ἡ Τρι σή λι ος Θε ό της τόν Ἀ δάμ, τόν ἄν θρω πο. 
Τό ἀ μνη σί κα κον λοι πόν τοῦ Χρι στοῦ τό εἶ χε ὁ ἅ γι ος Ἰ ω-
σήφ. 

Ὁ Χρι στός μας ἀ κό μη ἦ ταν τό πρό τυ πο τό αἰ ώ νι ο τῆς 
ἁ γνό τη τος, τῆς σω φρο σύ νης καί κα θα ρό τη τος. Καί ὁ ἅ γι ος 
Ἰ ω σήφ εὑ ρέ θη κε μέ σα σέ ἕνα κυ κε ῶ να πει ρα σμῶν, καί μά λι-
στα σέ πλή ρη κο σμι κή ἀ δυ να μί α, προ δω μέ νος, που λη μέ νος 
ἀπό τούς ἀ δελ φούς του, ξε γραμ μέ νος ἀπό ὅ λους. Καί ἐ κεῖ σ᾿ 
αὐ τήν τήν κα τά στα σι, πού θἄ λε γε κα νείς ὅτι ἦ ταν ἡ εὐ και-
ρί α τοῦ δι α βό λου, ἐ κεῖ ἀ πε δεί χθη βρά χος ἀ ρε τῆς καί σω φρο-
σύ νης. Ὅ ταν ἡ κυ ρί α Πε τε φρῆ τόν ἀ πο μό νω σε καί προ σπά-
θη σε νά τόν ὁ δη γή σῃ στήν ἁ μαρ τί α, ὅ πως τοῦ τρά βη ξε καί 
τά ροῦ χα, τἄ φη σε πί σω του καί ἔ φυ γε γυ μνός. Θά ἀ κού σου-
με αὔ ρι ο ὅτι «καί γυ μνός οὐκ ᾐ σχύ νε το, ὡς ὁ πρω τό πλα στος 
πρό τῆς πα ρα κο ῆς» (∆οξαστικόν ἀποστίχων Μ. ∆ευτέρας). 

Σή με ρα τό νά εἶ ναι κα νείς γυ μνός εἶ ναι ὑ πό θε σις ντρο πῆς, 
γι α τί ἔ χου με μέ σα μας τήν ἁ μαρ τί α, ἔ χου με λό γους νά ντρε πό-
μα στε, καί ὅ ταν κα νείς εἶ ναι γυ μνός, εἶ ναι κατάστασις δαι μο-
νι σμοῦ. Ὁ λε γό με νος «γυ μνι σμός» εἶ ναι μία κα τά στα σις δαι-
μο νι σμοῦ! Θυ μη θεῖ τε καί τήν πε ρί πτω σι τοῦ δαι μο νι ζο μέ νου 
στό Εὐ αγ γέ λι ο, ὁ ὁ ποῖ ος «ἱ μά τι ον οὐκ ἐ νε δι δύ σκε το» (Λουκ. 
η΄ 27), ἀλ λά ἔ φευ γε γυ μνός στίς ἐ ρη μι ές καί δε ξι ά καί ἀ ρι στε-
ρά. Ὁ «γυ μνι σμός» λοι πόν ὁ ση με ρι νός εἶ ναι δαι μο νι σμός. 
Ἀλ λά ἐ δῶ, στήν πε ρί πτω σι τοῦ ἁ γί ου Ἰ ω σήφ, ἔ χο με τόν πρό 
τῆς πτώ σε ως. Ἦ ταν ὁ γυ μνι σμός τῆς ἀ θω ό τη τος. Ὁ Ἀ δάμ 
ἔ νοι ω σε τήν γύ μνω σί του με τά ἀπό τήν ἁ μαρ τί α. Τοῦ λέ ει 

τῶν ὁ ποί ων ἐ μεῖς θά κα θρε φτι στοῦ με καί θά στο χα στοῦ με. 
Καί τά πρῶ τα, τῆς Μ. ∆ευ τέ ρας, εἶ ναι τό πρό σω πο τοῦ ἁ γί-
ου Ἰ ω σήφ τοῦ Παγ κά λου καί τό πε ρι στα τι κό τῆς ὑπό τοῦ 
Κυ ρί ου κα τα ρα σθεί σης καί ξη ραν θεί σης συ κῆς.

Ὁ ἅ γι ος Ἰ ω σήφ ὁ Πάγ κα λος εἶ ναι μία εἰ κό να τοῦ Κυ ρί ου 
ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ στήν Πα λαι ά ∆ι α θή κη. Ἡ λέ ξις Πάγ-
κα λος δέν ἔ χει τήν ἔν νοι α ὅτι εἶ χε ὅλο τό σω μα τι κό κάλ λος 
πού μπο ροῦ σε νά δι α νο η θῇ κα νείς, δέν μι λά ει γιά ἐ ξω τε ρι κή 
ὀ μορ φι ά, δέν ξέ ρου με ποι ά ἦ ταν ἡ μορ φή τοῦ ἁ γί ου Ἰ ω σήφ. 
Ἀλ λά μι λά ει γιά τήν ἐ σω τε ρι κή ὀ μορ φι ά, τό κάλ λος τῆς ψυ-
χῆς του, τήν ἁ γνό τη τα καί τήν σω φρο σύ νη του, ἡ ὁ ποί α ἀ πο-
δεί χθη κε πε ρί τρα να πολ λές φο ρές. Καί ὅ ταν ἀ δι κή θη κε ἀπό 
τούς ἀ δελ φούς του ἀπό φθό νο, καί ἔφθα σαν στό ση μεῖ ο νά 
τόν ἐ ξον τώ σουν, νά τόν που λή σουν. Που λή θη κε ἀπό τούς 
ἀ δελ φούς του! Καί ὁ Χρι στός που λή θη κε ἀπό ἀ δελ φό Του, 
ἀπό μα θη τή Του, τόν Ἰ ού δα. Καί δέν ἐ μνη σι κά κη σε ὁ ἅ γι-
ος Ἰ ω σήφ ὁ Πάγ κα λος, ἔ δει ξε ἀ νω τε ρό τη τα, ἔ δει ξε ἀ γά πη. 
Ὅ ταν βρέ θη καν στήν ἀ νάγ κη του, ὅ λους τούς ἀγ κά λι α σε, 
ὅ λους τούς οἰ κο νό μη σε, μέ ὅλη τήν στορ γή του τούς ἐ κά λε σε 
στήν Α ἴ γυ πτο, τούς ἔ ζη σε κυ ρι ο λε κτι κά, τούς ἔ σω σε. Ἔ τσι 
καί ὁ Κύ ρι ός μας, ὁ ἀ μνη σί κα κος Κύ ρι ός μας «λοι δο ρού με-
νος οὐκ ἀν τε λοι δό ρει, πά σχων οὐκ ἠ πεί λει» (Α΄ Πέτρ. β΄ 23). 
Καί ὅ ταν Τόν σταυ ρώ να νε, εἶ πε: «Πά τερ, ἄ φες αὐ τοῖς· οὐ 
γάρ οἴ δα σι τί ποι οῦ σι» (Λουκ. κγ΄ 34). Εἶ χε τό ἀ μνη σί κα κον 
ὅ πως ὁ Χρι στός, ὁ ὁ ποῖ ος –ὡ ραῖ α μᾶς εἶ πε ἡ ἀ νά γνω σις– εἶ-
ναι τό μον τέ λο τῆς δη μι ουρ γί ας τοῦ ἀν θρώ που. Μπο ρεῖ νά 
εἶ ναι πρω θύ στε ρο σχῆ μα. Πρῶ τα ὁ Ἀ δάμ, πο λύ -πο λύ ἀρ γό-
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ἀν θρώ πους, ὅ τι, ὅ ταν θά συ ναν τη θοῦ με μέ τόν Κύ ρι ο, δέν 
πρέ πει νά μᾶς βρῇ ἀ κάρ πους. Πρέ πει νά ἔ χου με καρ πούς. 
Καί οἱ καρ ποί αὐ τοί, λέ γει ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος, εἶ ναι τά 
κα λά ἔρ γα: «Μαν θα νέ τω σαν δέ καί οἱ ἡ μέ τε ροι κα λῶν ἔρ-
γων προ ΐ στα σθαι..., ἵνα μή ὦ σιν ἄ καρ ποι» (Τίτ. γ΄ 14). Νά 
μα θαί νουν οἱ δι κοί μας, δη λα δή οἱ Χρι στι α νοί, νά πρω το πο-
ροῦν σέ κα λά ἔρ γα, γιά νά μή εἶ ναι ἄ καρ ποι. Καί τά κα λά 
ἔρ γα εἶ ναι βε βαί ως ἡ φι λαν θρω πί α καί ἡ ἐ λε η μο σύ νη καί 
ὅλα αὐ τά, ἀλ λά πρω τί στως εἶ ναι τά ἔρ γα τῆς με τα νοί ας, οἱ 
μυ στι κοί στε να γμοί τῆς καρ δι ᾶς, τά δά κρυ α, αὐ τή ἡ ἐ σω τε-
ρι κή κραυ γή ἀπό μέ σα, πού σκί ζον ται τά φυλ λο κάρ δι α καί 
φω νά ζουν: «Ὁ Θε ός, ἱ λά σθη τί μοι τῷ ἁ μαρ τω λῷ» (Λουκ. ιη΄ 
13), «Μνή σθη τί μου, Κύ ρι ε, ὅ ταν ἔλ θῃς ἐν τῆ βα σι λεί ᾳ σου» 
(Λουκ. κγ΄ 42). Α ὐ τά τά δά κρυ α, τά ὁ ποῖ α μυ στι κά στό τα μι-
εῖ ον, δη λα δή στό κρυ φό δω μά τι ο τῆς προ σευ χῆς, ἐ κεῖ μέ σα 
θά στα λά ξουν ἀπό τά μά τι α τοῦ πι στοῦ καί θά πέ σουν σάν 
δι α μάν τι α στή χού φτα τοῦ Θε οῦ. Α ὐ τά τά ἔρ γα πε ρι μέ νει ὁ 
Θε ός, αὐ τούς τούς καρ πούς πε ρι μέ νει ἀπό μᾶς. 

Εὐ χη θῆ τε καί σέ μέ να νά μή μεί νω ἀ μέ το χος τῆς ἀ ρε τῆς 
τοῦ ἁ γί ου Ἰ ω σήφ, τοῦ ὁ ποί ου φέ ρω τό ὄ νο μα, καί νά μή εὑ-
ρε θῶ μέ ἄ δει α χέ ρι α, ἄ καρ πος, τήν ὥρα πού θά συ ναν τη θοῦ-
με tête à tête, πρό σω πο πρός πρό σω πο, μέ τόν Κύ ρι ο. Τό ἴ δι ο 
εὔ χο μαι καί γιά σᾶς. Ἀ μήν.

Με γά λη ∆ευ τέ ρα

Ξη μέ ρω σε Με γά λη Ἑ βδο μά δα, πού εἶ ναι με γά λη ὄχι γι-
α τί ἔ χει πε ρισ σό τε ρες ἡ μέ ρες ἀπό τίς ἄλ λες ἑ βδο μά δες τοῦ 

ὁ Θε ός: “Ποῦ εἶ σαι; Γι α τί κρύ φθη κες;” “Εἶ μαι γυ μνός”. “Καί 
ποι ός σοῦ εἶ πε ὅτι εἶ σαι γυ μνός;” “Ἡ ἁ μαρ τί α, τήν ὁ ποί α δι έ-
πρα ξα προ η γου μέ νως, αὐ τή μοῦ εἶ πε ὅτι εἶ μαι γυ μνός. Α ὐ τή 
μοῦ ἀ πε κά λυ ψε αὐ τήν τήν κα τά στα σι τῆς ντρο πῆς”. Μέ χρι 
ἐ κεί νη τήν ὥρα δέν εἶ χε λό γους νά ντρέ πε ται. Καί ὁ Ἰ ω σήφ, 
δι ό τι ἀ κρι βῶς γιά τήν ἀ πο φυ γή τῆς ἁ μαρ τί ας ἐ πέ τρε ψε στόν 
ἑ αυ τό του αὐ τήν τήν γυ μνό τη τα, ὄχι ἁ πλῶς δέν εἶ χε λό γους 
νά ντρέ πε ται, ἀλ λά εἶ χε νά λά βῃ καί πολ λούς στε φά νους 
ἀπό τόν Κύ ρι ο.

Ἀ μνη σί κα κος, λοι πόν, σώ φρων, ἁ γνός, παρ θέ νος, ἐ λε ή-
μων, φι λάν θρω πος. Ἦ ταν αὐ τός πού στά χρό νι α τῆς σι τοδεί-
ας, τῆς πεί νας τῆς με γά λης, ἄ νοι ξε τίς ἀ πο θῆ κες, ἄ νοι ξε τά 
τα μεῖ α, ἄ νοι ξε τό σπί τι του καί «ἐ σκόρ πι σεν, ἔδωκε τοῖς πέ-
νη σιν· ἡ δι και ο σύ νη αὐ τοῦ μέ νει εἰς τόν αἰ ῶ να τοῦ αἰῶνος» 
(Ψαλμ. ρια΄ 9).

Πα ρου σι ά ζον τάς μας λοι πόν τόν ἅ γι ο Ἰ ω σήφ ἡ Ἐκ κλη-
σί α, ἔ χει νά μᾶς πῇ νά τόν μι μη θοῦ με κα τά δύ να μιν, καί οἱ 
μο να χοί καί οἱ κο σμι κοί καί πο λύ πε ρισ σό τε ρο ἐ μεῖς οἱ κλη-
ρι κοί καί ἀ κό μη πε ρισ σό τε ρο οἱ Ἐ πί σκο ποι, οἱ ὁ ποῖ οι ἔ χου-
με μεί ζο να εὐ θύ νη ἀ πέ ναν τι τοῦ Θε οῦ.

Καί τό πε ρι στα τι κό τῆς ξη ραν θεί σης συ κῆς ἔ χει νά μᾶς 
πῇ, νά μή μᾶς βρῇ καί μᾶς ἀ κάρ πους ὁ Χρι στός, χω ρίς καρ-
πούς με τα νοί ας. ∆ι ό τι βε βαί ως ὁ Χρι στός δέν εἶ ναι ἐκ δι κη-
τι κός: “Πει νοῦ σα. ∆έν βρῆ κα καρ πούς. Κα τα ρα μέ νη νἄ σαι. 
Νά ξε ρα θῇς!”, δι ό τι τό τε θά ἦ ταν ἐμ πα θής ὁ ἀ πα θής Θε ός. 
Μα κρυ ά ἀπό μᾶς τέ τοι α βλα σφη μί α! Μα κρυ ά ἀπό μᾶς τέ-
τοι α ὕ βρις. Ἀλ λά ἦ ταν μία προ ει δο ποί η σις γιά μᾶς τούς 
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εἶ ναι συν δε δε μέ νη μέ τήν Κρί σι, τήν τε λι κή καί αἰ ώ νι ο Κρί-
σι, ἐ νώ πι ον τῆς ὁ ποί ας θά εὑ ρε θοῦ με ὅ λοι, καί ὅ σοι τήν πι-
στεύ ου με καί ὅ σοι ἔξω ἀπό τήν μάν δρα τῆς Ἐκ κλη σί ας δέν 
τήν πι στεύ ουν, δέν τήν πε ρι μέ νουν ἤ δέν τήν φαν τά ζον ται. 
Θά ἔρ θῃ, λέ ει, «τό ση μεῖ ον τοῦ Υἱ οῦ τοῦ ἀν θρώ που» (Ματθ. 
κδ΄ 30)· θά προ πο ρεύ ε ται. Ποι ό εἶ ναι αὐ τό τό ση μεῖ ον; Εἶ ναι 
ὁ Σταυ ρός τοῦ Χρι στοῦ. Ὁ Τί μι ος καί Ζω ο ποι ός Σταυ ρός. 
Α ὐ τόν τόν ὁ ποῖ ο πολ λοί τόν ἐ βλα σφή μη σαν ἔρ γῳ καί λό-
γῳ στήν ζωή τους, τόν πε ρι φρό νη σαν, τόν λη σμό νη σαν ἤ 
ὅ ταν ἐ τέ θη στόν ὦμο τους τόν ἀ πέρ ρι ψαν. Α ὐ τός ὁ Σταυ ρός 
τοῦ Κυ ρί ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, τό λά βα ρο τῆς δό ξης Του! 
Α ὐ τό εἶ ναι τό ση μεῖ ο τῆς δό ξης, αὐ τή εἶ ναι ἡ δό ξα τοῦ Χρι-
στοῦ, ὁ Σταυ ρός τοῦ Κυ ρί ου.

Ὑ πάρ χει μία πα ρε ξή γη σις με γά λη. Ὀ λί γον πρό τοῦ Πά-
θους ἐ πλη σί α σαν τόν Κύ ρι ο νά τόν δοῦ νε με ρι κοί Ἕλ λη νες, 
οἱ ὁ ποῖ οι εἶ χαν πά ει νά λά βουν μέ ρος στό Ἰ ου δα ϊ κό Πά σχα 
στά Ἱ ε ρο σό λυ μα. ∆η λα δή προ σή λυ τοι στόν Ἰ ου δα ϊ σμό, ἑλ λη-
νι κῆς κα τα γω γῆς, γλώσ σης καί πο λι τι σμοῦ. Καί εἶ παν στόν 
Χρι στό: “Ἦλ θαν κά ποι οι Ἕλ λη νες νά σέ δοῦν”. Καί Ἐ κεῖ-
νος ἀ τά ρα χος τούς εἶ πε: «ἐ λή λυ θεν ἡ ὥ ρα ἵνα δο ξα σθῇ ὁ Υἱ-
ός τοῦ ἀν θρώ που» (Ἰ ωαν. ιβ΄ 23). Καί ἐ νό μι σαν με ρικοί ὅτι 
ἦλ θε ἡ ὥρα νά δο ξα σθῇ ὁ Χρι στός ἀπό τούς Ἕλ λη νες. Ἀπό 
ἕνα ἔ θνος, ἕ να λα ό! Ὅτι ἐ μεῖς θά γι νό μα σταν ἡ ἀ φορ μή καί ἡ 
αἰ τί α νά δο ξα σθῇ ὁ Κύ ρι ος ἡ μῶν Ἰ η σοῦς Χρι στός! Εἶ ναι πο-
λύ ἀ φε λής καί πο λύ μα κρυ ά ἀπό τήν ἀ λή θει α μία τέ τοι α ἑρ-
μη νεί α. Ἡ δό ξα τοῦ Χρι στοῦ εἶ ναι ὁ Σταυ ρός. Γιά τόν Σταυ-
ρό μι λοῦ σε. Γιά τό Πά θος Του συ νέ χι ζε πα ρα κά τω νά τούς 

χρό νου ἤ γι α τί ἐν δε χο μέ νως οἱ ὧ ρες κα θε μι ᾶς ἡ μέ ρας εἶ ναι 
πε ρισ σό τε ρες ἀπό τίς ὧ ρες τῶν συ νή θων ἡ με ρῶν τοῦ ἔ τους, 
ἀλ λά γι α τί εἶ ναι με γά λα καί σπου δαῖ α αὐ τά τά ὁ ποῖ α λαμ-
βά νουν χώ ρα σ᾿ αὐ τήν τήν ἑ βδο μά δα. Εἶ ναι με γά λη ἡ τα πεί-
νω σις τοῦ Κυ ρί ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. Εἶ ναι με γά λη ἡ μα-
κρο θυ μί α Του. Εἶ ναι μέ γα τό Πά θος Του. Εἶ ναι με γά λη ἡ 
ἀ γά πη Του γιά τόν ἄν θρω πο. Εἶ ναι με γά λη ἡ ἀ νε ξι κα κί α 
Του. Εἶ ναι με γά λη ἡ ἀ μνη σι κα κί α Του. Εἶ ναι μέ γας ὁ Σταυ-
ρός Του. Εἶ ναι μέ γας ὁ θά να τός Του. Εἶ ναι με γά λη ἡ κα τά-
βα σίς Του στά τα μεῖ α τοῦ ᾍ δου. Εἶ ναι με γά λη ἡ λύ τρω σις, 
τήν ὁ ποί α προ σφέ ρει στόν Ἀ δάμ παγ γε νῆ, σέ ὅλο δη λα δή τό 
ἀν θρώ πι νο γέ νος. Εἶ ναι με γά λη ἡ Ἀ νά στα σίς Του, ἡ ὁ ποί α 
κα τό πιν θά ἀ κο λου θή σῃ. Εἶ ναι με γά λη ἡ λύ τρω σις, με γά λη ἡ 
σω τη ρί α, με γά λη ἡ αἰ ω νι ό τη τα πού μᾶς προ σφέ ρει. Κι ὅλα 
αὐ τά συγ κε φα λαι ω μέ να θά τά ζή σου με λει τουρ γι κά αὐ τές 
τίς ἡ μέ ρες, αὐ τές τίς ὧ ρες. Ἀπό τήν Ἁ γί α καί Με γά λη ∆ευ τέ-
ρα μέ χρι τήν Ἁ γί α καί Με γά λη Κυ ρι α κή τοῦ Πά σχα.

Ἀ κού σα με στό Εὐ αγ γέ λι ο, τό ὁ ποῖ ο δι α βά στη κε προηγου-
μέ νως στήν Προ η γι α σμέ νη, ἕνα με γά λο, συν τα ρα κτι κό γε γο-
νός, τό ὁ ποῖ ο πε ρι μέ νει τήν ἀν θρω πό τη τα, μᾶς πε ρι μέ νει ὅ-
λους. Ἕνα γε γο νός, τό ὁ ποῖ ο πι στεύ ου με καί ὁ μο λο γοῦ με 
κά θε φο ρά πού λέ με τό Σύμ βο λο τῆς Πί στε ως: «Καί πά λιν 
Ἐρ χό με νον με τά δό ξης κρῖ ναι ζῶν τας καί νε κρούς, οὗ τῆς 
βα σι λεί ας οὐκ ἔ σται τέ λος». Προσ δο κοῦ με τήν ∆ευ τέ ρα Πα-
ρου σί α τοῦ Κυ ρί ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, τήν Πα ρου σί α 
Του ἡ ὁ ποί α θά εἶ ναι γε μά τη δό ξα, δέν θά εἶ ναι μέ τήν ταπεί-
νω σι τῆς πρώ της ἐ λεύ σε ώς Του. Τήν Πα ρου σί α ἡ ὁ ποί α θά 
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στά καί πο λύ -πο λύ πιό μα κρυ ά. Στήν ∆ευ τέ ρα Πα ρου σί α 
καί στήν Κρί σι καί στόν λό γο τόν ὁ ποῖ ο ἔ χου με νά δώ σου-
με, στήν ἀ πο λο γί α τήν ὁ ποί α ἔ χου με νά κά νου με ἐ νώ πι ον 
τοῦ Κυ ρί ου. Καί εἶ ναι σάν νά μᾶς φω νά ζῃ μέ χί λι ες σάλ πιγ-
γες ἰ ε ρι χούν τι ες ἡ Ἐκ κλη σί α μας (σάν τίς σάλ πιγ γες δη λα-
δή πού σαλ πί σα νε καί πέ σαν τά τεί χη τῆς Ἰ ε ρι χοῦς στήν Π. 
∆ια θή κη) καί νά μᾶς λέ ῃ: “Προ σέξ τε, ἀ ξι ο ποι ῆ στε τήν θυ σί α 
τοῦ Χρι στοῦ, ἀ ξι ο ποι ῆ στε τήν τα πεί νω σι, ἀ ξι ο ποι ῆ στε τήν 
Χά ρι, ἀ ξι ο ποι ῆ στε τόν Σταυ ρό Του, ἀ ξι ο ποι ῆ στε τήν κά θο-
δό Του μέ χρι τήν Κό λα σι, ἀ ξι ο ποι ῆ στε τήν Ἀ νά στα σί Του, 
ἀ ξι ο ποι ῆ στε τά πάν τα, τά ὁ ποῖ α θά δῆ τε νά πα ρου σι ά ζων-
ται μπρο στά σας, οὕ τως ὥ στε, ὅ ταν θἄρ θῃ ἡ ὥρα νά βρε θῆ τε 
ἀ πέ ναν τί Του, νά μή βρε θῆ τε πρό δυ σα ρέ στου ἐκ πλή ξε ως, 
καί νά μή εἶ ναι ἡ ἀ νά στα σίς σας ἀ νά στα σις κρί σε ως, δη λα δή 
κα τα κρί σε ως, κα τα δί κης, ἀλ λά νά εἶ ναι ἀ νά στα σις ζω ῆς αἰ ω-
νί ου, ἀ νά στα σις τήν ὁ ποί α θά σφρα γί σῃ ἡ χα ρά καί τό φῶς 
τῆς κοι νω νί ας μέ ὅλη τήν Ἁ γί α Τρι ά δα, μέ τήν Ὑ πε ρα γί α 
Θε ο τό κο, μέ ὅ λους τούς φω το ει δεῖς Ἀγ γέ λους καί Ἀρ χαγ γέ-
λους”.

Μα κά ρι μέ τίς εὐ χές τοῦ σε πτοῦ Γέ ρον τος καί Κα θη γου μέ-
νου π. Γε ωρ γί ου καί τῶν Πα τέ ρων νά ἀ ξι ω θοῦ με ὅ λοι μας, 
ὄχι μό νον ἡ ἀ δελ φό της ἀλ λά καί οἱ ὑ πό λοι ποι, οἱ προ σκυ-
νη ταί, καί τε λευ ταῖ ος καί ἐγώ πού εἶ μαι μα ζί σας, αὐ τῆς τῆς 
με γά λης Χά ρι τος, νά οἰ κει ο ποι η θοῦ με ἐπί σω τη ρί ᾳ μας τήν 
Χά ρι τοῦ ἀ χράν του Πά θους καί τῆς Ἀ να στά σε ως. Ἀ μήν.

λέ ῃ. Τούς τό ἔ βα ζε μέ τό κου τα λά κι στό στό μα. Ὅτι ἡ δό ξα 
Του θά εἶ ναι ἡ ἐ σχά τη τα πεί νω σις. Γι α τί ὁ σταυ ρός ἤ τα νε ὁ 
με γα λύ τε ρος ἐ ξευ τε λι σμός, ἦ ταν ἡ θα να τι κή κα τα δί κη πού 
προ ο ρι ζό ταν γιά τούς χει ρο τέ ρους κα κούρ γους. Ἕνα συ νη-
θι σμέ νο κα κοῦρ γο τόν κα τε δί κα ζαν ἤ σέ ἀ πο κε φα λι σμό ἤ 
σέ κρέ μα σμα ἤ σέ λι θο βο λι σμό. Ἀλ λά τά με γαλύ τε ρα κα θάρ-
μα τα τῆς κοι νω νί ας, τούς πιό εἰ δε χθεῖς ἐγ κλη μα τί ες, αὐ τούς 
πού εἶ χαν δι α πρά ξει τά ἀ νή κου στα, αὐ τούς ἐ σταυ ρώ να νε. 
Γι᾿ αὐ τό καί λέ γα νε: «ἐ πι κα τά ρα τος πᾶς ὁ κρε μά με νος ἐπί 
ξύ λου» (Γαλ. γ΄ 13). Κα τα ρα μέ νος εἶ ναι κά θε ἕ νας ὁ ὁ ποῖ-
ος σταυ ρώ νε ται. Καί ἐ δῶ, αὐ τήν τήν κα τά ρα τήν ἀ νέ λαβε 
πάνω Του ὁ Κύ ρι ος ἡ μῶν Ἰ η σοῦς Χρι στός, θε λη ματι κά, μέ 
ὅλη Του τήν εὐ χα ρί στη σι, μέ ὅλη Του τήν ὄ ρε ξι, γιά νά ἀ-
παλ λά ξῃ ἐ μᾶς ἀπό τήν κα τά ρα καί γιά νά μᾶς δώ σῃ τήν 
εὐ λο γί α, τήν ζω ή, τήν χα ρά καί τό φῶς τό αἰ ώ νι ο. 

Α ὐ τός ὁ Σταυ ρός, λοι πόν, ἡ δό ξα τοῦ Χρι στοῦ, θά προ-
η γη θῇ μα ζί μέ τούς ἁ γί ους Ἀγ γέ λους καί Ἀρ χαγ γέ λους, καί 
θά κρι θοῦ με ὅ λοι μέ ἕνα νό μο, μέ μία ζυ γα ρι ά: Τόν νό μο 
τοῦ Εὐ αγ γε λί ου, τόν νό μο τῆς ἀ γά πης. Τά θυ μᾶ στε: «Ἐ πεί-
να σα καί ἐ δώ κα τέ μοι» ἤ ἀν τί θε τα «καί οὐκ ἐ δώ κα τέ μοι» 
οἱ ἄλ λοι, «ἐ δί ψη σα καί ἐ πο τί σα τέ με» ἤ «οὐκ ἐ πο τί σα τέ με», 
ἤ μουν ξέ νος καί μέ δε χθή κα τε ἤ δέν μέ δε χθή κα τε, ἤ μουν 
ἀ σθε νής καί μέ ἐ πι σκε φθή κα τε καί μέ πα ρη γο ρή σα τε ἤ δέν 
μέ ἐ πι σκε φθή κα τε καί δέν μέ πα ρη γο ρή σα τε, καί οὕ τω κα θ᾿ 
ἑ ξῆς (Ματθ. κε΄ 31-46).

Ἡ Με γά λη ∆ευ τέ ρα, λοι πόν, εἰ σά γον τάς μας στήν Ἑ βδο-
μά δα τῶν Πα θῶν, μᾶς γυ ρί ζει τό βλέμ μα πο λύ -πο λύ πιό μπρο-
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ες τίς ὁ ποῖ ες ἔχω κά νει, τί νά Τοῦ προ σφέ ρω;” Ἐ σκέ φθη κε 
λοι πόν νά πά ρῃ ἕνα ἄ ρω μα σπου δαῖ ο, τό ὁ ποῖ ο κα τά τήν 
πα ρά δο σι ἦ ταν πο λύ τι μο.

Ἄ κου σε ποῦ βρί σκε ται ὁ Χρι στός, ἔ σπευ σε, ἐ πῆ γε, ἔ πε σε 
στά πό δι α Του. ∆έν μπο ροῦ σε νά μι λή σῃ, δέν εἶ χε λό γι α νά 
πῇ. Τί νά πῇ; Μι λοῦ σε ἡ τα πεί νω σίς της, ἡ συν τρι βή της, τά 
δά κρυ ά της. Τά χρό νι α ἐ κεῖ να συ νή θι ζαν νά πλύ νουν τά πό-
δι α τῶν ξέ νων πού μπαῖ ναν σ᾿ ἕνα σπί τι, καί μά λι στα τήν 
δου λει ά αὐ τή τήν κά ναν οἱ τε λευ ταῖ οι δοῦ λοι, κά τι τό ὁ ποῖ ο 
ἐ μι μή θη καί ὁ Χρι στός –θά μᾶς ὑ πεν θυ μί σῃ τό γε γο νός αὐ τό 
αὔ ρι ο ἡ Ἐκ κλη σί α, στόν Νι πτῆ ρα–. Καί ἡ γυ ναί κα ἐ κεί νη ἀν-
τί νά χρη σι μο ποι ή σῃ νε ρό, ἐ χρη σι μο ποί η σε τούς κρου νούς 
τῶν δα κρύ ων της γιά νά πλύ νῃ τά πό δι α τοῦ Χρι στοῦ, καί 
κα τό πιν τά ἄ λει ψε μέ ἐ κεῖ νο τό πο λύ τι μο μύ ρο καί, ἀ φοῦ ξέ-
πλε ξε τά μαλ λι ά της τά μα κρυ ά καί τά σκού πι σε, ἔ μει νε ἐ κεῖ 
θρη νών τας. Τί πο τε! ∆έν ἀ κού σα με μέ σα ἀπό τό Εὐ αγ γέ λι ο 
νά πῇ μία λέ ξι. Ἁ πλῶς αὐ τήν τήν συν τρι βή τήν με γά λη, τήν 
ἐκ φρα στι κή μι ᾶς τε λεί ας με τα νοί ας εἴ δα με στό πρό σω πο καί 
στήν κί νη σι αὐ τῆς τῆς γυ ναί κας. Καί μα θαί νο με ἀπ᾿ αὐ τήν 
τήν με τά νοι α. 

Ὅ λοι δέν ἔ χουν πέ σει σέ σαρ κι κές ἀ κο λα σί ες κα τά τήν 
πρᾶ ξι, ἀλ λά κα τά τόν νοῦ, τήν σκέ ψι, τήν δι ά νοι α «οὐ δείς 
κα θα ρός ἀπό ρύ που». Ἔ λε γε μέ γας Πα τήρ τῆς Ἐκ κλη σί ας: 
«Καί γυ ναῖ κα οὐ γι νώ σκω καί παρ θέ νος οὐκ εἰ μί». Καί πο τέ 
μου δέν μα γα ρί στη κα μέ ἕνα δεύ τε ρο πρό σω πο, καί ὅ μως 
δέν νοι ώ θω μέ σα μου ὅτι εἶ μαι παρ θέ νος! ∆ι ό τι ἡ ὑ πό θε σις 
τῆς κα θα ρό τη τος δέν εἶ ναι μό νον ἐ ξω τε ρι κή ἀλ λά καί ἐ σω-

Με γά λη Τρί τη

Εἶ ναι ἡ ἡ μέ ρα κα τά τήν ὁ ποί α ἡ Ἐκ κλη σί α μας μᾶς πα ρου-
σι ά ζει μία μορ φή μπρο στά μας πρός μί μη σιν καί δει λά- δει λά 
πα ρου σι ά ζε ται ἀπό δί πλα καί μία ἄλ λη πρός ἀ πο φυ γήν. Ἡ 
πρώ τη μορ φή ἦ ταν βου τη γμέ νη μέ σα στό σκο τά δι καί ξα φνι-
κά φω τί σθη κε ὁ λό κλη ρη. Ἡ ἄλ λη, ἐνῶ ἦ ταν βου τη γμέ νη στό 
φῶς, ἄρ χι σε νά σκο τει νι ά ζῃ μέ χρι πού βυ θί στη κε ἐν τε λῶς 
στό σκο τά δι. Ἡ πρώ τη εἶ ναι μία γυ ναί κα τοῦ δρό μου. Ἡ 
δεύ τε ρη εἶ ναι ἕ νας ἀ πό στο λος, ἕ νας ἀπό τό δω δε κά ρι θμον 
τῶν μα θη τῶν τοῦ Χρι στοῦ. 

Ἡ γυ ναί κα ἐ κεί νη τοῦ δρό μου εἶ χε ζή σει μία ζωή βου τη-
γμέ νη μέ χρι τά μαλ λι ά τῆς κε φα λῆς της μέ σα στήν ἁ μαρ τί α 
καί στήν ἀ κο λα σί α. Προ σπα θοῦ σε νά γε μί σῃ τό κε νό τῆς 
ψυ χῆς της, στό ὁ ποῖ ο προ φα νῶς δέν εἶ χε κρα τή σει θέ σι γιά 
τόν Θε ό, μέ ἀ γά πες προ σω ρι νές, πρό σκαι ρες, ἀλ λά τό κε νό 
αὐ τό οὐ δέ πο τε ἐ γέ μι σε, καί ἡ γυ ναί κα αὐ τή οὐ δέ πο τε ἐ γνώ-
ρι σε πλη ρό τη τα ψυ χῆς, δέν εἶ δε –ἄς τό ποῦ με ἔ τσι– πα ρά τό 
πλῆ θος τῶν ἡ δο νῶν τό ὁ ποῖ ο ἀ πε λάμ βα νε, πο τέ μιά ἄ σπρη 
μέ ρα στήν ὁ ποί α νά γεύ τη κε ἀ λη θι νή χα ρά.

Πλη ρο φο ρή θη κε ὅτι ὑ πῆρ χε ἕ νας δι δά σκα λος, τόν ὁ ποῖ ο 
ὡ ρι σμέ νοι ἔ λε γαν ὅτι ἦ ταν ὁ Μεσ σί ας καί ὡ ρι σμέ νοι τόν ἀ-
πέρ ρι πταν. Ἄλ λοι λοι πόν ἔ λε γαν ὅτι ἦ ταν ὁ Μεσ σί ας, ὁ ἀ να-
με νό με νος τῶν Προ φη τῶν, ὁ Υἱ ός τοῦ Θε οῦ, ὁ λυ τρω τής τοῦ 
Ἰσ ρα ήλ. Καί σάν νά ξύ πνη σε μέ σα της ἡ νε κρή ὡς ἐ κεί νη τήν 
ὥρα συ νεί δη σις καί εἶ πε: “Θά πάω νά τόν βρῶ καί θά πέ σω 
στά πό δι α Του. Τί νά τοῦ προ σφέ ρω; Πέ ρα ἀπό τίς ἁ μαρ τί-
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Ὑ πάρ χει μία μυ θο λο γί α, μία πα ρα φι λο λο γί α γύ ρω ἀπό 
τό πρό σω πο τῆς ἁ γί ας Κασ σι α νῆς, ὅτι τά χα ἡ ἁ γί α Κασ σι-
α νή στά νει ά τα της εἶ χε πα ρα συρ θῆ καί αὐ τή στόν βίο τῆς 
ἁ μαρ τί ας καί ὅτι ἀπό τά δι κά της βι ώ μα τα ἐ ξέ φρα σε καί ἔ-
γρα ψε αὐ τόν τόν ὕ μνο. Αὐ τά εἶ ναι πα ρα μύ θι α τῆς Χα λιμᾶς! 
Ἡ ἁ γί α Κασ σι α νή ἦ ταν ἁ γνή καί παρ θέ νος. Ἁ πλῶς, συγ κι-
νη μέ νη καί αὐ τή καί συγ κλο νι σμέ νη ἀπό τήν με τά νοι α τῆς 
γυ ναι κός τοῦ Εὐ αγ γε λί ου, μέ τό χά ρι σμα τό μέ γα τό ποι η -
τι κό τό ὁ ποῖ ο εἶ χε λά βει ἀπό τόν Χρι στό, ἔ γρα ψε αὐ τό τό 
ποί η μα. Μή ξε χνᾶ τε ὅτι καί ἡ ποί η σις εἶ ναι ἕνα χά ρι σμα τοῦ 
Θε οῦ καί ὅτι οἱ τρεῖς με γα λύ τε ροι θε ο λό γοι τῆς Ἐκ κλη σί ας 
μας ποι η ταί εἶ ναι. Καί ὁ ἅ γι ος Ἰ ω άν νης ὁ Εὐ αγ γε λι στής (ἄν 
δι α βά σου με τήν Ἀ πο κά λυ ψι, ἕνα ποί η μα εἶ ναι ἡ Ἀ πο κά λυ-
ψις). Καί ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Θε ο λό γος τό ἴ δι ο, ποι η τής. 
Καί ὁ ἅ γι ος Συ με ών ὁ Νέ ος Θε ο λό γος, καί ἐ κεῖ νος ποι η τής. 
Καί ἡ ἁ γί α Κασ σι α νή ἦ ταν μία με γά λη θε ο λό γος καί μία 
με γά λη ποι ή τρι α τῆς Ἐκ κλη σί ας καί ἔ γρα ψε αὐ τό ἀπό πε ρίσ-
σευ μα Χά ρι τος, πού ἐ δέ χθη κε ἀπό τόν Θε ό, μέ ὅ λον αὐ τόν 
τόν λυ ρι σμό, καί συγ κι νεῖ χι λι ά δες ψυ χές. Εἶ ναι δέ πα ρή γο-
ρο ὅτι τά τε λευ ταῖ α χρό νι α καί στόν κό σμο –ἐδῶ τό χα ρή-
κα με μέ σα στήν πα ρά δο σι μέ τήν πα ρα δο σι α κή μου σι κή ἐ-
πέν δυ σι καί ἐκ τέ λε σι, καί γιά τήν ὁ ποί α εὐ χα ρι στοῦ με πο λύ 
τούς Πα τέ ρες πού τό ψά λα νε καί στόν Ὄρ θρο καί στόν Ἑσ-
πε ρι νό– ἀλ λά καί στόν κό σμο πλέ ον στα μα τή σα νε ἐ κεῖ να 
τά λα ζα ρό νι κα μέ τίς τε τρα φω νί ες καί τίς καν τά δες, πού τό 
κά να νε θέ α τρο τήν Μ. Τρί τη τό βρά δυ καί πη γαί να νε στήν 
Ἐκ κλη σί α τά χα γιά νά ἀ κού σου νε τό τρο πά ρι ο τῆς Κασ σι α-

τε ρι κή στήν καρ δι ά, μέ σα ἀπό τήν ὁ ποί α, εἶ πε ὁ Χρι στός, 
ὅτι βγαί νουν πορ νεῖ ες, μοι χεῖ ες, ἀ κα θαρ σί ες καί κά θε φαῦ λο 
πρᾶ γμα (πρβλ. Ματθ. ιε΄ 18-20).

