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Ο ΣΙΑ ΣΟ ΦΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙ ΣΟΥ ΡΑΣ

Ὁ θαυ μα στός ἐν τοῖς Ἁ γί οις αὐ τοῦ Κύ ρι ος εὐ δό
κη σε με τα ξύ τῶν πολ λῶν εὐ λο γι ῶν Του, πού 

ἀ δι α λεί πτως ἐ πι δα ψι λεύ ει σέ μᾶς, νά εὐ λο γή σῃ τήν 
Ἱ ε ρά Μο νή μας καί μέ τήν Χά ρι τῶν ἱ ε ρῶν λει ψά νων 
τῆς ὁ σί ας μη τρός ἡ μῶν Σο φί ας τῆς Κλει σού ρας, ἡ 
ὁ ποία προσ φά τως κα τε τά γη στό ἁ γι ο λό γιο τῆς Ἐκ
κλη σί ας μας.
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Τά ἱ ε ρά λεί ψα να τῆς Ὁ σί ας προσ ε κό μι σε στήν Ἱ. 
Μο νή μας μέ σα σέ κλῖ μα κα τα νύ ξε ως καί χα ρᾶς 
πνευ μα τι κῆς ὁ φι λά γι ος Μη τρο πο λί της Κα στο ρί ας 
κύ ρι ος Σε ρα φείμ τήν 20ή Μαΐου ἐν ε στῶ τος ἔ τους, 
πα ρα μο νή τῆς πα νη γύ ρε ως τῆς Μο νῆς μας ἐ πί τῇ 
ἀ να κο μι δῇ τῶν ἱ ε ρῶν λει ψά νων τοῦ προσ τά του μας 
ἁ γίου Νι κο λάου Ἀρ χι ε πι σκό που Μύ ρων τῆς Λυ κί ας 
τοῦ θαυ μα τουρ γοῦ.

Ἡ ὁ σία μή τηρ ἡ μῶν Σο φία γεν νή θη κε τό 1883 στό 
χω ριό Σα ρή πα πᾶ τῆς Τρα πε ζοῦν τος τοῦ Πόν του. 
«Ἀ πό μι κρή στήν πα τρί δα ἔ τρε χε στίς ἐκ κλησίες καί 
τά ἐξ ωκ κλή σια, γιά νά τά πε ρι ποι η θεῖ καί νά ἀ νά
ψει τά καν τή λια. Δέν τῆς ἄ ρε σαν οἱ πα ρέ ες καί οἱ ἄ
τα κτες συ ζη τή σεις τῶν συν ο μή λι κών της κο ριτσιῶν. 
Ἦ ταν, ὅ πως λέ νε, ἐξ αι ρε τι κά ὄ μορ φη»1. Σέ ἡ λι κία 
24 ἐ τῶν ὑ παν δρεύ θη πα ρά τήν θέ λη σί της τόν Ἰ ορ
δά νη Χο το κου ρί δη, μέ τόν ὁ ποῖο ἀ πέ κτη σε ἕ να παι
δί. Κρί μα σι ὅ μως Θεοῦ τό παι δί ἀ πέ θα νε σέ ἡλι κία 2 
ἐ τῶν. Τό 1914, ὅ ταν ξε κί νη σε ὁ Α΄ Παγ κό σμι ος πό λε
μος, με τά τήν ἐ πι στρά τευ σί του, ἐξ α φα νί σθη κε καί 
ὁ σύ ζυ γός της. «Ὁ θά να τος τοῦ παι διοῦ καί ἡ ἐξ α
φά νι ση τοῦ συ ζύ γου σφρά γι σαν, μέ τήν τραγικότη τά 
τους, τήν ζωή τῆς Σο φί ας καί ἀ πο τυ πώ θη καν ἀ νε ξί
τη λα στό ἀ σκη τι κό της βλέμ μα. Αὐ τά τήν ὁ δή γη σαν 
σέ βα θειά με τά νοια καί σέ διά βίου ἀ σκη τι κή ἀ φι

1. «Σοφία, ἡ ἀσκήτισσα τῆς Παναγίας», ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Γενεθλίου τῆς 
Θεοτόκου, Κλεισούρα Καστοριᾶς 2002, σελ. 42.
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έ ρω ση... Ὅ ταν τά θυ μό ταν... σταυ ρο κο πι οῦν ταν καί 
ἐ πι κα λοῦν ταν τό ὄ νο μα τῆς Παν α γί ας. Ἔκ λαιε πι
κρά καί ἐ πα να λάμ βα νε τήν ἀ γα πη μέ νη της φρά ση: 
“Εἶ μαι πολ λά ἁ μαρ τω λή. Ὁ Θε ός νά ἐ λεᾶ με”»2. Τό 
1916 με τά ἀ πό τά φρι κτά γε γο νό τα τῶν πο λύ δύσ
κο λων ἐ κεί νων ἐ πο χῶν τά ἴ χνη τῆς Ὁ σί ας χά νον ται. 
Τό 1923 τήν ἀ νευ ρί σκουν οἱ συγ γε νεῖς της –ἀ φοῦ 
ἦλ θαν στήν Ἑλ λά δα– στήν Ἐκ κλη σία τῆς Ἀ να λή ψε
ως Θεσ σα λο νί κης. Στήν συν έ χεια ἐγ κα θί σταν ται ὅ
λοι μα ζί στήν Ἀ ναρ ρά χη Πτο λε μαΐ δος.

Ἡ Ὁ σία, σέ ἡ λι κία 44 ἐ τῶν, με τά ἀ πό ἐ πα νειλημ
μέ νες ἐμ φα νί σεις τῆς Παν α γί ας, ἡ ὁ ποία τήν δι έ τασ σε 
νά ἔλ θῃ στό σπί τι της στήν Κλει σού ρα, ἐγκαθίστα ται 
στήν Ἱ ε ρά Μο νή Γε νε σίου τῆς Θε ο τό κου Κλει σού
ρας. Ἐ κεῖ ζοῦ σε δι α κο νών τας ὅ λους, ἐρ γα ζο μέ νους, 
ἀ σθε νεῖς, πε ρα στι κούς, καί κά νον τας συγ χρό νως καί 
ὅ λες τίς ἐρ γα σί ες τοῦ νοι κο κυ ριοῦ.

Τό 1944, κα τά τήν Κα το χή, οἱ Γερ μα νοί, ἐξ αγριω
μέ νοι ἀ πό τόν φό νο ἑ νός γερ μα νοῦ μο το συ κλετιστή, 
φθά νουν μέ τόν στρα τό τους στήν Κλει σούρα καί 
σκο τώ νουν πε ρί τούς 300 ἀν θρώ πους. Στήν συνέχεια 
κα τευ θύ νον ται πρός τήν Μο νή τῆς Παν α γί ας καί ἑ
τοι μά ζον ται νά τήν κά ψουν καί αὐ τήν. «Ἐ κεῖ ἡ μο να
χή Σο φία, μέ τήν εἰ κό να τῆς Παν α γί ας στήν ἀγ καλιά 
της, γο να τί ζει στούς στρα τι ῶ τες γερμανούς, τούς φι
λᾶ τά πό δια καί κλαί ει δυ να τά. Τούς λέγει·“ὄ χι τήν 

2. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 44.
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Παν α γία”. Τό τε οἱ Γερ μα νοί, ἡ Παν α γία τούς φώ τι
σε καί δέν πεί ρα ξαν τό Μο να στή ρι κα θό λου»3. Στήν 
Μο νή εἶ χαν συγ κεν τρω θῆ πολ λοί ἄν θρω ποι, κυ ρί ως 
γυ ναι κό παι δα, γιά νά σω θοῦν. «Ἡ Σο φία γο να τι στή 
προσ ευ χό ταν μέ πο λύ πό νο γιά τά φρι κτά συμ βάν
τα. Ἡ πα ρου σία της δέ σπο ζε καί πα ρη γο ροῦ σε, ἰ δί
ως τίς χα ρο κα μέ νες μά νες. Ὁ πό νος τους ἔ γι νε δι κός 
της πό νος. Μά τω νε ἡ καρ διά της κα θώς πρό φε ρε 
ἐ κεῖ νο τό “ὑ πο μο νή, ὑ πο μο νή, ἡ Παν αΐα κι θά χάν τς 
σας (=ἡ Παν α γία δέν θά σᾶς ἀ φή σει νά χα θεῖ τε)”»4.

«Πό σες φο ρές πα ρου σιά στη κε ἡ Κυ ρία Θε ο τό κος 
στήν Σο φία δέν γνω ρί ζου με. Ὅ ταν ὅ μως ἐγ καταστά
θη κε τε λι κῶς στό μο να στή ρι, στήν Κλει σού ρα, ἄν καί 
τό τε ὅ λα σχε δόν τά κελ λιά τοῦ μο να στη ριοῦ ἦταν 
ἄ δεια, αὐ τή ἔ με νε στήν πο διά τοῦ τ ζα κιοῦ, ἀπέ
ναν τι ἀ πό τήν εἰ κό να τῆς Παν α γί ας, πού εἶ ναι στό 
ὑ πέρ θυ ρο τῆς νό τι ας πύ λης τοῦ Κα θο λι κοῦ. Αὐ τή, 
ὅ πως ἔ λε γε, ἦ ταν ἡ ἐν το λή πού πῆ ρε»5. «Ἡ πλά κα 
τοῦ τ ζα κιοῦ... μέ ἐν το λή τῆς Παν α γί ας ἦ ταν ἡ μό νι
μη κα τοι κία τῆς Σο φί ας. Γο να τι στή ὅ λη νύ χτα, κα
θόταν μέ τήν πλά τη ἀ κουμ πι σμέ νη στόν ὑ γρό τοῖ χο. 
Χωρίς τήν τ ζα μα ρία, τό κρύο μέ τήν ὑ γρα σία ἀ πό 
τά τρε χού με να νε ρά ἦ ταν ἀ κό μα πιό τσου χτε ρό... Τό 
θερ μό με τρο... συ χνά τόν χει μώ να κα τε βαί νει στούς 

3. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 52.
4. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 53.
5. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 55.
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15 βα θμούς κά τω ἀ πό τό μη δέν»6. «Ἐ κεῖ κα θό ταν, 
ἐ κεῖ ἔ τρω γε, ἐ κεῖ περ νοῦ σε τόν και ρό της, πα ρα
κο λου θῶν τας συγ χρό νως καί τήν πύ λη τῆς Μο νῆς. 
Συ χνά, χω ρίς κα μία προ η γού με νη εἰ δο ποί η ση, ἀ φοῦ 
τη λέ φω να ἤ ἄλ λος τρό πος ἐ πι κοι νω νί ας τό τε δέν ὑ
πῆρ χε, ἐ κεῖ πού συ ζη τοῦ σε μέ τήν πα ρέα της, τούς 
φα νέ ρω νε αὐ τούς πού σέ λί γο θά κα τέ φθα ναν γιά 
νά προσ κυ νή σουν, μά λι στα προ έ λε γε καί τό ὄ νο μά 
τους, πρίν κἄν οἱ ἄλ λοι δοῦν τούς ἐ πι σκέ πτες»7. «Τό 
τ ζά κι ἦ ταν ἀ κό μα γιά τήν Σο φία καί τό ἀ πο στο λι κό 
της βῆ μα, ὁ ἄμ βω νας, ἀ πό ὅ που ἔ κα νε τά κη ρύ γμα
τά της. Ὁ λό γος της... ὄ χι μό νον “ἅ λα τι ἠρ τυ μέ νος”, 
δη λα δή σο φός καί σί γου ρος, ἀλ λά καί μέ λι τι μεμι
γμέ νος, ὅ λο στορ γή καί γλυ κύ τη τα»8. «Ἐ κεῖ στό 
τζά κι, στήν πλά κα τοῦ τ ζα κιοῦ, δε χό ταν ἐ πί σης ὅ,τι 
φα γώ σι μο τῆς πή γαι ναν, καί, χω ρίς νά σκε φτεῖ, ξά
πλω νε ἐ πά νω στά φα γη τά καί λε ρω νό ταν»9. Κά ποι
οι πού τήν ἐ πι σκέ φθη καν ἕ να χει μῶ να δι η γοῦν ται: 
«Ἔ κα νε κρύο καί φο ρού σα με ζα κέ τες, ἐ νῶ ἐ κεί νη, 
ξυ πό λυ τη, ἔ ρι χνε κρύο νε ρό στά χέ ρια καί τά γυ μνά 
της πό δια»10.

«Τά ἐν δύ μα τα τῆς Σο φί ας ἦ σαν πάμ φτω χα... Κα
μιά φο ρά τό κα τα χεί μω νο ἔ ρι χνε στήν πλά τη της μία 

6. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 56.
7. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 59.
8. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 60.
9. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 61.
10. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 62.
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τρύ πια κου βέρ τα ἤ κα νέ να πον τι κο φα γω μέ νο σά λι... 
Πάν τα ἦ ταν ξυ πό λη τη... Σπά νια φο ροῦ σε κά τι μάλ
λι να σκου φού νια, τρύ πια καί πα λιά, καί κά τι πα λι ο
παν τό φλες ἤ πα λι ο πά που τσα»11. «Βλέ πον τάς την οἱ 
προσ κυ νη ταί μέ τά πα λι ό ρου χα, μέ σα στά κρύα καί 
τήν ὑ γρα σία, τῆς πή γαι ναν ἄλ λα, και νούργια καί ζε
στά. Ἀλ λά αὐ τή ἡ μα κα ρία μέ τό ἕ να χέ ρι τά δε χό
ταν καί μέ τό ἄλ λο τά σκόρ πι ζε στούς φτω χούς»12. 
«Στό κε φά λι εἶ χε πάν τα δε μέ νη μαύ ρη μαν τή λα. Τά 
μαλ λιά της, ἀ πό τόν Πόν το ἀ κό μα, οὔ τε τά ἔ λου
σε οὔ τε τά χτέ νι σε. Εἶ χαν κα τσιά σει καί εἶ χαν γί νει 
σκλη ρά σάν κο τσά νι, “σάν τήν οὐ ρά τοῦ ἀ λό γου”. Τό 
κε φά λι της ὅ μως εὐ ω δί α ζε»13.

«Τά βρά δυα, κα θι σμέ νη στό τ ζά κι, συν ή θως ἔβα ζε 
ὅ ποι ον ἤ ξε ρε ἀ νά γνω ση νά τῆς δι α βά ζει βί ους ἁ γί
ων, ἀ πό μι κρά φυλ λα διά κια, πού φύ λα γε μέ προσ ο
χή ἀ νά με σα στά πρά γμα τά της»14.

«Στό μο να στή ρι ἀ νέ βη κε ὅ ταν ἦ ταν σα ραν τα τεσ
σά ρων ἐ τῶν. Γιά νά μήν σκαν δα λί ζει μέ τήν ὀ μορ φιά 
της, μαύ ρι ζε καί μουτ ζού ρω νε τό ὡ ραῖο της πρόσ
ω πο μέ γά νες καί κά πνες ἀ πό τά κα ζά νια. Ἔ πι α νε 
τά ἀ ναμ μέ να κάρ βου να μέ τά χέ ρια, χω ρίς μα σιά, 
γι αυ τό καί τά ρο ζι α σμέ να της δά κτυ λα, τά γε μά τα 

11. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 66.
12. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 67.
13. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 68.
14. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 69.
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κόμ πους σκλη ρούς ἀ πό τίς ἀ μέ τρη τες με τά νοι ες, ἦ
ταν, ἰ δί ως τόν χει μώ να, πάν τα καμ μέ να»15.

«Ἡ τρο φή της πάν τα νη στεία. Κόκ κι νες πι πε ρι ές, 
ἤ κα νέ να πράσ σο ψη μέ να στήν χό βο λη τοῦ τ ζα κιοῦ, 
λί γο τουρ σί ντο μά τα πρά σι νη, ἄ σπρη ἀ πό τήν μού
χλα, ἁλ μυ ρές πι πε ρι ές, καί σέ μέ ρες ἀρ τύ σι μες κα
νέ να πα στό ψα ρά κι»16. «Τό ἐ λαι ό λα δο τό εἶ χε μό
νον γιά τά καν τή λια τῆς Παν α γί ας, πού ἤ θε λε νά 
εἶ ναι πάν το τε κα θα ρά καί ἀ ναμ μέ να, γιά νά λάμ πει 
ἡ Ἐκ κλη σία, πλημ μυ ρι σμέ νη στό φῶς»17.

«Ἡ Σο φία πο τέ δέν πλή γω σε οὔ τε καί στε νοχώ ρη
σε ἄν θρω πο. Ὅ ταν κα τα λά βαι νε πώς κά ποι ος δυσ
κο λευ ό ταν ἀ πό τίς ἁ μαρ τί ες πού τόν τυραν νοῦ σαν, 
περ νοῦ σε δι α κρι τι κά ἀ πό δί πλα του. Μουρμού ρι ζε 
μία δύο κου βέν τες, κά τι σάν σύν θημα... Μό νον ἐ κεῖ
νος πού ἔ πρε πε νά κα τα λά βει, κα ταλάβαι νε καί τήν 
ἀ κο λου θοῦ σε. Τό τε μό νοι οἱ δυό τους, κα θι σμένοι ἀ
πό με ρα, ὥ στε νά τούς βλέ πουν ἀλ λά νά μήν τούς ἀ
κοῦν, χω ρίς νά τοῦ φα νε ρώ σει τήν ἁ μαρτία ἤ τό πρό
βλη μα, ἐ νῶ τά προ γνώ ρι ζε, πρῶ τα τόν παρηγο ροῦ σε 
κι ὕ στε ρα τόν συμ βού λευε μέ ψυ χω φέ λι μα στορ γι
κά λό για τοῦ Θεοῦ»18. «Σέ κά ποιες συγκεκρι μέ νες 
πε ρι πτώ σεις –π.χ. ὅ ταν κά ποι ος ἔ βρι ζε τά θεῖα– ἡ 
Σο φία θύ μω νε πά ρα πο λύ· του λά χι στον ἐπιφα νει α

15. Ἔνθ’ ἀνωτ.
16. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 70.
17. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 71.
18. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 7172.
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κά ἔ τσι ἔ δει χνε... Ἀ μέ σως ὅ μως με τά ἀ πό τό πρῶ το 
κύ μα θυ μοῦ, γα λή νευε καί ἄρ χι ζε νά κά νει ὄρ θι ες 
με τά νοι ες καί νά ζη τά ει ἀ πό τόν Θεό καί τήν Παν
α γία νά τήν συγ χω ρή σουν, ἀ να στε νά ζον τας, μέ μα
κρό συρ τα ἄ α α αχ, κα τη γο ρῶν τας συν ε χῶς τόν ἑ αυ τό 
της»19. 

«Ἰ δι αί τε ρα νοι α ζό ταν γιά τά ἀ νύ παν τρα κο ρί
τσια, πού τύ χαι νε νά πα ρα στρα τή σουν... Τά μάζευε 
κον τά της καί τά νου θε τοῦ σε κα λύ τε ρα ἀ πό μάνα... 
φρόν τι ζε νά τά κα λο παν τρέ ψει, δί νον τάς τα καί προῖ
κα ἡ ἴ δια, χρή μα τα καί ρου χι σμό, ἀ πό αὐ τά πού ἄλ
λοι τῆς ἔ δι ναν»20.

«Ἡ ἴ δια ζοῦ σε μέ σα στήν ἀ θλι ό τη τα καί τήν φτώ
χεια. Ὅ ταν ἦ ταν πο λύ δύσ κο λα κά τω στό τ ζά κι, πή
γαι νε στό ἐ πά νω πά τω μα, σέ ἕ να κελ λί... Ἐ κεῖ εἶ χε 
ρι γμέ να φύλ λα καί ἄ χυ ρα καί ξά πλω νε. Ἀλ λά ἡ πε
ρι έρ γεια τοῦ κό σμου ἔ ψα ξε καί ἐ κεῖ, καί τί βρῆ κε; 
Κά τω ἀ πό τά ἄ χυ ρα ἡ Σο φία εἶ χε σου βλε ρές πέ
τρες»21. «Στήν πε ρί ο δο τῆς Κα το χῆς, κά τω ἀ πό τά 
ἄ χυ ρα, ἔκ ρυ βε λά δια ἤ φα γώ σι μα, καί τά μοί ρα ζε, 
μέ τόν τρό πο της, ὅ που ὑ πῆρ χε με γά λη ἀ νάγ κη»22. 
«Χρή μα τα ἀ πό τά χέ ρια της πέ ρα σαν πολ λά. Τά ἔ
παιρ νε καί τά ἔ βα ζε ὅ που τύ χαι νε... Μό λις ὅ μως τά 

19. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 72.
20. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 73.
21. Ἔνθ’ ἀνωτ.
22. Ἔνθ’ ἀνωτ.
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χρει α ζό ταν, ἀ μέ σως τά εὕ ρι σκε, καί τά ἔ δι νε ὅ που 
ἔ πρε πε»23.

«Ἡ γε ρόν τισ σα ἦ ταν ἕ να γνή σιο καλ λι κέ λα δο, ἀλ
λά καί θρη νη τι κό ἀ η δό νι τῆς Ἀ να το λῆς, πού ἡ ἄσκη
σή της καί οἱ προσ ευ χές της δι α περ νοῦ σαν τό στε
ρέ ω μα γιά νά φθά σουν κατ’ εὐ θεῖ αν στόν θρό νο τοῦ 
Οὐ ρα νίου Πα τέ ρα... Ἐ φλέ γε το ἀ πό τήν ἀ γά πη τοῦ 
Χρι στοῦ... Τά πνευ μα τι κά μά τια τῆς ψυ χῆς της ἦ σαν 
πο λύ δι εισ δυ τι κά, ὥ στε νά βλέ πουν ἀ κό μη καί εἰς 
τό μέλ λον»24.

«Τήν ρώ τη σαν πῶς μέ νει μό νη της μέ σα στήν ἐ
ρη μιά, ἀλ λά αὐ τή, ἡ ζωή της ἦ ταν μι σή στήν γῆ, μι
σή στόν οὐ ρα νό. “Ὄ χι, δέν εἶ μαι μό νη μου”, ἔ λε γε 
ἐ κεί νη ἡ εὐ λο γη μέ νη ψυ χού λα. Ἔρ χον ται οἱ ἄγ γε λοι 
καί μέ κά νουν πα ρέα. Μέ δεί χνει ὁ Κύ ρι ος χω ρά
φια καί ἀγ κά θια. Αὐ τή εἶ ναι ἡ γῆ πού ζοῦ με ἐ δῶ. 
Καί μέ λέ ει· βλέ πεις αὐ τά τά ἀγ κά θια; Αὐ τά εἶ ναι 
ἡ ἁ μαρ τία, αὐ τά ὅ λα θά κα θα ρι στοῦν. Θά γί νει με
γά λο κα κό, ἀλ λά θά κα θα ρι στεῖ ὁ κό σμος. Ἔρ χε ται 
ἡ Παν α γία, ἔρ χε ται ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος, ἔρ χε ται ἡ 
Ἁ γία Πα ρα σκευή καί μέ λέ νε, Σο φία, νά χαί ρε σαι. 
Δέν κα τα λα βαί νω πῶς περ νᾶ νε οἱ μέ ρες»25.

«Ἀ γα πη μέ νη της φρά ση ἦ ταν: “Πολ λά ὑ πο μο νή νά 
κά μνε τε, πολ λά ὑ πο μο νή”. Τήν ἔ λε γε καί τήν ξανα

23. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 74.
24. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 77.
25. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 7980.
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έ λε γε, αὐ τή, πού ἡ ζωή της ἦ ταν μό νο ὑ πο μο νή καί 
σκλη ρός ἀ γώ νας γιά τόν Χρι στό»26.

«Τό σῶ μα της σκε λε τω μέ νο, κα τά ξε ρο· ὁ σία Μα
ρία Αἰ γυ πτία. Πρόσ ω πο μό νον κόκ κα λα· σκαμ μένο, 
χα ρα κω μέ νο ἀ πό τά θεϊ κά περ πα τή μα τα. Μῆ λα ξε
πε τα γμέ να σάν μυ στι κές ση μα δοῦ ρες. Βα θου λω μέ
νες κόγ χες, σπή λαια πού ἔκ ρυ βαν βα θιά βι ώ μα τα. 
Μά τια μι κρά, κα τά μαυ ρα, δι α πε ρα στι κά. Σάν νά δι
α περ νοῦ σαν νοῦ, σκέ ψη, τά πάν τα, ἐ κεῖ να τά μάτια 
της. Σπη λαι ώ δη, ἀ πό τήν ἀ γρυ πνία τῆς προσευ χῆς, 
πού δά κρυ ζαν συν ε χῶς γιά τόν κό σμο ἤ ἀ πό ἀ γά πη 
γιά τόν Χρι στό καί τήν Παν α γία. Τό στό μα χω ρίς δόν
τια, φρυ γμέ νο ἀ πό τήν πεί να καί τήν ἑκ ού σια δί ψα 
καί ἡ γλῶσ σα σάν νά εἶ χε κατε βεῖ στόν λαιμό της. Ἡ 
θω ριά της πολ λούς τούς τρόμαζε. Ἀλ λά ὅταν χα μο
γε λοῦ σε στόν κό σμο, ἦ ταν πο λύ γλυ κιά. Ἔ λαμ παν 
καί τά μά τια της. Δέρ μα χω ρίς ἰ κμά δα, ἡ λι ο ψη μέ νο, 
κί τρι νο, σχε δόν ἄ σπρο, δί χως αἷμα. Μαλ λιά ἀ χτέ νι
στα, σκλη ρά, μπερ δε μένα μέ ἀγ κά θια καί κολ τσί δες, 
φύλ λα, χορ τά ρια καί κοπρι ές ἀπό τά πρό βα τα. Χέ
ρια ρο ζι α σμέ να, κα ψα λι σμέ να ἀπό τίς στά χτες καί 
τά κάρ βου να. Δάχτυ λα γε μά τα κόμ πους σκλη ρούς 
ἀ πό τίς ἀ μέ τρη τες με τά νοι ες. Χτυ ποῦ σε τό στῆ θος 
της κλαί γον τας καί ἀ κου γόταν σάν νά χτυ πᾶς λα
μα ρί να, σκέ το κόκ κα λο καί δέρ μα ξερό... Πό δια σάν 
κα λα μι ᾶς, γό να τα ἀ πό τό συνεχές γο νάτι σμα καί τίς 

26. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 81.
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ἀ πει ρά ρι θμες γο νυ κλι σί ες, ἀπεσκλη κό τα, σάν τῆς κα
μή λας, φτέρ νες σκα σμέ νες καί μα τω μέ νες»27.

Ἔ τσι πέ ρα σε τήν ὁ σι α κή ζωή της ἡ εὐ λο γη μένη 
Μη τέ ρα μας Σο φία. Πτω χή, κα τα φρο νη μέ νη ἀ πό τούς 
ἀν θρώ πους, μέ ἐ πί πλα στη σα λό τη τα, μέ ἀπέραν το 
πό θο γιά τόν Θεό καί ἀ γά πη γιά τούς ἀνθρώ πους. 
Καί ὁ Θε ός τήν ἐ δό ξα σε μέ πολ λά σημεῖα, μέ προ ό
ρα σι καί θαυ μα τουρ γία.

Στίς «ἕ ξι Μαΐου, τό 1974... μνή μη τοῦ ἁ γίου Ἰ ώβ 
τοῦ πο λυ ά θλου ἐκ οι μή θη ἡ μα κα ρία καί ἐν ὁ σί αις 
δού λη τοῦ Θεοῦ Σο φία». Εἶ χε θεϊ κή πλη ρο φο ρία γιά 
τήν κοί μη σί της. «Τρεῖς ἡ μέ ρες πρίν ἀ πό τό τέ λος 
της, τήν με τέ φε ραν στό κελ λί, στό ἐ πά νω πά τω μα. 
Στό κορ μί της δέν εἶ χε μεί νει σάρ κα, μό νον κόκ κα
λα πού πο νοῦ σαν. Κρύ ω νε καί ἀ ναγ κα στι κά ἄ να
ψαν τ ζά κι. Ἀλ λά ἡ κα μι νά δα ἦ ταν βου λω μέ νη... Ὁ 
κα πνός ἀ πό τήν φω τιά καί τό θέ α μα τῆς Σο φί ας σέ 
ἔ καναν, θέ λον τας καί μή, νά κλαῖς. Καί αὐ τή πα ρέ
με νε στορ γι κή καί γλυ κο μί λη τη»28.

«Ὅ λη τήν ζωή της τήν πέ ρα σε κα λο γε ρι κά, καί 
ἴ σως πιό σκλη ρά καί ἀ πό μο να χή· σάν ἀ σκή τρια, μέ 
τέ λεια ἀ κτη μο σύ νη, σω φρο σύ νη καί ὑ πα κοή στόν λό
γο τῆς Κυ ρί ας Θε ο τό κου»29.

27. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 8182.
28. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 171.
29. Ἔνθ’ ἀνωτ.
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«Μό λις πα ρέ δω σε τήν τε λευ ταία της πνοή, τό καμ
που ρι α σμέ νο καί πο λύ πα θο σῶ μα ἦρ θε καί ἴσιω σε. 
Τό τί μιο λεί ψα νό της τό συν έ στει λαν καί τό τα κτο
ποί η σαν ὅ σα πνευ μα τι κά της τέ κνα ἔ τυ χε νά βρί
σκον ται ἐ κεῖ, εἴ τε εἰ δο ποι η μέ να εἴ τε αὐθόρμητα»30.

«Κα τά τήν ἐκ δη μί αν της, προσ είλ κυ σεν με γά λο 
πλῆ θος πι στῶν ἐξ ὅ λων τῶν πε ρι ο χῶν Μα κε δο νί ας 
καί Θεσ σα λί ας καί τοῦ το ἦ το ἀ ξι ο θαύ μα στον, πῶς 
καί πό τε ἐ πλη ρο φο ρή θη τό σον πλῆ θος λαοῦ διά νά 
πα ρα στῇ εἰς τήν ἐξ ό δι ον ἀ κο λου θί αν της»31.

«Με τά ἀ πό 7 χρό νια... στίς 7 Ἰ ου λίου τό 1981, ἔ γι
νε ἡ ἐκ τα φή τῶν λει ψά νων τῆς Σο φί ας... ἀ νοίγοντας 
ὁ τά φος, εὐ ω δί α σε βα σι λι κός... καί ἡ εὐ ω δία αὐ τή 
πα ρέ μει νε μέ ρες πολ λές. Ἄλ λοι εἶ δαν τήν ἡ μέ ρα ἐ
κεί νη νά βγαί νει μία λάμ ψη ἀ πό τόν τά φο της καί 
νά ἀ νε βαί νει πρός τόν οὐ ρα νό»32.

Ἔ τσι δο ξά ζει ὁ Θε ός αὐ τούς πού μέ τήν ζωή τους 
Τόν ἐ δό ξα σαν ἐ δῶ στήν γῆ, ὅ πως ἔ κα νε καί ἡ μα κα
ρία δού λη τοῦ Θεοῦ Σο φία. Ἡ Ἐκ κλη σία μέ ἐ πί ση μη 
πρᾶ ξι της τήν κα τέ τα ξε με τά τῶν Ἁ γί ων της κα τά 
τήν 4η Ὀ κτω βρίου 2011 καί ὥ ρι σε ἡ μνή μη της νά 
τε λῆ ται κα τά τήν 6η Μαΐου. 

30. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 172.
31. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 174.
32. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 180.
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ΕΓ ΚΩ ΜΙ ΟΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ Ο ΣΙ ΑΝ ΣΟ ΦΙ ΑΝ 

ΤΗΣ ΚΛΕΙ ΣΟΥ ΡΑΣ(*)

Σε βα σμι ω τά του Μη τρο πο λί του Κα στο ρί ας 
κ. Σε ρα φείμ Πα πα κώ στα 

Ἕ να κα τα πλη κτι κό φαι νό με νο πα ρου σιά ζει σέ 
μία πε ρί φη μη ὁ μι λία του ὁ Ἅ γι ος Ἰ ω άν νης ὁ 

Χρυσόστο μος μι λῶν τας γιά τά πρόσ ω πα τῶν Ἁ γί ων 
τῆς πί στε ώς μας. Καί αὐ τό εἶ ναι τό φαι νό με νο τῆς ἀν
το χῆς. Νά τί λέ γει χα ρα κτη ρι στι κά ὁ θε ο φό ρος Πα τέ
ρας τῆς Ἐκ κλη σί ας : «Ποι ός δέν θά ἐκ πλαγεῖ, ὅ ταν 
κά ποι ος πού ᾿ναι τῆς ἴ δι ας ἀνθρώ πι νης φύσεως μέ 
μᾶς καί συν α να στρέ φε ται ἀν θρώπους, σάν διαμάντι 
δέν κάμ πτε ται ἀπ’ τό πλῆ θος τῶν παθῶν; Τόν βρί
ζουν, κι αὐ τός εὐλογεῖ. Τόν συκοφαν τοῦν, κι αὐτός 
ἐγ κω μιά ζει. Τόν βλάπτουν, κι αὐ τός προσεύ χε ται 
γιά ὅ σους τόν ἀ δι κοῦν. Τόν ἐ πι βου λεύ ον ται, κι αὐ
τός εὐ ερ γε τεῖ ὅ σους τόν πολε μοῦν»1.

(*) Ἐν Καστορίᾳ τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2019.
1. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «Λόγος ΙΗ΄ εἰς τήν Α΄ πρός Κοριν
θίους ἐπιστολή», ΕΠΕ, τόμ. 18, σελ. 506.
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Γιά τούς Ἁ γί ους ἰ σχύ ει ὁ λό γος τοῦ Ἀ πο στό λου 
Παύ λου: «οὐ μό νον τό εἰς αὐ τόν πι στεύ ειν, ἀλ λά 
καί τό ὑ πέρ αὐ τοῦ πά σχειν»2. Ἑ νω μέ νος ὁ Ἅ γι ος 
μέ τόν Θεό, μοιά ζει σάν ἕ να δι α μάν τι πού δέν κάμ
πτε ται ἀ πό τό πλῆ θος τῶν πα θῶν. Κι ὅ ταν βρί σκε
ται στή χα ρά τοῦ ἄλ λου, χαί ρε ται καί αὐ τός μα ζί 
του. Κι ὅ ταν ὁ ἄλ λος θλί βε ται, ἡ θλί ψη εἶ ναι καί γι’ 
αὐ τόν ἕ νας σταυ ρός καί μία δο κι μα σία. Ὁ Ἅ γι ος εἶ
ναι αὐ τός ὁ ὁ ποῖ ος στή ζωή του ἀν τι γρά φει τή ζωή 
τοῦ Χρι στοῦ. Ἀ κο λου θεῖ τόν ἴ διο δρό μο τοῦ Γολγο
θᾶ μα ζί μέ τόν Χρι στό. Σταυ ρώ νε ται, ἀλ λά καί συν
α νί στα ται καί συν δο ξά ζε ται μα ζί Του. Ὁ κό σμος τόν 
δι ώ κει καί τόν πε ρι φρο νεῖ. Ὁ Χρι στός ὅ μως τόν ἀγ
κα λιά ζει καί ἐν συν ε χείᾳ τόν δο ξά ζει. Γι’ αὐ τό καί 
ἔ χει παρ ρη σία ἐ νώ πι όν Του. Εἶ ναι ὁ πρε σβευ τής μας 
ἐ νώ πι ον τοῦ Θρό νου τῆς Θεί ας Με γα λω σύ νης. Πα
ρα κα λεῖ, πρε σβεύ ει καί δέ ε ται γιά τήν στρα τευομέ
νη Ἐκ κλη σία πού ἀ γω νί ζε ται στή θά λασ σα τῆς πα
ρού σης ζω ῆς, ὥσ τε νά συμ με τά σχει στήν ἀ θά να τη 
καί μα κά ρια ζωή πού καί αὐ τός ζεῖ, στήν ἀ νέ σπε ρη 
Βα σι λεία τῶν Οὐ ρα νῶν.

Ἕ να τέ τοιο πρόσ ω πο πού ἀ γω νί στη κε σ’ αὐ τήν 
τή ζωή, πού βά στα ξε «τόν καύ σω να τῆς ἡ μέ ρας καί 
τόν πα γε τό τῆς νυ κτός», πού δέ χτη κε πει ρα σμούς 
καί δυσ κο λί ες, δι ω γμούς καί κα τα τρε γμούς, ἀλ λά 
συγ χρό νως ἀ πή λαυ σε πλού σια τήν εὐ λο γία τοῦ Θεοῦ 

2. Φιλιπ. α΄ 29.
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καί τήν φο βε ρά προ στα σία τῆς Παν α γί ας, εἶ ναι καί 
ἡ σύγ χρο νη Μυ ρο φό ρος Ὁ σία Σο φία, πού ἀ σκή θη κε 
στό φη μι σμέ νο Μο να στή ρι τῆς Παν α γί ας τῆς Κλει
σού ρας. Ζων τα νή ἡ πα ρου σία της με τά τήν ὁ σι α κή 
κοί μη σή της. Ὁ λο ζών τα νη στό Μο να στή ρι της καί σέ 
ὁ λό κλη ρο τόν ὀρ θό δο ξο κό σμο. Ἕ να πλῆ θος ἀν θρώ
πων φθά νει κα θη με ρι νά στό ἀ σκη τή ριό της καί στόν 
τά φο της, προ κει μέ νου νά ἀ σπα σθεῖ τά μυ ρο βό λα 
Ἱ ε ρά Λεί ψα νά της καί νά ζη τή σει τήν πρε σβεία καί 
τή με σι τεία της. Καί ἐ κεί νη μέ ἁ πλο χε ριά, ὅ πως τό
τε ἐν τῇ ζωῇ, ἔ τσι καί τώ ρα συν ε χί ζει ἀ διά κο πα νά 
πα ρα μυ θεῖ, νά θε ρα πεύ ει, νά θαυ μα τουρ γεῖ, νά ἐν ι
σχύ ει, νά ὁ δη γεῖ στή με τά νοια, νά πρε σβεύ ει καί νά 
δεί χνει στόν κα θέ να τό δρό μο πρός τήν πο λυ πό θη τη 
πα τρί δα, πού ἦ ταν γι’ αὐ τήν ὁ Πα ρά δει σος. Γι’ αὐ
τό καί εὐ χό ταν: «Κα λόν Πα ρά δει σον!».

Γιά νά μπο ρέ σου με νά προσ εγ γί σου με μέ με γα
λύ τε ρη ἀ κρί βεια τήν Ὁ σία καί νά ἀν τι λη φθοῦ με τό 
μέ γε θος τῆς ἁ γι ό τη τός της, θά ἤ θε λα νά κα τα θέσω 
στήν ἀ γά πη τῶν εὐ λα βῶν ἀ να γνω στῶν ἕ να χαρακτη
ρι στι κό γνώ ρι σμα τῶν Ἁ γί ων μας, γνώ ρισμα συγ
χρό νως καί τῆς Ἁ γί ας Σο φί ας. Καί αὐ τό εἶ ναι ἡ ἀ
πόρ ρι ψη τοῦ δι και ώ μα τος.

Πρῶ τον, ὁ Ἅ γι ος, ὄν τας ἑ νω μέ νος μέ τό Θεό, 
προσ πα θεῖ στή ζωή του νά τη ρή σει τά δι και ώ ματα 
τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐ τό μα ζί μέ τόν Προ φή τη Δα βίδ ἐ
πα να λαμ βά νει τόν γνω στό ψαλ μό «εὐ λο γη τός εἶ, 
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Κύ ριε· δί δα ξόν με τά δι και ώ μα τά σου»3. Δέν ὑ πάρ
χει γιά τόν Ἅ γιο, πού εἶ ναι ἕ νας ὑ γι ής ἄν θρω πος, 
τό προσ ω πι κό του δι καί ω μα, ἀλ λά μό νο τά δι και
ώ ματα τοῦ Θεοῦ. Γι α τί ἁ πλού στα τα, ἄλ λη ἀ ξία ἔ
χει γιά τόν Ἅ γιο ἡ ἀν θρώ πι νη δι και ο σύ νη καί ἄλ
λη ἡ θεία. Γι’ αὐ τό καί μέ σα ἀ πό τήν ἀ φά νεια, τή 
φαι νο με νι κή ἀ δι κία, τήν πε ρι θω ρι ο ποί η ση ἀ πό τούς 
ἀν θρώ πους, τή μω ρία καί τό χλευ α σμό, ὑ πάρ χει ἡ 
δι και ο σύ νη τοῦ Θεοῦ. Ἐ δῶ βρί σκει πλή ρη ἐ φαρ μο
γή ὁ λό γος τοῦ Ἀ πο στό λου Παύ λου πού ζω γρα φί ζει 
ὅ λη τήν ἀ πο στο λι κή ζωή καί γί νε ται συγ χρό νως καί 
ζωή τῶν Ἁ γί ων: «ἡ μεῖς μω ροί διά Χρι στόν, ὑ μεῖς δέ 
φρό νι μοι ἐν Χρι στῷ· ἡ μεῖς ἀ σθε νεῖς, ὑ μεῖς δέ ἰ σχυ
ροί· ὑ μεῖς ἔν δο ξοι, ἡ μεῖς δέ ἄ τι μοι»4.

Δεύ τε ρον, τό δι καί ω μα, κα τά τήν δι δα σκα λία τῶν 
ἁ γί ων πα τέ ρων καί ἰ δι αί τε ρα τῶν νη πτι κῶν τῆς Φι
λο κα λί ας, προ κα λεῖ πνευ μα τι κή κα τα στρο φή στόν 
ἄν θρω πο. Μπο ρεῖ κα νείς νά ἀ δι κεῖ ται ἀ πό τούς ἀν
θρώ πους, ἀλ λά ἐ πει δή τό ἀν τι με τω πί ζει κα τά Θε όν, 
βι ώ νει μία δι α φο ρε τι κή πρα γμα τι κό τη τα, ἡ ὁποία 
τοῦ δη μι ουρ γεῖ ἀ νέκ φρα στη ἐ σω τε ρι κή χα ρά, πού 
δέν μπο ρεῖ νά γί νει ἀν τι λη πτή ἀ πό τόν ἄν θρωπο 
τῆς ση με ρι νῆς ἐ πο χῆς, πού θέ λει νά προ βάλ λει στή 
ζωή του τό δι καί ω μά του. Ὁ Ἀβ βᾶς Δω ρό θε ος εἶ ναι 
χα ρα κτη ρι στι κός στό ση μεῖο αὐ τό: «Ὅ ταν μένουμε 

3. Ψαλμ. ριη΄ 12.
4. Α΄ Κορ. δ΄ 10.
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δε μέ νοι στό δι κό μας θέ λη μα καί προσ κολ λώ μα στε 
στά δι και ώ μα τά μας, τό τε νο μί ζον τας ὅ τι κά νουμε 
κά ποιο κα λό πρά γμα, ἐ πι βου λευ ό μα στε τούς ἑαυ
τούς μας καί οὔ τε κάν γνω ρί ζου με πώς χα νό μα
στε... Ἔ πει τα ὁ Ἀβ βᾶς Ποι μήν λέ γει καί γιά τήν 
δι εκ δί κη ση: “ἐ άν δέ καί ἡ δι εκ δί κη ση συν ερ γή σει 
μέ τό θέ λη μα, τό τε ὁ ἄν θρω πος δέν ἀ κο λου θεῖ κα
λό κύ κλο”... Ἡ σύμ πτω ση τῆς δι εκ δι κή σε ως μέ τό 
θέ λη μα εἶ ναι κα θα ρός θά να τος, μέ γας κίν δυνος, μέ
γας φό βος... Ποι ός μπο ρεῖ νά πεί σει ἕ ναν τέτοιο 
ἄν θρω πο ὅ τι κά ποι ος ἄλ λος γνω ρί ζει κα λύ τε ρα ἀ
πό αὐ τόν τό συμ φέ ρον του; Τό τε πα ρα δί δε ται τε
λεί ως στόν δι κό του λο γι σμό καί τε λι κῶς ὁ ἐ χθρός 
τόν κά νει, ὅ πως θέ λει, πτῶ μα»5.

Ἔ τσι, ὁ ἄν θρω πος τοῦ Θεοῦ δέν ἀν τα πο δί δει τήν 
κα κία ὅ ταν ἀ δι κεῖ ται, ἀλ λά πε ρι μέ νει νά μι λή σει ὁ 
Θε ός, ἀ φοῦ πάν το τε ἔ χει ὡς κα νό να τῆς ζω ῆς του 
τήν ἀ να φο ρά στόν Θεό. Δέν ζη τᾶ ἐ δῶ στή γῆ, τήν 
ὁ ποία θε ω ρεῖ «μέ λαι να καί ζο φώ δη τοῦ βίου θά
λασ σα»6, κα τά τήν ἔκ φρα ση τοῦ Ἁ γίου Γρη γο ρίου 
Νύσ σης, τή δι καί ω σή του ἀ πό τούς ἀν θρώ πους. Δέν 
εἰσ έρ χε ται πο λύ πε ρισ σό τε ρο στόν ἀ τέρ μο να κύ κλο 
τῶν δι και ο λο γι ῶν. Δέν δι και ο λο γεῖ τόν ἑ αυ τό του, 
δέν ὑ πάρ χει γι’ αὐ τόν δι καί ω μα, ἀλ λά πε ρι μέ νει τήν 

5. Ἀββάς Δωρόθεος, «Περί τοῦ μή ὀφείλειν τινά στοιχεῖν τῇ ἰδίᾳ συν
έ σει», Φιλοκαλία, ΕΠΕ, τόμ. 12, σελ. 365367.
6. Ἁγ. Γρηγ. Νύσσης, «Περί Παρθενίας», ΕΠΕ, Θεσ/νίκη 1990, τόμ. 9, 
κεφ. Δ΄, σελ. 48.
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ἀ πο κα τά στα σή του ἀ πό τό Θεό. Χαί ρε ται ἀ κό μη 
πε ρισ σό τε ρο ἀ πό τήν ἀ δι κία πού τοῦ προσ φέρουν 
οἱ ἄν θρω ποι, για τί γνω ρί ζει ὅ τι διά τῆς ὑ πο μο νῆς 
«τρέ χει τόν προ κεί με νον ἀ γῶ να, ἀ φο ρῶν εἰς τόν 
τῆς πί στε ως ἀρ χη γόν καί τε λει ω τήν Ἰ η σοῦν»7. Εἶναι 
ἀ πο κα λυ πτι κός στό ση μεῖο αὐ τό ὁ Ἅ γι ος Μάρ κος ὁ 
Ἀ σκη τής: «Ἄν ζη μι ώ θη κες ἤ κα τη γο ρή θη κες ἤ δι ώ
χθη κες ἀ πό κά ποι ον, νά μή σκέ φτε σαι τό πα ρόν, 
ἀλ λά νά πε ρι μέ νεις τό μέλ λον. Θά δεῖς ὅ τι σοῦ 
ἔ γι νε πρό ξε νος με γά λων ἀ γα θῶν, ὄ χι μό νο στό πα
ρόν, ἀλ λά καί στόν μέλ λον τα αἰ ώ να»8.

Τρί τον, στό ἴ διο μῆ κος κύ μα τος γιά τήν ἀ πόρ
ρι ψη τοῦ δι και ώ μα τος, πού στέ κε ται ἐμ πό διο στήν 
πνευ μα τι κή ζωή καί στή βί ω ση τοῦ θε λή μα τος τοῦ 
Θεοῦ κα θώς ἐ πί σης καί στίς με γά λες εὐ λο γί ες πού 
δέ χε ται ὁ ἀ γω νι στής πού προσ κολ λᾶ ται στό θέ λη μα 
τοῦ Θεοῦ, κι νεῖ ται καί ὁ Ἅ γι ος Ἰ σα άκ ὁ Σύ ρος. Δι
δά σκει πώς, ἐ κεῖ νος πού ἀ πο κρού ει τίς ἀ δι κί ες καί 
ὑ πο μέ νει θλί ψεις καί δο κι μα σί ες, δέ χε ται πολ λές εὐ
λο γί ες ἀ πό τό Θεό. Ἔ τσι ἐξ η γεῖ ται καί ὁ παύ λει ος 
ἀ πο στο λι κός λό γος: «Ἐ γώ δέ λέ γω ὑ μῖν, ἀ γα πᾶ τε 
τούς ἐ χθρούς ὑ μῶν, εὐ λο γεῖ τε τούς κα τα ρω μέ νους 
ὑ μᾶς, κα λῶς ποι εῖ τε τοῖς μι σοῦ σιν ὑ μᾶς καί προσ
εύ χε σθε ὑ πέρ τῶν ἐ πη ρε α ζόν των ὑ μᾶς καί δι ω κόν

7. Πρβλ. Ἑβρ. ιβ΄ 12.
8. Ἅγιος Μᾶρκος ἀσκητής, «Περί νόμου πνευματικοῦ», Φιλοκαλία, 
ΕΠΕ, τόμ. 13, σελ. 31.
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των ὑ μᾶς»9. Λέ γει χα ρα κτη ρι στι κά ὁ νη πτι κός πα
τήρ: «Ὅ στις δύ να ται νά ὑ πο φέ ρει με τά χα ρᾶς καί 
εὐ χα ρι στή σε ως τήν ἀ δι κί αν, καί τοι ἔ χει τόν τρό πο 
ν’ ἀ πο φύ γει αὐ τήν, αὐ τός δέ χθη κε πα ρά Θεοῦ τήν 
πα ρη γο ρία διά τῆς πί στε ως, τήν ὁ ποία ἔ χει πρός 
αὐ τόν. Καί ὅ στις ὑ πο μέ νει με τά τα πει νο φρο σύ νης 
τίς κατ’ αὐ τοῦ κα τη γο ρί ες, αὐ τός ἔ φθα σε στήν τε
λει ό τη τα καί θαυ μά ζε ται ὑ πό τῶν ἁ γί ων ἀγ γέ λων· 
ἐ πει δή δέν ὑ πάρ χει ἄλ λη τέ τοια με γά λη καί δυσ
κα τόρ θω τη ἀ ρε τή»10.

Γρά φει γιά τήν Ὁ σία Σο φία ὁ Γέ ρον τας Πορ φύ
ρι ος, ἡ γού με νος τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Τι μίου Προ δρό μου 
τῆς Σκή της Βε ροί ας: «Τήν μά λω ναν οἱ ἄν θρω ποι 
πώς τά χα ἔ ρι χνε λά δια ἀ νά βον τας τίς ἱ ε ρές καν
δῆ λες καί λέ ρω νε τόν τό πο»11. Δέν τῆς ἔ δι ναν καμ
μία ση μα σία ἐ πει δή τήν ἔ βλε παν ἀ τη μέ λη τη, πο λύ 
δέ πε ρισ σό τε ρο δέν μπο ροῦ σαν νά κα τα λά βουν τόν 
τρό πο ζω ῆς της.

Μοῦ ἀ νέ φε ρε κα τά τήν πε ρί ο δο τῆς ἐ πι σή μου ἁ
γι ο κα τα τά ξε ως στό Ἁ γι ο λό γιο τῆς Ἐκ κλη σί ας ἕ να 
γνω στό μου πρόσ ω πο ἀ πό τήν πό λη τῆς Κα στο ρι ᾶς: 
«Πῆ γα στό Μο να στή ρι. Ἔ βλε πα τούς ἀν θρώ πους 
νά φι λοῦν τό χέ ρι της κι ἐ γώ ἀ πέ φευ γα, για τί ἦ ταν 

9. Ματθ. ε΄ 44.
10. Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος, Ἀσκητικά, «Λόγος Ε΄, περί τοῦ μακρύνεσθαι 
τοῦ κόσμου», ἐκδ. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 2021.
11. Πρβλ. Σοφία, ἡ ἀσκήτισσα τῆς Παναγίας, ἐκδ. Ἱερά Μονή Γενε
θλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας, 2002, σελ. 166.
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πά ρα πο λύ λε ρω μέ νο καί στήν οὐ σία ἀ πε χθα νό
μουν νά τήν πλη σιά σω ὅ πως τήν ἔ βλε πα σ’ ἐ κεί νη 
τήν κα τά στα ση. Ἐ κεί νη μέ πλη σί α σε καί μέ κα λω
σύ νη μοῦ μί λη σε λέ γον τάς μου: “μέ ἀ πε χθά νε σαι 
ἐ πει δή μέ βλέ πεις λε ρω μέ νη;”. Ντρέ πο μαι τώ ρα, 
για τί ὁ Θε ός μοῦ ἔ δω σε τή μο να δι κή εὐ λο γία τῆς 
ζω ῆς μου νά γνω ρί σω τήν Ἁ γία καί νά ἀ σπα στῶ 
τό χέ ρι της κι ἐ γώ αὐ τήν τήν εὐ λο γία δέν τή δέ
χτη κα. Γι’ αὐ τό καί ζη τῶ νά μέ συγ χω ρέ σει καί νά 
πρεσβεύ ει γιά μέ να καί τήν οἰ κο γέ νειά μου».

Τέ τοια πα ρα δεί γμα τα ἀ πορ ρί ψε ως τοῦ δι και ώ
μα τος συν αν τοῦ με σέ ὅ λα τά πρόσ ω πα τῶν Ἁ γί ων 
μας, ἀ πό τόν Ἀ πό στο λο Παῦ λο μέ χρι τόν τε λευ ταῖο 
ἀ σκη τή τῶν ἡ με ρῶν μας. Ὁ πνευ μα τι κά ὑ γι ής ἄν
θρω πος ἀ φή νει τόν Θεό νά δρά σει στή ζωή του, δέν 
ἀν τα πο δί δει τήν ἀ δι κία, χαί ρε ται ὑ περ βο λι κά γι’ αὐ
τήν κι ἀ κο λου θεῖ, σύμ φω να μέ τόν ὑ ψι πέ τη ἀ ε τό τῆς 
Ἀ πο κα λύ ψε ως, τό Ἀρ νίο «ὅ που ἄν ὑ πά γῃ»12. Γι’ 
αὐ τό καί τό βα σι κό μας πρό βλη μα θά πρέ πει νά εἶ
ναι, ὄ χι τό πῶς θά κα τορ θώ σου με νά λύ σου με τά 
προ βλή μα τα πού μᾶς ἀ πα σχο λοῦν, ἀλ λά τό πῶς θά 
ἀ πο κτή σου με ἀ μυ δρή αἴ σθη ση τῶν δι και ω μά των τοῦ 
Θεοῦ, ὥ στε νά πε ρά σου με χαί ρον τες ἀ πό τήν κοι νω
νι κή ἀ σφυ ξία στήν ἐ λευ θε ρία τῶν τέ κνων τοῦ Θεοῦ 
στή Βα σι λεία τῶν Οὐ ρα νῶν.

