
Εἰς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας ∆εσποίνης
ἡμῶν Θεοτόκου, Ἐφόρου τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους. Εἰς κοινήν 

ἁπάντων τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν.
* * *

Περιέχει κείμενα ὀρθοδόξου δογματικῆς καί ἠθικῆς διδασκα-
λίας, ὡς καί κείμενα περί ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, νήψεως
καί νοερᾶς προσευχῆς, κατά τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει παράδοσιν,
δι᾿ ὧν ἡ καρδία τοῦ Χριστιανοῦ κατανύσσεται καί ἔρχεται

εἰς πόθον Χριστοῦ.
* * *

∆απάνῃ καί προνοίᾳ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς καί συνεργα-
σίᾳ καί ἑτέρων εὐλαβῶν λογίων Πατέρων.

ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÉÓ ÔÇÓ ÉÅÑÁÓ ÌÏÍÇÓ
ÏÓÉÏÕ ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ ÁÃÉÏÕ ÏÑÏÕÓ

ÐÅÑÉÏÄÏÓ Â´ ÅÔÏÓ 2005 ÁÑÉÈÌ. 30
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

κ.κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Β΄

κατά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Πρωτᾶτον Ἁγίου Ὄρους

τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2005

Ὁσιολογιώτατε ἅγιε Πρωτεπιστάτα,
Ὁσιολογιώτατοι ἅγιοι Καθηγούμενοι καί ἀντιπρόσωποι 

τῶν εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ, ἐκπρόσωπε τῆς ἐντίμου Ἑλληνι-

κῆς Κυβερ νή σεως,
Ἐντιμολογιώτατε κ. Ὑποδιοικητά, 
Ὁσιώτατοι Πατέρες καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

«Ὡς ἀγαπητά τά σκηνώματά σου, Κύριε τῶν ∆υνάμεων. 
Ἐπι ποθεῖ καί ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τάς αὐλάς τοῦ Κυ-
ρίου, ἡ καρδία μου καί ἡ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο ἐπί Θεόν 
ζῶν τα... τά θυσιαστήριά σου, Κύριε τῶν δυνάμεων, ὁ βασι-
λεύς μου καί ὁ Θεός μου. Μακάριοι οἱ κατοι κοῦντες ἐν 
τῷ οἴκῳ σου, εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων αἰνέσουσί σε». 
(Ψαλμ. πγ΄ 2-5)
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∆αβιτικήν ἀναλαβών φωνήν καί ἀπό καρδίας ἐμπλέου 
πό θου, κα τα νύξεως, χαρᾶς καί ἐκκλησιαστικῆς ἐν γένει πλη-
σμο σύνης μεγάλως ἀνα κη ρύττω τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ καί 
τήν εὐεργεσίαν τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μα-
ρίας, τῆς Ἐφόρου καί καλῆς κουροτρόφου τῆς κλη ρου χίας 
ταύ της.

«Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν Σε τήν Θεοτόκον», 
τήν ἁγνήν καί ὑπερτέραν πάσης τῆς κτίσεως, τήν εὐδοκοῦ-
σαν ἀ να κηρύττεσθαι καί με γαλύνεσθαι εἰς τό παλλάδιον 
τοῦ το τέ μενος.

Εὐλογῶ Σε Κυρία μου, διά τήν ἄφατον καί πολλήν σου 
πε ρί ἐμέ πρό νοιαν.

Εὐλογῶ Σε Κυρία μου, διά τήν εὐμενῆ σου περί ἐμέ διά-
θεσιν.

Εὐλογῶ Σε Κυρία μου καί ἀληθῶς καί βεβαίως τιμιωτέρα 
τῶν Χε ρου βείμ καί ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ 
καί ὑπερτέρα πάσης τῆς κτίσεως ὁρατῆς τε καί ἀοράτου, 
διά τήν ἄρρητον καί ἄφατον δόξαν τῆς Παρθενίας Σου καί 
τήν τόσην καί πόσην πρός τήν ἁγίαν Σου Ἐκ κλη σί αν κηδε-
μο νίαν.

Ἰδού! Πανύμνητε ∆έσποινα, συμπληροῦται χρόνος ὁλό-
κληρος, ὁ πό ταν τοῖς κρίμασιν, τοῖς πολλοῖς καί μεγάλοις, τοῖς 
ὡς ἄβυσσον καθο μοι ά ζου σιν, ἔδωκας τῇ τῶν Ἀλεξανδρέων 
Ἐκ κλησίᾳ κλύδωνα καί σάλον καί κα τεβίβασας αὐτήν ἕως 
Ἅ δου κατωτάτου καί ἀνήγαγες πάλιν.

Αἰνοῦμεν καί εὐλογοῦμεν καί προσκυνοῦμεν τό θέλημα 
τό ἅγιον τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ.

Οὐδόλως ἀμφιβάλλομεν ὅτι οὕτως ηὐδόκησε γενέσθαι.
Οὐδόλως μεμψιμοιροῦμεν διά τήν ἀθρόον μεταβολήν τῶν

Ἐκκλη σι αστικῶν πραγμάτων.
Οὐδόλως φοβούμεθα διά τούς μεταστάντας, οὕς ἔλαβες

ἐν τῇ Θεο μη τορικῇ σου ἀγκάλῃ καί θάλπεις τούτους ἐν τοῖς
κήποις τῆς χάριτός Σου.

Ταῦτα πάντα οὕτω πιστεύομεν, οὕτω φρονοῦμεν καί οὕ-
τω κη ρύτ το μεν.

Αὕτη ἐστίν ἡ ζωή. Αὕτη ἐστίν ἡ Ἐκκλησία.
∆όξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν. 
Τήν ταπεινήν αὐτήν ἐξομολόγησιν, παμφίλτατοι καί τιμιώ-

τατοι Μο να σταί τοῦ Ὄρους, ὡς ἐποφειλομένην δοξολογίαν
προέκρινεν ἡ Ἡμε τέ ρα Μετριότης, εἰσαγωγικῶς καί πρωτί-
στως νά προσάξῃ, διά νά κωδικο ποι ήσῃ τρόπον τινά τά 
πλημ μυροῦντα αὐτήν αἰσθήματα. Τήν χαρμο λύ πην καί τήν
δο ξο λο γίαν. Τήν προσευχήν καί τήν εὐγνωμοσύνην. Τήν ἔ-
σω σι γήν καί τήν μετρίαν ἀπ᾿ Ἐκκλησίας ἀνθομολόγησιν
τῶν θαυ μασίων τοῦ Θεοῦ.

Μεγάλως καί ὑπερβαλλόντως τό ἁγιώνυμον Ὄρος, ὁ τό-
πος τῆς Θε ο μήτορος, συγκινεῖ τήν ἡμετέραν ὕπαρξιν, καί ἀ-
πό τῶν παιδικῶν χρό νων πᾶν ὅ,τι συνεδέετο μετ᾿ Αὐτοῦ προ-
ε κα λοῦσε τήν καρδίαν ἡμῶν. ∆έν ἦσαν δέ ὀλίγαι αἱ στι γμαί 
κα τά τούς χρόνους τῶν ἀναζητήσεων καί τῆς θερ μουρ γοῦ 
κλή σεως, ὅπου οὗτος ὁ τόπος ἦτο ἡ κατάπαυσις τῆς προσω-
πι κῆς ἡμῶν κιβωτοῦ.

Ἄς εἶναι εὐλογημένον τό θέλημα τοῦ Κυρίου. Ἔστω καί
ἄν εἰς ἄλ λον τόπον τῆς ∆εσποτείας Του κατηύθυνεν τόν ἡμέ-
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τερον βηματισμόν ὁ Κύ ριος ἡμῶν, οὐδέποτε τό Ὄρος τῆς Κυ-
ρίας Θεοτόκου διέφυγεν τῆς ἔσω ἡ μῶν προσοχῆς καί τῆς ὁ-
λο θύμου ἡμῶν ἀγαπήσεως.

Καί σήμερον, μνημονεύοντες τῆς ζοφερᾶς ἐπερυσινῆς ἡμέ-
ρας, καθ᾿ ἥν ὁ Προκάτοχος ἡμῶν καί μακαριστός ἤδη Πά-
πας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Πέτρος καί ἡ περί αὐτόν 
μερίς τῆς σεπτῆς ἡμῶν Ἱεραρχίας καί οἱ μετ᾿ αὐτοῦ Ὁσιώτα-
τοι Κληρικοί καί οἱ λοιποί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί πα ρεδόθησαν 
εἰς τήν μέλλουσαν καί ἄληκτον ζωήν, διατρανοῦμεν τήν 
ἐπ᾿ εὐ καιρίᾳ θεοδωρήτῳ περαιτέρω χάλκευσιν δεσμῶν τῆς 
καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγι ω τά της Ἐκκλησίας τοῦ Ἀποστολικοῦ καί Πα-
τριαρχικοῦ Θρόνου τῶν Ἀλε ξαν δρέων μετά τῆς Ἱερᾶς ταύ-
της Πολιτείας.

Πάντα τά ἐν τῇ Ἁγίᾳ ἡμῶν Ἐκκλησίᾳ παραπέμπουν εἰς 
τήν μέλ λου σαν καί αἰωνίαν ζωήν.

Ταύτην ἀναμένομεν καί προσκαρτεροῦμεν.
Ταύτην ζῶμεν ἐντεῦθεν καί ταύτην προσδοκῶμεν κἀκεῖ-

θεν.
Τοῦτον τόν ἄρρηκτον σύνδεσμον τοῦ παρόντος μετά τοῦ 

μέλλον τος.
Ταύτην τήν ἀλληλουχίαν τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος καί 

τῆς ἀνα μο νῆς τῶν καινῶν πραγμάτων ἐνεθύμισεν ἔτι καί ἔτι 
ἡ δύστυχος καί ἀπο τρο παία μνήμη θανάτων φρικτῶν. 

Ἀλλ̓  ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάστασις συνυπάρχουν. Οὐδέν 
ἀ μι γές τοῦ ἑ τέρου· οὐδείς πληροῦται ζωῆς καί ἀπογεύεται 
Ἀνα στάσεως, χωρίς θα νά του καί Σταυροῦ. Ὑμεῖς, ἀγαπητοί 
Πα τέρες, οἱ ἐνστερνισάμενοι τόν Σταυ ρόν τοῦ Κυρίου διά 

βί ου, κάλλιον παντός ἄλλου ἐπιγινώσκετε ἐμ πεί ρως τήν ἀλή-
θει αν τῆς Ἐκκλησίας. Σεῖς γινώσκετε τόν ζυγόν καί τό φορ-
τίον τοῦ Κυρίου καί τήν ἀνεκλάλητον λαμπρότητα τῆς ἔν-
δον με τα μορ φώσεως.

Εὔχεσθε, ὅπως ἡ ἐπί τῇ τοιαύτῃ εὐκαιρίᾳ πρώτη ἐπίσημος
ἡμῶν Πα τρι αρχική ἐπίσκεψις εἰς τό ὄμορφον καί εὐανθές
«περιβόλιον» τῆς Θε ο τόκου ἀποτελέσῃ τήν νέαν ἀπαρχήν
τῆς μεθ᾿ ὑμῶν εὐδρομίας εἰς τόν κοι νόν καί σωτήριον πλοῦν
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ὁλκάδος. Νά ἐπανα φέ ρῃ οὐχί μόνον
τάς μνήμας τῶν μακαριστῶν καί ἀοιδίμων Προκατόχων ἡ-
μῶν, οἵτινες μετήλλαξαν τό βάρος τοῦ Πατριαρχικοῦ Σταυ-
ροῦ μετά τοῦ προσ ωπικοῦ τοιούτου, ἀναλαβόντες τόν θυρε-
όν τῆς πίστεως εἰς τήν ἐν ταῦ θα ἀσκητικήν διατριβήν, ἀλλά 
νά ἐπαναβεβαιώσῃ τήν ἑνότητα καί τήν κοινωνίαν τῶν ἁγιω-
τάτων τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησιῶν.

Ἐπί τῷ λόγῳ δέ τούτῳ καί ἀπό τοῦ ἁγιωτάτου Πατριαρ-
χικοῦ τού του Θρόνου ἀπευθύνω ἐγκάρδιον ἀδελφικόν χαι-
ρε τισμόν καί νοερῶς κα τα σπάζομαι τήν παμφιλτάτην μοι 
Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, τόν καί προεστῶτα 
τῆς εὐχαριστιακῆς ταύτης Συνάξεως, κ.κ. Βαρθολο μαῖ ον, τόν
εὐ γε νῶς καί προφρόνως ἐκχωρίσαντα εἰς ἡμᾶς καί τήν περί
ἡ  μᾶς τιμιωτάτην συνοδείαν τήν ὁλόθυμον συγκατάθεσίν
Του διά τήν ἱε ράν ταύτην ἐπίσκεψιν.

Ἐν ταὐτῷ καί συνάμα, ἀποδίδομεν τήν Πατρικήν καί Πα-
τρι αρ χι κήν ἡμῶν εὐλογίαν εἰς ἁπαξάπαντας τούς εὐλο γημέ-
νους μονάζοντας τοῦ Ἁ γι ωνύμου Ὄρους σύν τῇ θερμῇ παρα-
κλήσει, ὅπως διαρκῶς καί ζω πύ ρως εὔχωνται ὑπέρ τῆς Μιᾶς
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Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τοῦ Χρι στοῦ Ἐκκλησίας, 
τῆς ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς Οἰκουμένης.

Παραλλήλως παρακαλῶ Ὑμᾶς, ἀδελφοί ἅγιοι, ἵνα μή ἐπι-
λανθά νη σθε εἰς τάς Ἁγίας Ὑμῶν εὐχάς καί τήν κατ᾿ Ἀλεξάν-
δρειαν καί καθ᾿ ἅ πα σαν τήν Ἀφρικανικήν Ἤπειρον Ἐκκλη-
σί αν, καθ᾿ ὅτι «ἠνέωκται ἡμῖν θύ ρα» σωτήριος, ἀλλά παρ᾿ 
ὅ τι ὁ θερισμός πολύς, οἱ ἐργάται ὀλίγοι.

Εὔχεσθε καί πάλιν εὔχεσθε, ὅπως ὁ Κύριος μισθώσῃ ἐρ-
γάτας εἰς τόν ἀμπελῶνα Του.

Περαίνων δέ τήν προσφώνησιν ταύτην, καταθέτω καί αὖ-
θις τήν παγ χαρῆ μου διάθεσιν ἐπί τῇ θέᾳ τῶν ὑμετέρων χρι-
στο ειδῶν προσώπων καί ἀποδίδωμι ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον τόν ἀ-
σπα σμόν τῆς ἀγάπης.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μεθ᾿ Ὑμῶν, 
ἀδελ φοί. Ἀμήν.



11

Η ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ

 «ΩΣ ΟΨΩΝΙΟΝ ΕΦΕΡΕΤΟ»

Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί 

Ἀποκορώνου κ.κ. Εἰρηναίου(*)

Προσφώνησις τοῦ Καθηγουμένου

Σεβασμιώτατε,
Θά μοῦ ἐπιτρέψετε ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος νά ἐκφρά-

σω τήν εὐγνωμοσύνη μας, διότι μᾶς ἀξιώσατε αὐτῆς τῆς με-
γάλης εὐλογίας νά μᾶς ἐπισκεφθῆτε, νά μᾶς εὐλογήσετε, νά 
τελέσετε τήν ἀναίμακτον Ἱερουργίαν κατ᾿ αὐτήν τήν ὡ ραία 
ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ἑορτάζουμε τήν Ἀποτομή τῆς Τι μί-
ας Κεφαλῆς τοῦ μεγάλου Προφήτου Προδρόμου, Ἰωάν νου 
τοῦ Βαπτιστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ἀρχηγός τῶν Μο να χῶν.

Ἡ Ἀδελφότης μας αἰσθάνεται βαθύτατο σεβασμό πρός 
τό σεπτό Σας πρόσωπο, ὄχι μόνον γιατί φέρετε τό μέγιστον 
ἀξίωμα τοῦ Ἀρχιερέως, ἀλλά καί διότι θεοφιλῶς καί θεαρέ-
στως ποιμαίνετε τόν λαόν πού Σᾶς ἀνέθεσε ὁ Θεός, ὅπως 
καί ἐμεῖς ἰδίοις ὄμμασι διεπιστώσαμε.

(*) Λεχθεῖσα εἰς τήν Τράπεζαν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς, τῇ 29ῃ Αὐγούστου 
2005, μετά τήν ἱεράν Ἀγρυπνίαν πρός τιμήν τῆς Ἀποτομῆς τοῦ Τιμίου 
Προ δρό μου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
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Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀγάπη πού ἔχετε πρός τό Ἅ-
γιον Ὄρος καί πρός τόν μοναχισμό γενικώτερα.

Σᾶς καλωσορίζουμε σήμερα εὐλαβῶς καί παρακαλοῦμε 
νά εὔχεσθε, ἰδιαιτέρως τώρα πού εἶσθε κοντά μας, νά μᾶς 
δίνῃ ὁ Θεός τήν Χάρι Του, τόν φωτισμό Του, τήν ταπείνωσι 
πού πρέπει νά ἔχουμε ὡς μοναχοί καί τήν ἀγάπη πρός τόν 
Θεό καί πρός τούς ἀνθρώπους. Καί ἐμεῖς ταπεινῶς καί υἱι-
κῶς εὐχόμεθα ὁ ἅγιος Κύριος, ὁ Ἀρχιποίμην τῆς Ἐκκλη σίας, 
νά Σᾶς δίνῃ ὑγεία, μακρότητα ἡμερῶν καί πολλή Χάρι, γιά 
νά συνεχίσετε τήν ποιμαντορία τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, τόν ὁ-
ποῖον ποιμαίνετε, ἀλλά καί τήν ἐν γένει μαρτυρία Σας σέ 
ὅ λη τήν Ἐκ κλησία, διότι γνωρίζομε ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος ἔχει 
εὐ θύ νη ὄ χι μόνον γιά τήν Ἐπισκοπή του, ἀλλά εἶναι καί ὀ-
φθαλ μός ὅλης τῆς Ἐκκλησίας.

Σᾶς παρακαλοῦμε, ἄν δέν εἶσθε πολύ κουρασμένος, νά 
μᾶς πῆτε λόγους πνευματικούς πρός στηριγμόν τῆς Ἀδελ φό-
τητος καί ὠφέλειαν τῶν νέων ἀνθρώπων, διότι, ὅπως βλέ-
πε τε, τό πλεῖστον τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν εἶναι νέοι ἄν-
θρω ποι. Νά μᾶς ὁμιλήσετε ὡς Ἀρχιερεύς, ὡς Ποιμήν, ὡς 
∆ι δά σκα λος, ἀπό τήν πεῖρα τῆς διακονίας Σας στήν Ἐκκλη-
σία καί στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων ἐπί τόσα χρόνια.

Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου

Ἐν πρώτοις εὐχαριστῶ, ἅγιε Καθηγούμενε, γιά τούς λό-
γους Σας, τούς ὁποίους συνηθίσαμε πάντοτε νά ἀκοῦμε ὡς
λόγους σοφούς, πατερικούς καί πατρικούς μαζί. Ὁμολογῶ
ὅτι οἱ λίγες φορές πού βρεθήκατε κοντά μας καί ἀπευθύνατε
λόγον εἰς τόν λαόν μας εἶναι κάτι τό ὁποῖον πάντοτε θυ μού-
μαστε καί δέν λησμονοῦμε ποτέ, ὅταν εἴχαμε τήν χαρά καί
τήν εὐλογία νά σᾶς ἔχουμε ὁμιλητή στά Χανιά, εὐχόμεθα 
δέ νά γίνῃ πάλιν καί πολλάκις τό ἴδιο μεγάλο καλό, νά σᾶς
ἔχουμε καί πάλιν κοντά μας.

Εὔχομαι προσωπικῶς δύναμι, ὑγεία καί τελεία ἀποκατά-
στασι τῆς ὑγείας Σας, γιά νά ποιμαίνετε τήν εὐλογημένη ποί-
μνη, τήν ὁποίαν ὁ Κύριος σᾶς ἐνεπιστεύθη, ἀλλά καί γενικώ-
τε ρα τήν Ἐκκλησία, τήν ὁποίαν ἔχετε μέ πολλούς κόπους
καί τρόπους διακονήσει...

Ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνη καί τίς εὐχαριστίες μου στήν
Ἀδελφότητα ὁλόκληρη, στούς ἀδελφούς οἱ ὁποῖοι συνε λει-
τούργησαν μαζί μου, μέ τούς ὁποίους συλλειτουρ γήσαμε.
Στήν οὐσία συλλειτουργήσαμε ὅλοι μαζί, ἀκόμη καί ἐκεῖνοι
πού δέν ἦσαν στήν Ἁγία Τράπεζα, διότι ἡ Ἐκκλησία ὁλό-
κληρη συλλειτουργεῖ. Βεβαίως μέ τήν ἱερωσύνη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ἡ ὁποία, πέραν τῆς Ἱερωσύνης τῆς Ἐκκλησίας, 
τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἀ-
νή κει σέ ὅλο τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί σέ ὅλη τήν Ἐκκλησία, ἡ 
ὁ ποία λειτουργεῖ καί συλλειτουργεῖ μέ τόν Κύριο, τό Ἅγιο
Πνεῦ μα καί μέ τούς Ἁγίους.
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Ἔνοιωσα, πανοσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε, γιά μία 
ἀκόμη φορά στήν σημερινή Λειτουργία κάτι τό μοναδικό 
καί ἀνεπανάληπτο. Βεβαίως ἡ Λειτουργία εἶναι μία, ὁπου-
δή ποτε καί ὁπωσδήποτε καί ἄν γίνεται. Ἔχουμε πολλές ἐμ-
πει ρίες γιά τόν τρόπο καί τόν τύπο, μέ τόν ὁποῖο γίνε ται ἡ 
Λειτουργία, ἀλλά αὐτό πού ἐβίωσα σήμερα καί ἐφέτος αὐ-
τή τήν ἡμέρα, ὅπως καί τίς ἄλλες φορές εἴτε σέ αὐτό τό Μο-
ναστήρι εἴτε σέ ὁποιοδήποτε ἄλλο Μοναστήρι τοῦ Ἁγιω-
νύ μου Ὄρους, εἶναι κάτι τό μοναδικό καί ἀνεπανάλη πτο. 
Γἰ  αὐτό εὐχαριστῶ πολύ ἐσᾶς καί τούς πατέρες τοῦ Κονα-
κίου, τούς ὁποίους συνάντησα κατά σύμπτωσιν. Ἁπλῶς περ-
πά τη σα νά ἰδῶ τόν τόπο, νά πατήσω τά χώματα αὐτά τά 
ἱε ρά, καί ξαφνικά βρέθηκα στό Κονάκι, στούς φιλόξε νους 
πα τέ ρες, ἐκπροσώπους τῆς Μονῆς, οἱ ὁποῖοι ὄντως ἐκπροσω-
ποῦν τήν Μονή μέ ἕνα μοναδικό τρόπο. Μοῦ ἔδωσαν τούς 
καρπούς τῆς γῆς καί τούς καρπούς τῆς καλωσύ νης καί τῆς 
εὐγε νείας των καί μέ ἐκάλεσαν ἐξ ὀνόματος τῆς Ἀδελφό τη-
τος νά λειτουργήσω ἐδῶ. Καί βεβαίως μόνο χαρά μοῦ ἔδωσε 
ἡ πρόσκλησις, καί μόνο χαρά ἔχω αὐτήν τήν ὥρα πού ἀν τα-
ποκρίθηκα στήν πρόσκλησι. Μάλιστα τήν ὥρα πού τελείω-
να τήν Λειτουργία, κάποιος ἀπό τούς ἀδελφούς μοῦ εἶπε 
ὅτι ὁ Τίμιος Πρόδρομος ἤθελε νά γίνῃ ἀρχιερατική Λει τουρ-
γία σήμερα.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, γιά μένα προσωπικά ὑπάρχει μία 
ἄλλη ἱστορία. Τήν ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ἑορτάζαμε τήν ἑορ-
τή τοῦ Τιμίου Προδρόμου μέ τό νέο ἡμερολόγιο, ἦταν ὑπο-
χρεωτικό νά πάω στήν Πόλι καί ἔπρεπε νά ταξιδεύσω τό 

πρωΐ. Εἶχα μαζί μου ὅλη τήν λύπη καί τήν στενοχώρια, διότι 
δέν μποροῦσα νά λειτουργήσω, ἀλλά ἔπρεπε νά ταξιδεύσω
καί νά βρίσκωμαι στά ἀεροπλάνα καί στά ἀεροδρόμια τήν
ἡμέ ρα αὐτή. Καί εἶχα ἔτσι ἕναν καημό μέσα μου. Ἔνοιωθα 
ἕνα κενό καί μία ἔλλειψι, διότι ἐκείνη τήν ἡμέρα ταξίδευα, 
καί αὐτό ἦταν κάτι πού ἔμενε μέσα μου.

Τώρα χωρίς νά τό καταλάβω καί νά τό συνειδητοποιήσω, 
ὅταν δέχθηκα τήν πρόσκλησι τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἀδελφό-
τητος στό Κονάκι τῶν Καρυῶν καί ὅταν ἐλειτούργησα σή-
μερα ἐδῶ, ἔνοιωσα ὅτι ὁ Τίμιος Πρόδρομος μοῦ ἔδωσε τήν
εὐ λογία του –μιά καί δέν μπόρεσα τήν ἡμέρα ἐκείνη νά λει-
τουρ γήσω– νά ἔχω τήν Λειτουργία μαζί σας καί μέ ὅλη τήν
Ἀδελφότητα καί μέ ὅλους τούς ἀδελφούς καί εὐλαβεῖς προσ-
κυ νητάς τῆς Μονῆς. Ἰδιαίτερα καί ἐγώ σημειώνω τήν πα ρου-
σία τῶν νέων ἀνθρώπων, καί ἔτσι ἡ χαρά μου σήμερα γιά
τήν συμμετοχή μου στήν Λειτουργία τῆς Μονῆς ἦταν κάτι
τό πολύ ξεχωριστό καί ἰδιαίτερο, καί μπορῶ νά τό θεωρήσω 
–καί τό βλέπω ἔτσι– ὡς δῶρο τοῦ Τιμίου Προδρό μου τήν ση-
μερινή ἡμέρα.

Θυμοῦμαι ἄλλες φορές, πού εἶχα τήν εὐλογία καί τήν χα-
ρά νά εἶμαι ἐδῶ. Ἀλλά ἀπό τό ἄλλο μέρος αἰσθάνομαι σάν
νά εὑρίσκωμαι σέ ἕναν καινούργιο κόσμο. Εἶναι σάν νά 
μήν ὑπάρχῃ τίποτε ἀπό τήν παλαιά Μονή, ὅπως τήν ἤξε ρα.
Εἶναι σάν νά ἔχουν γίνει ὅλα καινούργια, ὅλα νέα. ∆έν μπο-
ρῶ βέβαια νά συνειδητοποιήσω κάτι συγκεκριμένο, ἀλλά 
αἰσθάνομαι ὅτι ὅλα εἶναι καινούργια. Καί τά πρόσωπα τῶν
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ἀδελφῶν. Καί τά πρόσωπα τῶν προσκυνητῶν, καί αὐτά εἶναι 
καινούργια. Καί γἰ  αὐτό χαίρομαι ἀκόμη περισσότερο.

* * *

Τό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας ἦταν πάρα πολύ ζωντανό 
καί κατατοπιστικό ὡς πρός τό νόημα τῆς ἡμέρας. ∆έν ἔχω 
λοιπόν λόγο νά ἀναφερθῶ σ᾿ αὐτό. Ὅμως σκεπτόμουνα στήν 
διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας, ὅταν ἐψάλλοντο τά τροπάρια τοῦ 
Ἁγίου, ἰδιαίτερα τά τροπάρια τοῦ Ἑσπερινοῦ, τό σημεῖο ἑ-
νός τροπαρίου πού λέγει ὅτι «ὡς ὀψώνιον ἐφέρετο» ἡ Κάρα 
τοῦ Τιμίου Προδρόμου «ἐπί πίνακι τοῖς ἀνακειμένοις». Ση-
μεῖο τοῦ ὕμνου, στό ὁποῖο βλέπει κανείς ὅτι ἐκείνη τήν ἐπο-
χή οἱ ἄνθρωποι, πού ἔπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στήν 
ὑπό θεσι τοῦ μεγάλου ἐγκλήματος εἰς βάρος τῆς ζωῆς τοῦ Τι-
μίου Προδρόμου μέ τόν γνωστό ἀποτρόπαιο τρόπο, ἐθεώρη-
σαν ὅτι ἡ Τιμία Κάρα τοῦ μεγάλου Ἁγίου καί ἀρχη γοῦ τῶν 
Μο ναχῶν, τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἐφέρετο ὡς «ὀψώ νιο», ὡς 
ἐμπόρευμα, ὡς ἀγαθό ἐμπορεύσιμο, τό ὁποῖο βγά ζει χρή μα-
τα. Τό ἱερώτερο καί μεγαλύτερο γιά τήν ἐποχή ἐκεί νη, ἀλλά 
καί γιά ὅλες τίς ἐποχές, πρόσωπο τοῦ Τιμίου Προδρό μου, 
τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ὁ Τίμιος Πρόδρομος, μετετρά πη σέ 
«ὀ ψώνιον».

Εἶναι μία ἐμπειρία καί μία διαπίστωσις, τήν ὁποία δυστυ-
χῶς ἔχομε συνεχῶς ἐμεῖς οἱ ὁποῖοι ζοῦμε στόν κόσμο καί ἐρ-
χόμαστε σέ ἀμεσώτερη ἐπαφή μέ τήν ὑπάρχουσα σκλη ρή καί 
φοβερή πραγματικότητα. Μέσα σέ αὐτήν διαπι στώ νουμε τήν 
ἴδια ἀκριβῶς ἐξέλιξι, τήν ἴδια πρακτική, ὅπως αὐτήν τῆς τι-

μίας κάρας τοῦ Τιμίου Προδρόμου ὡς «ὀψωνίου». Ὁ ἄνθρω-
πος γίνεται πάλιν ἐμπόρευμα, ἡ ζωή ἐμπο ρευ μα τοποιεῖ ται,
ἔχει ἐμπορευματοποιηθῆ, ὅλα πωλοῦνται, ὅλα ἀγοράζονται, 
ἀναλόγως τῶν ὁποιων δή πο τε σκο τεινῶν σκοπιμοτήτων τῶν
καιρῶν μας. Καί τρομάζουμε κυριολεκτικά νά βλέπουμε πώς 
ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐμπορεύσιμο εἶδος καί μετατρέπει τούς ἀν-
θρώπους σέ ἐμπορεύσιμα εἴδη, καί πώς ἡ ζωή ὁλόκλη ρη ἐμ-
πορευματοποιεῖται σέ τόσο ἐπικίνδυνο βαθμό, ὥ στε νά νοιώ-
θῃ κανείς ὅτι ἡ σημερινή πραγματικότητα –ἐξαι τίας καί τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἡ ὁποία προάγει κυ ρίως καί περισ-
σότερο τόν οἰκονομικό παράγοντα, καί τῆς παγκοσμιο ποιή-
σεως ἐπίσης, ἡ ὁποία ἔχει ὡς κύριο μέλη μά της τήν διακίνη σι
τοῦ κεφαλαίου καί τοῦ χρήματος· ἐξαιτίας αὐ τῶν τῶν πρα-
γμάτων ἀλλά καί ἀνεξαρτήτως αὐτῶν τῶν παραγόντων–
ἔτσι πού ἔχει ἐξελιχθῆ ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώ που, ἡ ζωή τοῦ κό-
σμου σήμερα, εἶναι σάν νά ζοῦμε ἕνα μεγάλο ἐμπορικό πανη-
γύρι, μία ἐμποροπανήγυρι, ὅπου στήν ζωή μόνο πωλοῦμε
καί ἀγοράζουμε, πωλούμαστε καί ἀγοραζόμα στε.

Βεβαίως γιά τούς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μία 
ἐξέλιξι καί μία πραγματικότητα φρικτή, γιατί δέν παύουμε
νά πιστεύουμε ὅτι ἡ Κεφαλή τοῦ Τιμίου Προδρόμου, καί 
γενικά τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, δέν εἶναι ἐμπορεύσιμο εἶδος,
δέν εἶναι κάτι τό ὁποῖο ἐξαγοράζεται ἀντί ὁποιωνδήποτε
χρη μάτων, ἀλλά εἶναι καί παραμένει αἰωνίως ἱερό, αἰωνίως
μονα δικό καί μεγάλο. Ἀλήθεια ὅμως, ἡ ὁποία καρατομεῖται
καί ἀγνοεῖται καί ἀπορρίπτεται ἀπό τόσους καί τόσους
ἀνθρώ πους, γιά νά μή προσδιορίσω ὁποιοδήποτε ποσοστό.
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Μεταφέρω στήν σεπτή οἰκογένεια τῆς Ἀδελφότητος, ἅγιε 
Καθηγούμενε καί ἀγαπητοί ἀδελφοί, τήν ἀγωνία καί τήν 
λύπη μου γἰ  αὐτή τήν πραγματικότητα, τήν ὁποία ζοῦμε κα-
θη με ρινά. Τήν μεταφέρω μέ φόβο καί τρόμο καί μεγάλη ἀπο-
ρία καί ἀνησυχία, γιά νά παρακαλέσω κυρίως ἐσᾶς προσω-
πικῶς καί τούς ἀδελφούς ἀλλά καί ὅλους τούς ἀδελ φούς 
προσκυνητάς, νά εὔχεσθε καί νά προσεύχεσθε νά ξεπερά-
σου με αὐτόν τόν μεγάλο σκόπελο, αὐτήν τήν πρωτοφα νῆ 
κα τάστασι, ἡ ὁποία ὅλο καί ἐξελίσσεται πρός τό χειρότε ρο.

Νά εὐχηθῆτε, πατέρες καί ἀδελφοί, ἐάν εἶναι δυνατόν –«πάν-
τα δυνατά τῷ πιστεύοντι»– νά ξεπεράσῃ ἡ Ἐκκλησία καί ὁ 
λαός καί ὁ τόπος καί ἡ πατρίδα μας αὐτόν τόν μεγάλο κίν-
δυνο τῆς ἐμπορευματοποιήσεως τῶν πάντων, τῆς μετατροπῆς 
τοῦ ἀνθρώπου σέ ἐμπορεύσιμο καί μόνον εἶδος. Εὐ χη θῆτε νά 
συνειδητοποιήσουμε τοὐλάχιστον τό πρόβλη μα, νά σταθῇ ὁ 
λαός μας μέ προσοχή καί μέ ἐπίγνωσι τῶν σημερι νῶν κατα-
στάσεων μπροστά στό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί τήν ἀν θρώ-
πινη ζωή, ἡ ὁποία δέν εἶναι θέμα τοῦ τί ἀρέ σει σέ ὁποιαδήπο-
τε Ἡρωδιάδα καί σέ ὁποιονδήποτε Ἡρώ δη. Τό θέμα εἶναι 
νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τήν κρισιμότητα τῶν πε-
ρι στάσεων καί τῶν καιρῶν, στούς ὁποίους ζοῦμε. Τοὐ λά χι-
στον νά μή ἀγνοηθῇ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ὡς πρός τήν ζωή, 
ὡς πρός τόν κόσμο, ὡς πρός τόν ἄνθρωπο, ὡς πρός τήν σχέ-
σι τῶν αἰωνίων πρός τά πρόσκαιρα ἀγαθά, τά ὁποῖα εἶναι 
ἐξίσου μέν ἱερά, ὅταν ὅμως τηρῆται πάντοτε ἡ ἱερότη τα καί 
ἡ ἰσορροπία τῶν πραγμάτων καί ὄχι ὅταν αὐτονομῆ ται τό 
ἕνα ἀπό τό ἄλλο, ὅπως γίνεται σήμερα.

Πατέρες, ἐντείνετε τίς προσευχές σας. Εἴσαστε ἡ μεγάλη 
ἐλ πίδα καί ἡ δύναμις, τήν ὁποία ἔχει ἀνάγκη ὁ λαός καί ὁ τό-
πος μας. Τά Μοναστήρια καί οἱ Μοναχοί μας, καί ἰδιαί τερα
τό Ἅγιον Ὄρος εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖο μπορεῖ νά ρυθμίσῃ τήν
ζωή τοῦ κόσμου καί τήν πορεία του, καί μόνο μέ τήν εὐσέβειά 
του καί μέ τίς προσευχές του. Ἐλπίζου με καί ἀναμένουμε
τόσα καί τόσα ἀπό τήν δική σας εὐλάβεια, τήν ὁποία ἔζησα
καί στήν Λειτουργία καί στήν Ἀκολουθία. Ἐλπίζουμε στίς
δι κές σας προσευχές, στήν δική σας ἐπαγρύπνησι, στίς δικές
σας πρεσβεῖες καί στήν δική σας εὐλογία, ἡ ὁποία δίδεται
στόν κόσμο καί μόνον διότι ὑπάρχετε καί προσεύχεσθε καί 
λει τουργεῖτε καί λειτουργεῖσθε.

Μέ τό πνεῦμα αὐτό καί πάλιν εὐχαριστῶ γιά ὅσα πῆρα
ἀπό τόν τόπον αὐτόν καί ἀπό τήν Λειτουργία καί ἀπό κάθε
ἄλλο σημεῖο τῆς ἐδῶ παρουσίας μου. Καί πάλιν παρακαλῶ
νά εὔχεσθε καί γιά τήν Μητρόπολί μας καί γιά τόν λαό μας
καί γιά ὅλη τήν Πατρίδα μας καί γιά ὅλη τήν Ὀρθοδοξία καί
γιά ὅλη τήν οἰκουμένη.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.
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ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΖΙΤΣΗΣ

Κατά τήν διακαινίσιμο Ἑβδομάδα τοῦ 2005 ἔγινε ἡ ἐπί-
σημος κατάταξις στό Ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ὁμο-
λογητοῦ Ἐπισκόπου Ἀχρίδος καί μετέπειτα Ζίτσης, Νικο-
λάου Βελιμίροβιτς (1880-1956).

Ὁ Ἅγιος ὑπῆρξε συγγραφεύς πολυγραφώτατος καί εὔ-
γλωτ τος κῆρυξ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό πολύ 
εὔστο χα ἀπεκλήθη ἀπό τό πλήρωμα τῆς σερβικῆς Ἐκκλησί-
ας «Χρυσόστομος τῆς Σερβίας». Τό ἔτος 1920 ἦλθε γιά πρώ-
τη φορά στό Ἅγιον Ὄρος καί ἔκτοτε τό ἐπισκεπτόταν πο λύ 
συχνά. Ἐδῶ γνωρίσθηκε καί μέ τόν ἅγιο Σιλουανό. Τά γε-
γονότα αὐτά σημάδεψαν ὅλη τήν μετέπειτα πνευμα τι κή του 
πορεία. Λόγῳ τῆς ἁγιότητος τοῦ βίου του καί τῆς με γά λης 
ἀκτι νοβολίας του στόν λαό τοῦ Θεοῦ, καί μάλι στα στούς 
νέους, θεωρήθηκε ἄκρως ἐπικίνδυνος ἀπό τά στρατεύματα 
τῶν Ναζί. Τά πυροβόλα των ἔβαλλαν ἐπί ἡμέρες στήν Μο-
νή τῆς Ζίτσης, ὅπου ἔμενε ὁ ἅγιος Ἱεράρχης, γιά νά τόν ἐξ-
οντώ  σουν. Παρά ταῦτα διεφυλάχθη ἀβλαβής. Ἐν συνεχείᾳ 
συνε λή φθη καί ὁδηγήθηκε αἰχμάλωτος στό Νταχάου μαζί 
μέ τόν Πατριάρ χη Σερβίας Γαβριήλ. Μετά τό τέλος τῆς γερ-

μα νι κῆς κατοχῆς δέν ἐπέστρεψε στήν πατρίδα του. Τό ἤδη
ἐπικρα τῆσαν ἄθεο καθεστώς τόν ἐχαρακτήρισε “ἐχθρό τοῦ
λαοῦ”. Αὐτοεξορίσθηκε στήν Ἀμερική. Ἐκοιμήθη ἐκεῖ μέ πο-
λύ πόνο γιά τήν κατάστασι τῆς πατρίδος του, ἀφοῦ ἄ φησε
ὡς ἐντολή στά πνευματικά του τέκνα νά μετακομίσουν τό
λείψανό του στήν Σερβία μόνο μετά τήν κατάλυσι τοῦ ἀθέ-
ου καθστῶτος. Ἡ μετακομιδή ἔγινε τήν 12η Μαΐου 2005. Ἡ 
μνήμη του τελεῖται στίς 3 Μαΐου.

Κατωτέρω παραθέτουμε ἀπό τό μεγάλο συγγραφικό ἔρ-
γο τοῦ Ἁγίου δύο ὁμιλίες του, πού μεταφράσθηκαν ἀπό τά
σερβικά ἀπό ἀδελφούς τῆς Μονῆς μας. 

Α΄

«Κατοικῆσαι τόν Χριστόν διά τῆς πίστεως

ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν» (Ἐφεσ. γ΄ 17)

Τόν Χριστό δέν τόν ἔχει, ὅποιος τόν ἔχει μόνο στήν γλῶσ-
σα. Οὔτε ἐκεῖνος πού τόν ἔχει μόνο ἐπάνω στό χαρτί·

οὔτε ἔκεῖνος πού τόν ἔχει ἐπάνω στόν τοῖχο· οὔτε ἐκεῖνος πού
τόν ἔχει στό μουσεῖο τῆς ἱστορίας. Ἀληθινά ἔχει τόν Χριστό
ἐκεῖνος, πού τόν ἔχει στήν καρδιά του. ∆ιότι ὁ Χριστός εἶναι
ἀγάπη καί ἡ καθέδρα τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ καρδιά.