Λοι πόν, ἔ στω κα τά τήν δι ά νοι α καί τήν σκέ ψι καί τήν 
πρό θε σι «οὐ δείς κα θα ρός» καί ἄ μοι ρος τέ τοι ας πτώ σε ως. Γι᾿ 
αὐ τό λοι πόν καί μᾶς κα λεῖ ἡ Ἐκ κλη σί α μας νά μι μη θοῦ με 
τήν με τά νοι α τῆς γυ ναί κας αὐ τῆς, ἡ ὁ ποί α δέν εἶ ναι ἡ ἀ δελ-
φή τοῦ Λα ζά ρου. Ἔ χου με δύο πε ρι πτώ σεις γυ ναι κῶν πού 
ἔ πλυ ναν τά πό δι α τοῦ Χρι στοῦ μέ μύ ρο, ἡ μία ἦ ταν ἡ ἀ δελ-
φή τοῦ Λα ζά ρου Μα ρί α καί ἡ δεύ τε ρη ἦ ταν ἡ ση με ρι νή τοῦ 
Εὐ αγ γε λί ου πού ἀ κού σα με νω ρί τε ρα, τῆς ὁ ποί ας τό ὄ νο μα 
δέν δι α σώ ζε ται. Εἶ ναι δύο ἐν τε λῶς δι α φο ρε τι κές πε ρι πτώ-
σεις. Ἡ μία ἦ ταν ἁ γνή καί παρ θέ νος, ἡ ἄλ λη ἦ ταν ἀπό τόν 
ἄλ λο χῶ ρο. Ἀλ λά ὁ Κύ ρι ος ἐ δέ χθη κε ἐξ ἴ σου τό μύ ρον καί 
τῆς ἁ γνῆς καί παρ θέ νου ἀ δελ φῆς τοῦ Λα ζά ρου, καί τῆς τέ ως 
ἀ κα θάρ του καί ἀ κο λά στου ση με ρι νῆς γυ ναί κας τοῦ Εὐ αγ-
γε λί ου. 

Ἡ Ἐκ κλη σί α τήν ἐ τί μη σε πά ρα πο λύ, ὄχι ἁ πλῶς προ βάλ-
λον τας τό πρό σω πό της καί τήν πρᾶ ξι τῆς με τα νοί ας της 
στήν μέ ση τῆς Μ. Ἑ βδο μά δος, τήν Ἁ γί α καί Με γά λη Τε τάρ-
τη, ἀλ λά πλέ κον τας καί καλ λι αν θεῖς στε φά νους ἀπό ὕ μνους 
λυ ρι κω τά τους, τούς ὁ ποί ους χα ρή κα με καί τό πρω ΐ στόν 
Ὄρ θρο καί μό λις προ σφά τως κα τά τήν δι άρ κει α τοῦ Ἑ σπε-
ρι νοῦ τῆς Προ η γι α σμέ νης, ἀ νά με σα στούς ὁ ποί ους κο ρυ φαι-
ο τά τη θέ σι ἔ χει ὁ ὕ μνος τῆς ἁ γί ας Κασ σι α νῆς: «Κύ ρι ε, ἡ ἐν 
πολ λαῖς ἁ μαρ τί αις πε ρι πε σοῦ σα γυ νή». 
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Ἄρ χι σε ἔ τσι σι γά-σι γά νά ἀ πο μα κρύ νε ται ἀπό τόν Χρι-
στό καί νά προ σκολ λᾶ ται στόν χρυ σό. Ἀ πο μα κρυ νό ταν 
ἀπό τό Φῶς καί πο ρευ ό ταν πρός τό σκό τος. Πί σω ἀπό τόν 
χρυ σό δέν ὑ πάρ χει τό φῶς. Ἀφ᾿ ἑ αυ τοῦ δέν φω τί ζει, δέν εἶ-
ναι αὐ τό φω τος. Πί σω ἀπό τόν χρυ σό ὑ πάρ χει τό πά θος τῆς 
πλε ο νε ξί ας καί τῆς πο λυ κτη σί ας, πί σω ἀπό τό ὁ ποῖ ο κρύ βε-
ται αὐ το προ σώ πως ὁ δι ά βο λος. Γι᾿ αὐ τό τήν συγ κε κρι μέ νη 
κα τά στα σι, τό συγ κε κρι μέ νο πά θος, τήν πλε ο νε ξί α, ὁ Ἀ πό-
στο λος Παῦ λος τό ἐ χα ρα κτή ρι σε ὡς εἰ δω λο λα τρί α (Κολ. γ΄ 
5). Εἶ ναι τό μό νο ἁ μάρ τη μα πού τό ὀ νό μα σε ἔ τσι! Μέ τήν 
πλε ο νε ξί α αὐ τή καί τήν ἐ πι θυ μί α τοῦ χρυ σοῦ ὁ Ἰ ού δας ἄρ-
χι σε ὄχι ἁ πλῶς νά ἀ πο μα κρύ νε ται ἀπό τόν Χρι στό, ἀλ λά 
νά δι α πρα γμα τεύ ε ται καί τήν πώ λη σι τοῦ Χρι στοῦ. Νά «πω-
λή σῃ τόν ἀ τί μη τον» (γ΄ Ἰ διόμελον Αἴνων Μ. Τετάρτης) γιά 
ὡ ρι σμέ να ἀρ γύ ρι α τά ὁ ποῖ α θά τοῦ ἐ δί δον το. Ἀλ λά αὐ τό 
εἶ ναι ἡ ὑ πό θε σις τήν ὁ ποί α ἡ Ἐκ κλη σί α μας ἰ δι αι τέ ρως μνη-
μο νεύ ει τήν Ἁ γί α καί Με γά λη Πέμ πτη. Σή με ρα μᾶς τόν πα-
ρου σι ά ζει στήν ἄ κρη τοῦ δρό μου, ν᾿ ἀρ χί ζῃ νά μαυ ρί ζῃ ἡ 
μορ φή του ἀπό τό πά θος, νά σκο τί ζε ται, νά ἀ πο μα κρύ νε ται 
τοῦ Χρι στοῦ, τήν ἴ δι α ὥρα πού ἀπό τήν ἄλ λη με ρι ά τοῦ μα-
κρυ νοῦ δρό μου ἀρ χί ζει νά σπεύ δῃ ἡ ἄλ λη μορ φή, πού ἀπό 
μαύ ρη καί κα τα μέ λαι να πού ἦ ταν, ὅσο πλη σι ά ζει στόν Χρι-
στό, ἀρ χί ζει νά φω τί ζε ται, νά λαμ πρύ νε ται, μέ χρι πού ἔ γι νε 
ὅλη φῶς, ὅλη λαμ πρό τη τα, ὅλη ἁ γνό τη τα, ὅλη κα θα ρό τη τα, 
ὅλη ἁ γι ό τη τα διά τῆς με τα νοί ας καί τῆς προ σπτώ σε ως ἐ νώ-
πι ον τοῦ ἐ λέ ους τοῦ Ἐ πει γο μέ νου πρός τό ἄ χραν τον Πά θος 
Κυ ρί ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. 

νῆς, στήν πρα γμα τι κό τη τα ὅ μως γιά νά ἀ κού σου νε τούς λα-
ρυγ γι σμούς με ρι κῶν ψαλ τῶν πού θέ λα νε νά κά νουν ἁ πλῶς 
ἐ πί δει ξι ἐ κεί νη τήν ὥ ρα. Τώ ρα καί στόν κό σμο ἀ κό μα, στίς 
πε ρισ σό τε ρες ἐκ κλη σί ες, ψάλ λουν σε μνά καί μέ πα ρα δο σι α-
κό μέ λος καί χω ρίς ἀ κρό τη τες. 

Τό πρό σω πο λοι πόν τῆς ἁ γί ας πλέ ον πρώ ην πόρ νης καί 
ἤδη σώ φρο νος καί ἡ γνι σμέ νης ἀπό τόν Χρι στόν προ βάλ λει 
ἡ Ἐκ κλη σί α μας ἐ νώ πι όν μας ὡς πρό τυ πον πρός μί μη σιν. 

Τό ἄλ λο πρό σω πο εἶ ναι ἡ σκο τει νή μορ φή τοῦ Ἰ ού δα, ὁ 
ὁ ποῖ ος ἐ πε λέ γη ἀπό τόν Χρι στό μα ζί μέ τούς ὑ πο λοί πους 11 
Ἀ πο στό λους, γιά νά εἶ ναι καί αὐ τός στήν στε νώ τε ρη οἰ κο-
γέ νει α, στόν στε νώ τε ρο κύ κλο τῶν  συ νερ γα τῶν, τῶν μα θη-
τῶν, τῶν φί λων, τῶν ἀ δελ φῶν Του. Καί μά λι στα τοῦ ἔ δει ξε 
τό σο με γά λη ἐμ πι στο σύ νη, ὥ στε αὐ τό τό πε νι χρό ταμεῖ ο μέ 
τό γλί σχρο πε ρι ε χό με νο, πού εἶ χε ἡ ἀ δελ φό της τῶν Ἀ πο στό-
λων τοῦ Χρι στοῦ γιά τά βα σι κά τους ἔ ξο δα, νά τοῦ τό ἔχῃ ἐμ-
πι στευ θῆ τοῦ ἰ δί ου. Ὁ Χρι στός ὡς Παν το γνώ στης ἐ γνώ ρι ζε 
κα λά τά βά θη τῆς καρ δι ᾶς του καί βε βαί ως καί τό μέλ λον, τό 
τί ἐ πρό κει το νά κά νῃ. Πα ρά ταῦ τα τοῦ ἐμ πι στεύ θη κε αὐ τό 
τό προ νό μι ο. Καί ἐ κεῖ νος ἔ κα νε κα τά χρη σι, καί τῆς ἀ γά πης 
τήν ὁ ποί α ἀ πε λάμ βα νε ὡς ἕ νας ἐκ τῶν δώ δε κα μα θη τῶν τοῦ 
Χρι στοῦ, ἀλ λά καί τῆς ἐμ πι στο σύ νης ἡ ὁ ποί α τοῦ ἐ δεί χθη 
μέ τό νά τοῦ δώ σῃ ὁ Χρι στός τό τα μεῖ ον. Καί ἐ πει δή ἦ ταν 
κλέ πτης, «τά βαλ λό με να ἐ βά στα ζεν» (Ἰωάν. ιβ΄ 6). Α ὐ τά τά 
ὁ ποῖ α τοῦ ἔ δι ναν γιά τό τα μεῖ ο αὐ τό τά κρά τα γε, τά πε ρισ-
σό τε ρα τά κρά τα γε αὐ τός, τά ἔ κλε βε. 
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Τήν μέν μι μη θῶ μεν, τοῦ δέ φύ γω μεν προ τρο πά δην πά σῃ 
θυ σί ᾳ ἀ δελ φοί, καί ἐ σεῖς οἱ κο σμι κοί καί ἐ μεῖς οἱ κλη ρι κοί 
καί οἱ μο να χοί. Ἰ δι αί τε ρα δέ γιά τούς νέ ους (ἐ πει δή ἔ χου με 
καί πολ λούς νέ ους μα ζί μας), δι ό τι αὐ τή ἡ σαρ κι κή πτῶ σις, 
ἡ ἀ πώ λει α διά σαρ κός εἶ ναι πιό εὐ πε ρί στα τη στούς νέ ους, 
ἔ! χτυ πᾶ με τό καμ πα νά κι πιό ἔν το νο, γιά νά εἶ ναι ὁ ἀ γώ νας 
τῶν νέ ων πιό ἔμ πο νος, πιό φι λό τι μος μέ τήν βο ή θει α τοῦ Θε-
οῦ, νά μή πέ σουν στό βά ρα θρο αὐ τό, ἤ στήν πε ρί πτω σι πού 
ἐν δε χο μέ νως ἔ πε σαν ,νά εἶ ναι ὁ λο φώ τει νος μπρο στά ὁ δρό-
μος τῆς ἐ πι στρο φῆς καί τῆς με τα νοί ας.

Κα λή δύ να μι γιά τό ὑ πό λοι πον.

(Συνεχίζεται στό ἑπόμενο τεῦχος)



45

«ΕΙΣ ΤΑ Ι∆ΙΑ ΗΛΘΕ,
ΚΑΙ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ ΑΥΤΟΝ
ΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΟΝ»

(Ἰω. α΄, 11)

Τήν ἁ γί α νύ κτα τῶν Χρι στου γέν νων ἦλ θε ἐ πι τέ λους ὁ με-

γά λος Ἀ να με νό με νος, ἡ προσ δο κί α τῶν ἐ θνῶν (Γεν. μθ΄ 

10). «Ἐ πε σκέ ψα το ἡ μᾶς, ἐξ ὕ ψους ὁ Σω τήρ ἡ μῶν, ἀ να το λή 

ἀ να το λῶν, καί οἱ ἐν σκό τει καί σκι ᾷ εὕ ρο μεν τήν ἀ λή θει αν, 

καί γάρ ἦλ θεν, ἐ φά νη, τό φῶς τό ἀ πρό σι τον» (Ἐ ξα πο στει λά-

ρι ον τῶν Χρι στου γέν νων).
Ἦλ θε ὁ με γά λος καί μο να δι κός ἐ πι σκέ πτης, ἀλ λά ἡ ὑ πο-

δο χή πού τοῦ ἔ γι νε δέν ἦ ταν ἀ νά λο γη μέ τήν λα χτά ρα καί 
τήν προ σμο νή τῶν ἀν θρώ πων γιά τόν ἐρ χο μό Του.

Ἦλ θεν εἰς τά ἴ δι α, δη λα δή στόν κό σμο Του, στούς ἀν-
θρώ πους Του, στά πλά σμα τά Του, στόν πε ρι ού σι ο λαό Του, 

(*) Ἑόρτιος χαιρετισμός τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας ἐπί τῇ 
ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων 2007.
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Ἄν θρω ποι ἐ πι θε τι κοί, μνη σί κα κοι, ἐ ρι στι κοί, φι λο πό λε-
μοι, πῶς νά δε χθοῦν τόν Ἄρ χον τα τῆς Εἰ ρή νης;

Ἄν θρω ποι ἄ δι κοι, ἄ πλη στοι, πλε ο νέ κται, πῶς νά δε χθοῦν 
Ἐ κεῖ νον πού δέν εἶ χε «ποῦ τήν κε φα λήν κλί νῃ» (Λουκ. θ΄, 
58);

∆ύο χι λι ά δες χρό νι α με τά τήν Σάρ κω σι τοῦ Λό γου, ἡ ἱ-
στο ρί α ἐ πα να λαμ βά νε ται. Ὁ Κύ ρι ος Ἰ η σοῦς Χρι στός ἔρ χε-
ται, ἀλ λά πολ λοί δέν τόν ὑ πο δέ χον ται. ∆έν τόν θέ λουν. Καί 
ὄχι μό νον δέν τόν ἀ γα ποῦν, ἀλ λά καί τόν μι σοῦν. Κά νουν 
ὅ ,τι μπο ροῦν νά τόν ἀ πω θή σουν ἔξω ἀπό τήν οἰ κο γέ νει α, 
τήν παι δεί α, τήν κοι νω νι κή ζω ή, τό ἔ θνος. Πο νᾶ με καί ἀ γα-
να κτοῦ με γιά τήν δι ά δο σι αἰ σχρῶν λο γο τε χνη μά των, θε α μά-
των, δη μο σι εύ σε ων, πού προ σπα θοῦν νά συ κο φαν τή σουν, 
σπι λώ σουν, ἐ ξευ τε λί σουν τό πα νά γι ο καί ἀ να μάρ τη το Πρόσ-
ω πο τοῦ Κυ ρί ου Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, χω ρίς νά ἔ χουν ἀ πο δεί ξεις 
ἤ νά βα σί ζων ται σέ ἱ στο ρι κές πη γές. Μό νη πη γή, ἡ νο ση ρά 
καί δι ε στραμ μέ νη φαν τα σί α τους.

Ὁ φι λάν θρω πος Κύ ρι ος Ἰ η σοῦς Χρι στός θά ἔλ θῃ καί ἐ φέ-
τος. Τήν νύ κτα τῶν Χρι στου γέν νων ὅλα θά γε μί σουν φῶς. 
Οἱ Ἄγ γε λοι θά τόν δο ξο λο γή σουν. Οἱ Ποι μέ νες θά τόν προσ-
κυ νή σουν. Οἱ Μά γοι θά τόν βροῦν με τά ἀπό κο πι α στι κό τα-
ξί δι καί θά τοῦ προ σφέ ρουν τά δῶ ρα τους.

Οἱ εὐ λα βεῖς καί τα πει νοί Χρι στι α νοί θά συ ναν τή σουν ἐ-
πί σης καί θά ὑ πο δε χθοῦν τόν Κύ ρι ο. Γνω ρί ζουν πῶς πρέ πει 
νά ἑ τοι μα σθοῦν μέ νη στεί α, προ σευ χή καί ἐ ξο μο λό γη σι, γιά 
τήν συ νάν τη σι. Γνω ρί ζουν ὅτι θά τόν βροῦν στήν χρι στου-
γεν νι ά τι κη Ἀ κο λου θί α καί θεί α Λει τουρ γί α. Φά τνη εἶ ναι 

καί αὐ τοί δέν τόν δέ χθη καν μέ ἀ γά πη, δέν τόν πί στευ σαν, 
δέν τόν ἀ νε γνώ ρι σαν Κύ ρι ο καί Βα σι λέ α τους. Καί ὄχι μό-
νο δέν τόν δέ χθη καν, ἀλ λά καί τόν κα τε δί ω ξαν. Καί ὅ πως 
πα ρα τη ρεῖ ὁ ἱ ε ρός Χρυ σό στο μος: «Οὐ πα ρέ λα βον, ἀλ λά καί 
δι ε κρού σαν το· καί οὐ τοῦ το μό νον, ἀλ λά καί ἔξω τοῦ ἀμ πε-
λῶ νος ἐκ βα λόν τες ἀ πέ κτει ναν» (Ὑ πό μνη μα εἰς τό κα τά Ἰ ω-
άν νην, ὁ μι λί α Ι΄, PG 59, 74).

Τόν δέ χθη καν ὅ μως οἱ ἁ πλές καί τα πει νές ψυ χές: ὁ δί και-
ος Ἰ ω σήφ ὁ Μνή στωρ, ἡ ἁ γί α Παρ θέ νος καί Μη τέ ρα Του, 
οἱ Ποι μέ νες, οἱ ἐξ ἀ να το λῶν Μά γοι, ὁ δί και ος γέ ρον τας Συ-
με ών ὁ Θε ο δό χος καί Ἄν να ἡ προ φῆ τις, ὁ ἐ ρη μί της Ἰ ω άν νης 
ὁ Πρό δρο μος, καί κά ποι οι ἄλ λοι εὐ σε βεῖς καί φο βού με νοι 
τόν Θε όν.

Οἱ πολ λοί ὅ μως δέν τόν δέ χθη καν. ∆έν τούς τό ἐ πέ τρε-
ψε ἡ ὑ πε ρη φά νει ά τους, ὁ ἐ γω κεν τρι σμός τους, ἡ αὐ τάρ κει ά 
τους, ἡ αὐ το δι καί ω σίς τους. Ἤ θε λαν νά στή σουν τήν ἰ δί αν 
δι και ο σύ νην, νά βα σι σθοῦν στήν δι κή τους ἀ ρε τή, καί γι’ 
αὐ τό δέν μπό ρε σαν νά δε χθοῦν τήν δι και ο σύ νη τοῦ Θε οῦ, 
δη λα δή τήν διά τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ δι καί ω σι καί σω τη ρί α 
τους (Ρωμ. ι΄, 3). ∆έν ἤ θε λαν νά δο ξά σουν τόν Θε όν καί «ὅν 
ἀ πέ στει λεν Ἰ η σοῦν Χρι στόν» (πρβλ. Ἰω. ιζ΄, 3), δι ό τι προ τί-
μη σαν νά δο ξά σουν τόν ἑ αυ τό τους (Ἰ ω. ε΄, 44).

Ἄν θρω ποι σαρ κι κοί καί φί λαυ τοι (Β΄ Τιμ. γ΄, 2) δέν μπο-
ροῦν νά δε χθοῦν Ἐ κεῖ νον, ὁ ὁ ποῖ ος «ἁ μαρ τί αν οὐκ ἐ ποί η-
σεν, οὐ δέ εὑ ρέ θη δό λος ἐν τῷ στό μα τι αὐ τοῦ» (Α΄ Πέ τρ. β΄, 
22) καί πού «δι ῆλ θεν εὐρ γε τῶν καί ἰ ώ με νος» (Πράξ. ι΄, 38).
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ἡ Ἁ γί α Τρά πε ζα, κα τά τόν ἅ γι ο Ἰ ω άν νη τόν Χρυ σό στο μο, 
στήν ὁ ποί α ἀ να παύ ε ται ὁ Χρι στός. Θά τόν συ ναν τή σουν 
ἀ κό μη στό πρό σω πο κά θε πο νε μέ νου ἀν θρώ που. Ἔ τσι θά 
ἀ ξι ω θοῦν νά γί νουν τέ κνα Θε οῦ: «ὅ σοι δέ ἔ λα βον αὐ τόν, 
ἔ δω κεν αὐ τοῖς ἐ ξου σί αν τέ κνα Θε οῦ γε νέ σθαι, τοῖς πι στεύ-
ου σιν εἰς τό ὄ νο μα αὐ τοῦ» (Ἰ ω. α΄, 12).

∆έν θά συ ναν τή σουν ὅ μως τόν Χρι στό ὅ σοι ἀν τί τῆς χρι-
στου γεν νι ά τι κης Ἀ κο λου θί ας προ τι μή σουν τά νυ κτε ρι νά 
κέν τρα δι α σκε δά σε ως, ὅ σοι δέν με τα νο οῦν, δέν προ σεύ χον-
ται, δέν ἐγ κρα τεύ ον ται, δέν εὐ σπλα γχνί ζον ται τόν πά σχον-
τα συ νάν θρω πο, ὅ σοι ἀπό ἐ γω ι σμό δι α λύ ουν τήν οἰ κο γέ νει ά 
τους, φο νεύ ουν τά ἀ θῶ α παι δι ά τους μέ τίς ἐ κτρώ σεις, ὅ σοι 
ἀ δι κοῦν καί πλου τί ζουν εἰς βά ρος τῶν συ ναν θρώ πων τους. 
Α ὐ τοί θά κά νουν Χρι στού γεν να χω ρίς Χρι στό καί γι’ αὐ τό 
ἡ ψυ χή τους θά μεί νῃ ἔ ρη μη, ἀ πα ρη γό ρη τη, ἀ πελ πι σμέ νη.

Κύ ρι ε, πο νᾶ με γιά τούς συ ναν θρώ πους μας πού σέ ἀ γνο-
οῦν καί δέν θά σέ συ ναν τή σουν τά ἐ φε τι νά Χρι στού γεν να.

∆ῶ σε, Κύ ρι ε, τήν Χά ρι Σου σ’ αὐ τούς καί σέ μᾶς πού θέ-
λου με νά Σέ ἀ γα ποῦ με καί νά Σέ ὑ πα κού ω με, ὥ στε τά ἐ φε-
τι νά Χρι στού γεν να νά ἀ νοι χθοῦν τά μά τι α τῆς ψυ χῆς μας 
καί σέ Ἐ σέ να, τό τα πει νό βρέ φος τῆς Βη θλε έμ, νά ἀ να γνω ρί-
σου με καί νά προ σκυ νή σου με τόν Υἱ όν τοῦ Θε οῦ, τόν Σαρ-
κω θέν τα Λό γον, τόν Κύ ρι ον τῆς ∆ό ξης, τόν Σω τῆ ρα καί Λυ-
τρω τή μας.

Ἅγια Χριστούγεννα 2007
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Σταυ ρο α να στά σι μος
ὁ δρό μος

τῶν Χρι στι α νῶν

Οἱ προ σε χεῖς ἑ ορ τές τῶν Ἁ γί ων Πα θῶν καί τῆς Λαμ προ-
φό ρου Ἀ να στά σε ως τοῦ Κυ ρί ου θά μᾶς βο η θή σουν 

νά συ νει δη το ποι ή σου με ὅτι ὁ Σταυ ρω θείς Κύ ρι ος «ἔ πα θεν 
ὑ πέρ ἡ μῶν, ἡ μῖν ὑ πο λιμ πά νων ὑ πο γραμ μόν, ἵνα ἐ πα κο λου-
θή σω μεν τοῖς ἴ χνε σιν Α ὐ τοῦ» (πρβλ. Α΄ Πε τρ. β΄, 21).

Ἐ πει δή ἡ κοι νω νί α μας ὅλο καί πε ρισ σό τε ρο δι ο λι σθαί-
νει σέ ἤθη καί θε σμούς, ὅ πως τό «σύμ φω νο ἐ λευ θέ ρας συμ-
βι ώ σε ως», πού πα ρα κάμ πτουν ἤ καί ἀρ νοῦν ται τόν Σταυ ρό 
τοῦ Χρι στοῦ, ἐ θε ώ ρη σα σκό πι μο ἀν τί ἄλ λου Πα σχα λι νοῦ 
Χαι ρε τι σμοῦ νά πα ρα θέ σω κα τω τέ ρω ἀ πο σπά σμα τα ἀπό 
ὁ μι λί α μου, πού Χά ρι τι Θε οῦ ἐ ξε φώ νη σα τό 1990 στόν Ἱ-
ε ρό Ναό τοῦ Με γα λο μάρ τυ ρος Ἁ γί ου ∆η μη τρί ου κα τό πιν 
προ σκλή σε ως καί εὐ λο γί ας τοῦ μα κα ρι στοῦ καί ἀ γω νι στοῦ 
Μη τρο πο λί του Θεσ σα λο νί κης κυ ροῦ Παν τε λε ή μο νος Β΄.
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θη κε. Καί ἀ πέ θα νε. Με τά ἀ ναστή θη κε. Με τά ἦλ θε ἡ χα ρά. 
“Ὅ στις θέ λει ὀ πί σω μου ἐλ θεῖν, ἀ παρ νη σά σθω ἑ αυ τόν καί 
ἀ ρά τω τόν σταυ ρόν αὐ τοῦ καί ἀ κο λου θεί τω μοι”· εἶ πε ὁ Χρι-
στός. Εἶ ναι ἀ πα ραίτη το, νά πάρωμε τόν σταυ ρό μας. Ὅ ποι-
ος χω ρίς σταυ ρό πη γαί νει πί σω ἀπό τόν Χρι στό, δέν εἶ ναι 
ἄ ξι ος τοῦ Χρι στοῦ. Εἶ ναι ἀ νά ξι ος. Α ὐ τό μᾶς τό εἶ πε ὁ ἴ δι ος 
ὁ Χριστός. Καί μᾶς τό εἶ πε κα θα ρά. Εἶ πε· “οὐκ ἔ στι μου ἄ-
ξι ος”. Α ὐ τό ση μαί νει: ἡ πί στη του καί ἡ ἀ γά πη του γιά τόν 
Χρι στό δέν εἶ ναι γνή σι ες· δέν ἀ ξί ζουν τί πο τε.

Ὁ σταυ ρός μᾶς τρο μά ζει. Καί αὐ τό εἶ ναι φυ σι κό. Γι α τί 
μᾶς δι ά λυ σε ἡ ἄ νε ση. Ὁ πό νος εἶ ναι γιά μᾶς κά τι τι τό τρο-
μα κτι κό. Ὅ μως δέν εἶ ναι ὁ πό νος φο βε ρός. Ἡ ἄ νε ση εἶ ναι 
φο βε ρή. Α ὐ τή ἔ πρε πε νά μᾶς τρο μά ζει. Καί πρά γμα τι, ὅ λες 
οἱ σύγ χρο νες κα κί ες ἔ χουν πη γή τους τήν ἄ νε ση στήν ζω ή. Ὁ 
πό νος, τά πά θη, ὁ σταυ ρός, –εἶ πε ὁ Χρι στός– εἶ ναι κά τι τό 
κα λό, εἶ ναι ἀ γα θό. Καί ἔ τσι τό φορ τί ο Του γί νε ται ἐ λα φρό» 
(«Ἐγερτήρια σαλπίσματα», ἔκδ. Ἱ. Μητρ. Νικοπόλεως καί 
Πρεβέζης, Πρέβεζα 1987, σελ. 91-92).

Α ὐ τός ὁ κό σμος πού ἀ πορ ρί πτει τόν Σταυ ρό τοῦ Χρι στοῦ 
εἶ ναι ὑ πο χρε ω μέ νος σή με ρα νά ἀν τι με τω πί σῃ ὀ δυ νη ρό τα τες 
καί φο βε ρές μά στι γες, πού εἶ ναι καί συ νέ πει ες τῆς ἀν τι σταυ-
ρι κῆς του πο ρεί ας, τῆς φι λαυ τί ας του: τό ἔ ϊ τζ, τά ναρ κω τι κά, 
τήν φο βε ρή οἰκο λο γι κή κα τα στρο φή.

Καί ἡ λύ σις δέν εὑ ρί σκε ται ἐ κεῖ πού τήν το πο θε τεῖ, δηλ. 
στό νά λη φθοῦν ὡ ρι σμέ να πρακτικά μέ τρα. Χρή σι μα εἶ ναι 
αὐ τά, ἀλ λά ἀ νε παρ κῆ. Ἡ βα θύ τε ρη λύ σις εἶ ναι μί α: ἡ με τά-
νοι α. Α ὐ τή πού ἔ σω σε τήν Νι νευ ΐ ἀπό τήν κα τα στρο φή.

Ζοῦ με σ᾿ ἕνα κό σμο, στόν ὁ ποῖ ο κυ ρι αρ χεῖ τό ἀν τι σταυ-
ρι κό πνεῦ μα. Ἕνα κό σμο πού φί λαυ τα ἔ χει ὡς ἰ δα νι κά του 
τήν, χω ρίς ἠ θι κή, ἱ κα νο ποί η σι τῶν πα θῶν, τήν εὐ η με ρί α, 
κα λο ζω ί α καί ἄ νε σι, πού το πο θε τεῖ τήν ἐ λευ θε ρί α ὄχι στήν 
θυ σί α καί τήν ἀ γά πη, δη λα δή στόν Σταυ ρό, ἀλ λά στόν ἐ γω-
ι σμό.

Α ὐ τός ὁ κό σμος δέν θέ λει νά ἀ κού ῃ γιά ἐγ κρά τει α, γιά 
κυ ρι αρ χί α στά πά θη, γιά θυσί α, γιά νη στεί α, γιά ἄ σκη σι. 
Ἀρ νεῖ ται κα τά βά θος τόν Σταυ ρό καί ἔ τσι δέν μπο ρεῖ νά συν-
α να στη θῇ μέ τόν Χρι στό. Μέ νει στήν φθο ρά, στόν θά να το, 
στό κε νό, στήν πλῆ ξι, στήν ἀ νί α, στό ἀ δι έ ξο δο. ∆ι α σκε δά-
ζει, ἀλ λά δέν χαί ρε ται.

Ἡ ψυ χο λο γί α, ἡ ἐκ παί δευ σις καί ἀ γω γή, ἡ πο λι τι κή, οἱ 
κοι νω νι κές σχέ σεις, τό δί και ον, ἡ ψυ χα γω γί α δι α πο τί ζον ται 
ἔν το να ἀπό τό πνεῦ μα αὐ τό.

Εὔ στο χα πα ρα τη ρεῖ ὁ π. ∆η μή τρι ος Ντοῦτ κο: «Ἄς προ σέ-
ξω με ὅ μως, ὅτι με ρι κές φο ρές, πα ρά τήν πί στη μας στόν Χρι-
στό, προ σπα θοῦ με ἀ κό μη καί τόν δρό μο γιά τήν βα σι λεί α 
τοῦ Θε οῦ, νά τόν κά μωμε ἄ νε το! Ὁ κό σμος μέ τά ἀ γα θά του 
καί τήν τε χνι κή του πρό ο δο μᾶς πα λά βω σε. Καί ἄν καμ μι ά 
φο ρά μι λοῦν γιά τόν πό νο καί τά πα θή μα τα, ξα φνι κά τό γυ-
ρί ζουν καί λέ νε: “Ὁ Χρι στι α νι σμός εἶ ναι χα ρά. Ὅλα πρέ πει 
νά εἶ ναι χα ρά!” Ὅ μως ἡ χα ρά δέν ἔρ χε ται ἔ τσι. Ἡ χα ρά δέν 
ἀ γο ρά ζεται. ∆έν ἀ γο ρά ζε ται μέ χρή μα τα. Ἡ χα ρά τοῦ Χρι-
στι α νοῦ ἀ γο ρά ζε ται μέ τόν πό νο καί τά πα θή μα τα. Ἄλ λα 
ἀ γο ρα στι κά μέ σα δέν ὑ πάρ χουν! Γιά νά σω θῆ ὁ ἄν θρω πος, 
ὁ Κύρι ός μας ἀ νέ βη κε στόν Σταυ ρό. Ἑ κού σι α. Καί σταυ ρώ-
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Κά θε στι γμή πρέ πει νά δι α λέ γουν με τα ξύ τῶν δύο τρό πων 
ζω ῆς: Τῆς ἐν Χρι στῷ σταυ ρι κῆς καί τῆς κα τά κό σμον ἀν τι-
σταυ ρι κῆς ζω ῆς, δη λα δή τῆς σταυ ρι κῆς ἀ γά πης καί τοῦ ἀν τι-
σταυ ρι κοῦ ἐ γω ι σμοῦ.

Μέ τήν ἀ γά πη συ σταυ ρούμε θα μέ τόν Χρι στό, ἐνῶ μέ 
τόν ἐ γω ι σμό σταυ ρώ νου με τόν Χρι στό, γι νό με θα ἐ χθροί τοῦ 
Σταυ ροῦ τοῦ Χρι στοῦ. Γιά τούς πα λαι ούς καί συγ χρό νους 
σταυ ρω τάς τοῦ Χρι στοῦ λέ γει ὁ Ἀπ. Παῦ λος: «πολ λοί γάρ 
πε ρι πα τοῦ σιν, οὕς πολ λά κις ἔ λε γον ὑ μῖν, νῦν δέ καί κλαί ων 
λέ γω, τούς ἐ χθρούς τοῦ σταυ ροῦ τοῦ Χρι στοῦ, ὧν τό τέ λος 
ἡ ἀ πώ λει α, ὧν ὁ Θε ός ἡ κοι λί α καί ἡ δό ξα ἐν τῇ αἰ σχύ νῃ 
αὐ τῶν, οἱ τά ἐ πί γει α φρο νοῦν τες» (Πολ λοί συμ πε ρι φέ ρον-
ται κα κῶς, αὐ τοί γιά τούς ὁ ποί ους σᾶς ὡ μι λοῦ σα, καί τώ ρα 
κλαί γον τας σᾶς λέ γω, οἱ ἐ χθροί τοῦ σταυ ροῦ τοῦ Χρι στοῦ, 
τῶν ὁποί ων τό τέ λος εἶ ναι ἡ ἀ πώ λει α, ὁ Θε ός τους ἡ κοι λί α, 
καύ χη μά τους τά ἔρ γα τῆς ντροπῆς, αὐ τοί πού ἔ χουν φρό νη-
μα γή ι νο) ( Φι λιπ. γ΄, 18-19).

Ὁ δι ά βο λος προ σπα θεῖ νά φο βί σῃ τούς Χρι στι α νούς ὅ τι, 
ἄν δι α λέ ξουν τήν σταυ ρι κή ζω ή, δέν θά προ ο δεύ σουν, δέν 
θά ἐ πι κρα τή σουν –μέ τόν Σταυ ρό στό χέ ρι δέν προ ο δεύεις–, 
θά γί νουν θύ μα τα τῆς ἐκ με ταλ λεύ σε ως τῶν ἄλ λων, καί τούς 
προ τρέ πει νά ἐκ μεταλ λευ θοῦν τούς ἄλ λους, γιά νά μή ἐκ με-
ταλ λευ θοῦν οἱ ἄλ λοι αὐ τούς.

Ἔ τσι ἀπό ὀ λι γο πι στί α πα ρα γνω ρί ζουν τήν Χά ρι, τήν 
δύ να μι καί τήν προ στα σί α τοῦ Θε οῦ σέ ὅ σους τη ροῦν τίς 
ἐν το λές Του.

Οἱ Ἰ ου δαῖ οι ζη τοῦ σαν «ση μεῖ ον» ἀπό τόν Χρι στό. Καί ὁ 
Χρι στός τούς εἶ πε ὅτι θά τούς δο θῇ «τό ση μεῖ ον Ἰ ω νᾶ τοῦ 
προ φή του». ∆η λα δή ὁ θά να τος, ἡ τα φή καί ἡ ἀ νάστα σίς Του 
(Μα τθ. ιβ΄, 39). Α ὐ τό εἶ ναι καί σή με ρα τό ση μεῖ ο γιά τήν λύ-
σι τοῦ ἀ δι ε ξόδου μας καί τῆς ἐρ χο μέ νης κα τα στρο φῆς. Ἡ 
ἐ πι λο γή τοῦ σταυ ρι κοῦ τρό που ζω ῆς ὡς τοῦ μό νου ἀ λη θι νοῦ 
τρό που ζω ῆς.

Ἕ νας πα τέ ρας τῆς ∆ύ σε ως τῆς πα τε ρι κῆς ἐ πο χῆς, ὁ ἅ γι ος 
Α ὐ γου στῖ νος, εἶ πε: «Γνω ρί ζω τρεῖς σταυ ρούς: Ἕνα σταυ ρό 
πού σώ ζει. Εἶ ναι ὁ σταυ ρός τοῦ Χρι στοῦ. Ἕνα σταυ ρό, διά 
τοῦ ὁ ποί ου σώ ζε ται ὁ ἄν θρω πος. Εἶ ναι ὁ σταυ ρός τοῦ κα-
λοῦ λη στοῦ, τοῦ ἐκ δε ξι ῶν τοῦ Χρι στοῦ σταυ ρω θέν τος. Γνω-
ρί ζω κι ἕνα τρί το σταυ ρό, πού σέ κά νει νά χά νε σαι γιά τήν 
αἰ ω νι ό τη τα. Εἶ ναι ὁ σταυ ρός τοῦ ἐξ ἀ ρι στε ρῶν τοῦ Χρι στοῦ 
σταυ ρω θέν τος λη στοῦ. Οἱ τύ ποι αὐ τῶν τῶν ἀν θρώ πων, τῶν 
δύο λη στῶν, ἀν τι προ σω πεύ ουν ὅλη τήν ἀν θρω πό τη τα. Ὁ 
σταυ ρός τοῦ λη στοῦ τοῦ ἐκ δε ξι ῶν παίρ νει μέ σα του, παίρ -
νει ἐ πά νω του, τόν σταυ ρό τοῦ Χρι στοῦ καί σώ ζε ται. Ὁ 
σταυ ρός τοῦ ἀ ρι στε ροῦ ληστοῦ ἀν τι προ σω πεύ ει τήν με ρί δα 
ἐ κεί νη τῶν ἀν θρώ πων πού δέν δέ χον ται τόν σταυ ρό τοῦ Χρι-
στοῦ καί χά νον ται. Γε νι κά ὅ μως τόν σταυ ρό δέν μπο ροῦ με 
νά τόν ἀ πο φύ γω με κα τ᾿ οὐ δέ να τρό πον» (Πρω το πρ. ∆ημ. 
Στα νι λο ά ε, «Ὁ σταυ ρός καί ἡ χα ρά στή ζωή τῶν μο να χῶν», 
σελ. 16).