12. Ἀποκ. ιδ΄ 4.
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Οἱ Ἅ γι οι τῆς Ἐκ κλη σί ας μᾶς ἔ δει ξαν τόν δρόμο 
πού ὁ δη γεῖ στήν αἰ ω νι ό τη τα. Αὐ τόν τόν δρό μο ἀ κο
λού θη σε καί ἡ Ὁ σία Σο φία τῆς Κλει σού ρας, ἡ ὁ ποία 
ζών τας ξε χα σμέ νη ἀ πό τούς ἀν θρώ πους μά σέ δι αρ
κῆ ἐ πι κοι νω νία μέ τόν Θεό, ἀ πέρ ρι ψε τά δι και ώ μα
τά της, βί ω σε τήν πνευ μα τι κή ἐ λευ θε ρία, κα τέ κτη σε 
τίς κα τά Θε όν ἀ ρε τές καί κα τέ στη πο λί της τοῦ Πα
ρα δεί σου. Εἴ θε κι ἐ μεῖς νά ἀ κο λου θή σου με τό πα
ρά δει γμά της!
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«ΠΕ ΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙ ΣΤΩ ΖΩ ΗΣ»
Λό γοι Ἑ πτά

Πε ρί λη ψις τοῦ ὁ μω νύ μου ἔρ γου
τοῦ ἁ γίου Νι κο λάου Κα βά σι λα

ὑ πό Ἀ δελ φῶν τοῦ Ἱ. Κελ λί ου 
Ἁγ. Νι κο λάου Μπου ρα ζέ ρη

ΛΟ ΓΟΣ Α΄

Ἡ ἐν Χρι στῷ ζωή συγ κρο τεῖ ται
διά τῶν ἱ ε ρῶν Μυ στη ρί ων τοῦ Βα πτί σμα τος,

τοῦ Χρί σμα τος καί τῆς Θεί ας Κοι νω νί ας.

Ἡ ἐν Χρι στῷ ζωή γεν νᾶ ται καί ἀρ χί ζει στήν πα
ροῦ σα ζωή, ὁ λο κλη ρώ νε ται ὅ μως στή μέλ λου

σα, ὅ ταν θά ἔλ θῃ ἡ ἡ μέ ρα ἐ κεί νη. Σέ ὅ σους φθά σουν 
ἐ κεῖ χω ρίς τίς δυ νά μεις καί τίς αἰ σθή σεις πού εἶ ναι 
ἀ πα ραί τη τες γιά τή ζωή ἐ κεί νη, τί πο τε δέν θά μπο
ρέ σῃ νά ἐξ α σφα λί σῃ τή μα κα ρι ό τη τα, ἀλ λά θά εἶ ναι 
νε κροί καί δυσ τυ χεῖς.

Γε νι κά, ὁ ἐ σω τε ρι κός ἄν θρω πος κυ ο φο ρεῖ ται σ’ 
αὐ τόν ἐ δῶ τόν κό σμο καί, ἀ φοῦ πλα σθῇ καί δια
μορ φω θῇ ἐ δῶ, ἔ τσι τέ λει ος γεν νᾶ ται στόν τέ λειο καί 
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ἀ γέ ρα στο ἐ κεῖ νο κό σμο. Γι α τί, ὅ πως ἀ κρι βῶς τό ἔμ
βρυο, ὅ σο βρί σκε ται στό σκο τει νό καί ὑ γρό χῶ ρο 
τῆς μή τρας, ἡ φύ σι τό ἑ τοι μά ζει γιά τή ζωή στό φῶς 
καί τό πλά θει σύμ φω να μέ τούς κα νό νες τῆς ζω ῆς 
πού θά τό ὑ πο δε χθῇ, τό ἴ διο συμ βαί νει καί μέ τούς 
πι στούς. Ἀλλ’ ὅ μως, ἐ νῶ τά ἔμ βρυα δέν μπο ροῦν 
σέ καμ μία πε ρί πτω σι νά ἀν τι λη φθοῦν αὐ τήν ἐ δῶ τή 
ζωή, οἱ πι στοί στήν πα ροῦ σα ζωή ἔ χουν πολ λές φα
νε ρώ σεις τῆς μελ λού σης. Καί ἡ δι α φο ρά ὀ φεί λεται 
στό ἑ ξῆς: Στά μέν ἔμ βρυα τού τη ἡ ζωή δέν εἶ ναι 
πα ροῦ σα ἀλ λά μελ λον τι κή, ἀ φοῦ πο τέ δέν ἔ φθα σε 
στό χῶ ρο τῆς μή τρας ἀ κτῖ να φω τός οὔ τε καί τί πο τε 
ἄλ λο ἀ πό ὅ σα συν ι στοῦν τήν με τά τή γέν νη σι ζωή. 
Γιά ἐ μᾶς ὅ μως δέν ἰ σχύ ει τό ἴ διο, ἀλλ’ ἡ μέλ λου σα 
ζωή χύ θη κε κα τά κά ποιο τρό πο μέ σα στήν πα ροῦ σα 
καί ἀ να μί χθη κε μα ζί της.

Γι’ αὐ τό, λοι πόν, οἱ πι στοί ἔ χουν τή δυ να τό τητα 
ὄ χι μό νο νά προ ε τοι μά σουν τόν ἑ αυ τό τους γιά τή 
μέλ λου σα ζωή, ἀλ λά καί νά ζοῦν καί νά ἐν ερ γοῦν 
σύμ φω να μέ αὐ τή στόν πα ρόν τα βίο. “Κρά τη σε μέ
σα σου τήν αἰ ώ νιο ζωή”, «Ἐ πι λα βοῦ τῆς αἰ ω νίου 
ζω ῆς»1, γρά φει ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος πρός τόν Τιμό
θεο.

Ἄλ λω στε καί ἡ ἴ δια ἡ Ζωή, ὁ Χρι στός, ὑ πό σχε ται 
ὅ τι θά εἶ ναι γιά πάν τα μα ζί μέ τούς πι στούς, λέ γον
τας «ἰ δού ἐ γώ μεθ’ ὑ μῶν εἰ μι πά σας τάς ἡ μέ ρας 

1. Α΄ Τιμ. στ΄ 12.
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ἕ ως τῆς συν τε λεί ας τοῦ αἰ ῶ νος»2. Καί ἀ κό μη, ὅ πως 
ἀ κρι βῶς ἡ φι λαν θρω πία τοῦ Θεοῦ εἶ ναι ἄρ ρη τη καί 
ἡ ἀ γά πη Του γιά τό γέ νος μας ἀ σύλ λη πτη ἀ πό τόν 
ἀν θρώ πι νο νοῦ καί ται ρι α στή μό νο στή θεία ἀ γα θό
τη τα, ἔ τσι καί ἡ ἕ νω σι τοῦ Θεοῦ μέ τούς ἠ γα πη μέ
νους Του εἶ ναι ἑ πό με νο νά ὑ περ βαί νῃ κά θε ἕ νω σι 
–ἀ κό μη καί αὐ τή τοῦ ἀν θρώ που μέ τόν ἑ αυ τό του– 
καί νά μή συγ κρί νε ται μέ τί πο τε.

Ὁ Σω τήρ τό σο ἀ διά λει πτα καί κα τά πάν τα συν υ
πάρ χει μέ ὅ σους ζοῦν ἐν Αὐ τῷ, ὥσ τε κα λύ πτει κά θε 
ἀ νάγ κη τους καί εἶ ναι γι’ αὐ τούς τό πᾶν. Δέν τούς 
ἀ φή νει νά στρα φοῦν ἀλ λοῦ ἤ νά ζη τή σουν κά τι ἀ
πό κά που ἀλ λοῦ, για τί δέν ὑ πάρ χει τί πο τε πού νά 
χρειά ζων ται καί νά μήν εἶ ναι ὁ Ἴ δι ος γι’ αὐ τούς. 
Αὐ τός τούς γεν νᾷ, τούς αὐ ξά νει καί τούς τρέ φει. Εἴ
με θα τά μέ λη, καί Ἐ κεῖ νος εἶ ναι ἡ κε φα λή. Ὅ ταν 
χρει ά ζε ται νά ἀ γω νι σθοῦ με, ἀ γω νί ζε ται μαζί μας. Ὅ
ταν δι α κρι νώ με θα στόν ἀ γῶ να, ὁ ρί ζει τό ἔπαθλο καί 
μᾶς τό προσ φέ ρει. Καί, ὅ ταν νι κᾶμε, εὐθύς ἀμέ σως 
γί νε ται ὁ στέ φα νος τῆς νί κης. Μέ ποι όν τρόπο ὅ
μως εἶ ναι δυ να τόν νά ζή σω με τήν ἐν Χρι στῷ ζωή; Τί 
πρέ πει νά κά νω με, γιά νά συν α φθῇ καί νά ἑ νω θῇ ὁ 
Χρι στός τό σο στε νά μα ζί μας;

Ἡ ἐν Χρι στῷ ζωή ἐξ αρ τᾶ ται ἀφ’ ἑ νός μέν ἀ πό τόν 
Θεό, ἀφ’ ἑ τέ ρου δέ ἀ πό τή δι κή μας προσ πά θεια. Ὁ 
Χρι στός εἶ ναι πρά γμα τι πα ρών –ὄ χι ὅ πως τήν πρώ τη 

2. Ματθ. κη΄ 20.
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φο ρά– ἀλ λά μέ ἕ ναν ἄλ λο τρό πο θαυ μα στό, κα λύ
τε ρο καί τε λει ό τε ρο, διά τοῦ ὁ ποίου γινό με θα σύσ
σω μοι μέ Αὐ τόν καί σύ ζω οι καί μέ λη Του καί ὅ,τι 
πα ρό μοιο. Ἐ κεί νους δη λα δή πού μέ σύμ βο λα μι
μοῦν ται καί σάν σέ πί να κα ἀ πει κο νί ζουν τό θάνατο, 
τόν ὁ ποῖο ὄν τως ἀ πέ θα νε χά ριν τῆς δι κῆς μας ζω ῆς, 
τούς ἀ να και νί ζει καί τούς ἀ να πλάθει πρα γμα τι κά 
καί τούς κά νει κοι νω νούς τῆς δι κῆς Του ζω ῆς. Γι α τί 
στά ἱ ε ρά Μυ στή ρια εἰ κο νί ζου με τήν τα φή τοῦ Χρι
στοῦ καί ὁ μο λο γοῦ με τό θά να τό Του, καί ἔ τσι γεν
νώ με θα πνευ μα τι κῶς καί συν α πτό με θα ὑ περ φυ ῶς 
μέ τόν Σω τῆ ρα. Τό Βά πτι σμα μᾶς δί νει τήν ὕ παρ ξι 
καί γε νι κῶς τήν κα τά Χρι στόν ὑ πό στα σι. Τό Χρῖσμα 
κα θι στᾷ τέ λειο τόν ἀ να γεν νη μέ νο ἄν θρω πο ἐν στα
λά ζον τας μέ σα του ἐν έρ γεια κα τάλ λη λη γιά μιά τέ
τοια ζωή. Τέ λος, ἡ θεία Εὐ χα ρι στία συν τη ρεῖ καί δι
α τη ρεῖ αὐ τήν τή ζωή καί τήν ὑ γεία. Ζοῦ με, λοι πόν, 
πνευ μα τι κά μέ τόν Ἄρ το τῆς Θ. Εὐ χα ρι στί ας καί 
κι νού με θα διά τοῦ ἁ γίου Μύ ρου, ἀ φοῦ λά βα με τήν 
πνευ μα τι κή μας ὕ παρ ξι ἀ πό τό λου τρό τοῦ Βα πτί
σμα τος.

Αὐ τόν τόν δρό μο χά ρα ξε ὁ Κύ ρι ος ἐρ χό με νος σ’ 
ἐ μᾶς καί αὐ τήν τήν πύ λη ἄ νοι ξε μέ τήν εἴσ ο δό Του 
στόν κό σμο. Καί, ὅ ταν ἀ νέ βη κε στόν Πα τέ ρα Του, 
δέν θέ λη σε νά τήν κλεί σῃ, ἀλ λά διά μέ σου τῆς πύ λης 
αὐ τῆς, διά τῶν ἱ ε ρῶν Μυ στη ρί ων, ἔρ χε ται καί πά λι 
ἀ πό τόν Πα τέ ρα Του στούς ἀν θρώ πους. Αὐ τή εἶ ναι 
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καί ἡ με γα λύ τε ρη ἀ πό δει ξι τῆς φι λαν θρω πί ας τοῦ 
Θεοῦ. Ὁ Θε ός δέν με τέ δω σε στήν ἀν θρώ πι νη φύ σι 
ἕ να ὁ ποι ο δή πο τε ἀ γα θό κρα τών τας τά πε ρισ σό τε ρα 
γιά τόν Ἑ αυ τό Του, ἀλ λά τῆς ἐν στά λα ξε «πᾶν τό 
πλή ρω μα τῆς Θε ό τη τος»3, ὅ λον δη λα δή τόν πλοῦτο 
τῆς ἰ δι κῆς Του φύ σε ως. Ἔ τσι, διά τῆς με το χῆς μας 
στά Μυ στή ρια, γι νό με θα μέ το χοι στό θά να τό Του καί 
κοι νω νοί τοῦ Πά θους Του, δι α φεύ γου με τόν πνευμα
τι κό θά να το καί ἔ χου με τή ζωή, πού ἦλ θε νά μᾶς φέ
ρῃ. Δι ό τι λέ γει: «Ἦλ θον, ἵ να ζω ήν ἔ χω σι»4.

Ἐ πει δή, ὅ μως, ἐ μεῖς οἱ ἄν θρω ποι εἴ χα με κα ταστῆ 
δοῦ λοι τῆς ἁ μαρ τί ας μέ τή θέ λη σί μας, ἦ ταν ἀ δύνα
τον νά τήν νι κή σω με καί νά ζή σω με ἐν τῷ Θεῷ. Τήν 
ἁ μαρ τία μό νον ὁ Θε ός μπο ροῦ σε νά τήν θα να τώσῃ. 
Χρειά σθη κε, λοι πόν, νά ἑ νω θοῦν αὐ τά τά δύο, ἡ θεία 
δη λα δή καί ἡ ἀν θρώ πι νη φύ σι, ὥ στε τό ἴ διο πρόσ ω
πο νά ἔ χῃ καί τή φύ σι αὐ τοῦ πού ὤ φει λε νά πο λε
μή σῃ καί τή φύ σι Ἐ κεί νου πού μπο ροῦ σε νά νι κή σῃ. 
Αὐ τό καί ἔ γι νε: Ὁ Θε ός ἀ νέ λα βε τόν ὑ πέρ τῶν ἀν
θρώ πων ἀ γῶ να γε νό με νος ἄν θρω πος· καί ὡς ἄν θρω
πος νί κη σε τήν ἁ μαρ τία, ὄν τας κα θα ρός ἀ πό κά θε 
ἁ μαρ τία, ἀ φοῦ ἦ ταν Θε ός.

Ἀλ λά καί με τά τήν ἐν αν θρώ πη σι δέν εἶ χε ἀ κόμη 
ὁ κά θε ἄν θρω πος ἀ γω νι σθῆ καί νι κή σει, καί, ἑ πομέ
νως, δέν εἶ χε λυ τρω θῆ ἀ πό τά δε σμά τῆς ἁμαρ τίας. 

3. Κολ. β΄ 9.
4. Ἰω. ι΄ 10.
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Καί αὐ τό τό πρα γμα το ποί η σε ὁ Ἴ δι ος ὁ Σω τήρ ἡ μῶν 
μέ τίς πλη γές, τόν Σταυ ρό, τό θά να το καί τά πα ρό
μοια πού δο κί μα σε, δί νον τας στόν κά θε ἄνθρω πο 
τήν ἐξ ου σία νά θα να τώ σῃ τήν ἁ μαρ τία καί νά γί νῃ 
κοι νω νός τῆς νί κης Του. Χρη σι μο ποι εῖ ὁ ἀ να μάρ τη
τος Δε σπό της τό φάρ μα κο τῶν θλί ψε ων καί τοῦ θα
νά του, αὐ τό πού εἶ χε πα ρα χω ρή σει ἀ μέ σως με τά τή 
διά πρα ξι τοῦ προ πα το ρι κοῦ ἁ μαρ τή μα τος γιά τήν 
ἀρ ρώ στια τοῦ ἀν θρώ που, καί με τα βι βά ζε ται σέ μᾶς 
ἡ δύ να μι «τοῦ πο τη ρίου τοῦ πά θους Του»5, ἐ πει δή 
ὁ Ἴ δι ος δέν εἶ χε ἴ χνος ἀρ ρώ στι ας, γιά νά τή θε ρα
πεύ σῃ τό φάρ μα κο πού ἔ λα βε. Ὑ πο μέ νει πολ λά δει
νά, πε θαί νει ἀ πο λο γού με νος ὡς ἄν θρω πος γιά λο γα
ρι α σμό τῶν ἀν θρώ πων καί χα ρί ζει στούς δε σμί ους 
τήν ἐ λευ θε ρία, τήν ὁ ποία δέν ἔ χει ἀ νάγ κη Αὐ τός ὡς 
Θε ός καί Δε σπό της. Ἔ τσι διά τοῦ θα νά του τοῦ Σω
τῆ ρος με τα βι βά ζε ται σέ μᾶς ἡ ἀ λη θι νή ζωή.

Ὅ ταν με τέ χω με στά Μυ στή ρια τοῦ Βα πτί σμα τος, 
τοῦ Χρί σμα τος καί τῆς Θεί ας Εὐ χα ρι στί ας, δέν ἀ γω
νι ζό με θα οὔ τε κο πιά ζο με, ἀλλ’ ἐξ υ μνοῦ με τόν ἀ γῶ
να τοῦ Χρι στοῦ, τι μοῦ με τή νί κη Του, προσ κυ νοῦ με 
τό τρό παιό Του καί δεί χνου με μία σφο δρή καί ἀ νέκ
φρα στη ἀ γά πη γιά τόν Νι κη τή. Μέ τόν τρό πο αὐ τό 
κά νου με, ὅ σον εἶ ναι δυ να τόν, δι κά μας τά τραύ μα
τα, τήν πλη γή καί τό θά να τό Του καί γευ ό με θα τήν 
ἴ δια τήν Σάρ κα τοῦ νε κρω θέν τος καί ἀ να στάν τος 

5. Πρβλ. Μαρκ. ι΄ 38.
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Χρι στοῦ. Γι’ αὐ τό ἑ πό με νο εἶ ναι νά λαμ βά νω με νί
κη καί στέ φα νο, τά ὁ ποῖα εἶ ναι καρ πός πό νων καί 
ἱ δρώ των. Ὁ Νι κη τής Χρι στός δέν ἔ χει ἀ νάγ κη ἀ πό 
τά ἔ πα θλα, ἀλ λά θε ω ρεῖ ἔ πα θλο τοῦ ἀ γῶ νος Του τό 
στέ φα νο τοῦ ὀ πα δοῦ Του. Καί ὁ στέ φα νος αὐ τός 
δέν εἶ ναι ἕ να μέ ρος τῆς δό ξης τοῦ Νι κη τοῦ, ἀλλ’ ὁ 
Ἴ δι ος ὁ Νι κη τής στε φα νω μέ νος. Εἶ ναι δέ ἄ ξιο θαυ
μα σμοῦ καί τό ἑ ξῆς: Ἐ μεῖς δέν συμ με τεί χα με στό 
Πά θος καί στό θά να το τοῦ Χρι στοῦ, ἀλ λά μό νος Του 
ἀ γω νί σθη κε· ὅ ταν ὅ μως ἐ πρό κει το νά στε φα νω θῇ, 
τό τε μᾶς ἔ κα νε κοι νω νούς τῶν ἀ γα θῶν Του.

Ἀ να δυ ό με νοι λοι πόν ἀ πό τό ὕ δωρ τοῦ Βα πτί σμα
τος, τό ὁ ποῖο ἔ χει τήν ἰ σχύ τοῦ θα νά του καί τῆς τα
φῆς τοῦ Χρι στοῦ, φέ ρου με στήν ψυ χή καί σέ ὅ λα τά 
μέ λη τοῦ σώ μα τός μας τόν Ἴ διο τόν Σω τῆ ρα. Ἔ τσι 
ὁ Χρι στός κα τα λαμ βά νει τίς «εἰ σό δους τῆς ζω ῆς», 
αὐ τές ἀ πό τίς ὁ ποῖ ες εἰσ ά γου με στόν ὀρ γα νι σμό μας 
τόν ἀ έ ρα καί τήν τρο φή, γιά νά δι α τη ρού με θα στή 
ζωή. Ἀ πό τή μιά εἰσ έρ χε ται ὡς μύ ρο καί εὐ ω δία καί 
ἀ πό τήν ἄλ λη ὡς τρο φή κά νον τας δι κές Του καί τίς 
δύο αὐ τές θυ ρί δες. Ἀ να μι γνύ ε ται καί ἑ νώ νε ται μα ζί 
μας, μᾶς κά νει δι κό Του Σῶ μα καί γί νε ται γιά μᾶς 
ὅ,τι εἶ ναι ἡ κε φα λή γιά τά ὑ πό λοι πα μέ λη τοῦ σώ
μα τος. Ἐ πει δή, λοι πόν, εἶ ναι γιά μᾶς Κε φα λή, γι’ 
αὐ τό γί νον ται δι κά μας καί ὅ λα τά ἀ γα θά Του, ἀ
φοῦ τά τῆς κε φα λῆς με τα βι βά ζον ται ὁ πωσ δή πο τε σ’ 
ὁ λό κλη ρο τό σῶ μα. Ἡ μό νη συν ει σφο ρά μας στήν ἐν 
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Χρι στῷ ζωή εἶ ναι αὐ τή: Νά δι α τη ρή σω με τίς δω ρε
ές πού λά βα με, νά δι α φυ λά ξω με τά χα ρί σμα τα πού 
μᾶς δό θη καν καί νά μήν πε τά ξω με τόν στέ φα νο πού 
μέ πολ λούς ἱ δρῶ τες καί κό πους ἔ πλε ξε γιά μᾶς ὁ 
Θε ός.

Αὐ τή εἶ ναι ἡ ἐν Χρι στῷ ζωή: Συγ κρο τεῖ ται διά 
τῶν ἱ ε ρῶν Μυ στη ρί ων, ἀλ λά φαί νε ται πώς συν ερ
γεῖ κά πως σ’ αὐ τήν καί ἡ ἀν θρώ πι νη προσ πά θεια. 
Ὅ ποι ος, λοι πόν, θέ λει νά μι λή σῃ γιά τήν ἐν Χρι στῷ 
ζωή, εἶ ναι ἑ πό με νο νά ἀ να φερ θῇ ἀρ χι κά στό κά θε 
Μυ στή ριο χω ρι στά, καί ἐν συν ε χείᾳ νά ἐ ξε τά σῃ τήν 
ἐρ γα σία τῆς ἀ ρε τῆς πού ὀ φεί λει νά κά νῃ κά θε πι
στός.

(Συ νε χί ζε ται)
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«Ο ΠΟΙ ΩΝ ΤΟ ΘΕ ΛΗ ΜΑ ΤΟΥ ΘΕ ΟΥ
ΜΕ ΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙ Ω ΝΑ»(*)

† Ἀρ χιμ. Χρι στο φό ρου 
Κα θη γου μέ νου Ἱ. Μο νῆς Ὁ σίου Γρη γο ρί ου

Εὐ χα ρι στοῦ με τόν Ἅ γιο Θεό πού μᾶς ἀ ξί ω σε καί 
ἐ φέ τος νά ἑ ορ τά σου με τήν Κυ ρι α κή τῆς Τυ ρι

νῆς καί νά συν έλ θου με ὅ λοι στήν Τρά πε ζα τῆς Συγ
χω ρή σε ως, πού γί νε ται κά θε χρό νο τό ἑ σπέ ρας τῆς 
Κυ ρι α κῆς τῆς Τυ ρι νῆς.

Σή με ρα τό πρωΐ στό Συν α ξά ρι τῆς Κυ ρι α κῆς τῆς 
Τυ ρι νῆς δι α βά σα με: «Τῇ αὐ τῇ ἡ μέ ρᾳ, ἀ νά μνη σιν ποι
ού με θα τῆς ἀ πό τοῦ Πα ρα δεί σου τῆς τρυ φῆς ἐ ξο
ρίας τοῦ Πρω το πλά στου Ἀ δάμ».

Ἡ Ἐκ κλη σία μᾶς ὑ πεν θυ μί ζει τήν ἐ ξο ρία τῶν 
Πρω το πλά στων ἀ πό τόν Πα ρά δει σο τῆς τρυ φῆς, γιά 
νά μᾶς το νί σῃ ὅ τι βρι σκό μα στε στήν ἐ ξο ρία καί ὅ
τι πρέ πει νά ἐ πι στρέ ψου με στόν Πα ρά δει σο, δι ό τι 
«οὐκ ἔ χο μεν ὧ δε μέ νου σαν πό λιν, ἀλ λά τήν μέλ
λου σαν ἐ πι ζη τοῦ μεν»1. Ὁ χρό νος τῆς ζω ῆς μας εἶναι 

(*) Πνευματικές νουθεσίες τοῦ σεβαστοῦ καθηγουμένου ἡμῶν ἐπί 
τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 25/210/3/2019.
1. Ἑβρ. ιγ΄ 14.
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χρό νος ἐ πι στρο φῆς στόν Πα ρά δει σο, ἐ πι στρο φῆς στόν 
Χρι στό, ἐ πι στρο φῆς στήν Ζωή.

Ὁ Θε ός ἀ πό ἄ πει ρη ἀ γά πη ἐ δη μι ούρ γη σε τόν ἄν
θρω πο κατ’ εἰ κό να Του, γιά νά με τέ χῃ τῆς δό ξης καί 
μα κα ρι ό τη τος τοῦ Θεοῦ, τόν στό λι σε μέ διά φο ρα 
χα ρί σμα τα, τήν ἐ λευ θε ρία, τό αὐ τε ξού σιο, τό λο γι κό, 
τό δη μι ουρ γι κό. Κά νον τας ὁ ἄν θρω πος σωστή χρῆ σι 
τῶν χα ρι σμά των πού τοῦ ἔ δω σε ὁ Θε ός, ὁ δη γεῖ ται 
στόν Θεό, ὁ δη γεῖ ται στήν Ζωή. Κά νον τας ὅ μως κα κή 
χρῆ σι τῶν χα ρι σμά των πού τοῦ δώ ρι σε ὁ Θε ός, ὁ
δη γεῖ ται στήν ἀ πώ λεια, ὁ δη γεῖ ται στόν πνευ μα τι κό 
θά να το.

Ὁ Ἀ δάμ ἐξ ο ρί σθη κε, δι ό τι πα ρέ βη τήν ἐν το λή τοῦ 
Θεοῦ καί ἔ κα νε τό δι κό του θέ λη μα, πι στεύ ον τας 
πώς ἔ τσι θά ἀ πο κτοῦ σε πλή ρη ἐ λευ θε ρία καί ὅ τι θά 
γί νῃ θε ός, χω ρίς τήν Χά ρι τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἀ δάμ δέν ἔ
κα νε σω στή χρῆ σι τῶν χα ρι σμά των πού τοῦ ἔ δω σε 
ὁ Θε ός, μέ ἀ πο τέ λε σμα νά χά σῃ τόν Πα ρά δει σο καί 
νά ὁ δη γη θῇ στόν πνευ μα τι κό θά να το.

Ἐ δῶ βλέ που με ὅ τι τό θέ λη μα τοῦ Ἀ δάμ δέν ταυ
τί ζε ται μέ τό θέ λη μα τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἅ γι οι Πατέρες ὁ
μι λοῦν γιά δύο θε λή μα τα τοῦ Θεοῦ: τό κατ’ εὐδοκί αν 
καί τό κα τά πα ρα χώ ρη σιν. Τό κατ’ εὐ δο κί αν θέ λη μα 
τοῦ Θεοῦ εἶ ναι ἐ κεῖ νο πού πρα γμα τι κά θέλει ὁ Θε ός, 
δι ό τι αὐ τό ἀ να παύ ει καί τόν Θεό καί τόν ἄν θρω πο. 
Τό κα τά πα ρα χώ ρη σιν θέ λη μα τοῦ Θεοῦ εἶ ναι ἐ κεῖ
νο πού δέν ἀ να παύ ει τόν Θεό, ἀλ λά τό πα ρα χω ρεῖ, 
δη λα δή τό ἐ πι τρέ πει, τό ἀ φή νει, δέν τό ἐμ πο δί ζει.
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Αὐ τό τό βλέ που με πο λύ κα θα ρά στήν πα ρα βο λή 
τοῦ Ἀ σώ του υἱ οῦ2, ὅ που ὁ Θε ός Πα τέ ρας δέν ἐμ πο
δί ζει τό παι δί Του νά πά ρῃ τό «ἐ πι βάλ λον μέρος 
τῆς οὐ σί ας» του καί νά φύ γῃ σέ χώ ρα μα κρι νή, μα
κρυά ἀ πό τήν ἐ πί βλε ψι καί ἐξ ου σία τοῦ Πα τέ ρα του, 
νο μί ζον τας ὅ τι ἔ τσι θά ἀ πο κτοῦ σε πλή ρη ἐ λευθε ρία 
καί ὅ τι θά εἶ χε εὐ τυ χία καί ἀ νά παυ σι χω ρίς τήν βο
ή θεια τοῦ Πα τέ ρα του.

Ἐ δῶ, στήν πε ρί πτω σι τοῦ Ἀ σώ του, ὅ πως καί στήν 
πε ρί πτω σι τοῦ Ἀ δάμ, πού εἶ ναι ὁ πρῶ τος ἄ σω τος 
μέ σα στήν ἱ στο ρία τῆς ἀν θρω πό τη τος, ἔ χου με τό κα
τά πα ρα χώ ρη σιν θέ λη μα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Θε ός Πα τέ ρας δέν ἐμ πο δί ζει τόν νε ώ τε ρο υἱό 
νά κά νῃ τό θέ λη μά του, τό ὁ ποῖο δέν εἶ ναι σύμ φω νο 
μέ τό θέ λη μα τοῦ Θεοῦ, ὅ μως δέν τόν ἀ πορ ρί πτει, 
δέν τόν δι α γρά φει ἀ πό τό βι βλίο τῆς Ζω ῆς, πε ρι μέ
νον τας τήν ἐ πι στρο φή του. Ἐν δι α φέ ρε ται γι’ αὐ τόν, 
τόν πα ρα κο λου θεῖ σέ κά θε του βῆ μα καί δη μι ουρ γεῖ 
συν θῆ κες κα τάλ λη λες, πού θά τόν βο η θή σουν νά κα
τα λά βῃ τό λά θος του καί ἐ λεύ θε ρα, ἐν με τα νοίᾳ, νά 
ἐ πι στρέ ψῃ πί σω στόν Πα τέ ρα του, ἐκ πλη ρώ νον τας 
ἔ τσι τό κατ’ εὐ δο κί αν θέ λη μα τοῦ Πα τρός.

Οἱ Πρω τό πλα στοι μέ σα στόν Πα ρά δει σο δι έ πρα
ξαν τέσ σε ρα βα σι κά ἁ μαρ τή μα τα: τήν γα στρι μαρ γία, 
τήν πα ρα κοή, τήν ὑ περ η φά νεια καί τήν ἀ με τα νο η
σία. Καί στά τέσ σε ρα αὐ τά ἁ μαρ τή μα τα βλέ που με 

2. Λουκ. ιε΄ 1132.
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ὅ τι τό θέ λη μα τῶν Πρω το πλά στων δέν ταυ τί ζε ται μέ 
τό θέ λη μα τοῦ Θεοῦ.

Σέ ὅ λα αὐ τά μπο ροῦ με νά ποῦ με ὅ τι οἱ Πρω τό
πλα στοι δέν εἶ χαν πλή ρη ἐμ πι στο σύ νη στήν Πρό νοια 
τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐ τό καί θέ λη σαν πρίν τήν ὥ ρα τους 
νά πε τύ χουν ἐ κεῖ νο πού ὁ Θε ός προ ώ ρι ζε γι’ αὐ
τούς, ὅ ταν θά ἐρ χό ταν τό πλή ρω μα τοῦ χρό νου.

Ἡ πλή ρης ἐμ πι στο σύ νη στήν Πρό νοια τοῦ Θεοῦ 
μᾶς βο η θά ει σέ κά θε στι γμή τῆς ζω ῆς μας νά ζη τᾶ με 
καί νά θέ λου με νά κά νου με τό θέ λη μα τοῦ Θεοῦ «τό 
ἀ γα θόν καί εὐ ά ρε στον καί τέ λει ον»3. Καί ὅ πως ἔ
λε γε ὁ ἅ γι ος Ἰ ω άν νης ὁ θαυ μα τουρ γός: «Ὅ ποι ος 
ταύ τι σε ἀ πό λυ τα τήν θέ λη σί του μέ τό θέ λη μα τοῦ 
Θεοῦ, ὅ ποι ος ὅ λα ὅ σα τοῦ συμ βαί νουν τά δέ χε ται 
ὁ λο πρό θυ μα σάν ἀ πό τά χέ ρια τοῦ Θεοῦ, αὐ τός ἀ
πο λαμ βά νει τήν οὐ ρά νια μα κα ρι ό τη τα ἤ δη ἀ πό τήν 
πα ροῦ σα ζωή. Χά ρις στήν αὐ τα πάρ νη σί του καί τήν 
ἀ γά πη του πρός τόν Θεό γεύ ε ται τήν ἀ νέκ φρα στη 
χα ρά, πού δέν μπο ροῦν νά γευ θοῦν ὅ σοι δέν ἀρ
νοῦν ται τήν φι λαυ τία τους καί τό θέ λη μά τους. Τήν 
εἰ ρή νη τῆς καρ δι ᾶς του δέν μπο ροῦν νά τήν δι α τα
ρά ξουν οἱ συμ φο ρές καί οἱ θλί ψεις, κα θώς γνω ρί ζει 
ὅ τι αὐ τές πα ρα χω ροῦν ται ἀ πό τόν Θεό γιά τό συμ
φέ ρον του»4.

3. Ρωμ. ιβ΄ 2.
4. Ἁγ. Ἰωάννου θαυματουργοῦ, Μητροπολίτου Τομπόλσκ, Ἡλιοτρόπιο, 
ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπός Ἀττικῆς 2019, σελ. 79.
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Ἡ πε ρί ο δος τῆς Με γά λης Τεσ σα ρα κο στῆς ἀρ χί ζει 
μέ τήν ἐ ξο ρία τοῦ Ἀ δάμ ἀ πό τόν Πα ρά δει σο καί τε
λει ώ νει μέ τήν Ἀ νά στα σι τοῦ Χρι στοῦ καί συμ βο λί
ζει τόν χρό νο τῆς ζω ῆς κά θε ἀν θρώ που.

Κατ’ αὐ τήν τήν πε ρί ο δο οἱ ἅ γι οι Πα τέ ρες ὥ ρι σαν 
ἐν το νώ τε ρο πνευ μα τι κό ἀ γῶ να μέ τήν νη στεία, τήν 
ὑ πα κοή, τήν τα πεί νω σι, τήν με τά νοια, τήν συγ χω ρη
τι κό τη τα, ἀ πο βλέ πον τας στήν κά θαρ σι τῶν πι στῶν 
ἀ πό τά πά θη τῆς φι λαυ τί ας, τῆς φι λη δο νί ας καί τῆς 
φι λαρ γυ ρί ας, πού εἶ ναι προϋ πό θε σις γιά τήν θέ ω σι 
τοῦ ἀν θρώ που.

Ἡ ζωή τοῦ κά θε ἀν θρώ που εἶ ναι πε ρί ο δος ἐ πι
στρο φῆς στόν Θεό Πα τέ ρα, εἶ ναι πε ρί ο δος ἐκ ζη τή
σε ως τοῦ θε λή μα τος τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας καί ταυ
τί σε ως τοῦ δι κοῦ μας θε λή μα τος μέ τό θέ λη μα τοῦ 
Θεοῦ.

Τό «θέ λη μα τοῦ Θεοῦ», τό ἀ γα θόν καί εὐ ά ρε
στον καί τέ λει ον, εἶ ναι «ὁ ἁ γι α σμός ἡ μῶν»5. Καί «ὁ 
ποι ῶν τό θέ λη μα τοῦ Θεοῦ μέ νει εἰς τόν αἰ ῶ να»6.

Ἄς ὑ πο δε χθοῦ με λοι πόν μέ χα ρά τήν Ἁ γία καί 
Με γά λη Τεσ σα ρα κο στή, ἡ ὁ ποία θά μᾶς βο η θή σῃ 
πε ρισ σό τε ρο στόν πνευ μα τι κό μας ἀ γῶ να νά ταυ τί
σου με τό θέ λη μά μας μέ τό θέ λη μα τοῦ Θεοῦ, καί ὁ 
Θε ός νά βα σι λεύῃ πάν το τε μέ σα στήν καρ διά μας.

5. Α΄ Θεσ. δ΄ 3.
6. Α΄ Ἰωάν. β΄ 17.
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ΠΟ ΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙ ΣΤΟΝ(*)

† Ἀρ χιμ. Χρι στο φό ρου 
Κα θη γου μέ νου Ἱ. Μο νῆς Ὁ σίου Γρη γο ρί ου

Οἱ ἅ γι ες Μυ ρο φό ρες γυ ναῖ κες, ἀλ λά καί ὁ Ἰ ω σήφ 
ὁ ἀ πό Ἀ ρι μα θαί ας καί ὁ Νι κό δη μος ὁ νυ κτε ρι

νός μα θη τής, ἦ σαν οἱ ἄν θρω ποι πού ὑ πη ρέ τη σαν τόν 
Χρι στό, δι α κό νη σαν τόν Χρι στό, ὑ πη ρέ τη σαν δη λα
δή τήν Ἐκ κλη σία.

Μά λι στα ὁ Ἰ ω σήφ ὁ ἀ πό Ἀ ρι μα θαί ας ἐ τόλ μη σε 
νά πάη στόν Πι λά το, γιά νά ζη τή σῃ τό σῶ μα τοῦ 
Ἰ η σοῦ. Ἦ ταν δύσ κο λο τό νά ζη τή σῃ κα νείς κά τι τέ
τοιο. Ἦ ταν ἐ πι κίν δυ νο καί νά τόν συλ λά βουν, καί 
νά τόν κλεί σουν στήν φυ λα κή, καί νά χά σῃ καί τήν 
ζωή του. Ἀλ λά ἡ ἀ γά πη πού εἶ χε γιά τόν Χρι στό τόν 
ἀ νάγ κα σε νά τολ μή σῃ νά ζη τή σῃ τό σῶ μα Του. Ἡ 
ἀ γά πη τοῦ ἔ δω σε τήν τόλ μη αὐ τή, ὅ πως καί στόν 
ἅ γιο Νι κό δη μο, δι ό τι καί αὐ τός συν είρ γη σε μα ζί μέ 
τόν ἅ γιο Ἰ ω σήφ στό νά κα τε βά σουν τόν Χρι στό ἀ πό 
τόν Σταυ ρό, νά τόν τυ λί ξουν μέ σα στό σιν δό νι καί 
νά τόν βά λουν μέ σα στόν Τά φο.

(*) Πα ραι νέ σεις τοῦ σε βα στοῦ Γέ ρον τός μας κα τά τήν Κυ ρι α κήν τῶν 
Μυ ρο φό ρων εἰς τήν Σύν α ξιν τῆς Ἀ δελ φό τη τός μας, 224/1252019.
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Τό ἴ διο ἔ κα ναν καί οἱ ἅ γι ες Μυ ρο φό ρες γυ ναῖ κες 
ἀ πό τήν ὑ περ βο λι κή ἀ γά πη πού εἶ χαν στόν Χρι στό. 
Δέν ἐ δί στα σαν νά πᾶνε στό μνῆ μα τήν νύ χτα. Δέν 
φο βή θη καν οὔ τε τήν νύ χτα οὔ τε τούς στρα τι ῶ τες. 
Πα ρέ βλε ψαν ἀ κό μη καί τόν λο γι σμό τους πού τούς 
ἔ λε γε: «τίς ἀ πο κυ λί σει ἡ μῖν τόν λί θον;»1. Δι ό τι ὑ
πῆρ χε ἕ νας με γά λος βρά χος ἐ κεῖ, μέ τόν ὁ ποῖο εἶ χαν 
κλεί σει τό μνη μεῖο, καί δέν μπο ροῦ σε κα νείς εὔ κο λα 
νά τόν με τα κι νή σῃ. Ὅ μως ὅ λα αὐ τά δέν ἐ στά θη σαν 
ἐμ πό διο στήν πο ρεία τους πρός τόν Χρι στό.

Ἔ τσι πρέ πει νά συμ βαί νῃ καί σέ μᾶς, ἐ πει δή καί 
ἡ δι κή μας ζωή εἶ ναι μία πο ρεία πρός τόν Χρι στό, 
εἶ ναι μία ὑ πη ρε σία, μία δι α κο νία, πού καί ἐ μεῖς ὀ
φεί λου με νά κά νου με πρός τόν Χρι στό. Ἡ ὁ ποι α δή
πο τε δυσ κο λία, τό ὁ ποι ο δή πο τε βά ρος πού θά αἰ
σθαν θοῦ με στήν ζωή μας, ἤ ἀ πό κά ποια συ κο φαν τία 
ἤ ἀ πό κά ποια κο ροϊ δία ἤ ἀ πό κά ποια πε ρι φρό νη σι 
πού θά μᾶς δεί ξουν ἤ ἀ πό κά ποια στε νο χώ ρια πού 
θά μᾶς ἔλ θῃ, δέν πρέ πει νά γί νῃ ἐμ πό διο στήν πο
ρεία μας πρός τόν Χρι στό. Δι ό τι, ἄν ἐ μεῖς ἐ πιμείνου
με σ’ αὐ τήν τήν πο ρεία, ὁ Χρι στός θά ἔλ θῃ καί θά 
«ἀ πο κυ λί σῃ τόν λί θον», ὅ πως ἔ κα νε καί γιά τίς Μυ
ρο φό ρες γυ ναῖ κες, οἱ ὁ ποῖ ες, ὅ ταν προ χώ ρη σαν, ἄν 
καί εἶ χαν τόν λο γι σμό τους, εἶ δαν «ὅ τι ἀ πο κε κύ λι
σται ὁ λί θος», ἔ φυ γε ὁ λί θος ἀ πό τήν θέ σι του· τόν 

1. Μάρκ. ιστ΄ 3.
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πῆ ρε ὁ Θε ός, ὁ ὁ ποῖ ος εἶ δε τόν πό θο τους καί τήν 
ἀ γά πη τους.

Ὅ λη αὐ τή ἡ τόλ μη καί ἡ ἀν δρεία πού εἶ χαν καί ὁ 
Ἰ ω σήφ καί ὁ Νι κό δη μος καί οἱ Μυ ρο φό ρες γυ ναῖ κες 
ἦ ταν καρ πός τῆς ἀ γά πης πού εἶ χαν γιά τόν Χρι στό. 
Ἦ σαν ἀ πο φα σι σμέ νοι νά πε θά νουν γιά τόν Χρι στό, 
γι’ αὐ τό καί ἐ τόλ μη σαν καί ἔ κα ναν ὅ,τι ἔ κα ναν. Ὅ
ταν κά ποι ος πρα γμα τι κά ἀ γα πᾷ τόν Χρι στό, λαμ
βά νει αὐ τούς τούς καρ πούς γιά τήν ἀ γά πη του.

Αὐ τή ἡ δι α κο νία τῆς Ἐκ κλη σί ας, πού εἶ ναι τό Σῶ
μα τοῦ Χρι στοῦ, συν ε χί ζε ται μέ σα στούς αἰ ῶ νες ἀ
πό τούς πι στούς Χρι στι α νούς. Ὅ ποι ος εἶ ναι πι στός 
Χρι στι α νός δι α κο νεῖ, ὑ πη ρε τεῖ τήν Ἐκ κλη σία. Καί 
ἄν πα ρα μεί νῃ στα θε ρός στήν δι α κο νία του αὐ τή, τό
τε καί αὐ τός θά συν αν τή σῃ τόν Χρι στό. Ἀ πό τήν στι
γμή πού κά ποι ος ὑ πη ρε τεῖ τόν Χρι στό, θά ἀ κού σῃ 
καί αὐ τός τό «χαί ρε τε»2, πού εἶ πε ὁ Χρι στός στίς 
Μυ ρο φό ρες γυ ναῖ κες.

Αὐ τό τό «χαί ρε τε» πού ἄ κου σαν οἱ Μυ ρο φό ρες 
γυ ναῖ κες ἦ ταν ἡ ἀν τα μοι βή γιά τήν ἀ γά πη πού εἶ χαν 
πρός τόν Χρι στό. Καί ὄ χι μό νον αὐ τό, ἀλ λά ἀ ξι ώ
θη καν καί νά δοῦν τόν Χρι στό καί νά τόν ἀ κού σουν 
καί νά τίς βά λῃ νά με σο λα βή σουν στό νά εἰ δο ποιή
σουν τούς Μα θη τάς Του, οἱ ὁ ποῖ οι ἐ δί στα σαν νά 
πᾶ νε στόν Τά φο. Καί ἀ ξι ώ θη καν ὅ λα αὐ τά οἱ Μυρο

2. Ματθ. κη΄ 9.
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φό ρες, ἐ πει δή δέν ἔ παυ σαν τήν πο ρεία τους πρός 
τόν Χρι στό. 

Καί ἐ μεῖς, πα τέ ρες, νά μεί νου με στα θε ροί σ’ αὐ
τήν τήν πο ρεία μας πρός τόν Χρι στό. Ὅ,τι ἐμ πό διο 
καί νά ἔ χου με, δέν πρέ πει νά στα μα τοῦ με τήν πο
ρεία μας πρός τόν Χρι στό, οὔ τε νά ἀ πο γο η τευ ό μα
στε οὔ τε νά στε νο χω ρι ό μα στε, ἀλ λά νά συν ε χί ζου με 
τόν ἀ γῶ να μας. Ὁ Ἴ δι ος ὁ Χρι στός θά πά ρη τό βά
ρος πού ἔ χου με ἐ πά νω μας, ὁ Ἴ δι ος ὁ Χρι στός θά 
ση κώ σῃ τόν λί θο πού ἔ χου με καί ἐ μεῖς, ὅ ταν δῇ ὅ τι 
καί ἐ μεῖς ἀ γω νι ζό μα στε, θυ σι α ζό μα στε, ἀ παρ νού
μα στε τά θε λή μα τά μας, ἀ παρ νού μα στε τίς ἐ πι θυ
μί ες μας καί προσ πα θοῦ με νά κά νου με στήν ζωή 
μας αὐ τό πού θέ λει ὁ Θε ός.

Ὁ Χρι στός νά μᾶς δί νῃ τήν Χά ρι Του νά ἀ γω νι
σθοῦ με, πα τέ ρες, στό νά ἀ παρ νη θοῦ με τόν ἑ αυ τό 
μας, στό νά ἔ χου με τα πεί νω σι, γιά νά μπο ρέ σου με 
ἔ τσι νά προ χω ρή σου με.
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ΤΟ ΒΙ ΒΛΙΟ «ΠΝΕΥ ΜΑ ΤΙ ΚΑ ΓΥ ΜΝΑ ΣΜΑ ΤΑ»
ΤΟΥ Α ΓΙ ΟΥ ΝΙ ΚΟ ΔΗ ΜΟΥ ΤΟΥ Α ΓΙ Ο ΡΕΙ ΤΟΥ(*)

Ἱ ε ρο μο νά χου Ἀρ τε μίου Γρη γο ριά του

Παν ο σι ο λο γι ώ τα τε ἅ γιε Κα θη γού με νε τῆς Ἱ. Μο
νῆς ταύ της τοῦ ὁ σίου Νι κο δή μου τοῦ Ἁ γι ο ρεί του 

Ἀρ χιμ. Χρυ σό στο με!
Ἀ γα πη τοί ἐν Χρι στῷ πα τέ ρες καί ἀ δελ φοί!
Μέ πολ λή χα ρά καί συγ χρό νως πο λύ φό βο ἔρχο

μαι σή με ρα νά κα τα θέ σω τόν πε νι χρό μου λό γο στήν 
πλού σια αὐ τή παν δαι σία πρός τι μήν τοῦ ἁ γίου Νι
κο δή μου τοῦ Ἁ γι ο ρεί του. Χα ρά, δι ό τι ἀ ξι ώ θη κα νά 
ξα να με λε τή σω, νά ἐν τρυ φή σω, νά ὠ φε λη θῶ καί ἐν 
συν ε χείᾳ νά μοι ρα στῶ μα ζί σας τίς πνευ μα τι κές νου
θε σί ες τοῦ προσ φι λοῦς μας αὐ τοῦ Ἁ γίου, μέ σα ἀ πό 
τό θε ο φώ τι στο συγ γρα φι κό του ἔρ γο: «Πνευ μα τι κά 
Γυ μνά σμα τα». Πα ράλ λη λα φό βος μέ συν έ χει, δι ό τι 
δέν θε ω ρῶ τόν ἑ αυ τό μου κα τάλ λη λο γιά μιά τέ τοια 
ἀ νά λυ σι, ἀν τι κρύ ζον τας τό ὕ ψος τῶν νο η μά των καί 

(*) Εἰσ ή γη σις εἰς τό Γ΄ Ἐ πι στη μο νι κόν Συν έ δρι ον, ἐ πί τῇ συμ πλη ρώ
σει 210 ἐ τῶν ἀ πό τῆς κοι μή σε ως τοῦ ὁ σίου πα τρός ἡ μῶν Νι κο δή μου 
τοῦ Ἁ γι ο ρεί του, τό ὁ ποῖ ον ἔ λα βε χώ ραν ἀ πό τήν 20ήν ἕ ως τήν 22αν 
Σε πτεμ βρίου 2019 ἐν τῇ Ἱ. Μο νῇ Ὁ σίου Νι κο δή μου Γου με νίσ σης.
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κατ’ ἐ πέ κτα σιν τό ὕ ψος τῆς ἁ γι ό τη τος τοῦ ἐν λό γῳ 
Ἁ γίου μας, καί συγ κρί νον τάς το μέ τό βά θος τῆς ἀ
μα θεί ας καί ἐμ πα θεί ας μου.

Ὅ μως ὁ λό γος τῆς ὑ πα κο ῆς πρός τήν ἀ γά πη τοῦ 
σε βα στοῦ Κα θη γου μέ νου τῆς Ἱ ε ρᾶς αὐ τῆς Μο νῆς Ἀρ
χι μαν δρί του Χρυ σο στό μου, ὅ σο καί πρός τήν πα ρό
τρυν σι τοῦ σε βα στοῦ μας Κα θη γου μέ νου Ἀρχι μαν
δρί του Χρι στο φό ρου, μοῦ δί νει θάρ ρος νά συνε χί σω. 
Τούς εὐ χα ρι στῶ καί τούς δύο. Ἐ πι τρέ ψα τέ μου νά 
συγ χα ρῶ ἐ πί σης καί ὅ λη τήν ἀ δελ φό τη τα αὐ τῆς τῆς 
Ἱ. Μο νῆς, πού μέ τό πα ρόν συν έ δριο μᾶς δί νουν τήν 
εὐ και ρία νά “ξα να φρε σκά ρου με” τή μνή μη τῶν ἱ ε
ρῶν συγ γραμ μά των τοῦ ὁ σίου Νι κο δή μου, νά ἀ να
και νί σου με τόν πρῶ το μο να χι κό μας πό θο καί ζῆ λο, 
καί νά ξα να γυ μνα στοῦ με μέ τίς θεῖ ες πα ραι νέ σεις 
του.

Ὁ σο φώ τα τος ἅ γι ος Νι κό δη μος εἶ ναι ἴ σως ὁ πολυ
γρα φώ τα τος ἐκ κλη σι α στι κός Πα τήρ τῶν τε λευ ταί ων 
αἰ ώ νων, μα ζί μέ τόν ἅ γιο Νε κτά ριο. Λέ νε πώς ἔ χει 
γρά ψει πε ρί τά 200 βι βλία (κά ποια δέν ἔ χουν ἀ κό μη 
ἐκ δο θῆ) τά ὁ ποῖα θρέ φουν πνευ μα τι κά τήν Ὀρ θό δο
ξη Ἐκ κλη σία μας πά νω ἀ πό 200 χρό νια, πού ση μαί
νει 7 γε νε ές πι στῶν. Νά θυ μη θοῦ με μό νο τή φρά σι τοῦ 
συγ χρό νου μας ἁ γίου Παϊ σίου: «Μό νο ἡ Ἀ κο λου θία 
καί τό Ἐγ κώ μιο στούς Ἁ γι ο ρεῖ τες Πα τέ ρες ἦ σαν ἱ
κα νά γιά νά ἀ να κη ρυ χθῆ Ἅ γι ος ὁ ἅ γι ος Νι κό δη μος».
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Δέν θά ἀ σχο λη θῶ κα θό λου μέ τή συ κο φαν τία καί 
τήν ἁ γι ο μα χία κά ποι ων συγ γρα φέ ων ἐν αν τί ον τοῦ 
ὑπ’ ὄ ψιν Ἁ γίου μας. Ἐ γρά φη σαν καί εἰ πώ θηκαν τό
σα πολ λά ἀ ναι ρε τι κά τῶν συ κο φαν τι ῶν αὐ τῶν ἀ πό 
τήν Ἱ ε ρά Κοι νό τη τα τοῦ Ἁ γίου Ὄ ρους, ἀ πό πα τέ ρες 
καί θε ο λό γους, κα θώς καί μία εἰσ ή γη σις ἀ πό τόν 
μα κα ρι στό Γέ ρον τά μας Ἀρ χι μαν δρί τη π. Γε ώρ γιο 
τό 1999 σέ αὐ τό ἐ δῶ τό Κοι νό βιο μέ θέ μα: «Ὁ Ὀρ
θό δο ξος Μο να χι σμός κα τά τόν ἅ γιο Νι κό δη μο τόν 
Ἁ γι ο ρεί τη», πού πε ριτ τεύ ουν τά δι κά μου σχό λια. 
Τοῦ το μό νο νά το νί σω, ἐ πει δή ἀ φο ρᾶ καί τήν παροῦ
σα εἰσ ή γη σι, πῶς εἶ ναι δυ να τόν ὁ Ἅ γιός μας νά με
τέ φρα σε ἕ να τευ χί διο 30 σε λί δων κάποιου ρωμαι ο
κα θο λι κοῦ μο να χοῦ, τή στι γμή πού τά «Πνευ ματι κά 
Γυ μνά σμα τα» εἶ ναι 650 σε λί δες στήν πρώ τη του ἔκ
δο σι, ἤ 470 σε λί δες στήν ἐκ δό σεις τοῦ μα κα ρι στοῦ 
Σω τη ρίου Σχοι νᾶ; Πῶς εἶ ναι δυ να τόν οἱ ἑκ α τον τά
δες ἀ να φο ρές του στούς ἀ να το λι κούς ἁ γί ους Πα τέ
ρες μας νά με τα φρά στη καν ἀ πό τόν σο φώ τατο Ἅ γιό 
μας, παρ μέ νες ἀ πό ἰ τα λι κά ἐγ χει ρί δια; Καί πῶς εἶ
ναι δυ να τόν ὁ σφό δρα ἀν τι λα τί νος καί ἀν τι αι ρε τι κός 
Ἅ γι ος νά δα νει ζό ταν στοι χεῖα ἀ πό τούς πα πι κούς; 
Ἄς εἶ ναι αὐ τά μία πρό χει ρη ἀ πάν τη σις στούς ἀ νορ
θό δο ξους ἰ σχυ ρι σμούς με τα πα τε ρι κῶν θε ο λό γων.