Ἄν ὁ Χριστός εἶναι στήν καρδιά σου, τότε Αὐτός εἶναι
ὁ Θεός σου. Ἄν ἔχῃς τόν Χριστό μόνον στήν γλῶσσα ἤ στό
χαρ τί ἤ πάνω στόν τοῖχο ἤ στό μουσεῖο τῆς ἱστορίας, ἔστω 
κι ἄν τόν καλῇς Θεό, Αὐτός εἶναι παιγνίδι γιά σένα. Φυλά-
ξου τότε ἄνθρωπε, διότι κανείς δέν παίζει ἀτιμώρητος μέ
τόν Θεό.
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Ἡ καρδιά ὀπτικά εἶναι στενό ὄργανο, ἀλλά σ᾿ αὐτήν μπο-
ρεῖ νά εἰσέλθῃ ὁ Θεός. Τότε αὐτή εἶναι πλήρης καί ὑπερ πλή-
ρης. Καί τίποτε ἄλλο δέν μπορεῖ νά χωρέσῃ μέσα της.  Ἀκό-
μη κι ἄν εἰσέλθῃ σ᾿ αὐτήν ὅλος ὁ κόσμος, ἄνευ τοῦ Θεοῦ, 
ἐ κείνη παραμένει ἄδεια.

Ἀδελφοί, ἄς εἰσέλθῃ ὁ Χριστός, ὁ ἀναστάς καί ζῶν Κύρι-
ος διά τῆς πίστεως στίς καρδιές σας καί ἐκεῖνες θά εἶναι πλή-
ρεις καί ὑπερπλήρεις. Ὅμως Ἐκεῖνος δέν μπορεῖ νά εἰσέλ θῃ 
ἀλ λιῶς στίς καρδιές σας παρά μόνο διά τῆς πίστεως. Ἄν δέν 
ἔχε τε πίστι, τότε ὁ Χριστός θά μείνῃ μόνο στήν γλῶσ σα σας 
ἤ στά χαρτιά ἤ στούς τοίχους ἤ στά μουσεῖα τῆς ἱστο ρίας. Τί 
τό ὄφελος ἀπ᾿ αὐτό; Τί τό ὄφελος νά κρα τᾶτε τήν Ζωή ἐπά-
νω στήν γλῶσσα καί τόν θάνατο μέσα στήν καρ διά; ∆ιότι 
ἄν κρα τᾶ τε τόν κόσμο μέσα στήν καρδιά σας καί τόν Χρι-
στό ἐπά νω στήν γλῶσσα σας, (τότε) κρατᾶτε τόν θάνατο μέ-
σα στήν καρδιά καί τήν ζωή στήν γλῶσσα. Αὐτόν πού δι ψᾶ, 
δέν τόν βοηθᾶ τό νερό μόνο στήν γλῶσσα. Κατεβᾶστε τόν 
ζῶν τα Χριστό στήν καρδιά καί (τότε) ἀληθινά θά ξεδιψάσε-
τε καί θά αἰσθανθῆτε ἡδονή ἀνέκφρα στη.

Ὤ ἀναστημένε Κύριε, καθάρισε τήν καρδιά μας ἀπό τά 
θα νατηφόρα πάθη πού ἐμφωλεύουν σ᾿ αὐτήν καί εἴσελθε Σύ 
ἐν αὐτῇ, γιά νά εἴμαστε ζῶντες καί νά Σέ δοξολογοῦμε. Σέ 
Σέ να πρέπει δόξα καί εὐχαριστία στούς αἰῶνες.

Ὤ ἀναστημένε Κύριε, φώτισε τόν νοῦ μας μέ τόν Νοῦ 
σου, γιά νά δεχθοῦμε πιό εὔκολα τήν ὑπέρ νοῦν ἀγάπη Σου 
πρός τούς ἀνθρώπους καί νά κλάψουμε· νά κλάψουμε ἀπό 
λύ πη γιά τήν σκληροκαρδία μας καί γιά τόν σκοτισμένο καί 

πο νη ρό νοῦ μας· νά κλάψουμε ἀπό χαρά γιά τήν ἀγάπη Σου 
πρός ἐμᾶς τούς σκοτισμένους καί πονηρούς.

Β΄

Περί τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου

(Μέ τόν ὁποῖο εἶχε συνομιλήσει

ἀρκετές φορές προσωπικά)

Ὅταν κάποιος ἐπισκεφθῇ τό Ἅγιον Ὄρος καί δῇ τούς
ταπεινούς καλογήρους, μπορεῖ νά συλλογισθῇ καί 

νά σκεφθῇ ὅτι αὐτοί ζοῦν τεμπέλικη ζωή καί χωρίς σκοπό.
Αὐ τό φαίνεται ἔτσι, ὅταν κάποιος βλέπῃ τά πράγματα ἐξωτε-
ρι κά. Γιατί λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού θά μποροῦσαν νά καταλά-
βουν τόν φοβερό καί χωρίς διακοπή πόλεμο πού γίνεται μέ-
σα στίς ψυχές τῶν μοναχῶν.

Αὐτός ὁ πόλεμος εἶναι σχεδόν ὑπερφυσικός, ἀόρατος, καί
(διεξάγεται) ὄχι μόνον ἐναντίον τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων
τῶν ἀρχόντων τοῦ σκότους, ἀλλά γιά τούς ἀρχαρίους καί
ἐναν τίον τῆς σαρκός, δηλαδή κατά τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας
καί τῶν παθῶν.

Στά γραπτά του ὁ πατήρ Σιλουανός περιγράφει πῶς αὐ-
τός ὁ πόλεμος τόν ἔφερε στήν ἀπόγνωσι καί σχεδόν μέχρι 
τήν αὐ το κτονία. Ἡ Παναγία Θεοτόκος φανερώθηκε σ᾿ αὐ τόν
ὅταν περνοῦσε τόν δυσκολώτερο πόλεμο κατά τῶν πα θῶν
καί τόν ἀπεκάθηρε ἀπό τίς ἀκαθαρσίες, τίς σαρκικές ἐπιθυ-
μί  ες καί τούς λογισμούς. Ὁ Χριστός φανερώθηκε σ᾿ αὐτόν
καί τόν ἐνδυνάμωσε, ὥστε νά νικήσῃ καί νά βασιλεύσῃ ἐπά-
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νω στούς γηΐνους λογισμούς καί τά πονηρά πνεύμα τα. Καί 
ἔτσι ἀφοῦ πέρασε ἕνα τέταρτο αἰῶνος μέ δυνατό καί κο πια -
στι κό πόλεμο, ἔφθασε στήν νίκη. Ἐνῶ μέχρι τότε ἀνα ζη τοῦ-
σε τόν Θεό, ἔφθασε στήν θεογνωσία, καί ἀπό μαθητής, ἔγι νε 
δι δά σκαλος.

Ὁ Γέροντας Σιλουανός ἦταν καί δικός μου διδάσκαλος. 
Μία φορά τόν ρώτησα: «Πάτερ Σιλουανέ, μήπως αὐτός ὁ πο-
λύς κόσμος φέρνει ταραχή στόν νοῦ σας καί στήν προσ ευχή 
σας; ∆έν θά ἦταν καλλίτερα γιά σᾶς νά πᾶτε σ᾿ ἕνα ἀσκη τή-
ριο στά Καρούλια καί ἐκεῖ νά ζῆτε μέσα στήν εἰρήνη, ὅ πως 
ὁ π. Θεοδόσιος, ὁ π. Ἀρτέμιος, ὁ π. ∆ωρόθεος καί ὁ π. Καλ-
λί νικος; Εἴτε νά ζῆτε σ᾿ ἕνα ἀπομονωμένο σπήλαιο, ὅπως ὁ 
π. Γορ γόνιος;» «Ἐγώ ζῶ στό σπήλαιο», μοῦ ἀπήντησε ὁ π. 
Σι λου ανός. «Τό σῶμα μου εἶναι τό σπήλαιο τῆς ψυχῆς μου. 
Καί ἡ ψυχή μου εἶναι σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί 
ἐ γώ ἀγαπῶ τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί τόν διακονῶ, χωρίς νά 
βγαί νω ἀπό τό σπήλαιό μου».

Παρά τήν προθυμία του νά διακονῇ τόν κάθε ἕνα καί τήν 
θαυμαστή μετριοφροσύνη καί πρόθυμη φιλοστοργία του, 
μι λοῦσε γιά τόν Θεό μέ ἐξαίρετο ἐνθουσιασμό καί μέ τήν 
παρρη σία πού θά μιλοῦσε κάποιος γιά ἕναν φίλο του: «Ἐγώ 
γνω ρί ζω τόν Θεό. Αὐτός εἶναι φιλόστοργος, ἀγαθός, τα χύς 
εἰς βοή θειαν». Ὅταν τά ἔλεγε αὐτά ὁ Γέροντας, κά ποιος μο-
να  χός, ὁ π. Θεοφάνης, τά ἄκουγε μέ φόβο καί σκεπτό ταν ὅτι 
ὁ Σιλουανός ἔχει χάσει τόν φόβο τοῦ Θεοῦ. Ἀρ γότε ρα ὅμως 
ὅ ταν διάβασε τά συγγράμματα τοῦ π. Σι λουα νοῦ, ὁ π. Θεο-

φά νης ἄλλαξε γνώμη καί εἶπε: «ὁ π. Σι λουα νός προ χώ ρησε
καί ἔφθασε στά μέτρα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλη σίας».

Ἐγώ νομίζω ὅτι τά κείμενα τοῦ πατρός Σιλουανοῦ θά 
ἔπρεπε νά πάρουν θέσι ἀνάμεσα στά βιβλία τῆς ψυχολογίας.
Ἄν καί γιά κανένα ἄλλο λόγο, τοὐλάχιστον γιά νά ἐπιβε βαι-
ώ σουν ὅτι (ὁ συγγραφέας τους) ἦταν ἕνας πνευμα τικός πολε-
μι στής τοῦ 20οῦ αἰῶνος καί γιά νά ἐπικυρώ σουν ὅσα ἐδί δα-
ξαν καί ἔγραψαν δοξασμένοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Ὑπάρχει καί κάτι καινούργιο ἀνάμεσα στίς διδαχές τοῦ 
πατρός Σιλουανοῦ: «Κράτα τόν νοῦ σου στόν ᾍδη καί μή
ἀπελπίζεσαι». Ἐκφράζει (μέ τόν λόγο αὐτό) μία παρότρυνσι 
καί ὑπόμνησι κατά τῆς μελαγχολίας καί τῆς ἀκηδίας. Ἐγώ
προσωπικά ποτέ δέν ἄκουσα τέτοια λόγια.

Σπουδαία εἶναι καί ἡ ἄλλη ἔκφρασις: «ἡ ἀγάπη εἶναι ἀνώ-
τερη ἀπό τήν γνῶσι (γνωσιολογία)». Αὐτή ἦταν ἡ καθημερινή
καί θεμελιώδης διδασκαλία τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ.

Μέ τήν ἀγάπη του, πού συνοδευόταν ἀπό τήν μετά δα-
κρύων προσευχή του, συγχωροῦσε τίς ἁμαρτίες τῶν ἁμαρ τω-
λῶν, στήριζε τούς ἀδυνάτους, διόρθωνε αὐτούς πού ἔκαναν
πονηρά ἔργα, θεράπευε τούς ἀρρώστους, εἰρήνευε τούς ἀνέ-
μους. Στό μοναστήρι ἔκανε κοπιαστική ἐργασία. Εἶχε τήν
ἀπο θή κη μέ τά βαρειά ἀντικείμενα. 

Κάποτε τοῦ εἶπα ὅτι οἱ Ρῶσοι μοναχοί βρίσκονται σέ με-
γάλη ταραχή, λόγῳ τῆς τυραννίας τῶν μπολσεβίκων στήν
Ρω σική Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. Τότε αὐτός ἀπήντησε: «Καί
ἐγώ στήν ἀρχή εἶχα ταραχή γἰ  αὐτό τό θέμα. Μετά ὅμως 
ἀπό πολύ προσευχή μοῦ ἦλθαν οἱ ἑξῆς λογισμοί: “Ὁ Κύριος
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ἀγα πᾶ ἀνέκφραστα ὅλους”. Ἐκεῖνος γνωρίζει τά σχέδια ὅ-
λων καί τόν καιρό τοῦ καθενός. Ὁ Κύριος ἐπέτρεψε τόν διω-
γμό στόν Ρωσικό λαό γιά κάποιο μελλοντικό καλό. Ἐγώ 
δέν μπορῶ νά τό καταλάβω οὔτε νά τό σταματήσω. Μοῦ 
μέ νει μόνο ἡ προσευχή καί ἡ ἀγάπη. Αὐτά λέγω ἐγώ στούς 
ἀδελ φούς πού ἔχουν ταραχή: “Ἐσεῖς μπορεῖτε νά βοηθήσετε 
τήν Ρωσία μόνο μέ τήν προσευχή καί τήν ἀγάπη. Ὁ θυμός 
καί οἱ κραυγές ἐναντίον τῶν ἀθέων δέν διορθώνουν τά πρά-
γματα”». 
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ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΜΑΣ Ο∆ΗΓΟΥΝ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ(*)

«Ἐκ τῆς Περσίδος Βασιλεῖς, χρυσόν σμύρναν καί λίβανον, τῷ 
κυηθέντι Βασιλεῖ, καί Θεῷ προσῆξαν πάλαι· ἡμεῖς δέ νῦν προ-
εορτάζοντες αὐτοῦ τήν Γέννησιν, εὐσεβοφρόνως ἐκ ψυχῆς, πί-
στιν ἐλπίδα ἀγάπην, προσφέρωμεν αὐτῷ, τήν Παρθέ νον ὑ-
μνοῦν τες».

(Κάθισμα Ὄρθρου 23ης ∆εκεμβρίου).

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά προσφέρουμε στόν 
ἐν σπηλαίῳ τεχθέντα καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθέντα διά 

τήν σωτηρίαν μας Κύριον Ἰησοῦν δῶρα ἐξ ἴσου πολύτιμα μέ 

(*) Ἑόρτιος χαιρετισμός τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας ἐπί τῇ 
ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων 2004.
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μον Ἀστέρα, θεωρήσαντες Μάγοι, τῇ τούτου ἠκολούθησαν
αἴ γλῃ...»· «Ἴδον παῖδες Χαλδαίων, ἐν χερσί τῆς Παρθένου,
τόν πλάσαντα χειρί τούς ἀνθρώπους· καί ∆εσπότην νοοῦν-
τες αὐτόν, εἰ καί δούλου ἔλαβε μορφήν, ἔσπευσαν τοῖς δώ-
ροις θεραπεῦσαι, καί βοῆσαι τῇ Εὐλογημένῃ...»· «Κήρυκες
θεο φό ροι, γεγονότες οἱ Μάγοι, ὑπέστρεψαν εἰς τήν Βαβυλῶ-
να, ἐκτελέσαντές σου τόν χρησμόν, καί κηρύξαντές σε τόν
Χρι στόν ἅπασι...».

Οἱ Μάγοι ἀξιώθηκαν ὄχι μόνον νά προσκυνήσουν τόν τε-
χθέντα Βασιλέα, ἀλλά καί νά γίνουν κήρυκές του, ἐπιστρέ-
ψαντες στήν πατρίδα τους. 

Στόν Κύριο τούς ὁδηγοῦσε ἕνα ὑπέρλαμπρο ἄστρο. Ὅ-
πως θεολογεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ φανείς Ἀ-
στήρ ἦτο Ἄγγελος Κυρίου. Ἐάν ἦτο ἕνα συνηθισμένο ἄ στρο
δέν θά ἐπορεύετο, οὔτε θά ἔλαμπε μέ ἰδιαίτερο τρόπο, οὔτε
θά ἐχάνετο, ὅπως ἔγινε ὅταν ἔφθασαν στήν Ἱερουσαλήμ, οὔ-
τε θά ἔμενε ἀκίνητο ἐπάνω στό σπίτι τῆς Βηθλεέμ, ὅπου εὑρί-
σκε το ἡ Θεοτόκος καί ὁ Κύριος Ἰησοῦς.

Ἐφ᾿ ὅσον ὁ Ἀστήρ ἦτο Ἄγγελος Κυρίου, εἶναι φανερό ὅτι
τό Φῶς πού ἐξέπεμπε ἦτο τό Ἄκτιστο Φῶς, αὐτό πού ἀργό-
τερα εἶδαν στήν Μεταμόρφωσι οἱ Μαθηταί τοῦ Κυρίου καί
αὐτό πού εἶδε ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό ὅραμα τῆς ∆αμα-
σκοῦ. Μακάριοι οἱ καθαροί ὀφθαλμοί τῶν εὐλαβῶν Μάγων,
πού εἶδαν τό φῶς τῆς θεότητος.

Παρόμοια χάρι θέας καί προσκυνήσεως τοῦ Κυρίου Ἰη-
σοῦ ἔλαβαν καί οἱ ταπεινοί ποιμένες, οἱ «ἀγραυλοῦντες καί
φυ λάσσοντες φυλακάς τῆς νυκτός ἐπί τήν ποίμνην αὐτῶν»

τά δῶρα τῶν Μάγων, τήν πίστι, τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη 
μας.

Ὁ χρυσός, ὁ λίβανος καί ἡ σμύρνα ἦσαν δῶρα συμβολικά. 
Τόν χρυσό προσέφεραν στόν Κύριο ὡς εἰς βασιλέα, τόν λί-
βανο ὡς εἰς Θεόν καί τήν σμύρνα ὡς εἰς μέλλοντα νεκρόν 
διά τήν σωτηρίαν μας. Αὐτά ἦσαν ὑλικά δῶρα, μέ τά ὁποῖα 
ὅ μως οἱ νοσταλγοί τοῦ Χριστοῦ Μάγοι ἐξέφρασαν τήν πί-
στι, τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη των πρός τόν Χριστόν. 

Φωτιζόμενοι ἀπό τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπλου-
τί σθησαν μέ τίς τρεῖς αὐτές θεολογικές ἀρετές, γιά τίς ὁποῖες 
ἀργότερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος θά εἰπῇ: «νυνί δέ μέ νει πί-
στις, ἐλπίς, ἀγάπη, τά τρία ταῦτα· μείζων δέ τούτων ἡ ἀγά-
πη» (Ά  Κορινθ. ιγ΄ 13). Εἶχαν ὡς φαίνεται πολύ πόθο γιά νά 
εὕ ρουν καί νά ἑνωθοῦν μέ τόν Σωτῆρα, καθαρότητα βίου 
καί προαίρεσι ἀγαθή.

Ἡ ἀγάπη των πρός τόν ποθούμενο ἀλλά καί ἄγνωστο ἀ-
κό μη Χριστό τούς ἔκανε νά ἐπιχειρήσουν μακρύ, ἐπίπονο 
καί ἐπικίνδυνο ταξίδι, γιά νά τόν βροῦν. Ἐμιμήθησαν τόν 
Ἀ βραάμ πού ἐξῆλθε ἐκ τῆς γῆς του καί ἐκ τῆς συγγενείας 
του καί ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός του, γιά νά πορευθῇ σέ γῆ 
ἀλ λο τρία, ὑπακούοντας στό θέλημα τοῦ Θεοῦ (Πρβλ. Γένεσ. 
ιβ΄ 1). Καί οἱ Μάγοι ὑπήκουσαν σέ μυστική πρόσκλησι τοῦ 
Θε οῦ, πού δέχθηκαν στήν θεοφιλῆ καρδιά τους. Ἔτσι ἐπέτυ-
χαν νά ἰδοῦν καί νά προσκυνήσουν τό θεῖον Βρέφος καί 
τήν ἁγία Θεοτόκο. 

Σέ τρεῖς οἴκους τῶν Χαιρετισμῶν ἡ Ἐκκλησία κηρύσσει 
τήν ἐν πίστει καί ἀγάπῃ προσκύνησιν τῶν Μάγων: «Θεοδρό-
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Καί ἀκόμη: «β .́ Πρόσφερε ἀδελφέ εἰς τόν Ἰησοῦν ὡσάν
λι βά νι, τόν νοῦν καί τό λογιστικόν μέρος τῆς ψυχῆς σου κα-
θα ρόν ἀπό βλασφήμους λογισμούς· καθαρόν ἀπό αἰ σχρούς
λογισμούς· ὅλον διαφανές ἀπό πνευματικά ἐνθυμήματα· ὅ-
λον λαμπρόν ἀπό τήν νοεράν προσευχήν, ἥτις ἀναπέμπεται 
εἰς τόν Θεόν ὡς θυμίαμα καί λιβάνι, ὡς λέγει ὁ ∆αβίδ, “κα-
τευ θυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου”· ὅ λον
ὑποτασσόμενον εἰς τήν ὑπακοήν τοῦ Χριστοῦ μέ ὅλα του τά
φρονήματα, ὡς λέγει ὁ Παῦλος· “λογισμούς καθαιροῦντες
καί αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τήν ὑπα κο ήν τοῦ Χρι-
στοῦ”· ὅλον πεπυρακτωμένον ἀπό καλούς καί θεϊ κούς λο γι-
σμούς... Πρόσφερέ τον λέγω τό λογιστικόν σου, ὅλον συν τε-
τριμ μένον, ὅλον τεταπεινωμένον μέ τό πνεῦμα τῆς κα τα νύ-
ξεως».