Οἱ Χρι στι α νοί πού ζοῦν σ᾿ αὐ τόν τόν ἀν τι σταυ ρι κό κό-
σμο πρέ πει νά κά νουν με γά λο ἀ γῶ να, γιά νά μή πα ρα συρ-
θοῦν ἀπό τό πε ριρ ρέ ον ὑ λι στι κό καί ἀν τι σταυ ρι κό πνεῦ μα. 
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δη λα δή Μεσ σί ας, χω ρίς Σταυ ρό εἶ ναι ὁ Ἀν τί χρι στος καί ὅ-
λοι οἱ πρό δρο μοι τοῦ Ἀν τι χρί στου.

* * *

Ἄς ζη τή σου με σή με ρα τήν Χά ρι ἀπό τόν Σταυ ρω θέν τα 
καί Ἀ να στάν τα Κύ ρι ο, νά μή πα ρα συρ θοῦ με ἀπό τόν Ἀν τί-
χρι στο.

Νά μή ἀρ νη θοῦ με τόν Σταυ ρό Του καί τόν σταυ ρό μας, 
τήν ἀ γά πη, τό πνεῦ μα τῆς θυ σί ας καί προ σφο ρᾶς, τήν τα-
πεί νω σι, τήν ὑ πο μο νή στίς δο κι μα σί ες, τήν ἐγ κρά τει α, τήν 
ἄ σκη σι.

Ἰ δι αί τε ρα τίς στι γμές πού ὁ ἐ γω ι σμός τεί νει νά μᾶς κυ ρι-
αρ χή σῃ, ἄς ἀ τε νί ζου με τόν Ἐ σταυ ρω μέ νο, ὅ πως οἱ δη λη τη ρι-
α σμέ νοι στήν ἔ ρη μο Ἑ βραῖ οι τό χάλ κι νο φί δι.

Ἄς σταυ ρώ νου με στόν Σταυ ρό Του κά θε ἐ γω ι στι κή μας 
ἐ πι θυ μί α, κά θε ἁ μαρ τω λό σαρ κι κό πά θος, κά θε ἀ νυ πα κο ή 
μας, κά θε κα κί α καί μνη σι κα κί α μας, κά θε ἀ νυ πο μο νησί α 
μας, κά θε ὀρ γή καί θυ μό μας, κά θε ὀ λι γο πι στί α μας.

Καί ἐάν ἀπό ἀν θρω πί νη ἀ δυ να μί α καί ἀ μέ λει α πέ φτου με 
καί ἐ νερ γοῦ με ἀν τι σταυρι κά, ἄς με τα νο οῦ με καί διά τῆς με-
τα νοί ας ἄς ἐ πα νερ χώ μεθα στήν σταυ ρι κή ζω ή.

Ἄς ζη τοῦ με γι᾿ αὐ τό καί τήν βο ή θει α τῆς Πα να γί ας μας, 
πού ὄχι μό νο δέν ἀ πέ τρε ψε τόν μο νο γε νῆ της Υἱό ἀπό τόν 
Σταυ ρό, ἀλ λά καί ἡ ἴ δι α ἔ ζη σε σταυ ρι κά, καί δι α κριτι κά βο-
η θοῦ σε τόν Υἱό της στήν ἄρ σι τοῦ σταυ ροῦ Του. Τώ ρα βο-
η θεῖ καί μᾶς στήν ἄρ σι τοῦ ἰ δι κοῦ μας σταυ ροῦ, σταυ ροῦ 
πού ὁ δη γεῖ στήν Ἀ νά στα σι. Ἡ Ἐκ κλη σί α μας μέ σο φί α μᾶς 

Ἔ χουν ἀ κό μη νά ἀν τι με τω πί σουν πει ρα σμούς ἀπό τούς 
ἀν θρώ πους τοῦ πε ρι βάλ λον τός τους, πού τούς ἐ πα να λαμ βά-
νουν ὅ ,τι οἱ σταυ ρω ταί τοῦ Χρι στοῦ στόν Ἐ σταυ ρωμέ νο 
Κύ ρι ο: «Εἰ Υἱ ός εἶ τοῦ Θε οῦ, κα τά βη θι ἀπό τοῦ Σταυ ροῦ» 
(Μα τθ. κζ΄, 40).

Οἱ Ἑ βραῖ οι ἤ θε λαν τόν Ἰ η σοῦ Χρι στό Μεσ σί α, ἀλ λά χω-
ρίς σταυ ρό. Καί σή με ρα οἱ κο σμι κοί ἄν θρω ποι θέ λουν νά 
φτι ά ξουν ἕνα ἐ πί γει ο πα ρά δει σο χω ρίς Σταυ ρό. Μᾶς κα -
λοῦν καί ἐ μᾶς τούς Χρι στι α νούς νά ἐγ κα τα λεί ψου με τόν 
σταυ ρι κό τρό πο ζω ῆς.

Πό σες ἀν τι δρά σεις δέν ἔ χουν ἀπό τό πε ρι βάλ λον οἱ εὐ σε-
βεῖς γο νεῖς, πού υἱ ο θε τώντας τό σταυ ρι κό πνεῦ μα γί νον ται 
πο λύ τε κνοι; Πό σους πει ρα σμούς δέν ἔ χουν οἱ νέ οι πού θέ-
λουν νά ζή σουν μέ εὐ σέ βει α καί ἁ γνό τη τα;

Ἐάν ὁ Ἀν τί χρι στος πο λε μᾷ τόν Χρι στό, τό κά νει δι ό τι ὁ 
Χρι στός εἶ ναι Ἐ σταυ ρω μέ νος καί γι᾿ αὐ τό Ἀ να στη μέ νος. Α ὐ-
τός, ὁ Ἀν τί χρι στος, ὡς ψευ δο μεσ σί ας καί ψευ δο προ φή της, ὑ-
πό σχε ται στούς ἀν θρώ πους ἐ πί γει ο πα ρά δει σο, λύ τρω σι καί 
σω τη ρί α χω ρίς σταυ ρό. Πῶς μπο ρεῖ ὅ μως νά ὑ πάρ ξῃ πα ρά-
δει σος χω ρίς ἀ γά πη καί πῶς μπο ρεῖ νά ὑ πάρ ξῃ ἀ λη θι νή ἀ γά-
πη χω ρίς τό σταύ ρω μα τοῦ ἐ γω ι σμοῦ; Ἡ ἐ πα νά στα σις κα τά 
τοῦ ἐγω ι σμοῦ εἶ ναι ἡ πιό ρι ζι κή ἐ πα νά στα σις στόν κό σμο, 
πού χω ρίς αὐ τήν καμ μί α ἀλ λα γή στό κα λύ τε ρο δέν μπο ρεῖ 
νά γί νῃ. Εἶ ναι χα ρα κτη ρι στι κή ἡ ἑρ μη νεί α πού ἐ δό θη στόν 
συμ βο λι κό ἀ ρι θμό τοῦ Ἀν τι χρί στου 666, πού στά ἑλ λη νι κά 
γρά φε ται ΧΞΣτ΄ (Χρι στός Ξέ νος Σταυ ροῦ). Ἕ νας Χρι στός, 
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μυ στα γω γεῖ στήν σταυ ρο α να στά σι μη ζω ή. Στήν σταυ ρο α να-
στά σι μη Ἐκ κλη σί α μας καί ἐ μεῖς γι νό με θα σταυ ρο α να στά σι-
μοι Χρι στι α νοί.

Ὁ χο ρός τῶν Ἁ γί ων τῆς Ἐκ κλη σί ας μας εἶ ναι χο ρός ἐ-
σταυ ρω μέ νων καί ἀ να στη μένων, συ νε σταυ ρω μέ νων καί συν-
α να στη μέ νων μέ τόν Χρι στό, πού γύ ρω ἀπό τό Ἐ σφαγμέ νον 
Ἀρ νί ον μέ κο ρυ φαί α τήν Κυ ρί α Θε ο τό κο ψάλ λουν ᾠ δήν και-
νήν. Εἶ ναι τό αἰ ώ νι ο Πά σχα.

Σ᾿ αὐ τό τό Πά σχα κα λεῖ ὅ λους μας ὁ Χρι στός διά τοῦ 
Σταυ ροῦ Του.

Σᾶς εὐ χό με θα νά δι έλ θε τε ἐν ὑ γεί ᾳ, κα τα νύ ξει καί χα ρᾷ 
πνευ μα τι κῇ τά ἅ γι α Πά θη καί τήν Ἀ νά στα σι τοῦ Κυ ρί ου.

Χρι στός Ἀ νέ στη! Ἀ λη θῶς Ἀ νέ στη!
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∆ΟΞΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΤΟ ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΣΧΕΙΝ(*)

Ἀρχιμ. Νικοδήμου
Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Φιλοθέου Ἁγ. Ὄρους

Σε βα σμι ώ τα τε Πά τερ καί ∆έ σπο τα. Πα νο σι ο λο γι ώ τα τε, 
σε βα στέ ἅ γι ε Κα θη γού με νε. Ἀ γα πη τοί καί πε ρι πό θη τοι 

ἐν Χρι στῷ Πα τέ ρες καί Ἀ δελ φοί.
Ἡ χά ρις τῆς ἁ γί ας ἐν δό ξου Ὁ σι ο παρ θε νο μάρ τυ ρος Ἀ να-

στα σί ας τῆς Ρω μαί ας, τῆς ὑ με τέ ρας ἱ ε ρᾶς καί πε ρι πύ στου 
Μο νῆς τοῦ Ὁ σί ου Γρη γο ρί ου προ στά του καί πο λι ού χου, 
συν ε κά λε σεν πάν τας ἡ μᾶς σή με ρον, ὅ πως πα νη γυ ρι κῶς ἑορ-
τά σω μεν τήν πα νί ε ρον Α ὐ τῆς μνή μην.

Ὁ μοι ά ζει, ἀ γα πη τοί μου ἀ δελ φοί, ἡ ἁ γί α μας Ἐκ κλη σί α 
μέ πα ρά δει σον τερ πνόν. Κα θώς γάρ εἰς ἕ να πα ρά δει σον ὅ-
ταν εἰ σέρ χε ται κά ποι ος, βλέ πει δέν δρα καρ πο φό ρα μι κρά 
καί με γά λα, φυ τά καί ἄν θη εὐ ώ δη, ἔ τσι καί εἰς τήν Ἐκ κλη-
σί αν, τόν νο η τόν πα ρά δει σον, εἰ σερ χό με νος κα νείς, βλέ πει 
δέν δρα καί φυ τά μέ καρ πούς ὡ ραί ους καί ἄν θη εὐ ώ δη. ∆έν-

(*) Λόγος ἐκφωνηθείς ἐν τῇ μοναστηριακῇ ἡμῶν Τραπέζῃ κατά τήν Πανή-
γυριν τῆς ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, 29-10-
2007.
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σί α, τρι πλοῦς κα τέ χου σα στε φά νους, τόν τῆς Παρ θε νί ας, 
τόν τῆς Ἀ σκή σε ως, τόν τοῦ Μαρ τυ ρί ου. Πό σην ἀ γά πην, πό-
σην λα τρεί αν, πό σον ἔ ρω τα ἠ σθά νε το ἡ ἁ γί α της ψυ χή πρός 
τόν ἐ σταυ ρω μέ νον Ἰ η σοῦν! 

Ἀλ λά δι α τί ὁ ἔ ρως αὐ τός πρός τόν Ἐ σταυ ρω μέ νον; ∆ι α-
τί τό σα δά κρυ α χα ρᾶς, εὐ γνω μο σύ νης, με τα νοί ας, ἐ χύ θη σαν 
πα ρά τούς πό δας τοῦ Ἐ σταυ ρω μέ νου ἀπό ἐ πω νύ μους καί 
ἀ νω νύ μους ἁ γί ας ψυ χάς ἀνά τούς αἰ ῶ νας; ∆ι α τί τό σος συγ-
κλο νι σμός ψυ χῆς; ∆ι α τί ὁ θεῖ ος Παῦ λος, ἐνῶ ἐ γνώ ρι σε τόν 
Χρι στόν ὡς Ἀ να στάν τα ἐν τῇ ὁδῷ πρός ∆α μα σκόν, ἔ λε γεν: 
«Ἐ μοί δέ μή γέ νοι το καυ χᾶ σθαι εἰ μή ἐν τῷ σταυ ρῷ τοῦ Κυ ρί-
ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, δι᾿ οὗ ἐ μοί κό σμος ἐ σταύ ρω ται, κἀ-
γώ τῷ κό σμῳ»; (Γαλ. στ΄ 14). Καί δι α τί ἀν τί ἄλ λου καλ λω πι-
σμοῦ «ἐ βά στα ζε τά στί γμα τα τοῦ Κυ ρί ου ἐν τῷ σώ μα τί του»; 
(Πρβλ. Γαλ. στ΄ 17). ∆ι α τί ὅλα αὐ τά; Ἁ πλού στα τα. Ὁ Θε ός 
εὗ ρεν ἕνα τρό πον, διά τοῦ ὁ ποί ου δε σμεύ ει δι᾿ ἔ ρω τος πρός 
Α ὐ τόν τάς ψυ χάς. Καί αὐ τός ὁ τρό πος εἶ ναι ἡ ἀ γά πη Του, 
ἀλ λά πά σχου σα ὑ πέρ τῶν ἀν θρώ πων καί θυ σι α ζο μέ νη. Καί 
ἡ Ἀ γά πη αὐ τή ἐ νε σαρ κώ θη εἰς τόν Σταυ ρω θέν τα Χρι στόν.

Ἔ τσι ἐ ξη γεῖ ται ἡ δί ψα τῆς Ἁ γί ας πρός τό μαρ τύ ρι ον, θε ω-
ροῦ σα τοῦ το ὡς ὑ περ τά την δι᾿ αὐ τήν τι μήν καί δό ξαν, αὐ τοῦ 
τοῦ ἀ πο στό λου Παύ λου πι στο ποι οῦν τος «ὅ τι ὑ μῖν ἐ χα ρί σθη 
τό ὑ πέρ Χρι στοῦ, οὐ μό νον τό εἰς αὐ τόν πι στεύ ειν, ἀλ λά 
καί τό ὑ πέρ αὐ τοῦ πά σχειν» (Φιλ. α΄ 29). «Οὐ θέ λω ἄ τρω τος 
εἶ ναι, ὁ ρῶν σε τε τρω μέ νον», λέ γει κά ποι ος Ἅ γι ος.

Α ὐ τή εἶ ναι ἡ φύ σις τῆς ἐν Χρι στῷ ἀ γά πης!..

δρα καί φυ τά τῆς Ἐκ κλη σί ας, εἶ ναι οἱ Ἅ γι οί Της. Προ φῆ ται, 
Ἀ πό στο λοι, Ὁ μο λο γη ταί καί Μάρ τυ ρες, Ποι μέ νες καί ∆ι δά-
σκα λοι, Ὅ σι οι καί ∆ί και οι. Ἄν θη δέ εὐ ώ δη καί καρ ποί τῶν 
Ἁ γί ων εἶ ναι αἱ ἀ ρε ταί αὐ τῶν, οἱ κό ποι, οἱ ἡ ρω ϊ κοί ἀ γῶ νες, 
οἱ ἱ δρῶ τες, αἱ νη στεῖ αι, αἱ ἀ σκή σεις, οἱ ἆ θλοι, τά ἡ ρω ϊ κά πα-
λαί σμα τα, τά μαρ τυ ρι κά αἵ μα τα, τά ὁ ποῖ α ἔ χυ σαν ὑ πέρ Χρι-
στοῦ· αἱ ἠ θι καί δι δα σκα λί αι καί τά ὑ περ φυ σι κά θαύ μα τα, 
τά ὁ ποῖ α ζῶν τες καί με τά θά να τον τε λοῦν κα θ᾿ ἑ κά στην.

∆έν δρον ὄν τως ὑ ψί κο μον καί καρ πο φό ρον ἐν τῷ νο η τῷ 
πα ρα δεί σῳ τῆς Ἁ γί ας ἡ μῶν Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι ἡ ἁ γί α Ἀ να στα-
σί α, ἡ ὑ με τέ ρα προ στά τις καί πο λι οῦ χος, ἡ ἀ κέ νω τος πη γή 
τῶν θαυ μά των, ἡ ἰ α τρός τῶν νο σούν των, ἡ ῥύ στης τῶν ἐν 
κιν δύ νοις, ἡ προ στά τις τῶν ἀ δι κου μέ νων, ἡ πα ρη γο ρί α τῶν 
τε θλιμ μέ νων, ἡ τα χεῖ α βο η θός τῶν ἐ πι κα λου μέ νων Α ὐ τήν με-
τά πό θου καί πί στε ως.

Καί, ναί, εἶ ναι ὅλα αὐ τά ἡ Ἁ γί α μας, δι ό τι ὄν τως «ἠ γά-
πη σε πο λύ». Ἠ γά πη σε τόν ἡ μᾶς, ἕως σταυ ρι κοῦ θα νά του, 
ἀ γα πή σαν τα Κύ ρι ον Ἰ η σοῦν. Ἄλ λω στε, αἱ ψυ χαί τῶν Ἁ γί ων 
δέν ἠ γά πη σαν τό σον τόν Χρι στόν διά τήν σω τη ρί αν των, 
ὅ σον διά τήν φα νε ρω θεῖ σαν ἐν τῷ Σταυ ρῷ ἀ γά πην Του. 
Ἐν τεῦ θεν ὁ θεῖ ος ἔ ρως πρός τόν Ἰ η σοῦν ὅ λων τῶν Ἁ γί ων. 
Ἐν τεῦ θεν τό Ἀ πο στο λι κόν· «Χρι στῷ συ νε σταύ ρω μαι, ζῶ δέ 
οὐ κέ τι ἐ γώ, ζῇ δέ ἐν ἐ μοί Χρι στός» (Γαλ. β΄ 20). Ἐν τεῦ θεν 
τό τοῦ ἁ γί ου Ἰ γνα τί ου: «ὁ ἐ μός ἔ ρως ἐ σταύ ρω ται» (Πρός 
Ρωμ. VIII). Ἐν τεῦ θεν τά με τά προ θυ μί ας ἀ φό ρη τα μαρ τύ ρι α 
τῶν ἑ κα τομ μυ ρί ων Μαρ τύ ρων τῆς Ἐκ κλη σί ας μας. Με τα ξύ 
αὐ τῶν, ὡς ἥ λι ος λαμ πρός, καί ἡ ὁ σί α με γα λο μάρ τυς Ἀ να στα-
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χός, τα πει νός, δι ω κό με νος, συ κο φαν τού με νος, θά ἦτο ἀμ φί-
βο λον ἐάν Τόν ἀ νε γνω ρί ζα μεν.

∆έν θέ το μεν τό ἐ ρώ τη μα διά τήν ἔ χου σαν “τρα πέ ζας τοῦ 
ἁ γί ου Πνεύ μα τος”(!), δι ό τι ἀπό ἐ κεῖ Τόν ἐ ξε δί ω ξαν μέ τό ἀν-
τι σταυ ρι κόν των πνεῦ μα, ἀ φοῦ ὁ ἀ πό στο λος Παῦ λος ὀ νο-
μά ζει «ἐ χθρούς τοῦ σταυ ροῦ τοῦ Χριστοῦ», «ὧν ὁ Θε ός ἡ 
κοι λί α» (Φιλ. γ΄ 18, 19).

Εἶ ναι ἀ πα ραί τη τον νά ἀν τι λη φθῶ μεν ὅτι ἡ Ἁ γί α Ἐκ κλη-
σί α μας εἶ ναι Ἐκ κλη σί α σταυ ρο φό ρων –ὄχι βέ βαι α ἐ κεί νων 
τῶν ἀ χρεί ων–. Ὁ Σταυ ρός, ὡς σταύ ρω σίς μας ἐν τῷ κό σμῳ, 
εἶ ναι ἡ μό νη ὁ δός σω τη ρί ας.

Σταυ ρός εἶ ναι θλί ψεις διά τόν Χρι στόν, πό νοι καί δά-
κρυ α. Ἐάν δέν θλι βῶ μεν διά τόν Χρι στόν, θά θλι βῶ μεν ἀπό 
τόν σα τα νᾶν καί τά πά θη μας. Εἶ ναι καί αὐ τός ἕ νας ἄλ λος 
σταυ ρός, μέ τήν δι α φο ράν ὅτι ὁ Σταυ ρός τοῦ Χρι στοῦ εἶ ναι 
γλυ κύς, πνευ μα τι κός, ἁ γι α στι κός, ζω ο ποι ός. Ὁ ἄλ λος εἶ ναι 
φρι κτός, ἄ πελ πις, νε κρο ποι ός καί μέ συ νέ πει αν τόν αἰ ώ νι ον 
θά να τον. Θά εἴ με θα ἀ πεί ρως δυ στυ χεῖς, ἀ πεί ρως ἐ λε ει νοί, 
ἐάν δέν ἀ γα πή σω μεν, ὅ πως ἔ κα νε ἡ ἁ γί α Ἀ να στα σί α, τόν 
Σταυ ρω θέν τα Χρι στόν, ἐάν δέν ἄ ρω με μέ χα ράν τόν Σταυ-
ρόν μας καί ἄν δέν ζή σω μεν ὡς ἐ σταυ ρω μέ νοι.

Οἱ Ἅ γι οι, λοι πόν, εἶ ναι οἱ φί λοι τοῦ Θε οῦ καί οἱ αἰ ώ νι-
οι κα θο δη γη ταί μας, τά αἰ ώ νι α πρό τυ πα καί πα ρα δεί γμα-
τα, καί τά αἰ ώ νι α μαρ τύ ρι α τῆς ἁ γι ό τη τος καί τῆς θε ώ σε ως. 
Θαυ μά ζο με τά κα τορ θώ μα τά των, τά πα θή μα τά των, τά μαρ-
τύ ρι ά των, τήν πι στό τη τα καί τήν ἐμ μο νή των εἰς τήν Ὀρ θό-

Εἶ ναι ἀ λή θει α ὅτι ἐ κεῖ νος πού θά γί νῃ μι μη τής τοῦ Χρι-
στοῦ, θά δε χθῇ μυ στι κῶς ἐν τῇ καρ δί ᾳ του τήν ἐ πί σκε ψιν 
τοῦ Χρι στοῦ, «ἐν ᾧ εἰσι πάν τες οἱ θη σαυ ροί τῆς σο φί ας καί 
τῆς γνώσεως ἀ πό κρυ φοι», ὡς λέ γει ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος 
(Κολ. β΄ 3). Τό μυ στι κόν τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ, τό κέν τρον 
του, εἶ ναι αὐ τό· ὁ Χρι στός. Ἡ ἱ στο ρί α τοῦ κό σμου πρό τῆς 
θεί ας Οἰ κο νο μί ας εἶ χεν ὑ πο τυ πώ δεις προ σα να το λι σμούς. Ὁ 
Χρι στός ὅ μως ἐ φώ τι σε τήν ἱ στο ρί αν καί ἔ δω κε σκο πούς εἰς 
τήν ζω ήν τῶν ἀν θρώ πων. Ὅλα ἀ νε κε φα λαι ώ θη σαν ἐν τῷ 
προ σώ πῳ τοῦ Χρι στοῦ, καί καμ μί α ἀν θρω πί νη ἐ νέρ γει α δέν 
ἔ χει νό η μα ἤ ἀ ξί αν ἔξω ἀπό Α ὐ τόν.

Πο λύ ὅ μως φο βοῦ μαι, ἀ γα πη τοί μου, μή πως δέν κα τε νο ή-
σα με τήν ση μα σί αν τοῦ Σταυ ροῦ καί τήν φύ σιν τῆς Ὀρ θο δο-
ξί ας, ὡς Σταυ ρο φό ρου Ἐκ κλη σί ας. Ἀλ λά δέν ἐν νο ή σα με καί 
ποῦ ἔγ κει ται τό με γα λεῖ ον τῆς Ὀρ θο δο ξί ας.

∆ι ό τι με ρι κοί, βλέ πον τες τόν Πα πι σμόν κο μῶν τα ὑ λι κῶν 
ἀ γα θῶν καί πλέ ον τα εἰς ἰμ πρεσ σι ο νι στι κάς φαν τα σμα γο ρί-
ας, θαμ βώ νον ται καί νο σταλ γοῦν τήν εὐ δαι μο νί αν του! Μή 
ἐν νο οῦν τες οἱ τα λαί πω ροι, ὅτι ἡ πτω χεί α μας, ἡ ἀ δο ξί α μας 
κα τά κό σμον, οἱ δι ω γμοί οὕς ὑ φι στά με θα, τό ὀ λι γά ρι θμον, 
ἀ πο τε λοῦν τήν δό ξαν τῆς Ἐκ κλη σί ας καί τό καύ χη μά μας· 
ἀλ λά καί τήν ὑ ψί στην ἀ πό δει ξιν, ὅτι συ νε χί ζο με τήν ζω ήν 
τοῦ Ἰ η σοῦ καί ἔ τσι πα ρα τεί νο με τήν πα ρου σί αν Του εἰς τήν 
γῆν!

Νο μί ζω, ὅτι ἔ χο με τό σον δι α στρα φῆ ἀπό τό πνεῦ μα τοῦ 
«ἐν τῷ πο νη ρῷ κει μέ νου κό σμου», ὥ στε ἐάν ἤρ χε το ὁ Χρι-
στός, μή ἔ χων «ποῦ τήν κε φα λήν κλί νῃ» (Ματθ. η΄ 20), πτω-
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εἰς τήν βα σι λεί αν τοῦ Θεοῦ» (Πραξ. ιδ΄ 22). ∆έν ὑ πάρ χει ἄλ-
λη ὁ δός ἐ κτός τῶν πει ρα σμῶν καί τῶν θλί ψε ων. Α ὐ τήν τήν 
ὁ δόν ἐ βά δι σαν ὅ λοι οἱ Ἅ γι οι. Α ὐ τήν καί ἡ Με γα λο μάρ τυς 
Ὁ σί α Ἀ να στα σί α.

Ὑ πάρ χει καί ἡ εὐ ρύ χω ρος ὁ δός, τήν ὁ ποί αν ὅ σοι ἀ κο λου-
θοῦν πη γαί νουν μέ μα θη μα τι κήν ἀ κρί βει αν εἰς τήν ἀ πώ λει-
αν. Ἡ μεῖς ὅ μως νά ζη τῶ μεν ἀπό τόν Θε όν νά μᾶς δώ σῃ, διά 
πρε σβει ῶν τῆς Ἁ γί ας, φω τι σμόν καί δύ να μιν, νά βα δί σω μεν 
μέ προ θυ μί αν τήν στε νήν καί τε θλιμ μέ νην ὁ δόν, τήν ὁ δόν 
τῶν Ἁ γί ων μας, ἡ ὁ ποί α ὁ δη γεῖ εἰς τήν εὐ ρυ χω ρί αν τῆς Βα σι-
λεί ας τῶν Οὐ ρα νῶν καί τήν ἀ νερ μή νευ τον εὐ τυ χί αν.

Ἐ μά κρυ να ὅ μως ὁ μι λῶν καί ζη τῶ συ γγνώ μην. Λοι πόν, 
τά πε ρισ σό τε ρα τά λέ γει ἡ ἰ δί α ἡ ἡ μέ ρα καί ἡ ἑ ορ τή καί 
ἄς συμ πλη ρώ σουν ὅσα πα ρα λεί πω εἰς λό γους. Ἐξ ἄλ λου τό-
σας εὐ λο γί ας ἐ λά βο μεν ἐκ τῆς Ἁ γί ας! Τά ἀ νά ξι α χεί λη μας 
ἐ προ σκύ νη σαν τά μαρ τυ ρι κά καί χα ρι τό βρυ τα ἅ γι α Α ὐ τῆς 
Λεί ψα να, τήν πάν σε πτον Εἰ κό να Της, ἠ κού σα με τό σους ψυ-
χω φε λεῖς ὕ μνους καί ἀ να γνώ σμα τα, με τα λά βα με τῶν ἀ χράν-
των μυ στη ρί ων, ὥ στε νά πε ριτ τεύ ῃ κά θε ἐπί πλέ ον λό γος, 
ἀ πο δει κνυ ό με νος τό σον πτω χός συγ κρι νό με νος μέ τόν πλοῦ-
τον τῶν τό σων χα ρί των διά τῶν ὁ ποί ων ἐ πλου τί σθη μεν σή-
με ρον.

∆ιά τοῦ το πλεί στας ὅ σας εὐ χα ρι στί ας ἐκ φρά ζο μεν πρός 
τόν πο λυ σέ βα στον Γέ ρον τα ἅ γι ον Κα θη γού με νον Ἀρ χιμ. κ. 
Γε ώρ γι ον καί τήν πε ρί Α ὐ τόν Ἀ δελ φό τη τα, τούς πρω τερ γά-
τας ὅ λης αὐ τῆς τῆς παν τέρ πνου παν δαι σί ας, διά τήν εὐ λο γί-
αν, διά τήν τι μη τι κήν πρό σκλη σιν.

δο ξον Πί στιν καί Εὐ σέ βει αν καί πα ρη γο ρού με θα εἰς τήν ζω-
ήν καί ὁ δη γού με θα εἰς τόν Θε όν, εἰς τήν ζω ήν τήν αἰ ώ νι ον.

Κα λού με θα νά γί νω με μι μη ταί τῶν Ἁ γί ων καί τῶν Μαρ τύ-
ρων· νά ἐ ξαι τού με θα τάς πρε σβεί ας των. ∆ι ό τι «εὐ χαῖς δι καί-
ων ἐ πα κού ει» Κύ ρι ος (Παρ. ιε΄ 29), «θαυ μα στός γάρ ὁ Θε ός 
ἐν τοῖς Ἁ γί οις αὐ τοῦ» (Ψα λμ. ξζ΄ 36). 

Ὄν τως «οὐκ ἔ στιν ἡμῖν ἡ πάλη πρός αἷμα καί σάρκα», 
κα τά τόν Ἀ πό στο λον, «ἀλ λά πρός τάς ἀρ χάς, πρός τάς ἐ ξ-
ου σί ας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκό τους» (Ἐφ. στ΄ 
12). Μα κά ρι ος ὁ στρα τευ ό με νος κα λῶς εἰς τήν πα ρά τα ξιν 
τοῦ Βα σι λέ ως Χρι στοῦ. Ἔ χει νά νι κή σῃ διά τῆς χά ρι τος τοῦ 
Θε οῦ νί κην ἀ ξί αν οὐ ρα νί ων ἐ παί νων καί ἔ χει νά ῥί ψῃ τόν 
ἐ χθρόν πτῶ μα ἐ ξαί σι ον. Ἀλ λά ὅ ποι ος δέν νι κή σῃ τόν ἄρ χον-
τα τοῦ σκό τους, δέν ἔ χει μέ ρος, δέν ἔ χει κοι νω νί αν πρός τό 
Φῶς.

Χρεί α προ σο χῆς με γά λης, λοι πόν, καί προ σευ χῆς ἀ δι α λεί-
πτου· πί στε ως, ἐλ πί δος, ἀν δρεί ας ψυ χι κῆς καί ἀ γά πης. Νά 
ἐκ δι ώ κω με τόν ἐ χθρόν ἐξ ἀρ χῆς, ὅ ταν μᾶς κτυ πᾶ τήν θύ ραν 
τῆς ψυ χῆς μέ τούς ψυ χο φθό ρους λο γι σμούς· νά ἁρ πά ξω με τό 
ὅ πλον τῆς προ σευ χῆς, νά τόν κτυ πᾶ με μέ τήν μο νο λό γι στον 
εὐ χήν.

Ἄς δρά μω μεν, ἀ γα πη τοί ἀ δελ φοί, ἄς δρά μω μεν πρίν κλει-
σθῇ ἡ θύ ρα τοῦ οὐ ρα νί ου νυμ φῶ νος. Ἄς ἀ γω νι σθῶ μεν προ-
θύ μως τόν κα λόν ἀ γῶ να τῆς ἀ ρε τῆς. ∆ιά νά ὑ πά γῃ κα νείς εἰς 
τήν ζω ήν τήν αἰ ώ νι ον καί τήν Βα σι λεί αν τῶν Οὐ ρα νῶν, ἡ ὁ-
δός εἶ ναι στε νή· ἔ χει ἐμ πό δι α, θλί ψεις, στε νο χω ρί ας, ἀ σθε νεί-
ας καί πει ρα σμούς. «∆ι ά πολ λῶν θλί ψε ων δεῖ ἡ μᾶς εἰ σελ θεῖν 



64

Ἡ χά ρις τοῦ Θε οῦ καί ∆ε σπό του ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, 
τῆς Κυ ρί ας Θε ο τό κου καί τῶν Ἁ γί ων, Νι κο λά ου, Ἀ να στα σί-
ας καί Γρη γο ρί ου, δι᾿ εὐ χῶν σας, Σε βα σμι ώ τα τε ∆έ σπο τα, 
εἴη με τά πάν των ἡ μῶν. Ἡ Ἁ γί α ἄς εἶ ναι βο η θός καί σκε πα-
στής ὅ λων μας. Νά μᾶς δι α φυ λάτ τῃ ἀπό κά θε κα κόν καί ἐ πι-
βου λήν τοῦ πο νη ροῦ καί νά μᾶς ἀ ξι ώ νῃ νά ἑ ορ τά ζω μεν τήν 
ἁ γί αν Της ἑ ορ τήν ἐπί ἔτη πολ λά, ἐν ἀ γαλ λι ά σει, εὐ φρο σύ νῃ 
καί χα ρᾷ πνευ μα τι κῇ. Ἀ μήν.
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ

ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ

ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ(*) 

Γέροντος Σπυ ρί δω νος Μι κρα γι αν να νί του

Εὐ λα βέ στα το ἱ ε ρα τεῖ ο, εὐ σε βε στά τη ὁ μή γυ ρις,
χαί ρε τε καί ἐν δυ να μοῦ σθε ἐν τῇ χά ρι τι τοῦ Κυ ρί ου.

Ἡ προ τρε πτι κή καί συ νά μα πα ρα κλη τι κή πρό σκλη ση 
τοῦ σε βα στοῦ προ ϊ στα μέ νου τοῦ Ἱ ε ροῦ τού του Να οῦ 

μέ φέρ νουν σή με ρα κον τά σας, σ᾿ αὐ τόν τόν ἱ ε ρό καί εὐ λο-
γη μέ νο χῶ ρο, στήν εὐ λο γη μέ νη σύ να ξη. Ἡ Ἐκ κλη σί α, κα τά 
τήν ἱ ε ρά πε ρί ο δο τῆς Με γά λης Τεσ σα ρα κο στῆς, προ βάλ λει 
ἀ σκη τι κές μορ φές τῆς Ὀρ θο δο ξί ας γιά δύ να μη καί κα ταρ τι-
σμό τῶν Μο να χῶν καί τῶν Ὀρ θο δό ξων, ὅ πως σή με ρον τόν 
ἅ γι ον Ἰ ω άν νην τῆς Κλί μα κος, ἡ γού με νον τῆς Μο νῆς Σι νᾶ, 
μέ γαν ἀ σκη τήν καί πο λυ γρα φώ τα τον συγ γρα φέ α.

(*) Ἡ ἀνωτέρω ὁμιλία ἐξεφωνήθη ὑπό τοῦ Γέροντος Σπυρίδωνος εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀθηνῶν, τῇ δ΄ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, 
σωτηρίου ἔτους 2005.
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ἑ αυ τόν του. Ἀ νε βαί νει τήν κλί μα κα τῶν ἀ ρε τῶν, κα τε βά ζον-
τας τήν ὑ πό στα σή του ἕως Ἅ δου.

Ἔ τσι σκι α γρα φεῖ ται ὁ ἅ γι ος καί ἄ γρι ος ἀ σκη τής. Α ὐ τός 
ἦ ταν ὁ γε ρο-Γε ρά σι μος· γι᾿ αὐ τόν θά ποῦ με λί γα λό γι α. Λί γα, 
λέ ω, γι α τί, ἐνῶ γνω ρί ζου με πολ λά ἀπ᾿ αὐ τά πού βλέ πα με 
καί ἀ κού γα με, ἐν τού τοις ἡ ἐν Χρι στῷ κρυ φή ζωή του ἐ λά χι-
στα, σχε δόν κα θό λου, μᾶς ἀ πο κα λύ φθη κε.

Στόν νοῦν του κυ ρι αρ χοῦ σε πάν τα τό γνω μι κό· «ἀ ρε τή 
ἀ πο κα λυ πτο μέ νη, μοι χεί α πα ρά τῷ Θεῷ γνω ρί ζε ται»· καί τό 
ἄλ λο· «οὐ αί ἐάν πε ρισ σεύ σῃ τό ὄ νο μα ἡ μῶν πλεῖ ον τῶν ἔρ-
γων ἡ μῶν».

Γνω ρί ζω ἐ πί σης ὅτι πα ρα βαί νω κά ποι α ἐν το λή μι λών τας 
γι᾿ αὐ τόν, ἀλ λά θά μι λή σω, γι α τί δέν θά σᾶς τόν πα ρου σι-
ά σω οὐ ρα νο κα τέ βα το ἄγ γε λο, ἅ γι ο, ἀλ λά ἄν θρω πο ἁ πλό, 
ἀ γω νι ζό με νο γιά τήν σω τη ρί α του, προσ δο κῶν τα δι᾿ αὐ τῆς 
τήν Βα σι λεί α τῶν Οὐ ρα νῶν. Θά σᾶς τόν πα ρου σι ά σω, ὅ πως 
τόν γνώ ρι σα στά δε κα ε πτά μου χρό νι α, πρῶ τα στήν Θεσ σα-
λο νί κη, τήν πα τρί δα μου, καί ἔ πει τα στό Ἅ γι ον Ὄ ρος, στήν 
Μι κρα γι άν να, μα ζί μέ τούς ἀ ει μνή στους ἱ ε ρο μο νά χους ∆ι ο-
νύ σι ον καί Μη τρο φά νην, τούς ἀν θρώ πους πού ἀ πε τέ λε σαν 
ὁ ρό ση μα στή ζωή μου.