Ὁ ὅ σι ος Νι κό δη μος, κα τά κό σμον Νι κό λα ος, γεν
νή θη κε στή Νά ξο τό 1749 ἀ πό γο νεῖς εὐ σε βεῖς, Ἀν
τώ νιο καί Ἀ να στα σία, τή με τω νο μα σθεῖ σα δι’ ἀγ γε
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λι κοῦ σχή μα τος μο να χή Ἀ γά θη. Ἀ πό μι κρός ὑ πῆρ ξε 
εὐ φυ έ στα τος καί ἐ νά ρε τος. Τήν πε ρί ο δο 17551765 
μα θή τευ σε στόν Ἀρ χι μαν δρί τη Χρύ σαν θο, ἀ δελφό 
τοῦ ἁ γίου Κο σμᾶ τοῦ Αἰ τω λοῦ. Τό 1765 με τέ βη γιά 
νά σπου δά ση στή Σμύρ νη ὑ πό τόν Ἀρ χιμ. Ἱ ε ρόθεο. Τό 
1775 με τέ βη στήν Ἱ. Μο νή Δι ο νυ σίου Ἁ γίου Ὄρους, 
ὅ που ἀρ γό τε ρα ἐκ ά ρη μο να χός μετω νο μασθείς Νι
κό δη μος. Ἐ κεῖ δι ε τέ λε σε ἀρ χι γραμ μα τεύς καί ἀ να
γνώ στης.

Ἔ κτο τε ἔ γι νε κελ λι ώ της σέ πολ λά ἀ θω νι κά κελ λιά 
καί στή Σκυ ρο πού λα. Λό γῳ ἀ σκή σε ως, νη στεί ας καί 
ἐξ α σθε νη μέ νου σώ μα τος πέ ρα σε πολ λές ἀ σθέ νει ες. 
Αὐ τό ὅ μως δέν τόν ἐμ πό δι σε νά πρα γμα τοποι ή ση τό 
τε ρά στιο πνευ μα τι κό συγ γρα φι κό του ἔρ γο, στό νά 
γί νη δηλ. ὀρ θό δο ξος δι δά σκα λος καί ἀ σκη τι κός κα
θη γη τής ὅ λων τῶν συγ χρό νων καί με τα γε νε στέ ρων 
ὀρ θο δό ξων γε νε ῶν.

Τό 1809 προσ ε βλή θη ἀ πό ἡ μι πλη γία. Στίς 14 Ἰ
ου λίου τοῦ ἰ δίου ἔ τους σέ ἡ λι κία 60 ἐ τῶν ἐκ οι μή θη 
ἐν Κυ ρίῳ στό Κελ λί τῶν Σκουρ ταί ων στίς Κα ρυ ές 
Ἁ γίου Ὄ ρους. Τό 1955 ἔ γι νε ἐ πι σή μως ἡ δι α κή ρυ ξις 
τῆς ἁ γι ό τη τός του. Σ’ αὐ τόν ὀ φεί λου με ἐν πολ λοῖς 
τόν ἀ κραι φνῆ Ὀρ θό δο ξο Μο να χι σμό καί τήν τε λεία 
χρι στι α νι κή πο λι τεία. Θε ω ρεῖ ται ἕ νας ἀ πό τούς τε
λευ ταί ους με γά λους Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, 
λαμ βά νον τας ὑπ’ ὄ ψιν πό σο στή ρι ξε τούς συγ χρό
νους του Ἕλ λη νες ὑ πό τόν ζυ γό τῆς Τουρ κο κρα τί ας, 
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καί πό σο στη ρί ζει ἀ κό μη καί ὅ λους ἐ μᾶς τούς μετα
γε νε στέ ρους πι στούς ὑ πό τό ζυ γό τῆς... “δυ τι κο πλη
ξί ας”.

Ἀ νά με σα σέ ἀρ κε τά βι βλία συμ βου λευ τι κοῦ χα
ρα κτῆ ρα τοῦ ἐν λό γῳ Ἁ γίου μας, ὅ πως εἶ ναι π.χ. «Ἀ
ό ρα τος Πό λε μος», «Συμ βου λευ τι κόν Ἐγ χειρίδιον», 
«Χρη στο ή θεια τῶν χρι στι α νῶν», «Ἐξομο λογητάρι
ον» κ.ἄ. εὑ ρί σκε ται καί τό ἀ ξι ο λο γώ τα το βι βλίο 
«Πνευ μα τι κά Γυ μνά σμα τα», τό ὁ ποῖο συν έ γρα ψε τό 
1800. Τό βι βλίο αὐ τό χω ρί ζε ται σέ 4 με γά λες ἑν ό
τη τες:

1) 34 ἐκ τε νεῖς Με λέ τες.
2) 30 σύν το μες Με λέ τες, μία γιά κά θε ἡ μέ ρα κά

θε μη νός.
3) 8 Ἐ ξε τά σεις, καί
4) 8 Ἀ να γνώ σεις.
Στίς 30 σύν το μες Με λέ τες πε ρι λαμ βά νει μι κρά 

ἀ πο φθε γμα τι κά χω ρία καί ρη τά δι κῆς του ἐμ πνεύ
σε ως πε ρί με τα νοί ας, σω τη ρί ας, Πα ρα δεί σου, Κο
λά σε ως, Ἀ να στά σε ως, Δευ τέ ρας Πα ρου σί ας, καί ἀ
θα να σί ας. Στίς 8 Ἐ ξε τά σεις ἐ ξε τά ζει τά πά θη, τίς 
κα κές συν ή θει ες, τή θε ρα πεία τους, τήν ἐξ ο μο λό γη σι 
καί τήν ἀ γά πη πρός τόν Θεό καί τόν πλη σί ον. Στίς 
8 Ἀ να γνώ σεις ἀ να φέ ρε ται στήν ἀ δυ να μία τῆς πί
στε ως, στή με τά νοια, στά τρία με γά λα πά θη τῆς φι
λη δο νί ας, τῆς φι λο δο ξί ας καί τῆς φι λαρ γυ ρί ας καί 
στήν ἰ α τρεία τους, στόν φό βο τοῦ Θεοῦ κ.ἄ.
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Στίς 34 ἐκ τε νεῖς Με λέ τες, πού ἀ πο τε λοῦν καί 
τόν με γα λύ τε ρο ὄγ κο τοῦ βι βλίου, ἀ να φέ ρε ται κλι
μα κω τά σέ θέ μα τα γιά τή σω τη ρία τῆς ψυ χῆς καί 
γιά τήν ἔν σαρ κο οἰ κο νο μία τοῦ Κυ ρίου μας. Συγ κε
κρι μέ να στίς πρῶ τες 18 ἐκ τε νεῖς Με λέ τες ἀ να λύ ει 
δι ε ξο δι κά τήν ἄ πει ρη ἀ γά πη τοῦ Δη μι ουρ γοῦ καί 
Σω τῆ ρος μας Κυ ρίου καί Θεοῦ, συγ κρί νον τάς την μέ 
τήν ἀν θρώ πι νη ἀ χα ρι στία, νω θρό τη τα καί ἀ μέ λεια. 
Ἐ πί σης ἐμ βα θύ νει στή ζωή, στό θά να το, στήν ἔν
νοια τῆς ἁ μαρ τί ας, στόν Πα ρά δει σο καί στήν Κό λα
σι, στή με τά νοια, στή σω τη ρία, καί στήν ἀ γά πη τοῦ 
χρι στι α νοῦ πρός τόν Θεό. Στίς ἑ πό με νες ἐκ τε νεῖς 
Με λέ τες 19 ἕ ως 34 ἀ να φέ ρε ται στήν ἔν σαρ κο οἰ κο
νο μία, δη λα δή στήν ἐ πί γεια ζωή τοῦ Κυ ρίου μας Ἰ
η σοῦ Χρι στοῦ. Ξε κι νᾶ ἀ πό τήν Γέν νη σι τοῦ Χρι στοῦ, 
τήν Πε ρι το μή, τήν προσ κύ νη σι τῶν 3 Μά γων, βλέ πει 
ἐν συν ε χείᾳ τήν ὑ πα κοή καί τήν τα πεί νω σι τοῦ Χρι
στοῦ πρός τούς γο νεῖς του, με λε τᾶ ἐκ βα θέ ων τή 
δι δα σκα λία του, τή θεία Εὐ χα ρι στία, τήν ἄρ νη σι τοῦ 
Ἀ πο στό λου Πέ τρου, τή μα στί γω σι καί τή Σταύ ρω σι 
τοῦ Κυ ρίου, τήν Ἀ νά στα σί του, τήν Πεν τη κο στή, καί 
κλεί νει μέ τή χα ρά τῶν Ἁ γί ων Πάν των καί τῶν Δι
καί ων στόν Πα ρά δει σο.

Σέ ὅ λες αὐ τές τίς πρα γμα τεῖ ες ἔκ θαμ βος ἀ τε νί
ζει τήν ἀ πέ ραν τη ἀ γά πη καί τό ἀ νε ξι χνί α στο μέ γα 
ἔ λε ος τοῦ Θεοῦ, ἐ νῶ σέ ἀν τι πα ρά θε σι βλέ πει καί 
μυ κτη ρί ζει τή μι ζέ ρια, τήν ἀ γνω μο σύ νη, τήν ἀ να ξι ό
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τη τα, τήν ἁ μαρ τω λή διά θε σι καί χα μερ πῆ ζωή κά θε 
ἀ με τα νό η του χρι στι α νοῦ, τόν ὁ ποῖο προσ κα λεῖ σέ 
εἰ λι κρι νῆ με τά νοια, θε ο μί μη τη τα πεί νω σι, πρό θυ μη 
ἄ σκη σι, μέ σκο πό τόν τε λι κό ἁ γι α σμό καί τή θέ ω σί 
του. Θἄ λε γε κα νείς πώς ὁ ἅ γι ος Νι κό δη μος χρη σι
μο ποι εῖ τά Πνευ μα τι κά του Γυ μνά σμα τα σάν ἰ α τρι
κό νυ στέ ρι στά πα θο γό να ἀν θρώ πι να μέ λη, ἤ μᾶλ
λον σάν δυ να τή βου κέν τρα πού κεν τρί ζει τόν νω θρό, 
νω χε λι κό καί ἀ με λῆ δυσ κί νη το χρι στι α νό, γιά νά ὀρ
γώ ση ἀ πο τε λε σμα τι κά καί γρή γο ρα τό χέρ σο χω ρά
φι τῆς ψυ χῆς του.

Στίς πα τρι κές του νου θε σί ες ξε κι νᾶ πάν τα ὡς ἑ
ξῆς καί πάν τα σέ δεύ τε ρο πρόσ ω πο, ἀ πευ θυ νό με νος 
στόν πι στό ἀ να γνώ στη καί ἀ κρο α τή: «Συλ λο γί σου, 
ἀ γα πη τέ ἀ δελ φέ» ἤ «Συλ λο γί σου ἀ κό μη καί τό βά
ρος τῶν ἁ μαρ τι ῶν σου» ἤ «Συλ λο γί σου τήν ἀ χα ρι
στί αν ὅ που δεί χνεις εἰς τόν Θε όν μέ τάς ἁμαρ τί ας 
σου» ἤ πά λι «Συλ λο γί σου τήν κα τά χρη σιν ὅ που ἔ
κα μες ἕ ως τώ ρα» ἤ ἀ κό μη «Συλ λο γί σου πώς ὁ θά
να τος εἶ ναι τό τέ λος τοῦ αἰ σθη τι κοῦ, τό τέ λος τῆς 
ἀ πά της καί τό τέ λος τοῦ και ροῦ»1. Μ’ αὐ τές τίς προ
τρο πές δι ε γεί ρει τούς πι στούς γιά μιά ἐνδοσκό πη σι, 
μιά ἐμ βά θυν σι στόν ἑ αυ τό τους.

Ἐν συν ε χείᾳ μπαί νει βα θύ τε ρα: «Πό σον τυ φλός 
εἶσ αι ἀ δελ φέ», «Μή θέ λῃς νά ᾖ σαι, ἀ γα πη τέ, τό σον 

1. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, «Γυμνάσματα Πνευματικά», ἐκδ. 
Σωτ. Σχοινᾶ, Βόλος (1950), σελ. 11, 41, 42, 25, 26, 49, 51, καί 54.
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τυ φλός»2. Ἀ κά θε κτος συν ε χί ζει: «Στο χά σου, ἀ δελ
φέ», «Στο χά σου, ἁ μαρ τω λέ, τί ἔ κα μες ὅ ταν ἥ μαρ
τες»3. Ἐκ κω φαν τι κά φω νά ζει: «Ἐ ξύ πνη σαι, ἀγαπη
τέ», «Ἔ γει ραι, ἀ γα πη τέ, ἔ γει ραι, καί ἐξ ύ πνι σαι τούς 
λο γι σμούς σου», «Ἐν τρά που διά τήν ἄ βυσ σον τῆς ἀ
χα ρι στί ας σου»4. Στή συν έ χεια προ τρέ πει εἰ ρηνικά: 
«Ἀ πο φά σι σαι, ἀ δελ φέ, νά γυ μνά ζε σαι», «Ἀ πο φά σι
σαι νά ἀν τι στα θῇς μέ ἄ κραν γεν ναι ό τη τα εἰς κά θε 
λο γῆς πει ρα σμόν καί ἐν ό χλη σιν», «Ἀ πο φά σι σαι νά 
ἀρ χί σῃς μί αν ζω ήν ἀ ξί αν διά τό τέ λος σου»5. Καί τέ λος 
νου θε τεῖ γα λή νια: «Ζή τη σαι συγ χώ ρη σιν». «Ἀ πο στρά
φου μέ ὅ λην σου τήν καρ δί αν ὅ λαις ταῖς πε ρα σμέ
ναις ἀ τα ξί αις τῆς ζω ῆς σου». «Τώ ρα σύ, ἁ μαρ τω λέ, 
ὅ που με λε τᾷς ταῦ τα, τί καρ πόν ἔ λα βες ἀ πό τήν πα
ροῦ σαν με λέ την;»6.

Δι α πι στώ νου με λοι πόν τήν ἀ γά πη, τό ἐν δι α φέ ρον 
καί τήν δι αρ κῆ μέ ρι μνα τοῦ Ἁ γίου γιά τή σω τη ρία 
τοῦ ἀ γα πη τοῦ ἀ δελ φοῦ του. Ἐ πι τι μᾶ, πα ρο τρύ νει, 
κεν τρί ζει, ξυ πνᾶ καί πα ρα κι νεῖ τόν κά θε χρι στι α νό 
νά μήν ἀ να βάλ λη, νά σπεύ ση γιά τή σω τη ρία καί 
τήν ἕ νω σί του μέ τόν Θεό. Μή πως αὐ τό μᾶς θυ μί ζει 
καί τόν σύγ χρο νό μας ἅ γιο Παΐ σιο μέ τίς προ τρο πές 
του, γιά νά μᾶς ξυ πνή ση τό ἑλ λη νορ θό δο ξο “φι λό τι

2. Ὅπως παραπάνω, σελ. 13, 27.
3. Ὅπως παραπάνω, σελ. 15, 32.
4. Ὅπ. παρ. σελ. 16, 55, 19.
5. Ὅπ. παρ. σελ. 17, 48, 21.
6. Ὅπ. παρ. σελ. 19, 23, 91.
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μο”; Οἱ Ἅ γι οι κά θε ἐ πο χῆς ἐρ γά ζον ται ὄ χι μό νο γιά 
τή δι κή τους σω τη ρία, ἀλ λά καί γιά τή σω τη ρία τοῦ 
πλη σί ον. Αὐ τό θά πῆ ἀ λη θι νή καί πρα γμα τι κή ἀ γά
πη, ὄ χι ψεύ τι κη καί κί βδη λη.

Κα λόν θά εἶ ναι τώ ρα νά ἐ ξε τά σου με ἐν ὀ λί γοις 
κά ποια ση μαν τι κά στοι χεῖα στά «Πνευ μα τι κά Γυ
μνά σμα τα». Ἀρ χί ζον τας ἀ πό τήν ἀ γά πη τοῦ Θεοῦ 
πρός ἐ μᾶς, το νί ζει πώς ἡ θεϊ κή ἀ γά πη εἶ ναι ἄ πει ρη 
καί αἰ ώ νια, καί ὅ πως ὁ Ἴ δι ος ἀ γά πη σε τόν ἑ αυ τό 
του, ἔ τσι ἀ γα πᾶ καί τόν ἄν θρω πο, καί προ αι ω νί ως 
ἐ πε θύ μη σε νά τόν κά νη κοι νω νό καί μέ το χο τοῦ δι
κοῦ του ἀ γα θοῦ καί τῆς μα κα ρι ό τη τός του7. Ἀ κό μη 
πε ρισ σό τε ρο, ὁ Ἴ δι ος δέν μπο ρεῖ νά ἀρ νη θῆ τήν ἀ
γά πη του, δέν ἐγ κα τα λεί πει τόν ἄν θρω πο, ἐ κτός ἐ άν 
ὁ ἴ δι ος ὁ ἄν θρω πος ἐγ κα τα λεί ψη τόν Θεό, κά νον τας 
κα κή χρῆ σι τῆς ἐ λευ θε ρί ας του8.

Κα τό πιν ὁ ἅ γι ος Νι κό δη μος ἀν τι κρύ ζει τήν ἀγά
πη τοῦ Χρι στοῦ μέ σα ἀ πό τή σάρ κω σί του, καί τήν 
πα ρα βάλ λει μέ τήν ἀν θρώ πι νη ἀ χα ρι στία, ἀ δι αφο
ρία καί ἀ μέ λεια. Λέ γει λοι πόν χα ρα κτη ρι στι κά: «Δέν 
στο χά ζε σαι πῶς κα νέ να ἄλ λο πρᾶ γμα οὔ τε εἰς τόν 
οὐ ρα νόν οὔ τε εἰς τήν γῆν δέν ἠ γο ρά σθη μέ μεγα
λυ τέ ραν τι μήν, ὡ σάν ἡ ἀ γά πη σου; Ἐ πει δή διά τήν 
ἀ γά πην τῶν ἐν νέα ἀγ γε λι κῶν τα γμά των δέν ἐχύ θη 
οὔ τε μία ρα νί δα θείου αἵ μα τος· διά τήν ἀ γά πην ὅ

7. Ὅπ. παρ. σελ. 130.
8. Ὅπ. παρ. σελ. 130.
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μως τήν ἰ δι κήν σου ἐ χύ θη ὅ λον τό αἷ μα ἑ νός μο νο γε
νοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καί μέ ὅ λα ταῦ τα ἀ κό μη στέ
κεις καί δέν θέ λεις ν’ ἀ γα πᾷς τόν Θε όν;»9.

Στήν ΚΘ΄ Με λέ τη στα μα τᾶ στήν κο λώ να μα στι
γώ σε ως τοῦ Χρι στοῦ, ἐκ πλήσ σε ται καί νου θε τεῖ: «Σέ 
βα στᾷ πλέ ον ἡ καρ δία σου, ἐμ πρός εἰς τό σας πλη
γάς· ἐμ πρός εἰς τό σον αἷ μα· ἐμ πρός εἰς τό σους πό
νους τοῦ Κυ ρίου σου, νά γυ ρεύ σῃς πά λιν ἀπ’ ἐδῶ 
καί εἰς τό ἑ ξῆς τάς ἐμ πο δι σμέ νας ἡ δο νάς καί ἀ πο
λαύ σεις τῆς σαρ κός καί τῶν αἰ σθή σε ών σου, κα θώς 
τάς ἐ γύ ρευ ες ἕ ως τώ ρα; Μή πα ρα κα λῶ, ἀ δελ φέ, μή, 
διά τήν ἀ γά πην αὐ τοῦ τοῦ τό σον πολ λά μα στι γω
θέν τος γλυ κυ τά του Ἰ η σοῦ, μή ἔλ θῃς εἰς τό σην ἀ ναι
σθη σί αν καί κα τα φρό νη σιν τῆς σω τη ρί ας σου»10. Καί 
ἀλ λοῦ προσ θέ τει: «Ὅ λα τά μέ λη τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ 
εἶ ναι μάρ τυ ρες τῆς ἀ γά πης ὅ που αὐ τός ἔ δει ξεν εἰς 
ἐ σέ, καί πά λιν ὅ λα τά μέ λη τοῦ Ἰ η σοῦ εἶ ναι μάρ τυ
ρες ἀν τι στρό φως τῆς ἀ χα ρι στί ας ὅ που ἔ δει ξες ἐ σύ 
εἰς αὐ τόν»11. Καί τέ λος συν ι στᾶ νά γί νη ἡ κο λώ
να μα στι γώ σε ως ὅ ριο καί τέρ μα τῶν ἁ μαρ τι ῶν μας, 
δε σμός ἀ γά πης γιά τόν Χρι στό, χω ρίς με σο λά βη σι 
καμ μί ας ἄλ λης πρόσ και ρης ἀ γά πης12.

Στήν ΙΖ΄ Με λέ τη πα ρο τρύ νει τόν πι στό πάν τα νά 
εὐ α ρε στῆ τόν Θεό, κι αὐ τό νά γί νη ἀ πό φα σις ὅ λων 

9. Ὅπ. παρ. σελ. 131.
10. Ὅπ. παρ. σελ. 238.
11. Ὅπ. παρ. σελ. 226.
12. Ὅπ. παρ. σελ. 243244.
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τῶν ἀ πο φά σε ων, γνώ μη ὅ λων τῶν γνω μῶν, ἐ πι θυ μία 
ὅ λων τῶν ἐ πι θυ μι ῶν, ἄ θροι σμα καί κε φά λαιο ὅ λων 
τῶν ζη τη μά των, ἡ ἀ γά πη πρός τόν Θεό. Κι ἄν ὁ πι
στός δέν μπο ρεῖ ν’ ἀ γα πή ση τόν Κύ ριο, νά τόν πα
ρα κα λέ ση νά δυ να μώ ση τήν ἀ γά πη του, νά τά προσ
φέ ρη ὅ λα, θέ λη σι, νοῦ, μνή μη, ἐ λευ θε ρία, ὥστε ν’ 
ἀ πο κτή ση τόν θεῖο ἔ ρω τα13. Καί ἀλ λοῦ πά λι προσ
θέ τει νά πα ρα κα λέ ση ὁ πι στός τόν Κύ ριο νά κά ψη 
τήν ἀ χα ρι στία του, καί νά τοῦ ἀ νά ψη τόν θεῖο πό θο, 
γιά νά ἀ να πνέη, νά ἐ πι θυ μῆ καί νά ἀ γα πᾶ μό νο τόν 
Θεό14.

Σέ ἄλ λη Με λέ τη ἀ πα ρι θμεῖ ὀ κτώ ση μά δια πού 
δεί χνουν τήν ἀ γά πη πρός τόν Κύ ριο: Φυ σι κή ἀ γάπη, 
τή ρη σις ἐν το λῶν, ἐγ κάρ δια καί ὁ λο σχε ρής ἀ γά πη, 
συ χνή μνή μη Θεοῦ, μνή μη μέ δά κρυα, γλυ κύ τη τα 
στήν προσ ευ χή, χα ρά νά πά σχη γιά τόν Χρι στό, καί 
θεϊ κή ἀ γά πη πού νι κᾶ τά πάν τα15. Ἄν με τά ἀπ’ ὅ λα 
αὐ τά δέν συγ κι νεῖ ται καί δέν φι λο τι μεῖ ται ὁ πι στός 
στήν πρός Θε όν ἀ γά πη, ἐ πί τέ λους ἄς τό κά νη γιά 
τό συμ φέ ρον του, γιά τήν ἀ γά πη καί ἀ νά παυ σι τοῦ 
ἰ δίου τοῦ ἑ αυ τοῦ του16. Ἐ δῶ πά λι δι α πι στώ νει ὁ 
ἀ να γνώ στης πό σο ται ριά ζουν οἱ νου θε σί ες τῶν ἁγί
ων Νι κο δή μου καί Παϊ σίου, πα ρα κι νών τας τούς πι
στούς στό ρω μαί ι κο ὀρ θό δο ξο φι λό τι μο.

13. Ὅπ. παρ. σελ. 132.
14. Ὅπ. παρ. σελ. 148149.
15. Ὅπ. παρ. σελ. 195196.
16. Ὅπ. παρ. σελ. 301.
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Ὅ μως ὁ ὑπ’ ὄ ψιν Ἅ γι ός μας δέν πε ρι ο ρί ζε ται μό
νο στήν ἑρ μη νεία τῆς θεί ας καί τῆς ἀν θρω πί νης ἀ γά
πης, ἀλ λά ἀ να λύ ει δι ε ξο δι κά καί πῶς κα θέ νας μας 
μπο ρεῖ νά προ γυ μνα σθῆ καί νά φθά ση στά μέ τρα 
αὐ τά. Γι’ αὐ τό δέν πα ρα λεί πει νά ἀ να λύ ση τή ση
μα σία τῆς ὑ πα κο ῆς, τῆς με τα νοί ας, τῆς ἐξ ο μο λο γή
σε ως, τῆς τα πει νώ σε ως, τῆς προσ ευ χῆς καί ἰ δί ως τῆς 
νο ε ρᾶς προσ ευ χῆς, τῆς ἐ λε η μο σύ νης, τῆς ὑ πο μο νῆς 
στούς πει ρα σμούς κ.ἄ. Βέ βαια ὁ χρό νος μᾶς πε ρι ο
ρί ζει γιά μιά ἐκ τε τα μέ νη ἀ νά λυ σι. Ἄς κά νου με ὅ μως 
μιά μι κρή ἀν θο λό γη σι ἀ πό τίς πα ρα πά νω ἀ ρε τές.

Κατ’ ἀρ χάς σχε δόν σέ κά θε ὁ μι λία του το νί ζει τή 
με τά νοια. Στίς σύν το μες Με λέ τες του ἐ πι γραμ μα τι
κά μᾶς ὑ πεν θυ μί ζει τή με γά λη ση μα σία τῆς με τα
νοί ας. Μᾶς λέ γει ὅ τι δύο δρό μοι ὁ δη γοῦν στόν Πα
ρά δει σο, ἡ ἀ θω ό της καί ἡ με τά νοια. Τήν ἀ θω ό τη τα 
τήν χά σα με, ὅ ταν μο λύ να με τό ἅ γιο βά πτι σμα. Ἄ ρα 
μέ νει μό νο ἡ με τά νοια, ὡς μο να δι κή ὁ δός πρός τόν 
οὐ ρα νό17. Συγ χρό νως νά εὐ χα ρι στοῦ με τόν Θεό πού 
μᾶς χα ρί ζει και ρό με τα νοί ας18. 

Στίς ἐκ τε νεῖς Με λέ τες μᾶς κα λεῖ νά μι μη θοῦ με 
τήν ἐ πι στρο φή τοῦ Ἀ σώ του Υἱοῦ, ὁ ὁ ποῖ ος στο χά
στη κε τήν ἀ θλι ό τη τά του, τή σύγ κρι νε μέ τήν εὐ τυ
χία τῶν ὑ πη ρε τῶν τοῦ πα τρι κοῦ οἴ κου, καί τέ λος 
ἔ λα βε μιά ζων τα νή ἐλ πί δα πώς ὁ Πα τήρ του θά τόν 

17. Ὅπ. παρ. σελ. 312.
18. Ὅπ. παρ. σελ. 311.
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συγ χω ρή ση, καί γι’ αὐ τό ἐ πέ στρε ψε19. Πα ράλ λη λα 
στήν ΚΗ΄ Με λέ τη πε ρί τῆς ἀρ νή σε ως τοῦ Ἀ πο στό
λου Πέ τρου, ἀ φοῦ ἑρ μή νευ σε τά τρία λά θη τοῦ ἐν 
λό γῳ Ἀ πο στό λου, δη λα δή τήν ὑ περ η φά νεια, τήν ἀ
μέ λεια καί τήν ἔλ λει ψι προσ ευ χῆς, ἀπ’ ὅ που καί ἡ 
ἄρ νη σίς του, ἐν συν ε χείᾳ το νί ζει τή με τά νοια καί τήν 
τα πεί νω σι τοῦ ἰ δίου Ἀ πο στό λου, κα λών τας μας νά 
ἀ πο φύ γου με τά τρία πρῶ τα, καί νά τοῦ μοιά σου με 
στά δύο τε λευ ταῖα, δη λα δή στή με τά νοια καί στήν 
τα πεί νω σι20.

Ἐ πί σης ἐ πι ση μαί νει καί τήν ση μα σία τῆς ὑ πακο
ῆς. Στήν ΚΓ΄ Με λέ τη ὁ μι λεῖ γιά τήν ὑ πα κοή τοῦ Χρι
στοῦ στήν Παν α γία καί στόν Ἰ ω σήφ, κα θώς καί γιά 
τήν σω μα τι κή ἐρ γα σία του, καί μ’ αὐ τόν τόν τρό πο 
δι δά σκει τήν τα πεί νω σι, τόν δέ ον τα σε βασμό πρός 
τούς γο νεῖς, τήν ὠ φέ λεια τῆς σω μα τι κῆς ἐρ γα σί ας 
καί τήν ὑ πα κοή στό θεῖο θέ λη μα, στούς ἁ γί ους Πα
τέ ρες καί στόν πνευ μα τι κό21. Τό ἴ διο θέ μα δι α πρα
γμα τεύ ε ται καί στήν ΚΒ΄ Με λέ τη εἰς τήν προσ κύ
νη σιν τῶν Τρι ῶν Μά γων22. Ἐ κεῖ συμ βου λεύ ει πώς 
ἄν τό πε ρι βάλ λον σου ἀν τι στέ κε ται στό θέ λη μα τοῦ 
Θεοῦ, ἐ σύ νά μήν ἀ κοῦς κα νέ να, πα ρά μό νο τήν Ἁ
γία Γρα φή, τούς θε ο φό ρους Πα τέ ρες καί τόν πνευ

19. Ὅπ. παρ. σελ. 110.
20. Ὅπ. παρ. σελ. 227237.
21. Ὅπ. παρ. σελ. 182199.
22. Ὅπ. παρ. σελ. 178.
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μα τι κό σου, πού εἶ ναι εἰς τό πον Θε οῦ23. Σέ ἄλ λο 
ση μεῖο το νί ζει πώς ἡ ἐ λε η μο σύ νη, ἡ με τά νοια καί ἡ 
ἐξ ο μο λό γη σις εἶ ναι τά ὅ πλα τοῦ φω τός24.

Ἀ να φε ρό με νος στό μέ γα μυ στή ριο τῆς τα πεινώσε
ως στή Με λέ τη Κ΄, προσ τρέ χει καί πά λι στήν τα πεί
νω σι τοῦ Χρι στοῦ πού γεν νή θη κε στή φά τνη. Βλέ
πει τήν ἀ πα ρά κλη τη Γέν νη σι τοῦ Κυ ρίου μας, μέ 
τήν ψύ χρα τοῦ ἀ έ ρα, τήν ὑ γρα σία τοῦ σπη λαίου, τή 
βρῶ μα τῆς φά τνης, τίς φω νές τῶν ζώ ων, τήν ἀ παρη
γό ρη τη φτώ χεια, τήν ὀ δύ νη καί τήν τα λαι πω ρία του, 
καί ἐξ ί στα ται στήν ἄ κρα συγ κα τά βα σί του στά ἀν
θρώ πι να βά σα να25. Συν ά μα πα ρα κά τω συν ε χί ζει μέ 
θαυ μα σμό: «Αὐ τός ὅ που εἶ ναι βα σι λεύς τῶν βασι
λευ όν των, γεν νᾶ ται καί ζῇ παν τε λῶς ἀ γνώ ρι στος 
καί λο γί ζε ται ὡς ἕ να οὐ δέν. Ὤ, τῆς ἀ νυ περ βλή του 
σου τα πει νώ σε ως, γλυ κύ καί πρᾶ γμα καί ὄ νο μα Ἰη
σοῦ!»26.

Πά λι δέν πα ρα λεί πει νά ἀν τι πα ρα θέ ση τήν κατά
στα σι κά θε χρι στι α νοῦ ἔν αν τι τοῦ μυ στη ρίου τῆς θεί
ας τα πει νώ σε ως μέ τά ἑ ξῆς: «Μά σοῦ κα κοφαίνεται, 
δι ό τι σέ κα τα φρο νεῖ καί σέ μι σεῖ ὁ κό σμος; Ἀ νό η τος 
ὅ που εἶσ αι· αὐ τό τό μῖ σος καί αὐ τή ἡ κα τα φρό νη
σις εἶ ναι ση μά δι κα λόν πώς δέν εἶσ αι μα θη τής τοῦ 
κό σμου, ἀλ λά μα θη τής τοῦ Χρι στοῦ... Κά με στε ρε άν 

23. Ὅπ. παρ. σελ. 178.
24. Ὅπ. παρ. σελ. 6566.
25. Ὅπ. παρ. σελ. 152.
26. Ὅπ. παρ. σελ. 155.
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ἀ πό φα σιν νά με λε τᾷς πάν το τε καί νά ἀ κο λου θῇς τήν 
ὁ δη γί αν τοῦ φω τός τῶν πα ρα δει γμά των τοῦ Ἰ η σοῦ 
Χρι στοῦ, ὁ ὁ ποῖ ος μέ σα ἀ πό τά βρε φι κά σπάρ γα να 
σοῦ φω νά ζει μέ ψελ λί ζου σαν γλῶσ σαν ἐ κεῖ νον τόν 
φο βε ρόν ἐ λε γμόν· “πῶς δύ να σθε ὑ μεῖς πι στεῦ σαι, 
δό ξαν πα ρά ἀλ λή λων λαμ βά νον τες καί τήν δό ξαν 
τήν πα ρά τοῦ μό νου Θεοῦ οὐ ζη τεῖ τε;”27. Καί ἐ
πει δή αὐ τός ἔ πα θε τό σα, διά νά σέ μα θη τεύ σῃ τήν 
ἀ λή θει αν, πα ρα κά λε σαί τον νά σοῦ δώ σῃ χά ριν νά 
κα τα λά βῃς κα τά βά θος τό πα ρά δει γμά του καί τήν 
δι δα σκα λί αν του, διά νά ἀ γα πᾷς μέν τήν τα πεί νω
σίν του, ἡ ὁ ποία εἶ ναι γε μά τη ἀ πό ἀ λη θι νόν ὕ ψος 
καί δό ξαν, νά μι σῇς δέ καί νά ἀ πο στρέ φε σαι τήν 
δό ξαν καί τι μήν τοῦ κό σμου, ἡ ὁ ποία εἶ ναι ἀ λη θι νή 
ἀ τι μία καί ἀ δο ξία»28. Σέ ἄλ λη Με λέ τη μᾶς συμ βου
λεύ ει νά μή νο μί ζου με πώς στόν πνευ μα τι κό ἀ γῶ να 
θά νι κή σου με μέ τίς δι κές μας δυ νά μεις, ἀλ λά πάν
το τε νά ἀ πο δί δου με τή νί κη στόν Ἰ η σοῦ Χρι στό, τόν 
μό νο νι κη τή ὅ λων τῶν ἐ χθρῶν μας29.

Ἀλ λοῦ πά λι προσ θέ τει: «Δέν σοῦ φαί νε ται πρᾶ
γμα ἀλ λό κο τον νά βλέ πεις τήν αὐ το τι μήν, (δηλ. τόν 
Χρι στόν) νά γί νε ται ἀ τι μία, καί σύ ὁ πη λός ἡ αὐ το
α τι μία νά μή θέ λῃς νά ὑ πο μεί νῃς οὐ δέ να λό γον ὑ
βρι στι κόν ὅ που νά σοῦ εἰ πῇ ὁ ἀ δελ φός σου; Δέν σοῦ 

27. Ἰωάν. ε΄ 44.
28. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, «Γυμνάσματα Πνευματικά», 
ὅπ. παρ., σελ. 157.
29. Ὅπ. παρ. σελ. 211.
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φαί νε ται πρᾶ γμα πα ρά ξε νον νά βλέ πῃς τόν Δε σπό
την καί δο τῆ ρα τοῦ νό μου νά ὑ πο τάσ σε ται ὡς δοῦ
λος εἰς νό μον, διά νά δι δά ξῃ ἐ σέ να νά ὑ πο τάσ σε σαι 
εἰς αὐ τόν· ἔ πει τα σύ ὁ ὄν τως δοῦ λος νά βα στά ζῃς 
τόν τρά χη λόν σου ὑ ψη λόν καί σκλη ρόν, ὡ σάν ἀ δά
μα στος ταῦ ρος καί ἵπ πος ἄ γρι ος, καί νά μή θέ λῃς 
νά τόν λυ γί σῃς εἰς τόν ζυ γόν καί τήν ὑ πο τα γήν τοῦ 
θεϊ κοῦ νό μου διά τήν ἰ δι κήν σου σω τη ρί αν;»30.

Σέ ἄλ λο πά λι ση μεῖο θά βρον το φω νά ξη 6 φο ρές 
τό «οὐ αί!» σ’ αὐ τούς πού πι στεύ ουν στόν ἑ αυ τό 
τους, στίς δυ νά μεις τους καί στίς πε ποι θή σεις τους, 
πε ρι φρο νών τας τίς νου θε σί ες τοῦ πνευ μα τι κοῦ, καί 
πα ρα βαί νον τας καί ἀ θε τών τας πει σμα τι κά τήν Ἁγία 
Γρα φή, τούς θε ο φό ρους Πα τέ ρες καί τίς παρα δό
σεις τῆς Ἐκ κλη σί ας καί τῶν Ἁ γί ων, κρα τών τας τίς 
παρα δό σεις τῶν ἀν θρώ πων καί τίς κα κές συν ή θει ες, 
τυφλω μέ νοι πλέ ον ἀ πό τόν κα πνό τῆς ὑ περ η φα νείας 
τους31.

Στό θέ μα τῆς προσ ευ χῆς ὁ ὅ σι ος Νι κό δη μος ἐ πι μέ
νει πο λύ, δι ό τι χω ρίς προσ ευ χή μέ νου με ἀ φύ λα κτοι 
καί μᾶς κυ ρι εύ ει ὁ ἐ χθρός32. Θε ω ρεῖ πώς ἡ καρ πο
φό ρος προσ ευ χή πρέ πει νά ἔ χη τά πα ρα κά τω χα
ρα κτη ρι στι κά, τά ὁ ποῖα ὀ νο μά ζει «ὑ πο δι αι ρέ σεις»: 
Δο ξο λο γία Θεοῦ, εὐ χα ρι στία γιά τίς εὐ ερ γε σί ες του, 

30. Ὅπ. παρ. σελ. 159.
31. Ὅπ. παρ. σελ. 228.
32. Ὅπ. παρ. σελ. 234.
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ἐξ ο μο λό γη σι τῶν ἁ μαρ τι ῶν καί τε λευ ταῖα αἴ τη σις 
γιά τά πρός σω τη ρί αν. Το νί ζει πώς πρῶ τα πρέ πει 
νά δο ξά ζου με τόν Θεό, καί νά μή ξε κι νοῦ με ἀ πό τίς 
αἰ τή σεις, για τί ἔ τσι φαί νε ται πώς ἡ προσ ευ χή γί νε
ται μό νο ἐξ ἀ νάγ κης καί ὄ χι ἐκ προ αι ρέ σε ως. Μέ 
τήν εὐ χα ρι στία δεί χνου με πώς εἴ μα στε εὐ γνώ μο να 
πλά σμα τα πρός τόν Κύ ριο. Μέ τήν ἐξ ο μο λο γη τι κή 
προσ ευ χή δέν ἀ πα ρι θμοῦ με ἕ ναἕ να τά ἁ μαρ τή μα
τά μας, ἀλ λά γε νι κά καί πε ρι λη πτι κά. Τέ λος μέ τήν 
αἴ τη σι νά μή ζη τοῦ με χρή μα τα, δό ξες καί ἡ δο νές, 
ἀλ λά τήν βα σι λεία καί τή δι και ο σύ νη τοῦ Κυ ρίου. 
Ἐν κα τα κλεῖ δι συμ πλη ρώ νει καί τήν Κυ ρι α κή προσ
ευ χή, κα θώς καί τή νο ε ρά ἤ καρ δι α κή προσ ευ χή33.

Ὅ σον ἀ φο ρᾶ τή νο ε ρά προσ ευ χή, δι δά σκει καί τόν 
τρό πο: Νά συμ μα ζεύ ε ται ὅ λος ὁ νοῦς στήν καρδιά, 
νά μή δι α σκορ πί ζε ται μέ τίς αἰ σθή σεις στά κο σμικά 
πρά γμα τα, νά ἐ πι κα λῆ ται τό ὄ νο μα τοῦ Κυ ρίου Ἰη
σοῦ, καί τό τε ὁ ἄν θρω πος θά γνω ρί ση τόν ἑ αυ τό 
του, τά πά θη του, τόν ἀ ό ρα το πό λε μο τοῦ ἐ χθροῦ, 
καί θά κα τα λά βη τό κέρ δος ἤ τή ζη μιά πού εἶ χε πά
θει34.

Πα ράλ λη λα μέ τίς ὡ ραι ό τε ρες ἐκ φρά σεις στο λί ζει 
τή νο ε ρά προσ ευ χή. Ἄς τόν ἀ κού σου με: «Τοῦ το τό 
πο λυ πό θη τον καί παν τε πό θη τον ὄ νο μα τοῦ Ἰ η σοῦ εἶ
χον γλυ κύ τα τον με λέ τη μα εἰς τόν νοῦν, γλυ κύ τα τον 

33. Ὅπ. παρ. σελ. 234235.
34. Ὅπ. παρ. σελ. 111.
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με λέ τη μα εἰς τήν γλῶσ σαν καί γλυ κύ τα τον μελέ τη
μα εἰς τήν καρ δί αν, ὄ χι μό νον ὅ λοι οἱ Ὅ σι οι καί Ἀ
σκη ταί ὅ που ἐκ α τοί κουν εἰς τά ὄ ρη καί σπή λαια τῆς 
Αἰ γύ πτου, τῆς Λι βύ ης, τῆς Θη βαΐ δος, τοῦ Ἁ γίου Ὄ
ρους καί ἄλ λων τό πων, ἀλ λά καί πολ λώ τα τοι λαϊκοί, 
ὅ που εὑ ρί σκον το μέ σα εἰς τόν κό σμον καί εἰς τά βα
σί λεια, φω νά ζον τες παν το τει νά: “Κύ ριε Ἰ η σοῦ Χρι
στέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐ λέ η σόν με”· καί αὐ τό ἐν ε θυμοῦν
το κά θε ὥ ραν, καί εἰς αὐ τό ἦ το προσ κολ λη μέ νη ἡ 
ἀ να πνοή των καί μέ αὐ τό τό ὄ νο μα ἐ δί ω χναν τούς 
κα κούς λο γι σμούς καί τούς πο νη ρούς δαί μο νας»35.

Σέ ἄλ λο ση μεῖο θε ω ρεῖ τή νο ε ρά προσ ευ χή σάν ἁ
λά τι, ἡ ὁ ποία ὅ ταν λέ γε ται συν ε χῶς, νο στι μί ζει κά θε 
ἐρ γα σία, κά θε ὑ πη ρε σία, κά θε εὐ ερ γε σία. Κατ’ αὐ
τόν τόν τρό πο ἡ ἀ διά λει πτη προσ ευ χή γί νε ται ὁ μο
λο γία ὅ τι κά θε ἐλ πί δα καί δύ να μις στη ρί ζε ται στή 
βο ή θεια τοῦ Λυ τρω τοῦ Χρι στοῦ, ὁ ὁ ποῖ ος πε ρι κρα
τεῖ καί στη ρί ζει τόν ἄν θρω πο, κά νον τάς τον ἀ νί κη το 
στούς πει ρα σμούς36.

Ὅ πως ὅ λοι οἱ ἅ γι οι Πα τέ ρες μας, ἔ τσι καί ὁ ἅγιος 
Νι κό δη μος ὑ περ το νί ζει τή ση μα σία τῶν πει ρα σμῶν 
στή ζωή μας. Γι’ αὐ τό μᾶς νου θε τεῖ ὡς ἑξ ῆς: «Πρέ πει 
ὄ χι μό νον νά βα στά ζῃς τάς θλί ψεις καί τόν Σταυ ρόν 
τοῦ Χρι στοῦ, ἀλ λά πρέ πει ἀ κό μη καί νά τόν βα στά
ζῃς μέ προ θυ μί αν καί γεν ναι ό τη τα, κα θώς ὁ Κύ ρι ος 

35. Ὅπ. παρ. σελ. 165.
36. Ὅπ. παρ. σελ. 236.
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τόν ἐ βά στα σεν· ὅ τι ἡ προ θυ μία, κα τά τόν ἅ γι ον Θε ό
δω ρον τόν Στου δί την, πολ λαῖς φο ραῖς κά μνει καί τά 
δύσ κο λα εὔ κο λα· κα θώς ἐξ ἐν αν τί ας ἡ ὀ λι γο ψυ χία 
καί ἀ μέ λεια κά μνει καί τά εὔ κο λα δύσ κο λα· καί ὅ
ποι ος μέ γεν ναί αν καρ δί αν δέ χε ται τάς θλί ψεις καί 
τούς πει ρα σμούς, οὗ τος λαμ βά νει πα ρη γο ρί αν εἰς 
αὐ τάς καί καρ πώ νε ται τόν πνευ μα τι κόν πλοῦ τον ὅ
που κρύ πτε ται μέ σα εἰς αὐ τάς... ὅ ποι ος δέ μέ ὀ λι γο
ψυ χί αν δέ χε ται αὐ τάς, οὗ τος δι πλᾶ βα σα νί ζε ται»37.

Ἀλ λοῦ πά λι ὁ Ἅ γι ος τα λα νί ζει ὅ σους τή Μεγάλη Πα
ρα σκευή προ θυ μο ποι οῦν ται νά ση κώ σουν τό Σταυ ρό 
ἤ τήν εἰ κό να τοῦ Ἐ σταυ ρω μέ νου, καί ὅταν ἔρ χε ται ὁ 
ἀ λη θι νός Σταυ ρός τοῦ Χρι στοῦ, δηλαδή κά ποια θλῖ
ψις καί πει ρα σμός, γί νον ται μικρόψυχοι, ρί χνουν τόν 
Σταυ ρό ἀ πό τούς ὤ μους τους καί ἀποφεύ γουν τόν 
πει ρα σμό. Ἄ ρα ψεύ τι κη ἡ προθυμία τους, ψεύτι κα 
τά δά κρυά τους, ψεύ τι κος ὁ σε βασμός καί ἡ εὐ λά
βεια πού δεί χνουν ἐξ ω τε ρι κά, καί ὄ χι ἐ σω τε ρι κά μέ 
τήν καρ διά. Αὐ τοί θε ω ροῦν ται ρι ψά σπι δες στρα τιῶ
τες38.

Γιά τό ἴ διο θέ μα σέ ἄλ λη Με λέ τη ἀ να φέ ρει πώς 
δέν εἶ ναι ἀ ξι ο θαύ μα στο νά ἀ κο λου θῆς τόν Χρι στό 
στή Με τα μόρ φω σί του, ἤ νά ἀ γω νί ζε σαι ὅ ταν ἡ χάρις 
τοῦ Θεοῦ σέ φω τί ζη, σέ πα ρη γο ρῆ καί γλυκαίνη τήν 
καρ διά σου, ἀλ λά ὅ ταν τόν ἀ κο λου θῆς στόν Γολγοθᾶ 

37. Ὅπ. παρ. σελ. 251252.
38. Ὅπ. παρ. σελ. 252.
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καί σταυ ρώ νε ται, καί συ σταυ ρώ νε σαι μα ζί του, δη
λα δή νά ἀ γω νι στῆς καί νά μή ξε φεύ γης, ὅ ταν ἔρ χων
ται θλί ψεις καί πει ρα σμοί, ἐ σω τε ρι κοί καί ἐξ ω τε ρι
κοί, κι ὅ ταν ξε ραί νε ται ἡ καρ διά σου καί στε ρῆ ται 
τήν κα τά νυ ξι. Τό τε δο κι μά ζε ται ἡ ἀν δρεία σου, ὅ ταν 
ἡ χά ρις τοῦ Θεοῦ σοῦ στε ρῆ τή γλυ κύ τη τά της καί 
σύ δέν μι κρο ψυ χῆς δι ό λου39.

Πα ράλ λη λα το νί ζει τή ση μα σία τῆς ἐρ γα σί ας στή 
ζωή τοῦ χρι στι α νοῦ. Πα ρο τρύ νει τόν πι στό νά δου
λεύη σέ ὅ ποια ἐρ γα σία μπο ρεῖ. Φέρ νει πα ρά δει γμα 
τόν ἴ διο τόν Χρι στό πού ἐρ γά στη κε στή Να ζα ρέτ μέ 
τόν δί καιο Ἰ ω σήφ καί τήν Κυ ρία Θε ο τό κο, γιά νά 
θε ρα πεύ ση τούς μέν ἀ με λεῖς καί ὀ κνη ρούς νά μά
θουν νά ἐρ γά ζων ται, τούς δέ ἐρ γα ζο μέ νους νά μήν 
εἶ ναι δό λι οι καί κλέ φτες, ἀλ λά νά εἶ ναι τί μι οι καί 
εἰ λι κρι νεῖς40. Ἐ πί σης μᾶς ὑ πεν θυ μί ζει πώς οἱ ἐρ γα
ζό με νοι ἔ χουν λι γώ τε ρα πά θη καί πο νη ρί ες, ἐ νῶ οἱ 
τεμ πέ λη δες ἔ χουν πάν το τε πε ρισ σό τε ρα πά θη, ἐ πι
θυ μί ες καί πο νη ρί ες41.

Ἄλ λο θέ μα πού ἀ να λύ ει δι ε ξο δι κά στήν ΚΔ΄ ἐκτε
νῆ Με λέ τη εἶ ναι ἡ ἀ νά γνω σις τοῦ Εὐ αγ γε λίου καί ἐν 
γέ νει τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς. Ἀ πό τήν πα τε ρι κή θε ο λο γία 
ὀ νο μά ζει τήν Ἁ γία Γρα φή οὐ ρα νό καί συνο μι λία μέ 
τόν Θεό42, πού κά νει τόν χρι στι α νό σο φό καί ἅ γιο. 

39. Ὅπ. παρ. σελ. 177.
40. Ὅπ. παρ. σελ. 188189.
41. Ὅπ. παρ. σελ. 191.
42. Ὅπ. παρ. σελ. 201.
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Συν ά μα ὀ νο μά ζει τό Εὐ αγ γέ λιο μι κρό στό μῆ κος, 
ἀλ λά με γά λο στά νο ή μα τα, πέ λα γος καί θά λασ σα 
πνευ μα τι κῶν μυ στη ρί ων καί νο η μά των, ἐ πι το μή θε
ο λο γί ας, ἀ παρ χή ὅ λης τῆς Γρα φῆς, βά σι καί κέν τρο 
τῆς Πα λαι ᾶς Δι α θή κης, ἥ λιο τῆς Και νῆς, ἐγ κυ κλο παί
δεια ὅ λων τῶν ἐ πι στη μῶν, ἐρ γα στή ριο ψυ χῶν καί ἀ
πο θή κη πνευ μα τι κῶν φαρ μά κων43. Θε ω ρεῖ πώς κά θε 
μα θη τής πρέ πει νά μοιά ση στόν δι δά σκα λό του, κι 
ἐφ’ ὅ σον ὁ δι δά σκα λος εἶ ναι ἅ γι ος, ὀ φεί λει καί ὁ 
μα θη τής νά γί νη ἅ γι ος44.