 Ἐπίσης: «γ .́ Πρόσφερε δῶρον εἰς τόν Ἰησοῦν ὡσάν σμύρ-
ναν τήν νέκρωσιν τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς σου, μα κρύ-
νων τας ἀπό τήν καρδίαν σου κάθε ταραχήν, κάθε ὀρ γήν,
κά  θε θυμόν, κάθε πικρίαν, κάθε μῖσος, κάθε κραυγήν, κάθε
ὕ  βριν καί λοιδορίαν, καθώς παραγγέλλει ὁ Ἀπόστολος· “πᾶ-
σα πικρία καί ὀργή καί κραυγή καί βλασφημία ἀρθήτω ἀφ᾿
ἡ  μῶν σύν πάσῃ κακίᾳ”...».

Μακάριοι οἱ Χριστιανοί, μοναχοί καί κοσμικοί, πού συμ-
πο ρεύον ται καθ᾿ ὅλην τήν ζωήν των μέ τούς εὐλογημέ νους
Μά γους, πού τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ τούς ὁδη-
γεῖ στήν ζωή τους, πού συμπροσκυνοῦν τόν νηπιάσαντα Θε-
όν καί τοῦ προσφέρουν ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχουν, τήν πί στι, 
τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη τους μέ τό τριμερές τῆς ψυχῆς

(Λουκ. β΄ 8), λόγῳ τῆς ἁπλότητος τῆς καρδιᾶς τους, ἀλλά 
καί οἱ δίκαιοι Συμεών ὁ θεοδόχος καί Ἄννα ἡ προφῆτις.

Πόσοι σοφοί, ἐπίσημοι, νομοδιδάσκαλοι καί νομοφύλα-
κες τοῦ Ἰσραήλ δέν ἔμειναν καί δέν μένουν τυφλοί καί ἀν υ-
πο ψίαστοι στό μέγα μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ!

Εὐχαριστοῦμε τόν Κύριο, πού μᾶς ἀξίωσε νά τόν γνωρί-
σου με καί νά τόν πιστεύσουμε ὡς τόν μόνον Σαρκωθέντα 
Θεόν.

Ἡ ζωή μας ἄς εἶναι μία συνεχής πορεία πρός προσκύνησίν 
Του καί προσφοράν τῶν δώρων μας.

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης μᾶς συνιστᾷ νά προσφέ-
ρουμε στόν Κύριο ὅ,τι ἔχουμε σ’ αὐτόν τόν κόσμο: «Ἀλλ’ ὤ 
πόσον μακάριος ἤθελες ἦσαι καί ἐσύ ἀδελφέ, ἐάν ἠξεύρῃς 
νά ἀφιερώνῃς εἰς τόν Κύριον, καθώς οἱ μάγοι, ὅ,τι καί ἄν 
ἔχῃς εἰς τοῦτον τόν κόσμον, τόσον ἐσωτερικά ὅσον καί ἐξω-
τε ρι κά ἀγαθά· τόσον ψυχικά ὅσον καί σωματικά. Καί διατί 
φο βεῖ σαι νά ἀφιερώσῃς ὅλα σου τά πάντα εἰς τόν Θεόν;» 
(Πνευματικά Γυμνά σματα).

Ἰδιαίτερα μᾶς συνιστᾷ: «πρόσφερε εἰς τόν νεογέννητον 
βα σιλέα Ἰησοῦν· α ,́ ὡσάν χρυσάφι, τό ἐπιθυμητικόν μέρος 
τῆς ψυχῆς σου, ἤγουν πρόσφερέ του μίαν καρδίαν καί θέλη-
σιν καθαράν ὡσάν χρυσάφι, ἀπό κάθε κακήν ἐπιθυμίαν καί 
ὄρε ξιν· ὅλην ποθοῦσαν τά οὐράνια· ὅλην κλίνουσαν εἰς τά 
πνευ ματικά· ὅλην ἀνημμένην εἰς μόνην τήν ἀγάπην τοῦ Ἰη-
σοῦ καί ὄχι εἰς ἄλλο κανέν γήινον πρᾶγμα· καί ἁπλῶς ὅλην 
μέ ὅλα της τά θελήματα καί τάς ἐπιθυμίας...». 
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τους, δηλαδή μέ τό λογιστικό (νοῦς), τό θυμικό (συναίσθημα) 
καί τό ἐπιθυμητικό τους (θέλησι).

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἀξίωσε καί μᾶς μαζί μέ τούς εὐλα-
βεῖς Μάγους νά σοῦ προσφέρουμε ὅλη τήν ὕπαρξί μας ὡς ἕ-
να ταπεινό ἀντίδωρο τῆς δικῆς Σου ἀπείρου ἀγάπης πρός ἐ-
μᾶς τά ἀνάξια τέκνα σου.

Χριστούγεννα 2004
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ΦΟΒΕΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΞΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ(*)

«Φοβερόν καί παράδοξον μυστήριον σήμερον ἐνεργούμενον
κα θορᾶται· ὁ ἀναφής (ἀψηλάφητος) κρατεῖται· δεσμεῖται, ὁ 
λύ ων τόν Ἀδάμ τῆς κατάρας· ὁ ἐτάζων (αὐτός πού ἐρευνᾶ καί
γνω ρίζει) καρδίας καί νεφρούς ἀδίκως ἐτάζεται (ἀνακρίνε-
ται)· εἱρκτῇ κατακλείεται, ὁ τήν ἄβυσσον κλείσας. Πι  λά τῳ πα-
ρί  σταται, ᾧ τρόμῳ παρίστανται οὐρα νῶν αἱ δυνά   μεις· ραπίζε-
ται χειρί τοῦ πλάσματος ὁ Πλάστης· ξύλῳ κα τα κρίνε ται, ὁ 
κρί νων ζῶντας καί νεκρούς· τάφῳ κατα κλείε  ται, ὁ καθαιρέ-
της τοῦ ᾍδου...» (Θεοτοκίον τῇ Μ. Πα ρα σκευῇ ἑσπέ ρας).

Τό μυστήριον τῶν Παθῶν καί τῆς Σταυρώσεως τοῦ Κυ-
ρίου μας εἶναι ὄντως φοβερόν καί παράδοξον, διότι ὑ-

περ βαίνει τήν συνήθη λογική μας καί τά ἀνθρώπινα μέτρα. 
Πα ρά δοξο, διότι κατά τόν ἅγιο Ἐπιφάνιο Κύπρου «αὐτός 

(*) Ἑόρτιος χαιρετισμός τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας ἐπί τῇ 
ἑορτῇ τοῦ Πάσχα 2005.
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Ἀντίθετα ἐζήτησε ἀπό τούς μαθητάς Του, ἄν θέλουν νά τόν
ἀκο λουθήσουν, νά ἄρουν καί αὐτοί τόν Σταυρό τους ἀ γω νι-
ζόμενοι κατά τῆς φιλαυτίας, τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῶν πα θῶν
τους. Οἱ ἀναρίθμητοι ἅγιοι Μάρτυρες, οἱ ἀσκηταί τῆς ἐρή-
μου καί πλῆθος ἁπλῶν καί ταπεινῶν Χριστιανῶν συμμερί-
στη καν διά μέσου τῶν αἰώνων τήν σταυρική ζωή τοῦ Χρι-
στοῦ.

Μόνον οἱ ἐκκοσμικευμένοι Χριστιανοί προσπαθοῦν νά ἀ-
φαι ρέσουν ἀπό τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας τόν σταυρικό της
χα ρα κτῆρα. Αὐτοί ὁμοιάζουν μέ τόν ἀπόστολο Πέτρο, πού
ἐ ζή τη σε ἀπό τόν Χριστό νά ἀποφύγῃ τόν σταυρικό θάνατο.
Ἀλ λά γἰ  αὐτό ὁ Κύριος τόν ἐπετίμησε πολύ αὐστηρά (Ματθ.
ιστ ,́ 21-23).

Καί οἱ σταυρωταί τοῦ Κυρίου τόν καλοῦσαν νά κατεβῇ 
ἀπό τόν Σταυρό γιά νά πιστεύσουν. Ἀλλά τί θά ἦταν ὁ Χρι-
στός χωρίς Σταυρό καί τί θά ἦταν ἡ πίστις μας χωρίς Χρι-
στόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα ἐκ τῶν νεκρῶν, χωρίς
τήν Μητέρα καί τούς φίλους τοῦ Λυτρωτοῦ, πού διά μέσου
τῶν αἰώνων συνεσταυρώθησαν καί συνανεστήθησαν μέ Αὐ-
τόν;

Ὁ Ἀντίχριστος ὑπόσχεται νά σώσῃ τόν κόσμο χωρίς
σταυ ρό. Σύμφωνα μέ μία ὡραία ἑρμηνεία τοῦ ἀριθμοῦ 666
–συμ  βό λου τοῦ Ἀντιχρίστου, πού στά ἑλληνικά γράφεται
χξϛ΄–, ὁ Ἀντίχριστος θά εἶναι «Χριστός Ξένος Σταυροῦ». 
Πολ  λοί τέτοιοι ἀντίχριστοι, πρόδρομοι τοῦ τελικοῦ Ἀντιχρί-
στου, ἐφάνησαν στόν κόσμο. Ἀντί τῆς εὐτυχίας πού ὑποσχέ-
θη καν στούς ἀνθρώπους, ἄφησαν ἐρείπια. Θέλησαν νά σώ -

ἦν ὁ πάσχων καί μή πάσχων», παθητός κατά τήν ἀνθρωπίνη 
φύ σι, ἀπαθής κατά τήν θεότητα.

Ἔκστασις μᾶς καταλαμβάνει, καθώς βλέπουμε τόν Θεόν 
σταυρούμενον. Ὅπως λέγει καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολό-
γος: «Τί τούτου παραδοξότερον, Θεόν σταυρούμενον βλέ-
πειν, καί τοῦτον μετά ληστῶν, καί ὑπό τῶν παριόντων (περα-
στικῶν) γελώμενον τόν ἀνάλωτον (ἀκατανίκητον) καί τοῦ 
πα θεῖν ὑψηλότερον»; (Λόγ. ΜΓ΄). Τέ τοια ἔκστασις εἶχε κα τα-
λά βει καί τούς θεωροῦντας τά θαύ μα τα τοῦ Κυρίου Ἰουδαί-
ους: «καί ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας καί ἐδόξαζον τόν Θεόν, 
καί ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι εἴδομεν πα ρά δο ξα σή-
με ρον» (Λουκ. ε ,́ 26).

Οἱ ὀπαδοί τῶν ἄλλων θρησκειῶν ὄχι μόνον δέν πι στεύ-
ουν σέ Θεόν Σταυρωθέντα, ἀλλά καί σκανδαλίζονται ἀπό 
τήν ἰδική μας πίστι. Ὁ σταυρικός θάνατος τοῦ Κυρίου εἶναι 
κα τά τόν Ἀπόστολο Παῦλο γιά τούς Ἰουδαίους σκάνδαλο 
καί γιά τούς Ἕλληνες (εἰδωλολάτρες καί φιλοσόφους) μω-
ρία. Γιά μᾶς ὅμως τούς Χριστιανούς εἶναι καύχησις, Θεοῦ 
δύ να μις καί Θεοῦ σοφία (Πρβλ. Ά  Κορ. α ,́ 23-24).

Ἀναφέρει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὅτι κάποιος ἐ-
ρώτησε εἰρωνικά ἕνα Χριστιανό, ἐάν πιστεύῃ σέ θεό ἐσταυ-
ρω μένο, καί ἐκεῖνος ἀπήντησε ὅτι πιστεύει σ᾿ Αὐτόν πού ἐ-
σταύρω σε τήν ἁμαρτία (Ὁμιλ. Εἰς τόν Τίμιον καί Ζωοποιόν 
σταυ ρόν).

Αὐτός ὁ Ἐσταυρωμένος Θεός μας ποτέ δέν ἠθέλησε νά 
προσηλυτίσῃ ὀπαδούς, ἐξωραΐζοντας τίς δυσκολίες τοῦ ἀγῶ-
νος τῶν πιστευόντων σέ Αὐτόν ἤ ὑποσχόμενος ἄνετη ζωή. 
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Παράδοξο καί τό γεγονός τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς: «Πα-
ρά δοξα σήμερον εἶδον τά ἔθνη πάντα ἐν πόλει ∆αυΐδ, ὅτε
τό Πνεῦμα κατῆλθε τό Ἅγιον, ἐν πυρίναις γλώσσαις...» (α΄
στιχηρόν Αἴνων Πεντηκοστῆς).

Παράδοξος, κατά τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, καί
ἡ δευτέρα κοινωνία, τήν ὁποία ὁ Κύριος συνῆψε μέ τόν ἄν-
θρωπο διά τῆς ὑποστατικῆς ἑνώσεως τῶν δύο Του φύ σεων,
πολύ παραδοξοτέρα τῆς πρώτης στόν Παράδεισο κοι νω νίας:
«ὅσῳ πρῶτον τοῦ κρείττονος μεταδούς, ὕστερον με τέλα βε
θέλων τοῦ χείρονος, ἵνα καί τήν εἰκόνα σώσῃ καί τήν σάρ-
κα ἀθανατίσῃ».

Παράδοξο, κατά τόν ἅγιο ∆αμασκηνό, εἶναι καί τό Μυ-
στή ριο τῆς Ἁγίας Τριάδος: «Μίαν θεότητα... ἐν τρισί τε λεί αις
ὑπο στάσεσι γνωριζομένην καί προσκυνουμένην... ἀσυγχύ-
τως ἡνωμέναις καί ἀδιασπάστως διαιρουμέναις» (Ἔκ δο σις
Ἀ κριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως).

Ὅλα αὐτά τά Μυστήρια τά προσεγγίζουμε μέ τήν πίστι
καί τήν ἀγάπη πρός τόν Κύριο, πού σημαίνει σταύρωμα τῆς
πε ριωρισμένης ἀνθρωπίνης λογικῆς, γιά νά ὑψωθοῦμε στήν
θεία λογική. Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή χριστιανική ταπείνωσις,
νά δεχόμαστε ὅτι τά μυστήρια αὐτά δέν κατανοοῦνται μέ
τήν πτωχή λογική τοῦ πεσόντος ἀνθρώπου καί ὅτι, ἐνῶ δέν
εἶ ναι παράλογα, εἶναι ὑπέρλογα. Γἰ  αὐτό ὁ ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Θεολόγος ἔλεγε ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι θεολογοῦμε ἁλιευτικῶς
καί ὄχι ἀριστοτελικῶς, δηλαδή κατά τόν τρόπο τῶν ἁλιέων
(Ἀπο στόλων) καί ὄχι τῶν φιλοσόφων.

σουν τόν κόσμο, σταυρώνοντας τούς ὑποτιθεμένους ἐ χθρούς 
τους καί ὄχι σταυρούμενοι γἰ  αὐτούς, ὅπως ἔκανε ὁ Κύ ριος 
πού σταυρώθηκε γιά τούς σταυρωτάς Του καί προσ ηύ χε το 
πρός τόν Πατέρα Του: «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴ δα σι 
τί ποιοῦσι» (Λουκ. κγ ,́ 34).

Μήπως οἱ λεγόμενοι σταυροφόροι τοῦ Μεσαίωνος καί οἱ 
σημερινοί ποικίλοι διάδοχοί τους δέν σταυρώνουν τόν Χρι-
στό στά πρόσωπα χιλιάδων ἀθώων ἀνθρώπων; ∆ἰ  αὐτούς 
βλα σφημεῖται τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ στά ἔθνη.

* * *

Παράδοξα, κατά τούς ἁγίους Πατέρας, δέν εἶναι μόνον 
ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἀλλά ὅλα τά μυ στή-
ρια τῆς σωτηρίας μας.

Παράδοξος, κατά τόν ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο, ὁ το-
κετός τῆς Παρθένου Μαρίας.

Παράδοξος ἡ σάρκωσις τοῦ Λόγου, κατά τόν ἅγιο Γρηγό-
ριο τόν Θεολόγο: «Ὤ τῆς καινῆς μίξεως! Ὤ τῆς παραδόξου 
κράσεως! Ὁ ὤν, γίνεται· καί ὁ ἄκτιστος, κτίζεται· καί ὁ ἀχώ-
ρητος χωρεῖται».

Παράδοξο, κατά τόν ἅγιο Ἱππόλυτο, τό «πῶς ὁ ἀκατά-
ληπτος ἀγγέλοις καί ἀόρατος ἀνθρώποις ἐπί τό βάπτισμα 
ἔρχεται ὡς ηὐδόκησεν».

Παράδοξος, κατά τόν ἅγιο Ἐπιφάνιο, καί ἡ εἰς ᾍδου κά-
θο δος καί ἡ παρουσία Του στά καταχθόνια.

Παράδοξος ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασίς Του.
Παράδοξος ἡ εἰς οὐρανούς Ἀνάληψίς Του.
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συ νή θειες τῶν συντοπιτῶν τους στήν ἐνδυμασία καί στήν
δια τροφή καί στήν ὑπόλοιπη βιοτή τους, ἀλλά ὅλα δείχνουν
ὅτι ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τους εἶναι θαυμαστός καί ὁμο λο  γου-
μένως παράδοξος».

* * *

Μέ αὐτές τίς σκέψεις προσεγγίζουμε καί ἐφέτος τόν
Σταυρό καί τήν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας. Γνωρίζουμε τήν
ἀδυναμία μας νά ζήσουμε σέ ὅλο της τό βάθος τήν θαυμαστή
καί παράδοξο χριστιανική ζωή, πού ζητεῖ ὁ Κύριος. Μόνο μέ
τήν ἰδική Του Χάρι μποροῦμε μέ τόν καθημερινό μας ἀγῶνα 
νά συσταυρούμεθα καί νά συνανιστάμεθα μαζί Του. Καί μέ
ὅλη τήν Ἐκκλησία τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων καί
τῶν ἐπί γῆς ἀγωνιζομένων νά ἀναφωνοῦμε: «Τόν Σταυρόν
Σου προσκυνοῦμεν ∆έσποτα καί τήν Ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν
δο ξά ζομεν».

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ἅγιον Πάσχα 2005

Ὁ μακαριστός Βλαδίμηρος Λόσκυ ἔβλεπε νά ὑπάρχῃ στά 
δόγματα τῆς Ἐκκλησίας μία ἀντινομία: «∆ιά τόν λόγον αὐ-
τόν τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας παρουσιάζονται συχνά εἰς 
τό ἀνθρώπινον λογικόν ὑπό τό σχῆμα ἀντινομιῶν τόσον πε-
ρισ σότερον ἀδιαλύτων, ὅσον τό μυστήριον, τό ὁποῖον ἐκφρά-
ζουν, εἶναι μεγαλοπρεπέστερον. ∆έν πρόκειται προσαρμόζον-
τες τό δόγμα εἰς τήν ἀνθρωπίνην διάνοιαν νά κα ταρ  γήσω μεν 
τήν ἀντινομίαν, ἀλλά νά μεταβάλωμεν τό πνεῦ μα μας, διά 
νά δυνηθῶμεν νά φθάσωμεν εἰς τήν θεωρίαν τῆς ἀλη θείας, 
ἡ ὁποία μᾶς ἀποκαλύπτεται, ἐνῷ ὑψούμε θα πρός τόν Θεόν 
καί ἑνούμεθα μετ᾿ Αὐτοῦ κατά τό μεγα λύ τε ρον δυνα τόν μέ-
τρον» (Μυστική Θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας).

Ἡ ἀντινομία καί τό παράδοξο πού ὑπάρχουν στήν Πίστι 
μας καταδεικνύουν καί τό ὅτι αὐτή εἶναι ἐκ Θεοῦ οὐράνιος 
ἀποκάλυψις καί ὄχι ἀνθρωπίνη ἐπινόησις, σέ ἀντίθεσι μέ 
ἄλλες, εὔκολες στήν ἀνθρωπίνη λογική, θρησκεῖες.

Παράδοξος ἐν τέλει εἶναι καί ἡ ἐν Χριστῷ ζωή τῶν πιστῶν 
Χριστιανῶν, ἐπειδή μετέχουν στήν σταυροαναστάσιμη ζωή 
τοῦ Χριστοῦ. Ἐνῶ περιπατοῦν στήν γῆ, πολιτεύονται ἐν οὐ-
ρα νοῖς. Ζοῦν στόν κόσμο, ἀλλά μέ οὐράνιο φρόνημα καί 
προ ο  πτική αἰωνιότητος. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ: «Ξένον τό-
κον ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου τόν νοῦν εἰς οὐρανόν 
με τα θέντες» (Ἀκάθιστος Ὕμνος).

Ὁ συγγραφεύς τῆς «Πρός ∆ιόγνητον ἐπιστολῆς» ἤδη κα-
τά τήν μετα-αποστολική περίοδο ὁμιλεῖ γιά τό παρά δο ξο 
τῆς ζωῆς τῶν Χριστιανῶν: «Κατοικοῦν βέβαια πόλεις ἑλληνι-
κές καί βαρβαρικές, ὅπου ὁ καθένας ἔτυχε, ἀκολουθοῦν τίς 
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ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΣΥΜΕΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΩΤΑΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ

Περί τοῦ ἁγίου καί θείου ἀγγελικοῦ σχήματος 

καί περί ἡσυχαστῶν, κοινοβιατῶν καί ὑποτακτικῶν.