Ἀπό μι κρός ἤ μουν τα κτι κός στήν Ἐκ κλη σί α τῆς Ἐ νο ρί ας 
μου, τόν Ἅ γι ον Θε ρά πον τα Θεσ σα λο νί κης, καί ἀ γα πών τας 
τίς ἀ κο λου θί ες, μέ τήν βο ή θει α τοῦ τό τε προ ϊ στα μέ νου τοῦ 
Να οῦ, ἀ ει μνή στου πρε σβυ τέ ρου -οἰ κο νό μου Πα να γι ώ του 
Κα ρα τά σι ου, μυ ή θη κα στήν ἐκ κλη σι α στι κή ζω ή. Ἔ βλε πα 
στήν ἀ κο λου θί α τοῦ Ἁ γί ου Θε ρά πον τος ὅτι «ἐ ποι ή θη ὑπό 

Μέ κά λε σε νά μι λή σω. Νά μι λή σω γιά ποι όν; Τόν Γέ ρον-
τά μου, τόν γε ρο-Γε ρά σι μο, τόν Ὑ μνο γρά φο τῆς Με γά λης 
τοῦ Χρι στοῦ Ἐκ κλη σί ας· τόν πο λυ γρα φώ τα το καί ὀ λι γο μί-
λη το· τόν κοι νω νι κώ τα το καί ἀ κοι νώ νη το· τόν χα ρί εν τα καί 
σο βα ρό· τόν γλυ κύ τα το καί στυ φό· τόν πο λυ μα θέ στα το καί 
ἁ πλού στα το· τόν τρα χύ καί ἄ κα κο· τόν αὐ στη ρό καί συμ πα-
θη τι κό· τόν εὔ κο λο καί δύ σκο λο. Πο λύ πα ρά ξε να ὅ μως σᾶς 
τόν δι ε ζω γρά φη σα. Θά μοῦ εἰ πῆ τε, τί πε ρί ερ γος ἄν θρω πος, 
σκέ τος ὀ ξύ μω ρος, Ἔ τσι εἶ ναι, ἀ δελ φοί μου, οἱ ἅ γι οι καί ἄ-
γρι οι συ νά μα ἀ σκη τές· ἄλ λοι στόν ἑ αυ τόν τους, ἄλ λοι στούς 
ἄλ λους· ἄλ λοι στούς μα λα κούς, ἄλ λοι στούς σκλη ρούς· ἄλ-
λοι στούς πε παι δευ μέ νους, ἄλ λοι στούς ἀ παι δεύ τους· ἄλ-
λοι στούς ἐρ γα τι κούς, ἄλ λοι στούς ὀ κνη ρούς· ἄλ λοι στούς 
ἀ νευ λα βεῖς, καί ἄλ λοι στούς εὐ λα βεῖς. Καί ἐν ὀ λί γοις, δι α φο-
ρο ποι οῦν ται κα τ᾿ ἄ το μο μέ γνώ μο να τήν ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ. 
Σύμ φω να μέ τόν συ νο μι λη τή κι νεῖ ται καί μι λεῖ. ∆έν παί ζει 
θέ α τρο. ∆έν γνω ρί ζει ἀπό ὑ πο κρι σί α. «Σχη μα τί ζε ται τήν ἀ-
ρε τήν οὐχ ὅ πως ἀ πα τή σῃ, ἀλ λ᾿ ὅ πως ὠ φε λή σῃ» κα τά τόν 
Πέ τρο ∆α μα σκη νό. Προ σε κτι κός καί δι α κρι τι κός δά σκα λος· 
ἀ κου στής καί τοῦ πλέ ον ἀ δα οῦς καί δι ορ θω τής τα πει νός· ἐ-
πι δε κτι κός κά θε νέ ου ὀρ θοῦ ἀ κού σμα τος, τι μη τής αὐ στη ρός 
πά σης πα ρεκ κλί σε ως πί στε ως καί πα ρα δό σε ως· κρυ φός ἐρ-
γά της τῆς προ σευ χῆς, ἀλ λά καί δι α κρι τι κός ἐκ φρα στής τῶν 
ὅ σων ζῇ καί ἔ ζη σε. Οὐ δέ πο τε προ βάλ λει τόν ἑ αυ τόν του· τίς 
ἐ πι δό σεις του τίς προ σά πτει σέ ἄλ λον. Ἀ γω νί ζε ται νά ἀ πο-
φύ γῃ τήν ὑ πε ρη φά νει α καί συ νε χῶς ἐ πι τι μᾶ καί ὑ πο τι μᾶ τόν 
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Α ἴ γυ πτο, ἄλ λοι στήν Ἀ με ρι κή, ἀ πο βλέ πον τας ἕνα κα λύ τε ρο 
αὔ ρι ο, ἕνα μέλ λον πιό λαμ πρό γι᾿ αὐ τούς, γιά τούς ἄλ λους, 
γιά τό χω ρι ό. Ἴ δι ον τῶν ἀ πο δή μων νά ἀ γα ποῦν καί νά ἐν δι-
α φέ ρων ται γιά τήν γῆ πού τούς γέν νη σε.

Ἔ τσι λοι πόν καί ὁ μι κρός Ἀ θα νά σι ος (Ἀ να στά σι ος) παίρ-
νει τόν δρό μο τῆς ξε νι τι ᾶς πι σω περ πα τών τας, γιά νά βλέ πῃ 
καί νά χορ τά σῃ ὅσο μπο ρεῖ πιό πο λύ τό χω ρι ό του, νά τό 
τυ πώ σῃ στή μνή μη του. Βλέ πει τό σχο λεῖ ο του, τίς ἐκ κλη σί ες, 
τό σπί τι του. Μᾶλ λον κα τα λά βαι νε ὅτι δέν θά τά ξα νά βλε πε. 
Ἔ φυ γε μιά καί κα λή, ἀλ λά κου βα λοῦ σε ὅ λες αὐ τές τίς εἰ κό-
νες καί τήν ζωή μέ σα στό ἔ ξυ πνο μυ α λό του καί στήν ἁ πα λή 
καρ δι ά του μέ χρι τέ λους καί ξύ πνα γαν ὅλα αὐ τά καί ἐμ φα-
νί ζον ταν ἔν το να, ὅ ταν ἀρ γό τε ρα ἐ μεῖς σάν μι κροί, σάν νέ οι 
κα λό γε ροι ζη τού σα με νά μά θου με γιά τήν ζωή του.

Ἔρ χε ται στήν Ἀ θή να. Μιά Ἀ θή να, ἕνα κρά τος τα λαι πω-
ρη μέ νο ἀπό πο λέ μους καί δι χό νοι ες δο λε ρές. Εὐ τυ χῶς, σπί τι, 
σχο λεῖ ο, ἐκ κλη σί α συν θέ τουν τό τρί στρα το τῆς ζω ῆς του.

∆έν ξε φεύ γει ἀπ᾿ αὐ τό, καί ἀ πο φεύ γει ἔ τσι τίς ἀ να μί ξεις 
σέ πο λι τι κά πά θη. Α ἰ τί α· ὁ πό θος γιά σπου δή, γιά γράμ μα-
τα, γι᾿ αὐ τό καί ὁ ξε νι τε μός του.

Μέ νον τας στό σπί τι τῆς θεί ας του, στό τό τε ἁ πλό καί ἄ ση-
μο Κο λω νά κι, καί μά λι στα στήν Πα τρι άρ χου Ἰ ω α κείμ, βρί-
σκει τόν Ἅ γι ο Γε ώρ γι ο Ρι ζά ρη, ἀ να παυ τή ρι ο τῆς ψυ χῆς του. 
Ὄ α ση πνευ μα τι κή στήν ἀ θη να ϊ κή Σα χά ρα τῶν πο λι τι κῶν 
δο λο πλο κι ῶν καί ἀλ λα ξο κυ βερ νή σε ων. Πῶς νά μή ξε κου ρά-
ζε ται ἡ σφρι γη λή ψυ χή του, ἐ κεί νη τήν στι γμή πού ἕ νας με γά-
λος ∆ε σπό της λει τουρ γεῖ ἐ κεῖ; Ἄ ρα γε ποι ός νά εἶ ναι;

Γε ρα σί μου Μο να χοῦ Μι κρα γι αν να νί του, Ὑ μνο γρά φου τῆς 
Με γά λης τοῦ Χρι στοῦ Ἐκ κλη σί ας» καί ἐ θαύ μα ζα καί ἀ πο-
ροῦ σα, πῶς μπο ροῦ σε κά ποι ος ἄν θρω πος νά γρά ψῃ τέ τοι α 
πρά γμα τα. Ὁ πα πα -Πα να γι ώ της μοῦ τόν πα ρου σί α ζε ὅ πως 
ἔ πρε πε, καί ἐγώ τόν ἔ πλα θα ὅ πως ἤ θε λα. Τό Ἅ γι ον Ὄ ρος 
ἦ ταν γιά μέ να ἕνα γνω στό -ἄ γνω στο μυ στή ρι ο, γε μά το ἔκ-
στα ση καί θαυ μα σμό. Ὁ πα πα -Πα να γι ώ της ἦ ταν τα κτι κός 
ἐ πι σκέ πτης του καί εἶ χε γνω ρι μί ες μέ πολ λούς καί σπου δαί-
ους ἀν θρώ πους, πού τούς συμ βου λευ ό ταν γιά πολ λά καί 
ποι κί λα θέ μα τα. Ἕ νας ἀπ᾿ αὐ τούς ἦ ταν καί ὁ μα κα ρι στός 
γέ ρον τάς μου Γε ρά σι μος.

Ἀλ λ᾿ ἄς ἐ πα νέλ θω μεν «ἐ πί τό προ κεί με νον», κα τά τήν ὄ-
μορ φη φρά ση πού λέ γουν οἱ ἐγ κω μι α στι κοί λό γοι.

Ὁ ἀ εί μνη στος Γέ ρον τάς μου γεν νή θη κε στήν Βό ρει ο Ἤ-
πει ρο, στό χω ρι ό ∆ρό βι α νη. Χω ρι ό τῶν μορ φω μέ νων καί 
τῶν δα σκά λων τό λέ γα νε. Οἱ κά τοι κοί του ἀ γα ποῦ σαν τά 
γράμ μα τα καί γι᾿ αὐ τό ἀπό πα λι ά εἶ χαν πλού σι α βι βλι ο θή-
κη, ἀ νώ τε ρη καί ἀπό τοῦ Ἀρ γυ ρο κά στρου, τήν ὁ ποί α ἔ κα-
ψαν οἱ Γερ μα νοί μέ τήν ὀ πι σθο χώ ρη σή τους.

Σ᾿ αὐ τό τό χω ρι ό, λοι πόν, εἶ δε τό φῶς ὁ Ἀ θα νά σι ος (Ἀ να-
στά σι ος Γραί κας τοῦ Ἰ ω άν νου καί τῆς Ἀ θη νᾶς). Σ᾿ αὐ τό τό 
χω ρι ό φά νη κε ἡ κλί ση του καί ἡ ἀ γά πη του γιά τά γράμ μα-
τα, ὅ ταν κα τώρ θω νε μέ τήν ἐ ξυ πνά δα του νά περ νᾷ δύ ο -δύ ο 
τίς τά ξεις.

Ἀλ λ᾿ ἔλα πού ἡ ζωή στό σκλη ρο τρά χα λο καί ἄ γο νο χω ρι ό 
ἦ ταν δύ σκο λη καί ἀ νάγ κα ζε τούς πε ρισ σο τέ ρους ∆ρο βι α νί-
τες νά ξε νι τευ θοῦν, ἄλ λοι στόν ἑλ λα δι κό χῶ ρο, ἄλ λοι στήν 
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καράβι. Ἡ θέα ἀπό μα κρυ ά τοῦ Ἄθω τόν συ ναρ πά ζει, τόν 
ἐν θου σι ά ζει, τοῦ ἀ νοί γει πρό ω ρα τό στό μα σέ δο ξο λο γί α 
καί αἶ νο τοῦ Θε οῦ.

Φθά νει σέ ἕνα χῶ ρο πού λί γο -πο λύ ἔ μοι α ζε μέ τό χω ρι ό 
του. «Ἐν γῇ ἐ ρή μῳ καί ἀ βά τῳ καί ἀ νύ δρῳ», ὅ πως ἀρ γό τε ρα 
θά δι α βά ζῃ στό Ψαλ τή ρι. Βέ βαι α πιό δύ σβα τη, πιό ἔ ρη μη, 
πιό ἄ νυ δρη ἡ Μι κρα γι άν να. Ἡ βρο χή γέ μι ζε τήν πε λε κη μέ-
νη στό βρά χο μέ σα στερ νού λα. ∆έν τόν ἔ νοι α ζε ὅ μως! «Πῦρ 
πνέ ων», πα ρα μέ ρι ζε τήν ἐν θύ μη ση τῶν Ἀ θη νῶν καί τά τό-
τε κα λά της, καί ἔ λε γε: «Ὡς ὡ ραῖ ος οὗ τος ὁ τό πος. Α ὕ τη 
ἡ κα τά παυ σίς μου εἰς αἰ ῶ να αἰ ῶ νος. Ὧδε κα τοι κή σω, ὅτι 
ᾑ ρε τι σά μην αὐ τήν». Ἀ γα ποῦ σε τήν ἡ συ χί α, τήν μη τέ ρα τῆς 
φι λο σο φί ας, τά γράμ μα τα, τήν μο να ξι ά, καί τήν βρῆ κε. Βρέ-
θη κε σέ πέ λα γος μα θή σε ως. Ἔ ψα χνε γιά πνευ μα τι κό ὁ δη γό 
καί βρῆ κε ἁ πλό, ἅ γι ο καί ἀ νε πι τή δευ το ἄν θρω πο, πού γνώ-
ρι ζε Ἰ η σοῦν Χρι στόν καί τοῦ τον Ἐ σταυ ρω μέ νον. Τί ἄλ λο 
μπο ροῦ σε νά θέ λῃ; Ἡ σω τη ρί α του ἐ ξαρ τῶν ταν πλέ ον ἀπό 
τόν ἴ δι ο μέ τήν ὑ πο μο νή, τήν ὑ πα κο ή καί τήν ἐ πι μο νή στά 
δύο πρῶ τα.

Ἔ τσι μ᾿ ἕνα θε ϊ κό καυ στῆ ρα δι αρ κῶς φλο γι ζό με νο ἀρ χί-
ζει ὁ ἀ γώ νας. Ἡ ἀ ρε τή τῆς ξε νι τεί ας πρώ τη -πρώ τη τόν ἐ πι-
σκέ πτε ται, καί ἀ παρ νεῖ ται σύν το μα τήν ἔξω ζωή πού τόν 
ἔ φε ρε στήν Ἀ θή να μέ τίς ἀ νέ σεις της. Λη σμο νεῖ μέ ἀ γῶ να 
τούς γο νεῖς, τούς συγ γε νεῖς, τό ὄ μορ φο καί ἄ γρι ο χω ρι ό μέ 
τά που λά κι α νά κε λα ϊ δοῦν τήν ἀ κα τά παυ στη δο ξο λο γί α, 
καί προ σεύ χε ται θερ μά γιά ὅ λους, ἀ κό μα καί γι᾿ αὐ τούς πού 
πο λέ μη σαν τήν φυ γή του. Ἐ δῶ, τήν Ἀ θή να τῆς ἀ νέ σε ως τήν 

Εἶ ναι ὁ ἅ γι ος Νε κτά ρι ος, ὁ πρᾶ ος καί γλυ κύς, ὁ εἰ ρη νι κός 
καί εἰ ρη νο ποι ός, ὁ τα πει νό φρων καί ἡ σύ χι ος. Τό κή ρυ γμά 
του βγαί νει ἀπ᾿ τήν ζωή του. Καί ἡ ἐρ γά τι δα μέ λισ σα ρου φᾶ 
τό νέ κταρ ἀπό τό ὄ μορ φο καί εὐ ω δι α στό λου λού δι καί τό 
βά ζει στήν κη ρύ θρα της. Ποῦ νά φαν τα ζόν του σαν καί οἱ 
δύ ο, ὅτι ὁ ἕ νας θά ἁ γί α ζε καί ὁ ἄλ λος θά τόν ὑ μνοῦ σε;

Κυ λᾶ ἡ ζωή καί τό Βο ρει ο η πει ρω τά κι γί νε ται ἔ φη βος μέ 
κα λές ἐ πι δό σεις στά γράμ μα τα καί πολ λές μα θη σι α κές ἐ φέ-
σεις. Ἡ δί ψα του γιά τά γράμ μα τα δέν σβή νει. Καί πῶς νά 
σβή σῃ, ὅ ταν γι᾿ αὐ τά καί μό νο ξε νι τεύ θη κε καί ἔ φυ γε ἀπό τό 
χω ρι ό τῶν δα σκά λων γιά τήν πό λη τῶν σο φῶν καί φι λο σό-
φων; Ἀπό τό πε τρῶ δες χω ρι ό, στήν πλα τει ά Ἀ θή να, ἀπό τό 
ξε ρό καί ἄ νυ δρο, στήν κα τα πρά σι νη Ἀτ τι κή, ἀπό τήν ἤ ρε μη 
καί ἥ συ χη ζω ή, στόν θό ρυ βο.

Ἀλ λ᾿ ὅ μως· «Ἄλ λαι μέν βου λαί ἀν θρώ πων, ἄλ λα δέ Θε ός 
κε λεύ ει». Ὁ Ἅ γι ος Θε ός τοῦ ἐ πε φύ λασ σε ἄλ λα, κα λύ τε ρα 
καί με γα λύ τε ρα. «Οὕς καί προ ώ ρι σε, τού τους καί ἐ κά λε σε, 
οὕς δέ ἐ κά λε σε, τού τους καί ἐ δό ξα σε», κα τά τόν ἅ γι ο ἀ πό-
στο λο Παῦ λο. Τό θε ϊ κό κτύ πη μα στήν πόρ τα τῆς καρ δι ᾶς 
του τό ἄ κου σε ἀ μέ σως. Τό ἄ κου σε καί ἄ νοι ξε.

Ἕ νας κα λό γε ρος στό νε α νι κό του δι ά βα, μιά ἁ πλή γιά 
τήν σω τη ρί α τῆς ψυ χῆς κου βέν τα, ἀρ κοῦ σαν γιά νά βά λουν 
φω τι ά στόν νε α ρό ∆ρο βι α νί τη καί νά δώ σῃ φλε γό με νος 
μιά ὑ πό σχε ση. Καί ἔ τσι ὁ ζη λω τής τῶν γραμ μά των «ζη λεῖ 
τά κρείτ το να», τά πνευ μα τι κά, καί κρυ φά ἀπό τούς δι κούς 
του ἔρ χε ται στό Πε ρι βό λι τῆς Πα να γί ας, γιά νά φυ τευ θῇ 
ἐκεῖ. Καί ποῦ; Στή Μι κρα γι άν να. Φθά νει στήν ∆ά φνη μέ τό 
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γοῦν τός μοι, Τί μι ε Πά τερ». Ἡ ἀ πο δο χή φέρ νει τίς ὑ πο σχέ-
σεις. Ὑ πο σχέ σεις πού τή ρη σε μέ χρι τέ λους. 

Ἡ δο κι μή τε λεί ω σε, ἡ δο κι μα σί α ἀρ χί ζει, ἀ τέ λει ω τη. Πρώ-
τη καί κα λύ τε ρη καί χει ρό τε ρη, ἡ φυ γή τοῦ Γέ ρον τά του. 
∆έν μᾶς νοι ά ζει γι α τί. Μᾶς ἐν δι α φέ ρει πού μέ νει μό νος, νέ-
ος, ἄ γου ρος, ἄ πει ρος. Ἔ μει νε χω ρίς πνευ μα τι κό μπα στού νι, 
ἀ νά πη ρος, ὀρ φα νός. Γι α τί ἀπό τώ ρα ἡ δο κι μα σί α; Τί εἶ δε ὁ 
Θε ός καί τό ἐ πέ τρε ψε; Τόν βρῆ κε ἕ τοι μο; Τόν βρῆ κε δυ να τό; 
Τώ ρα πού χρει α ζό ταν πα ρά κλη ση, πα ρη γο ρί α, βρέ θη κε ἀ-
πα ρά κλη τος. Κύ ρι ος γι νώ σκει. Ἡ δο κι μα σί α αὐ τή τόν βρῆ κε 
δό κι μο ἐρ γά τη τῆς μο να χι κῆς ζω ῆς. ∆έν πτο ή θη κε ἀπό τόν 
πει ρα σμό της μο νώ σε ως. ∆έν λι γο ψύ χη σε στούς ποι κί λους 
πει ρα σμούς. Ἔ μει νε ὄρ θι ος στό με τε ρί ζι του, στήν κα λύ βη 
τοῦ Τι μί ου Προ δρό μου, μέ ἅ γι ο πεῖ σμα, μέ ζῆ λο φω τι ά. Εἶ-
πε τό τε, θά πε θά νω ἐ δῶ, ἀλ λ᾿ ἀπό τόν Τί μι ο Πρό δρο μο δέν 
φεύ γω. Καί ὁ Τί μι ος Πρό δρο μος δέν ἔ φυ γε ἀπό κον τά του. 
Ἀ πο μα κρυ νό ταν, ἀλ λά δέν ἔ φευ γε. Τόν εἶ δε ὁ γε ρο-Ἐ φραίμ 
ὁ Τα λαί πω ρος, ἔξω ἀπό τήν κα λύ βα στόν Τί μι ο Πρό δρο μο, 
καί μέ ἀ πο ρί α τόν ρώ τη σε τί θέ λει ἐ κεῖ, καί τοῦ ἀ πάν τη σε 
ὅτι προ σέ χει τό κα λο γέ ρι του, πού ἀ σκη τεύ ει μό νο του στό 
κελ λί μέ σα.

Καί ὁ Γε ρά σι μος ἔ με νε πι στός στήν κλή ση του, στά πα-
ραγ γέλ μα τα τῆς κα λο γε ρι κῆς, στίς ὑ πο σχέ σεις του. Ἀλ λά 
ὅλα βρα βεύ ον ταν, καί ἡ χά ρις τοῦ Θε οῦ ἐ πε σκί α ζε σι γά -σι-
γά. Στά πρῶ τα του βή μα τα γνω ρί ζε ται μέ τόν πρῶ το του 
πνευ μα τι κό, τόν πε ρί φη μο πα πα -Ἰ γνά τι ο στά Κα του νά κι α, 
ἄν θρω πο ἁ πλού στα το, ἅ γι ο, λι μά νι με τα νοί ας, σω τη ρί α ψυ-

δι α δέ χε ται ἡ κα κο τρά χα λη Μι κρα γι άν να· τά ροῦ χα τά κα-
λά, τά φτω χά καί μπα λω μέ να· τά πα πού τσι α, τά τσα ρού χι α 
τά φτι α γμέ να ἀπό δέρ μα γου ρου νι οῦ. Τά γράμ μα τα πρός τό 
πα ρόν στό πε ρι θώ ρι ο (ἦλ θα νά σώ σω τήν ψυ χήν μου). Μα-
θη τεύ ει στήν ἐκ κο πή τοῦ θε λή μα τος· γράμ μα τα, ἡ ὑ πα κο ή· 
βι βλί ο, τό ἐρ γό χει ρο· μο λύ βι α, τά ἐρ γα λεῖ α τοῦ ἐρ γο χεί ρου. 
Ἐρ γό χει ρο, σφρα γί δες προ σφό ρων καί κου τά λι α· σκλη ρό 
ἐρ γό χει ρο. Τά μα λα κά χέ ρι α γί νον ται σκλη ρά. Κό βε ται ἀπό 
τά μα χαί ρι α τοῦ ἐρ γο χεί ρου, ἀλ λά ἐ κεῖ· δέν τό βά ζει κά τω. 
Τό θέ λη μα κομ μέ νο. Πτω χεί α κα τά Θε όν. Ἐ πι μέ λει α στό ἐρ-
γό χει ρο, πού γί νε ται ἀ παρ χή τῆς ἐ πι με λη μέ νης καί προ σε κτι-
κῆς στό μέλ λον ζω ῆς του. «Ἡ ἀ μέ λει α τοῦ μο να χοῦ στό ἐρ γό-
χει ρό του ἀ να τρέ πει τήν πνευ μα τι κή του ζω ή», λέ γει ὁ ἅ γι ος 
Ἐ φραίμ ὁ Σύ ρος καί ὁ δό κι μος τό τυ πώ νει μέ σα του. Ἀρ γό-
τε ρα ἡ εὐ τα ξί α του καί ἡ τυ πι κό τη τά του ἀπό τήν τά ξη του 
στό ἐρ γό χει ρο δι α κρί νον ται πιό εὔ κο λα καί στήν με τέ πει τα 
κα λο γε ρι κή του ζω ή.

Ἔ τσι κυ λοῦν τά δύο χρό νι α μέ ἐ πι δό σεις στήν ὑ πο μο νή, 
στήν ὑ πα κο ή καί στήν ἐ πι μο νή. Ἄς μή λη σμο νοῦ με ὅτι ὑ πο-
τά χθη κε ἐ θε λου σί ως ὁ πα νέ ξυ πνος σέ ἁ πλό καί ὀ λι γο γράμ-
μα το ἄν θρω πο μέ ἁ πλή καρ δι ά, χω ρίς κἄν νά τό δι α κρί νῃ. 
Εἶ ναι μαρ τύ ρι ο, ἀ δελ φοί μου, αὐ τό καί «ὁ ὑ πο μεί νας εἰς τέ-
λος σω θή σε ται», κα τά τόν λό γο τοῦ Χρι στοῦ. Ἡ προ θυ μί α 
του καί ὁ ζῆ λος θά ἐ παι νε θοῦν καί θά βρα βευ θοῦν μέ τήν 
κου ρά του. «Πρόσ δε ξαι τόν δοῦ λον σου Γε ρά σι μον μο να χόν 
εἰς τήν πνευ μα τι κήν σου ποί μνην». «Ναί, τοῦ Θε οῦ συ νερ-
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τῶν ἀ πορ ρή των, μπαί νει στά ἄ δυ τα. Γνω ρί ζει τά ἄ γνω στα. 
Ἐρ γά ζε ται γιά νά γε ωρ γή σῃ τήν ζωή του, καί ἔ τσι τά θεωρη-
τι κά τοῦ Καλ λι νί κου συμ πλη ρώ νουν τά πρα κτι κά τοῦ πα-
πα-Ἰ γνα τί ου. Καί ὁ Γε ρά σι μος με γα λώ νει στήν ἡ λι κί α καί 
στά πνευ μα τι κά. Στήν κα λο γε ρι κή του νε ό τη τα δέν στε ρεῖ-
ται καί τῆς συ να να στρο φῆς καί ἑ νός ἄλ λου σπου δαί ου καί 
σο φοῦ γεί το να, τοῦ γε ρο -∆α νι ήλ Σμυρ ναί ου, τοῦ ἱ δρυ τῆ τῆς 
γνω στῆς ἀ δελ φό τη τος τῶν ∆α νι η λαί ων. Τά λό γι α του, ζεί-
δω ρη αὔ ρα, δρο σί ζουν παν τοι ο τρό πως τήν φλε γο μέ νη ἀπό 
θεῖ ο ἔ ρω τα καρ δί α τοῦ κα λο γε ρι οῦ. Τί εὐ λο γη μέ νη γει το νι ά! 
Μι κρα γι άν να, Κα ρού λι α, Κα του νά κι α. Τί πε ρι βό λι ὄ μορ φο 
καί εὐ ω δι α στό! Οἱ ἀ λά λη τοι στε να γμοί ἁ γι ά ζουν τόν ἀ έ ρα 
καί οἱ ἀ σκη τι κοί ἀ γῶ νες πο τί ζουν τήν ἔ ρη μη γῆ καί βγά ζει 
καρ πούς, σω σμέ νους ἀν θρώ πους, κα λούς κα λο γή ρους.

Οὐ ρά νι οι ἄν θρω ποι, ἐ πί γει οι Ἄγ γε λοι. Πε ρί ο δος ἀ να γεν-
νή σε ως τοῦ μο να χι κοῦ φρο νή μα τος με τά τίς ἐ θνι κές πε ρι πέ-
τει ες τῆς Μι κρα σι α τι κῆς Κα τα στρο φῆς καί τῆς Ὀ κτω βρι α-
νῆς Ἐ πα να στά σε ως. «Οὐκ ἐ κλεί ψει ἄρ χων ἐξ Ἰ ού δα». Ἅ γι ος 
Βα σί λει ος, Κε ρα σι ά, Καυ σο κα λύ βι α, Βί γλα, Ἅγ. Πέ τρος, Ἁγ. 
Ἄν να, Νέα Σκή τη, ὅ λες ἔ χουν νά ἐ πι δεί ξουν ἁ γί ους ἀν θρώ-
πους, ἀ ξί ους κα λό γε ρους, ἀ φα νεῖς ἥ ρω ες τῆς σκλη ρῆς ἀ σκη-
τι κῆς ζω ῆς. Ἔ τσι ἡ ὀρ φά νι α τοῦ Γε ρα σι μά κη ἦ ταν πρόσκαι-
ρη. Α ὐ τά τά πνευ μα τι κά ἀ να στή μα τα πού ὑ πῆρ χαν καί 
ἄλ λα πού δει λά-δει λά ἀ να φαί νον ταν τόν βο η θοῦ σαν, τόν 
συγ κρα τοῦ σαν. Καί ἡ ἀ νά βα σις συ νε χί ζε ται. Ἡ κο ρυ φή τοῦ 
Ἄθω εἶ ναι ψη λά καί ὅ ποι ος ἀ νε βεῖ ἐ κεῖ βλέ πει καί θαυ μά ζει 

χῆς, ὁ δη γό πρα κτι κῆς ἀ ρε τῆς, φί λο καί συ να σκη τή τῶν με γά-
λων πνευ μα τι κῶν τῆς Μι κρα γι άν νας καί τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους, 
Γρη γο ρί ου καί Σάβ βα. Ἐ κεῖ «ἐ ξαγ γέλ λει τά τῆς καρ δί ας 
του κρυ πτά», τά ἀ γα θά σκιρ τή μα τα τῆς καρ δί ας του καί τά 
σκου πί δι α τῶν λο γι σμῶν. Καί αὐ τός, γι α τρός κα λός, πρᾶ ος 
καί μει λί χι ος «ἐ πι χέ ει ἔ λαι ον καί οἶ νον» στήν ψυ χή τοῦ μι-
κροῦ, κα τά τήν κα λο γε ρι κή ζω ή, Γε ρα σί μου, καί τόν πα ρη-
γο ρεῖ στίς θλί ψεις του καί τόν γι α τρεύ ει καί τόν ση κώ νει 
«ἀ πό κλί νης ὀ δυ νη ρᾶς καί στρω μνῆς κα κώ σε ως». Καί ἡ ζωή 
συ νε χί ζε ται γλυ κι ά καί πι κρή, ἁ πα λή καί σκλη ρή. Ἡ πρώ τη 
του πα ρη γο ρι ά με τά τήν φυ γή τοῦ γέ ρον τά του. 

Ἀλ λά καί ὁ πα πα -Ἰ γνά τι ος με θί στα ται ἐκ τῶν προ σκαί-
ρων. Πά λιν ὁ Γε ρά σι μος ὀρ φα νός, πά λιν μό νος. Πά λιν λο-
γι σμοί. «Ἀλ λ᾿ ὁ πάν τα πρός τό τοῦ πλά σμα τος συμ φέ ρον 
οἰ κο νο μῶν» Θε ός, τόν ἀν τα μεί βει καί τοῦ χα ρί ζει νέο πνευ-
μα τι κό θη σαυ ρό, θε ω ρη τι κό με γά λο τῆς νο ε ρᾶς προ σευ χῆς, 
δι ο ρα τι κό ἄν θρω πο, ἔγ κλει στο, δι α κρι τι κό κα θο δη γη τή, 
τόν Καλ λί νι κο τόν Ἡ συ χα στή. Σέ κα λό μέ τρο ἡ λι κί ας πού 
βρί σκε ται καί μέ τήν πρα κτι κή ἀ ρε τή ζυ μω μέ νος βρί σκει τόν 
ἑ αυ τό του στε ρη μέ νο τῆς θε ω ρί ας καί γί νε ται μα θη τής καί 
φοι τη τής τοῦ Καλ λι νί κου καί σάν ἔ ξυ πνος ὁ Γε ρα σι μά κης, 
χα ϊ δευ τι κό δι ό τι ἦτο μι κρό σω μος καί ἀ δύ να τος, σι ω πᾶ καί 
ἀ κού ει. Τυ πώ νει μέ σα του μέ ἀ νε ξί τη λο με λά νι «ἅ βλέ πει 
καί ἀ κού ει» καί σάν σφουγ γά ρι ρου φᾶ καί τήν τε λευ ταί α 
στα γό να τῶν λό γων τοῦ Καλ λι νί κου καί τόν κρα τᾶ θη σαυ-
ρό δι πλο κλει δω μέ νο. Ἀ να λο γί ζε σθε τί πρά ξη θά ἔ κα νε ὁ 
κα λός μα θη τής τά λό γι α τοῦ δα σκά λου του; Γί νε ται μύ στης 
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Οἱ «ἐν Ἀ θή ναις» γνώ σεις του τόν βο η θοῦν, δι ό τι ὠ φε λή-
θη κε ἐξ ἑλ λη νι κῶν λό γων στό νά κα τα λα βαί νῃ τούς Πα τέ-
ρας. ∆ι α βά ζει ἀ στα μά τη τα. Ἀ πο τα μι εύ ει ὅσα μπο ρεῖ νο ή μα-
τα, πού μέ τήν βο ή θει α τῆς ἁ γί ας εὐ χῆς τοῦ «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ 
Χρι στέ ἐ λέ η σόν με» τυ πώ νον ται μέ σα του, καί ἡ ἀ νά βα σις 
συ νε χί ζε ται. Βρα βεύ ε ται ἡ ἐρ γα τι κό τη τά του καί ἡ σω στή 
κα λο γε ρι κή μέ τά λαν το. ∆έν τό κρύ βει, ἀλ λά ἐρ γά ζε ται μ᾿ 
ὅλη του τήν δύ να μη νά τό πα ρου σι ά σῃ αὐ ξη μέ νο. Ὁ ∆ω ρε ο-
δό της δί δει καί ὁ δω ρε ο δό χος παίρ νει, γιά νά ἀν τα πο δώσῃ 
εὐ χα ρι στών τας «ὅ λῃ ψυ χῇ καί δι α νοί ᾳ». «Ἡ τοῦ θεί ου Πνεύ-
μα τος ἐ πι δη μή σα σα δύ να μις» ἔρ χε ται καί στόν πα τέ ρα Γε-
ρά σι μο «ὡς ἦ χος φε ρο μέ νης βι αί ας πνο ῆς» καί πλη ροῖ τόν 
οἶ κον τῆς ψυ χῆς του καί τόν σπρώ χνει στήν βου λή τοῦ Θε οῦ. 
Τόν θέ λει Ὑ μνο γρά φο τῶν με γα λεί ων Του, τῶν εὐ α ρε στη-
σάν των Α ὐ τόν Ἁ γί ων Του. Τόν ἐ κλέ γει. Τόν χα ρι τώ νει. Τοῦ 
ἐ πι τρέ πει πει ρα σμούς, ἀλ λά καί δύ να μη νά τούς ση κώ νῃ καί 
νά τούς ἀν τι με τω πί ζῃ. Τόν τα πει νώ νει, γιά νά μή χά σῃ. Τόν 
φω τί ζει νά γρά φῃ, ἀλ λά καί νά ζη τῇ: «Φώ τι σόν μου τό σκό-
τος», ὅ πως ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς. Τόν θέ λει «υἱ όν 
του κα τά χά ριν». Καί ὁ Γε ρά σι μος ὑ πα κού ει καί ἡ κά θο δος 
τῆς φλο γός ἀρ χί ζει καί συ νε χί ζε ται. «Λά λει Κύ ρι ε καί ὁ δοῦ-
λος Σου ἀ κού ει».

Ἀρ χί ζει ἡ συγ γρα φή. Πρῶ το ὑ μνο γρα φι κό ἔρ γο στήν 
Πα να γί α, ση μά δι τῆς ἀ γά πης του γι᾿ αὐ τή, ἀ να γνώ ρι ση τῆς 
κυ ρι ό τη τος τοῦ τό που Της, πα ρά κλη ση γιά τήν πρε σβεί α 
Της, σι γου ρι ά γιά τήν κα τά λη ξή του. Καί γρά φει. Γρά φει τά 
πρῶ τα, τά δεύ τε ρα, τά τρί τα. ∆έν μέ νει μό νο στά γρα πτά, 

«ἅ ὀ φθαλ μός οὐκ εἶ δε καί οὖς οὐκ ἤ κου σε καί ἐπί καρ δί αν 
ἀν θρώ που οὐκ ἀ νέ βη».

Στό ἐρ γό χει ρό του τό πτω χό καί τα πει νό ἔ χει συ νερ γά τη 
τήν εὐ χή· τήν σω τή ρι ο εὐ χή. Συμ πο ρεύ ε ται μέ τήν προ σο χή 
γιά τό φτι ά ξι μο τοῦ σφρα γι δι οῦ, τοῦ κου τα λι οῦ. Ἐρ γά ζε ται 
καί γιά τά δύ ο, ἐρ γά της τοῦ πνευ μα τι κοῦ καί τοῦ ὑ λι κοῦ. Ἡ 
δι αρ κής εὐ χή θαυ μα τουρ γεῖ, μπαί νει μέ σα του καί γι᾿ αὐ τό 
τά χέ ρι α του δου λεύ ουν ἀ στα μά τη τα καί εὐ θυ γραμ μι σμέ να. 
Βρα βεῖ ο τοῦ ἀ γῶ να του τά κα λά καί ἐ πι με λη μέ να σφρα γί-
δι α καί κου τά λι α. Ἄλ λος βέ βαι α τά κι νεῖ τά χέ ρι α του, ὅ πως 
ἀρ γό τε ρα θά εἰ πῇ καί γιά τά ὑ μνο γρα φή μα τά του. Βλέ πει 
ὅ μως συγ χρό νως ὅτι «οὐκ ἐπ᾿ ἄρ τῳ μό νον ζή σε ται ἄν θρω-
πος» καί ἀρ χί ζει καί μει ώ νει, λι γο στεύ ει τήν ἐ πι δο σή του 
στό ἐρ γό χει ρο καί λί γο -λί γο ἐρ γά ζε ται γιά τά πρός τό ζῆν 
καί ἀ σχο λεῖ ται πλέ ον μέ τό δι ά βα σμα καί τό γρά ψι μο· «σῶ-
μα ἐρ γά ζου ἵνα τρα φῇς, ψυ χή νῆ φε ἵνα σω θῇς», καί ἡ νῆ ψις 
ὀ λί γον κα τ᾿ ὀ λί γον κα τοι κεῖ μέ σα του. Παίρ νον τας εὐ λο-
γη μέ νη ὁρ μή ἀπό τήν ἀ νά γνω ση τῶν πα τε ρι κῶν κει μέ νων, 
δέν τοῦ ἀρ κοῦν πλέ ον οἱ ἀ να γνώ σεις τῆς ἀ κο λου θί ας στήν 
Ἐκ κλη σί α. Ἀ σχο λεῖ ται μέ τήν σω τή ρι ο εὐ χή καί δι α βά ζει 
ἀπό τούς Πα τέ ρας ὅ ,τι πρέ πει, ὅ ,τι μπο ρεῖ, σύμ φω να μέ τίς 
πνευ μα τι κές του δυ νά μεις. Α ὐ τό ἀρ γό τε ρα μᾶς τό με τα φέ ρει 
πα τρι κά καί πρα κτι κά. «Ὅ ταν πη γαί νου με στό ∆η μο τι κό 
σχο λεῖ ο, δέν δι α βά ζου με μα θή μα τα τοῦ Πα νε πι στη μί ου. Κίν-
δυ νος πα ρα νο ή σε ως καί πα ρε ξη γή σε ως, παι δι ά μου». Λό γι α 
με στά δι α κρι τι κῆς σο φί ας.
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πει. Οἱ καρ ποί τῆς μυ στι κῆς ζω ῆς του φαί νον ται στό δέν δρο, 
μι ᾶς καί τά λου λού δι α πα ρα χώ ρη σαν τήν θέ ση τους στούς 
καρ πούς, καί ὁ Γε ρά σι μος, γνώ στης τῆς ἀ να ξι ό τη τός του, 
τούς μα ζεύ ει καί τούς φυ λά γει, μή χα λά σουν καί μεί νει νη στι-
κός πνευ μα τι κῆς τρο φῆς.

Κα τ᾿ αὐ τόν τόν τρό πο ἀν τι με τω πί ζει τόν Σα τα νᾶ, πού 
ὀ φθαλ μο φα νῶς πλέ ον τοῦ πα ρου σι ά ζε ται σάν σκυ λί σέ μιά 
φεγ γα ρό λου στη κα λο και ρι νή καί μέ τό τεμ πε λό ξυ λο Ἀ κο-
λου θί α, τό ὁ ποῖ ο,  ὅ ταν ὁ ἁ πλοῦς καί ἀ πο νή ρευ τος Γε ρά-
σι μος πλη σι ά ζει νά χα ϊ δέ ψῃ, ἐ ξα φα νί ζε ται μέ θό ρυ βο καί 
δυ σο σμί α. Τοῦ ἐμ φα νί ζε ται σάν ἄ σπρος τρά γος μέ κόκ κι να 
μά τι α και βλέμ μα τρο με ρό σέ μέ ρος πού δέν ὑ πῆρ χε ζωή στά 
βρά χι α τῆς Ἁ γί ας Ἄν νης. Τοῦ ἐμ φα νί ζε ται σέ σύν νε φο πού 
βγά ζει γυ ναι κεῖ ες φω νές καί γέ λι α στή θέ ση «Κρύ α Νε ρά» 
τῆς Λαύ ρας. Ἀλ λά πῶς νά τόν πει ρά ξουν τόν ἀ γω νι στή; Οὔ-
τε κἄν ἐ πι τρέ πει ὁ Θε ός νά τόν ἀγ γί ξουν. Μό νον ἔμ πει ρο 
τόν κά νουν. Α ὐ ξά νουν οἱ πνευ μα τι κές ἐμ πει ρί ες καί αὐ τό 
τοῦ δί δει δύ να μη γιά τήν συ νέ χι ση τοῦ ἔρ γου του, τοῦ τα-
λάν του του.