Στήν Κ ΣΤ΄ Με λέ τη μᾶς πα ρου σιά ζει τό με γα λεῖο 
τῆς θεί ας Κοι νω νί ας, τήν ἀ γά πη τοῦ δω ρε ο δό τη Χρι
στοῦ καί τήν ὠ φέ λεια τοῦ πι στοῦ πού με τα λαμβά
νει. Μέ τή θεία με τά λη ψι ὁ Κύ ρι ός μας ἐξ ά πλωσε σέ 
ὅ λο τόν κό σμο τήν ἄ πει ρη εὐ ερ γε σία τῆς ἐνανθρω
πή σε ώς του45. Ὀ νο μά ζει τό μυ στή ριο τοῦ το τε λετή 
τε λε τῶν46. Μέ τή θεία Εὐ χα ρι στία, τήν ὁ ποία μᾶς 
με τα δί δει ὁ ἴ δι ος ὁ Χρι στός μέ τό ἴ διο του τό χέρι, 
φω τί ζει τό νοῦ μας, θερ μαί νει τήν καρ διά μας, νε
κρώ νει τά πά θη μας, θε ρα πεύ ει τίς ἀ σθέ νει ές μας, 
φυ λάτ τει τήν ὑ γεία μας, βά ζει σέ τά ξι τίς αἰ σθή σεις 
μας47. Συγ χρό νως ὁ ἄν θρω πος μέ τή σει ρά του ὀ φεί
λει νά ἀ πο δώ ση στόν δω ρε ο δό τη Χρι στό ἀ γά πη ἀν τί 

43. Ὅπ. παρ. σελ. 202203.
44. Ὅπ. παρ. σελ. 206.
45. Ὅπ. παρ. σελ. 213.
46. Ὅπ. παρ. σελ. 214.
47. Ὅπ. παρ. σελ. 219.
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ἀ γά πης, ἔ ρω τα ἀν τί ἔ ρω τος, θερ μό τη τα ἀν τί θερ μό τη
τος. Πρός τοῦ το ἁρ μό ζει νά κά νη τέσ σε ρεις θυ σί ες: 
Θυ σία λο γι σμῶν, θε λή σε ως καί φρο νή μα τος, θυ σία 
λό γων εὐ γνω μο σύ νης, θυ σία ἐ λε η μο σύ νης καί εὐ ερ
γε σί ας πρός τόν πλη σί ον, καί τέ λος θυ σία σαρ κι κῶν 
πα θῶν καί ὀ ρέ ξε ων48.

Στή Λ΄ Με λέ τη πε ρί βα στα γμοῦ τοῦ Σταυ ροῦ ἀ
πό τόν Χρι στό φα νε ρά καί δη μό σια, μέ γεν ναι ό τη τα, 
ὑ πο μο νή καί καρ τε ρι κό τη τα, ὁ ἐν λό γῳ Ἅ γι ός μας 
βρον το φω νά ζει νά μή ντρε πό μα στε, ὅ ταν μᾶς κα τη
γο ροῦν πώς ἐκ τε λοῦ με τίς ἐν το λές τοῦ Χρι στοῦ, ἤ 
ὅ ταν μᾶς ὀ νει δί ζουν πού φυ λάτ του με σῶα καί ἀ νελ
λι πῆ τά δό γμα τα τῆς πί στε ως καί τίς πα ρα δό σεις 
τῆς Ἐκ κλη σί ας καί τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων. Τό αἰ τι ο λο
γεῖ, δι ό τι τά δό γμα τα καί οἱ πα ρα δό σεις εἶ ναι σάν 
πέ τρες μι ᾶς οἰ κο δο μῆς πού συγ κρα τοῦν ἡ μία τήν 
ἄλ λη, κι ἄν ἀ φαι ρέ σου με τίς μι κρές πέ τρες, σα λεύ ει 
καί γκρε μί ζε ται ὅ λη ἡ οἰ κο δο μή49. Κά θε ὀ νει δι σμό 
καί κα τη γο ρία πού λαμ βά νου με γιά τήν ἀ λή θεια καί 
τήν ἀ ρε τή, εἶ ναι ὁ Σταυ ρός τοῦ Ἰ η σοῦ, τόν ὁ ποῖο 
βα στά ζου με δη μο σί ως μπρο στά σέ ὅ λο τόν κό σμο, 
χω ρίς ντρο πές καί ἀν τιρ ρή σεις, ὅ πως ὁ Χρι στός50.

Με γα λει ώ δεις καί ἀ νε πα νά λη πτες εἶ ναι οἱ ἐκ τε
νεῖς Με λέ τες ΛΑ΄ ἕ ως ΛΔ΄ πε ρί Σταυ ρώ σε ως καί 

48. Ὅπ. παρ. σελ. 218.
49. Ὅπ. παρ. σελ. 246.
50. Ὅπ. παρ. σελ. 247248.
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Ἀ να στά σε ως τοῦ Κυ ρίου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, πε ρί 
τῆς Πεν τη κο στῆς καί τῆς ἑ ορ τῆς τῶν Ἁ γί ων Πάν των. 
Ἄς τίς ἐ ξε τά σου με ἐν συν το μίᾳ.

Στή ΛΑ΄ Με λέ τη πε ρί Σταυ ρώ σε ως τοῦ Χρι στοῦ, 
ἀ να φέ ρει τούς 7 λό γους πού ἀ να φώ νη σε ὁ Χρι στός 
πά νω ἀ πό τόν Σταυ ρό, καί τήν ἀ πή χη σι πού ἔ χουν 
αὐ τοί οἱ λό γοι μέ σα στή ζωή μας. Μέ τό: «Ἄ φες αὐ
τοῖς»51 μᾶς μα θαί νει τήν ἀ νε ξι κα κία καί τή συγχω
ρη τι κό τη τα. Μέ τό λό γο πρός τόν λη στή: «Σή με ρον 
μετ’ ἐ μοῦ ἔ σῃ ἐν τῷ Πα ρα δεί σῳ»52 δεί χνει τήν ἀ
μοι βή τῶν δι καί ων, ἀλ λά καί τήν πί στι, ἀ γά πη καί 
ἐλ πί δα τοῦ λη στοῦ μέ τίς ἀν τί στοι χες ὁ μο λο γί ες του. 
Μέ τά λό για πρός τήν Θε ο τό κο καί τόν Εὐ αγ γε λι
στή Ἰ ω άν νη τόν Θε ο λό γο ἀν τι στοί χως: «Ἰ δού ὁ υἱ ός 
σου... ἰ δού ἡ μή τηρ σου»53 μᾶς ἀ πο κα λύ πτει τό 
σε βα σμό καί τή φρον τί δα πρός τους γο νεῖς. Μέ τό 
λό γο: «Θεέ μου, Θεέ μου, ἱ να τί με ἐγ κα τέ λι πες;»54 
ἀ πο τυ πώ νει στόν ἑ αυ τό του τήν ἐγ κα τά λει ψι τοῦ 
Θε οῦ πού ἔ πα θε ἡ ἀν θρώ πι νη φύ σις μας, κα θώς ἀ
να δέ χθη κε τήν ἀ φρο σύ νη καί τίς πλημ μέ λει ές μας 
πού πε ρι έ χει ὁ χρι στο λο γι κός 21ος Ψαλ μός. Μέ τή 
φρά σι: «Δι ψῶ»55, πέ ρα ἀ πό τήν ἀν θρώ πι νη δί ψα, ἀ
πο κα λύ πτει πώς δι ψᾶ τή ζωή καί τή σω τη ρία τῶν 

51. Λουκ. κγ΄ 34.
52. Λουκ. κγ΄ 43.
53. Ἰωάν. ιθ΄ 2627.
54. Ματθ. κζ΄ 46 καί Ψαλμ. κα΄ 1.
55. Ἰωάν. ιθ΄ 28.
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ἀν θρώ πων. Μέ τόν λό γο: «Τε τέ λε σται»56, πέ ρα ἀ πό 
τήν τε λεί ω σι τῆς σω μα τι κῆς του δυ νά με ως, ἐ πι ση
μαί νει πώς τε λει ώ θη κε καί ὁ λο κλη ρώ θη κε ἡ ἔν σαρ
κος οἰ κο νο μία καί τό θέ λη μα τοῦ Πα τρός. Τέ λος μέ 
τή φρά σι: «Πά τερ, εἰς χεῖ ράς σου πα ρα τί θε μαι τό 
πνεῦ μά μου»57 μᾶς πα ρου σιά ζει ὡς ἄν θρω πος τήν 
τε λεία ὑ πα κοή του στό θεῖο θέ λη μα. Προσ θέ τει δέ 
ὅ τι μέ τήν κλί σι τῆς κε φα λῆς του μᾶς ἀ πο κα λύ πτει 
καί τή θε ό τη τά του, ὅ που τό τε κά λε σε προσ τα κτι κά 
τόν θά να το νά ἔλ θη, ὡς Θε ός ὁ ἴ δι ος καί Κύ ρι ος τῆς 
ζω ῆς καί τοῦ θα νά του58.

Στή ΛΒ΄ Με λέ τη πε ρί Ἀ να στά σε ως ἀ να φέ ρει ὅ σα 
ἔ χα σε ὁ Χρι στός στή Σταύ ρω σι καί ἐ πα νέ κτη σε στήν 
Ἀ νά στα σί του: Τή χα ρά, τήν ὡ ραι ό τη τα, τήν τι μή καί 
τή ζωή59. Κι ἐ δῶ ὡς Ἁ γι ο ρεί της καί γνήσιο υἱ ο θε τη
μέ νο τέ κνο τῆς Θε ο τό κου, ὁ ἅ γι ος Νι κό δημος, χαί ρε
ται, συν α γάλ λε ται καί συν ευ φραί νε ται μα ζί της μέ 
τήν Ἔ γερ σι τοῦ Υἱοῦ της. Συγ χρό νως σέ ἕ να κλῖ μα 
παγ κό σμι ας πα νη γύ ρε ως ὁ Ἅ γι ός μας μᾶς πε ρι γρά
φει τήν ἀ να στά σι μη χα ρά τῆς ἄ λο γης καί ἄ ψυ χης 
φύ σε ως μα ζί μέ τήν Παν α γία. Βλέ πει τόν κα θα ρό 
οὐ ρα νό, τή δι αυ γῆ σε λή νη μέ τά ἀ στέ ρια, τά χόρ τα, 
τά ἄν θη, τά πε ρι βό λια, τά που λιά, τά ἔντο μα, τά ζῶα, 

56. Ἰωάν. ιθ΄ 30.
57. Λουκ. κγ΄ 46.
58. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, «Γυμνάσματα Πνευματικά», 
ὅπ. παρ. σελ. 265271.
59. Ὅπ. παρ. σελ. 271277.
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τά ψά ρια, τίς βρύ σες, τά πο τά μια, τή θά λασ σα, τούς 
ἀ νέ μους, κα θώς καί τήν ἔλ λο γη κτί σι, τούς γε ωρ
γούς, τούς βο σκούς, τούς ναῦ τες καί τούς ψαρά δες, 
ὅ που ὅ λοι καί ὅ λα μα ζί χαί ρονται, σάν νά συν α να
στή θη καν μα ζί μέ τόν Χρι στό καί ζωντάνε ψαν, πού 
ἦ σαν σάν νε κρά ἀ πό τήν ψύ χρα καί τή δρι μύ τη τα 
τοῦ χει μῶ να60.

Στή ΛΓ΄ Με λέ τη ἀ να λύ ει πῶς τό Ἅ γιο Πνεῦ μα 
κα τά τήν Πεν τη κο στή με τέ βα λε τό νοῦ, τήν καρ διά 
καί τή γλῶσ σα τῶν ἁ γί ων Ἀ πο στό λων, γιά νά κηρύ
ξουν ἄ φο βοι σάν λιο ντά ρια καί νά ὁ μο λο γή σουν τόν 
Χρι στό καί τό θεῖο του Εὐ αγ γέ λιο61. Προσ φυ ῶς καί 
ἀλ λη γο ρι κά λέ γει πώς ἡ χά ρις, ἡ ἐν έρ γεια καί τό 
πῦρ τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα τος κά νει τούς λα γούς λεον
τά ρια, τούς ἀ δύ να τους δυ να τούς, τούς ἀ σό φους σο
φούς, τούς πη λί νους πυ ρί νους, καί τά ἀ γάλ μα τα τε
λεί ους καί ζων τα νούς ἀν θρώ πους62. Ὅ μως πά λι δέν 
θά πα ρα λεί ψη νά πα ρα κι νή ση τούς νω θρούς, πέ τρι
νους καί σκλη ρο κάρ δι ους τά χα χρι στι α νούς νά λά
βουν καί αὐ τοί πα ρό μοιο θεῖο φω τι σμό63.

Τέ λος στήν ΛΔ΄ Με λέ τη του προ βάλ λει τήν πί στι, 
τήν προ θυ μία, τήν καρ τε ρι κό τη τα καί τήν ὑ πο μο νή 
τῶν Ἁ γί ων Πάν των, καί πό σο ἀ ξί ζει νά τούς μι μη

60. Ὅπ. παρ. σελ. 277281.
61. Ὅπ. παρ. σελ. 286293.
62. Ὅπ. παρ. σελ. 289.
63. Ὅπ. παρ. σελ. 287.
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θοῦ με καί νά τούς μοιά σου με, γιά νά ἀ πο λαύ σου με 
μα ζί τους τήν ἴ δια δό ξα καί αἰ ω νι ό τη τα64.

* * *

Στή ση με ρι νή μας ἐ πο χή ὅ λες αὐ τές οἱ θε ο δί δα
κτες Με λέ τες φαί νον ται πα ρά ξε νες, ἀλ λό κο τες, ἀ
πρόσ ι τες, ἀ κα τόρ θω τες, ἀ πηρ χαι ω μέ νες καί ἴ σως καί 
ἀ πα ρά δε κτες. Ἡ σύγ χρο νη γε νι κή κρί σις, τό κοσμι κό 
φρό νη μα καί ἡ ἐξ άρ τη σις ἀ πό τό χρῆ μα, τή δό ξα καί 
τίς ἡ δο νές δέν ἀ φή νουν τό σύγ χρο νο ἄν θρω πο νά ἀν
τι κρύ ση τήν αὐ γή τοῦ νο η τοῦ Ἡ λίου. Ἡ χρεωκο πία 
ὅ λων τῶν ἰ δε ο λο γι ῶν, ὅ λων τῶν θεωρι ῶν, ὅ λων τῶν 
“ι σμῶν”, τό ἀ δι έ ξο δο, ἡ πεῖ να, ἡ τυ ραν νία, ἡ ἐξ άρ
τη σις, καί ὁ φό βος πο λέ μων καί κα ταστροφῶν ἔ χει 
ὁ δη γή ση τόν ἄν θρω πο τοῦ 21ου αἰ ῶ να σέ ἀπογο ή
τευ σι, ἀ πελ πι σία καί ἀ πό γνω σι. Ἐξ ὧν καί οἱ ηὐ ξη
μέ νες αὐ το κτο νί ες.

Μή πως ἄ ρα γε αὐ τά συμ βαί νουν μό νο σή με ρα; Μή
πως δέν συν έ βαι ναν σέ ἄλ λες ἐ πο χές; Μή πως αὐτά 
δέν τά γνώ ρι ζε ὁ ἅ γι ος Νι κό δη μος; Μή πως ἀγνό η σε 
ἤ σι ώ πη σε τήν ἀ πο σκίρ τη σι ἀ πό τό θεῖο θέλη μα; Μά 
βε βαί ως ὁ Ἅ γι ος τά γνώ ρι ζε, καί ἀσφαλῶς πάν το τε 
συν έ βαι ναν, ἴ σως ὅ μως σέ μι κρό τε ρη κλί μα κα. Ἄς 
τόν ἀ κού σου με πῶς δι ε κτρα γω δεῖ ἀ πό τό τε τό κο
σμι κό φρό νη μα: «Ἀφ’ οὗ δέ ἡ ἁ μαρ τία εὐ και ρώ σῃ 
τήν ἀ θλί αν ψυ χήν ἀ πό ὅ λα τά ὑ περ φυ σι κά ἀ γα θά, 

64. Ὅπ. παρ. σελ. 293304.
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τήν γυ μνώ νει ἀ κό μη καί ἀ πό τά ἀ γα θά τῆς φύ σε
ως· δι ό τι τῆς παίρ νει τήν ὀ ξύ τη τα τοῦ νο ός· τό φῶς 
καί τήν διά κρι σιν τοῦ λο γι κοῦ· τήν ἁ πα λό τη τα καί 
αἴ σθη σιν τῆς καρ δί ας· τήν εἰ ρή νην τῶν λο γι σμῶν καί 
τῆς συν ει δή σε ως καί τήν κα θα ρό τη τα ὅ λων της τῶν 
δυ νά με ων· ἀλ λά καί αὐ τό ἀ κό μη τό σῶ μα τό ἀ δυ να
τί ζει καί τάς αἰ σθή σεις του μο λύ νει· καί ἔ τσι γε μί ζει 
τήν τα λαί πω ρον ψυ χήν ἀ πό μό να τά πα ρά φύ σιν 
πά θη». Καί ἀ πα ρι θμεῖ τόν σκο τι σμό καί τά σφάλ
μα τα τοῦ νοῦ, τή σκλη ρή θέ λη σι καί τήν ἀ πο στρο φή 
ἀ πό τόν ἄ κρως Ἀ γα θό, τίς ἀ χα λί νω τες ἐ πι θυ μί ες, τήν 
ἀ νο ρε ξία καί ἀ η δία τῆς ψυ χῆς γιά κά θε κα λό, τήν 
ἀ κα θαρ σία τοῦ σώ μα τος, τήν ἀ τα ξία τῶν αἰ σθή σε
ων, καί τέ λος τήν κυ ρι αρ χία τοῦ νο η τοῦ ἐ χθροῦ καί 
τῶν δαι μό νων στήν ψυ χή, πού εἶ ναι ζων τα νός να ός 
Θε οῦ65.

Ἀλ λοῦ κα ταγ γέλ λει τίς μά ται ες φρον τί δες γιά προσ
ω ρι νά πρά γμα τα66, τήν προσ κόλ λη σι καί τήν ἐλπί δα 
στά γή ϊ να67, τήν ἀν θρω πα ρέ σκεια καί τήν ἀμέ λεια68, 
καί ἄλ λα πολ λά κα τα στρο φι κά γιά κάθε πι στό. Το
νί ζει πώς ὁ χει ρό τε ρος ἐ χθρός τοῦ ἀνθρώπου εἶ ναι ὁ 
ἴ δι ος ὁ ἑ αυ τός του69, τα λαι πωρού με νος ἀ πό τόν ἐ γω
ϊ σμό, τήν ὑ περ η φά νεια καί τή φι λαυ τία. Ὑ πεν θυ μί ζει 

65. Ὅπ. παρ. σελ. 46.
66. Ὅπ. παρ. σελ. 49, 50.
67. Ὅπ. παρ. σελ. 164, 165.
68. Ὅπ. παρ. σελ. 231, 233.
69. Ὅπ. παρ. σελ. 233.
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πώς δέν ὑ πάρ χουν μι κρά καί με γά λα ἁ μαρ τή μα τα70, 
ἐφ’ ὅ σον ὅ λα ὁ δη γοῦν στήν κό λα σι. Ἰ δι αί τε ρα στήν 
ΙΒ΄ Με λέ τη κρού ει τόν κώ δω να τοῦ κιν δύ νου πώς ἡ 
κό λα σις εἶ ναι φο βε ρή καί αἰ ώ νια71.

Ὅ μως ὁ Ἅ γι ός μας δέν μέ νει μό νο στά ἀρ νη τι κά 
ση μεῖα. Ἀ πο κα λύ πτει καί τόν τρό πο καί τά φάρ μα
κα γιά τή σω τη ρία μας. Μᾶς συν τα ράσ σει κυ ρι ο λε
κτι κά γιά πνευ μα τι κή ἐ γρή γορ σι, δι αρ κῆ ἑ τοι μό τη τα 
καί φι λό τι μο. Μᾶς φω νά ζει νά ξυ πνή σου με καί νά 
φρον τί σου με γιά τόν πνευ μα τι κό πό λε μο72, νά μή 
ἀ να βάλ λου με τόν ἀ γώ να, ἀ φοῦ ἡ ὥ ρα, ὁ τό πος καί 
ὁ τρό πος τοῦ θα νά του μας εἶ ναι ἄ γνω στα73, νά ἑ τοι
μα στοῦ με καί νά κο πιά σου με πρό τοῦ τέ λους74, νά 
συν α κο λου θή σου με καί νά συ σταυ ρω θοῦ με θυ σι α
στι κά μα ζί μέ τόν Χρι στό75, καί γε νι κῶς νά κά νου με 
τά πάν τα πρός δό ξαν Θεοῦ καί σω τη ρί αν ψυ χῆς76.

Ἄς κλεί σου με τήν πα ροῦ σα ὁ μι λία μέ τίς τε λευ
ταῖ ες αἰ σι ό δο ξες καί ἐλ πι δο φό ρες νου θε σί ες τοῦ ἁ
γίου Νι κο δή μου, τίς ὁ ποῖ ες νά ἐν στερ νι στοῦ με μό
νι μα ὡς ἱ ε ρή πα ρα κα τα θή κη ἕ ως τό τέ λος τῆς ζω ῆς 
μας καί ὡς παν το τι νό ἐ φό διο γιά τή μέλ λου σα ζωή: 

70. Ὅπ. παρ. σελ. 96, 103104.
71. Ὅπ. παρ. σελ. 8389, 311.
72. Ὅπ. παρ. σελ. 7475.
73. Ὅπ. παρ. σελ. 305.
74. Ὅπ. παρ. σελ. 82, 139, 210.
75. Ὅπ. παρ. σελ. 268271.
76. Ὅπ. παρ. σελ. 305.
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«Λοι πόν ἦλ θεν ὁ και ρός ὅ που ἔ χεις νά ἀ πο φα σί σῃς 
διά νά ἀρ χί σῃς νά ζῇς μί αν ζω ήν ἀ ξί αν τοῦ χρι στι α
νι κοῦ σου ὀ νό μα τος· ἦλ θεν ὁ και ρός νά μήν ἀ κού ῃς 
πλέ ον ἐ κεῖ νο ὅ που σέ λέ γουν αἱ αἰ σθή σεις τοῦ σώ
μα τός σου καί ὁ μά ται ος οὗ τος κό σμος, ἀλλ’ ἐκεῖνο 
ὅ που σέ λέ γουν αἱ Ἅ γι αι Γρα φαί καί ὁ Κύ ρι ος εἰς 
τόν ὁ ποῖ ον πι στεύ εις· ἦλ θεν ὁ και ρός νά ἀ φή σῃς πλέ
ον κά θε προσ πά θει αν καί ἀ γά πην τῶν προσ καίρων 
τού των πρα γμά των, καί νά προσ πα θῇς εἰς τά πνευ
μα τι κά χα ρί σμα τα καί οὐ ρά νια πρά γμα τα, τά ὁ ποῖα 
θέ λουν εἶ ναι πάν το τε μα ζί σου ἀ χώ ρι στα καί θέ λουν 
σέ κά μει κλη ρο νό μον μι ᾶς ἀ τε λευ τή του βα σι λεί ας 
καί μα κα ρι ό τη τος, εἰς τήν ὁ ποί αν εὑ ρι σκό με νος, ὤ, 
πό σον ἔ χεις νά χα ρῇς καί νά εὐ χα ρι στή σῃς μύ ρι αις 
φο ραῖς διά τήν ἀ γά πην ὅ που ἔ δει ξες εἰς τόν Κύ ρι ον! 
Διά τήν ἐμ πι στο σύ νην σου καί τήν με τά νοι άν σου, 
καί διά τόν ὀ λί γον κό πον ὅ που ἔ κα μες καί ἐκέρδι
σες ἕ να κα λόν ἄ πει ρον!»77.

77. Ὅπ. παρ. σελ. 73.
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Ο Α ΓΙ ΟΣ Ι ΟΥ ΣΤΙ ΝΟΣ ΠΟ ΠΟ ΒΙ ΤΣ
ΚΑ ΤΑ ΤΟΝ ΓΕ ΡΟΝ ΤΑ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟ ΚΑ ΨΑ ΝΗ(*)

Ἱ ε ρο μο νά χου Λου κᾶ Γρη γο ριά του

Τόν Ἀ πρί λιο τοῦ 1979 ἡ τρι με λής ἀν τι προσ ωπεία 
ἀ πό τήν Μο νή Γρη γο ρίου μέ ἐ πι κε φα λῆς τόν 

Κα θη γού με νο π. Γε ώρ γιο (Κα ψά νη) ἔ φθα νε στό Μο
να στή ρι Τσέ λιε τῆς κεν τρι κῆς Σερ βί ας. Στίς 25 Μαρ
τίου εἶ χε ἀ να παυ θῆ ἐν Κυ ρίῳ ὁ ὅ σι ος καί ὁμολο γη
τής π. Ἰ ου στῖ νος Πό πο βιτς, καί θά παρίσταν το στό 
40θή με ρο μνη μό συ νό του. Ὁ π. Γε ώρ γι ος ἦ ταν ἤ δη 
μία πεν τα ε τία ἡ γού με νος στήν Μο νή Γρη γο ρίου.

«Σ’ αὐ τόν τό τά φο, ἀ κουμ πά ει ὅ λη ἡ Ὀρ θοδοξία»1, 
εἶ χε πεῖ ὁ μα κα ρι στός π. Γε ώρ γι ος ἐκ φω νών τας τόν 
ἐ πι μνη μό συ νο λό γο του. Εἶ χε θυ μη θῆ τόν λό γο τοῦ 
Σι κε λι α νοῦ μπρο στά στό φέ ρε τρο τοῦ Κω στῆ Πα λα
μᾶ, καί τόν εἶ χε προσ αρ μό σει στήν πε ρί στα ση. Αὐ τό 
τό γε γο νός τό θυ μᾶ ται καί τό πε ρι γρά φει σέ σύν α ξη 

(*) Εἰσήγησις εἰς τό Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο τῆς ΠΕΘ στίς 15 
καί 16 Νοεμβρίου 2019 μέ θέμα «Ὀρθόδοξη Θεολογία καί Παιδεία: 
Ἡ συμβολή τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς καί τοῦ π. Γεωργίου Φλω
ρόφσκι».
1. Περιοδ. Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, τεῦχ. 5/1980, σελ. 4547.
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τῆς Ἀ δελ φό τη τος τήν Κυ ρι α κή τῆς Ὀρ θο δοξί ας τό 
2006.

Βα θειά στήν συν εί δη σή του ὁ π. Γε ώρ γι ος πί
στευε ὅ τι ὁ π. Ἰ ου στῖ νος ἦ ταν τό τι μαλ φές κει μή λιο 
τῆς Ὀρ θο δο ξί ας.

Δέν εἶ χαν συν αν τη θῆ προσ ω πι κά. Ὅ μως ὁ φη μι
σμέ νος ὁ μο λο γη τής τῆς πί στε ως, ὁ δι ω γμέ νος ἀ πό τό 
ἀ θεϊ στι κό κα θε στώς, ὁ πε ρι φρο νη μέ νος ἀ πό τήν ἐκ
κλη σι α στι κή δι οί κη ση, ὁ ἀ δί κως στε ρη μέ νος τήν κα
θη γη τι κή ἕ δρα στήν Θε ο λο γι κή Σχο λή τοῦ Βε λιγρα
δίου, ὁ ἔγ κλει στος γιά τήν ἀ γά πη τοῦ Χρι στοῦ στό 
κελ λί ἑ νός μο να στη ριοῦ, ὁ μι μη τής καί διά δοχος τῶν 
με γά λων Ὁ μο λο γη τῶν, ἦ ταν τό σο γνώ ρι μος στόν π. 
Γε ώρ γιο.

Ἦ ταν τό τε πού ὁ π. Γε ώρ γι ος, νε α ρός λαϊ κός θε ο
λό γος, εἶ χε γυ ρί σει ἀ πό τήν Ἀ με ρι κή, εἶ χε τε λειώσει 
τό με τα πτυ χι α κό του στήν Ποι μαν τι κή τῶν φυ λακι
σμέ νων, εἶ χε γνω ρί σει τό ἀ δι έ ξο δο τοῦ δυ τι κοῦ Χρι
στι α νι σμοῦ, εἶ χε συν ει δη το ποι ή σει τόν ὀ λι σθη ρό δρό μο 
πού εἶ χε πά ρει ὁ λε γό με νος δι α χρι στι ανι κός οἰ κου
με νι σμός στήν Εὐ ρώ πη, καί εἶ χε στρα φῆ μέ ζῆ λο 
στούς Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας καί εἶ χε ἀκουμπή σει 
στα θε ρά στούς αὐ θεν τι κούς ἐκφρα στές τῆς πατε ρι
κῆς θε ο λο γί ας ἐ κεί νη τήν ἐ πο χή.

Ἔ λη γε ἡ δε κα ε τία τοῦ ’60. Ἡ αἰ χμα λω σία τῆς θε
ο λο γί ας στόν γερ μα νι κό ὀρ θο λο γι σμό βρι σκό ταν στό 
τέ λος της. Ἀ να δυ ό ταν ἡ νο σταλ γία τῆς φι λο κα λι κῆς 
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πα ρα δό σε ως καί τῆς πα τε ρι κῆς θε ο λο γί ας. Ἡ ἀ κα
δη μαϊ κή θε ο λο γία ἀ να κά λυ πτε τούς Ἕλ λη νες Πατέ
ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας, τήν στι γμή πού ἡ φι λο κα λι κή 
πα ρά δο ση, ἀ φα νής βε βαί ως καί κε κρυμ μέ νη ἀ πό τά 
μά τια τοῦ μα ται ό φρο νος κό σμου, ζων τα νή ὅ μως καί 
ἀ κμαία περ νοῦ σε χω ρίς δι α κο πή καί χά σμα τα ἀ πό 
τούς ὕ στε ρους Κολ λυ βά δες τοῦ 19ου αἰ ῶ νος, ἀ πό τόν 
ἅ γιο Νε κτά ριο, τόν ἅ γιο Σάβ βα τῆς Κα λύ μνου, τόν 
ἅ γιο Σι λου α νό τόν Ἀ θω νί τη, τόν πα παΠλα νᾶ, στόν 
π. Ἀμ φι λό χιο τῆς Πά τμου, στόν π. Φι λό θεο Ζερβάκο, 
στόν π. Παΐ σιο, στόν π. Πορ φύ ριο. Ὁ κό σμος σέ Ἀνα
το λή καί Δύ ση βά δι ζε με γρή γο ρους ρυ θμούς πρός 
τήν ἐκ κο σμί κευ ση, ἀλ λά ὁ Θε ός ἀ να δεί κνυε ψυ χές 
χα ρι τω μέ νες, γε μά τες ἀ πό θεία ἀ γά πη. Αὐ τά στήν 
Ἑλ λά δα. Στήν Σερ βία ἡ ἐκ κλη σι α στι κή εὐ σέβεια καί 
ἡ Ὀρ θό δο ξη θε ο λο γία ἔ παιρ ναν μορ φή στά πρόσ ω
πα καί στά ἔρ γα τοῦ ἐ πι σκό που Νι κο λάου Ζί τσης 
καί τοῦ π. Ἰ ου στί νου Πό πο βιτς.

Μέ σα σέ αὐ τό τό κλῖμα, νε α ροί Σέρ βοι θε ο λό γοι 
ἔ φερ ναν στήν Ἀ θή να τήν πνοή τῆς σερ βι κῆς εὐ σέ βει
ας, πού ἦ ταν σάν τήν σπί θα κρυμ μέ νη κά τω ἀ πό τίς 
στά χτες τοῦ ἀ θεϊ σμοῦ.

Στήν Ἀ θή να, βο η θός στήν ἕ δρα τῆς Ποι μαν τι κῆς 
ὑ πό τόν κα θη γη τή Κων. Μου ρα τί δη, ὁ π. Γε ώρ γιος 
Κα ψά νης ἐ λάμ βα νε τίς πρῶ τες πλη ρο φο ρί ες γιά 
τόν π. Ἰ ου στῖ νο ἀ πό τούς σχε δόν συν ο μη λί κους του 
Σέρ βους θε ο λό γους.
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«Ἐ άν αὐ τά πού σᾶς γρά φω συμ φω νοῦν μέ τούς 
ἁ γί ους Πα τέ ρες, κρα τῆ στε τα. Ἄν δέν συμ φω νοῦν, 
ἀ πορ ρίψ τε τα». Αὐ τό ση μεί ω νε ὁ π. Ἰ ου στῖ νος σέ 
γράμ μα πού ἔ στελ νε ἀ πό τό Τσέ λιε στήν Ἀ θή να, στά 
πνευ μα τι κά του παι διά, στόν Ἀμ φι λό χιο Ράντοβιτς 
καί τόν Ἀ θα νά σιο Γέβ τιτς.

Ἡ πα τε ρι κή θε ο λο γία σαρ κω μέ νη! Τό «ἑ πό με νοι 
τοῖς ἁ γί οις πα τρά σι» αὐ θεν τι κό, χω ρίς τίς ἑρ μη νεῖ
ες καί τίς στρε βλώ σεις τῶν θε ο λο γι κῶν ἐρ γα στη ρί
ων! Ἡ Ὀρ θό δο ξη τα πεί νω ση! Ἡ ἁ γι ό της!

Ὁ δέ σμι ος καί μάρ τυς τοῦ Χρι στοῦ, ὁ π. Ἰ ου στῖ
νος, ἦ ταν γιά τόν π. Γε ώρ γιο ὁ αὐ θεν τι κός δι δά σκα
λος τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. Αὐ τό ἀ κρι βῶς θά φα νῇ ἀ πό τήν 
σύν το μη ἀ να φο ρά στό πῶς ἔ βλε πε τό πρόσ ω πο καί 
τό ἔρ γο τοῦ π. Ἰ ου στί νου ὁ π. Γε ώρ γι ος Κα ψά νης.

Στό τεῦ χος 4/1979, σελ. 65, τοῦ πε ρι ο δι κοῦ Ὁ Ὅ σι
ος Γρη γό ρι ος, ἡ γού με νος πιά στήν Μο νή Γρηγορίου, 
ὁ π. Γε ώρ γι ος ἔ γρα ψε γιά τόν π. Ἰ ου στῖ νο: «Τήν 25ην 

Μαρ τίου πα λαιοῦ ἡ με ρο λο γίου [ἐνν. τοῦ 1979] ἐ κοι
μή θη ἐν Κυ ρίῳ ὁ Ἀρ χι μαν δρί της πα τήρ Ἰ ου στῖ νος 
Πό πο βιτς, δι δά σκα λος καί ὁ μο λο γη τής τῆς Ὀρ θο δό
ξου πί στε ώς μας. Ἑ νω μέ νος μέ τόν Θεό ἔ ζη σε καί 
ἐκ ή ρυ ξε ἀ πο στο λι κά καί ἁ γι ο πα τε ρι κά τό μυ στή ριο 
τοῦ Θε αν θρώ που καί τῆς Ἐκ κλη σί ας Του. Οἱ πι στοί 
Ὀρ θό δο ξοι σέ ὅ λο τόν κό σμο αἰ σθάν θη καν τήν πα
ρά κλη σιν τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα τος πού ἀ νέ βλυ ζε ἀ πό 
τήν σε πτή μορ φή του καί τά θε ό σο φα συγ γράμ μα τά 
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του. Ἀ γα ποῦ σε ἰ δι αι τέ ρως τό Ἅ γι ον Ὄ ρος καί τήν 
Ἑλ λά δα. Με τα ξύ τῶν τε λευ ταί ων του λό γων πρός τά 
πνευ μα τι κά του τέ κνα ἦ σαν καί αὐ τοί: Νά ἀ γα πᾶ τε 
τούς Ἕλ λη νας. Εἶ ναι οἱ δι δά σκα λοι καί οἱ φω τι σταί 
μας».

Εἶ χε ὁ π. Γε ώρ γι ος ἀ να θέ σει σέ σερ βο μα θεῖς ἀ
δελ φούς τῆς Μο νῆς μας νά με τα φρά σουν ὁ μι λί ες 
τοῦ π. Ἰ ου στί νου στά ἑλ λη νι κά. Ἐ θαύ μα ζε τό βάθος, 
τήν δύ να μη καί τήν πρω το τυ πία τοῦ πη γαίου λό γου 
του. Τό 2006, Κυ ρι α κή τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, σέ σύν α ξη 
τῆς Ἀ δελ φό τη τος εἶ χε ἀ να γνώ σει (σέ ἑλ λη νι κή με τά
φρα ση) ἀ πο σπά σμα τα ἀ πό ὁ μι λία τοῦ π. Ἰ ου στί νου 
στήν Κυ ρι α κή τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. Πρίν τήν ἀ νά γνω ση, 
εἰσ α γω γι κά, εἶ πε: «Τήν ἔ στει λα καί στά γυ ναι κεῖα 
μο να στή ρια. Καί μέ πῆ ραν ἀ πό τήν Αἴ γι να... Ἡ Γε
ρόν τισ σα μέ εὐ χα ρί στη σε πο λύ. Πολύ συγ κι νημένη. 
“Μᾶς συγ κλό νι σε”, λέ ει, “αὐ τό τό κεί με νο. Τό διαβά
σα με καί στούς Χρι στι α νούς πού ἦ ταν σή με ρα στήν 
Ἐκ κλη σία...”. Ὅ πως πάν τα ὁ λό γος τοῦ π. Ἰου στί
νου προ φη τι κός καί θε ο λο γι κός... Εἶ ναι εὐ λο γία νά 
ἀ κοῦ με τί ἐκ ή ρυτ τε ὁ π. Ἰ ου στῖ νος, πού εἶ ναι σύγ
χρο νος ὁ μο λο γη τής τῆς Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως. Σέ ἕ να 
μι κρό ἐκ κλη σά κι, πού χω ροῦ σε λί γους ἀν θρώ πους 
–ἀ ξι ώ θη κα καί ἐ γώ νά λει τουρ γή σω ἐ κεῖ, μα ζί μέ 
ἀρ χι ε ρεῖς καί ἄλ λους πα τέ ρες στό 40θή με ρο μνη μό
συ νο τοῦ π. Ἰ ου στί νου– ἐ κεῖ, σέ αὐ τό τό ἐκ κλη σά κι 
λει τουρ γοῦ σε ὁ π. Ἰ ου στῖ νος ἁ πλᾶ, τα πει νά, μό νος 
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του ὡς ἱ ε ρο μό να χος, καί ἐ κεῖ ἐκ φω νοῦ σε αὐ τούς 
τούς λό γους, οἱ ὁ ποῖ οι εἶ ναι σάν νά εἶ ναι γιά ὅ λη 
τήν οἰ κου μέ νη καί γιά ὅ λους τούς αἰ ῶ νες. Καί γι’ 
αὐ τό ἔ χουν με γά λη ἀ ξία. Σέ ἕ να τα πει νό ἐκ κλη σά κι 
μι λοῦ σε, [καί ὁ λό γος του ἦ ταν] γιά ὅ λο τόν κό σμο, 
γιά ὅ λη τήν ἀν θρω πό τη τα, γιά ὅ λη τήν ὀρ θο δο ξία. 
Τήν εὐ χή του νά ἔ χου με». Με τά τήν ἀ νά γνω ση τῆς 
ὁ μι λί ας, συμ πλή ρω σε ὁ π. Γε ώρ γι ος: «Εἴ δα τε πού 
εἶ ναι προ φη τι κός ὁ λό γος του; Σάν νά εἶ ναι ὁ ἅ γι ος 
Χρυ σό στο μος πού κή ρυτ τε στήν Ἁ γία Σο φία στήν 
Κων/πο λη. Ὅ πως εἴ πα με, σέ ἕ να τα πει νό ἐκ κλη σά κι 
ἐκ ή ρυτ τε αὐ τά τά ἱ ε ρά καί με γα λει ώ δη κη ρύ γματα. 
Ἦ ταν πέν τεδέ κα ἄν θρω ποι ἐ κεῖ, ἀλ λά γιά τήν οἰ
κου μέ νη εἶ ναι... Ὁ π. Ἰ ου στῖ νος ἦ ταν ὁ προ φή της, ὁ 
ἀ πό στο λος, ὁ εὐ αγ γε λι στής τοῦ θε αν θρω ποκεν τρι
κοῦ χα ρα κτῆ ρος τῆς Ἐκ κλη σί ας, τό ὁ ποῖ ον ἐ τό νι σε 
μέ ὅ λη τήν θε ο λο γία του –ἐ νῶ ὁ δυ τι κός χρι στι α
νι σμός εἶ ναι ἀν θρω πο κεν τρι κός–. Καί ἔ δει ξε πό σο 
θε αν θρω πο κεν τρι κή εἶ ναι ἡ Ὀρ θο δο ξία, καί πό σο 
ἀν θρω πο κεν τρι κός εἶ ναι ὁ πο λι τι σμός, ἡ θε ο λο γία 
καί ἡ ἐκ κλη σι α στι κή ζωή τοῦ δυ τι κοῦ ἀν θρώ που. 
Καί γι’ αὐ τό τοῦ ὀ φεί λου με χά ρι τας. Βέ βαια πρό 
τοῦ π. Ἰ ου στί νου ἦ ταν ὁ ἅ γι ος ἐ πί σκο πος Νι κό λα ος 
Βε λι μί ρο βιτς, ὁ ὁ ποῖ ος καί αὐ τός εἶ χε συλ λά βει τό 
νό η μα. Καί ἄν ἔ χε τε δι α βά σει τό βι βλίο τοῦ π. Ἰ
ου στί νου Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σία καί Οἰ κου με νι σμός, 
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ἔ χει πολ λά ἀ πο σπά σμα τα τοῦ Νι κο λάου γιά τήν Εὐ
ρώ πη, πο λύ ὡ ραῖα».

Τήν Γ΄ Κυ ρι α κή τῶν Νη στει ῶν τῆς ἴ δι ας χρο νιᾶς, 
με τά ἀ πό τήν ἀ νά γνω ση ὁ μι λί ας τοῦ π. Ἰ ου στί νου 
στόν Τί μιο Σταυ ρό, ὁ π. Γε ώρ γι ος πα ρα τή ρη σε: 
«Βλέ πε τε πό σο Χρι στο κεν τρι κός εἶ ναι ὁ π. Ἰουστῖ
νος; Ὅ πως καί ὅ λοι οἱ Ἅ γι οι τῆς Ἐκ κλη σί ας. Δέν 
ζοῦ σαν αὐ τοί, ἀλ λά ζοῦ σε ὁ Χρι στός ἐν αὐ τοῖς καί 
αὐ τοί ἐν τῷ Χρι στῷ... Εὐ χα ρι στοῦ με τόν Θε όν, ὁ Ὁ
ποῖ ος ἀ πέ στει λε τόν π. Ἰ ου στῖ νο στήν ἐ πο χή μας, 
νά ἀ να νε ώ σῃ τό κή ρυ γμα τῶν Ἀ πο στό λων καί τῶν 
Ἁ γί ων καί τῶν Μαρ τύ ρων, καί νά μᾶς βο η θή σῃ καί 
ἐ μᾶς μέ τά θε ό σο φα κεί με νά του στήν με τά νοια καί 
εἰς τήν ἀ κο λού θη σιν τοῦ Χρι στοῦ». 

Τήν Δ΄ Κυ ρι α κή τῶν Νη στει ῶν ὁ Γέ ρον τας διά βα
σε πά λι μία ἄλ λη ὁ μι λία τοῦ π. Ἰ ου στί νου, σχε τική 
μέ τόν ἅ γιο Ἰ ω άν νη τῆς Κλί μα κος. Σχο λιά ζον τας κα
τό πιν τήν ἔν το να βι ω μα τι κή ἐκ φο ρά τοῦ λό γου τοῦ 
π. Ἰ ου στί νου ἔ λε γε: «Αὐ τό πού λέ γα με τό πρωΐ γιά 
τόν ἅ γιο Ἰ ω άν νη τῆς Κλί μα κος, τό λέ με τώ ρα γιά 
τόν π. Ἰ ου στῖ νο. Ὅ τι ἔ ζη σε, ἐ βί ω σε καί ἔ γρα ψε ἐκ 
πεί ρας. Καί φαί νε ται ὅ τι αὐ τά τά ὁ ποῖα λέ ει, τά ζῇ, 
καί ἐ πει δή τά ζῇ, τά λέ ει ἔ τσι πού τά με τα δί δει καί 
σέ μᾶς μέ πό θον Χρι στοῦ. Νά με τα δώ σῃ καί σέ μᾶς 
πό θον, γιά νά ἀ γω νι σθοῦ με καί ἐ μεῖς τόν ἴ δι ον ἀ γῶ
να, πού ὁ ἴ δι ος εἶ χε ἀ γω νι σθῆ».
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Ὁ π. Ἰ ου στῖ νος τό 1936 εἶ χε γρά ψει ἤ εἶ χε ἐκ φω
νή σει ὡς ὁ μι λία ἕ να κεί με νο μέ τί τλο «Κα τα δι κα
σμέ νοι νά εἶ ναι ἀ θά να τοι»2. Μέ τό κεί με νο αὐ τό εἶ
χε ὑ περ βῆ τήν ἐ πο χή του καί ἐξ έ φρα ζε τό βα θύ τε ρο 
χρι στο λο γι κό καί ἀν θρω πο λο γι κό πε ρι ε χό με νο τῆς 
ἑ ορ τῆς τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ Κυ ρίου. Ἔ λε γε: «Ὁμο
λο γῶ εἰ λι κρι νῶς, ὅ τι ἐ γώ οὐ δέ πο τε θά ἐ πί στευ ον 
εἰς τόν Χρι στόν, ἐ άν δέν εἶ χεν ἀ να στῆ καί δέν εἶ χε 
νι κή σει τόν θά να τον»3, καί ἐ πί σης ἀ να φω νοῦ σε μέ 
ἐν θου σι α σμό: «Ναί, ναί, ναί, ὁ Θε άν θρω πος Ἰ η σοῦς 
Χρι στός μέ τήν ἀ νά στα σίν Του ἔ δει ξε καί ἀπέ δει
ξεν ὅ τι εἶ ναι ὁ μό νος ἀ λη θι νός Θε ός, ὁ μό νος ἀ ληθι
νός Θε άν θρω πος εἰς ὅ λους τούς ἀν θρω πί νους κό
σμους»4. 

Ὁ π. Γε ώρ γι ος εἶ χε κα θι ε ρώ σει νά δι α βά ζε ται ἡ 
γνω στή αὐ τή ὁ μι λία τοῦ π. Ἰ ου στί νου στήν Τρά πε ζα 
τῆς Μο νῆς ἀ πό ἄμ βω νος με τά ἀ πό τήν Ἀ νά στα ση ἤ 
με τά ἀ πό τόν Ἑ σπε ρι νό τῆς Ἀ γά πης. Εἶ ναι τό ἀ γα
πη μέ νο πα σχα λιά τι κο ἀ νά γνω σμα στήν Μο νή μας.

Πέ ραν ἀ πό τό ὁ μι λη τι κό, καί στό συγ γρα φι κό ἔρ
γο τοῦ π. Γε ωρ γίου γί νον ται ἀ να φο ρές στό πρόσ ω πο 
καί στήν θε ο λο γία τοῦ π. Ἰ ου στί νου. Τόν ἐ πε κα λεῖ το 
ὁ π. Γε ώρ γι ος κά θε φο ρά πού ἤ θε λε νά το νί σῃ στοι
χεῖα Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σι ο λο γί ας. Ἔ τσι π.χ. στό κεί

2. Ἀρχιμ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος, ἐκδ. «Ἀ
στήρ», Ἀλ. & Εὐ. Παπαδημητρίου, Ἀθῆναι 1981, σελ. 4049.
3. Ἐνθ’ ἀνωτ., σελ. 44.
4. Ἐνθ’ ἀνωτ., σελ. 47.
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με νο πού δη μο σί ευ σε τό 2007 μέ τί τλο «Τό Κεί με νο 
τῆς Ρα βέν νας καί τό Πρω τεῖο τοῦ Πάπα» πα ρα πέμ
πει στόν π. Ἰ ου στῖ νο ὡς ἑ ξῆς: «Εὐχή καί ἐλ πί δα μας 
πάν τως εἶ ναι νά ἀ πο βά λουν οἱ Ρωμαιοκα θολικοί 
τήν πα πο κεν τρι κή τους ἑρ μη νεία ἐ πί τῶν ἱ στο ρικῶν 
στοι χεί ων τῆς πρώ της χι λι ε τί ας, κα θώς καί τό συνε
πα κό λου θο πρω τεῖο παγ κο σμίου δι και ο δο σί ας. Ἴ
σως ἔ τσι, αἰ ρο μέ νου τοῦ αἰ τίου, πού εἶ ναι ἡ πα πι κή 
ἡ γε μο νι κή διά θε σις, δι ορ θω θοῦν καί οἱ δο γμα τι κές 
συν έ πει ες. Ὁ π. Ἰ ου στῖ νος Πό πο βιτς συν έ δεε ὡς αἴ
τιο μέ αἰ τι α τό τό πα πι κό πρω τεῖο μέ τίς πα πικές 
κα κο δο ξί ες:” Τό ὀρ θό δο ξον δό γμα, μᾶλ λον δέ τό 
πανδό γμα πε ρί Ἐκ κλη σί ας, ἀ περ ρί φθη καί ἀν τι κα
τε στά θη διά τοῦ λα τι νι κοῦ αἱ ρε τι κοῦ δό γμα τος πε ρί 
τοῦ πρω τείου καί τοῦ ἀ λα θή του τοῦ πά πα, δη λα δή 
τοῦ ἀν θρώ που. Ἐξ αὐ τῆς δέ τῆς παν αι ρέ σε ως ἐ γεν
νή θη σαν καί γεν νῶν ται συν ε χῶς ἄλ λαι αἱ ρέ σεις: τό 
Filioque, ἡ ἀ πο βο λή τῆς Ἐ πι κλή σε ως, τά ἄ ζυ μα, ἡ 
εἰσ α γω γή τῆς κτι στῆς Χά ρι τος, τό κα θαρ τή ρι ον πῦρ, 
τό θη σαυ ρο φυ λά κι ον τῶν πε ρισ σῶν ἔρ γων...”»5.

Γε νι κῶς ὁ π. Γε ώρ γι ος πα ρέ πεμ πε στήν θε ο λο γία 
τοῦ π. Ἰ ου στί νου, γιά νά στη ρί ξῃ τήν μο να δι κότητα 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἐ πει δή ὁ π. Ἰ ου στῖ νος ἔ θε τε ὡς βά
σιν τῆς μο να δι κό τη τός της τήν μο να δι κό τη τα τοῦ 
Προσ ώ που τοῦ Χρι στοῦ, καί ὄ χι πα ρερ μη νεῖ ες τοῦ 
τρι α δι κοῦ δό γμα τος πού ὁ δη γοῦν σέ μία πε ρι ε κτι

5. Περιοδ. Παρακαταθήκη, τεῦχ. 57/2007, σελ. 9.
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κή (comprehensive) Ἐκ κλη σι ο λο γία προ τε σταν τι κοῦ 
τύ που.

Ὁ σε βα σμός τοῦ π. Ἰ ου στί νου στούς ἐκ κλη σιαστι
κούς θε σμούς καί τούς ἐκ προσ ώ πους των εἶ ναι χα
ρα κτη ρι στι κή. Δι α φω νοῦ σε, ἀλ λά σε βό ταν. Δι α μαρ
τυ ρό ταν, ἀλ λά μέ πό νο. Δι α πί στω νε μέ ὀ ξυ δέρ κεια 
τίς ἐκ τρο πές, ἀλ λά ἔ γρα φε μέ σύν ε ση. Σή κω νε οὐρα
νο μή κη φω νή, ἀλ λά ἦ ταν πάν τα τα πει νός, ἀ κό μη καί 
ὅ ταν ἤ λεγ χε. Ζοῦ σε τό Μυ στή ριο τῆς Ἐκ κλη σί ας.

Καί ὁ π. Γε ώρ γι ος ἐ πί σης ἔ τρε φε καί ἐξ ε δή λω νε 
ἀ πε ρι ό ρι στο σε βα σμό στούς ἐκ κλη σι α στι κούς ἄρ
χον τες, πα ρό τι τά κεί με νά του μαρ τυ ροῦν γιά τό 
αὐ θεν τι κό θε ο λο γι κό του κρι τή ριο καί γιά τόν ἀσυμ
βί βα στο θε ο λο γι κό του λό γο. Κα τα γε γραμ μέ νο στό 
τεῦ χος 33/2008, σελ. 1415, τοῦ πε ρι ο δι κοῦ Ὁ Ὅ σι ος 
Γρη γό ρι ος εἶ ναι ἕ να εἰσ α γω γι κό σχό λιο σέ κεί με νο 
τοῦ π. Ἰ ου στί νου, σχό λιο πού δεί χνει τό θε ο λο γι κό 
ἦ θος ἀμ φο τέ ρων τῶν ἀν δρῶν. Ὁ π. Γε ώρ γι ος στό ὡς 
ἄ νω τεῦ χος δη μο σί ευ σε σέ ἑλ λη νι κή με τά φρα ση τήν 
προσ φώ νη ση πού εἶ χε ἑ τοι μά σει ὁ π. Ἰ ου στῖ νος, γιά 
νά δι α βα σθῇ ἀ πό τόν Σέρ βο ἐ πί σκο πο Σιρ μίου Μα
κά ριο κα τά τήν προ γραμ μα τι ζο μέ νη τό τε ἐ πί σκε ψη 
τοῦ πα τρι άρ χη Ἀ θη να γό ρα στήν Σερ βία. Ἡ ἐ πί σκε
ψη δέν πρα γμα το ποι ή θη κε, ἀλ λά τό κεί με νο ἔ μεινε 
μνη μεῖο ἐκ κλη σι α στι κοῦ καί θε ο λο γι κοῦ ἤ θους. Τό 
εἰσ α γω γι κό σχό λιο ἔ γρα φε: «Τό ἔ τος 2009 συμ πλη
ρώ νον ται 30 χρό νια ἀ πό τῆς μα κα ρί ας ἐκ δη μί ας 
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τοῦ ἁ γι α σμέ νου Γέ ρον τος π. Ἰ ου στί νου Πό πο βιτς. 
Ἡ συν εί δη σις τῆς Ἐκ κλη σί ας τόν ἔ χει κα τα τά ξει ἤ
δη με τά τῶν Ἁ γί ων, κα θώς ἡ μορ φή του, ὁ ἀ γώ νας 
του, ἡ ὁ μο λο γία του, τό μαρ τύ ριό του, τό συγ γρα φι
κό του ἔρ γο καί οἱ καρ ποί τῆς φω τει νῆς πα ρου σί ας 
του στό στε ρέ ω μα τῆς Ἐκ κλη σί ας βε βαι ώ νουν ὅ τι 
ὑ πῆρ ξε κα νών Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως καί ζω ῆς... Εἰς 
μνη μό συ νον αἰ ώ νι ον καί εἰς ἔκ φρα σιν εὐ γνω μο σύνης 
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 
προσ φω 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 ἀ πό τά σερβι κά. 
Τό κεί με νο αὐ τό βρέ θη κε στό ἀρ χεῖο τοῦ π. Ἰου
στί νου καί δη μο σι εύ θη κε στόν τό μο Setve i Zetve 
(Σπο ρά καί συγ κο μι δή), σελ. 558560, 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 σθηκε ἀ πό τόν 
π. Ἰ ου στῖ νο γιά νά τό ἐκ φωνήσῃ κα τά τήν ὑ πο δο χή 
τοῦ Πα τρι άρ χου ὁ ἐ πί σκο πος Σιρ μίου Μακά ρι ος καί 
εἶ ναι ἕ να κεί με νο γραμ μέ νο μέ σο φία, στό πνεῦμα 
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 θοδό ξου Ἐκ
κλη σί ας, ἀλ λά ταυ το χρό νως καί ὡς ὑ πεν θύ μη σις ὅ τι 
ὁ Θρό νος αὐ τός πρέ πει νά μεί νῃ πι στός στήν ἁ γία 
Ὀρ θο δο ξία, κα θώς ὁ μα κα ρι στός Γέ ρον τας εἶ χε ὑπ᾿ 
ὄ ψιν του συγ κε κρι μέ νες κατ᾿ ἐ κείνη τήν ἐ πο χή δη
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λώ σεις καί ἐν έρ γει ες τοῦ πα τρι άρ χου Ἀ θη να γό ρου 
(ἔνθ᾿ ἀ νωτ., σελ. 849).