Συμεών ἐλάχιστος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά χάριν 
καί ἔλεος Αὐτοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, (ἀπο-

στέλ λω τήν παροῦσα ἐπιστολή) πρός τούς πατέρες καί ἀδελ-
φούς πού κατοικοῦν στήν Ἱερά καί θειοτάτη Μεγίστη Λαύ-
ρα, τήν ὁποία ἔκτισε στόν Ἄθωνα ὁ θεοφόρος καί μέγι στος 
με ταξύ τῶν Πατέρων Ἀθανάσιος, καθώς καί πρός ὅλους 
τούς Ἁγιορεῖτες πού ἁγιάσθηκαν ἐν Χριστῷ ἀπό τό ἱερό 
λου τρό καί ἀπό τό δεύτερο βάπτισμα τοῦ ἀγγελικοῦ καί σω-
τηριώδους σχήματος. Σᾶς εὔχομαι νά ἔχετε ἀπό τόν Παντο-
κρά  τορα Θεό χάρι, ἔ λεος, εἰ ρήνη, καί κάθε τί ἄλλο θεϊκό 
πού συντείνει στήν πνευματική σας ἐπίδο σι, μέ σκοπό τήν 
προ κοπή καί τήν ἀνάβασι τῆς κατά Θεόν πολιτείας σας, 
τήν διατήρη σι τῆς ἐναρέτου ζωῆς πού ἐπεκτείνεται ἀπό σᾶς 
πρός ὅλο τόν κόσμο, καί τήν κληρονομία τῆς ἀθανάτου καί 
μακαρίας ἐκείνης ζωῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί τόν τελικό μας 
σκοπό. Αὐτή εἶναι τό τέλος καί ἡ ἀνάπαυσις ἀπό τούς πα-

ρόντες κόπους, καί γἰ  αὐτήν κυρίως ὑπάρχει κά θε δη μιούρ-
γη μα τοῦ Θεοῦ καί γίνεται κάθε πρᾶξις Του πού ἀφορᾶ 
πρός ἐμᾶς, καί μάλιστα τό μέγα, θεϊκώτατο, καί συγ χρό νως 
φρικτό και ἀνέκφραστο ἔργο τῆς ἐν ανθρω πή σεως τοῦ Θεοῦ
Λόγου, ὁ ὁποῖος ἦλθε μαζί μας, ἔγινε ἄνθρω πος, γιά νά γίνου-
με κι ἐμεῖς ἕνα μαζί του, καί νά εἴμαστε μαζί του αἰώνια. Μέ 
τή σειρά μου κι ἐγώ ζητῶ τίς πάναγνες καί εὐπρόσ δε κτες
προσ ευχές σας πρός τόν Θεό.

Εὐχαριστῶ τόν αἴτιο τῶν ἀγαθῶν Πανάγαθο Θεό, ἀδελ-
φοί μου, γιά τήν εἰλικρινῆ καί ἀνυπόκριτη ἀγάπη σας, ἀπό
τήν ὁποία παρακινηθήκατε, πήρατε ἀπό μέ να κάποια μικρή
ἀφορμή καί μοῦ στείλατε γράμματα γεμᾶτα ἀπό θεία ἀγά πη
καί πλημμυρισμένα ἀπό πνευματική παρηγοριά, πού ἀπο-
δεικνύουν τόν πόθο καί τήν εἰλι κρινεστάτη ἀγάπη σας πρός
τόν Θεό. Αὐτή ἡ ἀγάπη σᾶς ἔκανε νά ζητᾶτε πρά γματα πού
ὑπερβαίνουν τίς δυνάμεις μας καί μᾶς παρα κινεῖτε νά σᾶς
διδάξουμε. Ἔτσι μᾶς ἐκ παιδεύετε μέ τήν ταπεινοφρο σύ νη, 
μᾶς ὁδηγεῖτε νά ἀντιληφθοῦμε τήν δική μας ἀσθένεια, μᾶς
δι δάσκετε ποιός εἶναι ὁ καρπός τῆς ἀρετῆς αὐτῆς, τό γε γο-
νός δη λαδή ὅτι ἡ ταπεινοφροσύνη ἀνεβάζει πάνω ἀπό τούς
οὐ ρανούς αὐτόν πού τήν ἀ κολουθεῖ, καί τόν καθιστᾶ σύν-
θρο νο μέ τόν Θεό. ∆ιότι καί Ἐκεῖνος πού κατέ βηκε μέ χρις
ἐμᾶς, ἐπτώχευσε κατά σάρκα1 καί διά τοῦ θανάτου ἔ φθα σε
μέχρι τά κατώτερα μέρη τοῦ Ἅδου, ὁ ἴδιος εἶναι πού ἀνέβη-
κε πάνω ἀπό κάθε ἐξουσία καί δύναμι καί κάθησε στά δε-

1. Β΄ Κορ. 8, 9.
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ξιά τοῦ Πατρός2, χωρίς νά φύγη καθόλου ἀπό τούς ἀπερι-
γρά πτους καί ἀΰλους κόλπους Του.

Ἐσεῖς λοιπόν οἱ μοναχοί λόγῳ τῆς ἀγάπης σας ἔχετε μέ-
σα σας ἔνοικο τόν ἴ διο τόν Ἰησοῦ Χριστό μαζί μέ τόν Πατέ-
ρα, σύμφωνα μέ τήν ἐπαγγελία του, καθώς ὑ ποσχέθηκε ὅτι 
θά ἐνοικήση μέσα σ᾿ αὐτούς πού τόν ἀγαποῦν3, καί θά ἀξιω-
θῆ τε νά ἐπιτύχετε τούς θείους μακαρισμούς, ἐπειδή καί αὐ το-
γνω σία ἔχετε καί πτωχεία στό πνεῦμα. Ἐγώ ὅμως πού ἀνέ βη-
κα στό διδασκα λικό θρόνο, τί ἀπολογία θά βρῶ, ἀφοῦ ὄ χι 
μόνο δέν γνωρίζω καλῶς τόν ἑαυτό μου, ἀλλά οὔτε κι αὐ τά 
πού ἔχω μπροστά μου; Ἐννοῶ δηλαδή αὐτά τά εὐτελῆ καί 
ἐπί γεια, πού ἀφοροῦν κάποια αἰσθητή ἐργασία. Ἄν λοιπόν 
γἰ  αὐτά τά αἰσθητά ἔχω ἄγνοια καί ἀμέλεια, τί θά μπο ροῦ-
σα νά πῶ γιά τά ὑψη λότερα καί τά θειότε ρα, ἐκεῖ πού διό-
λου δέν μπόρεσα νά ἀνεβάσω τό νοῦ μου ἔστω καί γιά λίγο 
καί νά στηρίξω τήν διάνοιά μου οὔτε νά γευθῶ κάτι ἀπό τά 
ὑπέρ φύσιν; Συνεπῶς αὐτός πού δέν τά γεύθηκε καί δέν ἔχει 
καμ μία αἰσθητή ἐμπει ρία, πῶς θά σᾶς μιλήση γιά ὅ σα δέν 
γνω ρίζει;

Μά ἐπειδή πρέπει νά πειθόμαστε στούς ἀδελφούς καί 
πατέ ρες μας, ἀφ᾿ ἑ νός λόγῳ ὑπακοῆς, ἀφ᾿ ἑτέρου λόγῳ ἀγά-
πης, καί νά ἐμπιστευόμαστε σέ ὅσα προστάγματα εἶναι κατά 
Θεόν, πῆρα κι ἐγώ θάρρος νά ἀναλάβω αὐτήν τήν δια κο νία, 
νά γράψω αὐτόν τόν μικρό λόγο μέ πολύ φόβο καί τρό μο, ἄν 
καί τό ἀνέβαλα πολύ καιρό, γιατί καταλάβαινα τήν μεγάλη 

2. Ἐφεσ. 1, 20-21.
3. Ἰωαν. 14, 23.

εὐθύ νη καί τήν ὀφειλή τοῦ πράγματος. Μέ ἐμπιστοσύνη λοι-
πόν στόν Χριστό ἔρχομαι τώρα καί στίς δικές σας προτρο-
πές, ἀφοῦ πρωταρχικά ἐκζητήσω ὡς συνεργούς τίς δεήσεις
σας πού εἶναι γεμᾶτες ἀγάπη, ἔτσι ὥστε μ᾿ αὐτή τή μικρή
ὑπό μνησι νά πῶ κάτι ἀπαραίτητο γιά τήν οἰκοδομή αὐτῶν
πού χρειάζονται οἰκοδομή. Καί τοῦτο διότι εἶμαι σίγουρος
ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπό σᾶς ὄχι μόνο δέν ἔχετε ἀνάγκη ἀπό
τήν δική μου ὑπόμνησι, ἀλλά μπορεῖτε μέ τήν δύναμι τοῦ 
Χρι στοῦ νά ὁδηγῆτε καί ἄλλους μέ τά λόγια καί τίς ἱε ρές
πρά ξεις σας, πρᾶγμα πολύ ἀνώτερο ἀπό τόν λόγο. Ἀρχί ζω 
λοιπόν ἀπό ἐδῶ, στό θει ότατο ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, νά ἀνα-
πτύσ σω τίς ἐλάχιστες ὑπομνή σεις μου.

Γνωρίζετε καλά, ἱερό σύστημα καί θεῖον ἀφιέρωμα, πώς
ἐ πειδή ἡ φύσις μας κτί σθηκε ἔλλογη, πρέπει νά ὁδηγῆται καί 
ἀπό τόν λόγο, ἄν βέβαια αὐτή θέλει νά βαδίζη κατά φύσιν.
Ἄν ὅμως δέν ἐνεργῆ σύμφωνα μέ τόν λό γο, θά κινῆται πα-
ρά λογα, καί κάθε τί παράλογο, εἶναι καί ἄλογο. Ἀκόμη πε-
ρισ σότερο, τόσο πολύ ἀπομακρύνεται ἀπό τήν λογική φύσι, 
πού δέν θά ἐνεργῆ οὔτε κατά τήν φύσι τῶν ἀλόγων ζώων. 
Ἐπειδή ἐκεῖνα εὔλογα ζοῦν χωρίς λόγο, γιατί ἔ τσι εἶ ναι ἀ-
πό τή φύσι τους. Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος πού κτίσθηκε λογι κός,
ὅταν ζῆ καί πολιτεύεται ἀ λόγως, ζῆ παρά φύσιν καί κα ταν-
τᾶ χειρότερος ἀπό τά ἄλο γα ζῶα. Ἄν λοιπόν εἶναι ἀπα ραί-
τη το νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό λόγο, καί καρπός τοῦ λό-
γου εἶναι νά κάνουμε τά πάντα μέ κάποιο σκοπό, καί νά 
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τρέ χου με ἀ ποβλέποντας σέ κάποιο τέλος (σκοπό)4, καθώς 
λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, καί νά ζοῦμε ἐκεῖ ὅπου εἶναι τό 
πολίτευμά μας5 –διότι κάθε δημιούργη μα ἔχει διά τοῦ λόγου 
τόν σκοπό του, πρός τόν ὁποῖο ἀποβλέπει καί κατα λή γει 
κάθε πρᾶγμα– εἶναι ἀναγκαῖο καί ἐμεῖς νά βαδί ζουμε σύμ-
φω να μέ τόν λόγο, καί νά σπεύ δουμε πρός αὐτόν μέ ὅλη μας 
τή δύναμι, καί νά διευθετοῦμε τή ζωή τοῦ μοναχικοῦ μας 
σχήμα τος σύμφωνα μέ τόν θεῖο σκοπό. Ἄς ἐξετά σουμε λοι-
πόν ποιός εἶναι ὁ λό γος καί ποιός ὁ σκοπός τοῦ σχήμα τος, 
καί ἄς τρέξουμε ὁλοπρόθυμα πρός αὐ τόν, ἀδελφοί.

Πολλά ἔχουν πεῖ οἱ Ἅγιοι γἰ  αὐτό τό θέμα. Μά ἐπειδή ἐ-
γώ θεωρῶ πώς δέν τό γνωρίζω καλά, συλλέγοντας λίγα ἀ πό 
τά πολλά, λέγω ὅτι ὁ λόγος πού ὑπάρχει τό μοναχικό μας 
σχῆ μα εἶναι αὐτός: Ἡ ἀνάκτησις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, 
ἡ ἀπο κατάστασις τοῦ ἀρχαίου καί πρωταρχικοῦ θείου σκο-
ποῦ πού εἶ χε ὁ ∆ημιουργός Θεός γιά τόν ἄνθρω πο, ἡ ἐπανα-
φο ρά του σέ πολύ ἀνώτερη κατάστασι ἀπό τήν ἀρχι κή, καί 
ἡ ἀν τίθεσις πρός τήν παράβασι τῶν πρω το πλάστων. Καί 
προ σέ ξα τε ὅτι ἀρχικῶς ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε μόνος, πρίν ἀ-
κό μη πλασθῆ ἡ γυναίκα. Αὐτό θέλει καί τό μο να χι κό σχῆμα, 
ἀ φοῦ λέγεται μονα δι κό, καί αὐτός πού τό ἔχει κα λεῖ ται μονα-
χός. Τέλειος ὁ Ἀδάμ ἀπό παρθένο γῆ, τέ λειος κι ὁ μονα χός 
στήν ἡλικία γιά νά ἐννοῆ, καί στήν ψυ χή γιά νά ἀγαπᾶ καί 
νά ἐκζητῆ νά μάθη ὅσα ἀφοροῦν τό σχῆ μα. Λόγῳ πό θου κα-
θα ρότητος, γυμνός ἀπό ροῦχα ὁ πρῶτος ἄνθρω πος. Ἀλλά 

4. Φιλιπ. 3, 14.
5. Φιλιπ. 3, 20.

καί ὁ μοναχός ὑπόσχεται ἀκτημο σύ νη. Ἀπα θής ὁ Ἀδάμ, χω-
ρίς γυναίκα καί ἁγνός. Τό ἴ διο καί ὁ τρό πος τοῦ σχήμα τος.
Σοφός ἐκεῖνος καί γνώ στης τῶν θείων ἐντο λῶν. Αὐτό θέλει
καί τό σχῆμα, νά κάνου με τά πάντα μέ πνευματικά κρι τή ρια 
καί κατά τό θεῖο θέλη μα. Συναναστρέφεται τόν Θεό ἐκεῖ νος
καί γίνεται θεα τής τοῦ καλοῦ. Αὐτό εἶναι καί τό ἀ κατά παυ-
στο ἔργο τοῦ μοναχοῦ, ἡ συναναστροφή μέ τόν Θεό. Παρ-
θένος ἐκεῖ νος στήν Ἐδέμ. Αὐτό ὑπόσχεται καί ὁ μονά ζων καί
ὀφεί λει νά τηρῆ ἀπαραιτήτως. Παραδείσια ζωή ἀπολάμβανε
ἐκεῖ νος, χωρίς μέρι μνες, χω ρίς ταλαιπωρίες, τρώγον τας τρο-
φή αὐ τοφυῆ. Κι ὁ μοναχός προτιμᾶ νά ζῆ στά ἱερά μονα στή-
ρια ἤ στίς ἐρήμους, ἀπολαμβάνοντας μέ χαρά τίς τρυφές τῆς
ἐγ κρα τείας, καί τρεφόμενος μέ τίς διά φορες ἐργα σίες, σάν μέ
πνευ ματική τροφή. Ἡ προσ ευχή φρον τί δα τοῦ Ἀδάμ. Αὐ τό
καί τό χαρακτηριστικό τοῦ μονά ζον τος. Ἐντο λή στόν πρῶ-
το ἄνθρωπο νά ἐργάζεται καί νά φυ λάσση τόν Πα ράδεισο6.
Αὐτό καί τό ἰδιαίτερο πρόστα γμα πρός τούς μονα χούς, νά 
ἐνερ γοῦν τά τοῦ Θεοῦ, νά φυ λάσ σουν τά τοῦ Θεοῦ, νά σκέ-
πτων ται τόν Θεό, νά φέ ρουν μέσα τους τόν Θε ό, νά εἶναι
ἀ χώ ρι στοι μέ τόν Θεό. Καί ἡ ἐξαίρετη ὀφειλή πού δόθη κε
στόν πρῶτο ἄνθρωπο, ἡ προσοχή καί ἡ τήρησις τῆς θεί ας ἐν-
το λῆς, αὐτό πού συνιστᾶ τήν τέλεια ὑπακοή. Αὐτό εἶναι καί 
τό θεμέλιο τοῦ μοναχοῦ. ∆ῶρο ἡ ἀθανασία δόθηκε ὡς ὑπό-
σχε σις τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, ἄν τηρήση τήν ἐντολή.
Αὐτό εἶναι καί ὁ σκοπός τοῦ μοναχικοῦ σχήματος. Συνο-

6. Γέν. 2, 15.
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πτικῶς εἶναι αὐ τά, καί πολύ περισσότερα ἀπό αὐτά, γιά τά 
ὁποῖα κατευθύνεται τό μοναχικό σχῆμα πρός τόν ἀρχι κό 
θεῖο σκοπό τοῦ ἀνθρώπου, καί συγχρόνως εἶναι καί ἀνα δη-
μι ουρ γία τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.

Ἄς ἐξετάσουμε τώρα πῶς τό σχῆμα τῶν μοναχῶν εἶναι 
κατάργησις τῆς παραβάσεως. Ἔ πε σε ὁ Ἀδάμ λόγῳ ἐπάρσε-
ως καί φιληδονίας. Ὅμως τό σχῆ μα θέλει ταπείνωσι καί ἐγ-
κρά τεια. Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος νικήθηκε ἀπό τήν φιλαυ τία, 
ἀπό τό δικό του θέλημα, καί τήν ἀνυπακοή του στόν Κτίστη. 
Ὅμως τό σχῆμα τοῦ μοναχοῦ συ νιστᾶ τήν ἀθέτησι αὐτῶν, 
ἐφ᾿ ὅσον μέ αὐτεξούσια προαίρε σι ἀναι ρεῖ τό αὐτεξούσιο 
καί τό προσφέρει ὡς δῶρο στόν ∆ω ρεο δότη. Ἐπειδή μέ τήν 
δια κονία πρός τούς ἄλλους κατα στρέ φει τό οἰκεῖον θέλημα, 
καί αὐτό φυσικά εἶναι τό ἔργο τοῦ ὑποτακτικοῦ, τό νά μή κά-
νη διόλου τό δικό του θέλημα. Αὐ τό εἶναι ἄρνησις τοῦ αὐτε-
ξουσίου, γιά χάρι τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁ ποῖος ἔκανε τόν ἄνθρωπο 
αὐτεξούσιο. Μεγάλο πρᾶγμα νά νι κᾶς τή φύσι σου, νά μή 
ζῆς σύμ φωνα μέ τό θέλημά σου, καί ἀ ναγ καῖο σάν ἀπόδοσι 
χρέ ους, νά κόβης τό θέλη μά σου, γιά χά ρι Ἐκείνου πού σοῦ 
ἔδω σε τό θέλημα, καί τοῦτο νά τό κά νης θε ληματικά. Καί τό-
τε κυρίως εἶναι δυνατόν νά ἐνεργῆ πρα γμα τικά τό αὐτεξού-
σιο καί τό θέλημα τοῦ ἀνθρώπου, ὅ ταν ἑκού σια θέλη τό θέ-
λημα τοῦ ∆ημιουργοῦ.

Φιληδονία καί φιλοδοξία ἦσαν τά αἴτια τῆς πρώτης πτώ-
σεως. Ἀλλά τό σχῆμα ἀντιστέκεται σ᾿ αὐτά, ἐφ᾿ ὅσον ἐπαγ-
γέλ λεται πόνους, θλίψεις, ταπεινοφρο σύνη, ἐξουδενώ σεις μέ 
πτωχεία. Κατάργησε τήν ἁγνότητα καί τήν παρθενία τό πα-

ρά πτωμα τοῦ Ἀδάμ. Ἀρχή καί ρίζα τοῦ σχήματος ἡ παρ θε-
νία, ἡ καθαρότης, ἡ ὑπόσχεσις τῆς σωφροσύνης. Ἀναι σχυν-
τία πρός τόν Θεό, ἀποφυγή τοῦ Θεοῦ, ἐντροπή καί κρύ ψιμο
προξένησε ἡ παράβασις τοῦ Ἀδάμ. Ὅμως τό σχῆ μα γίνεται
συντελεστής ἀνεξάλειπτης θείας μνήμης καί ἑνώ σεως μέ τόν
Θεό, παρρησίας καί θάρρους πρός Αὐτόν. Ἀφορ μή σκο τι-
σμοῦ, γυμνώσεως, ἐξορίας καί θανάτου ἔ γινε ἡ παρακοή.
Πρό ξε νος φωτισμοῦ, θείας δόξης, ζωῆς καί ἐξοικειώσεως μέ
τόν Θεό ἔγινε τό θεῖο σχῆμα, ἀφοῦ κατάρ γησε ὅλα τά δεινά
τῆς πα ραβάσεως καί ἀνόρ θωσε τόν ἄν θρω πο.