Καί ἡ κα τα ξί ω ση συ νε χί ζε ται μέ τήν ἀ πο δο χή καί ἀ γά πη 
τῶν πα τέ ρων, ὅταν ὁ Γερασιμάκης θε ρα πεύ ῃ τήν εὐ λά βει ά 
τους πρός κά θε τι πού θέ λει ὑ μνο λο γί α, ἀλ λά στα δι α κά καί 
ἀπό τήν Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος, σέ ση μεῖ ο μά λι στα πού κα-
τά και ρούς λαμ βά νει εὐ φή μους μνεί ας καί ἐ παί νους ἀπό τούς 
Ἀρ χι ε πι σκό πους Χρυ σό στο μο Πα πα δό που λο, Σπυρίδω να 
Βλά χο, Θε ό κλη το καί Χρυ σό στο μο καί ἀπό ἄλ λους κα τ᾿ ἰ δί-
αν Ἀρ χι ε ρεῖς. Στά δαυ ϊ τι κά του χρό νι α ἀ να φέ ρε ται ἀπό τόν 

στόν ἄ γου ρό του λό γο. Τα πει νώ νε ται. Ἀ να γνω ρί ζει ὅτι εἶ-
ναι νέ ος καί ἄ πει ρος καί τά δεί χνει στούς τό τε σο φούς καί 
γνῶ στες τοῦ εἴ δους, ὅ πως ὁ Εὐ λό γι ος Κου ρί λας, Κα θη γη τής 
Πα νε πι στη μί ου Ἀ θη νῶν. Ζη τεῖ πα ρα τη ρή σεις, δι ορ θώ σεις, 
προ τά σεις. Ἡ τα πεί νω σή του βρα βεύ ε ται μέ τίς προ τρο πές 
καί τούς ἐ παί νους. Κά θε ἀρ χή καί δύ σκο λη, ἀλ λά καί λό-
γος κα λός γιά τήν συ νέ χι ση. Καί συ νε χί ζει νά γρά φῃ. Ὑ μνεῖ 
τά με γα λεῖ α τοῦ Θε οῦ, τῆς Κυ ρί ας Θε ο τό κου, τῶν ἐ κλε κτῶν 
τοῦ Θε οῦ Ἁ γί ων. Πῶς ἄ ρα γε γρά φει; Ἔ τσι; Ἁ πλά; Ἀ βί α στα; 
Χω ρίς τί πο τε; Χω ρίς ἐ πί κλη ση; Ὄχι ἀ δελ φοί μου. Ὅλη του 
ἡ ζωή ἦ ταν προ σευ χή. Ἡ εὐ χή ἦ ταν ἡ ἀ να πνο ή του καί τό 
«ἐλ θέ καί σκή νω σον ἐν ἡ μῖν» ἡ ὁ λο ή με ρος ἐ πί κλη σή του. Τό 
ζη τοῦ σε μέ με γά λη τα πεί νω ση, γι α τί γι᾿ αὐ τό ξε νι τεύ θη κε, 
καί ὁ Θε ός «ἔ τει νε εὐ ή κο ον οὖς» καί τοῦ ἔ λε γε: «Πα τήρ σου 
καί Μή τηρ σου καί ἀ δελ φός σου εἰ μί», μή φο βᾶ σαι, «ἔ τι σοῦ 
λα λοῦν τος, ἐγώ πά ρει μι». Καί αὐ τό τό εἶ χε πι στέ ψει, τό εἶ χε 
χω νέ ψει, ὅτι τί πο τε δέν εἶ ναι δι κό του στή ζωή του, πο λύ 
μᾶλ λον αὐ τό τό χά ρι σμα. Γι᾿ αὐ τό καί πάν το τε δι ε κή ρυτ τε 
ὅτι «Θε οῦ τό δῶ ρον, οὐκ ἐξ ἡ μῶν». «Ὁ Θε ός χρη σι μο ποι εῖ τό 
χέ ρι μου σ᾿ αὐ τά. ∆έν εἶ ναι δι κά μου. Μό να τους βγαί νουν. 
Ἄλ λος μοῦ τά λέ ει», καί ἄλ λα πα ρό μοι α. Τά ἔ λε γε καί τά 
πί στευ ε. ∆έν τα πει νο λο γοῦ σε κε νο λο γών τας ψευ δό με νος, δι-
ό τι «τό Πνεῦ μα τό ἅ γι ον ἦν ἐν αὐ τῷ» καί στά γρα πτά του. 

Καί ἡ ἡ λι κί α περ νά ει καί ὁ χρό νος τρέ χει, χω ρίς νά γυ-
ρί ζῃ πί σω. Μα ζί μέ τήν πνευ μα τι κή ἰ σχυ ρο ποί η ση καί ἐν δυ-
νά μω ση, αὐ ξά νει καί ὁ πό λε μος. Ὁ πει ρα σμός με γα λύ τε ρος, 
ἀλ λά καί ἡ ἀν τί στα ση σι δε ρέ νι α. Ἡ χά ρις δέν τόν ἐγ κα τα λεί-
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Τά τι μη τι κά δι πλώ μα τα, τά με τάλ λι α καί τίς ὁ ποι εσ δή-
πο τε ἐπί χάρ του δι α κρί σεις, τά ἔ βλε πε μιά καί μό νο φο ρά. 
∆έν ἔ παι ζε μ᾿ αὐ τά. ∆έν εὐ χα ρι στι ό ταν στήν ἐ πα νά λη ψη τῆς 
ἀ νά γνω σής τους. ∆έν πε ρι ερ γα ζό ταν τά με τάλ λι α. Τά ἔ κρυ-
βε ἐ πι με λῶς καί τά ἔ δι νε καί τά ἔ κρυ βα κα τό πιν ἐ γώ. ∆έν ἤ-
θε λε νά τά ἐμ φα νί ζου με. Μοῦ ἔ λε γε χα ρα κτη ρι στι κά: «Ἔ λα 
πά ρ᾿ τα, φτά νει, τά εἶ δα παι δά κι μου. Ὁ Θε ός νά μέ φυ λά ξῃ 
ἀπ᾿ αὐ τά. Οὐ αί ἐάν πε ρισ σεύ σῃ τό ὄ νο μά μου πλεῖ ον τῶν ἔρ-
γων μου. Μπο ρῶ νά πά ρω βρα βεῖ ο ἐ κεῖ; Α ὐ τό θά μοῦ μεί νῃ. 
Κρύ φ᾿ τα τώ ρα. ∆έν μοῦ χρει ά ζον ται. Νἆ ναι κα λά οἱ ἄν θρω-
ποι, ἀλ λ᾿ ἀλ λοί μο νό μου».

Πο τέ δέν πρό βα λε τόν ἑ αυ τό του. Ὅ που πή γαι νε, ὅ που 
τόν κα λοῦ σαν, ἄν καί τόν τι μοῦ σαν οἱ πα τέ ρες, πε ρί με νε 
πό τε θά τοῦ μι λή σουν καί ποῦ θά τόν βά λουν. Ζη τοῦ σε τήν 
ἀ φά νει α καί ἐ πε δί ω κε αὐ τήν τήν ἀ φά νει α, ἀλ λά μέ χρι πό τε; 
Τό θε ο φι λές ἔρ γο του τόν ἔ κα νε σε βα στό καί ἀ γα πη τό καί 
ὑ πο λο γί σι μο. Ἀλ λ᾿ ὁ ἀ εί μνη στος ἀλ λοῦ εἶ χε τόν νοῦν του. 
Ὅ ταν ἔ παιρ νε τό κομ πο σχοί νι χα νό ταν σέ ἄλ λους κό σμους. 
Κά πο τε τοῦ ξέ φευ γαν φρά σεις, λέ ξεις πού προ σπα θού σα με 
νά ἀν τι λη φθοῦ με, ἀλ λά μά ται α. Ἡ προ σευ χή του ἦ ταν αἴ τη-
ση ἐ λέ ους καί φω τι σμοῦ, καί τά ἔ παιρ νε. Ἔ βλε πε τό ἔρ γο 
του ὄν τως δῶ ρο Θε οῦ, πνευ μα το κί νη το καί ὄχι ἀν θρω πο κί-
νη το, ὄχι δι κό του, πο τέ. Οὔ τε τό πί στευ ε πο τέ, οὔ τε τό δι α-
κή ρυ ξε.

Τό τε ἔρ χε ται πλέ ον μιά ἀ να γνώ ρι ση πού οὔ τε τήν πε ρί με-
νε. Ὁ Πα τρι άρ χης Ἀ θη να γό ρας μέ τήν Ἱ ε ρά Σύ νο δο τόν ἀ να-
γο ρεύ ει «Ὑ μνο γρά φον τῆς Με γά λης τοῦ Χρι στοῦ Ἐκκλη σί-

Γρη γό ρι ο Πα πα μι χα ήλ στήν Ἀ κα δη μί α Ἀ θη νῶν καί τι μᾶ ται 
ἀρ γό τε ρα ἀπ᾿ αὐ τήν μέ τό Ἀρ γυ ρό Με τάλ λι ο τῆς Ἀ κα δη μί-
ας Ἀ θη νῶν. Ὅλα αὐ τά ὅ μως δέν τόν συγ κι νοῦν. ∆έ χε ται ἁ-
πλά τήν κα τα ξί ω ση καί «σκύ βα λα πάν τα ἡ γεῖ ται, ἵνα Χρι-
στόν κερ δή σῃ». Ἄν καί βλέ πει καί αἰ σθά νε ται ὅτι μέ με γά λη 
εὐ χέ ρει α «ὕ μνους ὑ φαί νει συν τό νως τε θη γμέ νους», ἄν καί 
ἀ να γνω ρί ζει ὅτι «ἐρ γῶ δές ἐ στι», ἐν τού τοις δέν ὑ πε ρη φα νεύ-
ε ται, δέν φου σκώ νει πού τά κα τορ θώ νει.

Καί ἡ κά θο δος τῆς φλο γός συ νε χί ζε ται· μιά ἀ τε λεί ω τη 
Πεν τη κο στή, πλού σι α καί δα ψι λής. Ὄν τως ἡ ὑ πό σχε σις ὅτι 
«πο τα μοί ῥεύ σου σιν ἐκ τῆς κοι λί ας αὐ τοῦ» λαμ βά νει σάρ-
κα καί ὀ στᾶ. Καί γρά φει, γρά φει. Τί γρά φει; Ὕ μνους καί 
δο ξο λο γί ες. ∆έν δι α κρί νει κα νέ ναν. Τούς ἱ κα νο ποι εῖ καί 
τούς εὐ χα ρι στεῖ ὅ λους. Γι α τί ὅ λοι θέ λουν νά προ σφέ ρουν, 
στόν Θε ό, στήν Πα να γί α, στούς Ἁ γί ους πού εὐ λα βοῦν ται, 
κά τι, καί αὐ τό μέ τήν πέν να τοῦ Γε ρα σι μά κη. Κα τ᾿ αὐ τόν 
τόν τρό πο «ὁ μο λο γοῦν τήν χά ριν, κη ρύτ τουν τόν ἔ λε ον, οὐ 
κρύ πτου σι τήν εὐ ερ γε σί αν». Καί κα τα ξι ώ νε ται ἡ τα πεί νω-
σή του. Τώ ρα τήν ἔ χει συγ κά τοι κό του. Τόν κά νει ἀ γα πη τό. 
Τόν δι α τη ρεῖ κα τα δε χτι κό. Ζῇ ὅσο τοῦ ἐ πι τρέ πει ὁ Θε ός κρυ-
φά καί μυ στι κά. Ἀ γω νί ζε ται νά βι ώ σῃ τό «ἡ ζωή ἡ μῶν κέ κρυ-
πται» καί τό πε τυ χαί νει.

Ἡ ἀ γω νί α τῆς σω τη ρί ας του, ὁ λό γος «δι ̓ ὅν ἐ ξῆλ θε» δέν 
τοῦ ἐ πι τρέ πει νά εὐ χα ρι στι έ ται στούς ἐ παί νους, στίς τι μές, 
στίς δό ξες. Χαι ρό ταν γιά ὅ ,τι τοῦ λέ γα νε, ἀλ λ᾿ ὄχι γιά τό 
πρό σω πό του, ἀλ λά γι α τί τό ἔρ γο του κα τα ξι ω νό ταν ἀ να-
γνω ρι ζό με νο ἀπό τούς πνευ μα τι κούς ἀν θρώ πους.
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ρα πο νε μέ νο. Ἔ φυ γε «ὡς στρου θί ον μο νά ζον ἐπί δώ μα τος» 
μέ σα στήν ἀγ κα λι ά μας. Τήν προ η γου μέ νη τόν με τα λά βα με 
καί ἦτο πο λύ συν τε τριμ μέ νος, γι α τί με τέ λα βε στό δω μά τι ό 
του, καί ἔ κλαι γε γιά τήν συγ κα τά βα σή Του, νά ἔλ θῃ στό δω-
μά τι ό του ὁ Χρι στός. Πο τέ δέν τό δι α νο ή θη κε. Καί ἐ πετά-
σθη ἐπί πτε ρύ γων ἀ νέ μων, εἰς τήν ἀ ΐ δι ον μα κα ρι ό τη τα, ἀ-
να μέ νον τας τήν ∆ευ τέ ρα Πα ρου σί α, κοι τά ζον τάς με καί 
ἐκ πνέ ον τας σάν που λά κι. Οἱ τε λευ ταῖ ες του φρά σεις ἦ ταν 
ἐ πι κλή σεις στούς ἁ γί ους πα τέ ρας ∆ι ο νύ σι ο καί Μη τρο φά νη 
καί στόν ἅ γι ο Νε κτά ρι ο, Ἁ γί ους πού ἰ δι αι τέ ρως ἐ τί μη σε, καί 
προ πάν των στήν Πα να γί α, τήν ὁ ποί α «Κύ ρι ος οἶ δε» πό σες 
φο ρές θά ἔ νοι ω σε δί πλα του.

Ἡ ὅλη του ζωή χα ρα κτη ρι ζό ταν ἀπό τήν κα τά Θε όν πτω-
χεί α, τήν σω μα τι κή τα λαι πω ρί α (στό κρεβ βα τά κι του δέν χω-
ροῦ σε, πο τέ δέν ἅ πλω νε τά πό δι α του). Εὐ χα ρι στι ό ταν στά 
δυ ό μι σι τε τρα γω νι κά, τό θε ω ροῦ σε πα λά τι· χα ρα κτη ρι στι κό 
τό λι το δί αι τό του. «Πα χεῖ α γα στήρ λε πτόν οὐ τί κτει νό α», 
ἔ λε γε με τα χει ρι ζό με νος τό ἀρ χαῖ ο γνω μι κό. Φι λα κό λου θος 
στό ἔ πα κρο, πα ρά δει γμα γιά μᾶς. ∆ι ορ θω τής τέ λει ος στά λε-
κτι κά σφάλ μα τά μας. Πρῶ τος ἔμ παι νε στήν Ἐκ κλη σί α, τε-
λευ ταῖ ος ἔ βγαι νε. Θε ω ροῦ σε τήν Ἀ κο λου θί α προ οί μι ο τῆς 
καρ δι α κῆς προ σευ χῆς, καί πάν τα ἀ νέ φε ρε τό πα ρά δει γμα 
τοῦ ἁ γί ου Πα λα μᾶ, πού τόν προ έ τρε ψε ὁ ἅ γι ος Ἀν τώ νι ος νά 
πάῃ νά προ σευ χη θῇ μέ τούς ἄλ λους Πα τέ ρας, ὅ ταν ἤ θε λε νά 
προ σευ χη θῇ μέ κομ πο σχοί νι καί μό νος. Θε ω ροῦ σε τήν νο ε ρά 
προ σευ χή βρα βεῖ ο ὑ πα κο ῆς καί χά ρι σμα ὄχι γιά ὅ λους. Ἡ 

ας», ἀ να γνω ρί ζον τας τήν προ σφο ρά του πρός τήν κα θό λου 
Ἐκ κλη σί α. Α ὐ τό τοῦ δί δει με γά λη χα ρά, χα ρά πού προ έρ-
χε ται ἀπό τήν ὑ περ βο λι κή του ἀ γά πη καί προ σή λω ση στόν 
Οἰ κου με νι κό Θρό νο, στήν Κων σταν τι νού πο λη. Ἡ ἀ γά πη 
του καί ἡ πο λυ μά θει ά του γιά τήν Πό λη τῶν ὀ νεί ρων ἦ ταν 
κά τι με γά λο, ἐ ξά κου στο. Ἦ ταν γι᾿ αὐ τόν ἡ πη γή ὅ λων τῶν 
κα λῶν, σέ ὅ λους τούς το μεῖς. Ἡ πα ρά κλη σή του: νά τήν δῇ 
ἐ λεύ θε ρη. 

Ἔ τσι λοι πόν, προ σευ χό με νος, γρά φον τας καί τι μώ με νος 
φθά νει στή δύ ση του. Με στω μέ νος, πα ρα γω γι κώ τα τος, πο λυ-
γρα φώ τα τος, ἐκ φρα στι κώ τα τος, θε ο λο γι κώ τα τος πά νω ἀπ᾿ 
ὅλα καί ἀ σκη τι κώ τα τος στό ἔ πα κρο. Οἱ πνευ μα τι κές του δυ-
νά μεις δέν τόν ἐγ κα τέ λει ψαν. Οἱ σω μα τι κές γιά τήν ἡ λι κί α 
του ἦ ταν πο λύ κα λές καί δέν ἄ φη νε τό σο τήν νο ε ρά ὅσο καί 
τήν αἰ σθη τή προ σευ χή. ∆ι ά βα ζε καί προ σευ χό ταν. Τερ πνά 
του ἀ να γνώ σμα τα: ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Θε ο λό γος, ὁ ἅ γι ος 
Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς, Ὁ μι λί αι Πνευ μα τι καί Μα κα ρί ου τοῦ 
Α ἰ γυ πτί ου, Φι λο κα λί α. ∆ι α βά ζον τας, πε τοῦ σε ἀλ λοῦ ὁ νοῦς 
του, σέ ἄλ λες θε ω ρί ες. Ὅ ταν δέ ἔ γρα φε καί ἔ βγαι νε με τά τό 
τέ λος κά ποι ας ἀ κο λου θί ας, ἦτο ἄλ λος, ἀλ λ᾿ οὐκ ἀλ λοῖ ος, ἔ-
φεγ γε λου σμέ νος ἀπό τήν θεί α χά ρη καί τό κα τα λα βαί να με 
καί ἐ μεῖς «οἱ μή ἔ χον τές τι».

Ἡ φυ σι κή αἰ τί α τῆς φυ γῆς του ἀπό τόν κό σμο, τόν βρῆ κε 
γρά φον τας στό γρα φεῖ ο του. Ἄ φη σε ἀ τε λεί ω τη τήν ἀ κο λου-
θί α τοῦ ὁ σί ου Στε φά νου τοῦ Ὁ μο λο γη τοῦ, γι α τί τόν κά λε σε 
ὁ Θε ός. Τήν ἄ φη σε στούς Α ἴ νους καί τήν συ νε πλή ρω σε μέ 
τήν κοί μη σή του στούς Οὐ ρα νούς, γιά νά μή τόν ἀ φή σῃ πα-
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Χρι στοῦ μά στι ζε πο λε μί ους. Μή με τε ω ρί ζε σθε ἀπό ἐδῶ καί 
ἀπό ἐ κεῖ. Νά αἰ χμα λω τί ζε τε τόν νοῦν σας εἰς τό ὄ νο μα τοῦ 
Χρι στοῦ».

Ἡ ἐ λε η μο σύ νη του πα ροι μι ώ δης. Φι λο ξε νοῦ σε καί πε ρι έ-
θαλ πε φί λους καί γνω στούς, κα λο γή ρους καί λα ϊ κούς. Στήν 
ὁ μι λί α του ἦ ταν προ τρε πτι κός γιά με τά νοι α καί ἐ ξο μο λό γη-
ση καί ἐ πι πλέ ον στούς μο να χούς τό νι ζε τήν ὑ πα κο ή. Τήν ὑ-
πα κο ή, πού γεύ θη κε τούς καρ πούς της. Ἀ γα ποῦ σε τό φυ σι κό 
πε ρι βάλ λον καί τό πρό σε χε. Τό λί γο χῶ μα πού εἶ χε τό ἀ ξι ο-
ποι οῦ σε, καί πάν τα εἶ χε καί λί γα λου λού δι α γιά τόν Τί μι ο 
Πρό δρο μο. Εὐ χα ρι στι ό ταν πο λύ στή φύ ση καί ἀ σχο λεῖ το μέ 
αὐ τήν στό σκά ψι μο, στό φύ τε μα, στό κλά δε μα. Ἡ ζωή στή 
Μι κρα γι άν να ἀ ναγ κα στι κά σέ μα θαί νει πολ λά πού πρέ πει 
νά κά νῃς μό νος σου.

Ἡ ἀ γά πη του καί ἡ εὐ σπλαγ χνί α του ἐ πε κτει νό ταν καί 
στά κα τοι κί δι α, καί τά πε ρι ε ποι εῖ το τό κα τά δύ να μιν. «∆ί-
και ος οἰ κτεί ρει ψυ χάς κτη νῶν αὐ τοῦ», ἔ λε γε. Ἐδῶ ἀ ναγ κά-
ζο μαι νά ἀ να φέ ρω ὅτι τά δι ά φο ρα ζῶα πού ἔ χου με –ἐν φό-
βῳ Θε οῦ τό λέ γω– ὅ ταν τά φώ να ζε, ἐρ χόν του σαν κον τά του, 
τά χά ϊ δευ ε, τά τά ϊ ζε, κά τι πού πολ λές φο ρές ἀ δυ να τού σα με 
νά κά νου με ἐ μεῖς. Τόν πεί ρα ζα καί τόν ἔ λε γα Γε ρά σι μο Ἰ ορ-
δα νί τη καί γε λοῦ σε σάν μι κρό παι δί.

Φι λά σθε νος στήν κρά ση του καί φι λά δελ φος ἦ ταν. ∆ύο 
γε ρον τά κι α πε ρι έ θαλ ψε φυ μα τι κά μέ κίν δυ νο τῆς ζω ῆς του. 
Ἀλ λ᾿ ὁ Θε ός ἦ ταν κον τά του καί δέν τόν ἄγ γι ξε ἡ ἀρ ρώ-
στει α. Ἀ γα ποῦ σε τήν εἰ ρή νη καί τήν ἐ πε δί ω κε σάν μέ σο ἀ-
να βά σε ως.

ἀ πο φυ γή κο σμι κῶν φρον τί δων φέρ νει τόν νοῦν σέ θε ω ρί α 
πάν τα μέ ὑ πα κο ή· «ὑ πα κο ή ζω ή, πα ρα κο ή θά να τος».

Συγ κι νοῦ μαι πού τόν ἐν θυ μοῦ μαι. Ὅ ταν τόν γνώ ρι σα 
στήν Θεσ σα λο νί κη μέ σῳ τοῦ σε βα στοῦ καί πο λυ φι λή του 
νῦν Μη τρο πο λί του Βε ροί ας, Να ού σης καί Καμ πα νί ας, μοῦ 
φάν τα ζε μυ θι κός γί γαν τας μέ ἀρ χον τι κή ἱ ε ρο πρέ πει α. Μά τι α 
σπιν θη ρο βό λα, γέ λι ο μι κροῦ παι δι οῦ, συμ πε ρι φο ρά ἀ ρι στο-
κρά του καί λό γος «ἅ λα τι ἠρ τυ μέ νος». Ὅ ταν δέ θη κα στό ἅρ-
μα του, τό τε τόν γνώ ρι σα κα λύ τε ρα. Βρῆ κα στορ γι κό πα τέ-
ρα μέ αὐ στη ρό τη τα καί γλυ κύ τη τα. Βρῆ κα τόν ἀ δελ φό, τόν 
φί λο, τό στή ρι γμα, τήν πα ρη γο ρι ά, τόν με σί τη στόν Θε ό.

Ἐ πα νέρ χο μαι, ὅ μως, στήν ἀ ξέ χα στη μα κα ρί α ἁ πλό τη τά 
του, πού πί στευ ε τά πάν τα καί τούς πάν τας, αὐ τός ὁ τό σο 
εὐ φυ ής. Ἁ πλό της μι κροῦ παι δι οῦ, ἀ φέ λει α μι κροῦ παι δι οῦ. 
Ἡ ἁ πλό της εἶ ναι μι σή ἁ γι ό της, ἔ λε γε ἁ γι ο ρεί της γέ ρον τας. 
«Ἀ νήρ ἀ γα θός πι στεύ ει παν τί ῥή μα τι», μᾶς ἔ λε γε ὅ ταν τόν 
πει ρά ζα με. Ἀλ λά ὁ Θε ός ἀ να παύ ε ται σ᾿ αὐ τούς, ὅ πως καί 
στούς τα πει νούς. Ἀ μί μη τη ἡ ὑ πα κο ή του καί ἡ προ σή λω σή 
του στούς λό γους τοῦ ἀ ει μνή στου γέ ρον τος ∆ι ο νυ σί ου. Ἀρ-
χι ε ρεύς τῆς Ἑλ λα δι κῆς Ἐκ κλη σί ας ἐ ξε πλά γη, ὅ ταν τόν πα-
ρέ πεμ ψε στόν π. ∆ι ο νύ σι ο γιά κά ποι ο ζή τη μα. Ὅ ταν σάν 
ἄν θρω ποι λέ γα με καμ μι ά κου βέν τα πα ρα πά νω, πρῶ τος ση-
κω νό ταν καί ἔ βα ζε με τά νοι α, πα ρα κα λών τας νά τόν συγχω-
ρέσου με, ἐ πει δή πί στευ ε ὅτι ἦ ταν ἡ αἰ τί α τοῦ πει ρα σμοῦ. 
Ξε χνι οῦν ται αὐ τά; Στε ρού με νος στά τα ξί δι α Ἀ κο λου θί ας, 
ἔ κα με αὐ τήν μέ τό κομ πο σχοί νι. ∆έν ἄ φη νε χα μέ νο και ρό. 
Ἡ εὐ χή ἦ ταν στό στό μα του. Ὅλο μᾶς προ έ τρε πε. «Ὀ νό μα τι 
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ἑ αυ τόν του, καί αὐ τόν θά τόν κά λυ πτε τε χνι κά νά μή φα-
νῇ ὅτι προ έρ χε ται ἀπ᾿ αὐ τόν. Ἐάν ἐ νί ο τε πα ρα χω ροῦ σε ὁ 
Θε ός γιά νά στη ρι χθοῦ με ἐ μεῖς, τό τε ὡς ἐκ θαύ μα τος, ἔ στω 
καί με τρη μέ νες φο ρές, μα θαί να με κά τι γιά τήν ζωή του. Τῆς 
χά ρι τος ὅ μως τά ση μεῖ α, οὐ δέ πο τε ἀ πε κά λυ ψε. Ἰ δι ο τρο πί α, 
πα ρα ξε νι ά, φό βος μή χά σῃ ἀπ᾿ αὐ τά πού κέρ δι σε; Πάν τως 
νο μί ζω ὅτι μᾶς ἀρ κοῦ σαν. Ἐδῶ δέν κρύ βω ὅτι στά γε ρά μα-
τά του, εὐ δο κί ᾳ Θε οῦ, μᾶς ἀ πο κά λυ ψε μιά καί μο να δι κή πε-
ρί πτω ση Θε ο φα νεί ας. Ποι ός ξέ ρει, πῶς καί ἀπό ποῦ πι έ στη-
κε; Τό με τα φέ ρω στήν ἀ γά πη σας.

Στά πρῶ τα χρό νι α τῆς ἐγ κα τα λεί ψε ως ἀπό τόν Γέ ρον τά 
του, πει ρά χθη κε δυ να τά. Λο γι σμοί δι ά φο ροι καί ποι κί λοι 
τόν «ἐ κύ κλω σαν ὥ σπερ μέ λισ σαι κη ρί ον». Ἡ μο να ξι ά συ νέ-
τει νε στήν ὅλη κα τά στα ση καί ὁ ἴ δι ος ἦ ταν μιά φουρ του νι α-
σμέ νη θά λασ σα. ∆έν τόν χω ροῦ σε οὔ τε τό κελ λά κι του, οὔ-
τε τό ἐρ γα στή ρι ό του. Φα γη τό καί νε ρό δέν κα τέ βαι ναν. Ὁ 
ὕ πνος κό πη κε, ἡ δι ά θε ση ἄλ λα ξε. Ὁ πει ρα σμός δέν ἔ φευ γε. 
Μό νο κα τα φύ γι ο ἡ προ σευ χή. Μό νη ἀ νά παυ ση ὁ να ός τοῦ 
Τι μί ου Προ δρό μου. Μπαί νει στόν να ό, γο να τί ζει, καί μέ τό 
κε φά λι κά τω κλαί ει ἀ στα μά τη τα καί πα ρα κα λεῖ. Πα ρα κα-
λεῖ γιά τό ἔ λε ός του, γιά τήν ἐ νί σχυ σή του, γιά τήν πα ρα μο-
νή του, γιά τήν ὑ πο μο νή του. Τό ξύ λι νο πά τω μα μού σκευ ε 
καί ἡ καρ δι ά του ἐ πι ζη τοῦ σε δρο σι ά. Ποι ός ξέ ρει πό σην 
ὥρα μέ νει γο να τι στός, κλαί γον τας. Ξα φνι κά στά κλει στά δα-
κρυ σμέ να μά τι α του κά ποι α λάμ ψη περ νά ει, σάν ἀ στρα πή. 
Μιά ἀν ταύ γει α. Τολ μᾶ καί ἀ νοί γει τά μά τι α του καί, ὤ τῶν 
θαυ μα σί ων Σου Χρι στέ μου, χω ρίς νά ση κω θῇ, αἰ σθά νε ται 

Ὑ πη ρέ τη σε μέ αὐ τα πάρ νη ση τήν Σκή τη μας σάν Βι βλι ο-
θη κά ρι ος καί Τυ πι κά ρης. Στό δι α κό νη μά του τυ πι κός καί 
προ σε κτι κός, δέν φο βή θη κε και ρι κές συν θῆ κες, χι ό νι, βρο χή, 
ἀ έ ρα, δι ό τι ἔ πρε πε νά πη γαί νῃ μα κρυ ά. Ἤ ξε ρε ὅτι ὑ πη ρε τεῖ 
τήν Ἁ γί α Ἄν να. Κολ λά ει τό μυ α λό μου καί ὄχι ἡ γλῶσ σά μου 
στό νά σᾶς με τα φέ ρω αὐ τά τά ἐ ξω τε ρι κά του πού γνώ ρι σα.

Α ὐ τά ὅλα πού προ α νέ φε ρα, αὐ τά πού ἔ νοι ω σα, αὐ τά 
πού εἶ δα, αὐ τά πού ἄ κου σα «δι ά πολ λῶν μαρ τύ ρων, ταῦ τα 
πα ρα θέ τω πι στοῖς ἀν θρώ ποις, οἵ τι νες ἱ κα νοί ἔ σον ται καί ἑ-
τέ ρους δι δά ξαι». Εἶ ναι, ἐ πα να λαμ βά νω, τά ἐ ξω τε ρι κά. Γιά 
τήν ὑ πο μο νή του ἐ παι νέ θη κε, γιά τήν ὑ πα κο ή του τόν εὐ λα-
βή θη καν, γιά τήν ἐ πι μο νή του τόν ὕ ψω σαν, γιά τήν ἀ γά πη 
του τόν ἀ γά πη σαν, γιά τό ἔρ γο του τόν τί μη σαν, γιά τήν ζωή 
του τόν προ έ βα λαν ὡς πα ρά δει γμα. Θυ μᾶ μαι χα ρα κτη ρι στι-
κά τόν γε ρο-Γε ρόν τι ο τῶν ∆α νι η λαί ων νά μοῦ λέ ῃ: «Ἄ κου 
πά τερ, ὁ Γε ρά σι μος εἶ ναι ἥ ρω ας, γι α τί κά θι σε μό νος στήν ἐ-
ρη μι ά καί γι᾿ αὐ τό τόν εὐ λό γη σε ὁ Θε ός. Ἄν δέν ἔ χῃς κό τσι α, 
δέν κά θε σαι. Λοι πόν νά τόν σέ βε σαι καί νά τόν ἀ κοῦς». Πῶς 
νά ξε χα στοῦν αὐ τά; Πῶς νά ξε χά σω τήν ὥρα τῆς Με τα λή ψε-
ως, πού ἔ κλαι γε καί ἔ λε γε λό γι α πού μό νος αὐ τός τά κα τα λά-
βαι νε; Πῶς νά ξε χά σω τά δά κρυ α στό κελ λά κι του, πού τά 
δι και ο λο γοῦ σε μέ τήν στε ρε ό τυ πη φρά ση, «κλαί ω τίς ἁ μαρ-
τί ες μου»; Ἄ ρα γε αὐ τή ἦ ταν ἡ αἰ τί α ἤ κά τι ἄλ λο; Οὐκ οἶ δα, 
ὁ Κύ ρι ος οἶ δε. Ἐγώ μό νον ἐ ξω τε ρι κά γνω ρί σμα τα ἀν τι λαμ-
βα νό μουν.

∆υ στυ χῶς γιά ἐ μᾶς, εὐ τυ χῶς γιά ἐ κεῖ νον, κρα τοῦ σε μυ στι-
κό τη τα ζω ῆς. Με τά δυ σκο λί ας θά τοῦ ἔ βγα ζες λό γο γιά τόν 
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θη σαυ ρός μέ τό με γά λο ἐ πι τό κι ο καί τούς ἀ να λό γους τό-
κους. Στα μα τᾶ ὁ νοῦς μου γιά ἄλ λα. Ἴ σως ἐ πει δή ἐ πι με λῶς 
ἀ πέ φευ γε νά μι λᾶ ὁ ἴ δι ος καί δέν δεχόταν νά μι λοῦν οἱ ἄλ-
λοι γιά κεῖ νον.

Ἐ φο βεῖ το πο λύ τό κρι τή ρι ον, λό γῳ τοῦ ὅτι ἔ νοι ω θε ὅτι 
δέν ἔ κα νε τί πο τε. «Τί ἀ πο λο γή σο μαι;» ἔ λε γε καί ξα νά λε γε.

Τήν ὥρα τοῦ κοι νω νι κοῦ, πρίν με τα λά βῃ, πάν τα μέ δά-
κρυ α κα τα νύ ξε ως προ σευ χό ταν καί ἐ μεῖς μι κροί τό τε ἀρ γή-
σα με νά κα τα λά βου με ὅτι ἡ στι γμή τῆς ἑ νώ σε ως αὐ τῆς μέ 
τό Σῶ μα καί τό Α ἷ μα τοῦ Χρι στοῦ ἦ ταν τό σο με γά λη καί 
φρι κτή, γι᾿ αὐ τό πού κο πί α σε ὥ στε νά φέ ρῃ τά εὐ λο γη μέ-
να δά κρυ α. Μέ τέ τοι α δά κρυ α ἀρ κε τές φο ρές τόν συ ναν τῶ 
στό κελ λά κι του, ἀλ λά πάν το τε μέ τήν στε ρε ό τυ πη φρά ση, 
«κλαί ω τίς ἁ μαρ τί ες μου». Ἄ ρα γε αὐ τό ἦ ταν; Μή πως ἦ ταν 
κά τι ἄλ λο; Μή πως ἔ βλε πε ἤ ἄ κου γε ἤ ὀ σφραι νό ταν κά τι; 
Οὐκ οἶ δα, ὁ Κύ ρι ος οἶ δε. ∆υ στυ χῶς γιά μᾶς, εὐ τυ χῶς γιά κεῖ-
νον, ἦ ταν πο λύ μυ στι κός. Ἐ λα χι στό τα τα ἔ βγα ζε ἀπό τό στό-
μα του κάτι γιά τόν ἑ αυ τόν του. Τυ χαῖ α, ἴ σως κα τά πα ρα χώ-
ρη σιν Θε οῦ, ὅ πως γί νε ται συ νή θως, γιά νά ἐ νι σχυ θοῦ με.

Τούς ὀ φθαλ μο φα νεῖς πει ρα σμούς του τούς ἔ λε γε γιά δι κό 
μας κα ταρ τι σμό. Τούς μά θα με καί μᾶς τούς φύ τευ σε γιά νά 
προ σέ χου με. Ἀλ λά τῆς χά ρι τος τά ση μεῖ α, οὐ δέ πο τε τά ἀ πε-
κά λυ πτε. Εἶ χε στό νοῦ του τό πα τε ρι κό πού ἀ νέ φε ρα στήν 
ἀρ χή τῆς ὁ μι λί ας μου, «ἀ ρε τή ἀ πο κα λυ πτο μέ νη, μοι χεί α πα-
ρά τῷ Θεῷ γνω ρί ζε ται».

∆έν γνω ρί ζω ἄλ λα νά πῶ ἀ δελ φοί μου γιά τόν Γέ ρον τά 
μου, γι α τί ἦ ταν γιά τόν ἑ αυ τό του. ∆έν ἔ κα νε ὅ μως κα κό. 

ἀ πέ ναν τί του ὅτι ὑ πάρ χει κά τι τό φω τει νό, τό ἡ λι ό λου στο, 
τό χι ο νο φεγ γές. Συγ κεν τρώ νει τόν ἑ αυ τό του καί πα ρα τη ρεῖ 
δει λά-δει λά δύο πό δι α γυ μνά, ἕ νας ὁ λό λευ κος χι τώ νας. Τά 
πό δι α ἔ χουν πλη γές, ἀλ λ᾿ ὁ χι τώ νας κα θα ρός. Λί γο ἀ κό μα 
καί ἀν τι κρύ ζει δύο πα λά μες, δύο πα λά μες μέ πλη γές. ∆έν 
προ χω ρᾶ στό ἀ να σή κω μα. Φτά νει ἕως ἐ δῶ. «Ὁ Κύ ρι ος μου 
καί ὁ Θε ός μου!» Εἶ δον οἱ ὀ φθαλ μοί μου τόν Σω τῆ ρά μου. 
Εἶ δα τούς τύ πους τῶν ἥ λων, τό φῶς τῆς Με τα μορ φώ σε ως μέ 
τά στί γμα τα τῆς σω τη ρί ας μας. Τί ἄλ λο ἤ θε λε; Γέ μι σε ἡ ψυ χή 
του, «ἠ γαλ λι ά σα το τό πνεῦ μα του ἐπί τῷ Θεῷ τῷ Σω τῆ ρι 
του». Ἡ ἀ πε ρί γρα πτη δύ να μή του σ᾿ αὐ τό ὀ φεί λε ται. Ἡ ὅλη 
του ζωή ἐ ξαρ τή θη κε ἀπ᾿ αὐ τή τήν Θε ο φά νει α. Τόν ἀ γά πη σε 
ὁ Θε ός καί δέν τόν ἐγ κα τέ λει ψε. Ἀ πο μα κρύν θη κε γιά δο κι μή 
καί πά λι ἐ πέ στρε ψε καί τόν στε ρέ ω σε. Τόν ἤ θε λε, τόν ἤ θε λε 
Ὑ μνο γρά φο Του, ὑ πη ρέ τη Του καί ὑ μνη τή τῶν Ἁ γί ων Του.

Προ σευ χή πρίν γρά ψῃ, προ σευ χή στό γρά ψι μο, προ σευ-
χή καί με τά τό γρά ψι μο. Βρι σκό ταν σέ συ νε χῆ προ σευ χή. 
Αὐτή τόν ἀ νέ βα ζε καί τοῦ κα τέ βαι ναν νο ή μα τα τό σα πολ-
λά, πού ἀ πο ροῦ σε ποι ό νά πρω το χρη σι μο ποι ή σῃ.

Ἡ χά ρις τοῦ Πα να γί ου Πνεύ μα τος φαι νό ταν, κα θώς «ἐ πί 
τί να ἐ πι βλέ ψω, ἀλ λ᾿ ἤ ἐπί τόν πρᾶ ον καί ἡ σύ χι ον καί τρέ μον-
τά μου τούς λό γους», κα τά τόν Προ φή την, διά τοῦ το καί 
ἀλ λοι ω νό ταν ἡ μορ φή του. Καί δέν ἤ μουν ὁ μό νος πού τό 
κα τα λά βαι να, ἦ ταν καί οἱ ἄλ λοι, καί ὅ λοι τό ὁ μο λο γοῦ σαν.