Ὁ π. Ἰ ου στῖ νος εἶ χε ἑ τοι μά σει νά λε χθοῦν τά ἑ ξῆς 
κα τά τήν προσ φώ νη ση:

«Πα να 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 θεια 

τῆς Ὀρ θο δο ξί ας...
Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θεια ὅ

λων τῶν Οἰ κου με νι κῶν Συν ό δων...
Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θεια τοῦ 

ἁ γίου Γρη γο ρίου τοῦ Θε ο λό γου...
Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θεια τοῦ 

χρυ σορ ρή μο νος Εὐ αγ γε λι στοῦ τῆς οἰ κου μέ νης, τοῦ 
ἁ γίου Ἰ ω άν νου τοῦ Χρυ σο στό μου...

Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας καί ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θεια 
τοῦ ἁ γίου Μα ξί μου τοῦ Ὁ μο λο γη τοῦ...

Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θεια τοῦ 
ἁ γίου Θε ο δώ ρου τοῦ Στου δί του...

Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θεια τοῦ 
ἁ γίου Φω τίου, τοῦ ἀ λη θῶς με γά λου καί ὑ περ με γί
στου πα τρι άρ χου τῆς Κων/πό λε ως...

Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θεια τοῦ 
ἁ γίου Συ με ών τοῦ Νέου Θε ο λό γου...

Κα λῶς ἦλ θε μα ζί Σας ἡ Οἰ κου με νι κή Ἀ λή θεια τῶν 
ὁ σί ων καί θε ο φό ρων καί θε ο σό φων Πα τέ ρων...

Οἱ Ἅ γι οι Πα τέ ρες εἶ ναι γιά μᾶς τούς Ὀρ θο δό ξους 
τό κρι τή ριο, τό μέ τρο τῆς Ὀρ θο δο ξί ας μας. Ὀρ θόδο
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ξο εἶ ναι μό νο ἐ κεῖ νο τό ὁ ποῖο 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 συν ί στα ται ἡ Ὀρ θο δο ξία; Στήν Οἰ
κου με νι κή Ἀ λή θεια 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. Αὐ τή ἡ Οἰ κου με νι κή 
Ἀ λή θεια 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
θεια εἶ ναι ὅ,τι κυ ρί ως λεί πει σή με ρα ἀ πό 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 θέου εὐ ρω παϊ κοῦ οὐ μα νι σμοῦ 
καί σχε τι κι σμοῦ. Ὁ κό σμος σή με ρα κου ρά στη κε ἀ
πό δι ε στραμ μέ να εὐ αγ γέ λια Χρι στοῦ. Πε ρισ σό τε ρο 
πα ρά πο τέ εἶ ναι ἀ ναγ καῖο στόν κό σμο τό αἰ ώ νιο 
Εὐ αγ γέ λιο τοῦ Χρι στοῦ (Ἀ ποκ. ιδ΄ 6), τό ὁ ποῖο δια
φυ λάσ σε ται μό νο στήν Ὀρ θο δο ξία. Αὐ τό εἶ ναι τό 
Εὐ αγ γέ λιο, στό ὁ ποῖο 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 λίου τοῦ Χρι στοῦ, αὐ τῆς τῆς Αἰ ω νίου Ἀ λη θεί ας 
τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, δέν εἶ ναι δυ να τόν νά γί νῃ κα νέ νας 
συμ βι βα σμός, καμ μία πα ρα χώ ρη σις, που θε νά, πο τέ 
καί μέ κα νέ να»6.

Μπο ρεῖ κα νείς νά βε βαι ώ σῃ ὅ τι καί οἱ δύο ἄνδρες, 
ὁ ἅ γι ος Ἰ ου στῖ νος καί ὁ π. Γε ώρ γι ος, εἶ χαν συν δυά
σει τήν ἀ κε ραι ό τη τα τῆς Ὀρ θο δο ξί ας μέ τήν κα τά 

6. Περιοδ. Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, τεῦχ. 33/2008, σελ. 1619. 
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Χρι στόν τα πεί νω ση, δη λα δή τό ἐκ κλη σι α στι κό ἦ θος. 
Προ φη τι κός λό γος, ἀν τι κει με νι κή κρι τι κή, κα νέ να ἴ
χνος συμ βι βα σμοῦ μέ τήν θε ο λο γι κή πα ρέκ κλι ση, ἀλ
λά καί κα νέ να ἴ χνος ἀ με τρο έ πει ας ἀ πέ ναν τι στούς 
ἀ πό Θεοῦ τε τα γμέ νους ἐκ κλη σι α στι κούς ἄρ χον τες.

Θά τε λει ώ σω μέ τήν ἀ νά γνω ση λί γων σει ρῶν ἀ πό 
τόν ἐ πι μνη μό συ νο λό γο τοῦ π. Γε ωρ γίου στόν π. Ἰ
ου στῖ νο, στόν ἅ γιο Ἰ ου στῖ νο σή με ρα.

«Δο ξα σμέ νος ὁ ἀ να στάς Κύ ρι ος πού μᾶς ἐ χά ρι σε 
στήν δύσ κο λο ἐ πο χή μας ἄν δρα “ἀ πε σταλ μέ νο πα
ρά Θεοῦ”, ᾧ ὄ νο μα Ἰ ου στῖ νος. Εὐ λο γη τός ὁ Κύ ρι ος 
καί Θε ός μας, πού δέν ἀ φή νει ἀ πα ρά κλη το τόν λαό 
του, ἀλ λά σέ κά θε ἐ πο χή ἀ νι στᾶ ἄν δρας προ φή τας, 
πού πα ρα κα λοῦν τήν καρ δί αν τῆς Ἱ ε ρου σα λήμ. Ὁ 
π. Ἰ ου στῖ νος πα ρα κά λε σε τήν καρ δί αν τῆς ἐ πι γείου 
καί οὐ ρα νίου Ἱ ε ρου σα λήμ. Αἰ σθα νό με θα οἱ ὀρ θό δο
ξοι, ἁ παν τα χοῦ τῆς γῆς, ὅ τι ὁ π. Ἰ ου στῖ νος δέν ὡ μί
λη σε ὡς ἕ να ἄ το μο, ἀλ λά ὡς στό μα τῆς Ἐκ κλη σί ας. 
Ἐξ έ φρα σε τήν συν εί δη σι τῆς Ἐκ κλη σί ας, τήν πί στι 
τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἔ ζη σε τόν πό νο τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἐ
σή κω σε τόν Σταυ ρό τῆς Ἐκ κλη σί ας καί ἔ γι νε ἡ χα ρά 
καί ἡ ἐλ πί δα τῆς Ἐκ κλη σί ας. Γι᾿ αὐ τό τώ ρα αἰ σθα
νό με θα ὅ τι στόν τά φο του ἀ κουμ πᾶ ὅ λη ἡ ὀρ θό δο
ξος Σερ βία, ὅ λη ἡ ὀρ θό δο ξος Ἑλ λάς, τό Ἅ γι ον Ὄ ρος 
καί ὅ λη ἡ Ὀρ θο δο ξία.

Ἤλ θα με τα πει νά ἀ πό τό Ἅ γι ον Ὅ ρος... νά γονατί
σου με στόν τά φο τοῦ π. Ἰ ου στί νου καί νά τόν εὐ
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χα ρι στή σου με. Νά τόν εὐ χα ρι στή σου με, για τί στήν 
δύσ κο λο ἐ πο χή μας ἀ να νέ ω σε προ φη τι κά τό κή ρυ
γμα τῶν Ἀ πο στό λων καί τῶν Πα τέ ρων τῆς Ἐκκλησί
ας καί ὑ πεν θύ μι σε σέ ὅ λους ὅ τι μό νον ὁ Θε άν θρω
πος Χρι στός εἶ ναι ὁ Σω τήρ μας καί ἡ μο να δι κή ἐλ
πί δα μας. Μᾶς ὑ πεν θύ μι σε ἀ κό μη ὅ τι ἡ σω τη ρία 
εὑ ρί σκε ται στό σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ πού εἶ ναι μό νον 
ἡ Ἁ γία Ὀρ θό δο ξος Κα θο λι κή Ἐκ κλη σία μας καί ὅ τι 
ἡ ἕ νω σις τῶν Ἐκ κλη σι ῶν θά γί νῃ ὅ ταν οἱ χρι στιανοί 
τῶν ἄλ λων δο γμά των, πού δέν ἀ κο λου θοῦν τήν ὀρθή 
πί στι τοῦ Θε αν θρώ που Χρι στοῦ, ἐ πι στρέ ψουν μέ 
με τά νοια στόν Θε άν θρω πο Χρι στό.

Εἴ με θα εὐ γνώ μο νες στόν π. Ἰ ου στῖ νο, δι ό τι ἀν τε
τά χθη καί ἀ πε τέ λε σε ἕ να ἰ σχυ ρό ἀ νά χω μα στό ρεῦ
μα τῆς ἐκ κο σμι κεύ σε ως πού ἀ πει λεῖ τήν Θε ο λο γία 
καί τήν ζωή μας. Στή συν εί δη σί μας ὁ π. Ἰ ου στῖ νος 
εἶ ναι Πα τήρ τῆς Ἐκ κλη σί ας»7.

Με τά ἀ πό τά λί γα καί τα πει νά αὐ τά ψελ λί σμα τα 
πε ρί τοῦ πῶς ὁ π. Γε ώρ γι ος αἰ σθα νό ταν τό πρόσ ω
πο καί τό θε ο λο γι κό ἔρ γο τοῦ ἁ γίου Ἰ ου στί νου Πό
πο βιτς, αἰ σθά νο μαι καί ἐ γώ τήν ἀ νάγ κη νά ζη τή σω 
τίς ἰ σχυ ρές πρε σβεῖ ες τοῦ Ἁ γίου, ὥ στε νά μή φα νοῦ
με ἀ γνώ μο νες στή με γά λη πνευ μα τι κή κλη ρο νο μιά 
πού ἐ κεῖ νος ἔ χει ἀ φή σει σέ ὅ λους μας.

Ἅ γιε τοῦ Θεοῦ, πρέ σβευε ὑ πέρ ἡ μῶν. Ἀ μήν.
Σᾶς εὐ χα ρι στῶ.

7. Περιοδ. Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, τεῦχ. 5/1980, σελ. 4546.
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΙΑΚΩΒΟΝ ΤΣΑΛΙΚΗΝ

Μοναχοῦ Νεοφύτου Γρηγοριάτου

Ὅσιε Ἰάκωβε Τσαλίκη,
εἶσαι ἄσαρκος ἄγγελος,
εἶσαι νηπτικός πατερικός θεολόγος,
εἶσαι καθαιρέτης τοῦ Σατάν.

Εἶσαι ἀσκητής, ἀφιλάργυρος, ἀετός,
εἶσαι καρδιακῆς εὐχῆς ὁδηγός.
Εἶσαι ἐξομολόγος παστρικός,
εἶσαι ἀπό ὀκτάχρονος, θαυματουργός.

Εἶσαι σπηλαιώτης ἡσυχαστής,
εἶσαι ὁσίου Δαυΐδ μονῆς ἀνακαινιστής.
Εἶσαι ὁ ἁπλός, «ὁ μέ συγχωρεῖτε»,
εἶσαι ὁ σύμβουλος πλουσίων καί φτωχῶν,
                        ἐπισήμων καί ἀνωνύμων.

Εἶσαι Ἁγίας Τριάδος θεϊκός ἐραστής.
Εἶσαι τοῦ Θεοῦ Πατρός φιλοπάτορας,
εἶσαι τοῦ Θεοῦ Λόγου μνήστορας,
εἶσαι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δοχεῖον.
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Ὅσιε Ἰάκωβε Τσαλίκη ἐν Εὐβοίᾳ,
ἱκέτευε πρός Κύριον ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν,
Ἰάκωβε ὅσιε ἁπλέ, «ὁ μέ συγχωρεῖτε»,
ὁ πιό ταπεινός ἄνθρωπος στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα
καί τήν Ἑλληνορθόδοξη νῆσο τῶν Ἁγίων,
                                               τήν Κύ προ.
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Η Α ΠΛΟ ΤΗΣ, Η ΠΤΩ ΧΕΙΑ,
ΤΟ ΤΑ ΠΕΙ ΝΟ ΦΡΟ ΝΗ ΜΑ

ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥ ΜΑ ΤΙ ΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ 
ΠΡΟΫ ΠΟ ΘΕ ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑ ΤΑ ΘΕ ΟΝ ΠΡΟ Ο ΔΟΥ

Ἀ πο σπά σμα τα ἀ πό συ ζή τη σι μέ Ἁ γι ο ρεί τη Μο να χό

Τό Ἅ γι ον Ὄ ρος, ὁ κλῆ ρος τῆς Θε ο τό κου, εἶ ναι ἡ 
μα κρο βι ώ τε ρη ἐν ζωῇ μο να στι κή πο λι τεία. Ὅ

πως ἔχει γρα φῆ καί πα λαι ό τε ρα, τήν μακρο βιότη τά 
του καί τήν ὕ παρ ξί του τό Ἁ γι ώ νυ μον Ὄ ρος τήν ὀφεί
λει στήν ἀ πα ρέγ κλι τη στά σι τῶν Ἀθω νιτῶν Πατέ ρων 
στήν ἀ κρί βεια τῆς ἀ σκή σε ως. Ὅ πως ὅμως καί πά λι 
πο λύ εὔ στο χα ἔ χει γρα φῆ, ἐ άν ὀφείλῃ τήν ὕ παρ ξί 
του ὡς μο να στι κή κοι νω νία στήν ἀκρίβεια, τήν ἐπάν
δρωσί του ἀ πό τήν “τα λαί πω ρο καί ἀσθενεστά τη ἰ
δι κή μας γε νεά” τήν ὀ φεί λει στήν οἰ κο νο μία καί τήν 
δι α κριτι κή συγ κα τά βα σι.

Μέ αὐ τήν τήν σκέ ψι νά θέ τῃ τό πλαί σιο, ἔ λα βε μέ
ρος μία ἄ κρως ἐν δι α φέ ρου σα συν ο μι λία μέ κελλι ώ
τη Ἁ γι ο ρεί τη Μο να χό. Ἡ συ ζή τη σις κι νή θη κε κυ ρί ως 
γύ ρω ἀ πό 8 βα σι κά θέ μα τα: τόν μο να χι σμό, ὅ πως 
βι ω νό ταν ἀ πό τίς προ η γού με νες γε νε ές μοναχῶν, τίς 
πα λαι ές Κα ρυ ές μέ τά ἁ πλά γε ρον τά κια της, τόν 
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ὅ σιο Παΐ σιο τόν Ἁ γι ο ρεί τη, τό πνευ μα τι κό πρό γραμ
μα, τήν προσ ευ χή, τούς λο γι σμούς, τήν “ἐ πι και ρό τη
τα”, τήν νέα γε νεά μο να χῶν. Ἀ πό τήν συ ζή τη σι αὐ
τή πα ρα θέ του με πα ρα κά τω κά ποια ἀ πο σπά σμα τα 
πρός ψυ χι κήν ὠ φέ λει αν.

α΄. Ὁ μο να χι σμός πα λαι ό τε ρα.

«Mα κα ρι στή εἶ ναι καί ἡ ἐν σώ μα τι πτω χεία καί 
πα ρε κτι κή τῆς οὐ ρα νίου Βα σι λεί ας, ἀλλ’ ὅ ταν διά 
τήν τῆς ψυ χῆς τα πεί νω σιν τε λῆ ται καί ταύ τῃ συν
ημ μέ νη ᾖ καί ἀ πό ταύ της ἔ χῃ τήν ἀρ χήν».

(Ἁγ. Γρη γο ρίου Πα λα μᾶ, «Πρός τήν σε μνο τά την 
ἐν μο να ζού σαις Ξέ νην»)

Ὁ μο να χι σμός πα λαι ό τε ρα ἦ ταν πο λύ δι α φο ρε τι
κός ἀ πό ὅ,τι σή με ρα. Ἡ ζωή ἦ ταν πο λύ ἁ πλῆ. Ὅ μως 
σι γάσι γά ἄρ χι σε νά πνέῃ ἁ πα λά στήν ἀρ χή καί με
τά πιό γορ γά μία ἄλ λη πνοή. Ἡ ζωή μας ἀ νοί χθη κε 
πρός τά ἔξω.

Δέ μα τα δέν παίρ να με. Αὐ τή ἡ ἁ πλό τη τα σοῦ ἔ φερ νε 
μία εἰ ρή νη στήν ψυ χή. Ἔ φερ νε ἀ με ρι μνία μέ σα μας. 
Ψά ρια σπά νια βρί σκον ταν. Τρώ γαμε σέ καμ μιά γι
ορ τή πα στά ἤ ἀ πό κον σέρ βες. Δέν ὑπῆρ χαν ψυ γεῖα, 
γεν νή τρι ες. Καί στήν τρά πε ζα τῆς Πα νη γύ ρε ως πα
ρέ θε ταν ψά ρια πού ἔ βρι σκαν με τά ἀ πό πολ λές συν
εν νο ή σεις μέ ψα ρά δες, πού γί νον ταν ἡ μέ ρες πολ λές 
πρίν τήν Πα νή γυ ρι.
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Ὅ,τι δυσ κο λί ες εἴ χα με πη γαί να με στήν Παν α γία. 
Αὐ τή ἦ ταν γι α τρός, οἰ κο νό μος, μη τέ ρα μας, τρο φός 
μας, πρε σβευ τής μας στήν ἄλ λη ζωή. Κά πο τε εἶ χα 
με γά λη δυσ κοι λι ό τη τα. Πῆ γα μπρο στά στήν εἰ κό να 
τῆς Παν α γί ας καί τῆς εἶ πα: «Πα να γία μου, ἔ χω δυσ
κο λία. Βο ή θα με». Καί ἀ μέ σως ἦλ θε ἡ γι α τρειά. Αὐ
τή ἡ στε νό τη τα νά βροῦ με ἀν θρώ πι νες λύ σεις, μᾶς 
ἔ δι νε με γά λη ἐμ πι στο σύ νη στήν Παν α γία καί προσ
ευ χή καρ δι α κή στίς δυσ κο λί ες μας.

Σή με ρα, δυσ τυ χῶς, ἄλ λα ξαν οἱ λο γι σμοί μας, ἐ
πει δή κα ταρ γή θη κε ἡ ἁ πλό της τῆς ζω ῆς καί οἱ λύ
σεις στά προ βλή μα τά μας εἶ ναι εὔ κο λες.

Μοῦ ἔ κα νε ἐν τύ πω σι στά πα λιά γε ρον τά κια, ὅ τι 
δέν ἤ θε λαν νά ἀλ λά ξουν τήν δι αρ ρύ θμι σι τοῦ κελλι οῦ 
τους. Μία φο ρά τό ἔ στρω ναν καί μέ χρι νά πε θά νουν 
πα ρέ με νε τό ἴ διο. Κα θά ρι ζαν τό κελ λί γιά τήν πανή
γυ ρι, τί να ζαν τά στρω σί δια, ἀλ λά τά ξαναέβαζαν 
ὅ λα στήν θέ σι τους, χω ρίς νά ἀλ λά ξουν κά τι. Αὐ τό 
δέν τούς ἔ φερ νε πε ρι σπα σμό. Πο τέ τά πα λιά γε ρον
τά κια δέν ἔ κα ναν κά τι και νούρ γιο. Ὅ σες φο ρές τά 
ἐ πι σκε πτό σουν, σέ γι ορ τές ἤ κα θημερι νές, τά πάντα 
στό κελ λί τους ἦ ταν ἴ δια· δέν ἄλ λα ζε κά τι. Γι’ αὐτό 
καί ἡ προσ ο χή μας δέν πή γαι νε στά πρά γμα τα τοῦ 
κελ λιοῦ, ἀλ λά στόν Γέ ρον τα· τί θά μᾶς πῇ πρός ὠ
φέ λει αν.

Εἶ χα ἐ πι σκε φθῆ κά πο τε ἕ ναν ἡ λι κι ω μέ νο μο να χό. 
Μέ ἔ βα λε νά κα θί σω σέ μία στρα βή κα ρέ κλα, πού 
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τήν εἶ χε κα λυμ μέ νη μέ ὄ μορ φα στρω σί δια. Μοῦ εἶ
πε: «Ξέ ρεις τί εἶ ναι αὐ τή ἡ κα ρέ κλα; Σ’ αὐ τήν κά
θη σε ὁ πνευ μα τι κός μου παπ πούς, με τά ὁ Γέ ρον τάς 
μου, με τά ὁ δεύ τε ρος Γέ ρον τας, ὁ πα ρα δελ φός μου, 
με τά ἐ γώ πού εἶ μαι τώ ρα ὁ Γέ ρον τας καί τώ ρα ἐ
σύ. Νά ἤ ξε ρες, τί με γά λη εὐ λο γία ἔ χει αὐ τή ἡ καρέ
κλα!».

Ἕ νας νέ ος πού πῆ γε σέ ἕ να γει το νι κό κελ λί νά 
μο νά σῃ βρῆ κε στό κελ λί του ἕ να πα λιό κρεβ βά τι καί 
ἀ μέ σως τό πέ τα ξε. Ὁ Γέ ρον τας τοῦ κελ λιοῦ τοῦ εἶ πε 
νά τό ξα να βά λῃ στήν θέ σι του, δι ό τι σ’ αὐ τό τό κρεβ
βά τι κοι μή θη καν (ἀ πε βί ω σαν) οἱ ἐ νάρετοι Γερον τά
δες του, ὁ γ. Βαρ θο λο μαῖ ος, ὁ πρῶ τος Γέρον τας τοῦ 
κελ λίου, με τά ὁ δι α κοΒα σί λης, με τά ὁ γ. Εὐ θύ μι ος 
καί τέ λος ὁ γ. Δι ο νύ σι ος.

Εἶ χαν οἱ πα λι οί καί τά ἀν θρώ πι να. Ἀλ λά αὐ τά τά 
ἀν θρώ πι να συγ κρι νό με να μέ τά δι κά μας ἦ ταν ἀ ρε
τή.

β΄. Ἀ πό τίς πα λαι ές Κα ρυ ές.

«Πα ρά τῷ ῥη θέν τι τῶν Κα ρυ ῶν καλ λί στῳ χω ρίῳ 
τήν ἀ σκη τι κήν ἔ χων τό τη νι καῦ τα κα λύ βην».

(Ἁγ. Φι λο θέου Κοκ κί νου, «Βί ος ὁσ. Γερ μα νοῦ 
Ἁ γι ο ρεί του»)

Τά πα λιά γε ρον τά κια εἶ χαν νά ποῦν πάν τα ἕναν 
κα λό λό γο, πνευ μα τι κό, κά τι ἀ πό τό ἁ γι ο ρεί τικο πα
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ρελ θόν τους. Κα νείς δέν γνώ ρι ζε τί γι νό ταν στόν 
κό σμο. Τά νέα πού συ ζη τοῦ σαν ἀ κό μη καί στά μπα
κά λι κα τῶν Κα ρυ ῶν ἦ σαν το πι κά. Δη λα δή ποιός ἀ
γό ρα σε ἕ να μου λά ρι, ποι ός Γέ ρον τας ἀ πέ κτη σε νέο 
κα λο γέ ρι, ποι ός ἐκ οι μή θη. Ἀ κό μη καί οἱ μπα κά ληδες 
ἦ σαν κα λο γε ρι κοί.

Μία Κυ ρι α κή ἕ νας γέ ρον τας βρέ θη κε στίς Κα ρυ
ές καί σκέ φθη κε νά πά ρῃ κά τι πού τοῦ ἔ λει πε ἀ πό 
τό μπα κά λι κο τοῦ Τα λέα. Ὁ κυρΘό δω ρος τοῦ εἶ πε: 
«Πα πᾶ μου, δέν ἀ νοί γω τήν Κυ ρι α κή γιά τούς μο
να χούς, ἀλ λά γιά τούς ἐρ γά τες. Νά ἔρ χε σαι κα θη με
ρι νές νά ψω νί ζῃς, ὄ χι Κυ ρι α κή».

Ὁ κ. Χρῆ στος ὁ Ζέγ κος, ὁ μπα κά λης, εἶ χε τά πρόσ
φο ρα πού τοῦ ἔ στελ νε ἡ Ἱ. Μο νή Φι λο θέου. Ἅ μα τοῦ 
ἔ λε γες «δῶ σε μου ἀ πό τά Φι λο θεΐ τι κα τά πρόσ φο ρα 
πού εἶ ναι νό στι μα», δέν σοῦ ἔ δι νε, για τί νό μι ζε ὅ τι 
τά τρῶς. Ἄν τοῦ ἔ λε γες ἁ πλά «δῶ σε μου μιά ζυ γιά 
πρόσ φο ρα», τό τε σοῦ ἔ δι νε. Ἦ ταν καί ὁ φωτογρά
φος τῶν Κα ρυ ῶν.

Ὁ π. Δα νι ήλ ὁ ρά πτης εἶ χε στό μα γα ζί του δύο ρά
σα, ἕ να μα κρύ καί ἕ να κον τό. Ὅ ποι ος ἤ θε λε νά πάῃ 
στήν Ἱ. Κοι νό τη τα, δα νει ζό ταν τό ρά σο πού τοῦ ταί
ρι α ζε καί ἔ τσι πή γαι νε στήν Ἱ. Κοι νό τη τα. Με τά τό 
ἐ πέ στρε φε. Ἐ πί σης ἔμ παι ναν στόν Ναό τοῦ Πρω
τά του πάν τα μέ ρά σο. Ὅ,τι ἔ κα ναν ἦ ταν βέ βαια τυ
πι κό, ὅ μως εἶ χε καί βα θύ τε ρο νό η μα. Ἔ δει χνε τόν 
σε βα σμό τους πρός τόν Ἱ ε ρό Ναό καί τήν Ἱ ε ρά Κοι
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νό τη τα. Προ ε τοι μά ζον ταν καί πνευ μα τι κά μέ αὐ τόν 
τόν τρό πο.

Ὁ φούρ να ρης ἦ ταν ὁ κ. Θα νά σης. Ὅ ταν τε λεί ωνε 
τήν δου λειά του, κοι μό ταν πά νω σέ μία κα ρέ κλα 
μέ τά πό δια σέ μία ἄλ λη. Μπαί να με στόν φοῦρνο 
προσ έ χον τας νά μή τόν ξυ πνή σου με. Παίρ να με τό 
ψω μί, ἀ φή να με τά χρή μα τα καί φεύ γα με. Ὅ ταν ξύ
πνα γε, ἔ βρι σκε τά χρή μα τα στόν πάγ κο καί τά ψω
μιά που λη μέ να.

Ὁ γέ ροἨ λί ας ἀ πό τά Εἰσ ό δια τῆς Θε ο τό κου, πρίν 
κοι νω νή σῃ, ἔ βα ζε με τά νοια σέ ὅ λους, μι κρούς καί 
με γά λους. Ζοῦ σε στήν πε ρι ο χή τῶν Κα ρυ ῶν καί εἶ
χε πε νήν τα χρό νια νά κα τέ βῃ ἀ πό τό κελ λί του στίς 
Κα ρυ ές. Οὔ τε στήν χι λι ε τη ρί δα δέν κα τέ βη κε. Εἶ χε 
ἔλ θει στό Ἅ γι ον Ὄ ρος 14 χρο νῶν μα ζί μέ τόν πα
τέ ρα του, πού ἦ ταν ὑ λο τό μος καί πέ θα νε ἀ πό σκω
λη κο ει δί τι δα, καί ἔ μει νε ἐ δῶ. Κοι μή θη κε σέ ἡ λι κία 
87 χρο νῶν στό κελ λί του. Μό νο δύο ἐξ ό δους ἔ κα νε 
στόν κό σμο γιά λό γους ὑ γεί ας. Με τά τήν δεύ τε ρη 
φο ρά, ὅ ταν βά ρυ νε πο λύ ἡ ὑ γεία του, πῆ γαν ὅ λοι νά 
τόν ἐ πι σκε φθοῦν, ἀ κό μη καί ὁ Πρῶ τος. Ὁ γι α τρός 
τοῦ εἶ πε: «Θά σέ βγά λου με ἔξω μέ τό ἑ λι κό πτε ρο. 
Δέν θά κου ρα σθῇς». Τό τε αὐ τός ρώ τη σε: «Τό ἑ λι κό
πτε ρο ἔ χει φτε ρά;». «Ναί», τοῦ ἀ πήν τη σαν. Τό τε εἶ
πε: «Δέν εἶ ναι κα λύ τε ρα νά πάω μέ τόν ἀρ χάγ γε λο 
Μι χα ήλ; Καί αὐ τός ἔ χει φτε ρά». Προ ε γνώ ρι σε τόν 
θά να τό του. Εἶ πε: «Με τά τήν ἑ ορ τή τῆς Παν α γί ας 
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ἐ γώ θά κοι μη θῶ». Ἔ τσι καί ἔ γι νε. Ἔ φυ γε στίς 14 
Ἀ πρι λίου τοῦ 1994, με τά τοῦ Ἀ κα θί στου Ὕ μνου, τήν 
ἑ ορ τή αὐ τή τῆς Παν α γί ας πού τήν εἶ χε σέ ἰ δι αί τε ρη 
εὐ λά βεια.

γ΄. Ὁ ἅ γι ος Παΐ σι ος ὁ Ἁγιορείτης.

«Θεέ μου, ἡ Ἀ γά πη σου δέν ὑ πο φέ ρε ται, διό τι εἶ
ναι πολ λή καί στήν μι κρή μου καρ διά δέν χωράει».

(Ἁγ. Παϊ σί ου Ἁ γι ο ρεί του, 
«Ἐ πι στο λές», ΣΤ΄)

Ὁ ἅ γι ος Παΐ σι ος καί τά ἄλ λα γε ρον τά κια μᾶς ἔ
λε γαν: «Μο να χέ, κά τσε στό κελ λί σου, γιά νά σώ σῃς 
τήν ψυ χή σου».

Ὁ ἅ γι ος Παΐ σι ος δε χό ταν πο λύ κό σμο. Αὐ τό ὅ μως 
τό ἔ κα νε μέ τήν κα θο δή γη σι τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα τος. 
Ἀ να φέ ρε ται στόν βίο τοῦ ἁ γίου Σι λου α νοῦ τοῦ Ἀ
θω νί του, ὅ τι στό ἐ ρώ τη μα «πῶς ἐν ερ γοῦν οἱ Ἅ γι οι;» 
ἀ πήν τη σε· «ὅ πως τούς ὁ δη γεῖ τό Ἅ γιο Πνεῦ μα». Οἱ 
Ἅ γι οι δέν κά νουν τί πο τε δι κό τους. Ἐ νῶ ἐ μεῖς οἱ 
ἁ πλοί κά νου με ὅ,τι μᾶς πα ρα δί δει ὁ πνευ μα τι κός 
μας. Κά νου με ὑ πα κοή.

Κά ποι οι ἔ λε γαν γιά τόν ἅ γιο Παΐ σιο: «Ἦ ταν ἔξ υ
πνος». Πολ λοί ὅ μως ἔξ υ πνοι πέ ρα σαν ἀ πό τό Ἅ γι ον 
Ὄ ρος, ἀλ λά δέν μπό ρε σαν νά κά νουν τό ἔρ γο τοῦ 
γ. Παϊ σίου. Πό σους μπο ρεῖ νά ἀ να παύ σῃ ἕ νας ἔξ υ
πνος ἤ μορ φω μέ νος; Δύο, τρεῖς; Με τά θά κου ρα σθῇ. 
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Ὅ μως ὁ γ. Παΐ σι ος, ἐ πει δή ἦ ταν γε μά τος ἀ πό τήν 
Χά ρι τοῦ Θεοῦ, δέν κου ρα ζό ταν πο τέ· ἦ ταν πάν τα 
εὐ διά θε τος, χα ρού με νος, εἰ ρη νι κός. Δέν χα σμου ρι ό
ταν οὔ τε εἶ χε χα λα ρό τη τα ἤ ρα θυ μία. Σέ πρόσ ε χε, 
ὅ ταν μι λοῦ σες· δέν δι ε σπᾶ το ἡ προσ ο χή του οὔ τε ἡ 
προσ ευ χή του. Αὐ τό δέν ἦ ταν μό νον ἱ κα νό τη τα σω
μα τι κή. Χω ρίς τήν Χά ρι τοῦ Θεοῦ δέν μπο ρεῖ νά κά
νῃ κα νείς τέ τοιο δι α κό νη μα. Εἶ χε πεῖ κά πο τε ὁ ἴ δι ος 
σέ ἕ να κα λο γέ ρι: «Τό νά μι λᾷς μέ τούς ἀν θρώ πους 
εἶ ναι τό πιό δύσ κο λο δι α κό νη μα». Κά πο τε τόν ρω
τή σα με: «Γέ ρον τα, δέν κου ρά ζε σαι μέ τόν κό σμο;». 
«Δέν προσ έ χω σέ ὅ,τι μοῦ λέ γουν. Ὅ ταν εἶ ναι κά τι 
ἀ νάγ κη, μό νος του πη γαί νει ὁ νοῦς μου ἐ κεῖ», μᾶς 
ἀ πήν τη σε ὁ ἅ γι ος Γέ ρον τας.

Στόν π. Κο σμᾶ τόν Γρη γο ριά τη, τόν ἱ ε ρα πό στο λο 
τοῦ Κογ κό, ὁ ἅ γι ος Παΐ σι ος τοῦ ἐ πέ τρε ψε νά πάῃ 
στήν ἱ ε ρα πο στο λή, για τί εἶ χε πλη ρο φο ρία ἀ πό τόν 
Θεό. Ἐ νῶ σέ κά ποι ον ἄλ λο, πού ἐ πέ με νε νά πάῃ 
στήν ἱ ε ρα πο στο λή, τοῦ εἶ πε: «Ἄν πᾷς, θά ντροπιά
σῃς τήν Ἐκ κλη σία».

Ἔ λε γε ὁ ἅ γι ος Παΐ σι ος: «Οἱ κο σμι κοί θά χα θοῦν 
ἀ πό τίς κα τα χρή σεις καί οἱ πνευ μα τι κοί ἄν θρω ποι 
ἀ πό τίς κα τα κρί σεις». Ἄλ λο τε πά λι ἔ λε γε: «Ἡ πε ρι
έρ γεια γεν νᾷ τήν κα τά κρι σι. Ὅ ποι ος δέν ἀ σχο λεῖ ται 
μέ τό τί κά νει ὁ ἄλ λος, γλυ τώ νει ἀ πό τήν κα τά κρι σι. 
Νά λές τήν εὐχή καί θά φεύ γουν οἱ κα κοί λο γι σμοί. 
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Μήν ἀ σχο λῆ σαι μέ τούς ἄλ λους, γιά νά ἔ χῃς χρό νο 
νά ἀ σχο λη θῇς μέ τόν ἑ αυ τό σου».

Ὁ ἅ γι ος Παΐ σι ος ἐ πέ με νε πά ρα πο λύ στό νά μήν 
ἀλ λά ξου με τόν κα λο γε ρι κό τρό πο τῆς ζω ῆς μας. Ἡ 
κα τα στρο φή τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ καί τοῦ Μοναχισμοῦ 
εἶ ναι τό κο σμι κό φρό νη μα. Ἔ λε γε: «Νά μή θέ λῃς νά 
τά ἀ πο λαύ σῃς ὅ λα ἐ δῶ. Ἄ φη σε νά ἀ πο λαύ σῃς κά τι 
καί στήν ἄλ λη ζωή. Π.χ. θέ λου με νά μή μᾶς κα τη
γο ρῇ κα νείς, νά μή μᾶς ἐμ παί ζῃ, νά μή μᾶς χλευά
ζῃ. Τό τε τί θά ἀ πο λαύ σου με στήν ἄλ λη ζωή; Πῶς 
θά στα θοῦ με κον τά στούς Ἁ γί ους, πού ἔ φυ γαν ὅ λοι 
τους κα κο θά να τοι (γιά τούς ἀν θρώ πους);».

Ἐ πί σης ἔ λε γε: «Μή χά νε τε τόν και ρό σας, ἀλ λά 
νά ἀ γω νί ζε σθε γιά τήν ἁ γι ό τη τα. Ἡ κα λύ τε ρη ἐ λεη
μο σύ νη στόν κό σμο εἶ ναι νά γί νῃς ἅ γι ος. Ὁ ἅ γι ος 
βο η θᾷ καί ὅ σο ζῇ ἀλ λά καί με τά θά να τον».

δ΄. Πνευ μα τι κό πρό γραμ μα.

«Ἐμοῦ ἀν τί δι κοι, φη σίν ἡ ἀ κη δία, ὑφ’ ὧν δέδεμαι 
νῦν, ψαλ μῳ δία σύν ἐρ γο χεί ρῳ».

(Ἁγ. Ἰ ω άν νου Σι ναΐ του, 
«Κλί μαξ», Λό γος ΙΓ΄)

Ὅ ταν πρω το ήλ θα με στό Ἅ γι ον Ὄ ρος, ὁ γ. Παΐ σι
ος μᾶς συμ βού λε ψε: «Νά μήν ἀ νοί γε σθε μέ φι λο ξε
νί ες, γνω ρι μί ες, πα νη γύ ρια. Οὔ τε δω ρε ές νά παίρ νε
τε χω ρίς με γά λη ἀ νάγ κη. Γι α τί οἱ κο σμι κοί δί νουν 
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κά ποιο δῶ ρο καί με τά πε ρι μέ νουν πολ λά». Ὁ πνευ
μα τι κός μας πά λι μᾶς ἔ δω σε ἄλ λη συμ βου λή: «Νά 
κρα τᾶ τε πρό γραμ μα». Καί ἐ μεῖς κα τα λά βα με, ὅ τι ἡ 
πνευ μα τι κή ζωή ἀ νά με σα σέ αὐ τά τά δύο κι νεῖ ται· 
στό νά μή ἀ νοι γό μα στε καί στό νά κρα τᾶ με πρό
γραμ μα.

Αὐ τό ὅ μως τό εἴ δα με καί στά ἄλ λα γε ρον τά κια 
πού γνω ρί σα με. Ἡ ζωή τους ἐκ ι νεῖ το γύ ρω ἀ πό τό 
κελ λί τους, τήν Ἐκ κλη σία, τό ἐρ γό χει ρό τους, τό δια
κό νη μα. Οἱ γνω ρι μί ες τους ἦ ταν μό νο μέ τούς γει τό
νους τους. Καί αὐ τό μᾶς ἀ νέ παυε πο λύ. Στό τη λέ
φω νο –στα θε ρό– λί γα ἔ λε γαν καί τό ἔ κλει ναν.

Εἶ ναι χα ρα κτη ρι στι κό ἕ να γε γο νός πού συν έ βη σέ 
κά ποιο κελ λί στήν πε ρι ο χή μας, ὅ που ἔ με νε ἕ να γε
ρον τά κι. Τό γε ρον τά κι τό ἀ νέ λα βαν κά ποι οι νέ οι, οἱ 
ὁ ποῖ οι στήν πα νή γυ ρι κά λε σαν πολ λούς γνω στούς 
τους. Τό γε ρον τά κι βλέ πον τας τήν πο λυ κο σμία εἶ πε: 
«Αὐ τό δέν ἦ ταν πα νή γυ ρις, ἦ ταν συμ πό σιο».

Ὅ ταν το πο θε τοῦ σαν τήν κε ραία τοῦ κι νη τοῦ τη λε
φώ νου, ἕ να ἄλ λο γε ρον τά κι ἀ πό τίς Κα ρυ ές ρώ τη σε 
τόν ὑ πο τα κτι κό του: «Τί εἶ ναι αὐ τό, πά τερ Ρα φα ήλ, 
πού βά ζουν στό βου νό;». «Κε ραία γιά κι νη τά τη λέ
φω να, γέ ρον τα», εἶ πε ὁ π. Ρα φα ήλ. Τό τε ὁ γέ ρον τας 
ἀ πήν τη σε: «Κι νη τή τη λε φω νία; Ἀν τίο ἡ συ χία!!!».

Κά πο τε ἐ πι σκε φθή κα με ἕ ναν γέ ρον τα. Τόν ρωτή
σα με: «Δέν ἔ χεις ἀ κη δία, γέ ρον τα;». Καί αὐ τός ἀ
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πήν τη σε: «Ἔ χω πρό γραμ μα. Γι’ αὐ τό δέν ἔ χω ἀ κη
δία».

Τί πε ρι ε λάμ βα νε τό πρό γραμ μα; Πρῶ τα ἡ Ἀ κο
λου θία καί ὁ Κα νό νας. Με ρι κά γε ρον τά κια δέν εἶ
χαν πα ρα λά βει νά κά νουν Κα νό να. Λί γοι ἔ κα ναν τήν 
Ἀ κο λου θία μέ κομ πο σχοί νι. Οἱ πε ρισ σό τε ροι ὅ μως 
διά βα ζαν τήν Ἀ κο λου θία. Με ρι κοί ὅ λα μα ζί τό ἀ πό
γευ μα. Ἑ σπε ρι νός, Πα ρά κλη σι, Ἀ πό δει πνο, Χαιρε
τι σμοί, Με σο νυ κτι κό, Ὄρ θρος κρα τοῦ σαν περί τίς 
τέσ σε ρεις ὧ ρες. Με τά τήν Ἀ κο λου θία κά ποιοι ξεκου
ρά ζον ταν. Ἄλ λοι διά βα ζαν Ἀ κο λου θία τό πρωΐ καί 
με τά τήν Ἀ κο λου θία ἔ πι ναν ἕ ναν κα φέ καί ἔβγαι ναν 
στόν κῆ πο τους ἤ στά ἄλ λα δι α κο νή μα τα.

Στήν βι βλι ο θή κη τοῦ κελ λιοῦ τους δέν ὑ πῆρ χαν κο
σμι κά βι βλία. Αὐ τά πού συν αν τοῦ σες ἦ σαν κυ ρί ως 
τά «Ἀ σκη τι κά» τοῦ ἀβ βᾶ Ἰ σα άκ καί τοῦ ὁ σίου Ἐ
φραίμ τῶν Σύ ρων, ἡ «Κλί μα κα» τοῦ ἁ γίου Ἰ ω άν νου 
τοῦ Σι ναΐ του, οἱ «Κα τη χή σεις» τοῦ ἁ γίου Θε ο δώρου 
τοῦ Στου δί του, τά «Ἅ παν τα τοῦ ἁ γίου Συ με ών τοῦ 
Νέου Θε ο λό γου» τοῦ Δι ο νυ σίου Ζα γο ραίου, ὁ «Εὐ
ερ γε τι νός», τό «Γε ρον τι κό», ὁ «Συ να ξα ρι στής» καί 
πολ λά μου σι κά γιά τήν Πα νή γυ ρι. Πα νη γυ ρι κά βι
βλία εἶ χαν τόν «Θη σαυ ρό τοῦ Δα μα σκη νοῦ» καί τόν 
«Μη νιά τη» καί ἱ στο ρι κά τήν «Ἱ στο ρία τοῦ Πα παρη
γο πού λου».

Ὅ μως «τό πνευ μα τι κό ἔρ γο τοῦ μο να χοῦ, τό κύ
ριο ἔρ γο του, δέν εἶ ναι τό διά βα σμα, ἀλ λά ἡ προσευ
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χή. Τό διά βα σμα εἶ ναι τό γέ μι σμα». Ἔ τσι μᾶς ἔ λε γε 
ὁ πνευ μα τι κός.

Τά κελ λιά μοιά ζουν μέ μι κρή βάρ κα. Ἄν δέν ἀ κο
λου θῇς αὐ στη ρό πρό γραμ μα, κιν δυ νεύ εις πνευ μα τι
κά, για τί ὑ πάρ χει χα λά ρω σις. Στά Κοι νό βια ὅ μως τά 
πρά γμα τα εἶ ναι δι α φο ρε τι κά. Τό Κοι νό βιο μοιά ζει 
μέ κα ρά βι πού προ χω ρᾷ στό πέ λα γος. Ὁ κοινοβιά
της συμ με τέ χει στήν χά ρι τῆς προσ ευ χῆς τοῦ Κοι νο
βίου καί χω ρίς νά κά νῃ ἰ δι αί τε ρη προσ ευ χή. Παίρνει 
τήν χά ρι τῆς προσ ευ χῆς, ἀρ κεῖ νά κά νῃ ὑ πα κοή. Μέ
σα στό Κοι νό βιο, εἴ τε εἶ ναι κα νείς κα πε τά νι ος εἴ
τε ναύ της, θά φθά σῃ στό λι μά νι μα ζί μέ ὅ λους. Ὁ 
μά γει ρας, ὁ τρα πε ζά ρης, ὁ οἰ κο νό μος παίρ νουν τήν 
χά ρι τῆς προσ ευ χῆς, ἔ στω καί ἄν δέν συμ μετέχουν 
στίς ἀ κο λου θί ες, ἐφ’ ὅ σον βέ βαια ἔ χουν τόν νοῦ τους 
στόν Θεό τήν ὥ ρα τοῦ δι α κο νή μα τός τους. Ἄν ὅ μως 
λέ νε ἀ νέκ δο τα, δέν παίρ νουν χά ρι.

ε΄. Πε ρί προσ ευ χῆς.

«Μή ὅ λην τήν σχο λήν σου πε ρί τήν σάρ κα ἔ χε, 
ἀλ λά ὅ ρι σον αὐ τῇ τήν κα τά δύ να μιν ἄ σκη σιν καί 
ὅ λον τόν νοῦν σου πε ρί τά ἔν δον τρέ ψον».

(Ἁγ. Μα ξί μου Ὁ μο λο γη τοῦ, 
«Πε ρί ἀ γά πης δ΄ ἑκ α τον τάς», ξγ΄)

Νά προσ πα θοῦ με νά μή χά νου με τήν μνή μη τοῦ 
Θεοῦ. Τα ξί δευα κά πο τε μέ τό πλοῖο τῆς γραμ μῆς 
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ἀ πό τήν Δά φνη πρός τήν Ἁ γία Ἄν να. Εἶ χα κλει στά 
τά μά τια καί φαι νό μουν σάν νά κοι μᾶ μαι. Μέ πλη
σί α σε ἕ νας ἡ λι κι ω μέ νος μο να χός –ἦ ταν ὁ γ. Ἡ σαΐ ας 
ἀ πό τήν Μ. Λαύ ρα– καί μέ ρώ τη σε: «Πῶς σέ λέ νε 
κα λο γέ ρι;». Τοῦ εἶ πα τό ὄ νο μά μου. Τό τε μοῦ εἶ πε: 
«Μή χά σῃς τήν μνή μη τοῦ Θεοῦ, κα λο γέ ρι. Ἄν χά σῃς 
τήν μνή μη τοῦ Θεοῦ, θά κου ρα στῇς σάν γε ρά σῃς. Ὁ 
Ἀ δάμ γι’ αὐ τό ἔ χα σε τόν Πα ρά δει σο, για τί ἔ χα σε 
τήν μνή μη τοῦ Θεοῦ. Λέ γε τήν εὐ χή ὅ σο μπο ρεῖς». 
Πο λύ πα ρη γο ρή θη κα ἀ πό τούς λό γους του. 

Ὁ πνευ μα τι κός μας μᾶς ἔ λε γε νά μή μι λᾶ με μετα
ξύ μας κα τά τήν ὥ ρα τοῦ δι α κο νή μα τος. Ἀ κό μη νά 
παίρ νου με μα ζί μας καί κα νέ να πα τε ρι κό βι βλίο, 
ὅ πως τήν «Κλί μα κα» τοῦ ἁ γίου Ἰ ω άν νου, καί ὅ ταν 
κά νου με διά λειμ μα νά δι α βά ζου με λί γο ἀ πό αὐ τό ἤ 
νά λέ με τήν εὐ χή στό δι α κό νη μα, λί γο πιό ἀρ γά ἀ πό 
ὅ,τι ὅ ταν κά νου με τόν κα νό να μας. Νά μήν μι λᾶ με 
με τά τό Ἀ πό δει πνο, οὔ τε τό πρωΐ, ὅ ταν τε λει ώ σῃ ἡ 
Ἀ κο λου θία.

Γι’ αὐ τό λοι πόν: «Κά νε τό ἐρ γό χει ρό σου προσευ
χή καί τήν προσ ευ χή σου ἐρ γό χει ρο», δηλ. κύ ριο ἔρ
γο σου. Ἔ λε γε καί ὁ Γέ ρον τάς μας: «Πά σχουν οἱ 
ἄν θρω ποι, για τί ἔ παυ σαν νά προσ εύ χων ται».

Γι α τί ἀ πό πολ λούς ἡ προσ ευ χή γί νε ται σάν κατα
ναγ κα στι κό ἔρ γο; Γι α τί γί νε ται τυ πι κά. Κά νου με τόν 
Ὄρ θρο, τόν Ἑ σπε ρι νό, τό Ἀ πό δει πνο, ἀλ λά ἐνδιά με
σα τό μυ α λό πε τᾷ. Γι’ αὐ τό χρειά ζε ται συν ε χής ἀ
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γώ νας, ὅ ταν φεύ γῃ ὁ νοῦς μας, νά τόν μα ζεύ ου με. 
Νά σκιρ τᾷ ἡ καρ διά μας γιά τόν Χρι στό.

Ἀλ λά καί ὅ ταν κά νου με τό δι α κό νη μα, νά προσ
ευ χό μα στε. Τό κύ ριο ἔρ γο μας εἶ ναι ἡ προσ ευ χή. Ἄς 
ὑ πο θέ σου με ὅ τι εἶσ αι μά γει ρας, κη που ρός, ἁ γι ο γρά
φος. Νά πῇς στόν ἑ αυ τό σου: «Δέν εἶ μαι μά γει ρας· 
εἶ μαι μο να χός. Δέν εἶ μαι κη που ρός· εἶ μαι μο να χός. 
Δέν εἶ μαι ἁ γι ο γρά φος· εἶ μαι μο να χός».

Ἐ μεῖς εἴ χα με σάν ἐρ γό χει ρο τήν ἁ γι ο γρα φία. Εἴ
χα με πολ λές ἐλ λεί ψεις στό σχέ διο. Μᾶς πα ρα κι νοῦ
σαν κά ποι οι νά ἀ πευ θυν θοῦ με σέ γνω στό Κα θη γη τή 
τῆς ἁ γι ο γρα φί ας, γιά νά μᾶς λύ νῃ τίς ἀ πο ρί ες. Τό 
εἴ πα με στόν πνευ μα τι κό, ἀλ λά αὐ τός δέν μᾶς ἔ δω σε 
εὐ λο γία. Μᾶς εἶ πε: «Δέν ἤλ θα τε ἐ δῶ γιά νά γί νε τε 
ἁ γι ο γρά φοι, ἀλ λά μο να χοί. Ἡ ἴ δια ἡ πεῖ ρα πού θά 
ἀ πο κτᾶ τε, θά σᾶς δι ορ θώ νῃ. Τό κύ ριο ἔρ γο σας δέν 
εἶ ναι τό ἐρ γό χει ρο, ἀλ λά ἡ προσ ευ χή. Ἐ πει δή ὅ μως 
δέν εἴ μα στε ἀ σώ μα τοι ἄγ γε λοι, γι’ αὐ τό κά νου με τό 
ἐρ γό χει ρο. Καί μέ τήν προσ ευ χή ἁ γιά ζε ται τό ἐρ
γό χει ρο, ἁ γιά ζε ται καί ὁ μο να χός. Μέ τό ἐρ γό χει ρο, 
ζοῦ με χω ρίς νά ἔ χου με τήν ἀ νάγ κη ἄλ λων. Κά νου με 
καί ἐ λε η μο σύ νες».

Ὅ ταν λέ με τήν εὐ χή, δέν πρέ πει νά προσ έ χουμε 
οὔ τε λο γι σμούς οὔ τε αἰ σθή μα τα, ὅ πως τα ρα χή, θυμό, 
ἀ να σφά λεια, φο βί ες. Δέν πρέ πει νά τά προσ έ χου με 
αὐ τά, για τί κα τα στρέ φουν τήν προσ ευ χή. Ἐ μεῖς ὀ
φεί λου με νά προσ έ χου με στά λό για τῆς εὐ χῆς καί 
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νά ἔ χου με τήν μνή μη τοῦ Θεοῦ. Ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος 
κά νῃ ἔ τσι, σι γάσι γά ἀρ χί ζει νά γλυ καί νε ται. Καί 
στήν συν έ χεια δέν κά νει ἰ δι αί τε ρη προσ πά θεια γιά 
νά προσ ευ χη θῇ. Ἡ προσ ο χή κα τά τήν δι άρ κεια τῆς 
ἡ μέ ρας βο η θᾷ στήν κα θα ρό τη τα τῆς προσ ευ χῆς μας 
τό βρά δυ.

Εἴ χα με ρω τή σει κά πο τε τόν ἅ γιο Παΐ σιο, πῶς μπο
ροῦ με νά προσ ευ χό μα στε. Μᾶς εἶ πε: «Ἄν δέν μα λα
κώ σῃ ἡ καρ διά, ὁ ἄν θρω πος δέν μπο ρεῖ νά προσ ευ
χη θῇ. Σέ πα γω μέ νη καρ διά δέν φυ τρώ νει τίπο τα. Γι’ 
αὐ τό νά βλέ πε τε τήν ἁ μαρ τω λό τη τά σας, νά πεν θῆ τε 
γι’ αὐ τήν καί νά βλέ πε τε τήν ἀ γά πη τοῦ Θεοῦ. Ὅ λα 
αὐ τά μα λα κώ νουν τήν καρ διά. Ἰ δί ως ὅταν βλέ που με 
τήν εὐ σπλαγ χνία τοῦ Θεοῦ, βγαί νει ἡ προσ ευ χή ἀ βί
α στα. Νά προσ ευ χώ με θα σάν ἁ μαρ τω λοί».