Λόγῳ τήν γυμνώσεως τοῦ Ἀδάμ, γυμνώνεται καί ὅποιος
θέ λει νά μονάση. Λό γῳ τῆς παρακοῆς τῶν Πρωτοπλάστων, ὁ
μο να χός ὁμολογεῖ δουλεία καί ὑπακο ή στόν Χριστό ἕως θα-
νά του. Λόγῳ τῆς πρώτης ἡδονῆς, ὑπόσχεται θλῖψι καί στε νο-
χώριες. Λόγῳ τῶν δερματίνων χιτώνων, φορεῖ τρίχινο ἔνδυ-
μα. Λόγῳ πέν θους γιά τόν θάνατό μας, ἐνδύεται τά μαῦ ρα.
Λόγῳ τῆς ἐξορίας ἀπό τήν Ἐδέμ, κατοικεῖ στά μονα στή ρια.
Μέ λίγα λόγια, ἄν ἐξετάσης καθετί μέ λεπτομέρεια, θά βρῆς
ὅ λα τά μοναχικά νά ἀκολουθοῦν κανονικά ἐκεῖνα, καί ἐπί 
πλέον ἡ ζωή τῶν μοναχῶν νά εἶναι ἡ ζωή τοῦ Παραδείσου,
καί ἡ ἐκπλήρωσις καί ἀποκατάστασις ἐκεί νου τοῦ πρώτου
θεϊκοῦ σκοποῦ. ∆ιότι ὁ Θεός ὁ ἴδιος ἀφοῦ δημιούρ γησε μόνο
τόν ἄνθρωπο νά εἶναι ἐλεύθερος ἀπό τά γήϊνα, ἀπαθής, ἀμέ-
ριμνος, χωρίς νά φροντίζη τή σάρκα του, ὅλος οὐ ράνιος, σέ
κοινωνία μέ τόν ἴδιο καί μέ τούς Ἀγγέλους, ἐπιθυμοῦσε καί 
νά παραμείνη σ᾿ αὐτή τήν κατάστασι. Συνεπῶς τό μοναχικό
σχῆμα ἐκπληρώνει τό ἀρχικό θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄν-
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θρω πο, ἀποκαθι στᾶ τό κατ᾿ εἰκόνα καί συνιστᾶ τήν ὑπακοή 
στόν Θεό. Ἀπεναντίας ἡ κοσμική ζωή εἶναι ζωή τῆς παρα-
κοῆς, τῆς ἐξορίας ἀπό τήν Ἐδέμ καί πολιτεία τῆς φθο ρᾶς 
καί τῆς κατακρίσεως.

Γἰ  αὐτό ἡ ζωή τῶν μοναχῶν ἐπιτυγχάνει τήν ἀμετάβλητη 
καί ἀθάνατη ζωή, καί διορθώνει τήν θνητότητα καί τήν 
φθαρτότητα τοῦ ἀνθρώπου. Ὡς ἐκ τούτου ὄχι μόνο μετέχει 
στά προαναφερθέντα γνωρίσματα τοῦ Παραδείσου, ἀλλά 
μι μεῖ ται σέ μεγάλο βαθμό καί τόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ Χριστό. 
Ὁ μο ναχός εἰκονίζει καί φέρει μέσα του ὅλον τόν Χριστό, ὁ 
ὁποῖος ταπεινώθηκε, ἐνδύθηκε δούλου μορ φή λόγῳ ὑπακο-
ῆς πρός τόν Πατέρα, ὑποτάχθηκε στούς γονεῖς του, ἔζησε τό-
σο πτω χός, ὥστε δέν εἶχε ποῦ νά γείρη τήν κεφα λή του, ἐν-
δυό ταν τρίχινα ροῦχα, ἔτρωγε ὅ,τι βρι σκό ταν, περιπατοῦ σε, 
ζοῦσε ἀπέ ριττα, ἄλλοτε συνα ναστρεφόταν μέ τούς πολλούς 
καί ἐ πι τε λοῦσε ἔργο ὑπη ρέτου –χαρακτηριστικό τῶν ἐρημι-
τῶν καί κοι νοβιατῶν ὑποτακτι κῶν– κι ἄλλοτε ἀνα χω ροῦ σε 
γιά πολ λές ἡμέρες στήν ἔρημο, ἔμενε στά ὄρη, προσευχό ταν, 
νή στευε, συνα να στρε φόταν μέ θηρία, ὑπη ρε τεῖ το ἀπό τούς 
Ἀγ γέ λους, γιά νά δείξη τούς τρόπους τῆς ἀναχω ρήσεως καί 
τῆς ἡσυ χίας, ζοῦσε παρθενικά καί ὑπέμενε πολλές θλίψεις καί 
συ κο φαν τίες. Τέλος προδιδόταν, σταυ ρω νό ταν, παραιτεῖτο 
μέ χρι θανάτου ἀπό τό οἰκεῖο θέλη μα τῆς σαρκός, ἕως ὅτου 
πα ρέ θεσε τό θεῖο πνεῦμα του στά χέρια τοῦ Πατρός. Ὅλα 
αὐ τά βέ βαια διεπράχθησαν ἀπό τόν Θεό Λόγο γιά χάρι τῆς 
ἀ να κλή σεως τῶν ἀνθρώπων, καί πα ράλ ληλα διδάσκουν τήν 

ὑ πα κοή μέχρι θανάτου καί τήν ἐσταυρωμένη πολιτεία τοῦ 
σχή μα τος σ᾿ αὐτούς πού ἐπιθυμοῦν νά τόν μιμηθοῦν.

Αὐτό τό σχῆμα εἶναι ἀντίγραφο καί τῶν Ἀγγέλων. Ἁγνοί
κι ἐκεῖνοι, καί ὡς ἄϋλοι, ἀπερίσπαστοι, λειτουργοί Θεοῦ, ὑ-
μνω δοί ἀκατάπαυστοι, ποιητές τοῦ θείου θελήματος, ἱκανοί
νά ἀκούσουν τήν φωνή τοῦ λόγου του7, ἀναφωνώντας ἀσι-
γήτως τό «ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος»8. Αὐτό βέβαια εἶναι ἀσταμά-
τητο καί ἔνθερμο ἔργο μνήμης καί θεωρίας Θεοῦ, γιαυτό καί
φλέγονται ἀπό θεῖο πόθο καί ὀνομάζονται «πῦρ φλέγον». 
Αὐ τό εἶναι καί τό κυριώτερο χρέος τῶν μοναχῶν, ἡ προσευ-
χή, μέ τήν ὁποία καί αὐτοί γίνονται πῦρ ἀπό τόν πόθο καί
τό ζῆ λο, καί ἀναδεικνύονται θεόμορφοι, μέτοχοι τοῦ φω τός
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Αὐτό τό σχῆμα μιμεῖται καί τούς Ἀποστόλους. Ἐπειδή κι
αὐτοί ἄφησαν τά πάντα, ἀκολούθησαν τόν Σωτῆρα9, τόν ἀ-
γά πη σαν περισσότερο κι ἀπό τούς γονεῖς, τήν γυναίκα καί
τά τέκνα. ∆έν ἀπέκτησαν οὔτε χρυσάφι, οὔτε ἀργύρια, σύμ-
φω να μέ τήν παραγγελία τοῦ Σωτῆρος10. Τρώγοντας ὁποια-
δή πο τε τροφή καί μέ ἕνα χιτῶνα περιφέρονταν σέ κάθε πό λι.
Μέ χρι θανάτου ἐκήρυτταν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, βαστάζον τας
τόν σταυρό στούς ὤμους τους.

Μά γιατί νά πολυλογοῦμε; Γιατί νά παρουσιάζω τόσες
πολ λές εἰκόνες, ἀφοῦ ἔθεσα ὡς θεμέλιο τοῦ μοναχικοῦ σχή-

7. Ψαλμ. 102, 20.
8. Ἠσ. 6, 3.
9. Ματθ. 19, 27.
10. Ματθ. 10, 9.
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μα τος τόν ἴδιο τόν Χριστό; Ἄν λοιπόν τό σχῆμα συμβολίζει 
τόν ἴδιο τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, καί σκοπός του εἶναι ἡ 
σταυ ρική καί ὑπερκόσμια ζωή, πόσο μεγάλο εἶναι τό χρέος 
τό δικό μας πού ἀναλάβαμε αὐτό τό σχῆμα. Κανείς πο τέ δέν 
τό φορεῖ μέ τήν βία, δεδομένου ὅτι καί ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρ δέν 
ἀναγ κάζει κανένα, λέγοντας: «ὅποιος θέλει νά μέ ἀκολου-
θήση»11 καί «ὅποιος μπορεῖ νά τό ἐφαρμόση, ἄς τό ἐφαρμό-
ση»12. Τό ἀφήνει λοιπόν στήν δική μας προαίρεσι. Ὅταν 
ὅμως θελήσουν καί ἀναλάβουν τόν χρηστό ζυγό του13 καί 
τόν σταυρό του, δέν ἐπιτρέπει πλέον νά στραφοῦν πρός τά 
πίσω14, οὔτε νά μεριμνοῦν πάλι πῶς θά ἀπαρνηθοῦν τά πρά-
γματα τῆς οἰκίας, οὔτε νά φροντίζουν νά θάψουν τόν πατέ-
ρα τους, μήτε νά μεριμνοῦν γιά τούς νεκρούς15, διότι ἐκλή-
θησαν γιά τήν αἰώνια ζωή. Γἰ  αὐτό δέν ὑπάρχει τίποτε κοινό 
ἀνάμε σα στόν κόσμο καί στούς μοναχούς, ὅπως ἀκριβῶς τό 
ἴδιο ἰσχύει καί γιά τόν ἐσταυρωμένο Σωτῆρα, καί γιά τούς 
Μαθητές του πού ἔζησαν τόν ἴδιο βίο καί νεκρώθηκαν γιά 
χά ρι Του, καθώς καί γιά τούς Ἀγγέλους του πού ζοῦν ζωή ἀ-
σώ ματη καί ὑπερκόσμια.

Θά πῆ ὅμως κάποιος: «Καλά, ἐμεῖς σῶμα δέν ἔχουμε;». 
Σω στό. Ἀλλά καί ὁ Θεός ἐνδύθηκε σῶμα. Ὅμως μᾶς ἔδωσε 
ἰσχύ κατά τοῦ σώματος, μᾶς ἐνίσχυσε κατά τῶν παθῶν, μᾶς 

11. Ματθ. 16, 24. Μάρκ. 8, 34. Λουκ. 9, 23.
12. Ματθ. 19, 12.
13. Ματθ. 11, 30.
14. Λουκ. 9, 62.
15. Ματθ. 8, 21-22. 

ἐν δυνάμωσε κατά τῶν δαιμόνων καί μᾶς ἔδωσε ἐξουσία νά
πατοῦ με ἐπάνω σέ φίδια καί σκορπιούς16. Συγχρόνως ἔβαλε
τούς Ἀγγέλους ὑπηρέτες τῆς σωτηρίας μας, συνεργούς στούς
ἀγῶνες μας, φύλακες τῆς ζωῆς μας, συμφιλιωτές καί μεσίτες,
νά χαίρωνται μέ τήν μετάνοιά μας, νά συνδράμουν στά ἀγα-
θά ἔργα μας, νά συμβοηθοῦν μέ προθυμία καί ἀγάπη. Γἰ
αὐτό καθένας ἀπό μᾶς ἄς κρατήσουμε τήν μοναχική μας τά-
ξι, ἐφ᾿ ὅσον ἔχουμε τόσους πολλούς συνεργούς, καί κοντά σ᾿
αὐτούς ὅλους ἐκείνους ἀπό μᾶς πού ἔγιναν ἰσάγγελοι, δηλα-
δή τούς Προφῆτες, πού ἦσαν τά προοίμια τῆς μοναχικῆς
ζωῆς –κορυφαῖοι τῶν ὁποίων ἦσαν ὁ Προφήτης Ἠλίας καί ὁ
Ἰω άν νης ὁ Βαπτιστής– τούς ἐξάρχους τῶν μοναχῶν, τούς θεο-
κή ρυ  κες Ἀποστόλους, τούς Μάρτυρες πού τούς μιμή θη καν
ὥς τόν θάνατο, τούς ἀσκητές καί παρθένους, καί ἐπί πλέον,
πάνω ἀπό ὅλους αὐτούς τούς Ἁγίους καί τούς Ἀγγέλους, 
Ἐκεί νην πού παρθενικῶς ἐγέννησε τόν Θεάν θρω πο Ἰησοῦ, 
πού εἶναι ἡ ρίζα τῆς παρθενίας, ἡ ἀπαρ χή τῆς ἁγνότητος καί
κα θα ρότητος, τό ἐργαστήριον τῆς ταπεινο φροσύ νης καί τῆς 
προσ ευχῆς, τό δοχεῖον τῆς ἁγιωσύνης, ἐπειδή ἔγινε οἶκος Θε-
οῦ καί χώρεσε μέσα της τόν Θεό Λόγο ἐνυποστάτως, καί κα-
τέστη πηγή φωτισμοῦ καί θείας ἐλλάμψεως, ἀληθινή μητέ ρα
καί πρόμαχος καί ἔξαρχος ὅσων φέρουν αὐτό τό σχῆμα.

Ἔχουμε λοιπόν συμβοηθούς τήν ἴδια (τήν Θεοτόκο) καί
ὅλους ἐκείνους τούς ἀνθρώπους πού ἔζησαν μέ ἁγιότητα, καί
πρό πάντων καί ἐπάνω ἀπ᾿ ὅλους καί μοναδικά μοναδικό

16. Λουκ. 10, 19.
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τόν ἀρχηγό τῆς σωτηρίας μας καί τελειωτή Ἰησοῦ Χριστό17, 
τόν Υἱό τοῦ ζῶντος Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ὑπέδειξε αὐτήν τήν 
οὐράνια ὁδό, ἔγινε ὁ ἴδιος καί ὁδός καί θύρα καί εἴσοδος 
πρός τά ὑπερουράνια, στό ὄνομα τοῦ ὁποίου ἔχει στηριχθῆ 
ἡ Ἐκκλησία, ἔχει πάψει ἡ πλάνη, ἔχουν διωχθῆ δαιμόνια, 
ἔχουν φυγαδευθῆ νοσήματα, ἔχει πεθάνει ὁ θάνατος, ἔχει 
δωρηθῆ ζωή, ἔχει δοθῆ Πνεῦμα ἅγιο καί ἔχει χορηγηθῆ σέ 
μᾶς ὅλη ἡ χάρις.

Γἰ  αὐτό ἄς σηκωθοῦμε. Ἄς δείξουμε προθυμία, ἀδελφοί 
μου. Ἄς ἀκολουθήσουμε τόν ἀγαθό ∆εσπότη μας Χριστό, 
πού μᾶς καλεῖ νά σπεύσουμε κατόπιν αὐτοῦ18 –διότι εἶναι 
φῶς– νά πορευ θοῦμε στό δρόμο του, κι ἔτσι βαδίζοντας χω-
ρίς ἐμπό δια, νά ἀνέβουμε ἐκεῖ ὅπου καί αὐτός ἀνέβηκε καί 
νά γίνου με δἰ  Αὐτοῦ συμμέτοχοι τῆς πατρικῆς δόξης. Ἔτ σι 
θά γίνου με καί φῶς τοῦ κόσμου, καί ἅλας τῆς γῆς19, καί κλει-
δο κρά τορες τῶν οὐρανῶν20, καί φίλοι καί ἀδελφοί τοῦ Χρι-
στοῦ21, καί κληρονόμοι μέν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δέ Χρι-
στοῦ, ἄν βέβαια συμπάσχουμε, γιά νά συνδοξασθοῦμε22. 
Τί πο τε δέν θά μᾶς χωρίση ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, βοᾶ 
ὁ Ἀπό στολος Παῦλος. Οὔτε θλῖψις, οὔτε στενοχώρια, μήτε 
διω γμός, μήτε παθήματα23. Ἄς μή προτιμοῦμε τίποτε περισ-

17. Ἑβρ. 12, 2.
18. Ματθ. 4, 19.
19. Ματθ. 5, 13-14.
20. Ματθ. 16, 19.
21. Ἰωαν. 15, 14-15. Ματθ. 12, 50.
22. Ρωμ. 8, 17.
23. Ρωμ. 8, 35-39.

σό τερο ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, οὔτε τά παρόντα, οὔτε
τά μέλ λοντα, καί θά ἐπιτύχουμε πολύ περισσότερα ἀπό τά 
μέλ λον τα. Ἄν βεβαίως ἀπό τόν ὑπερβολικό πόθο τοῦ Χρι-
στοῦ χάσουμε τά ἑτοιμασμένα γιά μᾶς ἀγαθά, καθώς ἐπι-
θυμοῦ σε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος24, αὐτό εἶναι μᾶλλον δεῖ γμα 
τελεί ας ἀγάπης, καί ἔτσι καί μέ τόν Θεό θά ἑνωθοῦμε, καί
τά μέλ λον τα θά ἐπιτύχουμε, διότι ὁ ∆εσπότης ἀγαπᾶ ὑπέρμε-
τρα αὐτόν πού ἔχει τέτοιον πόθο.

Νά ζοῦμε λοιπόν μέ τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, στό ὁ-
ποῖο θά κάμψουν ὅλα τά γόνατα καί θά τό ὁμολογήση κάθε
γλῶσσα25, τό ὁποῖο εἶναι καί χορηγός Πνεύματος ἁγίου. Τό
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ νά ἔχουμε στόν νοῦ, νά περιφέρουμε
στήν καρδιά, νά λαλοῦμε μέ τά χείλη. Αὐτό νά εἶναι ἡ μελέ-
τη μας, διότι ὁ Κύριος μᾶς ὑποσχέθηκε ὅτι μέ τό ὄνομά του 
θά λαμ βάνουμε καθετί πού ζητοῦμε26, καί ὅτι χωρίς τόν ἴδιο
τόν Σω τῆ ρα μας δέν θά μπορέσουμε νά κάνουμε τίποτε27.
Πολ λοί ἅ γιοι Πα τέρες πεπειραμένοι σέ αὐτό, μᾶς διδάσκουν
πῶς πρέ πει νά λέγουμε τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, νά τό μελε-
τοῦμε στήν καρ διά μας, νά συνδεόμαστε μαζί του. 

Αὐτό εἶναι τό οὐσιαστικό ἔργο καί αὐτό πραγματοποιεῖ 
τόν ἀληθινό χριστιανισμό. ∆ιότι Χριστιανός λέγεται αὐτός
πού εἶναι ὅλος συνδεδεμένος μέ τόν Χριστό, ἐννοεῖ τόν Χρι-
στό, μεριμνᾶ γιά τόν Χριστό, μελετᾶ, ζῆ καί κινεῖται γιά τόν

24. Ρωμ. 9, 1-5.
25. Φιλιπ. 2, 10-11.
26. Ἰωαν. 16, 23.
27. Ἰωαν. 15, 5.
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Χριστό, ἀναπνέει καί περιφέρει παντοῦ μόνο τόν Χριστό, 
δέν ἐπιθυμεῖ νά ἔχη τίποτε ἄλλο παρά μόνο τόν Χριστό, καί 
σύμ φωνα μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο, τόν Χριστό θεωρεῖ μονα-
δικό κέρδος28. Αὐτός εἶναι ὁ πολύτιμος μαργαρίτης του, ὁ μέ-
γας θησαυρός του, ἡ ζωή, τό φῶς, ἡ γλυκύτης καί ἡ αἰώνια 
βα σι λεία. Νά μιμηθοῦμε τήν πτωχεία, τήν ταπείνωσι καί τήν 
πραό τη τά Του, καθώς μᾶς λέγει: «μάθετε ἀπό μένα»29 καί τά 
ἑξῆς.

Ἀρχικά νά μιμηθοῦμε τήν πτωχεία τοῦ Κυρίου, γιά νά εἴ-
μα στε ἀπερίσπαστοι στό ἔργο μας, ὥστε νά μεριμνοῦμε μόνο 
τά τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀσφαλῶς ἀδύνατον νά εἴμαστε ἀμέρι-
μνοι, ὅταν συνδεόμαστε μέ τά ὑλικά. Συγχρόνως γιά νά μπο-
ρεῖ ἡ ψυχή νά ζῆ τήν κατά Θεόν φιλοσοφία περιφρονών τας 
τά παρόντα ὡς πρόσκαιρα, καί γιά νά ἀποκτήσουμε ἐμπι-
στο σύ νη στόν Θεό, καί γιά νά ἔχουμε σέ Αὐτόν ὅλη τήν ἐλπί-
δα μας.