Προ ση λω μέ νος στήν κα λο γε ρι κή ἀ δι ά λει πτα, ἔ κα νε τόν 
ἀ το μι κό του κα νό να· πάν τα κρα τοῦ σε πε ρίσ σευ μα γιά ὧ ρες 
ἀ νάγ κης. Ὁ κα νό νας στόν μο να χό εἶ ναι ὁ ἀ πο τα μι ευ ό με νος 
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Πνεῦ μα, τό τε ποι ός εἶ χε; Ἦ ταν τα μει οῦ χος τῆς θεί ας χά ρι τος 
ἤ ὄ χι; «Μα κά ρι οι οἱ κα θα ροί τῇ καρ δί ᾳ, ὅτι αὐ τοί τόν Θε-
όν ὄ ψον ται». Α ὐ τός ἦ ταν, γι᾿ αὐ τό καί ἔ γρα ψε καί τέ τοι α 
ἔρ γα.

Θά μπο ροῦ σα νά σᾶς ἀ να φέ ρω πάμ πολ λα γιά τόν Γέ ρον-
τά μου ἀπό ἀν θρώ πους οἱ ὁ ποῖ οι καί τόν ἔ ζη σαν ὡς προ σκυ-
νη ταί στό κελ λί μας καί συ νω μί λη σαν μα ζί του, ἀλ λά καί 
στίς ἐ ξό δους του στόν κό σμο.

Πρίν κλεί σω τήν πνευ μα τι κή μου φλυ α ρί α, χρέ ος θε ω ρῶ 
νά ἀ να φέ ρω τά τῆς τε λευ τῆς του. Ζή τη σε ἀπό τήν Πα να γί α, 
ὅ ταν θά ἔλ θῃ ἡ ὥρα του, νά μή μᾶς κου ρά σῃ ἀλ λά καί νά 
ἔχῃ σώ ας τάς φρέ νας του, τά μυ α λά του. Ἔ τσι καί ἔ γι νε. Εἴ-
κο σι λε πτά πρίν κοι μη θῇ τόν ὕ πνο τῶν δι καί ων, χτε νί σθη κε, 
ξά πλω σε καί μί λη σε μέ τόν γεί το νά μας π. ∆α νι ήλ τῶν ∆α νι-
η λαί ων καί ἔ κα νε νά ἀ να ση κω θῇ. Τοῦ ἔ πι α σα τό χέ ρι καί μέ 
κοί τα ξε· ἔ γει ρε στό μα ξι λά ρι του, ἀ νέ πνευ σε τρεῖς φο ρές καί 
κοι μή θη κε τόν αἰ ώ νι ο ὕ πνο, προσ δο κών τας τήν ἀ νά στα ση 
καί τήν κρί ση πού μέ τό σο πό θο ἐ σκέ πτε το.

Ἐ πει δή δέ ἦτο πάν τα ἄν θρω πος τῆς ἡ συ χί ας, προ φα νῶς 
θά ζή τη σε νά φύ γῃ ἀ θό ρυ βα χω ρίς ἰ δι αι τε ρό τη τες. Καί αὐ τό 
ἐκ πλη ρώ θη κε. Ὅ ταν κοι μή θη κε, ἔ πι α σε φο βε ρή κα κο και ρί α 
καί χι ο νι άς πρω το φα νής, θα λασ σο τα ρα χή ἀ να πάν τε χη καί 
δέν μπό ρε σαν νά ἔλ θουν αὐ τοί πού ἐ πι θυ μοῦ σαν, φί λοι Ἀρ-
χι ε ρεῖς, ὁ ἐκ πρό σω πος τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι άρ χου, κλη-
ρι κοί καί ἄ πει ροι γνω στοί λα ϊ κοί. Ἔ τσι ἡ κη δεί α του ἔ γι νε 
ἁ πλῆ, ἁ πλου στά τη, κα λο γε ρι κή, μέ τούς ἀν θρώ πους πού 
συνέ ζη σε. Ὅ πως πάν τα ἤ θε λε νά ἀ πο φύ γῃ τίς φα σα ρί ες.

Κα λό προ ξέ νη σε στήν ψυ χή του. Κέρ δι σε, δέν ἔ χα σε. Σέ τί 
θά τόν ὠ φε λοῦ σε νά ἐ ξω τε ρι κεύ ῃ τά βι ώ μα τά του; Τά ση-
μεῖ α τῆς χά ρι τος εἶ ναι χει ρο πι α στά γιά λί γους καί σέ λί γους 
κα τα νο η τά. Ἦ ταν ἐ σω τε ρι κός, δέν ἦ ταν ἐ ξω τε ρι κός. Τό πα-
ρά δει γμά του στήν συ να να στρο φή μας, μᾶς ἀρ κοῦ σε. Ἔ τσι 
σκε φτό τα νε, ἔ τσι ἔ κα νε. Προ σπα θοῦ σε νά εἶ ναι τύ πος ἐν πᾶ-
σι καί τό κα τά φε ρε. Μᾶς ἄ φη σε τρό πο ζω ῆς, ζω ῆς κα λο γε ρι-
κῆς, ζω ῆς ἁ γι ο ρεί τι κης, ζω ῆς δι α κρί σε ως.

Α ὐ τό, ἀ δελ φοί καί πα τέ ρες, εἶ ναι τό μο να δι κό τῶν ὅ σων 
γνω ρί ζω. Τί πο τε ἄλ λο. Πάν τως ἐ μεῖς καί ἄν δέν ἀ κού σα με, 
δέν χά σα με. Τόν εἴ χα με ζων τα νό δά σκα λο μέ τά λό γι α του 
καί τά ἔρ γα του. Ἡ ἐν γέ νει συ να να στρο φή του ἦ ταν ἕνα 
πα ρά δει γμα γιά μί μη ση.

Τό χά ρι σμα, τό τά λαν το τό ἀ πέ κτη σε ἀπό μό νην αὐ τήν 
τήν γνή σι α κα λο γε ρι κή ἁ γι ο ρεί τι κη ζω ή. Ζωή πού δέν εἶ χε 
πα ρα θυ ρά κι α δι α φυ γῆς. Ἐν γνώ σει του κα λο γέ ρε ψε, ἐν γνώ-
σει του πα ρέ μει νε, ἐν γνώ σει του ἀ πέ φυ γε δό ξες καί τι μές 
δε λε α στι κές γιά τόν κα θέ να μας. ∆έν ἄλ λα ξε τό μο να χι κό 
ρά σο μέ τόν σάκ κο τοῦ Ἐ πι σκό που, οὔ τε τό τα πει νό ἐρ γα-
στή ρι του μέ τό γρα φεῖ ο τοῦ Κα θη γη τοῦ Πα νε πι στη μί ου καί 
τήν ἀ ε το φω λι ά του μέ θαυ μά σι ο σπί τι, οὔ τε τήν ἁ γι ο ρεί τι κη 
ὀρ θό δο ξη πα ρά δο σή του μέ ἀλ λό τρι α καί ὀ θνεῖ α δό γμα τα, 
πού σι γά-σι γά καί δει λά-δει λά δυ στυ χῶς μπαί νουν στό Ἅ γι-
ον Ὄ ρος.

Πα ρέ μει νε πι στός στόν ἀ να δεί ξαν τα αὐ τόν Χρι στό μας 
καί γε νό με νος σκεῦ ος τοῦ Πα να γί ου Πνεύ μα τος φω τί στη-
κε καί ἔ γρα ψε ὅ ,τι ἔ γρα ψε. Ἄν ὁ Γε ρά σι μος δέν εἶ χε Ἅ γι ον 
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Σέ φί λο κλη ρι κό τῆς Κο ρίν θου πού ἐ ξέ φρα σε τήν ἐ πι θυ-
μί α νά πα ρευ ρε θῇ στήν κη δεί α του, τοῦ εἶ πε: «Πα πά μου, δέν 
θά ἔλ θῃς, γι α τί θά γί νῃ ἐν Σαβ βά τῳ καί και ρῷ χει μῶ νος». Ὅ-
πως τό εἶ πε, ἔ τσι καί ἔ γι νε, καί δέν ἦλ θε ὁ κλη ρι κός.

Εἶ ναι πολ λά, ἀ ξι ό λο γα, ἀ λη θι νά καί ἀ νε πι τή δευ τα. Προ-
έρ χον ται καί ἀπό ἐ πί ση μα στό μα τα καί ἀπό τα πει νά, ἀπό 
μι κρούς καί με γά λους, ἀπό μορ φω μέ νους καί ἀ μορ φώ τους. 
Ὅλα ἔ χουν τήν ἀ ξί α τους, ὅλα τήν ἀ λή θει α τους.

Προ τί μη σα, λοι πόν, νά ἀ να φερ θῶ σ᾿ αὐ τά πού ἄ κου σα, 
πού εἶ δα, πού ἔ νοι ω σα, καί νά σᾶς τά με τα φέ ρω χω ρίς ῥη το-
ρί ες καί θε ο λο γι κούς σχε δι α σμούς. Ἄλ λω στε εἶ μαι καί ὀ λι γο-
γράμ μα τος. ∆ό ξα τῷ Θεῷ, καί συγ χω ρέ στε με, ἄν πα ρέ τει να 
τόν λό γο μου ἤ πά νω σ᾿ αὐ τόν εἶ πα κά τι πού ἔ βλα ψε.

Ἡ χά ρις τῆς Κυ ρί ας Θε ο τό κου νά σᾶς σκέ πῃ καί οἱ πρε-
σβεῖ ες τοῦ Τι μί ου Προ δρό μου νά σᾶς ἐ νι σχύ ουν στόν πνευ-
μα τι κό σας ἀ γῶ να, δι᾿ εὐ χῶν τοῦ σε βα στοῦ μου ἁ γί ου Γέ ρον-
τος.

Κα λό ὑ πό λοι πο τῆς ἁ γί ας Σα ρα κο στῆς καί κα λό Πά σχα.



93

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΡΩΣΣΙΑ (Χθές-Σήμερα)

Τό ἄρ θρο αὐ τό ἀ πο τε λεῖ κα τά θε σι ψυ χῆς τοῦ γέ ρον τος Ἰ-
ω α κείμ Ἁ γι αν να νί του, πού ἔ χει στε νούς δε σμούς μέ τήν Ρωσ-
σί α ἀπό τήν παι δι κή του ἡ λι κί α. Ἀ να φέ ρε ται στήν ζο φε ρά 
πε ρί ο δο, κα τά τήν ὁ ποί α στήν ὁ μό δο ξο Ρωσ σί α ἐ βα σί λευ ε 
τό ἄ θε ο κομ μου νι στι κό κα θε στώς, ἀλ λά καί στήν ση με ρι νή 
ἀ νά στα σι τῆς ρωσ σι κῆς εὐ σε βεί ας. Εἶ ναι γραμ μέ νο μέ ἀ γά-
πη καί πό νο γιά τήν Ρωσ σί α. Στό πρῶ το μέ ρος του, πού δη-
μο σι εύ ε ται κα τω τέ ρω, πε ρι γρά φει τήν ἐπί 70 ἔτη συστημα τι-
κή καί λυσ σώ δη προ σπά θει α τοῦ κα θε στῶ τος νά ἐ ξα λεί ψῃ 
κά θε τι τό ἐκ κλη σι α στι κό ἀπό τίς ψυ χές τῶν εὐ λα βῶν Ὀρ θο-
δό ξων Ρώσ σων καί νά δι α λύ σῃ τό κύτ τα ρο τῆς πα ρα δο σι α-
κῆς Ὀρ θο δό ξου ρωσ σι κῆς κοι νω νί ας, πού εἶ ναι ἡ ἐν τῇ Ἐκ-
κλη σί ᾳ συγ κρο του μέ νη οἰ κο γέ νει α. Στό δεύ τε ρο μέ ρος του, 
πού θά δη μο σι ευ θῇ στό ἑ πό με νο τεῦ χος τοῦ πε ρι ο δι κοῦ, ἀ-
να φέ ρε ται στήν ση με ρι νή γε μά τη ἐλ πί δες γιά τό μέλ λον τῆς 
Ρωσ σί ας Ἀ να το λή τοῦ Ἡ λί ου τῆς δι και ο σύ νης στίς ψυ χές 
τῶν συγ χρό νων Ρώσ σων. 

Εἶ ναι βέ βαι α ἀ κό μη ἐμ φα νεῖς οἱ πι κροί καρ ποί τῆς ἀ θέ-
ου προ πα γάν δας καί τοῦ ἀ πη νοῦς δι ω γμοῦ τῆς Ἐκ κλη σί ας 
στήν Ρωσ σί α, ἀλ λά καί ξε κά θα ρα πλέ ον τά ση μεῖ α τῆς Ἀ νοί-
ξε ως, πού ζῆ σή με ρα ἡ ρωσ σι κή κοι νω νί α με τά τήν κα τάρ-
ρευ σι τοῦ σο βι ε τι κοῦ κα θε στῶ τος. 
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Μέ πα ρη γο ρεῖ ὅ μως ὁ λο γι σμός ὅτι τέ τοι α θέ μα τα ὅ πως 
ἡ Ὀρ θο δο ξί α στήν Ρωσ σί α δέν ἐ ξαν τλοῦν ται πο τέ. Κά πο-
τε κα τα λα γι ά ζει ἡ συ ζή τη ση καί τό ἐν δι α φέ ρον γύ ρω ἀπ᾿ 
αὐ τά, καί μοι ά ζει νά ἔ χουν πιά λη σμο νη θῆ. Μά καί πά λι ἐ-
πα νέρ χον ται στήν ἐ πι και ρό τη τα, ὅ ταν κά ποι α νέα στοι χεῖ α 
ἔρ χων ται στήν ἐ πι φά νει α καί συμ πλη ρώ νουν κά ποι α κε νά ἤ 
ἀ να σκευ ά ζουν κά ποι ες προ η γού με νες ἀ πό ψεις γύ ρω ἀπ᾿ αὐ-
τή τήν ἱ στο ρί α. Κι ὅσα μυ ρι ά κου στα καί χι λι ο δι α βα σμέ να 
ἔ χουν κα τα χω ρη θῆ στήν μνή μη μας ἤ συμ πλη ρώ νον ται ἀπό 
τό «και νούρ γι ο» ἤ χρει ά ζε ται νά ἀ να σκευ α σθοῦν.

Ἔ τσι πα ρα με ρί ζω τόν ἀρ χι κό μου δι στα γμό καί γρά φω 
γιά πρά γμα τα πού εἶ δα ἤ μοῦ μί λη σαν γι᾿ αὐ τά καί ἔ χουν 
ἔμ με ση ἤ ἄ με ση σχέ ση μέ τό θέ μα, ὅ ταν ἀρ κε τές φο ρές χρει ά-
σθη κε τά  τε λευ ταῖ α χρό νι α νά με τα βῶ σ᾿ αὐ τή τή χώ ρα.

Πα ρα κα λῶ τόν σε βα στό ἀ να γνώ στη νά δι α βά ση κα λο-
προ αί ρε τα αὐ τό τό κεί με νο, ξε χνών τας προ κα τα λή ψεις καί 
ἀγ κυ λώ σεις τοῦ πα ρελ θόν τος. Μό νο ἔ τσι θά μπο ρέ ση πί σω 
ἀπ᾿ ὅσα ἀ να φέ ρον ται στό κεί με νο αὐ τό νά δι α κρί νη καί νά 
κα τα νο ή ση τά προ βλή μα τα πού ἀν τι με τω πί ζει σή με ρα ἡ Ὀρ-
θο δο ξί α στήν Ρωσ σί α, ἀλ λά καί νά πλη σι ά ση τήν ψυ χή αὐ-
τοῦ τοῦ ἀ ξι α γά πη του Ὀρ θο δό ξου λα οῦ.

Καί ἡ κα τα νό η ση τῶν προ βλη μά των αὐ τῶν εἶ ναι καί ἀ-
ναγ καί α καί ἐ πεί γου σα. Καί ὄχι μό νο τῶν προ βλη μά των τῆς 
ρωσ σι κῆς Ὀρ θο δο ξί ας, ἀλ λά καί τῶν ὅ που γῆς Ὀρ θο δό ξων 
ἀ δελ φῶν, γι α τί τε λι κά τά προ βλή μα τά των εἶ ναι καί δι κά 
μας προ βλή μα τα, ἀ φοῦ εἴ μα στε μέ λη τοῦ ἰ δί ου σώ μα τος, τῆς 
Ἐκ κλη σί ας, δη λα δή τοῦ Χρι στοῦ.

Εἶ ναι πο λύ ἐ πί και ρο τό πα ρόν ἄρ θρο, δι ό τι ὁ ἀρ χαῖ ος 
Ὄ φις, ὁ ἐμ πνευ στής τοῦ ἀ θέ ου συ στή μα τος τῆς Ρωσ σί ας, 
ἐμ φα νί ζε ται καί σή με ρα μέ «νέ α» μορ φή στίς σύγ χρο νες κοι-
νω νί ες μας. Ὁ “νέ ος ἄν θρω πος”, τόν ὁ ποῖ ο ἐ πε δί ω ξε νά κα-
τα σκευ ά σῃ ὁ κομ μου νι σμός, δέν δι α φέ ρει κα θό λου ἀπό τόν 
τύ πο τοῦ ἀν θρώ που τῆς πο λυ δι α φη μι ζο μέ νης ἀπό πολ λά 
στό μα τα «Νέ ας Ἐ πο χῆς», ὁ ὁ ποῖ ος ἤδη μέ τά μέ σα μα ζι κῆς 
ψυ χι κῆς κα τα στρο φῆς προ βάλ λε ται σή με ρα ὡς τό πρό τυ πο 
τοῦ ἰ δα νι κοῦ ἀν θρώ που. Ὅ μως τήν τε λι κή λέ ξι στήν ἱ στο-
ρί α δέν θά τήν πῇ ὁ πα λαι ός δρά κων ἀλ λά Ἐ κεῖ νος πού μέ 
τήν Ἀ νά στα σί Του «ἐ ποί η σε τά πάν τα και νά» καί «ἐ ξῆλ θε 
νι κῶν καί ἵνα νι κή σῃ» (Ἀ ποκ. στ΄ 2), ὁ Κύ ρι ός μας Ἰ η σοῦς 
Χρι στός. Ἡ ση με ρι νή ἀ νά στα σις τῆς εὐ σε βεί ας στήν Ρωσ σί α 
ἀ πο τε λεῖ ἀ μυ δρά εἰ κό να τῆς προσ δο κω μέ νης εἰς τά τέ λη τῶν 
αἰ ώ νων με γά λης Ἀ να στά σε ως καί ∆ό ξης τῆς Ἐκ κλη σί ας τοῦ 
Χρι στοῦ κα τά τήν με γά λη ἡ μέ ρα τῆς ἐν δό ξου ∆ευ τέ ρας Πα-
ρου σί ας Του: «Λέ γει ὁ μαρ τυ ρῶν ταῦ τα· ναί ἔρ χο μαι τα χύ. 
Ἀ μήν, ναί ἔρ χου, Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ» (Ἀ ποκ. κβ΄ 20).

ΜΕ ΡΟΣ 1ον

Ξε κι νῶ νά γρά φω καί κά ποι ος ἀ δι ό ρα τος δι στα γμός μέ 
συ νέ χει. ∆έν ξέ ρω τί θά μπο ροῦ σε νά προ σθέ ση σ᾿ αὐ-

τό τό θέ μα ἕνα ἁ πλο ϊ κό ση μεί ω μα, ὅ ταν τέ τοι ος πα κτω λός 
πλη ρο φό ρη σης μᾶς κα τα κλύ ζει μέ βι βλί α (κυ ρί ως βι βλί α), μέ 
ἄρ θρα σέ ἐ φη με ρί δες καί πε ρι ο δι κά, μέ internet καί τε λευ-
ταῖ α μέ D.V.D. 
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Ἐ κεῖ μπο ρεῖ ἀ μέ σως νά δι α κρί νη κα θέ νας πού προ στρέ-
χει σ᾿ αὐ τήν τήν πη γή πλη ρο φό ρη σης τό ἔγ κλη μα τοῦ ἐ κτε λε-
σθέν τος. Καί τό «ἔγ κλη μα» αὐ τό εἶ ναι ἡ ἀ τα λάν τευ τη πί στη 
στό Χρι στό καί τήν Ὀρ θο δο ξί α.

Καί κλεί νει αὐ τό τό κε φά λαι ο μέ τή φρά ση πού ἄρ χι σε: 
Ναί. Γῆ ὁ μο λο γη τῶν καί μαρ τύ ρων τῆς Ὀρ θο δό ξου πί στε-

ως εἶ ναι ἡ ρωσ σι κή Γῆ.

ΤΟ ΠΡΟ ΣΦΑ ΤΟ ΠΑ ΡΕΛ ΘΟΝ

Ἐ πη ρε ά ζει τή ζωή τοῦ ση με ρι νοῦ Ρώσ σου πο λί τη (καί πό-
σο;) τό πρό σφα το πα ρελ θόν;

Καί βέ βαι α ἐ πη ρε ά ζει καί μά λι στα κα θο ρι στι κά. Ἄν πα-
ρα τη ρή σης τόν τρό πο μέ τόν ὁ ποῖ ο σκέ πτε ται ὁ ση με ρι νός 
Ρῶσ σος πο λί της, τόν τρό πο μέ τόν ὁ ποῖ ο ἐκ φρά ζε ται καί ἐ ν-
ερ γεῖ, τόν γε μά το κα χυ πο ψί α τρό πο μέ τόν ὁ ποῖ ο ἀν τι με τω-
πί ζει τό «ξέ νο» καί τό «νέ ο», θά ἀν τι λη φθῆς εὔ κο λα ὅτι οἱ 
συμ πε ρι φο ρές αὐ τές πα ρα πέμ πουν σέ τύ πο ἀν θρώ που πού 
ἐ πέ βα λε τό ἀ λή στου μνή μης προ η γού με νο κα θε στώς τῆς χώ-
ρας αὐ τῆς.

Καί γιά νά γί νη κα τα νο η τό αὐ τό, ἐ λᾶ τε μα ζί νά ψά ξου με 
σέ ἔρ γα κο ρυ φαί ων τῆς ρωσ σι κῆς λο γο τε χνί ας, στά ὁ ποῖ α 
πε ρι γρά φον ται ἀν θρώ πι νοι χα ρα κτῆ ρες. Μό νο σάν ἐ ξαί ρε-
ση καί ἀ πό κλι ση ἀπ᾿ τό φυ σι ο λο γι κό θά βροῦ με τύ πους Ρώσ-
σων δι α φο ρε τι κούς ἀπό τόν τύ πο τόν ὁ ποῖ ο κα θι έ ρω σαν 
στήν κοι νή συ νεί δη ση οἱ αἰ ῶ νες. Καί ποι ός εἶ ναι αὐ τός ὁ 
τύ πος; Εἶ ναι ὁ τύ πος τοῦ γε μά του ἁ πλό τη τα, ντομ προ σύ νη 

ΧΩ ΡΑ Ο ΜΟ ΛΟ ΓΗ ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡ ΤΥ ΡΩΝ

Ναί! Γῆ ὁ μο λο γη τῶν καί μαρ τύ ρων τῆς Ὀρ θο δό ξου πί στε-
ως εἶ ναι ἡ ρωσ σι κή Γῆ. Εἶ ναι ἀ πί στευ τα καί μοι ά ζουν τε λεί-
ως ἐ ξω πρα γμα τι κά ὅσα βγαί νουν στήν ἐ πι φά νει α.

Κα τά τόν ἑ βδο μην τά χρο νο ρωσ σι κό Ἁρ μα γε δῶ να, οἱ νε-
κροί τῶν φο βε ρῶν στρα το πέ δων καί τῶν τό πων ἐ κτε λέ σε ων 
ξε περ νοῦν τά τρι άν τα ἑ κα τομ μύ ρι α (30.000.000), ἐνῶ οἱ νε-
κροί πού εἶ χε ἡ χώ ρα αὐ τή κα τά τόν Β΄ παγ κό σμι ο πό λε μο 
ἦ σαν μό νο δεκαεπτά ἑκατομμύρια (17.000.000)! Καί ἀπ᾿ αὐ-
τά τά τρι άν τα ἑ κα τομ μύ ρι α νε κρῶν, τά πε ρισ σό τε ρα προ έρ-
χον ται ἀπό τό χῶ ρο τῆς Ἐκ κλη σί ας. Γι α τί δέν εἶ ναι μό νο ὁ 
κλῆ ρος, οἱ μο να χοί καί οἱ μο να χές πού κυ νη γή θη καν ἀπό τό 
σα τα νι κό κα θε στώς μέ χρι ἐ ξον τώ σε ως. Στρα τι ές ἁ πλῶν ἀν-
θρώ πων πλή ρω σαν μέ τή ζωή τους τήν πί στη στό Χρι στό.

Κά θε μέ ρα ἔρ χον ται στό φῶς τῆς δη μο σι ό τη τος τέ τοι ες 
ἱ στο ρί ες, πού θά μπο ροῦ σαν εὔ κο λα νά χα ρα κτη ρι σθοῦν 
προ ϊ όν τα κα κό βου λης «ἀν τι σο βι ε τι κῆς» προ πα γάν δας ἤ ἀ-
πο κυ ή μα τα νο ση ρῆς φαν τα σί ας, ἄν δέν ἐ πι βε βαι ώ νον ταν μέ 
ἀ δι αμ φι σβή τη το τρό πο ἀπό τά ση μει ώ μα τα πού δί δει κά θε 
τό σο τό internet μα ζί μέ τίς φω το γρα φί ες. Τά πε ρί φη μα αὐ-
τά ση μει ώ μα τα, πού ἐ πι γρά φον ται «Ἀ πό σπα σμα πρω το κόλ-
λου», βρί σκον ται κά τω ἀπό τή φω το γρα φί α (en face-profil) 
τοῦ κα τα δί κου καί ἀ να φέ ρουν τήν κα τη γο ρί α, τό εἶ δος τῆς 
ποι νῆς καί ὅ ταν πρό κει ται γιά θα να τι κή κα τα δί κη τήν ἡ με-
ρο μη νί α ἐ κτε λέ σε ως.
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νού σα με. Ρώ τη σα τόν κα θη γη τή: «Ἀ φοῦ κά να τε τό σες ἀλ λα-
γές σέ ὀ νό μα τα πό λε ων καί δρό μων, τί σᾶς χρει ά ζε ται αὐ τό 
τό ὄ νο μα καί τό κρα τᾶ τε, ὅ πως κρα τᾶ τε ἀ κό μη ἄ τα φη καί 
τήν μού μι α αὐ τοῦ τοῦ ἀν θρώ που;». Προ σπά θη σε νά κλεί ση 
τή συ ζή τη ση μέ λα κω νι κή ἀ πάν τη ση. Ἔ κα να τό τε τήν πα ρα-
τή ρη ση λέ γον τας πώς, μέ ὅ σους ἔ κα να προ σπά θει α νά συ ζη-
τή σω τέ τοι α θέ μα τα, φά νη καν ἀ πρό θυ μοι. Τόν πα ρα κά λε σα 
νά μοῦ ἐ ξη γή ση αὐ τή τή στά ση τῶν ἀν θρώ πων. Ἦ ταν ἀ πο κα-
λυ πτι κός: «Προ σω πι κά πι στεύ ω ὅτι δύο εἶ ναι οἱ λό γοι πού 
ὑ πα γο ρεύ ουν αὐ τή τή συμ πε ρι φο ρά. Ὁ πρῶ τος εἶ ναι ὅτι 
τέ τοι α θέ μα τα στό πρό σφα το πα ρελ θόν ἦ σαν θέ μα τα «ταμ-
πού» καί νο μί ζω πώς δέν ὑ πῆρ ξε Ρῶσ σος σ᾿ ὅλα αὐ τά τά χρό-
νι α πού νά θε λή ση νά παί ξη μέ τήν ὕ παρ ξή του συ ζη τών τας 
τέ τοι α θέ μα τα. Ἔ τσι αὐ τή ἡ συμ πε ρι φο ρά ἔ φτα σε νά γί νη 
ἐ πί κτη το γνώ ρι σμα τοῦ ρωσ σι κοῦ χα ρα κτῆ ρα, τό ὁ ποῖ ο μά-
λι στα «με τα βι βά ζε ται» καί στούς νε ω τέ ρους, κι ἄς φω νά ζῃ 
ἡ ἐ πι στή μη ὅτι ἐ πί κτη τα γνω ρί σμα τα δέν με τα βι βά ζον ται. Ὁ 
τρό μος ὅλα τά κα τορ θώ νει. Καί ὁ δεύ τε ρος λό γος εἶ ναι ὅτι 
οἱ συ ζη τή σεις αὐ τές μέ ξέ νους (ἐ δῶ ζή τη σε εὐ γε νι κά συγ γνώ-
μη ὁ κα θη γη τής, ἐ πει δή μέ χα ρα κτή ρι σε ξέ νο, λέ γον τας πώς 
ὅ σοι ἀ πο ξε νώ θη καν ἀπό τή ρωσ σι κή πρα γμα τι κό τη τα με τά 
τήν ἐ πα νά στα ση, στή σκέ ψη καί στή νο ο τρο πί α εἶ ναι ξέ νοι) 
κα τα λή γουν πάν τα στό ἴ δι ο ἀ μεί λι κτο ἐ ρώ τη μα: “Μά κα λά, 
ἐ σεῖς τί κά να τε; πῶς ἀ νε χθή κα τε ὅλη αὐ τή τή φρί κη;” Καί 
αὐ τό ἀ κρι βῶς τό ἐ ρώ τη μα κα νείς ἀπό μᾶς δέν θέ λει νά τοῦ 
τό ἀ πευ θύ νουν, γι α τί πο νά ει αὐ τό τό ἐ ρώ τη μα, ἀ φοῦ ὑ πεν-
θυ μί ζει στόν κα θέ να τήν με ρί δα τῆς δι κῆς του εὐ θύ νης γιά 

καί ἀ γά πη Ρώσ σου. Εἶ ναι πά νω ἀπ᾿ ὅλα ὁ βα θύ τα τα πι στός. 
Εἶ ναι αὐ τός πού καί σέ στι γμές τοῦ πιό ἄ θλι ου ξε πε σμοῦ 
του (μέ θης, ἀ κο λα σί ας, χαρ το παι ξί ας) συ ναι σθα νό με νος τό 
χά λι του, μέ συγ κι νη τι κή βε βαι ό τη τα καί φυ σι κό τη τα ση κώ-
νει τά μά τι α του ψη λά καί μέ ἁ πλο ϊ κά λό γι α προ σευ χῆς ζη-
τᾶ τό ἔ λε ος καί τήν εὐ σπλαγ χνί α τοῦ Θε οῦ. Εἶ ναι αὐ τός πού 
πολ λοί Ρῶσ σοι συγ γρα φεῖς ὀ νό μα σαν πε ρι ε κτι κά «ρωσ σι κή 
ψυ χή».

Σή με ρα, στίς ψυ χές τῆς πλει ο ψη φί ας τῶν νέ ων Ρώσ σων, 
σχε δόν τί πο τε δέν ἔ μει νε ἀπ᾿ ὅλ᾿ αὐ τά. Ἐ κτός βέ βαι α ἀπό 
τήν πα τρο πα ρά δο τη ρο πή «πρός οἰ νο πο σί αν».

Καί αὐ τή ἡ πνευ μα τι κοῦ χα ρα κτή ρα ἐ σω στρέ φει α πού 
χα ρα κτή ρι ζε τή ρωσ σι κή ψυ χή, με τα στρά φη κε σέ ἐ σω στρέ-
φει α τήν ὁ ποί α προ κα λεῖ ἡ κα χυ πο ψί α καί ὁ φό βος. Σέ ἐ σω-
στρέ φει α, πού ση μαί νει κλει στό χα ρα κτή ρα ἀν θρώ που.

Ἕνα πα ρά δει γμα. Καί σή με ρα, πού ὑ πάρ χει πλή ρης ἐ λευ-
θε ρί α στή Ρωσ σί α, ἄν θε λή σης νά κά νης συ ζή τη ση γιά κά-
πως σο βα ρά θέ μα τα μέ γνω στούς ἤ καί μέ δι κούς σου ἀν θρώ-
πους, ἀ κό μη κι ἄν εἶ ναι πι στοί, θά τούς βρῆς ἀ πρό θυ μους νά 
συ ζη τή σουν.

Εἶ χα πέν τε μέ ρες κε νό σέ θε ρα πεί α πού ἔ κα να σέ νο σο κο-
μεῖ ο καί σκέ φθη κα νά πάω στήν Ὄ πτι να. 

Προ θυ μο ποι ή θη κε νά μέ με τα φέ ρη μέ τό αὐ το κί νη τό του 
ἕ νας γι α τρός. Μα ζί μας ἦρ θε καί ὁ ἐ ξά δελ φός του, νε α ρός 
κα θη γη τής ἱ στο ρί ας σέ κρα τι κό πα νε πι στή μι ο. Πι στοί καί 
σο βα ροί ἄν θρω ποι καί οἱ δύ ο. Ἀ φορ μή ν᾿ ἀ νοί ξη συ ζή τη ση 
ἦ ταν τό ὄ νο μα μι ᾶς κεν τρι κῆς λε ω φό ρου ἀπ᾿ τήν ὁ ποί α περ-
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α) Θρη σκεί α  - Ἐκ κλη σί α

Ἡ ἐ πα να στα τι κή ἀρ χή, πρίν πά ρη ἀ κό μη τήν ἐ ξου σί α ἀπό 
τόν Κε ρέν σκυ, μέ συν θή μα τα καί «τσι τά τα» ἀλ λά καί μέ ἀ να-
κοι νώ σεις πού πε ρισ σό τε ρο μοι ά ζα νε μέ δι α κη ρύ ξεις, ἔ δει ξε 
ἀ πε ρί φρα στα τίς προ θέ σεις της ἔ ναν τι τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἔ δει-
ξε ὅτι ἦ ταν ἀ πο φα σι σμέ νη νά τε λει ώ νη μέ τήν Ἐκ κλη σί α. Ἡ 
θρη σκεί α, ἔ λε γε, πού κρά τη σε τό σους αἰ ῶ νες κα θη λω μέ νο 
τόν ρωσ σι κό λαό στήν δου λο πα ροι κί α καί τήν ἀ θλι ό τη τα, 
ἔ πρε πε νά ἐ κλεί ψη ἀπό προ σώ που γῆς μέ κά θε μέ σον, γιά νά 
θε με λι ω θῆ ἕ νας «νέ ος κό σμος». Καί οἱ μπολ σε βί κοι φά νη καν 
ἀ πό λυ τα συ νε πεῖς πρός αὐ τές τίς δι α κη ρύ ξεις των.

Τό πρῶ το μέ λη μά των μό λις ἀ νέ λα βαν τήν ἐ ξου σί α ἦ ταν 
νά ὀρ γα νώ σουν τρο μα κτι κά πογ κρόμ ἐ ναν τί ον τῶν Ἐκ-
κλη σι ῶν. Ξε κί νη σαν βα σι κά ἀπό τήν πρω τεύ ου σα. Συγ κρό-
τη σαν ὁ μά δες φα να τι σμέ νων ὀ πα δῶν καί πε ρι θω ρι α κῶν 
στοι χεί ων, οἱ ὁ ποῖ ες (ὁ μά δες) ὁ πλι σμέ νες μέ σι δε ρο λο στούς 
καί βα ρι ούς σπά ζαν πόρ τες να ῶν καί κα τέ στρε φαν ὅ ,τι εὕ-
ρι σκαν μπρο στά τους. Ἱ ε ρά σκεύ η μο να δι κῆς τέ χνης καί ἀ-
νε κτί μη της ἀ ξί ας, σπά νι α χει ρό γρα φα βι βλί α σέ περ γα μη νές 
καί πα πύ ρους λα φυ ρα γω γή θη καν ἄ γρι α. Πολ λά ἀπ᾿ αὐ τά 
τά ἀν τι κεί με να κο σμοῦν δι ά φο ρα εὐ ρω πα ϊ κά Μου σεῖ α σή-
με ρα. Ἅ γι ες τρά πε ζες βε βη λώ θη καν καί μο να δι κά μνη μεῖ α 
ἀρ χι τε κτο νι κῆς ξε θε με λι ώ θη καν, μέ πρό σχη μα ὅτι οἱ πέ τρες 
χρει ά ζον ταν γιά νά κτι σθῆ κά ποι ο νο σο κο μεῖ ο ἤ κά ποι ο κυ-
βερ νη τι κό κτί ρι ο. 

ὅσα ἔ πρε πε νά πρά ξη καί δέν ἔ πρα ξε. Ἀλ λά καί ἄν κά ποι-
ος δέν αἰ σθά νε ται ἐ νο χές καί εὐ θύ νες γιά ὅσα συ νέ βη σαν, 
δέν τοῦ εἶ ναι κα θό λου εὐ χά ρι στο μέ τέ τοι ες συ ζη τή σεις νά 
θυ μᾶ ται μιά ἱ στο ρί α πού στοί χι σε τή ζωή σέ τρι άν τα ἑ κα τομ-
μύ ρι α (30.000.000) ἀν θρώ πους, μάρ τυ ρες τῶν στρα το πέ δων, 
τῶν δι α φό ρων κο λα στη ρί ων καί τό πων ἐ κτε λέ σε ων καί νά 
ἀ να λο γί ζε ται (ὁ Ρῶσ σος) ὅτι ὁ ἀ ρι θμός αὐ τός τῶν νε κρῶν 
ξε περ νᾶ κα τά πο λύ τόν ἀ ρι θμό τῶν νε κρῶν πού εἶ χε ἡ Ρωσ-
σί α κα τά τόν Β΄ παγ κό σμι ο πό λε μο. Γι α τί λοι πόν θά πρέ πει 
οἱ Ρῶσ σοι νά θυ μοῦν ται αὐ τή τήν ἱ στο ρί α, κά θε φο ρά πού 
κά ποι ος ξέ νος προ κα λεῖ αὐ τή τή συ ζή τη ση;». 

Νά καί πά λι ἡ ἐ σω στρέ φει α ,γι ά τήν ὁ ποί α μι λή σα με προ-
η γου μέ νως. Ἡ ἐκ κα χυ πο ψί ας ἐ σω στρέ φει α.

Θυ μή θη κα ἐδῶ τόν π. Ἡ., πρώ ην πνευ μα τι κό στή μο νή 
Ἁγ. Παν τε λε ή μο νος, πού μοῦ ἔ λε γε πρίν ἀπό τρι άν τα χρό-
νι α: «Τό σα τα νι κό αὐ τό κα θε στώς (δηλ. τό Σο βι ε τι κό) δέν 
κα τέ στρε ψε τή χώ ρα. Τή Ρωσ σι κή ψυ χή εἶ χε σάν στό χο καί 
αὐ τήν κα τέ στρε ψε, καί νά δοῦ με πό τε καί πῶς θά μπο ρέ ση 
αὐ τή ἡ ψυ χή νά ξα να γί νη ὅ πως ἦ ταν πρίν».

Νέο κα θε στώς - Πα τρο πα ρά δο τες ἀρ χές καί ἀ ξί ες

∆ο κι μα σμέ νες ἀπ᾿ τό χρό νο ἀρ χές καί ἀ ξί ες, πού ὄχι ἁ-
πλά ἐ πέ ζη σαν ἀλ λά ἀ πο τέ λε σαν τό θε μέ λι ο τῆς ρωσ σι κῆς 
κοι νω νί ας γιά αἰ ῶ νες, λοι δο ρή θη καν ἀπ᾿ τό νέο κα θε στώς 
καί κα τα δι ώ χθη καν μέ πρω τό γνω ρη ἀ γρι ό τη τα. Νά δοῦ με 
δύο ἀπ᾿ αὐ τές, γιά τίς ὁ ποῖ ες τό Σο βι ε τι κό κα θε στώς ἐ πε φύ-
λα ξε ἄ γρι ους δι ω γμούς.
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τή Μο νή, ἐ κτε λέ σθη καν ἐπί τό που. Τό ἴ δι ο ἀ κρι βῶς συ νέ βη 
καί σέ πολ λά ἄλ λα γυ ναι κεῖ α μο να στή ρι α.