Ὁ ἅ γι ος Παΐ σι ος τό νι ζε πο λύ τήν προσ ευ χή. Στό 
ἐρ γό χει ρο, δέν ἄ φη νε νά ἀ κοῦ με κα σέ τες. Ἔ λε γε: 
«Μυ στι κά, νο ε ρά, νά προσ εύ χε σθε. Νά κά νε τε ἕ να 
διά λειμ μα με τά μία ὥ ρα. Δι α βά στε κά τι. Κάν τε ἕ να 
κομ πο σχοι νά κι. Ἄν κά νε τε ἔ τσι, ξε κου ρά ζε σθε καί 
εἶ ναι σάν νά ξε κι νᾶ τε τό δι α κό νη μα πά λι ἀ πό τήν 
ἀρ χή».

Βρῆ κε κά πο τε ἕ να γε ρον τά κι, ὁ γέ ροΝι κό δη μος, 
ἕ να κα σε τό φω νο καί κά τι κα σέ τες μέ ψαλ μωδίες. Ὅ
ταν τίς ἄ κου σε, μᾶς εἶ πε: «Εὐ φράν θη κα. Νά ἀκοῦ τε 
κα σέ τες, εἶ ναι κα λό πρά γμα». Ὅ μως με τά μία ἑ
βδο μά δα ἦλ θε στό κελ λί μας λέ γον τας: «Πατέρες 
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μήν ἀ κοῦ τε κα σέ τες. Ἔ πα θα ζη μιά. Ἔχα σα τήν προσ
ευ χή. Ζα λί στη κε τό κε φά λι μου. Ἕ να βου η τό ἔ χω 
συν έ χεια στόν νοῦ μου».

στ΄. Πε ρί λο γι σμῶν.

«Ἀ πό τήν ποι ό τη τα τῶν λο γι σμῶν ἑ νός ἀν θρώ
που φαί νε ται ἡ πνευ μα τι κή του κα τά στα ση».

(Ἁγ. Παϊ σίου Ἁ γι ο ρεί του, 
Λό γοι Γ΄, «Πνευ μα τι κός ἀ γώ νας»)

Ἄν κά ποι ος θέ λῃ νά ὠ φε λη θῇ, μπο ρεῖ νά ὠ φε λη θῇ 
καί ἀ πό τά ἀ νά πο δα. Καί ἄν δέν θέ λῃ, δέν ὠ φε λεῖ
ται ἀ πό τί πο τα, οὔ τε καί ἀ πό αὐ τά πού εἶ ναι πρός 
σω τη ρί αν κα τάλ λη λα.

Κά ποι ος προσ κυ νη τής μοῦ ἔ λε γε ὅ τι ὠ φε λή θη κε 
ἀ πό ἕ ναν γά το. Μοῦ εἶ πε: «Ἦλ θε ὁ γά τος καί κυλι ό
ταν στά πό δια μου, χω ρίς νά μέ ξέ ρῃ. Ἔξω στόν κό
σμο οἱ γά τοι εἶ ναι ἄ γρι οι. Ἐ πει δή ἐ μεῖς στόν κό σμο 
εἴ μα στε ἄ γρι οι, εἶ ναι καί τά ζῶα ἄ γρια. Ἐ νῶ ἐ δῶ, 
ἐ πει δή οἱ μο να χοί εἶ ναι εἰ ρη νι κοί, καί οἱ γά τοι εἶ ναι 
ἥ με ροι». Πο λύ ὠ φελήθη κα ἀ πό αὐ τόν τόν λο γι σμό.

Ὁ γέ ροΝι κό δη μος ἦ ταν κα τά κοι τος. Μιά μέ ρα 
μοῦ εἶ πε: «Τί με γά λη σο φία εἶ ναι τό ὅ τι ὁ ἄν θρω
πος βρῆ κε τό κρεβ βά τι! Ἄν δέν ὑ πῆρ χε τό κρεβ βά τι, 
θά ἤ μουν στό πά τω μα καί θά περ νοῦ σαν ἀ πό πά νω 
μου τά πον τί κια καί οἱ κα τσα ρί δες. Καί πῶς θά μπο
ροῦ σαν τό τε οἱ ἀ δελ φοί νά μέ πε ρι ποι οῦνται, νά μέ 
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κα θα ρί ζουν καί νά μέ ταΐ ζουν; Ἔ πρε πε νά σκύ βουν 
συν έ χεια». Ἔ κα νε ὁ λό κλη ρη θε ω ρία γιά τά πλε ο νε
κτή μα τα τοῦ κρεβ βα τιοῦ, ἀν τί νά ἀ δη μο νῇ πού ἦ ταν 
κα θη λω μέ νος πά νω σ’ αὐ τό, καί εὐ χα ρι στοῦ σε τόν 
Θεό. Σ’ αὐ τό τόν βο ή θη σαν οἱ κα λοί λο γι σμοί.

Τό ἴ διο ἔ κα νε καί ἕ νας ἄλ λος πού ἔ παιρ νε ψυ χο
φάρ μα κα. Ἀν τί νά δυσ α να σχε τῇ, δο ξο λο γοῦ σε τόν 
Θεό πού φώ τι σε τούς γι α τρούς νά βροῦν τά ψυχο
φάρ μα κα καί μπο ροῦ σε μέ αὐ τά νά λει τουρ γή σῃ 
φυ σι ο λο γι κά μέ σα στήν κοι νω νία.

Μέ τά γε γο νό τα πού ἐ πι τρέ πει ὁ Θε ός νά συμ βαί
νουν στήν ζωή μας, κά τι δι ορ θώ νε ται μέ σα μας, ἄν 
τό πά ρω με μέ κα λό λο γι σμό. Ἄν θέ λῃ ὁ ἄν θρω πος 
νά σω θῇ, ὅ λα, καί ὁ οὐ ρα νός καί ἡ γῆ, θά συμ βάλ
λουν στήν σω τη ρία του. Ἄν δέν θέ λῃ νά σω θῇ, ὅ λα 
θά τοῦ φταῖ νε καί δέν θά μπο ρῇ νά κά νῃ προ κο πή.

ζ΄. Ἐ πι και ρό τη τα καί μο να χι σμός.

«Μή ἐ ρω τή σῃς πλέ ον πε ρί τοῦ κό σμου, μή τε πε
ρί τῆς κα τα στά σε ως αὐ τοῦ».

(Ἁγ. Ἰ σα άκ Σύ ρου, «Ἀ σκη τι κά», Λό γος Π΄)

Συ νή θως ἀ πό τούς πα λαι ούς μο να χούς, ὅ ταν τούς 
πλη σί α ζες, ἄ κου γες ἕ ναν λό γο στη ρι κτι κό, πνευματι
κό. Μιά φο ρά προ χω ροῦ σα στίς Κα ρυ ές καί ὁ γ. Ἐ
φραίμ ὁ Λαυ ρι ώ της μοῦ εἶ πε: «Πά τερ, στό χέρι σου 
νά κρα τᾷς πάν το τε τό κομ βο σκοί νι, γιά νά θυμᾶ σαι 
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τήν εὐ χή». Τώ ρα πολ λοί μο να χοί ἀ σχολοῦν ται ὑ περ
βο λι κά μέ τά σύγ χρο να προ βλή μα τα. Ὁ Γέ ρον τάς 
μας δέν ἄ φη νε νά ἀ σχο λού μα στε μέ αὐ τά. Ἔ λεγε ὅ τι 
αὐ τά εἶ ναι γιά τούς με γά λους. Καί ὁ ἅ γι ος Παΐσι ος, 
ἐ νῶ μι λοῦ σε καί γιά τά πα τρι ω τικά καί γιά τόν Οἰ
κου με νι σμό ἤ γιά ἄλ λα σύγ χρο να θέ μα τα, καί μά λι
στα ἔν το να με ρι κές φο ρές, ὅ μως τό βά ρος τό ἔ ρι χνε 
στά πνευ μα τι κά. «Κά νε τε δου λειά στόν ἑ αυ τό σας. 
Εἶ ναι ἕ να ἐρ γό χει ρο πού δέν τε λει ώ νει πο τέ», ἔ λε γε 
ὁ ἅ γι ος Γέ ρον τας. Ἄν ὁ μο να χός ἀσχολῆ ται πο λύ μέ 
αὐ τά τά σύγ χρο να προ βλή μα τα, χά νε ται, χά νει τόν 
ἑ αυ τό του. Χά νε ται ἡ διά θε σίς του γιά προσ ευ χή 
καί τοῦ ἔρ χε ται ἀ κη δία καί ἔν τα σις. Ἀλλά καί χω ρίς 
προσ ευ χή, χω ρίς ἀλ λα γή μέ σα μας, πῶς μπο ροῦ με 
νά βο η θή σου με τήν Ἐκ κλη σία ἤ τήν πα τρί δα μας; 
Ὅ μως οὔ τε καί νά κοι μώ με θα, καί νά ὀρ γώ νουν οἱ 
ἐ χθροί τῆς Ἐκ κλη σί ας καί τῆς πα τρίδος μας.

Εἶ χε πεῖ κά πο τε ὁ π. Αἰ μι λι α νός ὁ Σι μω νοπετρίτης, 
ὅ τι πολ λοί θά πᾶνε στήν κό λα σι ἀ πό τήν ἐ πι και ρό
τη τα. Ὁ Γέ ρον τας μπο ρεῖ νά ἀ σχο λῆ ται, ἀλ λά, ἄν 
ἀ σχο λοῦν ται οἱ μι κροί, πλα νῶν ται.

η΄. Σύγ χρο νος μο να χι σμός.

«Εἶ ναι χρεία νά προ η ξεύ ρῃ τι νάς, ὅ τι δύω εἴδη 
κυ βερ νή σε ως, καί δι ορ θώ σε ως, φυλ λάτ τον ται εἰς τήν 
τοῦ Χρι στοῦ Ἐκ κλη σί αν. Τό ἕν εἶ δος ὀνομάζεται Ἀ
κρί βεια, τό δέ ἄλ λο, ὀ νο μά ζε ται Οἰ κο νο μία καί Συγ
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κα τά βα σις, μέ τά ὁ ποῖα κυ βερ νοῦ σι τήν σωτη ρί αν 
τῶν ψυ χῶν οἱ τοῦ Πνεύ μα τος οἰ κονό μοι, πό τε μέν 
μέ τό ἕ να, πό τε δέ μέ τό ἄλλο».

(Ἁγ. Νι κο δή μου Ἁ γι ο ρεί του, 
«Πη δά λι ον», Μ ΣΤ΄ Ἀ πο στο λι κός Κα νών)

Ἄς μή κα τα κρί νου με βλέ πον τας τίς ἀ δυ να μί ες τῶν 
νε ω τέ ρων ἀ δελ φῶν μας. Οἱ σύγ χρο νοι νέ οι πού γί
νον ται μο να χοί, ἐ πει δή ἔ ζη σαν ἔν το να τήν κο σμι κή 
ζωή, βγά ζουν τίς ἀ να θυ μιά σεις τῆς κο σμι κῆς ζω ῆς 
καί στήν κα λο γε ρι κή. Γι’ αὐ τό ὁ Γέ ρον τας πρέπει νά 
ἔ χῃ πολ λή διά κρι σι καί πολ λή πα τρι κή ἀ γάπη καί 
ἔμ πο νη προσ ευ χή. Δέν φεύ γουν εὔ κο λα οἱ ἐμπει ρί ες 
τῆς κο σμι κῆς ζω ῆς, ὅ ταν κά ποι ος τήν εἶ χε ζή σει ἔν
το να. Χρειά ζε ται συν ε χής ἐξ ο μο λό γη σις καί τα πεί
νω σις. Ἄς συγ κρί νου με τήν ζωή τῆς ἁ γί ας Φω τει νῆς 
τῆς Ἐ ρη μί τι δος, πού ἦ ταν ὅ λη παρ θε νι κή, μέ τήν 
ζωή τῆς ἁ γί ας Μα ρί ας τῆς Αἰ γυ πτί ας. Πό σο τα λαι
πω ρή θη κε ἡ δεύ τε ρη! Ὅ πως ἔ λε γε καί ὁ ἅ γι ος Παΐ
σι ος: «Ὑ πάρ χει κα λό ὑ λι κό, ἀλ λά θέ λει δού λε μα καί 
πα ρά δει γμα ἀ πό τούς με γά λους».

Εἴ χα με πά ει κά πο τε στόν πα παἘ φραίμ τόν Κα
του να κι ώ τη. Μό λις πή γα με, μᾶς ρώ τη σε ἄν εἴ χα με 
πά ρει εὐ λο γία πού πή γα με ἐ κεῖ. Ὅ ταν τοῦ εἴ πα με 
ὅ τι εἴ χα με εὐ λο γία ἀ πό τόν πνευ μα τι κό, μᾶς εἶ πε: 
«Ὁ πνευ μα τι κός εἶ ναι ἐγ γύ η σις στήν πνευ μα τι κή 
ζωή». Μεί να με κον τά του μιά μι ση ὥ ρα καί μᾶς μι
λοῦ σε συν έ χεια γιά τήν ὑ πα κοή. Με τα ξύ τῶν ἄλ λων 
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μᾶς εἶ πε καί τό ἑ ξῆς: «Ὅ ταν πῇ ὁ ὑ πο τα κτι κός “εὐ
λό γη σον”, στα μα τᾷ ὁ Γέ ρον τας τήν ἐ πι τί μη σι. Ἀλ λά 
νά μή λέ με τό “εὐ λό γη σον”, σάν νά θέ λω με νά κλεί
σω με τό στό μα τοῦ Γέ ρον τος».

Νά βλέ που με τούς ἄλ λους ὡς ἀ σθε νεῖς, ὄ χι ὡς 
ἐμ πα θεῖς, καί ὅ τι ὅ λοι εἴ μα στε στό Νο σο κο μεῖο, πού 
εἶ ναι τό κελ λί μας ἤ τό Μο να στή ρι μας. Ἐφ’ ὅ σον 
μέ νου με στό Νο σο κο μεῖο, ὅ λοι θά γι α τρευ θοῦ με, δη
λα δή θά τα πει νω θοῦ με, καί οἱ νο ση λευ ό με νοι καί οἱ 
νο ση λευ τές.

θ΄. Ἐ πι λο γι κά.

«Θε ο λο γοῦ σιν οἱ ἄ φω νοι θε ο λό γοι, τά ὡ ραῖα βρα
χά κια, καί ὅ λη ἡ φύ σις».

(Γέροντος Ἰ ω σήφ ἡ συ χα στοῦ,
«Ἔκ φρα σις μο να χι κῆς ἐμ πει ρί ας», ΝΖ΄ ἐ πι στο λή)

Τό κύ ριο ἔρ γο τοῦ μο να χοῦ εἶ ναι ἡ προσ ευ χή. Καί 
μέ σα σ’ αὐ τό εἶ ναι ὅ λα τά ἄλ λα ἔρ γα του. Ἄν κά
νου με τόν μο να χι σμό ἔρ γο κοι νω νι κό, πά ει ὁ μοναχι
σμός. Ἐ νῶ, ἄν ζοῦ με κα λο γε ρι κά, βο η θᾶ με τόν κό
σμο μέ τόν κα λο γε ρι κό τρό πο τῆς ζω ῆς μας.

Γνω ρί ζου με ὅ τι πολ λοί ἄν θρω ποι παίρ νουν ναρ
κω τι κά, ἔ χουν τά σεις αὐ το κτο νί ας, ψυ χο πά θει ες, ἐγ
χει ρί ζον ται, πε θαί νουν, ἔ χουν πέν θος... Ἐ μεῖς πῶς 
μπο ροῦ με νά τούς βο η θή σου με; Ὅ ταν ἀ σχολούμαστε 
μό νο μέ τόν πνευ μα τι κό μας κα ταρ τι σμό, φαί νε ται 



109

σάν νά κοι τᾶ με μό νο τόν ἑ αυ τό μας. Ὅ μως δέν εἶ
ναι ἔ τσι. Δι ό τι μέ τήν προσ ευ χή, συμ με τέχου με στόν 
παγ κό σμιο πό νο, πού αὐ ξά νει συν ε χῶς. Ἀλ λά καί μέ 
ὅ σους μᾶς πλη σιά ζουν ἤ ἔρ χον ται στά μο ναστήρια 
μας οἱ μο να χοί κά νουν κοι νω νι κό ἔρ γο, για τί τούς 
βο η θοῦν καί πνευ μα τι κά καί ὑ λι κά, ἄν ὑ πάρ χῃ 
δυνα τό τη τα.

Μή πως ἄ ρα γε θά πρέ πει νά ξα ναρ χί σου με νά ζοῦ
με πιό ἡ συ χα στι κά, πιό κα λο γε ρι κά; Ἡ εὐ λο γία τῆς 
κα λο γε ρι κῆς ζω ῆς εἶ ναι αὐ τή ἡ μο νο το νία, δι ό τι ἔ
τσι δέν ἔ χου με πε ρι σπα σμούς. Ἄν κά νου με αὐ τήν 
τήν φαι νο με νι κά μο νό το νη ζωή καί δέν ἐ πι δι ώ κου με 
νά δη μι ουρ γή σου με κά τι και νούρ γιο, ἀ πο φεύ γου με 
τούς πε ρι σπα σμούς καί αὐ τό μᾶς βο η θᾷ πο λύ στήν 
προσ ευ χή.

Ἄν δέν μά θῃ ὁ ἄν θρω πος νά μα ζεύ ε ται, νά ζῇ ἐ
σω τε ρι κά, ἡ πνευ μα τι κή ζωή κα ταν τᾷ τυ ραν νία. Γι’ 
αὐ τό ἄς μή ζη τᾶ με πολ λές ἀν θρώ πι νες πα ρη γο ρι ές 
στόν μο να χι σμό. Ἀ φή σα με βέ βαια τόν κό σμο, ἀλ λά 
δέν φθά νει αὐ τό. Πρέ πει νά κά νου με καί ἕ ναν ἄλλο 
ἀ γῶ να, ἴ σως πιό δύσ κο λο. Νά μήν ἐ πι θυ μοῦ με πρά
γμα τα κο σμι κά. Ὁ μο να χι σμός εἶ ναι ἕ νας ἅ γι ος τρό
πος ζω ῆς. Εἶ ναι πα ρά δο σις πού ἔ χει μία ἐ σω τερι
κό τη τα· δέν συν τη ρεῖ ται ὡς ἀν θρώ πι νη ἐν έρ γεια. Ἡ 
ἐ λευ θε ρία τῶν λο γι σμῶν μᾶς χα ρί ζε ται ἀ πό τήν μυ
στι κή ζωή πού ζοῦ με στό Ἅ γι ον Ὄ ρος.
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Ἕ να κα λο γέ ρι μοῦ εἶ πε κά πο τε ὅ τι εὑ ρι σκό μενο 
στό δά σος καί προσ ευ χό με νο ἔ πε σε σέ ἔκ στα σι. Ἔ
νοι ω σε ὅ λη τήν κτί σι, τά δέν δρα, τά χορ τά ρια, τά 
που λιά, ἀ κό μη καί τίς πέ τρες νά φω νά ζουν: «Δό ξα 
σοι ὁ Θε ός». Αὐ τό κρά τη σε γιά λί γο. Ἄ ρα αὐτός ὁ 
τρό πος ὑ πάρ χει σέ ὅ λη τήν κτί σι. Αὐ τός ὁ μυστικός 
τρό πος ζω ῆς δί νει νό η μα στήν ζωή μας. Ἄν τόν χά
σου με αὐ τόν, τά χά σα με ὅ λα.
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† ΓΕ ΡΟΝ ΤΑΣ ΓΡΗ ΓΟ ΡΙ ΟΣ 
Η ΓΟΥ ΜΕ ΝΟΣ 

ΤΗΣ Ι Ε ΡΑΣ ΜΟ ΝΗΣ 
ΔΟ ΧΕΙ Α ΡΙ ΟΥ
(1980-2018)

ὑπό ἀ δελ φῶν τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Δο χει α ρί ου

Συμ πλη ρώ νε ται ἤ δη ἕ νας χρό νος ἀ πό τήν ὁσία 
κοί μη ση τοῦ μα κα ρι στοῦ Γέ ρον τά μας. Ἕ νας ὁ

λό κλη ρος χρό νος, ἀ πό αὐ τούς τούς λι γο στούς πού ἀ
παρ τί ζουν τήν πρόσ και ρη ζωή μας, καί ὅ μως δέν 
μπο ροῦ με νά συν ει δη το ποι ή σου με ὅ τι ὁ Γέ ρον τας 
ἀ νε χώ ρη σε ἀ νε πι στρε πτί πρός τά ἐ πέ κει να. Σάν κά
που νά πῆ γε καί τόν πε ρι μέ νου με μέ γλυ κειά ἀ να μο νή 
νά ἐπι στρέ ψη. Γι’ αὐ τό καί τά πάν τα στό μο να στή ρι 
τά κά νου με σάν νά πρό κει ται σέ λί γο νά ἐ πα νέλ θη 
καί νά μᾶς ἐ λέγ ξη μέ τήν ἱ λα ρή ἐ κείνη χαρ μο λύ πη, 
ζω γρα φι σμέ νη στό κου ρα σμέ νο του πρόσ ω πο.
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Εἶ ναι δύσ κο λο νά κα τα πι α στῆ κα νείς μέ ἕ να πνευ
μα τι κό μέ γε θος σάν τόν γέ ρον τα Γρη γό ριο καί νά 
προσ πα θή ση νά κά νη φα νε ρή τήν κε κρυμ μέ νη πνευ
μα τι κή του ζωή, νά κα τα στρώ ση σέ χαρ τί τούς πνευ
μα τι κούς καί σω μα τι κούς του κα μά τους γιά τήν 
ἀ νά δει ξη καί ἀ να συγ κρό τη ση τῆς Μο νῆς, γιά τόν κα
ταρ τι σμό τῆς ἀ δελ φό τη τας καί γιά τόν προσωπικό 
του ἁ γι α σμό. Μά λι στα ὅ ταν ὁ βι ο γραφού με νος ἔ χει 
ὡς ὅ ρο ζω ῆς τό «λά θε βι ώ σας» καί τήν προσποι η τή 
κα τά πε ρί πτω ση κα τά Χρι στόν μω ρία, τότε τά πρά
γμα τα γί νον ται πιό δύσ κο λα καί μό νον ἡ ὑπα κοή καί 
ἡ συν αί σθη ση «τοῦ ἀ φο σι ώ σα σθαι τό χρέος» μπο
ροῦν νά ἐξ ο μα λύ νουν τόν δύσκο λο δρό μο τοῦ ἐγ χει
ρή μα τος. Θά προσ πα θή σου με λοι πόν νά σκιαγρα φή
σου με τήν ζωή τοῦ Γέ ρον τα μό νον στό Ἅ γι ον Ὄ ρος, 
στό ὁ ποῖο ἐ δα πά νη σε ὡς ἡγού με νος τῆς Μο νῆς τό 
ἥ μι συ τῆς ἐ πί γει ας ζω ῆς του, τριά κον τα ὀ κτώ δη λα
δή ὁ λό κλη ρα χρό νια.

Ἐ πι γραμ μα τι κά μό νον ἀ να φέ ρου με γιά τήν πνευ
μα τι κή του κα τα γω γή, δα νει ζό με νοι λό για τοῦ ὁ σίου 
Νεί λου μέ μι κρή πα ραλ λα γή: «οὐ νό θον μό σχευ μα, 
κάλ λι στον δέ καί ἄ γαν ἐ παι νε τόν ὑ πῆρ ξε τοῦ ἀοι
δί μου καί παν α ρέ του ἀβ βᾶ Ἀμ φι λο χίου τοῦ Πα τμί
ου, καί δι καί ως τόν χα ρα κτῆ ρα τοῦ ἀν δρός ὑ πέρ
λαμ προν ἔ δει ξεν ἐν ἑ αυ τῷ...»1.

1. Πρβλ. Ὁσ. Νείλου, Ἐπιστολή ΝΔ΄, «Ἐπιστολαί», βιβλ. β΄, Φιλοκαλία, 
ΕΠΕ, Θεσ/νίκη 1997, τόμ. 11Δ, σελ. 36.
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Τήν δε κα ε τία τοῦ 1970 ἕ ως τίς ἀρ χές τοῦ 1980 
συν ε τε λέ σθη στό Ἅ γι ον Ὄ ρος ἀ λη θι νή κο σμο γονία, 
τά ἀ πο τε λέ σμα τα τῆς ὁ ποί ας θά κρί νη ἡ ἱ στο ρία, ὅ
ταν πα ρέλ θη «πᾶ σα ἡ γε νεά ἐ κεί νη...». Στίς με γά λες 
καί βα σι λι κές Μο νές, ὅ ταν πιά ἀ πό τήν λειψαν δρία 
εἶ χαν φθά σει σχε δόν σέ ἀ πό γνω ση, ἐγ κεν τρί ζον ται 
νέ ες ἀ δελ φό τη τες, προ ερ χό με νες εἴ τε ἀ πό μο να στή
ρια ἐ κτός τοῦ Ὄ ρους εἴ τε ἀ πό ἐξ αρ τή μα τα τῶν Ἁ γι
ο ρει τι κῶν Μο νῶν. Ἐ κεῖ πού τό Ὄ ρος τό Ἅ γιο ἔ σβη
νε, ἄρ χι σε ξα φνι κά νά ἀ να και νί ζε ται «ὡς ἀ ε τοῦ ἡ 
νε ό της αὐ τοῦ». Μία θα λε ρή ἄ νοι ξη διαδέ χθη κε τόν 
στυ γνό χει μῶ να. Μία κα τά στα ση πού θύ μι ζε λί γο 
τήν ἐ πο χή τοῦ ὁ σίου Ἀ θα να σίου τοῦ Ἀ θω νί τη, ὅ ταν, 
ἐρ χό με νος ἀ πό τόν Κυ μι νά, με τέ φε ρε στόν ἡ συ χα
στι κό καί ἐ ρη μη τι κό ἕ ως τό τε Ἄ θω να τό κοι νο βι α κό 
καί λαυ ρε ω τι κό σύ στη μα καί τό ἐκ κλη σι α στι κό τυ
πι κό, ὅ πως εἶ χαν πα γι ω θῆ στήν Μο νή τοῦ Στου δίου.

Οἱ νέ ες ἀ δελ φό τη τες στίς Μο νές πού ἐγ κα τα στά
θη καν ἐ κτός τῆς με τα τρο πῆς τους σέ κοι νό βι ες ὅ σων 
ἦ σαν ἰ δι όρ ρυ θμες, ἐγ κα τέ στη σαν σέ αὐ τές καί τόν 
θε σμό τοῦ Γέ ρον τα, κά τι πού εἶ χε ἀ νάγ κη γιά τήν ἀ
να ζω ο γό νη σή του ὁ γη ραι ός Ἄ θω νας τήν ἐ πο χή αὐ
τή. Κα τά τά ἄλ λα, ἡ βα θειά πνευ μα τι κή πα ρά δο ση 
τοῦ Ἁ γίου Ὄ ρους με τε στοι χεί ω σε τούς νέ ους μο να
χούς καί ὁ ἐγ κεν τρι σμός φαί νε ται πώς στέ φθη κε μέ 
ἐ πι τυ χία, ἀ φοῦ ὅ,τι ἔ γι νε δέν ἦ ταν δυ να τόν νά μήν 



114

ἦ ταν στό σχέ διο τοῦ Θεοῦ καί τήν μη τρι κή πρό νοια 
τῆς Παν α γί ας.

Τήν χρο νι κή αὐ τή στι γμή, τέ λος τοῦ ’70, καί ἡ 
ἀ δελ φό τη τα τῆς Μο νῆς Πρου σι ω τίσ σης ὑ πό τόν γέ
ρον τα Γρη γό ριο θέ λη σε νά με τα φυ τευ θῆ στόν ἱ ε ρό 
Ἄ θω να, τήν κοι νή πα τρί δα καί χώ ρα τῶν μο να χῶν. 
Θά πα ρα τρέ ξου με τίς πολ λές λε πτο μέ ρει ες, καί γιά 
νά μή μα κρύ νου με τόν λό γο, ἀλ λά καί για τί ἀ κό μη 
πολ λά πρόσ ω πα εὑ ρί σκον ται ἐν ζωῇ καί θά πρέ πει 
νά δο θῆ πί στω ση χρό νου νά κρι θοῦν ἀ πό τήν ἀ δέκα
στη ἱ στο ρία. Ὁ Γέ ρον τας σάν τό πο ἐγ κα τά στα σης δέν 
προ τί μη σε τήν Μο νή Βα το πε δίου, ἡ ὁ ποία διά τοῦ 
προ η γου μέ νου Ματ θαίου ἐ πί ση μα μᾶς προσκά λε σε. 
Δέν ἔ στρε ψε τό βλέμ μα πρός τήν Ἰ βή ρων, στήν ὁ
ποία μᾶς πα ρέ πεμ ψε ἡ Πα τρι αρ χι κή Ἐξ αρ χία, ἀλλ’ 
οὔ τε καί στήν Ξη ρο πο τά μου, γιά τήν ὁ ποία ὁ προ η
γού με νος Εὐ σέ βι ος ὄ χι μό νον μᾶς προσ κά λε σε, ἀλ λά 
καί μᾶς πα ρε κά λε σε. Ἡ ψυ χή του ἀ να παύ θηκε στήν 
πτω χή ἀλλ’ εὔ μορ φη Μο νή τοῦ Δο χει αρίου, στήν Μο
νή τῶν Ἀρ χαγ γέ λων καί τῆς Παν α γί ας Γοργοϋπη
κό ου. Αὐ τόν τόν δρό μο ἐξ άλ λου τοῦ ὑ πέ δει ξε καί 
ὁ πο λύ εὐ λα βού με νος τήν Γορ γοϋ πή κοο γέ ρον τας 
Ἐ φραίμ Κα του να κι ώ της. «Ὅ λοι οἱ Ἅ γι οι –τοῦ εἶ πε– 
τήν Παν α γία προσ κυ νοῦν».

Στήν Μο νή ὅ μως ἐ πι κρα τοῦ σε μιά δύσ κο λη κα τά
στα ση. Οἱ ἐ λά χι στοι πα λαι οί πα τέ ρες ἤ θε λαν νά πα
ρα δώ σουν τήν Μο νή σέ ζη λω τές. Ἡ Ἱ ε ρά Κοι νότης 
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καί ἡ Ἐξ αρ χία προ ω θοῦ σαν ἀ δελ φό τη τα ἀ πό ἄλλη 
πο λυ ά ρι θμη Μο νή. Μέ σα σέ ἕ να τέ τοιο κυ κεῶνα νά 
’μα στε κι ἐ μεῖς ἀ πό τόν Πρου σό πού ζητᾶμε ἐγκατα
βί ω ση στήν Μο νή. Φαί νε ται ὅ μως πώς οἱ Ἀρχάγ γε λοι 
εἶ χαν κά μει τήν ἐ πι λο γή τους. Δέν ἀ ναφε ρό μα στε 
σέ ἀ νού σι ες πλέ ον σή με ρα λεπτο μέ ρει ες. Με τά ἀ πό 
πολ λά, οἱ εὐ ά ρι θμοι ἀ πό τήν συν ο δία τοῦ Γέ ρον τα 
ἔ μει ναν στήν Μο νή τόν Μάϊο τοῦ 1980. Ἡ ἀβε βαιό
τη τα ὅ μως γιά τό μέλ λον ἦ ταν ἐμ φα νής.

Τίς ἡ μέ ρες αὐ τές ἕ νας μο να χός, ὅ πως ἐκ μυ στη
ρεύ θη κε ἀρ γό τε ρα, εἶ δε τό ἑ ξῆς ἀ πο κα λυ πτι κό ὄ νει
ροὅ ρα μα: Βρέ θη κε πί σω ἀ πό τόν ἀ μυν τι κό πύρ γο 
τοῦ μο να στη ριοῦ, πλη σί ον στά κτι το ρι κά κυ πα ρίσ
σια. Ἐ κεῖ βλέ πει σέ μι κρή ἀ πό αὐ τόν ἀ πό στα ση τόν 
ἀρ χάγ γε λο Μι χα ήλ, σάν ἕ να ὑ περ με γέ θη ἄν δρα, νά 
βα στά ζη στούς ὤ μους του τό μο να στή ρι σέ μικρο
γρα φία, καί στρε φό με νος πρός τόν μο να χό τοῦ εἶπε: 
«Πε ρι έρ χο μαι ζη τῶν ἄν δρα ἱ κα νόν, ἵ να ἀ πο θέ σω ἐ
πί τῶν ὤ μων αὐ τοῦ τήν δι α κυ βέρ νη σιν τῆς Μο νῆς 
ταύ της». Καί δέν ἄρ γη σε νά τόν εὕ ρη στό πρόσ ω πο 
τοῦ γέ ρον τος Γρη γο ρίου, ὁ ὁ ποῖ ος ἕ ως ἐ σχά της ἀ να
πνο ῆς του ἐ βά στα σε κυ ρι ο λε κτι κά τήν Μο νή στούς 
ὤ μους του καί δέν δι έ ψευ σε τίς προσ δο κί ες τοῦ Ἀρ
χαγ γέ λου.

Στίς 1591980 ἔ γι νε ἡ ἐν θρό νι ση τοῦ Γέ ρον τα ὡς 
πρώ του ἡ γου μέ νου καί κοι νο βι άρ χου με τά ἀ πό αἰ ῶ
νες ἰ δι ορ ρύ θμου βίου τῆς Μο νῆς. Πα ρέ στη σύμ πα σα 
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ἡ Ἱ ε ρά Κοι νό της καί με ρι κοί ἡ γού με νοι. Ἡ Μο νή ὅ
μως εὑ ρί σκε το σέ ἀ ξι ο θρή νη τη κα τά στα ση. Ὅ σα θά 
πε ρι γρά ψω ἐν συν το μίᾳ νά μή θε ω ρη θοῦν ὑ περβο
λές. Εἶ ναι γε γο νό τα πρα γμα τι κά, ἄν καί θυ μί ζουν 
ἀ πῳ χη μέ νες ἐ πο χές.

Τό μο να στή ρι, ὅ πως προ α να φέ ρα με, ἀ κο λουθοῦσε 
τό ἰ δι όρ ρυ θμο σύ στη μα, γι’ αὐ τό δέν ὑ πῆρ χαν οὔτε 
μα γει ρεῖο οὔ τε σκεύη μα γει ρι κά οὔ τε πιά τα οὔτε 
κου τα λο πί ρου να. Τό ἀρ χον τα ρί κι μᾶς φι λοξένησε τόν 
πρῶ το και ρό. Τά οἰ κο νο μι κά τῆς Μο νῆς προέρχον ταν 
ἀ πό τήν πε νι χρή οἰ κο νο μι κή ἐνί σχυση τῆς πο λι τεί ας, 
σάν ἕ να ὑ πο τυ πῶ δες ἀν τι στά θμι σμα γιά τήν ἀ παλ
λο τρί ω ση, δή μευ ση οὐ σι α στι κά, τῆς ἀ γρο τι κῆς ἐ κτός 
Ἁ γίου Ὄ ρους πε ρι ου σί ας τῶν Μο νῶν. Τά λι γο στά 
ἀ στι κά ἀ κί νη τα, τά ὁ ποῖα ἀ πο κτή θη καν με τά ἀ πό 
πώ λη ση δύο με το χί ων, μᾶλ λον προ βλή μα τα προσέ
θε σαν πα ρά οἰ κο νο μι κή βο ή θεια. Τό δά σος τα λαι πω
ρη μέ νο ἀ πό τήν ἀ δη φα γία τῶν ἐμ πό ρων, χω ρίς τήν 
ὕ παρ ξη δρό μου ἐ λά χι στα προσ έ φε ρε. Τά κελ λιά τῆς 
Μο νῆς σέ ἀ πελ πι στι κή κα τά στα ση. Ὅ πως ἕ ναςἕ νας 
πέ θαι ναν οἱ πα λαι οί πα τέ ρες, ἔ παιρ ναν τά ὅ ποια 
χρή σι μα, καί τά ὑ πό λοι πα (ροῦ χα κλπ) σκορπι σμέ
να κα τα γῆς θύ μι ζαν ἔ φο δο λη στῶν. Οἱ στέ γες ἔ τρε
χαν. Τ ζά μια σπα σμέ να. Οἱ πόρ τες πα ρα βι α σμέ νες 
(Ἱ ε ρο κοι νο τι κή Ἐ πι τρο πή στήν προσ πά θεια νά ἀνα
κα λύ ψη καί ἐξ ώ ση τούς ζη λω τές ἔ σπα σε ὅ λες τίς 
πόρ τες!). Δο χειό τῆς Μο νῆς ἦ ταν τό κα τά στη μα τοῦ 
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μα κα ρί τη Σβού κη στήν Δά φνη. Ἀ πό ἐ κεῖ ἔ παιρ ναν 
λί γα τρό φι μα βε ρε σέ, γιά νά πε ρά σουν ὑ ποτυπωδῶς.

Μία ἡ μέ ρα, ἐν θυ μού μα στε ἐν δει κτι κά, θε λή σα με 
νά μα γει ρέ ψου με κο λο κυ θό ρυ ζο. Ζη τή σα με ἀ πό τόν 
προ η γού με νο Εὐ δό κι μο, δο χειά ρη τό τε, λί γο ρύ ζι. 
Μᾶς ἔ δω σε –αὐ τό ὑ πῆρ χε– ἕ να μι κρό τσου βα λά κι, 
τήν ἡ λι κία τοῦ ὁ ποίου θά εὕ ρι σκες μό νον μέ ἐν ερ γό 
ἄν θρα κα! Τό πε ρι ε χό με νο τό εἶ χαν ἀ λέ σει κυ ρι ο λε
κτι κά τά πον τί κια καί ἦ ταν ἀ νά μει κτο μέ τίς ἀ κα
θαρ σί ες τους. Πῶς ὅ μως νά τό δι α λέ ξη καί κα θα ρίση 
ὁ δυσ τυ χής μά γει ρας; Προσ πά θη σε, προσ πά θη σε, ἀλ
λά μά ταιη ἀ πέ βαι νε κά θε προσ πά θεια. Τε λι κά, μέ 
πό νο ψυ χῆς, ἀ φοῦ τό ἔ πλυ νε, τό μα γεί ρε ψε ὅ πως 
ἦ ταν, προσ θέ τον τας ἀρ κε τό δυ ό σμο καί πι πέ ρι, γιά 
νά μή γί νη φα νε ρή ἡ πρόσ μει ξη!

Ὅ λα αὐ τά καί ἄλ λα πολ λά ἀν τα να κλοῦ σαν στό 
πρόσ ω πο τοῦ Γέ ρον τα. Καί αὐ τός μπρο στά στό μέ
γε θος τῶν ἀ νυ πέρ βλη των δυσ κο λι ῶν δέν ὠρ ρώ δη σε. 
Ἔ πρε πε νά γί νη ὅ λων τῶν πρα κτέ ων ὑ φη γη τής. Νά 
ὑ πο δεί ξη σέ κά θε πρό βλη μα καί δυσ κο λία τήν ἀ νά
λο γη λύ ση, ὄ χι ἐ πι στα τῶν ἀλλ’ ἐρ γα ζό με νος μέ ὅ λες 
τίς πε νι χρές ἀλ λά ἀ νε ξάν τλη τες δυ νά μεις του πρῶ
τος αὐ τός. Τούς πε σμέ νους σο βά δες τῶν τοίχων τῶν 
κελ λι ῶν καί τά μπα γδαν τιά τῶν ὀ ρό φων τά κλείνα
με μέ ἀ σβέ στη καί ἄ χυ ρο, χω ρίς μυ στρί, ἀλ λά μέ τίς 
πα λά μες, καί με τά ἀ σπρί ζα με, γιά νά γί νη τό κελ λί 
κα τοι κή σι μο. Οἱ νε ρο πον τές ἀν τι με τω πί ζον ταν μέ τε
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νε κέ δες πά νω ἀ πό τά τα βά νια. Τίς χορ ταριασμένες 
αὐ λές τίς κα θα ρί ζα με κό βον τας τά ὑ ψη λά χόρ τα 
(κυ ρί ως βοῦ ζα) μέ σκα λι στη ρά κια καί σκε πάρ νια. 
Τά δα σω μέ να ἐ λαι ό δεν δρα τά κα θα ρί ζα με ὑ λοτο
μών τας πουρ νά ρια, κου τσου πι ές καί σπάρ τα μέ τσε
κου ρά κια καί βα το κό πους καί ὑ πό τό εἰ ρω νι κό μει
δί α μα πα λαι ῶν Ἁ γι ο ρει τῶν, οἱ ὁ ποῖ οι ἔ λε γαν «Τί τά 
κα θα ρί ζε τε; Πά λι τό ἴ διο θά γί νουν». Παρ’ ὅ λα αὐτά, 
τήν πρώ τη χρο νιά βγά λα με στό ἀπαρχαιωμένο λι ο
τρί βι τῆς Μο νῆς τό πρῶ το μας λά δι. Φτιά ξα με μά
λι στα κα τά τήν πα ρά δο ση μέ τό πρῶ το λά δι καί τίς 
κα θι ε ρω μέ νες τη γα νί τες. Ὅ μως τό λά δι, ἐ πει δή δέν 
ὑ πῆρ χε δι α χω ρι στή ρας, ἦ ταν πι κρό καί δυσ κο λο κα
τά πι ο το. Τήν ἐ πο χή αὐ τή μᾶς ἐ πι σκέ φθη κε ὁ φρού
ραρ χος τοῦ Καρ πε νη σίου, τόν ὁ ποῖο φι λο ξε νοῦ σε ὁ 
Γέ ρον τας στήν Μο νή Πρου σοῦ. Ὅ ταν ἀν τί κρυ σε τήν 
κα τά στα ση τοῦ μο να στη ριοῦ καί τῶν μο να χῶν, ἔφυ
γε κλαί γον τας καί εἶ πε στόν Γέ ρον τα: «Ἤ σουν ἄρ
χον τας καί ἔ γι νες ζη τιά νος».

Ἔ τσι δι ῆλ θε τά πρῶ τα χρό νια στήν Μο νή ὁ Γέ ρον
τας «ὑ στε ρού με νος, θλι βό με νος, κα κου χούμενος», 
«ἐρ γα ζό με νος ταῖς ἰ δί αις χερ σί». Σκῆ πτρο του βα
σι λι κό ἦ ταν ἡ σκού πα, καί μά λι στα σκού πα ἀπό τσα
λιά (κλα διά) σου σού ρας. Τέ θριπ πον ἅρ μα τό φα ρά σι. 
Ἀλ λά καί τό λά στι χο δέν ἀ πέ λι πε ἀ πό τά χέ ρια του, 
πο τί ζον τας τά πο λυ πλη θῆ λου λού δια. Κάπο τε εὑ ρέ
θη στήν Μο νή ὡς πρό ε δρος Πα τρι αρ χικῆς Ἐξ αρ χί ας 
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ὁ Σταυ ρου πό λε ως Μά ξι μος, σχο λάρ χης τῆς Χάλ κης 
καί ἐ ρα στής τῆς κα θα ρι ό τη τας, καί εἶπε στόν Γέρον
τα: «Δέν πιά νε σαι που θε νά. Προσ παθῶ νά βρῶ καμ
μιά ἀ πό με ρη γω νιά ἀ σκού πι στη καί ἀνε πι μέ λη τη 
καί δέν βρί σκω».

Τούς ὀ λί γους πα λαι ούς πα τέ ρες πού βρῆ κε στήν 
Μο νή δέν τούς πεί ρα ξε οὔ τε τούς ἀ νάγ κα σε νά ἀ κο
λου θή σουν τό κοι νό βιο. Τούς ἔ δι νε καί τρό φι μα, νά 
πο ρεύ ων ται στό κελ λί τους ὅ πως ἀ να παύ ον ταν. Αὐ
τήν τήν διά κρι ση καί οἰ κο νο μία ἐ θαύ μα σε καί ἐπαί
νε σε καί ὁ μη τρο πο λί της Αὐ γου στῖ νος Καν τι ώ της, 
ὅ ταν τό 1982 βρέ θη κε στήν Μο νή προσ κε κλη μέ νος 
γιά τήν πα νή γυ ρη, λέ γον τας στόν Γέ ρον τα: «Μ πρά
βο, εἶσ αι Λέ νιν. Χρι στι α νός ὅ μως Λέ νιν».

Ὅ ταν τό Κε ΔΑΚ ἄρ χι σε νά ἐ πι τε λῆ ἀ να στη λω τι κά 
ἔρ γα στό Ὄ ρος, δη μι ούρ γη σε ὁ Γέ ρον τας σι γάσι γά 
οἰ κο δο μι κό συν ερ γεῖο καί τά ἔρ γα πού με λε τοῦ σε 
καί χρη μα το δο τοῦ σε τό Κέν τρο τά ἐκ τε λού σα με ἐ
μεῖς. Ἔ τσι ἔ με ναν κά ποια χρή μα τα στήν Μο νή. Στά 
ἔρ γα αὐ τά ἀλ λά καί στά ὑ πό λοι πα ἐν τός καί ἐ κτός 
τῆς Μο νῆς, πάν τα πα ρών ὁ Γέ ρον τας. Μέ τόν λο στό 
καί τόν κα σμά νά κα τε δα φί ζη τά πλιν θό κτι στα ἀ πο
σα θρω μέ να δι α χω ρί σμα τα, τά ἑ τοι μόρ ρο πα τα βά
νια, τά σα πι σμέ να πα τώ μα τα. Νά εἶ ναι ὅ λος ὀ φθαλ
μός πρός ἀ πο φυ γήν ἀ τυ χή μα τος. Νά γε μί ζη μέ τό 
φτυ ά ρι τσου βά λια μέ μπά ζα, γιά νά τά με τα φέ ρουν 
ἐ κτός τῆς Μο νῆς «ἄν δρες φω το φό ροι», τά λο γι κά ὑ
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πο ζύ για τοῦ Χρι στοῦ, αὐ τοί πού φέ ρουν ἐ πω μά δι ον 
τόν σταυ ρόν τοῦ Κυ ρίου, οἱ ἀρ νη σί κο σμοι μο να χοί.

Στό οἰ κο δο μι κόἀ να και νι στι κό ἔρ γο στήν Μο νή 
ὑ πῆρ ξε συν τη ρη τι κός. Σε βά στη κε τήν πα λαιά μορφή 
της καί δέν τήν ἀλ λοί ω σε, ἀλ λά καί ὅ ποια στοι χεῖα 
μπό ρε σε νά κρα τή ση τά κρά τη σε, σέ μνημόσυνο αὐ
τῶν πού πρίν ἀ πό τόν ἴ διο ἐκ ο πί α σαν γιά τήν συγ
κρό τη ση τοῦ μο να στη ριοῦ.

Ἐ κεῖ ὅ μως πού εἶ χε εἰ δι κό τη τα ἦ ταν οἱ πέ τρες. 
Διά λε γε αὐ τές πού εἶ χαν «πρόσ ω πο» καί ἦταν γιά 
κτί σι μο, αὐ τές πού ἦ ταν γιά «γέ μι σμα», αὐ τές πού 
χρη σί μευ αν γιά καλ ν τε ρί μια. Καί ὅ ταν ὑ πῆρχαν βρά
χια με γά λα, μέ τήν βα ρειά τά θρυμ μά τιζε, προσέ
χον τας νά τά χτυ πάη ἐ κεῖ πού εἶ χαν νε ρά, γιά νά 
βγαί νουν πέ τρες κα τάλ λη λες γιά κτί σι μο. Σέ ὅλα δι
δά σκα λος καί πρω τερ γά της. Μέ ἀ νεί πω τους κόπους, 
σάν ἕ νας νέ ος Βε σε λε ήλ, «ἀ νέ στη σε τήν σκη νήν τήν 
πε πτω κυῖ αν» τῶν θεί ων Ἀρ χαγ γέ λων. Καί σή με ρα, 
ὅ ποι ος βλέ πει ἀ πό κον τά ἤ μα κριά τό μο να στή ρι, 
δέν μπο ρεῖ πα ρά νά θυ μη θῆ τά τοῦ μάντε ως Βαλα
άμ: «Ὡς κα λοί οἱ οἶ κοί σου Ἰ α κώβ, αἱ σκη ναί σου 
Ἰσ ρα ήλ!»2.

Δέν ἔ μει νε ὅ μως μό νον στό ἀ να στη λω τι κό ἔρ γο. 
Προσ πά θη σε νά ἐξ α σφα λί ση τήν λει τουρ γία τῆς Μο
νῆς ἀ ξι ο ποι ών τας τήν γῆ. Πολ λές φο ρές ἔ λε γε καί 
σέ μᾶς ἀλ λά καί σέ Συν ά ξεις Δι πλῶν: «Ὁ ἀ να το λι

2. Ἀριθμ. κδ΄ 5.
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κός μο να χι σμός εἶ ναι ἀ γρο τι κός· δέν στη ρί ζε ται στίς 
ἐ πι χει ρή σεις, ἀλ λά στήν καλ λι έρ γεια τῆς γῆς». Γι’ 
αὐ τό, ἄ νοι ξε νέ ους κή πους, ὅ που ὑ πῆρ χε λί γο νερό 
καί προσ ε φέ ρε το τό ἔ δα φος. Φύ τε ψε ἀμ πε λῶ νες, ἐ
λαι ῶ νες, δέν δρα ὀ πω ρο φό ρα καί καρ πο φό ρα. Ὅπου 
εὕ ρι σκε χῶ μα, φύ τευε δέν δρο καί τό πό τι ζε μέ χρι 
«νά ἀ να στη θῆ», ὅ πως ἔ λε γε. Μά λι στα, ὅ ταν δέν εὕ
ρι σκε τό πο κα τάλ λη λο, φύ τευε δέν δρα καί μέ σα στόν 
κῆ πο, ἀλλ’ ὁ δύσ τρο πος κη που ρός κρυ φά τά ξερ ρί
ζω νε, γιά νά μήν ἀ χρη στευ θοῦν οἱ λι γο στοί μας κῆ
ποι. Ἀ κό μη καί ἁ λυ κές δη μι ούρ γη σε γιά πα ρα γω γή 
ἁ λα τιοῦ, στήν προσ πά θειά του νά ἀ παγ κι στρώ ση 
τήν Μο νή ἀ πό τήν ἐξ άρ τη ση τῆς ἀ γο ρᾶς ἤ καί νά 
τήν κα τα στή ση ἕ τοι μη καί αὐ το δύ να μη σέ συν θῆ κες 
ἔκ τα κτης ἀ νάγ κης.

Φύ τε ψε ἐ πί σης πολ λούς φοί νι κες, γιά νά θυ μᾶ ται 
τό λί κνο τοῦ μο να χι σμοῦ, τίς ἐ ρή μους τῆς Αἰ γύ πτου 
καί τῆς Λι βύ ης. Με τά τήν κοί μη σή του ὅ μως, «σκώ
ληξ ἑ ω θι νή ἐ πά τα ξεν αὐ τούς» καί ξη ραί νον ται. Σάν 
νά θέ λη σε νά πά ρη μα ζί του τό ὅ ρα μα τῆς Θη βαΐ
δος καί τοῦ αἰ γυ πτι α κοῦ μο να χι σμοῦ ὡς ἀ νε φί κτων 
πλέ ον...

Ἀρ χές τῆς δε κα ε τί ας τοῦ 1990 ἄρ χι σε, οὐκ ἀ θε εί, 
ἡ ἀ νοι κο δό μη ση τοῦ με το χίου στόν Σο χό Λαγ κα δᾶ. 
Νέ οι κτι το ρι κοί κό ποι. Τόν πρῶ το και ρό χω ρίς κατα
λύ μα τα, ἡ δι α μο νή στό ὕ παι θρο ἤ σέ σκη νές. Ὁ Γέ
ρον τας μέ ἕ να σκε πάρ νι ὅ λη μέ ρα κα θα ρί ζει μα δέ ρια 
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καί τά βλες, βγά ζει πρό κες, σκου πί ζει. Ἐ πει δή ὅ μως 
ἐ πρό κει το νά γί νη ἔρ γο Θεοῦ καί νά στη θῆ τό πος 
ἀ σκή σε ως, προσ ευ χῆς καί λα τρεί ας, ὁ ἀν τι κεί με νος 
δέν ἡ συ χά ζει. Ἐμ φα νί ζε ται στόν Γέ ρον τα ὡς λέ ων 
πῦρ πνέ ων καί τρί ζον τας τά δόν τια τοῦ λέ γει: «Θά 
σέ κα νο νί σω ἐ γώ». Πρά γμα τι, χτύ πη σε τόν Γέ ρον τα 
στό πιό λε πτό ση μεῖο, στά πα τρι κά του σπλάγ χνα. 
Ρά γι σε ἡ καρ διά σάν τήν πέ τρα τήν ἀ κρό το μη πού 
χτύ πη σε στήν ἔ ρη μο ἡ ρά βδος τοῦ Μω υ σῆ. Ἔ τρε ξαν 
κρου νοί δα κρύ ων καί χεύ μα τα πό νου ἀ με τρή του γιά 
«τούς δε λε α σθέν τας ὑ πό τῆς πο λυ με θό δου παν
ουρ γί ας τοῦ ψυ χο φθό ρου λύ κου». Καί αὐ τά, για τί 
γνώ ρι ζε ὅ τι ὁ Μέ γας Βα σί λει ος «τήν ἴ σην κρί νει 
ἀ πό πτω σιν τῷ ἀ λό γως ἀ να χω ροῦν τι καί ἀ πο σχι
ζο μέ νῳ πα τρός τοῦ καί αὐ τό τό θεῖ ον ἐ πάγ γελ μα 
ἀ πορ ρι πτο μέ νου»3. Αὐ τός ὅ μως εἶ ναι ὁ κλῆ ρος τῶν 
πνευ μα τι κῶν πα τέ ρων, νά ἐ πα να λαμ βά νουν συν ε
χῶς «υἱ ούς ἐ γέν νη σα καί ἐξ έ θρε ψα, αὐ τοί δέ με 
ἠ θέ τη σαν»4. Ὁ Θε ός ὁ εὔ σπλαγ χνος καί πο λυ έ λε ος 
ἄς μᾶς ἐ λε ή ση ὅ λους καί ἡ σο φή του πρό νοια νά οἰ
κο νο μή ση τήν σω τη ρία μας.