Κατόπιν νά μιμηθοῦμε τήν ταπείνωσί του, γιά νά ἀντιλη-
φθοῦμε αὐτή τήν ἀλήθεια, δηλαδή ὅτι ἐμεῖς ὄντως κατά τήν 
φύ σι μας εἴμαστε ταπεινοί καί ἀσήμαντοι, ἀφοῦ εἴμαστε κτί-
σμα τα Θεοῦ, καί ὅτι ὁ Κτίστης μας ἔγινε σάν ἐμᾶς ταπει νός, 
γιά νά μᾶς διδάξη τήν ταπείνωσι. Ἐπίσης, γιά νά νική σουμε 
τόν ὑπερήφανο ἐχθρό πού μᾶς γκρέμισε μέ τήν ἔπαρ σι τοῦ 
λο γισμοῦ καί προσπαθεῖ πάντοτε νά μᾶς νική ση, γιά νά ἀπο-
κτή ση ἡ ψυχή μας ἐπίγνωσι τοῦ ἑαυτοῦ της, κοινωνία καί 

28. Φιλιπ. 1, 21 καί 3, 7-8.
29. Ματθ. 11, 29.

συμ φιλίωσι μέ τούς ἀδελφούς της. Αὐτά ὅλα εἶναι χαρακτη-
ριστικά τῆς ταπεινώσεως.

Τέλος νά μιμηθοῦμε καί τήν πραότητα τοῦ Κυρίου, γιά
νά γίνουμε ἥμεροι, φιλάνθρωποι, νά δεχόμαστε τά πάντα μέ
ἀγάπη, γιά νά ἀγαποῦμε καί τούς ἐχθρούς μας30, σύμφωνα
μέ τήν ἐντολή. Ἐπίσης, γιά νά ἐφαρμόζουμε τήν πρᾶξι τοῦ ἴ-
διου τοῦ ἐντολοδότου, δηλαδή νά προσευχόμαστε θερμῶς μέ-
χρι καί αὐτόν τόν θάνατό μας γιά ὅσους μᾶς βλάπτουν καί 
μᾶς θα να τώνουν, καί νά εἰρηνεύουμε μέσα μας, μέ τόν Θεό
καί μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Αὐτό εἶναι ὄντως ἔργο πραό-
τη τος, ἀπάθεια πού συνοδεύεται ἀπό ἀγάπη καί εἰρήνη.

Ὅσοι ζοῦμε στήν ἡσυχία, νά μιμηθοῦμε ὅσο μποροῦμε
τήν τέλεια ζωή πού ζοῦσε ὁ Χριστός (ὅταν ἀνέβαινε) στά ὄ-
ρη, τήν ἀπερίσπαστη, ἐγκρατῆ καί μᾶλλον ἄσιτη ζωή του, 
καί τίς προσευχές του πρός τόν Πατέρα, ἔχοντάς Τον μέσα 
μας μέ τήν μελέτη, μέ τόν νοῦ, τήν καρδιά καί ὅλο τό πνεῦμα
μας. Ἔτσι θά λάμψη καί στό ὄρος (τῆς δικῆς μας μεταμορ φώ-
σε ως) ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, χορηγώντας μας τούς ἀρ ρα-
βῶ νες τῆς αἰώνιας ἀστραπῆς καί ἀκτῖνος (τῆς Χάριτός Του), 
κα θι στών τας μας ἀληθινά τέκνα φωτός, καί υἱούς τοῦ Πα-
τρός διά τοῦ ἑαυτοῦ του, ὁ ἴδιος ὁ ἀγαπητός Υἱός, ὁ ὁ ποῖος
κατά τήν με ταμόρφωσί Του στό θεῖον ὄρος ἄκουσε αὐ τήν
τήν φω νή ἀπό τόν Πατέρα γιά χάρι μας.

Ὅσοι ζοῦμε στήν ὑπακοή καί στόν καλό δρόμο τῆς ὑπο-
τα γῆς, μέ ζῆλο νά ἀκολουθήσουμε τόν Κύριο πού ἔμεινε ἕως 

30. Ματθ. 5, 44.
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θανάτου ὑπήκοος στόν Πατέρα31, νά τόν μιμηθοῦμε πού φό-
ρεσε ποδιά, ἔνιψε τά πόδια τῶν Μαθητῶν του32, δέν ἦλθε νά 
διακονηθῆ, ἀλλά νά διακονήση, καί νά δώση τήν ψυ χή του 
λύτρο γιά χάρη τῶν πολλῶν33. Παράλληλα νά φρον τίσουμε 
νά ἐφαρμόσουμε αὐτό πού μᾶς λέγει ὁ ἴδιος, νά εἶναι τά λό-
για μας τό ναί ναί καί τό ὄχι ὄχι34, πού εἶ ναι τέ λειο μά θη μα 
ἀληθείας καί ὑπακοῆς. Ὁμοίως καί τά λό για του: «Πάτερ 
μου, νά μή γίνη τό θέλημά μου, ἀλλά τό δι κό σου»35, κα θώς 
ἐπίσης καί τά λόγια του: «Πάτερ μου, στά χέ ρια σου πα ρα-
θέτω τό πνεῦμα μου»36. ∆εῖγμα κι αὐτό τῆς ὑπακο ῆς καί τῆς 
ἀγάπης ἕως θανάτου, ἔργα τῶν ζώντων μαρ τύ ρων. Συ νεπῶς 
ἄν ὑπάρχουν κάποιοι ζῶντες μάρτυρες, γίνον ται κι αὐ τοί ἄ-
ξιοι νά λάβουν τήν ἐπωνυμία τοῦ μάρ τυ ρος. Μπο ροῦν λοι-
πόν κι αὐτοί νά συναριθμηθοῦν μέ ἐκεί νους, νά αὐξη θοῦν 
μέ τή χάρι τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ, νά προστεθοῦν στούς 
χο ρούς τῶν Ἀγγέλων, νά γίνουν στολί δι στούς Χρι στι α νούς, 
εὔ κλεια ἀνθρώπων, εὐφροσύνη Ἀγγέ λων, δό ξα Κυ ρί ου Θε-
οῦ Παντοκράτορος.

Παρά ταῦτα ὅμως ὁ ἐχθρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι μόνιμος ἐ-
χθρός καί σέ μᾶς τούς δούλους του, ὄφις δηλητηριώδης καί 
θα νατηφόρος, καί μᾶς φθονεῖ γιά τήν τιμή (πού μᾶς κάνει 
ὁ Θεός). Συγχρόνως προσπαθεῖ πάλι νά μᾶς νικήση, εἴτε μέ 

31. Φιλιπ. 2, 8.
32. Ἰωαν. 13, 4-10.
33. Ματθ. 20, 28. Μάρκ. 10, 45.
34. Ματθ. 5, 37.
35. Λουκ. 22, 42.
36. Λουκ. 23, 46.

τήν ἡδονή τῶν αἰσθήσεων, εἴτε μέ τήν ἰσόθεη καί ἀντίθεη
σκέ ψι, καί μέ τήν ὑπερήφανη πλάνη τοῦ νοῦ, καί μέ τήν δι-
κή του (ἑωσφορική) ἀρρώστια. Ἔτσι προκαλεῖ μεγάλη κατα-
στρο φή, καί τώρα θανατώνει πολλούς, καί προξενεῖ –ἀλλοί-
μο νο– ὄχι πρόσκαιρη, ἀλλά αἰώνια νέκρωσι ψυχῆς καί σώ-
μα τος.

Γἰ  αὐτόν τόν λόγο φρίττω καί πενθῶ, ἀδελφοί μου, συλ-
λογιζόμενος σέ ποιά κατάστασι ἔχουμε φθάσει κάτω ἀπό
τήν ἐπήρεια τοῦ ἀνθρωποκτόνου, καί τί δρόμο πήραμε ἐμεῖς
πού φέρομε τό σχῆμα. Ἐκτροχιασθήκαμε ἀπό τήν εὐθεῖα ὁ-
δό. ∆έν μᾶς ἔμεινε κανένα γνώρισμα ἀπό τό σχῆμα μας. Φο-
ροῦ με τό μοναχικό μας σχῆμα, μά δέν ζοῦμε σύμφωνα μέ τά 
ἔρ γα καί τούς τρόπους τοῦ σχήματος. Ἤ μᾶλλον, οὔτε τό
σχῆ μα ἐνδυόμαστε. Ποῦ εἶναι τά ἴχνη τῆς ταπεινώσεως; Ποῦ
ἔρ γα ὑπακοῆς; Ποῦ πρᾶξις πνευματική; Ποῦ καθαρότης
προσ ευχῆς; Ποῦ πλοῦτος ἀκτημοσύνης; Ποῦ ὕψωμα ἀγάπης;
Ἤ ἀπό ποῦ, ἔστω καί μέ μορφή ἐνδύματος, κάποιο μοναχι-
κό στοιχεῖο;

Γἰ  αὐτό δέν εἶναι εὔκολο νά βρῆς (ἀληθινό) μο ναχό, ἀλ-
λά κάποιους μεγιστάνες, ταξιάρχες, στρατηγούς, ἱπ πό τες
καί στρατιῶτες, εὐπόρους καί πλουσίους, πού ἔχουν πολλή
δύ ναμι καί ἐξουσιάζουν πολλά, ὑπερηφανεύονται ἀπέναντι 
στούς ἀδυνάτους, καί καυχῶνται γιά τήν δύναμι, τόν πλοῦ-
το καί τήν ἐξουσία τους. Γἰ  αὐτό πολλές μάχες, καί εἰ ρή νη
που θενά. Καί ἐπειδή πλήθυνε ἡ ἀνομία, σύμφωνα μέ τήν ἁ-
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γία Γραφή, ἐφ᾿ ὅσον πάγωσε ἡ ἀγάπη37, τίποτε πιά δέν πε ρι-
μέ νουμε, παρά τήν ὁλοσχερῆ ἐξολόθρευσι τῶν δικῶν μας. Ἤ 
μᾶλλον ἐμεῖς κατεργασθήκαμε τόν θάνατο τῶν θεί ων πρα-
γμάτων μέσα μας, ἐφ᾿ ὅσον ἀποπλανήσαμε τούς ἑαυ τούς μας 
ἀπό τήν γνῶσι αὐτῶν καί ἀπό τόν τρόπο, καί γιά τά ὁποῖα 
ἐνδυθήκαμε τό μοναχικό σχῆμα. ∆έν ὑπάρ χει ἀνάμεσά μας 
κανένα παράδειγμα μοναχοῦ.

 Κι ἄν κάπου ἐμφανισθῆ, τό ἐξευτελίζουμε, τό περιλούζου-
με μέ ὕβρεις, τό συκοφαντοῦμε σάν ὑποκριτικό καί ψεύτικο, 
πρᾶγμα πού καθιστᾶ ὁλοσχερῆ τήν ἀπώλειά μας, ἐπειδή μέ 
τήν συκοφαντία τοῦ καλοῦ ἀποτρέπουμε τήν μίμησί του.

Ἄς ἀνανήψουμε. Τό λέγω γενικά πρός ὅλους, βάζοντας μέ-
σα καί τόν ἑαυτό μου, ἄν καί πολλοί ἀνάμεσά μας συνεχίζουν 
νά εἶναι ἀφοσιωμένοι στό θεῖο ἔργο. Ἀσφαλῶς δέν μπο ρῶ 
νά πῶ ὅτι ἔμεινα μόνος καί ὅτι δέν ὑπάρχουν ἐκεῖνοι πού 
ὑπηρετοῦν μέ συνείδησι τόν Θεό καί κάποιοι ἀγγελικοί λει-
τουργοί μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Κι ἄν βέβαια ἔλεγα ὅτι ἔμει-
να τελείως μόνος μου, ὅπως εἶχε πῆ καί ὁ Προφήτης Ἠ λίας38, 
θά ἦταν ὁ λόγος μου ἀληθινός, διότι καί τότε ὑπῆρ χαν πολ-
λοί, μολονότι ἄγνωστοι, πού ἦσαν ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ39, ὅ-
πως καί τώρα, καί μέχρι τήν συντέλεια τῶν αἰώνων θά ὑ πάρ-
ξουν πολλοί Ἅγιοι. Χάριν αὐτῶν καί ὁ κόσμος πα ρα μένει 
στή θέσι του, διότι διαφορετικά δέν θά μποροῦ σε νά πα ρα-
μένη ἀνώφελα.

37. Ματθ. 24, 12.
38. Γ΄ Βασ. 19, 14.
39. Γ΄ Βασ. 19, 18.

Ἀκόμη καί στό δικό σας χῶρο (στό Ἅγιον Ὄρος) εἶμαι
σίγουρος πώς ὑπάρχουν ἀκόμη πολλοί ἀπό τούς ἐκλεκτούς.
∆ιότι δέν θά ἀπομακρύνονταν ἀπό τόν κόσμο καί δέν θά 
κατέφευγαν στήν ἔρημο, ἄν δέν γεύονταν κάποι ους ἀνώτε-
ρους καρπούς. Ἐσεῖς λοιπόν σηκωθεῖτε, γιά νά διορθωθοῦν
καί οἱ ὑπόλοιποι. Πρέπει νά τό κάνετε πρός χάριν τῶν ἀδελ-
φῶν σας. Κι ἄν κι ἐμεῖς δέν εἴμαστε σάν αὐ τούς, ἄς μιμη θοῦ-
με μέ προθυμία τούς οὐρανίους ἀνθρώπους. Αὐτό εἶναι τό
πιό ἀναγκαῖο γιά μᾶς, γιατί τό πολίτευμά μας δέν εἶναι σ᾿ αὐ-
τόν τόν κόσμο, ἀλλά ἐκεῖ ὅπου μᾶς φωνάζει ὁ κήρυκας τῆς
Ἐκκλησίας (Ἀπόστολος Παῦλος), δηλαδή στούς οὐρανούς40, 
ἐκεῖ ὅπου ἀνέβηκε, μέχρι τόν τρίτο οὐρανό41, καί μᾶς προσ-
καλεῖ ἀπό ἐκεῖ.

Ἄς ἀνεβοῦμε στήν πατρίδα. Ἄς ἀπορρίψουμε τά δεσμά.
Ἄς γίνουμε μόνοι. Ἄλλωστε κάποτε θά μείνουμε μόνοι. Ἄς ἀ-
πο γυμνω θοῦμε ἀπό τά περιττά, γιατί κάποτε θά ἀπογυμνω-
θοῦ με ὁπωσ δήποτε, καί τότε θά φανῆ ἡ γυμνότη τά μας. ∆έν
μπο ροῦ με νά τρέξουμε φορτωμένοι, δέν εἴμαστε ἀνάλαφροι. 
Θά μᾶς δυσκολέψη ἡ στενότης τοῦ δρόμου. Ἄς σηκωθοῦμε
στόν ἀέρα, ἄς ὑψωθοῦμε ἀπό τά γήϊνα. Γιά ποιούς θησαυρί-
ζου με ὅσα δέν μᾶς ἀνήκουν; ∆έν ὑπάρχει κανένας συγγενής 
μας στή γῆ. Κάνουμε λόγο γιά τά ἀναγκαῖα; Μά κανείς δέν
χά θη κε ἀπ᾿ αὐτούς πού τά στερήθηκαν. Κι ἄν ὑπάρχη στέρη-
σις, σύντομα παρέρχεται.

40. Φιλιπ. 3, 20.
41. Β΄ Κορ. 12, 2.
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Γιατί ξεχνοῦμε τίς (μοναχικές) ὑποσχέσεις μας; Ἤ μᾶλλον, 
γιατί δώσαμε αὐτές τίς ὑποσχέσεις; Ἤ μᾶλλον, ποιός ἀπό 
μᾶς, ὅταν ἔδωσε τίς ὑποσχέσεις, δέν τίς ἔδωσε μέ σφοδρότα-
το πόθο; Εἶμαι βέβαιος πώς κανείς μας δέν ἀποτάχθη κε τόν 
κό σμο ἀπό ἀνάγκη, καθώς προανέφερα. Καί ἄν κάπου ἔχει 
ἀ να φερθῆ καί γραφῆ κάτι τέτοιο ἀπό τούς Ἁγίους, ἴσως ἡ 
αἰ τία ἦταν ὅτι παρουσιάσθηκε κάποια ἀνάγκη νά δώση κά-
ποιος ὑπό σχεσι ὅτι θά προστρέξη στό ἀγγελικό σχῆμα. Πάν-
τως, τό αἴτιο γιά νά προστρέξη, νά ἐνδυθῆ καί νά δώση τίς ὑ-
πο σχέ σεις ἦταν ἡ προαίρεσις καί ἡ προθυμία καί ἡ θεώρη σις 
τῆς ὁδοῦ τοῦ σχήματος ὡς τελείας. Ἐκτός βέβαια ἄν κά ποι ος 
ἐνδύθηκε τό σχῆμα χλευαστικά, ἐμπαίζοντας καί πε ριγε λών-
τας τά θεῖα λόγῳ ἀπιστίας, καθώς ἐκεῖνος ὁ αἱρε τι κός Γε ώρ-
γιος πού ἀναφέρεται στόν βίο τοῦ θείου πα τρός Στε φά νου42. 
Καθένας ὅμως πού πιστεύει ὀρθόδοξα, τό λαμ βά νει μέ ἀλη-
θινή προαίρεσι καί ὄχι χωρίς τήν θέλησί του. Ἄν λοιπόν τό 
ἐλά βαμε μέ τήν προαίρεσί μας καί μέ τήν θέλη σί μας καί ἐπει-
δή πιστεύαμε ὅτι τό σχῆμα εἶναι ὁ ἁγιώτερος δρόμος, γιατί 
αὐτό πού κάποτε θεωρήσαμε καλό, σήμε ρα τό ἀτιμάζουμε; 
Γιατί αὐτό πού ἄλλοτε προτιμήσαμε καί ἐπιλέξα με καί μέ ἐ-
πι μέ λεια ἐνδυθήκαμε καί μέ λόγια ὁμολογήσαμε καί μέ ὅρ-

42. Τό γεγονός ἀναφέρεται στό βίο τοῦ ἁγίου Στεφάνου τοῦ νέου τοῦ 
ὁ μο λογητοῦ (ἑορτ. ΚΗ΄ Νοεμβρίου), ὁ ὁποῖος ἐκούρευσε τόν Γεώργιο με-
γα λόσχημο, ἐνῶ ὁ Γεώργιος ἦταν εἰκονομάχος καί εἶχε πάει σταλμένος 
ἀπό τόν βασιλέα Κωνσταντῖνο τόν Κοπρώνυμο, γιά νά βρῆ ὁ βασιλεύς 
αἰ τία κα τη γορίας, ὥστε νά συλλάβη, νά βασανίση καί νά ἐξοντώση τόν 
ἅ γιο Στέ φα νο. Βλ. Βίκτωρος Ματθαίου, Μέγας Συναξαριστής τῆς Ὀρθο-
δό ξου Ἐκ κλη σίας, τ. 11, ΑΘΗΝΑΙ (1950), σελ. 652-653.

κους βεβαιώσαμε, τώρα στήν πρᾶξι τό ἀθετοῦμε καί στεκό-
μα στε μακρυά ἀπό τούς κανόνες του;

Μ᾿ αὐτά τά λόγια κατηγορῶ καί τόν ἑαυτό μου, δεδομέ-
νου ὅτι καί ἐγώ εἶμαι ἔνοχος στά ἴδια, καί φοβοῦμαι τήν φω-
νή ἐκείνου πού εἶπε: «Ἐσύ πού διδάσκεις τόν ἄλλο, τόν ἑαυ-
τό σου δέν τόν διδάσκεις;»43 καί ἀκόμη: «Ἐσύ πού κρί νεις
τόν ἄλλο, τόν ἑαυτό σου κατακρίνεις»44. ∆έν τά λέγω ὅμως
γιά νά κρίνω, ἀλλά γιά νά ὑπενθυμίσω στόν ἑαυτό μου καί
στούς ἀδελφούς μου τό χρέος μας, νά τούς παρακινήσω
πρός τόν καλό ζῆλο, γνωρίζοντας πώς ὁ ἀγαθός λόγος γίνε-
ται κεντρί στήν ψυχή πρός τά καλλίτερα. Κι ἄν βέβαια παρο-
τρύ νω κάποιον νά ὁρμήση πρός τόν Θεό, ὁ πόθος του γιά
τά ἀνώτερα θά συμπαρασύρη κι ἐμένα, θά μέ κινήση μέ τή
θερμό τητα τοῦ πνεύματός του καί τῶν προσευχῶν του, καί 
θά μέ ἀνα σηκώση πρός τά ἐπάνω.