Λει τουρ γί ες δέν ἐ γί νον το σχε δόν που θε νά, καί ἄν κά που 
ἄ φη σαν ἀ νοι κτούς κά ποι ους να ούς ἔ τσι γιά τά μά τι α καί 
ὑ πῆρ χε καί κά ποι ος παπ πού λης ἱ ε ρέ ας πού θά ἀ ψη φοῦ σε 
τίς προ ει δο ποι ή σεις τῶν “ἁρ μο δί ων” καί θά λει τουρ γοῦ σε, 
οἱ μό νοι πι στοί πού θά πα ρα κο λου θοῦ σαν τή λει τουρ γί α 
θά ἦ σαν 10-15 γρι οῦ λες. Ἡ θρυ λι κή «μπάμ που σκα». Αὐ τή 
ἡ ἀ νε πα νά λη πτη καί πο λυ α γα πη μέ νη μορ φή τῆς Ρωσ σί ας. 
Α ὐ τή πού χω ρίς νά λο γα ρι ά ζη κα νέ να κίν δυ νο, κρυ φά κι 
ἀπ᾿ τούς γο νεῖς, θά συ νέ χι ζε νά βα πτί ζη τά ἐγ γο νά κι α της 
καί νά τά μα θαί νη, κά θε βρά δυ πρίν κοι μη θοῦν, νά λέ νε τό 
«Πά τερ ἡ μῶν». Α ὐ τή ἔ μει νε καί ἡ μό νη σπί θα ἐλ πί δας μέ σα 
σ᾿ αὐ τό τό ἔ ρε βος. «Κρυ φό σχο λει ό» μᾶς θυ μί ζουν ὅλ᾿ αὐ τά 
πού συνέ βαι ναν, με σοῦν τος τοῦ 20οῦ αἰ ῶ νος.

Οἱ νε κροί ἐ θά πτον το χω ρίς τίς στερ νές εὐ χές τῆς Ἐκ κλη-
σί ας καί φα νε ρές βα πτί σεις δέν ἐ γί νον το φυ σι κά. Φα να τι κοί 
μπολ σε βί κοι δί ναν στά παι δι ά των ὀ νό μα τα πού ὅ ταν δί νων-
ται σέ ἀν θρώ πους ἠ χοῦν ἀ πάν θρω πα (Τρά κτωρ π.χ., ἀν τί 
γιά Βί κτωρ). Καί νά σκε φθῆς ὅτι τό ὄ νο μα αὐ τό ἔ χει καί 
τό θη λυ κό του. Μέ χρι σή με ρα ἀ κό μη ὑ πάρ χουν γρι οῦ λες κυ-
ρί ως σέ χω ρι ά τῆς Οὐ κρα νί ας, οἱ ὁ ποῖ ες ἀ κοῦν στό ὄ νο μα 
«Τρα κτο ρί να».

β) Οἰ κο γέ νει α

Ὁ ἀ μέ σως ἑ πό με νος στό χος ἦ ταν ἡ οἰ κο γέ νει α. Οἱ ἐ πι δι-
ώ ξεις τοῦ νέ ου κα θε στῶ τος θά ἔ με ναν ἀ τε λέ σφο ρες, ὅσο ἡ 

Α ὐ τή τή μοί ρα εἶ χε καί ὁ Να ός τοῦ Σω τῆ ρος Χρι στοῦ 
στή Μό σχα, πού ἀ πο τε λοῦ σε ἀρ χι τε κτο νι κό κό σμη μα. Ἐδῶ 
εἶ ναι ἀ πα ραί τη το νά ἀ να φερ θοῦν ὅσα ἐ πα κο λού θη σαν σχε-
τι κά μέ τό Να ό, γι α τί εἶ ναι ἀ πο κα λυ πτι κά αὐ τά τά στοι χεῖ α 
καί θά βο η θή σουν τόν ἀ να γνώ στη νά ἀν τι λη φθῆ τί γι νό ταν, 
γι α τί γι νό ταν καί –κυ ρί ως– ἀπό ποι ούς γι νό ταν. Στό χῶ ρο 
λοι πόν πού ἦ ταν κτι σμέ νος ὁ Να ός, ἀρ γό τε ρα οἱ ἀρ χές ἀνή-
γει ραν γνω στή καί πο λυ δι α φη μι σμέ νη πι σί να, τῆς ὁ ποί ας οἱ 
του α λέ τες “συμ πτω μα τι κά” το πο θε τή θη καν ἀπό τούς με λε-
τη τές τοῦ ἔρ γου ἀ κρι βῶς ἐ κεῖ πού ἦ ταν τό Ἅ γι ο Βῆ μα τοῦ 
Να οῦ. Καί οἱ μη χα νι κοί πού ἐκ πό νη σαν τή με λέ τη τῆς πι σί-
νας “συμ πτω μα τι κά” ὅ λοι πλήν ἑ νός ἀ νῆ καν στήν ἴ δι α ἀ με-
τα νό η τη καί ἀ χά ρι στη φυ λή. 

Να οί με τα τρά πη καν σέ ἀ πο θῆ κες δο μι κῶν ὑ λι κῶν, σέ 
γκα ράζ, σέ συ νερ γεῖ α ἐ πι σκευ ῆς ὀ χη μά των, σέ φυ λα κές, σέ 
φρε νο κο μεῖ α, σέ ρε στο ράν. Ἕ νας τέ τοι ος Να ός, ἀπό τούς 
τρού λους τοῦ ὁ ποί ου ἔ χουν ἀ φαι ρε θῆ οἱ σταυ ροί, λει τουργεῖ 
μέ χρι σή με ρα σάν ρε στο ράν στήν καρ δι ά τῆς Μό σχας καί με-
τα ξύ τῆς μο νῆς τοῦ Ὁ σί ου ∆α νι ήλ (ὅ που εἶ ναι καί ἡ ἕ δρα 
τοῦ Πα τρι αρ χεί ου τῆς Μό σχας) καί τῆς μο νῆς τοῦ Ἁ γί ου ∆η-
μη τρί ου Ντον σκό ι. Μέ σα σέ λί γα μό νο χρό νι α τί πο τε δέν 
ἔ μει νε ἀπό τή λαμ πρό τη τα τῶν ρωσ σι κῶν να ῶν.

Μο να χοί καί πα πά δες ἐ τυ φε κί ζον το ἤ ἐ θά πτον το ζων τα-
νοί. Ἀ μέ τρη τες καί οἱ μο να χές πού ἐ τυ φε κί σθη σαν. Στήν γυ-
ναι κεί α μο νή τοῦ Ἁ γί ου Ἰ ω άν νου τῆς Κρον στάν δης (Ἁ γί α 
Πε τρού πο λις) ὅ σες μο να χές ἀρ νή θη καν νά ἐγ κα τα λεί ψουν 
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νά λύ ση τά δι κά της προ βλή μα τα. Στό χῶ ρο της συν τε λοῦν-
ται κο σμο γο νι κές ἀλ λα γές, οἰ κο νο μι κο πο λι τι κές καί πο λι τει-
α κές ἀ να κα τα τά ξεις. Θρό νοι ἐ ξα φα νί ζον ται, αὐ το κρα το ρί ες 
δι α λύ ον ται, νέα σύ νο ρα ὁ ρι ο θε τοῦν ται. 

Τήν κρί σι μη αὐ τή στι γμή γιά τήν νε ο πα γῆ σο βι ε τι κή ἐ ξου-
σί α, ἡ ἔλ λει ψη βού λη σης καί συν το νι σμέ νης εὐ ρω πα ϊ κῆς πο-
λι τι κῆς γιά τά ρωσ σι κά πο λι τι κά πρά γμα τα λύ νει τά χέ ρι α 
τῶν μπολ σε βί κων, οἱ ὁ ποῖ οι ἔ χουν τήν ἄ νε ση νά κι νοῦν ται 
στό χῶ ρο τῆς Εὐ ρώ πης (ἀρ χι κά) τε λεί ως ἀ νεμ πό δι στα. Μέ ἀ-
πί στευ τη εὐ κο λί α ἀ να πτύσ σει ἡ Σο βι ε τι κή Ἕ νω ση μιά πρω-
τό γνω ρη σέ ἔ κτα ση ἀλ λά καί πει στι κό τη τα προ παγάνδα, 
πού γί νε ται ἀ μέ σως ἀ πο δε κτή ἀπ᾿ τίς φτω χές μά ζες σ᾿ ὅ λο 
τόν κό σμο. Ἡ Σο βι ε τι κή Ἕ νω ση, ὅ πως τήν ἐμ φά νι ζε ἡ προ-
πα γάν δα της, ἦ ταν ἡ χώ ρα μέ τό τε λει ό τε ρο σύ στη μα δι α-
κυ βέρ νη σης πού ἐ πι νό η σε πο τέ ἀν θρώ πι νος νοῦς. Ἦ ταν ἡ 
μό νη ἐλ πί δα γιά τούς «κο λα σμέ νους τῆς γῆς». Ἦ ταν «ἡ νέα 
δύ να μη πού θά ἔ σω ζε τήν παγ κό σμι α ἐρ γα τι κή τά ξη ἀπ᾿ τή 
μι ζέ ρι α καί τήν ἐκ με τάλ λευ ση». Καί φώ να ζε πρός τούς ἁ παν-
τα χοῦ προ λε τά ρι ους: «Ξε ση κω θῆ τε. Τί πο τε δέν ἔ χε τε νά χά-
σε τε ἐ κτός ἀπό τίς ἁ λυ σί δες σας». Ἦ ταν ἡ ρω μα λέ α φω νή 
πού τρα γου δοῦ σε: «Ἐμ πρός τῆς γῆς οἱ κο λα σμέ νοι. Τῆς πεί-
νας σκλά βοι ἐμ πρός! Ἐμ πρός!». Ἦ ταν ἡ ὀρ γι σμέ νη κραυ γή 
πού κα λοῦ σε: «Παι δι ά ση κω θῆ τε νά βγοῦ με στούς δρό μους, 
γυ ναῖ κες καί ἄν δρες μέ ὅ πλα στούς ὤ μους».

Ἦ ταν τε λι κά ἡ χώ ρα πού ἡ ἀ φη νι α σμέ νη προ πα γάν δα 
της, τήν ὁ ποί α ἡ ἀ δι α φο ρί α τῆς Εὐ ρώ πης ἄ φη νε νά γί νε ται 
πι στευ τή, τή στό λι σε μέ ἕνα σω ρό δι θυ ραμ βι κά κο σμη τι κά, 

ρωσ σι κή οἰ κο γέ νει α θά ἐ ξα κο λου θοῦ σε νά λει τουρ γῆ στη-
ρι ζό με νη σέ χρι στι α νι κές ἀρ χές καί θά ἔ με νε ἀ με τα κί νη τα 
πα τρο πα ρά δο τη. Ἡ οἰ κο γέ νει α αὐ τή λοι δο ρή θη κε μέ μῖ σος 
καί ἀν τι με τω πί σθη κε πε ρί που σάν «τα ξι κός ἐ χθρός». Χα ρα-
κτη ρί σθη κε σάν τό πιό σο βα ρό στή ρι γμα τοῦ πα λι οῦ συν τη-
ρη τι κοῦ κα θε στῶ τος στή Ρωσ σί α. Σύμ φω να μέ τίς πρῶ τες δι-
α κη ρύ ξεις τοῦ νέ ου κα θε στῶ τος, «ἡ ρωσ σι κή οἰ κο γέ νει α μέ 
τίς ἀ να χρο νι στι κές ἀρ χές πού λει τουρ γοῦ σε, ἀ να πα ρή γα γε 
τήν ἰ δε ο λο γί α τῆς ἄρ χου σας τά ξης». Γι᾿ αὐ τό ἔ πρε πε νά χτυ-
πη θῆ ἀ δυ σώ πη τα καί χω ρίς κα θυ στέ ρη ση. Ἔ τσι καί ἔ γι νε. 
Καί τά ἀ πο τε λέ σμα τα ἦ σαν ἄ με σα καί θε α μα τι κά.

Ἀπ᾿ τή στι γμή πού οὐ σι α στι κά παύ ει νά λει τουρ γῆ καί 
στή συ νέ χει α νά ὑ φί στα ται τό πρω ταρ χι κό κύτ τα ρο τοῦ κοι-
νω νι κοῦ ἱ στοῦ ( δη λα δή ἡ οἰ κο γέ νει α), τό κοι νω νι κό σύνο λο 
με τα βάλ λε ται σέ ἄ μορ φη μά ζα, καί ἀπό κεῖ καί πέ ρα εἶ ναι 
πά ρα πο λύ εὔ κο λο πι ά νά δώ σης σ᾿ αὐ τή τή μά ζα τή φόρμα 
πού ἐσύ θέ λεις. Μέ σα στά μέ τρα πού ἔ λα βε τό σύ στη μα γιά 
τή δο μή τῆς νέ ας οἰ κο γέ νει ας ἦ ταν καί μιά δι α κή ρυ ξη πού ἔ-
λε γε ὅτι ψη φί σθη κε νό μος, σύμ φω να μέ τόν ὁ ποῖ ο τό κρά τος 
ἀ νε λάμ βα νε ἐξ ὁ λο κλή ρου τήν εὐ θύ νη δι α παι δα γώ γη σης 
τῶν παι δι ῶν.

Ἐδῶ ὅ μως, στό ση μεῖ ο αὐ τό, ν᾿ ἀ φή σου με γιά λί γο τή Ρωσ-
σί α καί νά δοῦ με πῶς βλέ πει ἡ Εὐ ρώ πη αὐ τή τήν πε ρί ο δο τά 
ρωσ σι κά πρά γμα τα. Ἁ πλά δέν τά βλέ πει.

Μιά πλα δα ρή καί ἀ δι ά φο ρη ∆ύ ση, μέ νυ στα λέ α μα τι ά, 
ἀ δι α φο ρεῖ πλή ρως γιά ὅσα συμ βαί νουν στή Ρωσ σί α. Ἐ ξου θε-
νη μέ νη ἀπό τόν Α΄ παγ κό σμι ο πό λε μο, πού μό λις ἔ λη ξε, ἔ χει 
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δι α θέ σεις. Πολ λοί εἶ ναι οἱ ἀ σθε νεῖς πού τοῦ ζη τοῦν νά μή 
ξα να πα τή ση στό δω μά τι ό τους, ὅσο αὐ τοί θά νο ση λεύ ων ται 
ἐ κεῖ. Κι αὐ τός μέ τήν ἀ γά πη νά λάμ πη στά μά τι α του, χω ρίς 
κἄν ἴ χνος δυ σα ρε σκεί ας, νά πη γαί νη στό πλα ϊ νό δω μά τι ο κι 
ἔ πει τα στό πα ρα πέ ρα, μέ χρι νά βρῆ αὐ τούς πού τόν θέ λουν, 
γι α τί χρει ά ζον ται τή βο ή θει ά του. Πα ρη γο ρεῖ, δί δει τή Θ. 
Κοι νω νί α στούς πι στούς πού τοῦ τό ζη τοῦν. Κά ποι οι ζη τοῦν 
νά ἐ ξο μο λο γη θοῦν, κά ποι ους ἀ βά πτι στους τούς συμ βου λεύ-
ει νά βα πτι σθοῦν καί ὅ λους τούς πα ρα κα λεῖ νά κά νουν ἐκ-
κλη σι α στι κό γά μο. ∆έν πει ρά ζει πού πέ ρα σαν τά χρό νι α, 
τούς λέ ει, καί δέν εἶ ναι πιά νέ οι. Ἕ νας λό γος πα ρα πά νω. 
Φτά νει ὅσο ἔ ζη σαν μα κρυ ά ἀπ᾿ τόν Χρι στό. Εἶ ναι και ρός 
πιά νά συμ φι λι ω θοῦν μα ζί Του. Α ὐ τός ἦ ταν ὁ ἱ ε ρέ ας πού μέ 
ἐ πι σκε πτό ταν, καί μό νι μο θέ μα συ ζή τη σης ἦ ταν ἡ ση με ρι νή 
ρωσ σι κή οἰ κο γέ νει α.

Μέ ἔκ δη λη λύ πη μι λοῦ σε πάν τα γιά τήν οἰ κτρή εἰ κό να 
πού πα ρου σι ά ζει ἡ ση με ρι νή ρωσ σι κή οἰ κο γέ νει α καί ὑ πο-
στή ρι ζε ὅτι αὐ τό τό πρό βλη μα εἶ ναι τό πλέ ον σο βα ρό ἀπ᾿ 
ὅσα τα λαι πω ροῦν τή ρωσ σι κή κοι νω νί α σή με ρα. Ἰ σχυ ρι ζό-
ταν δέ ὅτι αὐ τό τό πρό βλη μα δη λη τη ρι ά ζει τή ζωή ὁ λό κλη-
ρης τῆς χώ ρας.

Κά ποι α φο ρά πού θε ώ ρη σα ὑ περ βο λι κές τίς ἀ πό ψεις του, 
τόν ρώ τη σα: «Μά κα λά, ὁ γά μος δέν ἔ χει καμ μι ά ἀ ξί α γιά 
τούς Ρώσ σους;». Ἡ ἀ πάν τη ση ἦρ θε ἀ μέ σως καί ἦ ταν ξε ρή: 
«Καμ μι ά. Α ὐ τοί πού σκαρ φί στη καν αὐ τό τό εἶ δος τοῦ γά-
μου, τόν ἔ κα ναν ἔ τσι πού νά μήν ἔχη καμ μί α ἀ ξί α. Γι᾿ αὐ τό 
καί χω ρί ζουν οἱ ἄν θρω ποι χω ρίς νά ὑ πάρ χη κα νέ νας σο βα-

ὅ πως ἐ κεῖ νο τό τε ρα τῶ δες: «ἡ χώ ρα ὅ που δι α μορ φώ νε ται ὁ 
νέ ος ἄν θρω πος». Τε ρα τῶ δες ἀλ λά δυ στυ χῶς πρα γμα τι κό, 
δι ό τι τό εἶ δος αὐ τοῦ τοῦ νέ ου ἀν θρώ που εἶ ναι πλέ ον μιά 
τρα γι κή πρα γμα τι κό τη τα, καί ἀ μέ σως θἄ χου με γνω ρι μί α μ᾿ 
αὐ τό τό εἶ δος ἀν θρώ που.

Ἐ πι στρο φή λοι πόν στή Ρωσ σί α καί στή ρωσ σι κή οἰ κο γέ-
νει α.

Σέ μιά πρό σφα τη συ ζή τη ση μέ θέ μα τή σύγ χρο νη ρωσ σι-
κή οἰ κο γέ νει α, μιά εὐ γε νι κή ψυ χή πού ἔ ζη σε τή σκλη ρή πρα-
γμα τι κό τη τα τῆς νέ ας ρωσ σι κῆς οἰ κο γέ νει ας στά παι δι κά 
της χρό νι α, σέ ἐ ρώ τη σή μου: «τί βλέ πεις τώ ρα ἐσύ νά ἀλ λά ζη 
στή ρωσ σι κή οἰ κο γέ νει α;» ἀ πάν τη σε: «Τί πο τε δι α φο ρε τι κό 
δέ βλέ πω. Βλέ πω ὅ ,τι ἔ βλε πα πάν τα. Μό νο τέλ μα τα. Ἐ κτε-
τα μέ να τέλ μα τα γύ ρω-γύ ρω καί φο βοῦ μαι». Ἔ χει ἀ πό λυ το 
δί και ο καί εἶ ναι ἀ πό λυ τα δι και ο λο γη μέ νος ὁ φό βος της. Καί 
κά θε σκε πτό με νος ἄν θρω πος δι και ο λο γη μέ να φο βᾶ ται ἀπ᾿ 
τήν εἰ κό να πού πα ρου σι ά ζει ἡ ρωσ σι κή οἰ κο γέ νει α. Τό κα-
κό, τό θε σμο θε τη μέ νο κα κό ἀπό τό προ η γού με νο κα θε στώς, 
ἀ να πα ρά γε ται καί τό κα λό προ χω ρεῖ μέ ἀ πελ πι στι κά βρα-
δεῖς ρυ θμούς.

Στό δι ά στη μα πού χρει ά σθη κε νά νο ση λευ θῶ σέ νο σο κο-
μεῖ ο τῆς Μό σχας, μέ ἐ πι σκε πτό ταν σχε δόν κα θη με ρι νά ὁ ἱ ε-
ρέ ας τοῦ νο σο κο μεί ου. Ἕ νας ἀρ κε τά νέ ος, ἔγ γα μος ἱ ε ρέ ας 
καί πα τέ ρας πέν τε παι δι ῶν, πού ἄ ο κνα ἀ σκεῖ τά κα θή κον τά 
του στό νο σο κο μεῖ ο ἀπό τό πρω ΐ ὡς τό βρά δυ κι ἄν χρει α-
σθῆ κά τι, πού συ χνά συμ βαί νει, ἀπό τό βρά δυ μέ χρι τό πρω ΐ. 
Κι ὅλα αὐ τά ὄχι πάν το τε μέ ἀν θρώ πους πού ἔ χουν φι λι κές 
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εἶ χα κα τα γρά ψει δι η γή σεις Ρώσ σων σχε τι κά μέ τά παι δι κά 
των χρό νι α καί τίς οἰ κο γέ νει ές των. Α ὐ τές τίς ση μει ώ σεις 
τοῦ τε τρα δί ου τίς εἶ χα γρά ψει κα τά τήν δι άρ κει α τῶν δύο 
πρώ των χρό νων τῆς μο να χι κῆς μου ζω ῆς. Ἀ κοῦ στε, πα ρα κα-
λῶ, κά ποι ες ἀπ᾿ αὐ τές τίς σύν το μες ἱ στο ρί ες καί βγάλ τε μό-
νοι σας τά συμ πε ρά σμα τά σας.

α) Ὁ πα τέ ρας μου μᾶς ἀ γα ποῦ σε πο λύ. Ξα φνι κά κά τι κα-
τά λα βε ἀπ᾿ τή συμ πε ρι φο ρά τῆς μη τέ ρας καί ὅλα ἄλ λα ξαν 
στό σπί τι μας. Οἱ σκη νές με τα ξύ πα τέ ρα καί μη τέ ρας ἔ γι ναν 
κα θη με ρι νή ἱ στο ρί α. Ὁ πα τέ ρας ἄρ χι σε νά πί νη, καί κά ποι ο 
βρά δυ πού εἶ χε -48°C πα γω νι ά, ἔ τσι πώς ἦ ταν με θυ σμέ νος, 
δέν κα τά φε ρε νά φθά ση στό σπί τι καί τό πρω ΐ τόν βρῆ καν 
ξε πα γι α σμέ νο. Τήν ἑ πό με νη μέ ρα, ἀ μέ σως με τά τήν κη δεί α 
τοῦ πα τέ ρα, ἡ μη τέ ρα μᾶς ἔ βα λε στό τραῖ νο (ἐ μέ να καί τήν 
ἀ δελ φή μου) καί μᾶς ἔ στει λε στό χω ρι ό στή γι α γι ά μας, τή 
μη τέ ρα δη λα δή τοῦ πα τέ ρα μας. Με τά μά θα με ὅτι αὐ τή, τήν 
ἴ δι α ἐ κεί νη ἑ βδο μά δα, ἔ φυ γε ἀπ᾿ τή μι κρή πό λη στήν ὁ ποί α 
ζού σα με. Ἀπό τό τε πέ ρα σαν 26 χρό νι α. Οὔ τε τήν εἴ δα με ξα-
νά κι οὔ τε μά θα με πο τέ κά τι γι᾿ αὐ τήν. Ἐγώ δέν τῆς κρά τη-
σα κα κί α γι᾿ αὐ τό πού μᾶς ἔ κα νε. Θά ἤ θε λα νά τήν ξα να δῶ, 
γι α τί τήν ἐ πι θύ μη σα πο λύ. Ἡ γι α γι ά μας ἦ ταν ἅ γι α γυ ναί κα. 
Μᾶς ἔ λε γε νά προ σευ χό μα στε κά θε μέ ρα γιά τή μη τέ ρα μας 
καί νά ζη τοῦ με ἀπό τόν Κύ ρι ο νά τή συγ χω ρή ση γι᾿ αὐ τό 
πού μᾶς ἔ κα νε, γιά νά μή χά ση τήν ψυ χή της. Ἔ τσι μᾶς ἔ λε-
γε.

β) Ὁ πα τέ ρας μας μᾶς ἄ φη σε (τή μη τέ ρα, ἐ μέ να καί τίς 
δύο ἀ δελ φές μου) κι ἔ φυ γε μέ κά ποι α ἄλ λη γυ ναί κα. Ἡ μη τέ-

ρός λό γος, γιά νά ξα να παν τρευ τοῦν καί νά ξα να χω ρί σουν». 
Τοῦ εἶ πα ὅτι θε ω ρῶ ὑ περ βο λι κές τίς ἀ πό ψεις του, καί μέ προ-
έ τρε ψε τό τε ν᾿ ἀρ χί σω νά ρω τῶ τούς ἄν δρες πού μέ ἐ πι σκέ-
πτον ταν στό νο σο κο μεῖ ο καί στό σπί τι πού ἔ με να, ἄν εἶ ναι 
παν τρε μέ νοι καί πό σες φο ρές παν τρεύ τη καν. Ἐ ξω πρα γμα τι-
κά μοι ά ζουν αὐ τά πού προ έ κυ ψαν. Ρώ τη σα δε κα εν νέ α (19) 
ἄν δρες. Μό νο ἕ νας νε α ρός γι α τρός ἦ ταν ἀ νύ παν τρος. ∆ύο 
ἔ κα ναν ἀπό τρεῖς πο λι τι κούς γά μους, ὀ κτώ ἔ κα ναν ἀπό δύο 
πο λι τι κούς γά μους, τέσ σα ρες ἔ κα ναν ἀπό ἕ ναν, τρεῖς (μέ 
δύο πο λι τι κούς γά μους ὁ κα θέ νας τους) ἦ σαν χω ρι σμέ νοι, ἐκ 
τῶν ὁ ποί ων ὁ ἕ νας ζοῦ σε μό νος καί οἱ δύο συ ζοῦ σαν μέ χω-
ρι σμέ νες γυ ναῖ κες καί προ στά τευ αν καί τά παι δι ά πού εἶ χαν 
αὐ τές ἀπό προ η γού με νους γά μους. Καί ἕ νας, ὁ τε λευ ταῖ ος 
ἀπό τούς 19, ἔ κα νε ἐκ κλη σι α στι κό γά μο, χω ρίς νά ἔχη ξα-
να παν τρευ τῆ προ η γου μέ νως. Ἐν νέ α ἀπό αὐ τούς ἦ σαν καί 
ἀ βά πτι στοι. Ἀπ᾿ ὅ λους αὐ τούς μό νο ἕ νας νε α ρός (δι κη γό ρος 
τό ἐ πάγ γελ μα) εἶ χε κά ποι ες ἐ πα φές μέ τήν κό ρη του ἀπό προ-
η γού με νο γά μο. Τί ἐ πα φές δη λα δή; Πά σχα καί Χρι στού γεν-
να συ ναν τοῦ σε ἡ κο πε λί τσα αὐ τή (μα θή τρι α Β΄ Γυ μνα σί ου) 
τόν μπαμ πά της. Τῆς ἔ κα νε τό τρα πέ ζι σέ κά ποι ο ρε στο ράν, 
τῆς ἔ κα νε καί κά ποι ο μι κρό δω ρά κι κι αὐ τό ἦ ταν ὅ λο. Οἱ ὑ-
πό λοι ποι μέ πα γε ρή ἀ δι α φο ρί α μοῦ εἶ παν ὅτι δέν ξέ ρουν τί 
ἀ πέ γι ναν τά παι δι ά των καί ὅ λοι τους ἐ πέρ ρι ψαν τήν εὐ θύ-
νη στή μη τέ ρα, ὅτι αὐ τή δη λα δή δη λη τη ρί α σε τήν ψυ χή τῶν 
παι δι ῶν καί τά ἀ πο ξέ νω σε ἀπό τόν πα τέ ρα... 

Ἀπ᾿ ὅλ᾿ αὐ τά πού ἄ κου σα, ὅ ταν ἐ πέ στρε ψα, πα ρα κι νήθη-
κα νά ξε φυλ λί σω ἕνα πα λι ό τε τρά δι ο-ἡ με ρο λό γι ο, στό ὁ ποῖ ο 
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Κι αὐ τές οἱ πε ρι πτώ σεις πού πα ρα τέ θη καν εἶ ναι ἀπ᾿ τίς 
πιό κα λές, γι α τί βρέ θη κε κά ποι α γι α γι ά ἤ ἕνα ὀρ φα νο τρο-
φεῖ ο ἤ κά ποι ο ξυ λουρ γι κό ἐρ γο στά σι ο.

∆εῖ τε ὅ μως καί κά ποι α ἄλ λη πλευ ρά τοῦ ἰ δί ου προ βλή-
μα τος.

Σή με ρα τρί α ἑ κα τομ μύ ρι α (3.000.000) παι δι ά (ναί! τρί α 
ἑ κα τομ μύ ρι α παι δι ά), καί κα τ᾿ ἄλ λους τά παι δι ά αὐ τά ξε περ-
νοῦν τά τέσ σε ρα ἑ κα τομ μύ ρι α, γυ ρί ζουν ἀ δέ σπο τα στούς 
δρό μους τῶν πό λε ων τῆς χώ ρας αὐ τῆς, χω ρίς νά ξέ ρουν ποῦ 
θά πε ρά σουν τή νύ χτα καί ἄν βροῦν κά τι νά φᾶ νε. Κα θέ-
νας ἀ να ρω τι έ ται, πῶς βρέ θη καν στούς δρό μους τό σα ἀ θῶ α 
πλά σμα τα. Ἁ πλά. Οἱ γο νεῖς των χώ ρι σαν. Ἤ ἀ κο λου θών τας 
νό μι μες δι α δι κα σί ες (εὔ κο λη δου λει ά, πο λι τι κός γά μος εἶ ν᾿ 
αὐ τός) ἤ ἀ δι α φο ρών τας ἀ κό μη καί γι᾿ αὐ τές τίς ἁ πλές δι α δι-
κα σί ες, χώ ρι σαν κι ἔ φυ γαν. Ὁ ἕ νας πρός τή μιά κα τεύ θυν ση 
τοῦ δρό μου καί ὁ ἄλ λος πρός τήν ἀν τί θε τη, μέ κα τα φα νῆ 
τήν πρό θε ση ὁ ἕ νας νά φορ τώ ση στόν ἄλ λο τά παι δι ά. Ἔ τσι 
αὐ τά –ἔρ μα καί σα στι σμέ να– πῆ ραν τούς πέν τε δρό μους καί 
σκόρ πι σαν σάν τά παι δι ά τοῦ λα γοῦ. Α ὐ τή εἶ ναι ἡ μοῖ ρα 
τῶν τρι ῶν –κα τ᾿ ἄλ λους τεσ σά ρων– ἑ κα τομ μυ ρί ων παι δι ῶν 
πού γεν νή θη καν.

Ἐ λᾶ τε τώ ρα νά δοῦ με καί κά ποι α ἄλ λα ἑ κα τομ μύ ρι α παι-
δι ῶν, πού δέν γεν νή θη καν πο τέ, δι ό τι δέν τά ἐ πέ τρε ψαν νά 
γεν νη θοῦν. Πάν τα σύμ φω να μέ ἐ πί ση μα στοι χεῖ α, πού δί δει 
στή δη μο σι ό τη τα τό ἁρ μό δι ο ρωσ σι κό Ὑ πουρ γεῖ ο, τό ἔ τος 
2002 (ση μα δι α κή χρο νι ά) σέ νο σο κο μεῖ α καί κλι νι κές τῆς 
Ρωσ σί ας ἔ γι ναν καί εἶ ναι κα τα γε γραμ μέ νες τεσ σε ρά μι σι ἑ κα-

ρα μας σέ με ρι κούς μῆ νες, ἔ τσι πού εἶ χε πά θει καί ἡ καρ δι ά 
της, πέ θα νε ἀπ᾿ τό πο λύ ἀλ κο όλ. Ἐ μᾶς κά ποι οι συγ γε νεῖς 
κα τά φε ραν καί μᾶς ἔ βα λαν σέ ὀρ φα νο τρο φεῖ α. ∆έν ξέ ρω τί 
ἀ πέ γι ναν οἱ ἀ δελ φές μου. Τό ὀρ φα νο τρο φεῖ ο στό ὁ ποῖ ο ἦ-
σαν, ὅ ταν τούς ἔ γρα ψα γράμ μα καί ρώ τη σα γι᾿ αὐ τές, μοῦ 
ἀ πήν τη σαν, ὅτι ἐ κεῖ τε λεί ω σαν σχο λεῖ ο καί στή συ νέ χει α ἡ 
μία ἔ γι νε ρά πτρι α καί ἡ ἄλ λη ἔ μα θε κέν τη μα καί, ὅ ταν ἐ νη λι-
κι ώ θη καν καί ἀ πέ κτη σαν δι α βα τή ρι ο, ἔ φυ γαν ἀπό τό ὀρ φα-
νο τρο φεῖ ο. Κά ποι ος μοῦ εἶ πε ὅτι ἴ σως ἔ φυ γαν στήν Εὐ ρώ πη 
νά βροῦν δου λει ά. Ἐγώ δέν τίς ξα να εῖ δα.

γ) Ἡ μη τέ ρα μου μᾶς ἄ φη σε κι ἔ φυ γε μέ κά ποι ον ἄλ λο ἄν-
δρα. Ὁ πα τέ ρας μας ἔ φε ρε τό τε στό σπί τι μας τή φι λε νά δα 
του μέ τίς δύο μι κρές κό ρες της. Τώ ρα στό σπί τι μας εἶ ναι αὐ-
τή ἡ γυ ναί κα. Ὁ ἀ δελ φός μου κι ἐγώ (17 χρο νῶν ὁ ἀ δελ φός 
καί 15 τό παι δί πού μοῦ μι λοῦ σε) ἀ ναγ κα σθή κα με νά φύ-
γου με ἀπ᾿ τό σπί τι μας. Ὁ ἀ δελ φός μου δέν ξέ ρω τί ἀ πέ γι νε. 
Ἴ σως πῆ γε στό στρα τό. Ἐγώ βρῆ κα δου λει ά σ᾿ ἕνα ξυ λουρ-
γι κό ἐρ γο στά σι ο, ἀλ λά τά χρή μα τα πού κερ δί ζω εἶ ναι πο λύ 
λί γα (74 δο λά ρι α τό μή να). Εὐ τυ χῶς πού κοι μοῦ μαι στό ἐρ-
γο στά σι ο καί κά θε με ση μέ ρι μοῦ δί νουν καί φα γη τό...

Ὑ πάρ χουν κι ἄλ λες πα ρό μοι ες ἱ στο ρί ες κα τα χω ρη μέ νες 
σ᾿ ἐ κεῖ νο τό τε τρά δι ο, καί στό τέ λος γρά φω: «Κι ἄν ἔ χης 
κου ρά γι ο καί γε ρό στο μά χι, μπο ρεῖς νά γε μί σης τό μους ἀπό 
πα νο μοι ό τυ πες ἱ στο ρί ες τῶν 10 λέ ξε ων, πού στά ζουν πί κρα 
καί ἀ πό γνω ση. Πό σος πό νος Θεέ μου!...».
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σω στό θά ἦ ταν ἐ πι λέ γον τας, πρέ πει νά δο θῆ ἡ ἀ πάν τη ση: 
«Ναί. Μπο ρεῖ».

 Ἡ Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α μας πο τέ δέν ἐ νερ γεῖ μό νη της. 
«Ἡ θεί α Χά ρις ἡ τά ἀ σθε νῆ θε ρα πεύ ου σα καί τά ἐλ λεί πον τα 
ἀ να πλη ροῦ σα» θά δώ ση τή δύ να μη πού χρει ά ζε ται ἡ ρωσ σι-
κή Ἐκ κλη σί α, γιά νά φέ ρη σέ πέ ρας τό τε ρά στι ο ἔρ γο τῆς 
ἀ νόρ θω σης τῆς Ὀρ θό δο ξης Πί στης μας στή χώ ρα αὐ τή, καί 
ὁ ρωσ σι κός λα ός, πού ἀπό χα ρα κτή ρα εἶ ναι εὐ σε βής λα ός, 
ὕ στε ρα ἀπ᾿ τήν ἑ βδο μην τά χρο νη δο κι μα σί α πού ἔ ζη σε μέ τό 
σα τα νι κό κα θε στώς, θά ξα να βρῆ τό φυ σι κό του δρό μο, πού 
εἶ ναι καί δρό μος ὅ λων τῶν Ὀρ θο δό ξων. Εἶ ναι καί μο νό δρο-
μος. Εἶ ναι ὁ δρό μος ἐ πι στρο φῆς στό Χρι στό. Εἶ ναι ὁ δρό μος 
τῆς σω τη ρί ας τῆς ψυ χῆς.

(Συνεχίζεται στό ἑπόμενο τεῦχος)

τομ μύ ρι α (4.500.000) ἐ κτρώ σεις. Καί σ᾿ αὐ τό τό τε ρά στι ας 
ἠ θι κῆς εὐ θύ νης θέ μα, ἡ δι α δι κα σί α εἶ ναι ἁ πλῆ. Πη γαί νει ἡ 
“κυ ρί α” σέ νο σο κο μεῖ ο τῆς ἀ ρε σκεί ας της καί δη λώ νει ὅτι 
θέ λει νά κά νη δι α κο πή κυ ή σε ως. Τή ρω τοῦν οἱ γι α τροί σέ 
ποι ό μή να βρί σκε ται αὐ τή ἡ ἱ στο ρί α, τῆς ὁ ρί ζουν ἡ μέ ρα καί 
ὥ ρα, καί ὅλα πιά εἶ ναι τα κτο ποι η μέ να νό μι μα καί χω ρίς ἡ 
“κυ ρί α” νά χρει α σθῆ νά πλη ρώ ση οὔ τε ἔνα κα πί κι. Κά ποι ος 
μοῦ εἶ πε ὅτι ἡ “κυ ρί α” δέν εἶ ναι ὑ πο χρε ω μέ νη οὔ τε τούς λό-
γους αὐ τῆς τῆς ἐ νερ γεί ας νά ἀ να φέ ρη στό γι α τρό. Εἴ δα τε εὐ-
κο λί ες ὁ “νέ ος ἄν θρω πος”; Εἴ δα τε ἀν τι λή ψεις καί πρα κτι κές 
πε ρί οἰ κο γε νεί ας, γιά νά πά ψη αὐ τή νά ἀ πο τε λῆ «στή ρι γμα 
τοῦ πα λι οῦ συν τη ρη τι κοῦ κα θε στῶ τος καί μέ σον ἀ να πα ρα-
γω γῆς τῆς ἰ δε ο λο γί ας τῆς ἄρ χου σας τά ξης»;

Σκλη ρά ὅσα πα ρα τέ θη καν, καί ζη τῶ νά μέ συγ χω ρέ ση ὁ 
σε βα στός ἀ να γνώ στης. Ἦ σαν ὅ μως ἀ πα ραί τη τα ὅλ᾿ αὐ τά, 
γιά νά κα τα νο ή ση σέ τί πε δί ο σπαρ μέ νο μέ ἀγ κά θι α καί τρι-
βό λι α, σέ ποι ά πνευ μα τι κή ἔ ρη μο κα λεῖ ται σή με ρα ἡ κα θη-
μα γμέ νη Ὀρ θο δο ξί α στή Ρωσ σί α νά δώ ση τό δι κό της «πα-
ρών».