Ὁ Γέ ρον τας ὑ πῆρ ξε θι α σώ της τῆς μο να χι κῆς βί
ας. Θε ω ροῦ σε «βδέ λυ γμα πα ρά Κυ ρίῳ πᾶ σαν ἀνά
παυ σιν σαρ κός». Γι’ αὐ τό, οὔ τε ὁ ἴ δι ος ρα θύ μη σε, 

3. Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, ἐπιστολή 8, «Ἐπιστολαί», Φιλοκαλία, 
ΕΠΕ, Θεσ/νίκη 1999, τόμ. 18Β, σελ. 50.
4. Πρβλ. Ἡσ. α΄ 2.
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οὔ τε τά κα λο γέ ρια ἄ φη νε σέ χλω ρό κλα ρί νά τρα
γου δοῦν σάν τά κα λο και ρι νά τ ζιτ ζί κια ἀ μέ ρι μνα καί 
ἀρ γό σχο λα. Τίς ἄυ πνες νύ χτες του σκε πτό ταν μέ τί 
θά ἀ πα σχο λη θοῦν τήν ἑ πό με νη μέ ρα, για τί ἡ ἀρ γία 
γί νε ται δά σκα λος κά θε κα κί ας. Δέν ἤ θε λε πολ λές ἀ
νέ σεις καί εὐ κο λί ες. Προ τι μοῦ σε τόν κό πο τόν ἅγιο, 
πού γί νε ται προ πομ πός στήν βα σι λεία τοῦ Θεοῦ. 
Ἤ θε λε τόν μο να χό συν ε πῆ στήν ἐ πι τέ λεση τοῦ ἀτο
μι κοῦ κα νό να. «Τό λι γώ τε ρο πού ἔ χει νά κά νη ὁ μο
να χός –ἔ λε γε– εἶ ναι νά πα ρα κο λου θή ση τήν ἀ κολου
θία καί νά κά νη τόν κα νό να του». Ὅ ταν μοναχός τοῦ 
ἀ νέ φε ρε ὅ τι κά ποι ες φο ρές δέν προ λαβαίνει νά ὁ
λο κλη ρώ ση τόν κα νό να, τοῦ εἶ πε: «Ἐ γώ γιά τόν κα
νό να εὐ θύ νη δέν λαμ βά νω». Καί ἄλ λους, πού εἶ χαν 
πολ λά «χρε ω στού με να», τούς ὑ πο χρέ ω σε νά ἐξ ο
φλή σουν, προ κει μέ νου νά προσ έλ θουν στά ἄ χραν τα 
μυ στή ρια. Κά ποι ος ἄλ λος νε ώ τε ρος, ἀ πο κα μω μένος 
ἀ πό τούς κό πους, τόν ρώ τη σε: «Ἐ μεῖς, Γέ ρον τα, πό
τε θά χορ τά σου με τόν ὕ πνο;». «Πο τέ!», ἀ πήν τη σε ὁ 
θι α σώ της τῆς ἁ γί ας βί ας.

Στόν Γέ ρον τα δέν ἄ ρε σαν οἱ με τα κι νή σεις τῶν μο
να χῶν, οἱ ἐκ δρο μοῦ λες, τά προσ κυ νή μα τα, οἱ ἐκτός 
Ἁ γίου Ὄ ρους με τα φο ρές λει ψά νων καί ἁ γί ων εἰ κό
νων, οἱ δι α λέ ξεις. Ἀ γα ποῦ σε τό μο να στή ρι –«ὤ κτει
ρε καί τόν χοῦν αὐ τοῦ»– τό ἀ γα πη μέ νο του κελ λί, 
τήν πτω χή του γω νιά. Ὅ ταν γιά κά ποια ἀ νάγ κη ἤ 
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γι α τρούς ἔ βγαι νε ἔξω, προσ πα θοῦ σε τό συν το μώ τε
ρο νά ἐ πι στρέ ψη.

Γιά τά φα γη τά τῆς τρά πε ζας προ τι μοῦ σε τό λι τό 
καί ἀ πέ ριτ το μα γεί ρευ μα. Δέν τά ἔ βα ζε ὅ μως καί 
μέ τούς μα γεί ρους, ἐ πει δή τό δι α κό νη μα αὐ τό εἶ ναι 
βα ρύ στά κοι νό βια καί δυσ κο λο προ τί μη το. Με ρι κές 
φο ρές μα γεί ρευε ὁ ἴ δι ος καί τά φα γη τά του εἶ χαν 
μιά νο στι μιά καί χά ρη ἰ δι αί τε ρη. Προ παν τός μα γεί
ρευε στά σπί τια τοῦ βου νοῦ, ὅ ταν ἐκ τε λοῦν ταν ἐ κεῖ 
ἐρ γα σί ες, καί ἔ φτι α χνε ἁ πλᾶ φα γη τά στούς πα λι ούς 
κτι στούς ξυ λό φουρ νους, πού μέ νουν ἀ ξέ χα στα σέ 
ὅ σους τά δο κί μα σαν, για τί προ έρ χον ταν ἀ πό μία ἀ
γα πῶ σα πα τρι κή καρ διά. Ὅ ταν δέ περ νοῦ σε ἀ πό τό 
μα γει ρεῖο καί εὕ ρι σκε πιά τα ἤ σκεύη ἄ πλυ τα, δέν 
τό θε ω ροῦ σε ἐν τρο πή νά τά πλύ νη.

Ἀ γνο οῦ σε τίς λε γό με νες συν ά ξεις τῆς ἀ δελ φό τη
τας. Ὅ,τι εἶ χε νά πῆ τό ἔ λε γε στήν τρά πε ζα ἐ νώ πι ον 
ὅ λων καί αὐ τῶν τῶν προσ κυ νη τῶν. Ἀ κο λου θοῦ σε τό 
ἀ πο στο λι κό «τούς ἁ μαρ τά νον τας ἐ νώ πι ον πάν των 
ἔ λεγ χε, ἵ να καί οἱ λοι ποί φό βον ἔ χω σι»5. Μι λοῦ σε 
γε νι κά ἤ καί ἀ νέ φε ρε συγ κε κρι μέ να πρόσ ω πα χω ρίς 
δι στα γμό.

Φρόν τι ζε τούς ἀ δελ φούς στίς ἀ σθέ νει ές τους καί 
στήν ἐκ δη μία τους κα τή γα γε δά κρυα. Στίς ἀ τέ λει ω
τες ἄυ πνες νύ χτες του ἔ κα νε κομ βο σχοί νι γιά κά θε 
μο να χό του, καί γιά τούς συν ο δοι πό ρους του καί γι’ 

5. Α΄ Τιμ. ε΄ 20.
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αὐ τούς πού εἶ χαν φύ γει ἤ λο ξο δρο μή σει, ἀλ λά καί 
γιά τούς ἔ χον τας προ βλή μα τα κο σμι κούς. Ἀ πό τά 
ἐ λέη πού συγ κέν τρω νε ἐ λε οῦ σε «δι καί ους καί ἀ δί
κους» ἀ διά κρι τα. Κά πο τε δά νει ζε καί χω ρίς ἐλ πί δα 
ἐ πι στρο φῆς.

Εἶ ναι γραμ μέ νο: «Ἡ γού με νόν σε κα τέ στη σαν; 
Μή ἐ παί ρου· γί νου ἐν αὐ τοῖς ὡς εἷς ἐξ αὐ τῶν»6. 
Πρα γμα τι κά σέ τί πο τε δέν ξε χώ ρι ζε ἀ πό τούς ὑπό
λοι πους μο να χούς· οὔ τε στήν ἐν δυ μα σία οὔ τε στήν 
ἐρ γα σία. Μό νον στό λι γο στό του φα γη τό καί αὐ τό 
λό γῳ ἀ σθε νεί ας. Μα ζί στήν ἐκ κλη σία, στήν τρά πεζα, 
στίς παγ κοι νι ές. Ἀ πό τίς τε λευ ταῖ ες, ἐ κεί νη πού εἶ
χε χά ρη ἰ δι αί τε ρη ἦ ταν ἡ συγ κο μι δή τῆς ἐ λι ᾶς. Σέ 
αὐ τήν συμ με τεῖ χαν ὅ λοι ἐ κτός ἀ πό τόν ἀρ χον τά ρη. 
Εἶ ναι γε γο νός ὅ τι τά δι α κο νή μα τα στά κοι νό βια δη
μι ουρ γοῦν ἕ να πο λυ με ρι σμό καί ἴ σως κά ποια ἀν τι
πα ρά θε ση, ἀλ λά τό μά ζε μα τῆς ἐ λι ᾶς φέρ νει τούς 
ἀ δελ φούς κον τά. Ἦ ταν τῆς χρο νι ᾶς τό πα νη γύ ρι. 
Ὅ πως πάν τα ὁ Γέ ρον τας μα ζί μας, κο ρυ φαῖ ος τοῦ 
χο ροῦ. Δέν ἐ πέ τρε πε κου βέν τες, ἀ φι δι α σμούς, γέλω
τες, φω νές. Ἤ θε λε νά ἐρ γα ζώ μα στε ἐν σι ω πῇ. Ἔβα
ζε συν ή θως κά ποι ον νά λέ γη ἐκ φώ νως τήν εὐ χή ἤ 
νά ἀ παγ γέλ λη τούς χαι ρε τι σμούς. Τό δέ ἀ πόγευμα 
ἀρ γά, τήν ὥ ρα πού ἄρ χι ζε νά σκο τει νιά ζη, στήν ἐπι
στρο φή, δί πλα στήν θά λασ σα, ἕ νας πί σω ἀ πό τόν 

6. Σοφ. Σειράχ λβ΄ 1.
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ἄλ λο ἀ παγ γέ λα με τό ἀ πό δει πνο. Ὦ χρό νοι καί και
ροί, πῶς πα ρήλ θα τε ἀ νε πι στρε πτί!

Δέν μπο ροῦ με νά πα ρα λεί ψου με ἀ δα κρυ τί αὐ τό 
πού συν έ βη τε λευ ταία φο ρά πού μα ζεύ α με ἐ λι ές, 
ζῶν τος τοῦ Γέ ρον τος. Ἦ ταν Ὀ κτώ βρι ος τοῦ 2017. Ὁ 
Γέ ρον τας βα ριά ἄρ ρω στος θά ἔ φευ γε γιά τό νοσοκο
μεῖο. Λί γο πρίν ἀ να χω ρή ση ἦλ θε ἐ κεῖ πού μα ζεύ α με 
ἐ λι ές καί μᾶς λέ γει: «Πα τέ ρες, νά μα ζέ ψω κι ἐ γώ 
δυό φοῦ χτες ἐ λι ές. Ἔ τσι γιά τό κα λό. Γιά τό λά δι 
στά καν τή λια τῆς Παν α γί ας καί τῶν Ἀρ χαγ γέ λων».

Ἐ κεῖ ὅ μως πού ὁ Γέ ρον τας ὑ περ τε ροῦ σε καί ξε
χώ ρι ζε ἦ ταν ἡ λα τρεία. Ἀ πό μι κρό παι δί εἶ χε ζυ μω
θῆ μέ τίς ἀ κο λου θί ες τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἀ πό τό ὄ μορ
φο χω ριό του πῆ ρε τά ἀ γρο τι κά πα νη γύ ρια. Ἀ πό τήν 
Λογ γο βάρ δα τήν βία στήν ἀ κο λου θία. Ἀ πό τό μο να
στή ρι τῆς Πά τμου τήν βα σι λι κή με γα λο πρέ πεια. Ἀ πό 
τόν γέ ρον τα Ἀμ φι λό χιο τήν βα θειά εὐ λάβεια. Ἤ θε λε 
νά λέ με ὅ λα τά γράμ μα τα, ἀρ γά ὅ μως καί κα θα ρά. 
Νά ψάλ λου με ζω η ρά καί μέ χρό νο. Νά εἶ ναι ὁ νοῦς 
μας στά λε γό με να. Νά κά νου με τόν σταυ ρό μας στό 
ἄ κου σμα τοῦ ὀ νό μα τος τοῦ Κυ ρίου, τῆς Παν α γί ας, 
τοῦ ἑ ορ τα ζο μέ νου Ἁ γίου, νά με τα νί ζου με στίς στά
σεις τοῦ ψαλ τῆ ρος καί στά Τρι α δι κά. Ὁ ἴ δι ος ὄρ θι ος 
πα ρα κο λου θοῦ σε, σάν τήν γέ ρι κη δρῦ στήν ἀ κρώρεια 
τοῦ βου νοῦ, πού τήν σα λεύ ουν οἱ ἄ νε μοι, μά δέν τήν 
ξερ ρι ζώ νουν. Τό στα σί δι του δέν τό κού ρα σε μέ τό 
νά κά θε ται· τό χρη σι μο ποι οῦσε σάν ὑ πο βο ή θη μα τῆς 
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ὀρ θο στα σί ας. Λει τουρ γοῦ σε μέ ἱ ε ρο πρέπεια, χω ρίς 
θε α τρι νι σμό καί ἐ πι τή δευ ση. Ξε χώ ρι ζε τίς λαμ πρές 
ἡ μέ ρες ἀ πό τίς κα θη με ρι νές. Κά θε με γά λη ἑ ορ τή εἶ
χε τό δι κό της χρῶ μα, τά ἰ δι αί τε ρά της ἄμ φια. Προί
κι σε τήν ἐκ κλη σία μέ πολ λά καί πε ρί τε χνα καν τή λια, 
πο λυ ε λέ ους, σκεύη. Κα τα σκεύ α σε ἄμ φια καί βλα τία 
πο λύ τι μα, ἔρ γα ὄν τως κτι το ρι κά, σάν αὐ τά πού μνη
μο νεύ ει στήν δι α θή κη του (1118) ὁ ὅ σι ος Νε ό φυ τος. 
Ἡ Με γά λη Τεσ σα ρα κο στή ὅ μως ἦ ταν ἡ ψυ χή του. 
Σύμ φω να μέ τό ἀρ χαῖο τυ πι κό καί τήν κολ λυ βά δι κη 
πα ρά δο ση πού πα ρέ λα βε ἀ πό τούς Γε ρον τά δες του, 
κά να με καί συν ε χί ζου με νά κά νου με με γά λες με τά
νοι ες ὅ που ἀ παι τεῖ ἡ τά ξις. Μά λι στα τίς ἀ ναγνώ σεις 
ὁ σίου Ἐ φραίμ, Λαυ σαϊ κοῦ καί Κλί μα κος, τά πρῶ τα 
χρό νια πού ἔ βλε πε τίς ἔ βα ζε ὁ ἴ δι ος καί σέ πολ
λά ση μεῖα σχο λί α ζε εἴ τε γε νι κά, εἴ τε ἀ πευ θυνόμε νος 
προσ ω πι κά σέ κά ποι ους. Ὅ ταν τε λεί ω ναν οἱ τρι άν
τα λό γοι τῆς Κλί μα κος τοῦ Σι ναΐ του καί ἀπέ με νε ὁ 
λό γος πρός Ποι μέ να, ἔ λε γε: «Τώ ρα ἡ σει ρά μου νά 
τά ἀ κού σω. Δι α βά στε λοι πόν καί ὑ βρί στε με ὅ σο θέ
λε τε». Ἡ Με γά λη Ἑ βδο μά δα, τό ἀ πο κο ρύφω μα τῆς 
Τεσ σα ρα κο στῆς καί ἡ προ α νά κρου ση τοῦ Πά σχα, εὕ
ρι σκε τόν Γέ ρον τα ὄρ θιο, γε μᾶ το σφρί γος πνευ μα τι
κό, πα ρά τήν σω μα τι κή του ἀ δυ να μία. Ἔ ψαλ λε μέ 
ὅ λη του τήν ψυ χή, ἄλ λο τε μέ τήν ὀ δύ νη τοῦ σω τη ρίου 
πά θους καί ἄλ λο τε μέ τήν χαρ μο λύ πη τοῦ ὑ πο φώ
σκον τος φω τός τῆς Ἀ να στάσε ως. Γιά τό Πάσχα καί 
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τήν πεῖ ρα τῆς Ἀ να στά σε ως δέν χρειά ζε ται νά ποῦ με 
τί πο τε. Εἶναι αὐ το νό η το πώς τά πάντα ἐπληροῦν το 
φω τός, πρᾶγμα πού γι νό ταν φα νε ρό καί στό πρόσ ω
πο τοῦ Γέ ρον τα, για τί ὑ πῆρ ξε υἱ ός τῆς Ἀ να στά σε ως.

Στήν τι μή καί ὑ μνο λό γη ση τῆς Γορ γοϋ πη κόου εἶ
χε ὡς ἀρ χή τό «ὅ λῃ ψυ χῇ καί δι α νοίᾳ καί καρ δίᾳ σε 
καί χεί λε σι δο ξά ζω...». Ψάλ λον τας τήν πα ράκλη ση 
μέ στεν τό ρεια φω νή, παιά νι ζε δι θυ ραμ βι κά καί ἐγ
κω μί α ζε τά ἄ πει ρα θαύ μα τα τῆς Παν α γί ας ἤ ἐκλι
πα ροῦ σε τό ἔ λε ός της γιά τούς πο νε μέ νους καί ἔ χον
τας ἀ νάγ κη. Μᾶς πα ρώ τρυ νε καί μά θα με ὅ λοι τήν 
πα ρά κλη ση ἀπ’ ἔξω καί κα θη με ρι νά πρίν ἀ πό τήν 
τρά πε ζα ἐ δο νοῦν το ὁ διά δρο μος καί οἱ τοῖ χοι τοῦ 
προσ κυ νή μα τος ἀ πό τά ρή μα τα τῆς πα ρα κλή σε ως, 
στά ὁ ποῖα προ η γεῖ το με γά λῃ τῇ φω νῇ ὁ Γέ ρον τας.

Ὁ σο φός Σο λο μών γρά φει γιά τούς με τα γνω μή
σαν τας γλωσ σαλ γούς με τά τόν θά να το τοῦ δι καίου 
«...οὗ τος ἦν ὅν ἔ σχο μέν πο τε εἰς γέ λω τα καί εἰς 
πα ρα βο λήν ὀ νει δι σμοῦ· τόν βί ον αὐ τοῦ ἐλογισάμε
θα μα νί αν...»7. Εἶ ναι ἀ λή θεια πώς κά ποι ες φο ρές ὁ 
Γέ ρον τας πα ρήλ λασ σε τάς φρέ νας ὡς ὁ Δαυ ΐδ πρό 
τοῦ Ἀγ χοῦς, γιά νά ἀ πο φύ γη τῆς πο λυ κέ φα λης καί 
ἄ θε ης ὑ περ η φα νί ας τά ἔν ε δρα. Εἶ χε στήν ἀ πο θή κη 
του συγ κεν τρώ σει καρ πό πνευ μα τι κό καί φο βό ταν 
τό νο η τό μυρ μήγ κι, πού ὀ λί γον κατ’ ὀ λί γον ἀ δειά ζει 
ἀ νε παί σθη τα τούς κα μά τους τῆς ζω ῆς. Γι’ αὐ τό καί 

7. Σοφ. Σολ. ε΄ 4.
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προ τι μοῦ σε τήν ἄ πτω τη ὅ πως λέ γουν οἱ Πατέ ρες τα
πεί νω ση, τόν ἀ σφα λέ στε ρο δρό μο γιά τήν βα σι λεία 
τοῦ Θεοῦ. Μι λοῦ σε κά ποι ες φο ρές μέ μία γλῶσ σα 
πού ἔ μοι α ζε χυ δαία καί πού γιά τούς ἠ θι κι στές θε
ω ρεῖ το ἀ πο τρό παιη. Καί αὐ τό, γιά νά κα τα φρο νη θῆ 
ἀ πό τούς ἀ κού ον τας. Μέ σα ὅ μως σέ αὐ τά τά εὐ
τρά πε λα φα νέ ρω νε ἄλ λο τε ἀπ’ εὐ θείας καί ἄλ λο τε 
αἰ νι γμα τω δῶς τήν κα τά στα ση αὐ τῶν πού ἄ κου γαν. 
Ἀ πό τούς ὁ ποί ους ἄλ λοι δαγ κώ νον ταν καί ἄλ λοι πα
ρα δέ χον ταν αὐ τά πού τούς φα νέ ρω νε. Αὐ τό ὅ μως 
κά ποι οι πού θω ροῦ σαν μό νον τό βλε πό με νο καί ὄ χι 
τό σκο πού με νο τό πα ρε ξη γοῦ σαν. Εἴ μα στε αὐ τή κο
οι καί αὐ τό πτες στίς τρι ό δους τῶν Κα ρυ ῶν μο να
χῶν πού ἐ πα να λάμ βα ναν φρά σεις τοῦ Γέ ρον τα καί 
γε λοῦ σαν εἰ ρω νι κά. Μά λι στα ἐξ ῆλ θε φή μη πού δι έ
τρε χε τίς ἀ τρα πούς τοῦ Ἄ θω να, πώς ὁ Δο χει α ρί της, 
ὁ Ζου μῆς, εἶ ναι τρε λός. Ἐ μεῖς, πού τόν ζή σα με ἀ πό 
κον τά χρό νια καί χρό νια, ὁ μο λο γοῦ με: «μα κά ρι τό 
ἁ γι ώ νυ μο βου νό νά εἶ χε πολ λούς τρε λούς σάν τόν 
γέ ρον τα Γρη γό ριο, πού νά βα στά ζουν διά βίου ἀ να
πε πτα μέ νη τήν παν τι έ ρα τοῦ ἀ λη θι νοῦ καί ἀ προσ
ποί η του ἀρ χέ γο νου μο να χι σμοῦ».

Με γά λη ἀ γω νία τόν δι α κα τεῖ χε γιά τό κολ λυ βά δι
κο μο να στή ρι τῆς πα τρί δας του, τήν ἁ γία Λογ γο βάρ
δα, κα θώς τό ἔ βλε πε νά σι γο σβή νη. Τήν Λογ γοβάρδα, 
πού ὁ ἀ πό Λα ρί σης ἀρ χι ε πί σκο πος Δω ρό θε ος τήν 
θε ώ ρη σε στόν κα τα στα τι κό σάν μο να στι κό κα νό να, 
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πρός τόν ὁ ποῖο ἔ πρε πε νά εὐ θυν θοῦν ὅ λες οἱ Μο νές 
τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, τήν μά στι ζε ἤ δη ἡ λει
ψαν δρία. Με τά τό Πά σχα τοῦ 2001 καί τήν ἐ πι τέ
λε ση τήν Και νή Δευ τέ ρα τῆς κο πι α στι κῆς λι τα νεί ας 
στήν Μο νή, βρέ θη κε στό με τό χι στόν Σο χό γιά νά 
ἐ πι τε λέ ση καί ἐ κεῖ τήν Νέα Τρί τη τήν λι τα νεία καί 
τόν ἁ γι α σμό. Τό βρά δυ βλέ πει σέ ὅ ρα μα ἕ να μο να χό 
νά τόν κα λῆ στήν Πά ρο. Δέν «ἐ γέ νε το ἀ πει θής τῇ 
οὐ ρα νίῳ ὀ πτα σίᾳ»8. Τό ἄλ λο πρωί ἀ να χω ρεῖ γιά νά 
ἐ πι τε λέ ση τήν πα νή γυ ρη τῆς Ζω ο δό χου Πη γῆς, καί 
τά με σά νυ χτα βρί σκε ται στήν Λογ γο βάρ δα. Τούς ὑ
πο δέ χθη κε ὁ ἡ γού με νος Ἐ πι φά νι ος, τούς τρα πέ ζω
σε, τούς τα κτο ποί η σε σέ κελ λιά καί ἀ πο χω ρί στη καν. 
Τήν νύ χτα αὐ τή ὁ Ἐ πι φά νι ος πέ ρα σε τό κα τώ φλι 
τῆς ἄλ λης βι ο τῆς. Φαν τά ζε ται κα νείς τόν πό νο καί 
τήν θλί ψη πού δο κί μα σε ὁ κου ρα σμέ νος Γέ ρον τας. 
Ὁ μη τρο πο λί της τόν το πο θε τεῖ το πο τη ρη τή καί ἐπι
δί δε ται σέ μία προσ πά θεια κα τα γρα φῆς τῶν κι νη
τῶν ἀ ξι ῶν και κει μη λί ων τῆς Μο νῆς, προ κει μέ νου νά 
ἀ πο φευ χθῆ ἡ δι αρ πα γή. Ὁ φι λο μό να χος ἐ πί σκο πος 
Ἀμ βρό σι ος θέ λει νά τόν ὁ ρί ση καί ἡ γού με νο, ἀλ λά τό 
Πα τρι αρ χεῖο, στό ὁ ποῖο ἀ πευ θύν θη κε, δέν ἐν έ κρι νε 
καί δι καί ως. Τό τε εὑ ρέ θη ἡ λύ ση τοῦ ἐξ αρ τη μα τι κοῦ 
τῆς Μο νῆς μας ἱ ε ρο μο νά χου Χρυ σο στό μου, ὁ ὁ ποῖ ος 
μέ μία ὁ μά δα πνευ μα τι κῶν του τέ κνων ἐγ κα θί στα
ται καί ἐκ λέ γε ται ἡ γού με νος. Ὁ Γέ ρον τας ἐ πι τε λεῖ 

8. Πρβλ. Πράξ. Ἀποστ. κστ΄ 19.
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τίς πρῶ τες κου ρές καί προσ πα θεῖ νά μυ ή ση τούς 
νέ ους μο να χούς στό πνεῦ μα καί τήν πα ρά δο ση τῆς 
Μο νῆς. Ἡ λύ ση ὑ πῆρ ξε ἐ πι τυ χής καί ἡ Μο νή συν ε
χί ζει νά ζῆ καί νά μαρ τυ ρῆ Χρι στόν ἐ σταυ ρω μέ νον. 
Μέ αὐ τόν τόν τρό πο ἐξ ώ φλη σε ὁ Γέ ρον τας ἕ να χρέ
ος ἀ πέ ναν τι στόν ὅ σιο Φι λό θεο, ὁ ὁ ποῖ ος τό 1978
79 μᾶς πα ρε κά λε σε πο λύ νά ἐγ κα τα βι ώ σου με στήν 
Λογ γο βάρ δα, ἀλ λά ἐ μεῖς προ τι μή σα με τόν Ἄ θω να.

Ὁ Γέ ρον τας δέν πα ρεῖ δε τήν ἐν α σχό λη ση μέ τά 
κοι νά τοῦ Ὄ ρους. Τά πρῶ τα χρό νια συμ με τεῖ χε σέ 
ἀ πο στο λές ἐ κτός χερ σο νή σου καί σέ ἐ πι τρο πές γιά 
εἰσ η γή σεις. Ἐ χρη μά τι σε γιά ἀρ κε τό και ρό ἐκπρόσω
πος τῆς Ἱ ε ρᾶς Κοι νό τη τος στό ΚεΔΑΚ καί οἱ πα τέ
ρες τῆς Μο νῆς εἶ χαν πα ρά πο νο πώς δέν προ ω θοῦ σε 
τά θέ μα τα τῆς Μο νῆς, ἀλ λά φρόν τι ζε γιά τούς ἄλ
λους. Δέν ἔ μα θε τήν δι πλω μα τία, τήν «πο λίτικα», ὅ
πως τήν ἔ λε γαν στό Φα νά ρι τόν ΙΗ΄ αἰ ῶνα. Μιλοῦ σε 
μέ εὐ θύ τη τα, χω ρίς κρα τού με να. Αὐ τό πού εἶχε στήν 
καρ διά του τό ἔ λε γε φα νε ρά. Κά ποι οι τόν ἀπο κα
λοῦ σαν «ξε σκέ πα στο τσου κά λι», ἐ πει δή δέν μα γεί
ρευε τίς ὑ πο θέ σεις κρυ φά, ἀλ λά ἐκ φρα ζό ταν ἀ προ
κά λυ πτα. Σέ δύσ κο λες πε ρι πτώ σεις καί σέ παρου σία 
Πα τρι αρ χι κῶν Ἐξ αρ χι ῶν, ὅ ταν στήν αἴθου σα βα σί
λευε σι ω πή καί ἀ μη χα νία, ὁ Γέ ρον τας ἔ λε γε κά τι τό 
ἀ στεῖο καί ἔ σπα γε ὁ πά γος.

Ὑ πο στή ρι ξε μέ σθέ νος ἀ πό τήν ἀρ χή μέ χρι τό τέ
λος τά θέ σμια τοῦ Ὄ ρους. Τό 1992 κα τά τήν ἐ πί σκε
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ψη τοῦ πα τρι άρ χη Βαρ θο λο μαίου ὡ ρί στη κε ὁ μι λη
τής ἐκ μέ ρους τῆς Ε ΔΙΣ καί με τά παρ ρη σί ας με τα ξύ 
ἄλ λων εἶ πε τά ἑ ξῆς: «Μή ἐ πι τρέ ψη τε ὅ θεν, παν α γι
ώ τα τε πά τερ καί δέ σπο τα, ὡς ἐ κεῖ νος ὁ μέγας ἐν 
βα σι λεῦ σιν Ἀ λέ ξαν δρος ὁ Μα κε δών, οὐδε νί Δει νο
κρά τῃ, ἐξ ἐ φη μέ ρων κι νου μέ νῳ λο γι σμῶν, τήν ἀλ λοί
ω σιν τῆς ἀρ χε γό νου τοῦ Ἄ θω νος μορ φῆς. Τό Ὄ ρος 
ἐ πέ ζη σεν καί ἡ ζωή αὐ τοῦ πα ρα τα θή σε ται ἀ ναλ λοί
ω τος, ὅ σον ἡ θεία πρό νοια εὐ δο κή σει, στη ρι ζό με νον 
εἰς τούς ἀπ’ αἰ ῶ νος θε σμούς, τούς δι έ πον τας τό κα
θε στώς αὐ τοῦ, καί εἰς τήν συμ πα ρά στα σιν καί με
γα λο δω ρί αν τῆς Με γά λης Ἐκ κλη σί ας, ἥ τις οὐ δέ πο τε 
μι κρο λο γεῖ πε ρί τῶν ἐ λα χί στων, ἀλλ’ ἐ πι κυ ρώ σα σα 
ἤ δη τήν ἐ λευ θε ρί αν εἰς τά σπου δαῖα, πα ρα βλέ πει τά 
ἐ που σι ώ δη καί ἀ σή μαν τα...». Ὅ ταν δέ με τά ταῦ τα 
ἐ πῆλ θε ὁ δι χα σμός στό Ἱ ε ρό Σῶ μα καί δέν μπο ροῦ
σε νά λει τουρ γή ση ἡ Ἱ ε ρά Κοι νό της, εἶ ναι γνω στό τό 
πό σο μό χθη σε, πα ρά τήν κλο νι σμέ νη ὑ γεία του, νά 
ἐ πέλ θη ἡ πο θει νή ἑν ό της καί σύμ πνοια.

Πα ρα λεί που με τά ὑ πό λοι πα, πού εἶ ναι πολλά καί 
ση μαν τι κά, καί ἀ να φέ ρου με ἕ να τε λευ ταῖο. Εἶχε προ
κύ ψει ἕ να πρό βλη μα στά δι οι κη τι κά ὄρ γα να τοῦ Ἁ γί
ου Ὄ ρους· δέν τό ἀ να φέ ρου με σκό πιμα. Ὁ Γέ ρον τας 
πῆ ρε τήν θέ ση πού ἔ πρε πε, για τί δέν ἤθε λε «νε ω τε
ρι σμούς» στό κα θε στώς. Πί στευε ὅτι ὁ Κα τα στα τι
κός Χάρ της τοῦ Ἁ γίου Ὄ ρους ἔ γι νε κατ’ οἰ κο νο μί αν 
τῆς Παν α γί ας μέ τίς εὐ νοϊ κώ τε ρες τό τε συν θῆ κες, 
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καί πᾶ σα ἀ πό πει ρα δι ορ θώ σε ως ἤ ἀ ναπροσ αρ μογῆς 
θά ἐ πι φέ ρη τήν κα τάρ ρευ ση τῶν κα θε στώ των. Τό θέ
μα ἐ τέ θη καί πά λι στήν ΕΔΙΣ τοῦ Πά σχα τοῦ 2018. 
Ὁ Γέ ρων βα ριά ἀ σθε νής, χειραγωγού με νος, ὑ πο βα
στα ζό με νος καί ἀ σθμαί νων ἀ νῆλ θε τίς με γάλες κλί
μα κες τοῦ ἱ ε ρο κοι νο τι κοῦ κτι ρίου, χω ρίς νά δε χθῆ 
καμ μία ἐν η μέ ρω ση ἀ πό τόν ἀν τι πρόσ ω πο. Ὅ ταν ἐ
τέ θη τό θέ μα, πῆ ρε τόν λό γο καί εἶ πε τά ἑ ξῆς: «Ἐ
μεῖς ὅ πως κά να με μέ χρι τώ ρα θά κά νου με καί εἰς 
τό μέλ λον. Ὅ,τι πα ρα λά βα με αὐ τό καί θά πα ρα δώ
σου με».

Αὐ τό εἶ ναι τό κύ κνειο ἆ σμα τοῦ Γέ ρον τα στήν 
ΕΔΙΣ. Αὐ τή καί ἡ πα ρα κα τα θή κη πού μᾶς ἄ φη σε. 
Ση μει ώ νου με πρός τι μήν τῶν με λῶν τῆς Ε ΔΙΣ, ὅ τι 
οὐ δείς ἔ φε ρε ἀν τίρ ρη ση σέ αὐ τά πού εἶ πε.

Ὁ Γέ ρον τας φρόν τι σε ἐγ καί ρως γιά τήν δι α δο χή 
του, χω ρίς νά τήν ἐ πι βά λη.

Γιά τά οἰ κο νο μι κά προ τι μοῦ σε τήν πτω χεία, τήν 
συν έμ πο ρο τῶν Ἀ πο στό λων καί τῶν Ὁ σί ων. Μᾶς ἔ
λε γε: «Τό μο να στή ρι τό ἀ φή νω πτω χό, ὅ πως τό βρῆ
κα. Δέν συμ βι βά ζον ται μέ τόν χα ρα κτῆ ρα μου οὔ τε 
μέ τήν μο να χι κή μου κο σμο θε ω ρία οἱ ἐ πι χει ρή σεις 
καί οἱ οἰ κο νο μι κές ἐν α σχο λή σεις. Ἔ φτι α ξα ὅ μως καν
τή λια καί σκεύη ἀρ γυ ρᾶ· ἐ άν βρε θῆ τε σέ ἀ νάγ κη, 
που λῆ στε τα, γιά νά ζή σε τε καί νά πε ρά ση ἡ δύσ
κο λη ὥ ρα».
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Στήν κη δεία του θέ λη σε νά μή φω νά ξου με κα νέ
να, ἀλ λά νά ψα λῆ καί τα φῆ ἀ πό μό να τά πνευ μα τι κά 
του τέ κνα. Ὑ πῆρ ξε πα τέ ρας γνή σι ος καί φι λό στορ
γος, παι δα γω γός καί πο δη γέ της στήν πνευ μα τι κή 
ζωή. Τά πνευ μα τι κά του τέ κνα, μο να χοί καί λαϊ κοί, 
δι η γοῦν ται πολ λά καί «διά τι να ἐ πα κο λου θοῦν τα 
ση μεῖα». Ὁ Θε ός οἶ δεν.

Τά τε λευ ταῖα χρό νια εἶ χε χά σει σχε δόν τε λεί ως τό 
φῶς του. Οἱ ἀ σθέ νει ες πύ κνω σαν. Ἐ πα τά χθη ἕλ κει 
πο νη ρῷ. Ἔ γι νε ὅ λος ἕ νας πό νος ἀ κα τά παυ στος καί 
ἀ πα ρα μύ θη τος μέ συν ο δοι πό ρο τήν δύσ πνοια. Ἦ ταν 
φα νε ρό ὅ τι ὁ Γέ ρον τας βά δι ζε πρός τό τέ λος ἐν πλή
ρει ἐ πι γνώ σει καί ἐ γρη γόρ σει. Ὅ πως πα ρα καλοῦ σε 
τόν Θεό, τό μυ α λό του ἔ μει νε σῶο. Μέχρι τήν τε
λευ ταία στι γμή ἐν δι α φε ρό ταν γιά τίς ὑ πο θέ σεις τῆς 
Μο νῆς. Δέν δυσ φό ρη σε, δέν γόγ γυ ξε γιά τούς πό
νους τούς φρι κτούς. Ζη τοῦ σε ἀ πό ὅ λους συγ χώ ρη ση 
σάν ὁ χει ρό τε ρος τῶν ἁ μαρ τω λῶν. Τό κα λο καί ρι τό 
πέ ρα σε στό με τό χι στόν Σο χό. Με τά τήν ἑ ορ τή τῆς 
Γορ γοϋ πη κόου ζή τη σε ἐ πί μο να νά ἐ πι στρέ ψη στήν 
Μο νή. Ἤ θε λε νά ἀ φή ση τήν τε λευταία του πνοή στό 
κελ λί του, στήν ἀ γα πη μέ νη του γω νιά, στό πο θη τό του 
Δο χειά ρι.

Τήν Δευ τέ ρα 9 Ὀ κτω βρίου τό βρά δυ ζή τη σε νά τοῦ 
ψά λου με τήν πα ρά κλη ση τῆς Παν α γί ας Γοργοϋπη
κόου. Ἔ γι νε στήν συν έ χεια εὐ χέ λαιο καί με τέλαβε 
τῶν ἀ χράν των μυ στη ρί ων. Σέ λί γη ὥ ρα, χω ρίς σχε
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δόν νά γί νη ἀν τι λη πτός, ἐ πά νω στήν κα ρέ κλα κα θε
ζό με νος, πα ρέ δω κε τήν ψυ χήν του εἰς τάς χεῖ ρας τοῦ 
πλά στου του. Δέν ἐξ έ τει νε τούς πό δας ἐν τῷ προσ
τί θε σθαι αὐ τόν πρός τούς πα τέ ρας αὐ τοῦ. Μέ χρις 
ἐ σχά των συν ε πής ὁ δοι πό ρος τῆς τε θλιμ μέ νης ὁ δοῦ, 
γι’ αὐ τό καί ἀ πό τήν στε νή πύ λη τῶν δο κι μα σι ῶν 
καί τῶν θλί ψε ων εἰσ ῆλ θεν, ὅ πως πι στεύ ου με, στό 
πλά τος καί τήν εὐ ρυ χω ρία τοῦ πα ρα δεί σου.

Ἐ τά φη σέ προϋ πάρ χον τα τά φο στήν νό τια πλευ ρά 
τοῦ κα θο λι κοῦ. Ὁ τά φος ἀ πέ ριτ τος βλέ πει πρός τήν 
εἴσ ο δο τῆς Μο νῆς, γιά νά εἶ ναι φύ λα κας καί πορ τά ρης 
καί νά ἐ λέγ χη εἰσ ό δους καί ἐξ ό δους, καί σκιά ζε ται 
ἀ πό εὐ σκι ό φυλ λο πορ το κα λιά, πού ὁ ἴ δι ος φύ τε ψε 
καί με γά λω σε.

Μέ τά λί γα αὐ τά πού γρά ψα με, θε λή σα με νά δεί
ξου με «ἐξ ὄ νυ χος τόν λέ ον τα». Δέν γρά ψα με καμ
μία ὑ περ βο λή. Δέν σκο πεύ ου με νά ὡ ραι ο ποι ήσουμε 
καί νά μα κι γιά ρου με τήν μορ φή τοῦ Γέ ρον τα. Ὁ μο
λο γοῦ με πώς, ὅ σο ζοῦ σε, τό ὀ στρά κι νο σκεῦ ος δέν 
ἄ φη νε νά δοῦ με τό πο λύ τι μο μαρ γα ρι τά ρι πού ἔ κρυ
βε μέ σα του. Πά θα με ὅ,τι οἱ μα θη τές στήν πο ρεία 
πρός Ἐμ μα ούς. Ὅ ταν ὁ Γέ ρον τας ἔ γι νε ἄ φαν τος, τό
τε δι η νοί χθη σαν ἡ μῶν οἱ ὀ φθαλ μοί, γι’ αὐ τό καί ἐ πα
να λαμ βά νου με τόν θρῆ νο τοῦ Θε ο δώ ρου Στου δί του 
γιά τόν Γέ ρον τά του: «Ποῦ πο τέ μου τό γλυ κύ ἀ
πέ πτη πρόσ ω πον; Ποῦ δέ ἡ σω τή ρι ος φω νή κα τε
σι γά σθη; Ἰ δού ἐ γώ ὀρ φα νός ὁ ἐ λε ει νός καί παν τέ
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ρη μος, οὐκ ἔ χων τόν πα τέ ρα μου, οὐκ ἔ χων τόν 
φω στῆ ρα μου, τόν ἰ α τρόν καί τρο φέα τῆς τα πει νῆς 
μου ψυ χῆς· ἀ προσ τά τευ τος, ἀ νε πα μύ νευ τος πρός 
τούς πο λε μοῦν τάς με ἀ ο ρά τως, καθ’ ἡ μέ ραν ἐ πο
φθαλ μι ῶν ὧ δε κἀ κεῖ σε βλέ πων καί πε ρι α θρῶν καί 
οὐ δα μῶς τό πο θού με νον πρόσ ω πον...»9.

9. Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, ἐπιστολή 3, «Ἐπιστολαί», ἔνθ' ἀνωτ., 
σελ. 24.
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Ε ΠΙ ΚΑΙ ΡΑ ΓΕ ΓΟ ΝΟ ΤΑ ΚΑΙ ΘΕ ΜΑ ΤΑ

1. 
ΤΑ «ΔΙ ΚΑΙΑ» ΤΩΝ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙ ΩΝ

ΚΑΙ Η ΕΝ Ο ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙ ΑΣ

(Με λέ τη κα νο νι κή καί ἱ στο ρι κή μέ ἀ φορ μή 
τό οὐ κρα νι κό ἐκ κλη σι α στι κό ζή τη μα)

Μέ ρος Α΄

«ΠΡΩ ΤΕΙ ΟΝ» ΚΑΙ «ΕΚ ΚΛΗ ΤΟΝ»
ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ Ι Ε ΡΟΥΣ ΚΑ ΝΟ ΝΑΣ

Μέ τόν τί τλο αὐ τό ἡ Ἱ ε ρά Μο νή μας συν έ τα ξε με
λέ τη, στό Α΄ μέ ρος τῆς ὁ ποί ας θέ λη σε νά παρουσιάσῃ 
ἀ πό κα νο νι κῆς καί ἱ στο ρι κῆς πλευ ρᾶς τά δύο με γά
λα καί σο βα ρά ἐκ κλη σι ο λο γι κά ζη τή μα τα τοῦ «πρω
τείου» καί τοῦ «ἐκ κλή του».

Ἀ φορ μή γιά τήν σύν τα ξη τῆς με λέ της ἔ δω σε ἡ λε
γό με νη οὐ κρα νι κή ἐκ κλη σι α στι κή κρί ση καί ἡ πο λύ 
πι θα νή ἐξ έ λι ξή της σέ σχί σμα με τα ξύ τῶν ἁ γί ων τοῦ 
Θεοῦ Ἐκ κλη σι ῶν.

Ὁ σε βα στός μας Κα θη γού με νος σέ ἐ πι στο λή πού 
προ τάσ σε ται τῆς με λέ της καί ἀ πευ θύ νε ται στούς Σεβ. 
ἀρ χι ε ρεῖς ση μει ώ νει: «Προσ ευ χό μα στε νά ἐπι νεύ σῃ 
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ὁ Πα ρά κλη τος, τό Πνεῦ μα τῆς Ἀ λη θεί ας, ὁ Ὁ ποῖος 
“εἰς ἑν ό τη τα πάν τας ἐκ ά λε σε”1, καί νά φω τί σῃ τούς 
ἁ γί ους ἀρ χι ε ρεῖς, ὥσ τε μέ τήν ἄ νωθεν σο φία νά δι α
κρα τή σουν ἑ νω μέ νο τό Σῶ μα τοῦ Χριστοῦ, ἄ σχι στο 
τόν ἄρ ρα φο Χι τῶ να Του».

Στόν Πρό λο γο τῆς με λέ της τό θέ μα τί θε ται ὡς ἑ ξῆς: 
«Ἀ γα ποῦ με καί τι μοῦ με ὅ λες τίς το πι κές Ὀρθό δο ξες 
Ἐκ κλη σί ες, δι ό τι ὅ λες εἶ ναι μαρ τυ ρι κές καί ἁ γι ο τό
κες. Καί πο λύ πε ρισ σό τε ρο τήν Με γά λη τοῦ Χρι στοῦ 
Ἐκ κλη σία τῆς Κων/πό λε ως πού μᾶς ἀ να τρέ φει ἐν 
Χρι στῷ. Μπρο στά στόν κίν δυ νο σχισμάτων ὅ μως, τό 
συμ φέ ρον τῆς κα θό λου Ἐκ κλη σί ας, δη λαδή ἡ ἑν ό της, 
εἶ ναι προ τι μό τε ρο οἱ ου δή πο τε ἄλ λου συμ φέ ρον τος 
τῶν ἐ πί μέ ρους Ἐκ κλη σι ῶν. Τό ἀ νά χεῖ ρας κεί με νο 
γεν νή θη κε ἀ πό πό νο καί ἀ γά πη γιά τήν Ἐκ κλη σία ... 
Εἶ ναι μία “κραυ γή γιά τήν ἑν ό τη τα”, τώ ρα πού μέ 
τό λε γό με νο οὐ κρα νι κό ζή τη μα ἡ ἑν ό της κιν δυνεύ
ει».

Στήν Εἰσ α γω γή δι ευ κρι νί ζε ται ὅ τι: «Ἡ ἑν ό της τῆς 
Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι ἀ συγ κρί τως βα θύ τε ρη καί ἱ ε ρώ τε
ρη ἀ πό κά θε ἄλ λη μορ φή εὐ γε νοῦς καί ἐ παι νε τῆς 
ἑν ό τη τος στόν γή ι νο καί κτι στό κό σμο μας. Ἡ Ἐκ
κλη σία ζῇ ἐν μέ σῳ τοῦ πα ρόν τος κό σμου, ἀλ λά τό 
εἶ ναι Της δέν εἶ ναι ἐκ τοῦ κό σμου τού του. Ἡ ἑν ό της 
Της ἀ νή κει στό εἶ ναι Της, πού εἶ ναι ὑ περ φυ ές· εἶ ναι 
ἡ κοι νω νία τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα τος: εἴ μα στε “ἕν σῶ μα 

1. Κοντάκιον Πεντηκοστῆς.
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καί ἕν πνεῦ μα, κα θώς καί ἐκ λή θη μεν ἐν μιᾷ ἐλ πί δι 
τῆς κλή σε ως ἡ μῶν”2. Αὐ τό πού μᾶς συν δέ ει καί μᾶς 
ἑ νώ νει στήν Ἐκ κλη σία δέν εἶ ναι κά ποι οι παράγον
τες ψυ χο λο γι κῆς ἤ κοι νω νι ο λο γι κῆς φύ σε ως, ἀλ λά 
εἶ ναι ὁ Χρι στός, εἶ ναι τό Ἅ γιο Πνεῦ μα, πού μᾶς κά
νουν ἕν Σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ καί με τα ξύ μας ἕν. Οἱ 
ἅ γι οι Πα τέ ρες ἐ πο δύ ρον ται γιά τήν ἀ πώ λεια τῆς με
τα ξύ μας εἰ ρή νης καί ἀ γά πης ὡ σάν γιά τήν ἀ πώ λεια 
τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα τος».

Συ νή θως οἱ δι χο στα σί ες με τα ξύ τῶν το πι κῶν Ἐκ
κλη σι ῶν δη μι ουρ γοῦν ται, ὅ ταν συμ βῇ νά πλη γω θοῦν 
τά «δί καια τῶν Ἐκ κλη σι ῶν», δη λα δή τά προ νό μια 
πού κα θε μία το πι κή Ἐκ κλη σία ἔ χει λά βει ἀ πό τούς 
Ἱ ε ρούς Κα νό νες καί τά δι α τη ρεῖ μέ ἐ πι μέ λεια στίς 
σχέ σεις της μέ τίς ἄλ λες το πι κές Ἐκ κλη σί ες.

Σύμ φω να ὅ μως μέ τό πνεῦ μα τῶν Ἱ ε ρῶν Κα νό νων 
–ση μει ώ νε ται ἐ πί σης στήν Εἰσ α γω γή– «τά “δί καια 
τῶν Ἐκ κλη σι ῶν” δέν εἶ ναι ἐ γω ι στι κές ἀ παιτή σεις ὡ
ρι σμέ νων το πι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν, στίς ὁ ποῖ ες ἀν τι πα
ρα τί θεν ται οἱ ἐ πί σης ἐ γω ι στι κές ἀ παι τή σεις ἄλ λων 
το πι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν· ἀν τί θε τα, εἶ ναι ἰ δι ότητες πού 
ἔ χουν δο θῆ στίς το πι κές Ἐκ κλη σί ες ἀ πό τούς Ἱ ε ρούς 
Κα νό νες γιά νά ὑ πη ρε τοῦν τήν ἑν ό τητα τῆς πί στε ως 
καί τήν κοι νω νία τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα τος στήν Ἐκ κλη
σία. Ἡ Ἐκ κλη σία ἀ να φέ ρε ται σέ “δί καια τῶν Ἐκ
κλη σι ῶν”, ὄ χι μέ τήν ἔν νοια τῶν ση με ρι νῶν ἀ το μι κῶν 

2. Πρβλ. Ἐφ. δ΄ 4.
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δι και ω μά των, δι ε θνῶν δι καί ων κ.λπ., τά ὁ ποῖα εἶ ναι 
ἀν θρω πο κεν τρι κά με γέ θη, ἀλ λά μέ χρι στο κεν τρι κό 
πε ρι ε χό με νο· “ὁ Χρι στός εἶ ναι ἡ δι και ο σύ νη ἡ μῶν” 
(Α΄ Κορ. α΄ 30), αὐ τός πού εἶ ναι ἡ μο να δι κή ἀ ό ρα
τη ἐν ταὐ τῷ καί ὁ ρα τή Κε φα λή τῆς Ἐκ κλησίας. Τά 
ὠ νό μα σε “δί καια”, ἐ πει δή ὑ πη ρε τοῦν τόν ἴ διο σκο
πό πού ὑ πη ρε τεῖ ἡ “δι και ο σύ νη τοῦ Θεοῦ”, δη λα δή 
τήν ἐν Χρι στῷ ἀ να καί νι ση τῆς πε πτω κυί ας φύ σε ως 
καί τήν σω τη ρία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὡς ἐκ τού του 
τά “δί καια τῶν Ἐκ κλη σι ῶν” στήν Ὀρ θό δο ξη Πα ρά
δο σή μας ἔ χουν μία ἱ ε ρό τη τα. Ἔ τσι γί νε ται κα τα
νο η τό τό γε γο νός ὅ τι δέν “ἁρ πά ζον ται” ἀ πό τίς το
πι κές Ἐκ κλη σί ες, ἀλ λά προσ φέ ρον ται σέ αὐ τές ὡς 
κα νο νι κά προ νό μια ἀ πό τήν καθ’ ὅ λου Ἐκ κλη σία. 
Ἡ αὐ το κε φα λία π.χ., δη λα δή τό ἀ νε πη ρέ α στον στίς 
χει ρο το νί ες καί τίς κρί σεις τῶν ἐ πι σκό πων καί στήν 
ἐ σω τε ρι κἠ δι οί κη ση, δέν εἶ ναι μία κο σμι κοῦ τύ που 
“ἐκ κλη σι α στι κή ἀ νε ξαρ τη σία” πού κερ δί ζε ται μέ ἐκ
κλη σι α στι κή ἐ πα νά στα ση, ἀλ λά χο ρη γεῖ ται ἀ πό τήν 
καθ’ ὅ λου Ἐκ κλη σία ὡς τε κμη ρι ω μέ νη μαρ τυ ρία της 
πε ρί τοῦ ὅ τι ἡ συγ κε κρι μέ νη το πι κή Ἐκ κλη σία ἔ χει 
πλη ρό τη τα ἁ γι α στι κῆς Χά ρι τος καί πλη ρό τη τα κοι
νω νί ας μέ τίς ὑ πό λοι πες το πι κές Ἐκ κλη σί ες. Ὅ ταν ἡ 
καθ’ ὅ λου Ἐκ κλη σία ἀ δυ να τῇ νά μαρ τυ ρή σῃ γιά τήν 
δι πλῆ αὐ τή πλη ρό τη τα τῆς το πι κῆς Ἐκ κλη σί ας πού 
ζη τεῖ αὐ το κε φα λία (λό γῳ αἱ ρέ σε ως, κα νο νι κῶν κω
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λυ μά των ἤ πο λι τι κῶν σκο πι μο τή των), πα ρα χώ ρη ση 
αὐ το κε φα λί ας εἶ ναι ἀ δι α νό η τη».

Λέ γε ται ἐ πί σης στήν Εἰσ α γω γή καί ἀ πο δει κνύ
ε ται στήν πο ρεία τῆς με λέ της ὅ τι «εἶ ναι ἱ στο ρι κῶς 
βε βαι ω μέ νο ὅ τι στίς με τα ξύ τῶν το πι κῶν Ἐκ κλη σι
ῶν σχέ σεις οἱ μο νο με ρεῖς ἐν έρ γει ες δέν δι και ώ νονται 
ἀ πό τήν κα θό λου Ἐκ κλη σία. Ἡ ἐ πέμ βα ση τοῦ Ρώ
μης Νι κο λάου Α΄ στά ἐ σω τε ρι κά τῆς Ἐκ κλη σίας τῆς 
Κων/πό λε ως τόν 9ον αἰ ῶ να κα τα κρί θη κε ἀ πό τήν ἐ πί 
Φω τίου οἰ κου με νι κή Σύν ο δο τοῦ 879, καί ἡ ἀ κοι νω
νη σία πού μο νο με ρῶς ἐ πέ βα λε ὁ Δι ό σκο ρος Ἀ λε ξαν
δρεί ας στόν Ρώ μης Λέ ον τα, τόν κα τέ στη σε ὑ πό λο
γο ἐ νώ πι ον τῆς ἐν Χαλ κη δό νι Συν ό δου». Γι’ αὐ τό ἡ 
με λέ τη κα τα θέ τει –ὅ πως γρά φε ται στήν Εἰσ α γωγή– 
«τήν ἑρ μη νεία τῶν Ἱ ε ρῶν Κα νό νων καί ἀ νά λο γα ἱ
στο ρι κά στοι χεῖα πού βε βαι ώ νουν τρία τι νά:

α) Τήν ἰ σο τι μία τῶν το πι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν (ἄρνηση 
παν τός εἴ δους ἀν τι κα νο νι κοῦ πρω τείου στήν Ἐκ
κλη σία). Δι ευ κρι νί ζε ται διά πολ λῶν ὅ τι τά “πρε σβεῖα 
τι μῆς” εἶ ναι τά προ νό μια τοῦ “πρώ του” (προκα θη
μέ νου) μι ᾶς το πι κῆς Ἐκ κλη σί ας (ὅ πως ὁ ρί ζει ὁ λδ΄ 
ἀ πο στο λι κός κα νών) ἐν σχέ σει πρός τούς συν ε πι
σκό πους του στήν ἴ δια το πι κή Ἐκ κλη σία, καί ὄ χι τυ
χόν ἐξ αί ρε τα προ νό μια τοῦ ἑ νός “πρώ του” ἐν σχέ σει 
πρός τούς “πρώ τους” τῶν ἄλ λων το πι κῶν Ἐκ κλη σι
ῶν· ὅ τι τά πρε σβεῖα τι μῆς τῶν “πρώ των” εἶ ναι ἴ σα 
καί δι α φέ ρουν “κα τά μό νην τήν τά ξιν τῆς προ α ρι
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θμή σε ως καί τῆς ὑ πα ρι θμή σε ως”3· ὅ τι δέν ὑ πάρ χει 
ἀ ξι α κή δι α βά θμι ση τῶν πρε σβεί ων τι μῆς τῶν “πρώ
των” ἀλ λά μό νο ἡ πρω το κα θε δρία στίς συν ό δους καί 
οἱ συν το νι στι κές ἁρ μο δι ό τη τες πού ἀ πορ ρέ ουν ἀ πό 
αὐ τήν· ὅ τι ἡ πα ρερ μη νεία τῆς ἐν νοί ας τῶν πρε σβεί
ων τι μῆς ὡς δι α βα θμι σμέ νης ἀ ξί ας τῶν θρό νων εἶ χε 
ὁ δη γή σει στό πα πι κό πρω τεῖο, ἄν καί αὐ τό δέν εἶ χε 
φα νῆ ἐξ ἀρ χῆς στήν ἀ κραία μορ φή του.

β) Τήν κα νο νι κῶς δε δο μέ νη στούς ἐκ κλη σι α στι
κούς θρό νους ἔκ τα ση τοῦ δι και ώ μα τος τοῦ ἐκ κλή του 
(ἤ τοι μό νο ἐν τός τῶν δι και ο δο σι α κῶν τους ὁ ρί ων). 
Τό ἔκ κλη τον καί ἡ ση μα σία του εἶ ναι στό ἐ πί κεν τρο 
τῆς με λέ της μας, δι ό τι ἡ πα ρερ μη νεία τοῦ ἐκ κλή του 
εἶ χε γί νει στό πα ρελ θόν τό μέ σον ἐκ φρά σε ως καί ἐ
φαρ μο γῆς τοῦ οἱ ου δή πο τε ἀν τι κα νο νι κοῦ πρω τείου. 
Πα ρα τί θε ται ὡς πρῶ το πα ρά δει γμα ἡ Ἐκ κλη σία τῆς 
Ρώ μης, ἡ ὁ ποία ἀ ξί ω νε τό ἔκ κλη τον ἀ πό ὅ λη τήν 
Ἐκ κλη σία προ βάλ λον τας πα ρερ μη νευ μέ νους τούς 
κα νό νες τῆς Σαρ δι κῆς. Ὡς γνω στόν οἱ Κα νό νες τῆς 
Σαρ δι κῆς ἀ πο νέ μουν στόν Ρώ μης τό δι καί ω μα νά 
δέ χε ται ἐκ κλή τους προσ φυ γές ἀ πό κλη ρι κούς τῆς 
δι κῆς του δι και ο δο σί ας καί μό νον. Συν α φῶς το νίζε
ται ὅ τι οἱ κα νό νες τῆς Καρ θα γέ νης προσ δι ο ρί ζουν 
ὡς ἐν ό ρια τήν ἔκ τα ση τῆς ἐκ κλή του προσ φυ γῆς καί 
ἀ πα γο ρεύ ουν στόν Ρώ μης τήν ὑ περ ό ρια ἄ σκη ση ἐκ

3. Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, ἑρμηνεία εἰς τον λστ΄ τῆς ΣΤ΄, Πηδάλιον, 
ἔκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσ/νίκη 1982, σελ. 252.
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κλή του. Δι ευ κρι νί ζε ται ἐ πί σης ὅ τι ὁ θ΄ Κα νών τῆς Δ΄ 
Οἰ κου με νι κῆς Συν ό δου ἀ να φέ ρε ται σέ ἐκ δί κα ση ὑ
πο θέ σε ων ἀ πό τόν θρό νο τῆς Κων/πό λε ως (ὄ χι κα τό
πιν ἐκ κλή του προσ φυ γῆς), καί μό νον ἐ πι σκό πων καί 
κλη ρι κῶν τοῦ πα τρι αρ χι κοῦ θρό νου· ὅ τι ὁ Κα νών 
δέν πα ρέ χει στόν θρό νο τῆς Κων/πό λε ως δι καί ω μα 
ἀ πο δο χῆς καί ὑ περ ο ρίου ἐκ κλή του, τό ὁ ποῖ ον κα τά 
τόν ἅ γιο Νι κό δη μο (Πη δά λι ον) “μό νον δε κτόν [ἦ το] 
τοῖς Λα τί νοις καί Λα τι νό φρο σιν”4. Δι ευ κρι νί ζε ται ἀ
κό μη ὅ τι ὁ ιζ΄ Κα νών τῆς Δ΄ ὁ ρί ζει βε βαί ως ἔκ κλη τον 
προσ φυ γή στόν θρό νο τῆς Κων/πό λε ως ἀλ λά ὁ πωσ
δή πο τε “ἐ νό ριο” (ἐν τός τῆς πα τρι αρ χι κῆς δι και ο δο
σί ας). Καί,

γ) Τό γε γο νός ὅ τι ἡ οἰ κου με νι κή (πα νορ θό δο ξη) 
σύν ο δος εἶ ναι ὁ μό νος ἀ σφα λής καί θε ο φι λής τρό πος 
ἐ πι λύ σε ως μει ζό νων ἐκ κλη σι α στι κῶν προ βλη μά των, 
χω ρίς δη λα δή νά θί γων ται τά δί καια τῶν το πι κῶν 
Ἐκ κλη σι ῶν. Πε ρι γρά φε ται τό πῶς ἡ ὑ περ ο ψία τοῦ 
ἀ λε ξαν δρι νοῦ κατ’ ἀρ χήν θρό νου, θι γεῖ σα ἀ πό τήν 
προ βο λή τοῦ ἀ να βα θμι ζο μέ νου θρό νου τῆς Κων/πό
λε ως (Θε ό φι λος, Δι ό σκο ρος, Τι μό θε ος Αἴ λου ρος)· 
καί ἐ πί σης τό πῶς γιά τόν ἴ διο λό γο ἡ ἀ λα ζο νεία τοῦ 
ρω μαϊ κοῦ κα τό πιν θρό νου (Φί ληξ Γ΄, Γε λά σι ος Α΄, 
Νι κό λα ος Α΄, Εὐ γέ νι ος Δ΄) ἔν αν τι τῶν τεσ σά ρων ἀ
να το λι κῶν θρό νων, ὡ δή γη σαν στά ὀ δυ νη ρά σχί σμα

4. Ὑποσημ. 1, εἰς τόν θ΄ τῆς Δ΄, Πηδάλιον, ἔνθ' ἀνωτ., σελ. 192193.
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τα (μο νο φυ σι τι κό καί λα τι νι κό) καί στίς αἱ ρέ σεις πού 
τά ὁ ρι στι κο ποί η σαν».

Κα τά τήν ἀ νά πτυ ξη τῶν ἀ νω τέ ρω θέ σε ων τῆς με
λέ της κα τα τί θεν ται καί τά ἑ ξῆς.

Σχε τι κά μέ τό «πρω τεῖο» γρά φε ται:
«Συ χνά γί νε ται λό γος γιά “πρε σβεῖα τι μῆς” μέ ἐ

σφαλ μέ νη ἔν νοια, ὡ σάν νά ἀ φο ροῦν τίς σχέ σεις τῶν 
προ κα θη μέ νων τῶν Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν με τα ξύ 
τους, ὡ σάν δη λα δή νά ὑ πάρ χῃ ἱ ε ράρχι ση σέ μεί ζο να 
καί ἐ λάσ σο να “πρε σβεῖα τι μῆς”. Λανθασμέ να π.χ. 
χρη σι μο ποι εῖ ται ἡ φρά ση: “ὁ δεῖ να προκαθήμενος ὑ
περ έ χει κα τά τά πρε σβεῖα τι μῆς”. Ἡ ὀρ θή ἔννοια τῶν 
πρε σβεί ων τι μῆς, ὅ πως προ ε λέ χθη, ἀ να φέ ρεται στήν 
προ έ χου σα θέ ση τοῦ “πρώ του” τῆς το πι κῆς Ἐκ κλη
σί ας ἐν σχέ σει πρός τούς συν ε πι σκόπους του στήν ἐ
παρ χία του, κα θώς αὐτοί τοῦ ἀναγνωρίζουν τό “πρε
σβεῖ ον τι μῆς”, νά εἶ ναι δη λα δή ἡ κε φαλή τους». Καί 
πιό συγ κε κρι μέ να, ἀ να φο ρι κά μέ τήν σύγχρονη ἔν νοια 
“ἑ νός παγ κοσμίου πρώ του” σημειώνεται: «Πρόσ φα
τα ἀνα φάνη κε παρ ερ μηνεία τοῦ λδ΄ (ἀποστο λι κοῦ) 
κα νό νος, καί αὐ τή ἀ φορᾶ τήν σχέ ση τῶν προκα θη
μέ νων (πα τριαρ χῶν καί ἀρχιεπισκόπων) τῶν ση με
ρι νῶν αὐτο κε φά λων ἐκκλησι ῶν με τα ξύ τους. Σύμ
φω να μέ τήν πα ρερμηνεία αὐ τή, βά σει δῆθεν τοῦ 
λδ΄ κα νό νος, κά ποιος με τα ξύ τῶν προ καθη μένων 
πρέ πει νά θε ω ρῆ ται ὡς “πρῶ τος” καί “κε φα λή” τῶν 
ὑ πολοί πων. Ἡ παρερ μη νεία αὐ τή συγ χέ ει τήν ἔν νοια 
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τῆς πρω το κα θε δρί ας τοῦ “πρώ του τῇ τά ξει” με τα
ξύ ἰσο τί μων προ κα θη μέ νων μέ τήν ἔν νοια τῆς πρω
το κα θε δρί ας τοῦ “πρώτουκε φα λῆς” τῆς δεῖ νος ἐ
παρ χι α κῆς συν ό δου, καί ἐ φαρ μό ζε ται στό Κεί με νο 
τῆς Ρα βέν νας (2007). Στό κεί με νο αὐτό ἡ ἔν νοια τῆς 
“κε φα λῆς”, πού ὀρ θῶς ἐ φαρ μόζεται στόν “πρῶτο” 
τῆς ἐ παρχιακῆς συν ό δου (“πε ρι φερει α κό ἐπίπεδο”) 
μετα φέρε ται ἐσφαλμένως καί στό λεγόμενο “παγκό
σμιο ἐ πί πε δο”, γιά νά δικαιο λογηθῇ ἕ νας “παγ κό
σμι ος πρῶ τος”. Ἀλ λά “παγ κό σμι ος πρῶ τος”, ὡς κε
φα λή τῶν “πρώ των” τῆς κα θό λου Ἐκκλησί ας, δέν 
μπο ρεῖ νά ὑ πάρ χῃ. Οἱ ἁρμο δι ό τη τες τοῦ “πρώτου” 
τῆς ἐπαρ χι α κῆς συν ό δου δέν μπο ρεῖ νά ἀ ποδο θοῦν 
στόν “πρω το κά θε δρο” με τα ξύ τῶν ἰ σοτί μων “πρώ
των” τῶν ἐ παρ χι α κῶν συν ό δων. Ὁ ἅ γι ος Νι κό δημος 
ὁ Ἁ γι ο ρεί της μέ πολ λή σα φή νεια δι ερ μη νεύ ει ὅτι 
“πρω τεῖο” ἐ πί παγ κο σμίου ἐ πι πέ δου, πέ ραν τῆς πρω
το κα θε δρί ας (στήν σει ρά τῆς τά ξε ως) με τα ξύ ἴσων 
προ κα θη μέ νων, δέν ὑ πάρ χει στήν Ἐκ κλη σία. Οἱ προ
κα θή με νοι τῶν Ὀρ θο δό ξων το πι κῶν Ἐκ κλησι ῶν εἶ ναι 
ἰ σό τι μοι κα τά τά “πρε σβεῖα τι μῆς” καί δι α φέ ρουν 
μό νο κα τά τήν “τά ξιν (ἀ κο λου θί αν) τῆς τι μῆς”». Δι
α φο ρε τι κά, κα τά τόν ἅ γιο Νι κό δη μο, «(ἐ πει δή, μέ τό 
νά ᾖ ναι με τά τόν Κων σταν τι νουπόλε ως ὁ Ἀ λεξαν
δρεί ας, με τά δέ τόν Ἀ λε ξαν δρεί ας ὁ Ἀν τι ο χεί ας, καί 
με τά τόν Ἀν τι ο χεί ας ὁ Ἱ ε ρο σο λύ μων, κα τά τόν λ στ΄ 
τῆς ΣΤ΄, ἔ σον ται τέσ σα ρα εἴ δη ὑ πο βι βα σμοῦ τι μῆς, 
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καί ἀ κο λού θως πέν τε διά φο ροι τι μαί μία τῆς ἄλ λης 
ἀ νω τέ ρα, ὅ περ ἐν αν τί ον ἐ στί πά σῃ τῇ κα θο λι κῇ Ἐκ
κλη σίᾳ, καί μό νον δε κτόν τοῖς Λα τί νοις καί Λα τι νό
φρο σιν)»5.

Ἐν τού τοις ἰ σο τι μία δέν ση μαί νει κα τάρ γη ση τῆς 
τά ξε ως. Γι’ αὐ τό ση μει ώ νε ται στήν με λέ τη: «Οἱ ἁρ
μο δι ό τη τες τῆς πρω τό θρο νης Ἐκ κλη σί ας τῆς Κων/
πό λε ως σέ ἐ πί πε δο δι ορ θό δο ξης συν ερ γα σί ας δέν 
μπο ροῦν νά προσ βλη θοῦν οὔ τε νά μει ω θοῦν ἀ πό τό 
γε γο νός τῆς ἰ σο τι μί ας τῶν το πι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν, ἐ
πει δή γιά κα νο νι κούς λό γους οἱ το πι κές Ἐκ κλησίες 
ἀ πο δί δουν τήν πρω το κα θε δρία στόν θρό νο τῆς Κων
σταν τι νου πό λε ως. Ἰ σχύ ει δι α χρο νι κῶς ὁ λό γος τοῦ 
Νουν ε χίου Λα ο δι κεί ας: “Ἡ δό ξα τοῦ θρό νου Κων
σταν τι νου πό λε ως δό ξα ἡ μῶν ἐ στι· τῆς γάρ ἐντεῦ
θεν τι μῆς καί ἡ μεῖς με τέ χο μεν, ἐ πει δή καί τάς με
ρί μνας ἡ μῶν ἀ να δέ χε ται”6».

Σχε τι κά μέ τό «ἔκ κλη το» ἡ με λέ τη πα ρα τη ρεῖ τά 
ἀ κό λου θα:

«“Ἔκ κλη τος” εἶ ναι ἡ σή με ρα λε γο μέ νη ἔ φε σις, ἡ 
προσ φυ γή δη λα δή σέ μεῖ ζον δευ τε ρο βά θμιο δικα
στή ριο, ἐφ’ ὅ σον ἕ νας ἀ πό τούς δι α δί κους νο μί ζει 
ὅ τι ἀ δι κή θη κε ἀ πό τό πρω το βά θμιο δι κα στή ριο. Οἱ 
κα νό νες γ΄, δ΄ καί ε΄ τῆς Σαρ δι κῆς ἀ να φέ ρον ται ἀ κρι
βῶς στήν ἔκ κλη το προσ φυ γή ἐ πι σκό πων πρός τόν ἐ

5. Βλ. ἑρμηνεία εἰς τόν γ΄ τῆς Β΄, Πηδάλιον, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 157158.
6. ACO II, 1, 3, 97.
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πί σκο πο Ρώ μης, καί γι’ αὐ τό εἶ ναι πο λύ σημαν τι κές 
οἱ πα ρα τη ρή σεις τῶν κα νο νο λό γων ἐπ’ αὐ τῶν... Τό 
πνεῦ μα τῶν τρι ῶν αὐ τῶν κα νό νων ἔ χει δι α χρο νι κῶς 
πα ρε ξη γη θῆ. Ἀ πό τούς Λα τί νους, πού ὑ περ α σπί ζον
ται τό πρω τεῖο τοῦ Πά πα τῆς Ρώ μης καί τήν ἐξ ου
σία του ἐφ’ ὅ λης τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἔ χει ὑ πο στη ρι χθῆ 
ὅ τι οἱ τρεῖς αὐ τοί κα νό νες ἐ πι κυ ρώ νουν τήν “ἔκ κλη
τον” προσ φυ γή ἐ πι σκό πων ἀ πό ὅ λες τίς ἐκ κλη σι α
στι κές δι και ο δο σί ες πρός τόν ἐ πί σκο πο τῆς Ρώ μης. 
Ἡ ἑρ μη νεία αὐ τή ἀ πορ ρί φθη κε ἀ πό τίς Ἐκ κλη σί
ες στήν Δύ ση καί στήν Ἀ να το λή». Καί πα ρα τί θε ται 
σχε τι κό ἀ πό σπα σμα ἀ πό τό Πη δά λι ον, ὅ που ὁ ἅ γι ος 
Νι κό δη μος ὁ Ἁ γι ο ρεί της σχε τι κά μέ τούς κα νό νες 
τῆς Σαρ δι κῆς λέ γει: «Ὥσ τε ὅ ποι ος θέ λει νά σώ ζων
ται καί νά τι μῶν ται οἱ Κα νό νες οὗ τοι, δέν θέ λει τούς 
βιά σει νά τούς κά μῃ κα θο λι κούς καί οἰ κου με νι κούς 
[σ.σ. νά δί δουν τό ἔκ κλη τον ὅ λης τῆς Ἐκ κλη σί ας σέ 
ἕ να πα τρι άρ χη], δι α τί οὐ δέ αὐ τά τά πρά γμα τα συγ
χω ροῦ σι τοῦ το νά γέ νῃ. Ἀλ λά κα θώς πε ρί τοῦ Ρώ
μης οἱ κα νό νες οὗ τοι δι ο ρί ζου σιν, ἔ τσι πα ρο μοί ως 
καί πε ρί τῶν ἄλ λων τεσ σά ρων Πα τρι αρ χῶν, καί ὁ 
κα θείς ἐξ αὐ τῶν ἠμ πο ρεῖ νά τούς με τα χει ρι σθῇ διά 
τά ἀ νή κον τα πρά γμα τα, καί τάς ἐκ κλή τους τῶν ὑ
πο κει μέ νων εἰς τήν ἐ δι κήν του Πα τρι αρ χί αν, ἐ πει δή 
οἱ κα νό νες οὗ τοι δέν ἀ να φέ ρου σιν ὅ λας τάς ἐκ κλή
τους καί δι οι κή σεις τῶν Ἐκ κλη σι ῶν εἰς τόν Ῥω μαϊ
κόν θρό νον· τοῦ το γάρ εἶ ναι πρᾶ γμα καί ἀ δύ να τον, 
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καί ἀλ λό τρι ον τῆς Ἐκ κλη σί ας»7. Με τά μά λι στα ἀ πό 
τήν ἀ νά λυ ση τῶν κα νό νων λ στ΄ καί ρλδ΄ τῆς Καρ
θα γέ νης, οἱ ὁ ποῖ οι ἔ χουν ἐ πι κυ ρω θῆ ἀ πό τήν Πεν
θέ κτη Οἰ κου με νι κή Σύν ο δο καί ἔ χουν οἰ κου με νι κή 
ἰ σχύ, ση μει ώ νε ται στήν με λέ τη: «Μέ τούς κα νό νες 
αὐ τούς τί θεν ται τά θε μέ λια τῆς ὀρ θῆς λει τουρ γί ας 
τοῦ δι και ώ μα τος τῆς ἐκ κλή του, δη λα δή, ἐφ’ ὅ σον ἡ 
τε λε σι δι κία δέν ἐ πι τυγ χά νε ται στά ὅ ρια μι ᾶς αὐ
το κε φά λου Ἐκ κλη σί ας, ἡ ὑ πό θε ση νά ἐ ξε τά ζε ται 
ὁ ρι στι κῶς καί ἀ με τα κλή τως ἀ πό Οἰ κου με νι κή σύν
ο δο».

Ἡ ἔν νοι ες τοῦ «πρω τείου» καί τοῦ «ἐκ κλή του» 
λαμ βά νουν κά ποια συγ κε κρι μέ νη μορ φή ἀ πό τήν 
στι γμή πού ὁ θρό νος τῆς Κων/πό λε ωςΝέ ας Ρώ μης 
μέ τόν γ΄ κα νό να τῆς Β΄ Οἰ κου με νι κῆς Συν ό δου ἀ πέ
κτη σε τά «ἴ σα πρε σβεῖα» μέ τόν θρό νο τῆς πα λαι ᾶς 
Ρώ μης καί ἐ πι πλέ ον μέ τόν κη΄ κα νό να τῆς Δ΄ Οἰ κου
με νι κῆς Συν ό δου ἔ λα βε τήν ἐξ ου σία τῶν χει ρο το νι
ῶν τῶν μη τρο πο λι τῶν τῶν Δι οι κή σε ων Θρά κης, Ἀ σί
ας καί Πόν του, καί τῶν χω ρῶν τῆς «βαρ βα ρι κῆς». 
Στό πλαί σιο τῆς ὑ περ μη τρο πο λι τι κῆς αὐ τῆς ἐξ ου
σί ας οἱ θ΄ καί ιζ΄ κα νό νες τῆς Δ΄ Οἰ κου με νι κῆς Συν
ό δου ἀ πέ κτη σαν τήν ἰ δι αί τε ρη ση μα σία τους. Στήν 
με λέ τη μας πα ρα τί θε ται ἀ να σκευή τῶν λα τι νι κῶν 
πα ρερ μη νει ῶν τῶν κα νό νων αὐ τῶν, οἱ ὁ ποῖ ες δί δουν 

7. Προλεγόμενα στήν σύνοδο τῆς Σαρδικῆς, Πηδάλιον, ἔνθ’ ἀνωτ., 
σελ. 445, ὑποσημ. 1.
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ἐξ αί ρε το δι καί ω μα ἐκ κλή του προσ φυ γῆς στόν Πά πα 
τῆς Ρώ μης ἀ πό ὅ λες τίς ἐ παρ χί ες καί δι και ο δο σί ες 
τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἐ πί σης ἑρ μη νεύ ε ται τό γράμ μα καί 
τό πνεῦ μα τῶν κα νό νων αὐ τῶν καί πα ρα τί θε ται ἡ 
ἐκ μέ ρους τῶν ἀ να το λι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν κα θο λι κῶς 
ἀ πο δε κτή ἑρ μη νεία τῶν κα νό νων αὐ τῶν, ὅ πως τήν 
ἐκ φέ ρει ὁ ἅ γι ος Νι κό δη μος ὁ Ἁ γι ο ρεί της στό Πη δά
λι ον με τά ἀ πό σο βα ρή ἀ ξι ο λό γη ση τῶν ἑρ μη νει ῶν 
τῶν βυ ζαν τι νῶν κα νο νο λό γων. Γρά φε ται: «Γύ ρω ἀ
πό τήν ἑρ μη νεία τῶν κα νό νων αὐ τῶν εἶ χε γί νει κα τά 
τήν μέ ση καί ὕ στε ρη βυ ζαν τι νή πε ρί ο δο πο λύς θό
ρυ βος, ὅ πως μαρ τυ ρεῖ καί ὁ ἅ γι ος Νι κό δη μος, λό γῳ 
τῶν πα ρερ μη νει ῶν καί τῶν ἐ σφαλ μέ νων ἰ σχυ ρι σμῶν 
τῶν Λα τί νων καί Λα τι νο φρό νων. Ἐ πει δή ὁ “θό ρυ
βος” δέν ἔ χει παύ σει καί στήν νε ώ τε ρη βι βλι ο γρα
φία, εἶ ναι ἀ πο λύ τως ἀ πα ραί τη το νά δι ευ κρι νι σθῇ ἡ 
ἔν νοια τῆς δι κα στι κῆς προσ φυ γῆς, στήν ὁ ποία ἀ να
φέ ρον ται οἱ ἀ νω τέ ρω δύο κα νό νες... Ἑρ μη νεία, πι
στή στό γράμ μα τοῦ Κα νό νος, κά νουν οἱ βυ ζαν τι νοί 
κα νο νο λό γοι Ζω να ρᾶς καί Βαλ σα μών, ἐ νῶ δι α φο ρε
τι κή ἑρ μη νευ τι κή ἐκ τί μη ση κά νουν ὁ Ἀ ρι στη νός8 καί 

8. ΡάλληΠοτλῆ, Σύνταγμα..., Β΄, σελ. 240: «Ἐπίσκοπος, ἤ κληρι κός, 
εἰ κατά μητροπολίτου ἔχει τινά ὑπόθεσιν, ἤ παρά τῷ ἐξάρχῳ τῆς δι
οι κήσεως, ἤτοι τῷ πατριάρχῃ, ὑφ’ ὅν τελοῦσιν οἱ τῶν ἐπαρχι ῶν ἐκεί
νων μητροπολῖται, δικάζεσθαι, ἤ παρά τῷ πατριάρχῃ Κωνσταντι νου
πό λε ως· ὅπερ προνόμιον οὐδενί τῶν ἄλλων πατριαρχῶν ἐδόθη, οὔτε 
ἀπό τῶν κανόνων, οὔτε ἀπό τῶν νόμων, τό δικάζεσθαι μητροπολίτην 
τε λοῦντα ὑφ’ ἕτερον πατριάρχην παρά πατριάρχῃ ἑτέρῳ, εἰ μή μό
νον τῷ Κωνσταντινουπόλεως». Ἡ θεμελίωση ἑνός ὑπερορίου ἐκ κλή
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ὁ Ματ θαῖ ος Βλά στα ρης9 [...] Ἀ πό τόν θ΄ Κα νό να τῆς 
Δ΄, κα τό πιν πα ρερ μη νεί ας του, εἶ χαν συν α γά γει καί 
ὑ περ ό ριο ἔκ κλη το προσ φυ γή στόν θρό νο τῆς Ρώ μης 
ἤ τῆς Κων/πό λε ως οἱ Λα τῖ νοι καί οἱ ἡ μέ τε ροι Ὀρ θό
δο ξοι ἀ πό δι α φο ρε τι κά κί νη τρα κι νού με νοι. Πα ρερ
μη νευ μέ νος, πρῶ τον, ὁ κα νό νας ἀ πό τούς Λα τί νους 
θε ω ρή θη κε ὅ τι ἀ να φέ ρε ται σέ ἔκ κλη το προσ φυ γή 
στόν θρό νο τῆς Ρώ μης (“ἔ ξαρ χον τῆς Δι οι κή σε ως”) ἤ 
καί κα τά συγ κα τά βα σιν στόν θρό νο τῆς Κων σταν τι
νου πό λε ως [...] Οἱ Ὀρ θό δο ξοι, δεύ τε ρον, πα ρε ξή γη
σαν με τά ταῦ τα τόν Κα νό να καί θέ λη σαν μέ αὐ τόν 
νά το νί σουν τήν θέ ση τοῦ Κων/πό λε ως, γιά νά ἀν τι

του στήν ἑρμηνεία τοῦ Ἀριστηνοῦ ἐπί τοῦ θ΄ τῆς Δ΄ εἶναι κατά τόν 
Δο σί θεο Ἱεροσολύμων ἀπαράδεκτη: «ὁ Ἀριστηνός... παραλογίζεται, 
μα χό μενος τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς Κανόσι» (Δωδεκάβιβλος, Δ΄, δ΄, γ΄, 
ἔκδ. Ρηγοπούλου, σελ. 393). Ἔχει σημασία νά διευκρινίζεται, ἄν ἕνας 
πολι τικός νόμος ἤ μία ἑρμηνεία συμφωνοῦν μέ τούς ἱ. Κανόνες ἤ τούς 
ἀν τι μάχωνται. Στήν δεύτερη περίπτωση οὔτε ὁ νόμος οὔτε ἡ ἑρμη νεία 
συν τελοῦν στήν εἰρήνη τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία διακρατεῖ ἡ πιστό
της στούς ἱ. Κανόνες καί ἡ ὀρθή ἑρμηνεία τους.
9. Σέ ὑποσημείωση στήν μελέτη παρατίθεται ἡ γνώμη τοῦ Ματθαίου 
Βλάσταρη: «”Ὁ Κων/πόλεως θρόνος βασιλείᾳ ἐπικοσμηθείς ταῖς συν
οδικαῖς ψήφοις πρῶτος ἀνηγορεύθη· αἷς οἱ θεῖοι κατακολουθοῦντες 
νό μοι, καί τάς ὑπό τούς ἑτέρους θρόνους γινομένας ἀμφισβητήσεις, 
ὑ πό τήν ἐκείνου προστάττουσιν ἀναφέρεσθαι διάγνωσιν καί κρίσιν” 
(Ράλ ληΠοτλῆ, Σύνταγμα..., ΣΤ΄, σελ. 429)» καί παρατηρεῖται: «Ἀπό 
τήν πραγμάτευση τοῦ θέματος συμπεραίνει κανείς ὅτι ἡ γνώμη τοῦ 
Βλά σταρη, θεμελιωμένη στήν Ἐπαναγωγή (ἀνεπίσημη συλλογή νό
μων), δέν ἱκανοποιεῖ τόν στόχο τῆς κοινῆς εἰρήνης στήν Ἐκκλη σία, 
τόν ὁποῖο ἐπιτυγχάνουν τά Βασιλικά (κεκαθαρμένη καί ὁριστικῶς 
ἐπι κρα τή σασα στό βυζαν τι νό πολιτικό Δίκαιο νομική συλλογή).
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πα ρα τε θοῦν στήν ρω μαϊ κή πα ρερ μη νεία. Πα ρερ μη
νεύ θη κε ἔ τσι καί ἀ πό τίς δύο πλευ ρές ἡ ἔν νοια τῆς 
προσ φυ γῆς στόν “Ἔ ξαρ χο τῆς δι οι κή σε ως” ἤ στόν 
Πα τρι άρ χη. Ὁ ἅ γι ος Νι κό δη μος ση μει ώ νει μέ ἔμ φα
ση: “Ὅ λοι ὅ μως οὗ τοι μα κράν τῆς ἀ λη θεί ας ἀ πε
πλα νή θη σαν”10». Καί συμ πε ραί νε ται σχε τι κά στήν 
με λέ τη: «Συ νο ψί ζον τας τά ἀ νω τέ ρω πε ρί τῶν θ΄ καί 
ιζ΄ Κα νό νων τῆς Δ΄ πα ρα τη ροῦ με ὅ τι ἡ μέν προσ φυ
γή στόν θρό νο τῆς Κων/πό λε ως, ὅ πως τήν ὁ ρί ζει ὁ 
θ΄ τῆς Δ΄, δέν μπο ρεῖ νά εἶ ναι ὑ περ ό ρι ος ἔκ κλη τος 
προσ φυ γή, ἡ δέ προσ φυ γή κα τά τόν ιζ΄ εἶ ναι ὁ πωσ
δή πο τε ἔκ κλη τος, ἀλ λά ἡ ἀ να ψη λά φη ση τῆς ὑ πο θέ
σε ως εἶ ναι “ἐ νό ριο” κα θῆ κον τοῦ Κων/πό λε ως καί 
ὄ χι ὑ περ ό ρι ος ἐν έρ γεια».

Ἡ ἰ σο τι μία καί ἡ τά ξις τῶν θρό νων τῆς Πεν ταρ
χί ας δέν ἀλ λοι ώ θη κε κα τά τούς χρό νους τῆς δου
λεί ας. Στήν με λέ τη ση μει ώ νε ται: «ἡ ἐκ κλη σι α στι κή 
ἰ σχύς τῶν θρό νων τῆς Πεν ταρ χί ας πα ρέ με νε ἀ κε
ραία, χά ρις στήν δύ να μη τῶν ἱ ε ρῶν Κα νό νων πού 
τήν προσ δι ο ρί ζουν καί τήν ἐγ γυ ῶν ται. Ὁ Δο σί θε ος 
Ἱ ε ρο σο λύ μων ση μει ώ νει ὅ τι οἱ θρό νοι δέν χά νουν 
τήν κα νο νι κή τους θέ ση, ἔ στω καί ἄν σμι κρυν θοῦν 
ἀ πό τίς ἱ στο ρι κές πε ρι στά σεις: “ἴ σοι οἱ Πα τρι άρ χαι 
ἀλ λή λοις... εἰ καί τό ὑ πο κεί με νον [σ.σ. τό ποί μνιο, 
ἡ ἔκ τα ση, ἡ ἰ σχύς] τι νῶν ἠ λάτ τω ται, καί οὐ δείς τοῦ 
ἑ τέ ρου μεί ζων ἔν τι νι τό πα ρά παν, εἰ μή ἐν τῇ τῆς 

10. Πηδάλιον, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 192.
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πρω το κα θε δρί ας τά ξει, ὡς οἱ τῶν Συν ό δων διώρι
σαν Κα νό νες”11».

Πέ ραν τῆς κα νο νι κῆς ἀ να λύ σε ως στήν με λέ τη δί
δον ται χα ρα κτη ρι στι κά ἱ στο ρι κά πα ρα δεί γμα τα, πού 
δεί χνουν πῶς μέ μο νο με ρεῖς ἐν έρ γει ες πα ραβιάσθη
καν τά «δί καια τῶν Ἐκ κλη σι ῶν», δη μι ουρ γή θη κε ἐκ
κλη σι α στι κή ἀ κα τα στα σία, καί θε ρα πεύ θη κε κατό
πιν αὐ τή μέ τήν συν δρο μή τῆς κα θό λου Ἐκκλησί ας. 
Οἱ πιό ση μαν τι κές ἀ πό τίς πα ρα τι θέ με νες ἱ στο ρι κές 
μαρ τυ ρί ες εἶ ναι ἐ κεῖ νες πού ἀ φο ροῦν τήν προσ βο λή 
τῶν δι καί ων τοῦ θρό νου τῆς Κων/πό λε ως ἀ πό τόν 
Θε ό φι λο Ἀ λε ξαν δρεί ας (κα θαί ρε ση ἁ γίου Ἰ ω άννου 
τοῦ Χρυ σο στό μου στήν σύν ο δο τῆς Δρυ ός) καί ἀπό 
τόν Δι ό σκο ρο Ἀ λε ξαν δρεί ας (κα θαί ρε ση ἁ γίου Φλα
βι α νοῦ) κα τά τόν 5ον αἰ ῶ να, καί ἀ πό τόν Πά πα Ρώ
μης Νι κό λαο τόν Α΄ κα τά τόν 9ον αἰ ῶ να (κα θαί ρε ση 
ἁ γίου Φω τίου). Ἡ θε ρα πεία ἐ πι τεύ χθη κε ἤ μέ τήν 
συν αί νε ση ὅ λων τῶν το πι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν ἤ μέ τήν 
σύγ κλη ση οἰ κου με νι κῆς συν ό δου. Ἔ τσι δι και ώθηκε 
με τά θά να τον ὁ ἱ ε ρός Χρυ σό στο μος, μέ τήν Δ΄ Οἰκου
με νι κή Σύν ο δο ὁ ἅ γι ος Φλα βι α νός καί μέ τήν γε νι κή 
(Η΄ οἰ κου με νι κή) Σύν ο δο τοῦ 879 ὁ Μέ γας Φώ τι ος.

Τέ λος, τά ἱ στο ρι κά δε δο μέ να μαρ τυ ροῦν πε ρί τοῦ 
ὅ τι τό πα πι κό πρω τεῖο ἐξ ου σί ας ἔ φε ρε τόν δι χα
σμό τῶν Ἐκ κλη σι ῶν τῆς Ἀ να το λῆς καί τῆς Δύ σε ως. 

11. Δωδεκάβιβλος, Ι, ε΄, στ΄, ἔνθ' ἀνωτ., σελ. 591.
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Πα ρα τί θεν ται τά ἀ κό λου θα ἀ πο σπά σμα τα ἀ πό τήν 
με λέ τη:

«Ἡ ἀ παί τη ση ἐ πί σης τοῦ Ρώ μης, νά εἶ ναι ὁ τε λι
κός κρι τής ὑ πο θέ σε ων ἀ πό ὅ λες τίς το πι κές Ἐκ κλη
σί ες καί ἡ κρί σις του νά μή ὑ πό κει ται σέ ἀ ναί ρε
ση, εἶ ναι στοι χεῖα τοῦ πα πι κοῦ πρω τείου τά ὁ ποῖα 
χα ρα κτη ρί σθη καν ἀ πό τίς Ἐκ κλη σί ες ὡς προσ βο λή 
τῶν κα νο νι κῶν τους δι καί ων».

«Οἱ πα ρα τη ρή σεις τοῦ Δο σι θέου Ἱ ε ρο σο λύ μων εἶ
ναι ἐ πί σης ση μαν τι κές πε ρί τοῦ θρυλ ου μέ νου δι και
ώ μα τος τοῦ Ρώ μης νά συγ κα λῇ μό νος αὐ τός τίς συν
ό δους τῆς Ἐκ κλη σί ας. Γρά φει: “ψεῦ δος ἄ ρα ὅ τι ὁ 
Ρώ μης ἀ γεί ρει, ἤ βε βαι οῖ τάς Συν ό δους· βλα σφη μία 
ἐ στί τό τάς Συν ό δους, αἵ τι νες οὐκ ἀ γεί ρον ται τῇ 
προσ τα γῇ τοῦ Πά πα, καί οὐ βε βαι οῦν ται τῇ αὐ τοῦ 
κρί σει, μή εἶ ναι Συν ό δους· ὁ δέ τεσ σα ρα κο στός Κα
νών τῆς ἐν Λα ο δι κείᾳ προ φα νέ στα τα κα θαι ρεῖ τοῦ
το τό πομ πη ϊ κόν ἀ ξί ω μα, φη σί γάρ, ὅ τι οὐ δεῖν Ἐ
πι σκό πους κα λου μέ νους εἰς Σύν ο δον, κα τα φρονεῖν, 
ἀλλ’ ἀ πι έ ναι, καί δι δά σκειν, καί δι δά σκε σθαι· εἰς 
κα τόρ θω σιν τῆς Ἐκ κλη σί ας, καί τῶν λοι πῶν, εἰ δέ 
κα τα φρο νή σει εν ὁ τοι οῦ τος, ἑ αυ τόν αἰ τιά σε ται· καί 
ση μεί ω σαι, ὅ τι ὁ Κα νών οὗ τος οὐ δέ να Ἐ πί σκο πον 
ἐξ αι ρεῖ, ἀλ λά πάν τας συμ πε ρι λαμ βά νει, ἐν οἷς καί ὁ 
Ρώ μης ἐ στίν”12».

12. Δωδεκάβιβλος, Α΄, κδ΄, α΄, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 242.
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«Στήν ἀν τί λη ψη τῶν πα πι στῶν τό ἡ γε τι κό ἐκ κλη
σι α στι κό κέν τρο εἶ χε ἐ πί σης τήν ἰ δι ό τη τα νά εἶ ναι 
καί κέν τρο ἑν ό τη τος στήν Ἐκ κλη σία, ὥ στε χω ρίς αὐ
τό νά μή μπο ρεῖ νά συγ κρο τῆ ται ἡ Μία Ἁ γία Κα θο
λι κή καί Ἀ πο στο λι κή Ἐκ κλη σία. Ὁ οὐ μα νι στής τῆς 
ὕ στε ρης πα λαι ο λό γει ας ἐ πο χῆς, ὁ Γε ώρ γι ος Τραπε
ζούν τι ος (13951472/3), ὁ ὁ ποῖ ος ἀ σπά σθη κε τόν 
λα τι νι σμό καί δι ε τέ λε σε γραμ μα τέ ας τῆς πα πι κῆς 
κου ρί ας13, ἔ γρα φε ὅ τι “πᾶ σαι αἱ Ἐκ κλη σί αι τῇ τῆς 
Ρώ μης ἑν ί ζον ται [σ.σ. διά τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ρώ μης 
ἑν ο ποι οῦν ται, ἀ πο κτοῦν ἑν ό τη τα], αὕ τη δέ τῷ Πά πᾳ 
[σ.σ. ἑν ί ζε ται]”. Ἕ να τέ τοιο πα πο κεν τρι κό ἐ πι χείρη
μα εἶ ναι προ φα νής ἀ σέ βεια, γρά φει ὁ πο λυί στωρ 
Δο σί θε ος».

«Ἡ ἀ ξι ο πρε πής ἀν τί δρα ση τῶν ἀ να το λι κῶν πα
τρι αρ χεί ων στήν πα πι κή ἀ παί τη ση ἦ ταν μία σα φής 
ἀ πό δει ξη τῆς ἰ σό τη τος τῶν πα τρι αρ χι κῶν θρό νων, 
ὅ πως πρίν ἀ πό αἰ ῶ νες ἡ ἀν τί δρα ση τῶν συν ό δων 
τῆς Ἀσί ας στήν ἀ παί τη ση τῆς Ρώ μης στά θέ μα τα 
τοῦ Πά σχα καί τοῦ ἀ να βα πτι σμοῦ ἦ ταν ἀ πό δει ξη 
τῆς ἰ σό τη τος τῶν ἀ πο στο λι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν καί τῶν 
συν ό δων τους. Γι’ αὐ τό καί ὁ Δο σί θε ος σχολιάζον
τας τίς ἐ πι στο λές τῶν ἀ να το λι κῶν πα τρι αρ χῶν πρός 
τούς βα σι λεῖς κα τά τήν ἐ πί Φω τίου Σύν ο δο πα ρα τη
ρεῖ: “ἐν οἷς ση μεί ω σαι πρῶ τον, ὅ τι πᾶ σα μο ναρ χι κή 

13. The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press 1991, 
volume 3, σελ. 839.
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ἐξ ου σία διά τού των ἀ πο βάλ λε ται ἀ πό τῆς Ἐκ κλη σί
ας, καί οὔ τε ἐν ταῦ θα οὔ τε ἐν τοῖς με τά ταῦ τα πρά
ξε σι ποι οῦ σι μνεί αν τοῦ Πά πα, ἀλλ’ ὡς εἴ ρη ται, ὡς 
πάν το τε οἱ Ρω μᾶ νοι ἐ παί ρον τες τά ἴ δια, λέ γου σι δι’ 
αὐ τῶν γε γο νέ ναι τήν κοι νήν εἰ ρή νην, καί τῇ ρω μαϊ κῇ 
Ἐκ κλη σίᾳ ἀ κο λου θη σάν των τῶν λοι πῶν Ἐ πι σκό πων 
προ ξε νη θῆ ναι τήν εἰ ρή νην, οὕ τως ἀ πα ραλ λά κτως λέ
γου σι πε ρί ἑ αυ τῶν καί οἱ Ἀ να το λι κοί θρό νοι”14.

Στήν ἐ πί Φω τίου Σύν ο δο τοῦ 879 πρυ τά νευ σαν 
τά “δί καια τῶν Ἐκ κλη σι ῶν” τῆς Πεν ταρ χί ας καί τα
πει νώ θη καν οἱ ἡ γε μο νι κές τά σεις τῆς πα πι κῆς κα θέ
δρας! Ἡ ἀρ χή τοῦ ἑ νός, ἀ κό μη καί ὅ ταν προ βάλ λε ται 
ὡς κα θῆ κον δι α κο νί ας ἐ πί τῆς κα θό λου Ἐκ κλη σί ας 
ἀλ λά συν ί στα ται στήν ἐ πι βο λή τῶν ἀ πό ψε ών του 
ἐ πί ὅ λων τῶν το πι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν, κα τα δι κά ζε ται 
στήν ἐ πί Φω τίου Σύν ο δο ἀ πό τήν ἴ δια τήν συν ο δι κή 
δι α δι κα σία. Πρό κει ται γιά θε με λι ῶ δες στοι χεῖο τῆς 
ἐκ κλη σι ο λο γί ας τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας στήν Ἀ
να το λή. Αὐ τό ἐ πι βε βαι ώ θη κε ἀρ γό τε ρα καί ἀ πό τίς 
συ ζη τή σεις κα τά τήν σύν ο δο τῆς Φερ ρά ραςΦλωρεν
τί ας καί ἀ πό τίς ἀ παν τή σεις τοῦ ἁ γίου Μάρ κου τοῦ 
Εὐ γε νι κοῦ στίς φι λο πα πι κές καί φι λο μο νο κρα το ρι
κές ἑρ μη νεῖ ες καί προ τά σεις τῶν λα τι νο φρό νων τῆς 
πα λαι ο λό γει ας ἐκ κλη σι α στι κῆς πο λι τι κῆς».

Στόν Ἐ πί λο γο τῆς με λέ της γρά φε ται σέ τό νο πα
ρή γο ρο: «Ἡ οὐ κρα νι κή ἐκ κλη σι α στι κή κρί ση θά ξε

14. Δωδεκάβιβλος, Ζ΄, ιδ΄, ια΄, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 205.
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πε ρα σθῇ μέ τόν φω τι σμό τοῦ Πα ρα κλή του. Πάν το τε 
τά προ βλή μα τα εὕ ρι σκαν τήν συν ο δι κή τους λύ ση, 
ἐ πει δή τό Πνεῦ μα τό Ἅ γιο ἐ πι στα τεῖ στήν Ἐκ κλη
σία» καί συμ πε ραί νε ται: «ἡ πα ροῦ σα με λέ τη στό Α΄ 
αὐ τό μέ ρος της θέ λη σε κυ ρί ως νά δεί ξῃ ὅ τι ἡ ἑν ό της 
τῆς Ἐκ κλη σί ας ἐξ α σφα λί ζε ται, ὅ ταν ἑρ μη νεύ ων ται 
ὀρ θά καί κοι νῶς ἀ πο δε κτά οἱ ἱ ε ροί Κα νό νες πού ἀ
να φέ ρον ται στό “πρω τεῖ ον” καί τό “ἔκ κλη τον”».

2. 
Ε ΠΙ ΚΗ ΔΕΙ ΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕ ΡΟΝ ΤΑ 
ΑΙ ΜΙ ΛΙ Α ΝΟΝ ΣΙ ΜΩ ΝΟ ΠΕ ΤΡΙ ΤΗΝ

Τήν Πέμ πτη 26/952019, τρεῖς ἡ μέ ρες πρό τῆς 
Κυ ρι α κῆς τῶν Μυ ρο φό ρων, ἐκ οι μή θη ὁ Γέ ρον τας Αἰ
μι λι α νός, προ η γού με νος τῆς Ἱ. Μο νῆς Σί μω νος Πέ
τρας.

Ὁ μα κα ρι στός π. Αἰ μι λι α νός μέ τήν λαμ πρή πα
ρου σία του στήν ἡ γου με νεία τῆς Ἱ. Μο νῆς Σί μω νος 
Πέ τρας καί μέ τήν ἁ γι α στι κή μα κρά ἀ σθέ νειά του, 
ση μά δε ψε ὄ χι μό νο τήν ζωή τῆς Μο νῆς του, ἀλ λά 
καί τοῦ Ἁ γίου Ὄ ρους καί τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἦ ταν ἄν
θρω πος τῆς θυ σί ας, τῆς ἀ γά πης καί τῆς ἀ δι α λεί πτου 
νο ε ρᾶς προσ ευ χῆς. Ἦ ταν μία νή φου σα μορ φή, ἕ νας 
ἀ λη θής μο να χός, «βία φύ σε ως δι η νε κής».

Δη μι ούρ γη σε ἤ δη ἀ πό τά Με τέ ω ρα τήν ἐκ λε κτή 
μο να στι κή του συν ο δεία, ἡ ὁ ποία λαμ πρύ νει μέ χρι 
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σή με ρα τό Ἅ γι ον Ὄ ρος καί μέ τήν ὁ ποία μᾶς συν
δέ ουν στε νοί πνευ μα τι κοί δε σμοί.

Ὁ μα κα ρι στός Κα θη γού με νός μας, Ἀρ χι μαν δρίτης 
Γε ώρ γι ος, συν ε δέ ε το στε νά μέ τόν π. Αἰ μιλι α νό καί 
μέ τήν Με τε ω ρί τι κη συν ο δεία του ἀ πό τό τε πού ἦ
ταν δι δά κτωρ καί βο η θός στήν ἕ δρα τῆς Ποι μαν τι κῆς 
στήν Θε ο λο γι κή Σχο λή Ἀ θη νῶν. Ἔ τρε φε βα θύ σεβα
σμό στόν ἡ γού με νο Αἰ μι λι α νό. Ὁ σύν δε σμος τῶν 
δύο Γε ρόν των συν ε χί σθη κε καί ὅ ταν ὁ π. Αἰμιλια νός 
μέ τήν συν ο δεία του βρί σκον ταν ἤ δη στήν Ἱ. Μο νή 
Σί μω νος Πέ τρας, ὁ δέ π. Γε ώρ γι ος δη μι ούρ γη σε τήν 
δι κή του συν ο δεία στήν Ἱ. Μο νή Ἁ γίου Γε ωρ γίου Ἀρ
μᾶ στήν Χαλ κί δα, καί ὅ ταν ἐ πί σης ἀ πό τό 1974 μέ 
τήν συν ο δεία του ὁ π. Γε ώρ γι ος ἔ φθα σε στό Ἅγιον 
Ὄ ρος, ἐν ε γρά φη στό δο κι μο λό γιο τῆς Σι μω νό πε τρας 
γιά δύο ἑ βδο μά δες, καί ἐγ κα τα στά θη κε κα τό πιν 
στήν Ἱ. Μο νή Γρη γο ρίου. Ὁ σύν δε σμος αὐ τός κληρο
δό τη σε στίς συν ο δεῖ ες μας μία ἀ μοι βαία ἐκ τί μη ση, 
ἀ γά πη καί ἐν Χρι στῷ κοι νω νία. Ὁ π. Αἰμι λι α νός ὑ
πῆρ ξε ἀ πό τούς πρω το πό ρους τῆς ἀ να βι ώ σε ως τοῦ 
ἁ γι ο ρει τι κοῦ μο να χι σμοῦ, ἀλ λά καί ἕ νας ἀ πό τούς 
ἀ να δι ορ γα νω τάς τοῦ συγχρόνου γυναικείου μο να χι
σμοῦ μέ τήν ἵ δρυ ση καί τήν πνευμα τι κή καθο δή γη ση 
τοῦ Ἱ ε ροῦ Κοι νο βίου τῆς Ὀρ μύ λι ας.

Ἡ πνευ μα τι κή πεῖ ρα τοῦ μα κα ρι στοῦ Γέ ρον τος Αἰ
μι λι α νοῦ πε ρί τῆς βα θεί ας ἡ συ χα στι κῆς μο να χι κῆς 
ζω ῆς, ὅ πως τήν ἐ δί δα ξαν οἱ πα τέ ρες τῆς ἐ ρή μου καί 
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κα τα γρά φε ται στά βι βλία του πού ἤ δη ἐκ δί δον ται, 
προσ α να το λί ζει τήν βι ο τή τῶν πνευ μα τι κῶν ἀ γω νι
στῶν.

Ἐ πι στέ γα σμα τῆς ἁ γι α σμέ νης βι ο τῆς του ἦ ταν ἡ 
πο λυ χρό νια καί πρα γμα τι κά ἁ γι α στι κή ἀ σθέ νειά του. 
Ἴ σως δέν μπο ρέ σα με νά ἀ κού σου με ἀ πό τά δι κά του 
χεί λη γιά τούς καρ πούς τῆς πολυώδυνης ὑπομονῆς 
του, τήν ὁ ποία γνω ρί ζει πλή ρως ὁ Ἅγιος Θε ός, ἀλ λά 
γι’ αὐ τούς εἶ ναι σέ θέ ση νά μᾶς ὁμιλήσουν οἱ ἀ δελφές 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὀρ
μύ λιας πού μέ θυ σία καί ἀ γά πη τόν ὑπηρέτησαν καί 
σή κω σαν μα ζί του τόν βα ρύ σταυρό. Εὐ χό με θα νά 
ἔ χουν τήν εὐ χή του καί τήν ἀν τι μι σθία τῶν κό πων 
τους ἀ πό τόν Ἅ γιο Θεό.

Κα θώς δι α νύ ου με τήν εὐ λο γη μέ νη ἀ να στά σιμη πε
ρί ο δο τοῦ Πεν τη κο στα ρίου, ὁ πό τε «τά πάντα πε πλή
ρω ται φω τός» καί «θα νά του ἑ ορτά ζομεν νέκρωσιν», 
ὁ Ἀ να στάς Κύ ρι ος προσ ε κά λε σε τόν Γέρον τα στά 
Οὐ ρά νια Σκη νώ μα τα, ὥ στε νά συγχορεύῃ με τά τῶν 
Ἁ γί ων καί Δι καί ων στήν ἀνέσπε ρη Βα σι λεία Του.

Νά μᾶς συν ο δεύῃ ἡ ἁ γία εὐ χή του.
Κα λή ἀν τά μω ση στόν Πα ρά δει σο, πο λυ σέ βα στε Γέ

ρον τα!
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