Κι ἐ πει δή ξέ ρω κα λά ὅτι σ᾿ αὐ τό τό ση μεῖ ο τοῦ κει μέ νου, 
πού τέ θη κε τό θέ μα τῆς πα ρου σί ας τῆς Ὀρ θο δο ξί ας στή ζωή 
τῆς ση με ρι νῆς Ρωσ σί ας, σ᾿ αὐ τό τό ση μεῖ ο γεν νι έ ται καί τό 
ἐ ρώ τη μα στόν ἀ να γνώ στη: «μά εἶ ναι ἕ τοι μη ἡ Ἐκ κλη σί α νά 
δώ ση τό δι κό της πα ρών, ἔ χει τή δύ να μη μέ σα σ᾿ ἕ ναν τέ-
τοι ο κυ κε ῶ να προ βλη μά των πού τα λα νί ζουν τή ση με ρι νή 
Ρωσ σί α νά ση κώ ση τέ τοι ο βά ρος;». Γιά νά μή μέ νη με τέ ω ρο 
τό ἐ ρώ τη μα στή σκέ ψη τοῦ ἀ να γνώ στη, τώ ρα, ἄν καί πιό 
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Ε ΠΙ ΚΑ Ι ΡΑ ΓΕ ΓΟ ΝΟ ΤΑ ΚΑΙ ΘΕ ΜΑ ΤΑ

∆ύο ἐ κλε κτοί ἀ δελ φοί τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς μας ἐ κοι μή θη σαν 
ἐν Κυ ρί ῳ τό πα ρόν ἔ τος. Ψυ χές πού μέ πό θο ἀ φι ε ρώ θη καν 
στόν Χρι στό καί μέ ζῆ λο πνευ μα τι κό ἀ ξι ο ποί η σαν τόν χρό-
νο πού ὁ Κύ ρι ος τούς ἐ χά ρι σε νά ζή σουν στό Ἅ γι ον Ὄ ρος. 
Ἄ φη  σαν ἀ γα θή μνή μη καί πι στεύ ου με ὅτι εὐ α ρέ στη σαν τόν 
Θε όν.

ΜΟ ΝΑ ΧΟΣ ΕΜ ΜΑ ΝΟ Υ ΗΛ ΓΡΗ ΓΟ ΡΙ Α ΤΗΣ

Σέ ἡ λι κί α 90 ἐ τῶν ἀ νε παύ θη ἐν Κυ ρί ῳ στό Γη ρο κο μεῖ ο 
τῆς Ἱ ε ρᾶς ἡ μῶν Μο νῆς ὁ γέ ρων Ἐμ μα νου ήλ (κα τά κό σμον 
Ἐμ μα νου ήλ Μαλ λι α ρός).

Ὁ μα κα ρι στός γέ ρον τας γεν νή θη κε τό 1918. Στήν νε α νι κή 
του ζωή εἶ χε κο σμι κά ἐν δι α φέ ρον τα, ἀλ λά κα τό πιν ἔ ζη σε θε-
ο φι λῆ χρι στι α νι κή ζωή κον τά στόν κα τά σάρ κα ἀ δελ φό του, 
μα κα ρι στό Μη τρο πο λί τη Μη θύ μνης Ἰ ά κω βο Μαλ λι α ρό. Ἦλ-
θε στό Ἅ γι ον Ὄ ρος τό 1973 καί ἐγ κα τα βί ω σε στό Κελ λί ον 
«Ἅ γι ος Ἰ ω άν νης ὁ Χρυ σό στο μος» τῆς Κουτ λου μουσι α νῆς 
Σκή της τοῦ Ἁ γί ου Παν τε λε ή μο νος, ὅ που πα ρέ μει νε γιά δύο 

χρό νι α. Κα τό πιν πῆ γε στό Κελ λί ον «Εὐ αγ γε λι σμός» τῆς Νέας 
Σκή της καί ἔ ζη σε ὑπό τήν πνευ μα τι κή κα θο δή γη σι τοῦ ἐ να-
ρέ του Ἱ ε ρο μο νά χου καί Πνευ μα τι κοῦ π. Ἐλ πι δί ου (ἀ δελ φοῦ 
κα τά σάρ κα τοῦ νέ ου ἱ ε ρο μάρ τυ ρος Φι λου μέ νου, †1979). Με-
τά τήν κοί μη σι τοῦ γέ ρον τος Ἐλ πι δί ου ἐγ κα ταστά θη κε στό 
Κελ λί ον «Ἅ γι οι Ἀ νάρ γυ ροι» τῆς ἰ δί ας Σκή της.

Ὡς Γρη γο ρι ά της μο να χός ἀπό τό 1992, ὁ π. Ἐμ μα νου ήλ 
ἐφα νέ ρω σε τούς πνευ μα τι κούς καρ πούς τῆς ἐ να ρέ του ζω ῆς 
του. Ἔ ζη σε μέ ἔν το νη καί ἀ δι ά λει πτη προ σευ χή, μέ αἴ σθη σι 
βα θει ᾶς με τα νοί ας γιά τά χρό νι α τῆς νε α νι κῆς του ζω ῆς, μέ 
ἀ γά πη γιά τόν Χρι στό καί με γά λο ἐν δι α φέ ρον γιά τήν σω τη-
ρί α τῶν ἀ δελ φῶν Χρι στι α νῶν. Σέ ὅ σους τόν ἐ πε σκέ πτον το 
στό κελ λί του κα τ᾿ ἀρ χήν καί στό Γη ρο κο μεῖ ο κα τό πιν τῆς 
Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς, ὅ που τόν εἶ χε κα θη λώ σει ἡ νό σος τοῦ Πάρ κιν-
σον, εἶ χε πάν το τε νά εἰ πῇ λό γο πνευ μα τι κό καί ψυ χω φέ λι-
μο.

Ὁ π. Ἐμ μα νου ήλ εἶ χε συν δέ σει τό ὄ νο μά του μέ τήν εὐ-
λά βει α πρός τά λεί ψα να τῶν Ἁ γί ων, κά τι πού πα ρέ λα βε 
ἀπό τόν μα κα ρι στό ἀ δελ φό του, Μη τρο πο λί τη Ἰ ά κω βο. 
Ὅ λοι γνω ρί ζουν ὅτι ἐ φρόν τι ζε μέ ἰ δι αί τε ρο ζῆ λο νά ἀ πο-
κτή σῃ κάποι ο ἀ κό μη ἅ γι ο λεί ψα νο καί νά ἐμ πλου τί σῃ τήν 
προσωπική του συλ λο γή. Μπρο στά στά ἅ γι α λεί ψα να ἄ να-
βε πάν τα καν τή λι ἤ λαμ πά δα καί προ σηύ χε το μέ θέρ μη. Πε-
ρισ σό τε ρη ὅ μως εὐ λά βει α ἔ τρε φε πρός τούς νε ο φα νεῖς ἁ γί-
ους τῆς Μυ τι λή νης καί τήν ἁ γί α ὁ σι ο μάρ τυ ρα Ὀλυμ πί α, τῆς 
ὁ ποί ας τά λεί ψα να εὑ ρέ θη σαν μα ζί μέ ἐ κεῖ να τῶν λοι πῶν 
νε ο φα νῶν ἁ γί ων τῆς Θερ μῆς στήν Μυ τι λή νη. Τήν εὐ ω δι ά ζου-
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σα ἁ γί α κά ρα της (τεμάχιο) μέ πολ λή εὐ λά βει α εἶ χε πάν το τε 
δί πλα του καί προσ έ φε ρε γιά προ σκύ νη σι στούς εὐ λα βεῖς 
Χρι στι α νούς πού τόν ἐ πε σκέ πτον το.

Πα ροι μι ώ δης εἶ ναι ἡ ἀ γά πη του γιά τήν συλ λο γή Με γα-
λυ να ρί ων. Εἶ χε συγ κεν τρώ σει πε ρισ σό τε ρα ἀπό 2.500 Με γα-
λυ νάρι α Ἁ γί ων, καί ἰ δι αί τε ρα τῆς Πα να γί ας καί τῶν θαυ-
μα τουργῶν εἰ κό νων της, τά ὁ ποῖ α κά θε ἡ μέ ρα ἐδι ά βα ζε 
ἀ νελ λι πῶς ὡς τμῆ μα τῆς νυ χθη μέ ρου προ σευ χῆς του.

Ὁ π. Ἐμ μα νου ήλ εἶ χε ἰ σχυ ρή κρᾶ σι, γι᾿ αὐ τό καί ἡ πα ρα-
μο νή του στό κρεβ βά τι τῆς ἀ σθε νεί ας  ἦ ταν μα κρά. Ἔ δει-
ξε ὅ μως καρ τε ρί α καί ὑ πο μο νή, συμ πλη ρώ νον τας ἔ τσι καί 
ἐ λα φρύ νον τας τόν ἀ γῶ να τῶν ἀ δελ φῶν πού μέ αὐ τα πάρ νη-
σι τόν γη ρο κο μοῦ σαν κα τά κοι το ἐπί χρό νι α. Συ χνά ἐ πα νε-
λάμ βα νε τήν εὐ αγ γε λι κή φρά σι «ἐν παν τί εὐ χα ρι στεῖ τε» (Α΄ 
Θεσ. ε΄, 18), γιά νά ἐκ φρά ζῃ τό βα θύ τε ρο βί ω μά του ὅλο αὐ-
τό τό μα κρύ δι ά στη μα τῆς ἀ σθε νεί ας του. Ἔλεγε μάλιστα: 
«Ἄν μποροῦσα, αὐτό τό κρεβάτι θά τό χρύσωνα».

Ἐ κοι μή θη εἰ ρηνι κά τό ἀ πό γευ μα τῆς 22ας Ἰ α νου α ρί ου 
2008 καί πα ρέ δω σε τήν ψυ χή του στόν Κύ ρι ο, τόν ὁ ποῖ ον 
ἀ γά πη σε καί εὐ α ρέ στη σε. Α ἰ ω νί α του ἡ μνή μη! 

ΜΟ ΝΑ ΧΟΣ Ι Ω ΣΗΦ ΓΡΗ ΓΟ ΡΙ Α ΤΗΣ

Ὁ π. Ἰ ω σήφ (κα τά κό σμον Ἠ λί ας Μπα λά σκας) γεν νή θη-
κε τό 1916. Ὑ πῆρ ξε γό νος εὐ σε βοῦς οἰ κο γε νεί ας, τήν ὁ ποί α 
χα ρα κτή ρι ζε ἡ βα θει ά πί στις στόν Χρι στό καί ἐ πι με λη μέ νη 
χρι στι α νι κή ζω ή. ∆ύο ἀ κό μη ἀπό τά μέ λη τῆς οἰ κο γε νεί ας 
τους ἔ γι ναν μο να χοί, ὁ μα κα ρι στός π. Βαρ λα άμ Σι μω νοπε-

τρί της καί ἡ γε ρόν τισ σα Μα κρί να, ἡ γου μέ νη σή με ρα τῆς Ἱ ε-
ρᾶς Μο νῆς Πα να γί ας Ἐ λε ού σης στήν Πά τρα.

Ὁ γέ ρων Ἰ ω σήφ ὑ πη ρέ τη σε ὡς στρα τι ώ της στά χρό νι α 
τοῦ ἑλ λη νο ϊ τα λι κοῦ πο λέ μου, τῆς γερ μα νι κῆς εἰ σβο λῆς καί 
τοῦ ἐμ φυ λί ου. Εἶ χε νά δι η γῆ ται ἀ τε λείω τες λε πτο μέ ρει ες ἀπό 
τήν ἡ ρω ϊ κή ἀν τί στα σι τῶν ἑλ λη νι κῶν ὅ πλων στά ὀ χυρά τῆς 
ἑλ λη νο βουλ γα ρι κῆς με θο ρί ου καί ἀπό τήν τρα γω δί α τοῦ ἐμ-
φυ λί ου σπα ρα γμοῦ. Ἀπό τό τε ἀ κό μη τόν δι έ κρι νε γνή σι α καί 
ἀ τα λάν τευ τη πί στις στόν Χρι στό καί στήν πρό νοι ά Του.

Ἀπό τά νε α νι κά του χρό νι α εἶ χε ἔν το νο πό θο νά γί νῃ 
μο να χός, ἀλ λά φαί νε ται πώς ἦ ταν θέ λη μα Θε οῦ νά προ γυ-
μνα σθῇ ὁ με τέ πει τα ἀ θλη τής τῆς μο να χι κῆς πο λι τεί ας στόν 
στί βο τῆς ἐγ γά μου ζω ῆς. Νυμ φεύ θη κε τήν εὐ λα βε στά τη κυ-
ρί α Τι τί κα καί ἀ πέ κτη σαν τρί α παι δι ά, στά ὁ ποῖ α πα ρέ δω-
σαν ὡς πο λύ τι μη πα ρα κα τα θή κη τήν εὐ λά βει α καί τήν πί στι 
στόν Χρι στό καί τήν Ἐκ κλη σί α.

Μέ τήν συγ κα τά θε σι τῆς συ ζύ γου του καί τῶν παι δι ῶν 
του, σέ ἡ λι κί α 72 ἐ τῶν, ὁ ὥ ρι μος στίς χρι στι α νι κές ἀ ρε τές Ἠ-
λί ας Μπα λά σκας ἀ φή νει τίς μέ ρι μνες καί τίς χα ρές τῆς οἰ κο-
γε νει α κῆς ζω ῆς καί ἀ φι ε ρώ νε ται στόν Χρι στό ὡς μο να χός. 
Ἐγ κα τα βι ώ νει στήν Ἱ ε ρά Μο νή μας καί λαμ βά νει τό ὄ νο μα 
τοῦ ἁ γί ου Ἰ ω σήφ τοῦ Μνή στο ρος. Ἀ να βα θμί ζει τόν πνευ μα-
τι κό του ἀ γῶ να καί τόν ἐ πι στέ φει μέ τό σκλη ρό ἀ γώ νι σμα 
τῆς ὑ πο μο νῆς στήν πο λυ ε τῆ ἀ σθέ νει ά του, ἀπό τήν ὁ ποί α 
ἔ λα βε καί τά ἀ κρι βό τε ρα στε φά νι α ἀπό τόν ἀ γω νο θέ τη Χρι-
στό.
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Ὑ πῆρ ξε ἄν θρω πος ἀ δι α λεί πτου προ σευ χῆς. Ἀ γα ποῦ σε 
τίς Ἀ κο λου θί ες στόν να ό, ἀλ λά καί ἐ βί α ζε τόν ἑ αυ τό του 
νά προ σεύ χε ται στό κελ λί του τίς νύ χτες. Τόν ἐχα ρα κτή ρι ζε 
βα θει ά πί στις. Ἀ γω νί σθη κε καί κα τώρ θω σε νά κά νῃ ἀ κρι βῆ 
μο να χι κή ὑ πα κο ή, ὅ πως δι ε βε βαί ω νε συ χνά καί τό ἐ πα νέ λα-
βε τε λι κά ὁ σε βα στός Κα θη γού με νος τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς μας, 
Ἀρ χι μαν δρί της Γε ώρ γι ος, κα τά τόν ἐ πι κή δει ο λό γο του. Ἀ-
να δεί χθη κε τέ λει ος μο να χός, ἄν καί ἄρ χι σε τά μο να χι κά του 
ἀ γω νί σμα τα σέ με γά λη ἡ λι κί α καί μέ εὔ θραυ στη ὑ γεί α. Τόν 
ἐ στό λι ζε ἡ τα πει νο φρο σύ νη, ἡ φι λα δελ φί α, τό ἀ κα τά κρι τον, 
ἡ ἐ πι εί κει α, ἡ ἀ γά πη πρός πάν τας. Ἐ πε δί ω κε τήν ἀ φά νει α, 
ἀλ λά τόν ἐ φα νέ ρω νε ἡ ἀ ρε τή του. Ὅ ταν ἐ ρω τᾶ το, πάν το τε 
συμ βού λευ ε τά θε ά ρε στα μέ δι ά κρι σι καί λε πτό τη τα. Εἶ χε ἐκ 
φύ σε ως δυ να τή μνή μη καί ἀ ξι ο ποί η σε πο λυ τρό πως τό χά ρι-
σμα αὐ τό, ἰ δι αι τέ ρως προ σευ χό με νος γιά πολ λούς μο να χούς 
καί λα ϊ κούς. Ὑ πέ μει νε μέ χρι τέ λους ἀ γόγ γυ στα τήν ἀ σθέ-
νει ά του καί τίς τα λαι πω ρί ες της. Ἀ να παύ θη κε εἰ ρη νι κά στίς 
17/30 Ἰ ου νί ου 2008 σέ ἡλικία 92 ἐτῶν. Α ἰ ω νί α του ἡ μνή μη.

ΟΙ ΘΕ Ο ΛΟ ΓΙ ΚΟ Ι ∆Ι Α ΛΟ ΓΟ Ι

Κα τά τό δι ά στη μα τῆς δι ε τί ας 2007-2008 ὑ πῆρ ξαν ση μαν-
τι κές ἐ ξε λί ξεις στά θέ μα τα τῶν θε ο λο γι κῶν δι α λό γων μέ 
τούς ἑ τε ρο δό ξους καί γε νι κό τε ρα τοῦ οἰ κου με νι σμοῦ.

Α. Ὁ Θε ο λο γι κός ∆ι ά λο γος μέ τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς.

Ἡ ἐ πα νέ ναρ ξις τοῦ θε ο λο γι κοῦ ∆ι α λό γου μέ τούς Ρωμαιο-
κα θο λι κούς (Βε λι γρά δι 2006) ση μα το δό τη σε μία κρί σι μη 

καμ πή του, κα θώς με τέ θε σε γιά τό μέλ λον(!) τό πρό βλη μα 
τῆς Οὐ νί ας καί ἔ θε σε ἐπί τά πη τος τό Πρω τεῖ ον τοῦ Πά πα. 
∆ύο ση μεῖ α πού ἀ παι τοῦν ἰ δι αί τε ρη προ σο χή.

α) Σχετικά μέ τό πρόβλημα τῆς Οὐνίας, ὁ Κα θη γού με νος 
τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς μας, Ἀρ χι μαν δρί της Γε ώρ γι ος, ἐ δη μοσίευ σε 
δύο ἄρ θρα του. Τό πρῶ το ἔ χει τόν τίτ λο «Ἀ νη συ χί α γιά τήν 
προ ε τοι μα ζο μέ νη ἀπό τό Βα τι κα νό ἕ νω σι Ὀρ θο δόξων-Ρω-
μαιο κα θο λι κῶν» (πε ρι οδ. «Πα ρα κα τα θή κη», τεῦχ. 54/2007). 
Σέ αὐ τό ἐ πι ση μαί νει καί τεκ μη ρι ώ νει ὅτι τό Βα τικα νό προω-
θεῖ μία ἕ νω σι οὐ νι τι κοῦ τύ που (πα πο κεν τρι κός οἰ κουμε-
νι σμός), σύμ φω νη μέ τό πνεῦ μα τῆς ψευ δο συ νό δου Φερ ρά-
ρας -Φλω ρεν τί ας καί βά σει σχε δί ου πού ἔ χει ἐκ πο νή σει καί 
προω θεῖ στα δι α κά ἡ δι πλω μα τί α τοῦ Βα τι κα νοῦ. Τό δεύ τε ρο 
ἄρ θρο ἔ χει τόν τίτ λο «Οὐ νί α: ἡ μέ θο δος τοῦ πα πο κεν τρι κοῦ 
οἰ κου με νι σμοῦ» (πε ρι οδ. «Πα ρα κα τα θή κη», τεῦχ. 60/2008) 
καί ἐ γρά φη ἐξ ἀ φορ μῆς τοῦ δι ο ρι σμοῦ ἀπό τόν Πά πα τοῦ 
οὐνί του ἐ πι σκό που ∆η μη τρί ου Σα λά χα ὡς ἀ πο στο λι κοῦ ἐξ-
άρ χου γιά τούς ἐ λα χί στους οὐ νί τας τῶν Ἀ θη νῶν τόν Μά ϊ ο 
τοῦ 2008. Σέ αὐ τό τό ἄρ θρο το νί ζε ται ὅτι καί μέ τήν τε λευ-
ταί α αὐ τή πρᾶ ξι του ὁ Πά πας τῆς Ρώ μης ἐ πι βε βαί ω σε τήν πο-
λι τι κή τοῦ Βα τι κα νοῦ νά ἐ νι σχύ ῃ καί νά προ ω θῇ τήν Οὐ νί α, 
πα ρά τίς ὅ ποι ες κα τ᾿ ἐ πί φα σιν κα τα δί κες της ἔ χουν ἐ ξαγ γεί-
λει οἱ θε ο λό γοι πού συμ με τέ χουν στόν Θε ο λο γι κό ∆ι ά λο γο. 
Ὑπό τήν ἔν νοι α αὐ τή, πα ρα τη ρεῖ ὁ Γέ ρον τας, «τό Βα τι κα-
νό ἀ να δει κνύ ει τόν Θε ο λο γι κό ∆ι ά λο γο μέ σον πα ρα πλα-
νή σε ως τοῦ Ὀρ θο δό ξου πλη ρώ μα τος καί ἀλ λοι ώ σε ως τοῦ 
ἐκ κλη σι ο λο γι κοῦ του φρο νή μα τος», καί «ἀ ναμ φί βο λα ἡ μό-
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νη δυ να τή ἑρ μη νεί α τῆς οἰ κου με νι στι κῆς ἀ νο χῆς ἔ ναν τι τῆς 
Οὐ νί ας εἶ ναι ἡ δι ο λί σθη σις σέ μία ἐκ κλη σι ο λο γί α ἄ γνω στη 
μέ χρι σή με ρα, ἀ να τρέ που σα τήν Ἐκ κλη σι ο λο γί α τῆς Ὀρ θο-
δό ξου Ἐκ κλη σί ας καί συν τασ σο μέ νη στήν ἐκ κο σμι κευ μέ νη 
νο ο τρο πί α τῶν ἡ με ρῶν μας».

∆ι ε ρω τᾶ ται ἐ πι πλέ ον ὁ Γέ ρον τας: «Τί νό η μα ἔ χει ὁ Θεο λο-
γι κός ∆ι ά λο γος, ὅ ταν ἡ Οὐ νί α ἐ πι κρο τῆται, ἐ πευ λο γῆται καί 
ἐ νι σχύ ε ται ἀπό τό Βα τι κα νό;». Καί κα τα λή γει: «∆έν πρό κει-
ται ὁ εὐ σε βής λα ός νά συμ φω νή σῃ μέ τήν προ ο πτική αὐ τή. 
Ὑ πο μέ νει ἄ χρι και ροῦ, γιά νά μή γί νουν πρό ω ρα σχίσμα τα 
στήν Ἐκ κλη σί α, ἀλ λά δέν εἶ ναι δι α τε θει μέ νος νά δε χθῇ συν-
ο δι κή ἐ πι βε βαί ω σι τῶν ἀν τι κα νο νι κῶς γι νο μέ νων. Πολ λῷ 
μᾶλ λον δέν προ τί θε ται νά ἀ νε χθῇ ὑ πο χω ρή σεις σέ δο γμα τι-
κά ζη τή μα τα καί συ νο δι κή ἐ πι σφρά γι σί τους. Κριτήρι ο ἀ πα-
ρα σά λευ το Ὀρ θο δο ξί ας δι α κρα τεῖ τήν δο γμα τι κή δι δα σκα-
λί α τῶν Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων καί τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων 
καί τήν κα νο νι κή τά ξι τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας. Ὁ σά κις 
βλέ πει νά προ σβάλ λων ται οἱ δύο αὐ τοί στύ λοι τῆς Ὀρ θο δο-
ξί ας του, στε νο χω ρεῖ ται, ὀ δυ νᾶ ται καί ἱ κε τεύ ει τόν Κύ ρι ο 
νά δι α φυ λά ξῃ τήν Ἐκ κλη σί α Του, νά ἀ να δεί ξῃ τούς ἐ πι σκό-
πους του φύ λα κας τῶν θεί ων δο γμά των καί τῶν ἱ ε ρῶν κα-
νό νων καί ἀ πεύ χε ται νά φθά σῃ ἡ στι γμή κα τά τήν ὁ ποί α 
θά χρει α σθῇ νά τε θοῦν ἐ κτός ἐκ κλη σι α στι κῆς κοι νω νί ας οἱ 
ἀ θε τοῦν τες τήν “ἅ παξ πα ρα δο θεῖ σαν τοῖς ἁ γί οις πί στιν”».

β) Σχετικά μέ τό ζή τη μα τοῦ πα πι κοῦ Πρω τεί ου, ὁ σεβα-
στός μας Κα θη γού με νος ἐ δη μο σί ευ σε τό ἄρ θρο του: «Τό κεί-
με νο τῆς Ρα βέν νας καί τό Πρω τεῖ ο τοῦ Πά πα» (πε ρι οδ. «Πα-

ρα κα τα θή κη», τεῦχ. 57/2007). Μέ αὐ τό ἀ σκεῖ κρι τι κή στό 
πε ρι βό η το «Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας», τό ὁ ποῖ ο συ νέ τα ξε ἡ 
Μι κτή θε ο λο γι κή Ἐ πι τρο πή (Ὀ κτώ βρι ος 2007) γιά νά συνο-
ψί σῃ τίς ἀ πό ψεις της πε ρί τοῦ πῶς κα τα νο εῖ τήν ὕ παρ ξι καί 
τήν ἄ σκη σι ἑ νός εἴ δους πρω τεί ου στήν Ἐκ κλη σί α σέ τοπι κό, 
πε ρι φε ρει α κό καί παγ κό σμι ο ἐ πί πε δο. Πα ρα τη ρεῖ ὅτι στό 
κεί με νο γί νε ται λό γος γιά τήν «ρω μαι ο κα θο λι κή ἐκ κλη σί α» 
ὡ σάν νά εἶ ναι ὀρ θο δο ξοῦ σα ἐκ κλη σί α, κα θώς οἱ θε ο λό γοι 
τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς βα σί ζον ται στίς προ η γού με νες ἀ-
πο φά σεις της, μέ τίς ὁ ποῖ ες ἀ να γνω ρί ζον ται ἀ μοι βαί ως τά 
Μυ στή ρι α καί στίς ὁ ποῖ ες ἀ πο σι ω πῶν ται οἱ σο βα ρό τα τες 
δο γμα τι κές δι α φο ρές. Α ὐ τό, γρά φει, συ νι στᾶ «οὐ σι α στι κή ὑ-
πο χώ ρη σι ἀπό τήν πιό θε με λι ώ δη καί ἀ φε τη ρι α κή βά σι τῶν 
θε ο λο γι κῶν δι α πρα γμα τεύ σε ων», δι ό τι «οἱ Ὀρ θό δο ξοι θε-
ο λό γοι πα ραι τοῦν ται ἀπό τήν δι α χρο νι κῶς μαρ τυ ρου μέ νη 
ὑπό ἐγ κρί των Πα τέ ρων καί Συ νό δων πί στι μας, ὅτι λό γῳ τῶν 
αἱ ρε τι κῶν της δο γμά των ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Ρώ μης ἀ πε κό πη 
ἀπό τό σῶ μα τῆς Μι ᾶς, Ἁ γί ας, Κα θο λι κῆς καί Ἀ πο στολι κῆς 
Ἐκ κλη σί ας, δέν ἔ χει τά στοι χεῖ α πού τήν κα θι στοῦν ἀ λη θῆ 
Ἐκ κλη σί α Χρι στοῦ, καί πλέ ον εἶ ναι αἱ ρε τι κή Ἐκ κλη σί α».

Ὅ σον ἀ φο ρᾶ τήν ὑ πο στη ρι ζο μέ νη στό «Κεί με νο τῆς Ρα-
βέν νας» ἄ πο ψι, ὅτι ὁ Πά πας τῆς Ρώ μης ἀ σκοῦ σε κα τά τήν 
πρώ τη χι λι ε τί α ἕνα παγ κό σμι ο πρω τεῖ ο, ὁ σε βα στός Γέ ρον-
τας γρά φει: «Ἡ πα ρα δο χή πρω τεί ου δι και ο δο σί ας ἐπί τῆς 
κα θό λου Ἐκ κλη σί ας, δη λα δή τό νά εἶ ναι ἕ νας ἐ πί σκο πος κε-
φα λή καί ἀρ χή ὅ λης τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἔ στω ἐ πι φορ τι σμέ νος μέ 
ἕνα ρό λο δι α κο νί ας, εἶ ναι βλα σφη μί α κα τά τοῦ Προ σώ που 
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τοῦ Χρι στοῦ ὡς μο να δι κῆς Κε φα λῆς τοῦ σώ μα τος τῆς Ἐκ-
κλη σί ας. Τό πρω τεῖ ο δι και ο δο σί ας συ νι στᾶ ἀ να τρο πή τῆς 
Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σι ο λο γί ας, σύμ φω να μέ τήν ὁ ποί α ὑ πε ρά-
νω πάν των τῶν ἐ πι σκό πων εἶ ναι ἡ Οἰ κου με νι κή Σύ νο δος». 
Καί συμ πλη ρώ νει: «Τό μο να δι κό προ νό μι ο τοῦ ἐ πι σκό που 
Ρώ μης (ὅ ταν ση μει ω τέ ον ἦ ταν Ὀρ θό δο ξος), πού εἶ ναι ἀ πο-
δε κτό ἀπό Ὀρ θο δό ξου ἀ πό ψε ως, εἶ ναι ἡ ἐν Συ νό δοις πρω-
το κα θε δρί α (πρε σβεῖ α τι μῆς) με τα ξύ τῶν πέν τε Ὀρ θο δό ξων 
πα τρι αρ χῶν καί ἡ συ νε πεί ᾳ αὐ τῆς μνη μό νευ σίς του πρώ του 
με τα ξύ τῶν λοι πῶν πα τρι αρ χῶν στά ∆ί πτυ χα ... Ἡ Ἐκ κλη-
σί α πάν το τε ἀ νε γνώ ρι ζε πρω το κα θε δρί α στόν ἐ πί σκο πο Ρώ-
μης, ἐ νό σῳ βε βαί ως αὐ τός ὀρ θο δο ξοῦ σε, οὐ δέ πο τε ὅ μως μέ-
χρι σή με ρα ἀ πο δέ χθη κε κά ποι ο πρω τεῖ ο ἤ αὐ θεν τί α του ἐφ᾿ 
ὅ λης τῆς Ἐκ κλη σί ας, πολ λῷ μᾶλ λον ἐφ᾿ ὅ σον ἡ Ἐκ κλη σί α 
τῆς Ρώ μης ἐ πι μέ νει στά αἱ ρε τι κά της δό γμα τα».

Ἐ πει δή στό «Κεί με νο τῆς Ρα βέν νας» προ α ναγ γέλ λε ται 
ὅτι κα τά τίς ἑ πό με νες συ νε λεύ σεις τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς 
θά συ ζη τη θῇ ὁ ρό λος τοῦ ἐ πι σκό που Ρώ μης καί τό εἶ δος τοῦ 
πρω τεί ου του στήν “κοι νω νί α τῶν ἐκ κλη σι ῶν”, στό ἴ δι ο ἄρ-
θρο ἐ πι ση μαί νε ται: «ἡ συμ φω νί α τῆς Ρα βέν νας πε ρί συ νο δι-
κό τη τος καί αὐ θεν τί ας δέν πλη ροῖ τά Ὀρ θό δο ξα ἐκ κλη σι ο λο-
γι κά κρι τή ρι α, ὥ στε νά ἀ πο τε λέ σῃ ἀ σφα λῆ βά σιν πε ραι τέ ρω 
συ ζη τή σε ως πε ρί τοῦ πα πι κοῦ πρω τεί ου. Ἐν τού τοις, ἄν ἀ-
κο λου θή σῃ συ ζή τη σις πε ρί τοῦ πῶς ἑρ μη νεύ θη κε τό πα πι κό 
Πρω τεῖ ο κα τά τήν δευ τέ ρα χι λι ε τί α καί ἀπό τίς Α΄ καί Β΄ 
Βα τι κά νει ες Συ νό δους, αὐ τή ὀ φεί λει νά γί νῃ ἐκ μέ ρους τῶν 
Ὀρ θο δό ξων ἀν τι προ σώ πων μέ γνώ μο να τήν Ὀρ θο δο ξί α 

τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων καί ὄχι τήν συμ βι βα στι κή νο ο τρο πί α 
τῶν και ρῶν ἤ τήν ἡ γε μο νι κή δι ά θε σι τοῦ Βα τι κα νοῦ. Ἡ ἀ να-
γνώ ρι σις κά ποι ου ἀπό τά ἀ νω τέ ρω ‘‘προ νό μι α ’᾿ τοῦ Πά πα 
[σ.σ. ἐν νο εῖ τό Ἀ λά θη το, τήν ὑ πε ρο χή ἔ ναν τι τῶν λοι πῶν 
Πα τρι αρ χῶν καί τῶν συ νό δων, τό νά δέ χε ται τό ἔκ κλη τον 
ἐπί τῆς κα θό λου Ἐκ κλη σί ας, κ.λπ.] ἤ ἡ συμ φω νί α σέ κά ποι ο 
πα ρό μοι ο, πού ἀν τί κει ται στήν Ὀρ θό δο ξο Ἐκ κλη σι ο λο γί α, 
ἀ ναμ φί βο λα ση μαί νει οὐ νι τι κή ἕ νω σι, μέ τήν ὁ ποί α δέν θά 
συμ φω νή σου με. Καί τοῦ το ἐ πει δή ὀ φεί λου με νά δι α φυ λά ξου-
με τόν ἑ αυ τό μας καί τόν Ὀρ θό δο ξο λαό ἀπό ἕνα σύγ χρο νης 
μορ φῆς ἐ ξου νι τι σμό, πού πέ ραν τῶν ἄλ λων συ νε πει ῶν εἶ ναι 
δι α κιν δύ νευ σις τῆς αἰ ω νί ου σω τη ρί ας μας».

Β. Ἡ Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α καί τό Παγ κό σμι ο Συμ βού λι ο Ἐκ-

κλη σι ῶν.

Τό 2005 ἡ Ἱ ε ρά Κοι νό της τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους, ἐξ ἀ φορ μῆς 
τοῦ Συ νε δρί ου πε ρί Ἱ ε ρα πο στο λῆς τοῦ Π.Σ.Ε. πού συγ κλή-
θη κε στόν Ἅ γι ο Ἀν δρέ α Ἀτ τι κῆς, ἀ νέ θε σε στήν ἐπί τῶν ∆ο-
γμα τι κῶν Ἐ πι τρο πή της νά εἰ ση γη θῇ πε ρί τῶν σχέ σε ων τῆς 
Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας μέ τό Π.Σ.Ε. Ἡ Ἐ πι τρο πή ὑ πέ βα λε 
τόν Φε βρου ά ρι ο τοῦ 2007 πο λυ σέ λι δο Ὑ πό μνη μα, τό ὁ ποῖ ο 
ἀ πο τε λεῖ ἐμ πε ρι στα τω μέ νη καί τεκ μη ρι ω μέ νη ἱ στο ρι κή καί 
θε ο λο γι κή ἀ νά λυ σι τοῦ προ βλή μα τος.

Οἱ θέ σεις τοῦ Ὑ πο μνή μα τος εἶ ναι συ νο πτι κά οἱ ἑ ξῆς: Ἡ 
ἑ νό της τῶν ἐκ κλη σι ῶν πού ἐ πι δι ώ κει τό Π.Σ.Ε. δέν προ ϋ πο-
θέ τει τήν Ὀρ θό δο ξο Πί στι καί Ἐκ κλη σι ο λο γί α ἀλ λά τήν 
προ τε σταν τι κή. Πρό κει ται γιά ὁ μο γε νο ποίη σι τῶν ἐκ κλη-
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σι ῶν -με λῶν του. Στό πλαί σι ο αὐ τό προ ω θεῖ ται ἡ ἀλ λη λο α-
να γνώ ρι σις τοῦ Βα πτί σμα τος χω ρίς ἑ νό τη τα στήν Πί στι. Οἱ 
συμ προ σευ χές, πα ρά τήν ρη τή ἀ πα γό ρευ σί τους ἀπό τούς 
Ἱ ε ρούς Κα νό νας, συ νε χί ζον ται. Στούς στό χους τοῦ Π.Σ.Ε. εἶ-
ναι καί ἡ παν θρη σκει α κή ἑ νό της. Ἡ χει ρο το νί α γυ ναι κῶν 
καί ὁ μο φυ λο φί λων εἶ ναι ἀπό τά μεί ζο να ἠ θι κά προ βλή μα τα 
πολ λῶν προ τε σταν τι κῶν “ἐκ κλη σι ῶν”. Ἡ μαρ τυ ρί α τῆς Ὀρ-
θο δό ξου Πί στε ως στό Π.Σ.Ε. εἶ ναι ἕ νας ἀ νε δα φι κός στό χος. 
Ὁ συμ φυρ μός τῶν Ὀρ θο δό ξων σέ αὐ τό ἔ χει ἀλ λοι ώ σει τό 
φρό νη μα πολ λῶν ἀπό τούς με τέ χον τας θε ο λό γους. Οἱ προ ο-
πτι κές καί οἱ προ τά σεις τοῦ Π.Σ.Ε. γιά τό μέλ λον δέν εἶ ναι 
εὐ οί ω νες. Οἱ Ὀρ θό δο ξοι ὑ φι στά με θα φθο ρά ἀπό τήν συμ με-
το χή μας σέ αὐ τό.

Τό Ὑ πό μνη μα ἔ γι νε ἀ πο δε κτό καί υἱ ο θε τή θη κε ἀπό τήν 
Ἱ ε ρά Κοι νό τη τα. Τόν Φε βρου ά ρι ο τοῦ 2008 ἀ πε στά λη σέ ὅ-
λους τούς σε βα σμι ω τά τους Ἀρ χι ε ρεῖς καί στούς Κα θη γη τάς 
τῶν Θε ο λο γι κῶν Σχο λῶν.

Οἱ προ τά σεις τοῦ Ὑ πο μνή μα τος εἶ ναι οἱ ἀ κό λου θες:
«1. Ἡ συμ με το χή τῶν Ὀρ θο δό ξων στό Π.Σ.Ε. δέν ἀ πο βαί-

νει πρός ὄ φε λος οὔ τε τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας οὔ τε τῶν 
ἑ τε ρο δό ξων, ἀλ λά οὔ τε καί λυ σι τε λής εἶ ναι γιά τήν πο θου-
μέ νη ἑ νό τη τα ὅ λων τῶν Χρι στι α νῶν στήν ἀ λη θι νή ἀ πο στο-
λι κή Πί στι καί τήν Ἐκ κλη σί α τῶν πρώ των χρι στι α νι κῶν αἰ-
ώ νων. Μή πως ἐ πέ στη ὁ και ρός οἱ Ὀρ θό δο ξες Ἐκ κλη σί ες νά 
δι α κό ψουν τίς σχέ σεις τους μέ τό Π.Σ.Ε.;

2. Ἐάν γιά λό γους ὑ ψί στου, κα λῶς νο ου μέ νου καί θε ο φι-
λοῦς συμ φέ ρον τος ὡ ρι σμέ νων Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν (βλ. 

«Πη δά λι ον», ἔ κδ. Ρη γο πού λου 1982, σελ. 56, τί ἐ στι τό συμ-
φέ ρον) ἤ καί γιά λό γους ἐ νη με ρώ σε ως κρι θῇ ἀ πα ραί τη τη κά-
ποι α μορ φή συ νερ γα σί ας μέ τό Π.Σ.Ε., πρέ πει νά ἀ παι τη θῇ 
ἡ με το νο μα σί α τοῦ Π.Σ.Ε. σέ «Παγ κό σμι ο Χρι στι α νι κό Συμ-
βού λι ο» καί νά ὑ πάρ χῃ χα λα ρή σχέ σις μέ αὐ τό, δι᾿ ἁ πλῶν 
πα ρα τη ρη τῶν, χω ρίς δε σμεύ σεις καί ὑ πο χρε ώ σεις πού ἀν τι-
βαί νουν στήν ἐκ κλη σι ο λο γί α τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας.

3. Στήν πε ρί πτω σι αὐ τή δέν θά γί νων ται συμ προ σευ χές 
καί λα τρευ τι κές ἐκ δη λώ σεις. Ἡ συμ με το χή θά εἶ ναι ἀ πο λύ-
τως ἀ κα δη μα ϊ κοῦ ἐ πι πέ δου, ἀ πα ραι τή τως δέ οἱ Ὀρ θό δο ξες 
θέ σεις θά δι α τυ πώ νων ται μέ τήν μορ φή τῶν χω ρι στῶν ∆η-
λώ σε ων, ὅ πως γι νό ταν μέ χρι τήν Γεν. Συ νέ λευ σι τοῦ Νέ ου 
∆ελ χί (1961)».
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