Γἰ  αὐτό, ἀδελφοί μου, συνιστῶ μέ θεία ἀγάπη σέ ὅλους ἐ-
μᾶς ὅτι αὐτή ἡ ὑπόμνησις καί ὑποθήκη εἶναι ἐξαίρετη, πρα-
γματικά πολύ ἀναγκαία καί ἐπωφελής καί σέ σᾶς καί σέ μέ-
να: Πάντοτε νά διεγείρετε ὁ ἕνας τόν ἄλλο πρός τό κα λό, 
νά βοηθῆ ὁ ἀδελφός τόν ἀδελφό, καί ὁ λόγος καί ἡ πρᾶ-
ξις σας νά συνεργοῦν πρός τό ἀγαθό σέ αὐτούς πού τά στε-
ροῦν ται. Ἀκόμη περισσότερο τό νά βαστάζη ὁ ἕνας τά βά ρη
τοῦ ἄλλου, νά γίνεται βοήθεια πρός σωτηρίαν τοῦ πλη σίον,
αὐτό πού μέ δυνατή φωνή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπο νο μά ζει 

43. Ρωμ. 2, 21.
44. Ρωμ. 2, 1.
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ἀναπλήρωσι τοῦ νόμου τοῦ Χριστοῦ45. ∆ιότι ὁ ἴδιος ὁ Χρι-
στός ἀνέλαβε τίς ἁμαρτίες μας, βάσταξε τίς ἀρ ρώ στιες μας46, 
καί αὐτόν τόν νόμο ἔδωσε πρός ὅλους, τό: «ἀγα πᾶτε ἀλ λή-
λους»47, τήν ἐντολή νά συγχωροῦμε γιά νά συγ χωρηθοῦμε48, 
καί τήν εἰρήνη ὡς κληρονομία49. Ἔτσι λοι πόν καί οἱ ἐλ λεί-
ψεις τῶν ἀδελφῶν διορθώνονται, καί διά τῆς εὐερ γεσίας 
πρός τόν ἀδελφό, αὐτό πού ὁ εὐεργέτης στε ρεῖ ται –κανείς 
ἄλ λωστε δέν εἶναι πλήρης– τό λαμβάνει ἀπό ἐκεῖνον πού τοῦ 
πε ρισ σεύει, καί αὐτός μέ αὐτό γίνεται πλήρης. Ἔτσι ἐκπλη-
ρώ νεται ἡ ἀποστολική ἐντολή, ὄχι μόνον αἰσθη τά, ἀλλά καί 
νοη τά: «Τό περίσσευμά μας συμπληρώνει τό ὑστέρη μα ἐκεί-
νων, γιά νά γίνη καί τό περίσσευμα ἐκείνων συμ πλήρω μα 
στό ὑστέρημά μας»50.

Λοιπόν καί σεῖς ἀδελφοί, βοηθεῖστε καί μένα πού εἶμαι 
πτω χός σέ πολλά κι ἔχω ἔλλειψι ἀπ᾿ ὅλα, ἁπλώνοντας τά χέ-
ρια σέ προσευχές. Θἆναι πολύ τό κέρδος σας, ὅταν βοηθήσε-
τε ἕναν ἄνθρωπο σάν ἐμένα πού βρίσκομαι ἀνάμεσα σέ πολ-
λούς καί ὀφείλω νά τούς φροντίζω.

Μά ὁ κηδεμών ὅλων μας Κύριος, ὁ χρηστός καί ἐπιεικής, 
ὁ μόνος πού διδάσκει τήν γνῶσι στόν ἄνθρωπο51, ἡ μο να δι-
κή εἰρήνη, ζωή, ἀγάπη καί φῶς, νά φωτίση τίς καρδιές μας, 

45. Γαλ. 6, 2.
46. Ἠσ. 53, 4-5.
47. Ἰωάν. 15, 12 καί 17.
48. Ματθ. 6, 14-15.
49.  Ἰωαν. 14, 27.
50. Β΄ Κορ. 8, 13-14.
51. Ψαλμ. 85, 5 καί 93, 10.

νά μᾶς χορηγήση τήν ἀγάπη Του μαζί μέ τήν εἰρή νη Του
ἀνάμεσά μας, καί ἀφοῦ ἐνοικήση μέσα μας, νά μᾶς δι δά ξη
διά τοῦ ἁ γίου Πνεύματος τά καλύτερα καί τά πρός σω τη-
ρίαν. Καί ἀ φοῦ καταρτισθοῦμε ἔτσι ἀπό ἐδῶ καλῶς, ὁ ἴδιος
ὁ Υἱός τοῦ ζῶντος Θεοῦ νά μᾶς ὑποδεχθῆ μέ μετά νοια καί
εἰρήνη, καί νά μᾶς ἀναπαύση στίς ἅγιες μονές Του μαζί μέ
αὐτούς πού τόν εὐαρέστησαν, μέ τό ἔλεος καί τούς οἰκτιρ-
μούς τοῦ προ ανάρχου Πατρός Του, καί μέ τήν ἀγαθό τητα
τοῦ πανα γίου Πνεύματος, μετά τῶν ὁποίων πρός Αὐτόν πρέ-
πει δόξα, τι μή καί προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

(Μετάφρασις Ἱερομ. Α.Γ.)
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Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ(*)

Ἡ ἀπειλή ἑνός πυρηνικοῦ πολέμου, πού θά καταστρέψῃ 
τόν πλανήτη μας, δημιουργεῖ ἔντονη ἀνησυχία στόν 

σύγχρονο ἄνθρωπο. Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ πυρηνικός πόλεμος 
μετα τίθεται σήμερα στά ἄστρα καί ὅτι τά ὑπάρχοντα πυρη νι -
κά ὅπλα φθάνουν γιά νά καταστρέψουν ὁλοσχερῶς πολλές 
φορές τόν πλανήτη μας. Ἡ ἔναρξις ἐξ ἄλλου ἑνός τέτοιου 
πο λέμου μπορεῖ νά εἶναι τό ἀποτέλεσμα κάποιου λά θους 
στόν χειρισμό τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐγκεφάλων, πού διευ θύ-
νουν τίς τύχες τῆς ἀνθρωπότητος. Οἱ συνέπειες ἀπό τό ἀτύ-
χημα τοῦ Τσερνομπίλ ἔδειξαν πόσο φοβερά καταστρε πτική 
γιά τό ἀνθρώπινο γένος εἶναι ἡ χρῆσις τῆς ἀτομικῆς ἐνεργεί-
ας, ἀκόμη καί γιά εἰρηνικούς σκοπούς, δεδομέ νου ὅτι δέν 
ὑ πάρχει πλήρης ἐξασφάλισις ἔναντι ἀτυχημά των καί διότι 
δέν ἔχει ἀκόμη βρεθῆ ὁ τρόπος νά μή μολύνουν τό περιβάλ-
λον τά ραδιενεργά κατάλοιπα.

(*) Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
μας, Ἀρχιμ. Γεωργίου, πού ἐδόθη τήν 19η Μαΐου 1985 στήν αἴθουσα 
τῆς Μητροπόλεως ∆ράμας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Μη-
τροπολίτου κ. κ. ∆ιονυσίου.

Ἔτσι πολλοί σήμερα ὀργανώνουν διαμαρτυρίες καί ἄλ-
λες ἐκδηλώσεις κατά τῶν πυρηνικῶν ἐξοπλισμῶν καί ὑπέρ
τῆς εἰρήνης. Ὅμως, χωρίς νά ὑποτιμοῦμε τίς καλές τους προ-
θέσεις, θυμόμαστε τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, πού λέ-
γει: «Εἰρήνη φίλη, τό παρά πάντων μέν ἐπαινούμενον ἀγα-
θόν, ὑπ᾿ ὀλίγων δέ φυλασσόμενον»1. 

Τά φιλειρηνιστικά κινήματα δέν φαίνεται νά εἶναι ἀνε ξάρ-
τητα ἀπό πολιτικές σκοπιμότητες, πρᾶγμα πού ἀδικεῖ πο λύ
τόν ἀγῶνα τους. Ἀκόμη, ἐπειδή βασίζονται σέ ἰδεο λογι κές
προ ϋποθέσεις ἀθεϊστικές-οὐμανιστικές, δέν μποροῦν νά δοῦν
τό πρόβλημα τῆς εἰρήνης βαθύτερα στίς ἀνθρωπολογικές
καί θεολογικές του διαστάσεις. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν
ὁ ποῖο στήν ἐπιδίωξι τῆς εἰρήνης ἀγνοοῦν τόν Χριστό καί
τήν Ἐκκλησία. 

Τίς σκέψεις αὐτές ἔκανα, ὅταν κάποιο Κυριακάτικο πρωι-
νό βρέθηκα σέ μία μακεδονική πόλι, ἀπό τήν ὁποία τήν ἡμέ-
ρα ἐκείνη θά ξεκινοῦσε μία πορεία εἰρήνης. Κανείς ἀπό τούς
ὀργανωτάς τῆς πορείας δέν σκέφθηκε ὅτι ὁ Χρι στός εἶναι 
ὁ ἀρχηγός τῆς ἀληθινῆς εἰρήνης καί ὅτι ἡ θεία Λειτουρ γία
εἶ ναι ἡ διαρκέστερη καί οὐσιαστικώτερη πηγή τῆς εἰρή νης.
Ἔτσι περιφρόνησαν τήν θεία Λειτουργία, πού ἐτελεῖ το ἐκεί-
νη τήν ὥρα στίς Ἐκκλησίες τῆς πόλεως.

Γιά τήν περιφρόνησι αὐτή τοῦ Χριστοῦ στόν ἀγῶνα γιά
τήν εἰρήνη, καί μάλιστα ἀπό ἀνθρώπους πού στήν πλειονότη-
τά τους ἦταν βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἐπόνεσα

1. Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος εἰρηνικός β΄, P.G. 35, 1132A.
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πολύ. Θά ἤθελα, ἄν μποροῦσα, νά εἰπῶ στούς ἀδελφούς μου 
αὐτούς τί προσφέρει ὁ Χριστός στήν εἰρήνευσι τῶν ἀνθρώ-
πων. Αὐτό πού δέν μπόρεσα νά κάνω τότε, προσπαθῶ νά 
κάνω τώρα μέ τήν ὁμιλία αὐτή.

* * *

∆ικαιολογημένη εἶναι ἡ ἀγωνία καί ἡ ἀνησυχία γιά τούς 
ἐξοπλισμούς καί γιά μία πιθανή πολεμική σύρραξι. Ἐξίσου 
ὅμως σοβαρό πρόβλημα εἶναι καί ἡ ἔλλειψις τῆς ἐσωτερικῆς 
εἰρήνης ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς σημερινῆς ἐποχῆς. ∆ιότι, 
ἔστω καί ἄν ὑπάρχῃ ἐξωτερική εἰρήνη, ἐάν δέν ὑπάρχῃ καί 
ἡ ἐσωτερική, οἱ ἄνθρωποι ζοῦν βασανισμένη ζωή. Στενοχω-
ροῦνται, ὑποφέρουν, ταλαιπωροῦνται, καί γἰ  αὐτό αὐξάνον-
ται συνεχῶς τό ἄγχος, οἱ νευρώσεις, τά ναρκωτι κά, ἡ ἀνα-
σφά λεια καί οἱ αὐτοκτονίες. Αὐτά εἶναι τά συμπτώ ματα τῆς 
βα θειᾶς ἐσωτερικῆς ἀνησυχίας καί κρίσεως, τήν ὁποία περ-
νᾶ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος.

Ἡ εἰρήνη γιά τούς Χριστιανούς δέν εἶναι μία κατ᾿ ἀνοχήν 
συνύπαρξις μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους ἀλλά, κατά τόν ἅγιο 
Γρηγόριο Νύσσης, εἶναι «ἀγαπητική τις πρός τό ὁ μό φυλον 
συνδιάθεσις»2, διάθεσις ἀγάπης καί προσφορᾶς. Εἶ ναι αὐτή 
πού ἑνώνει τά πάντα καί ἀπεργάζεται τήν ὁμόνοια καί τόν 
σύνδεσμο ὅλων, «ἀρχισυνάγωγος» κατά τόν ἅ γιο ∆ιο νύσιο 
τόν Ἀρεοπαγίτη3.

2. Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης, Λόγος εἰς τούς Μακαρισμούς ζ΄, P.G. 44, 
1284Β.

3. Ἁγ. ∆ιονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Περί θείων ὀνομάτων, κεφ. ια ,́ P.G. 3, 948D.

Ὁ Θεός τῆς εἰρήνης χορηγός τῆς εἰρήνης

καί σέ ὅλη τήν κτίσι

Ὁ ἴδιος ὁ Τριαδικός Θεός ὡς «Θεός τῆς εἰρήνης»4 εἶναι
ἡ πηγή τῆς εἰρήνης. Ἀπό τόν Τριαδικό Θεό ἀρχίζει, κατά
τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, τό ἀγαθόν τῆς ὁμονοίας,
καί τίποτε δέν εἶναι τόσον ἴδιον στήν Ἁγία Τριάδα ὅσον τό
«ἕν τῇ φύσει καί πρός ἑαυτήν εἰρηναῖον»5. Ὡς Θεός εἰρήνης
εἶναι ὑπεράνω κάθε συγχύσεως καί κραυγῆς6. Ὁ προφήτης
∆αυίδ μέ ποιητικό τρόπο μᾶς λέγει ὅτι ἡ εἰρήνη εἶναι ὁ τόπος
τοῦ Θεοῦ7. Ἀλλοῦ πάλι λέγει: «Ἀνοίξαντός σου τήν χεῖρα τά 
σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος· ἀποστρέψαντος δέ
σου τό πρόσωπον ταραχθήσονται»8.

Ὁ Θεός τῆς εἰρήνης δημιουργεῖ καί τά λογικά του πλά-
σμα τα, ἀγγέλους καί ἀνθρώπους, κατά φύσιν εἰρηνικά9.

 Οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι εἶναι τά πρῶτα πλάσματα τοῦ Θεοῦ,
τά ὁποῖα εἶναι γεμᾶτα ἀπό τήν εἰρήνη τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Κατά τόν ἅγιο ∆ιονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη, οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι 
«μέ τήν συμμετοχή τους στήν θεία εἰρήνη ἑνοποιοῦνται μέ
τόν ἑαυτό τους καί μεταξύ τους καθώς καί μέ τήν μία τῶν
ὅλων ἀρχή τῆς εἰρήνης καί ἑνοποιοῦν καί τά κατώτερά τους

4. Ἑβρ. ιγ΄ 20.
5. Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος εἰρηνικός β΄, P.G. 35, 1148B.
6. Ἁγ. Γρηγορίου Σιναΐτου, Φιλοκαλία, ἔκδ. Παπαδημητρίου, Ἀθῆναι 

1982, τόμ. ∆ ,́ σ. 82.
7. Ψαλμ. οε ,́ 3.
8. Ψαλμ. ργ ,́ 28-29 · 
9. Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος εἰρηνικός α΄, P.G. 35, 737-740.
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(ὄντα) κάθε ἕνα μέ τόν ἑαυτό του καί μεταξύ τους καί ὅλα 
μέ τήν μία ἀρχή καί αἰτία τῆς τῶν πάντων εἰρήνης»10. Κα-
τά τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, ἡ ἄκρα εἰρήνη τῶν ἀγ-
γέ λων συγκρατεῖται καί δέν ἐκπίπτει χάρις στίς δύο αὐ τές 
διαθέσεις τους, τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τήν πρός ἀλ λή-
λους ἀγάπη: «ταῖς δυσί ταύταις κεκράτηται διαθέσεσι, τῇ τε 
πρός τόν Θεόν καί τῇ πρός ἀλλήλους ἀγάπῃ»11. Ἀπό τήν Ἁ-
γία Τριάδα, κατά τόν Θεολόγο Γρηγόριο, ἔλαβαν ὄχι μόνον 
τήν ἔλλαμψι ἀλλά καί «τό εἰρηναῖον καί ἀστασίαστον, τό 
ἕν εἶναι», δηλαδή τήν ἑνότητα12. Ἔτσι καί στούς Ἀγ γέ λους 
τίποτε δέν εἶναι τόσον ἴδιον ὅσον «τό ἄμα χον καί ἀστα σία-
στον»13.

Ἀλλά καί ἡ ἀνθρωπίνη φύσις δημιουργεῖται ἀπό τόν Θεό 
«ἄμαχος, εἰρηνική, ἀστασίαστος, πρός τε Θεόν καί ἑαυ τήν 
δἰ  ἀγάπης ἐσφιγμένη»14. Τό «ἀστασίαστον» ἐπεξετά θη «μέ-
χρι πάσης τῆς κτίσεως», τῆς ὁποίας καί εἶναι «κό σμος», δη-
λα δή στολίδι, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολό γο. Ὅ ταν 
ὅ μως, λόγῳ τῆς ἀνταρσίας τοῦ ἀνθρώπου κατά τοῦ Θε οῦ, 
εἰσῆλθε ἡ σύγχυσις καί ἡ διάσπασις στήν ∆ημιουρ γία, τό τε 

10. Ἁγ. ∆ιονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Περί θείων ὀνομάτων, κεφ. ια ,́ P.G. 3, 
949A.

11. Ἁγ. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, ∆΄ Ἑκατοντάς περί ἀγάπης, λστ ,́ Φιλοκα-
λία, ἔνθ᾿ ἀνωτ., τ. Β ,́ σ. 44.

12. Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος εἰρηνικός α΄, P.G. 35, 740A.
13. Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος εἰρηνικός α΄, P.G. 35, 737Β.
14. Ἁγ. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα θεολογικά τε καί οἰ-

κο νομικά, Ἑκατ. Α ,́ P.G. 90, 1196Β.

ἡ κτίσις ἔπαυσε νά εἰρηνεύῃ καί συγχρό νως ἔ παυ σε νά εἶ ναι 
καί κόσμος15. 

Ἀποκατάστασις τῆς εἰρήνης ἐν Χριστῷ

Ὅπως γνωρίζουμε, μέ τήν πτῶσι τοῦ ἀνθρώπου χάθηκε
ἡ εἰρήνη. Ὅταν στήν ζωή μας μπῆκε ὁ ἐγωισμός, ὁ ὁποῖος
χω ρί ζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό Πατέρα, ἀπό τούς Ἀγγέ-
λους καί ἀπό τούς συνανθρώπους του, καί τόν διχάζει ἐσωτε-
ρι κά, τότε χάθηκε καί ἡ εἰρήνη.

Ἀλλά ὁ Κύριος πού ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο, οἰκονόμησε τήν
σωτηρία του, ὥστε νά ἐπανέλθῃ ὁ ἄνθρωπος στήν εἰρήνη
τοῦ Θεοῦ. Κατά τόν προφήτη Ἠσαΐα, ὁ Χριστός εἶναι ἄρχων
εἰρή νης, εἰρήνης ὄχι περιορισμένης ἀλλά τελείας: «καί τῆς εἰ-
ρή νης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον»16. Γἰ  αὐτό ἐνηνθρώπισε καί ἐ-
σταυ ρώθη ὁ Χριστός· γιά νά ξαναδώσῃ στόν ἄνθρωπο τήν
δυ νατότητα νά ζήσῃ ἐν εἰρήνῃ: «καί δἰ  αὐτοῦ (τοῦ Χρι στοῦ)
ἀποκαταλλάξαι (ὁ Θεός Πατήρ) τά πάντα εἰς αὐτόν, εἰρη νο-
ποιή σας διά τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δἰ  αὐτοῦ εἴτε
τά ἐπί τῆς γῆς εἴτε τά ἐν τοῖς οὐρανοῖς»17. Καί ὁ ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Παλαμᾶς προσθέτει: «Τό ἔργον ἅπαν τῆς αὐτοῦ πα-
ρου σίας ἡ εἰρήνη ἐστί, καί δἰ  αὐτήν κλίνας οὐρανούς ἐπί
τῆς γῆς κατῆλθε»18.

15. Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος εἰρηνικός α΄, P.G. 35, 740C.
16. Ἡσ. θ ,́ 6. Βλ. καί Ψαλμ. οα΄ καί πδ .́
17. Κολ. α΄ 20. Βλ. καί Ἐφεσ. β΄ 14-17.
18. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Περί τῆς πρός ἀλλήλους εἰρήνης, §10, ΕΠΕ, 

τ. 9, σ. 38.
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Ἄς δοῦμε ὅμως πῶς ὁ Χριστός μᾶς προσφέρει τήν εἰ-
ρήνη.

Μᾶς ἐπαναφέρει στόν Οὐράνιο Πατέρα.

Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἀπομακρυσμένος ἀπό τόν οὐρά-
νιο Πατέρα του καί χωρισμένος ἀπό αὐτόν, δέν μποροῦσε 
νά εἰ ρηνεύῃ. Ὅπως ἕνα ἐπαναστατημένο παιδί, ἔστω καί ἄν 
ἔχῃ πολλές ἐπιτυχίες στήν ζωή του, δέν εἶναι δυνατόν νά εἰ-
ρη νεύῃ ἐφ᾿ ὅσον εὑρίσκεται μακρυά ἀπό τήν ἀγκαλιά τοῦ 
κα λοῦ πατέρα του, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἀδύνατον νά 
εὑ ρί σκεται σέ εἰρηνική κατάστασι, ἐφ᾿ ὅσον παρέμενε μα-
κρυά ἀπό τήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ Πατρός.

Ὅμως ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ἐπανέφερε στόν Πα-
τέρα Του καί μᾶς ἐπανέ νω σε μαζί Του, ἀφοῦ προσέλαβε τήν 
πεσοῦσα φύσι μας καί τήν ἕνωσε μέ τόν ἑαυτό Του κατά τήν 
ἐνανθρώπησί Του: «Ἐπί τῶν ὤμων Χριστέ τήν πλανηθεῖσαν 
ἄρας φύσιν, ἀναληφθείς, τῷ Θεῷ καί Πατρί προσήγαγες»19. 
Γἰ  αὐτό καί μόνον κον τά Του μποροῦμε νά ἀπολαύσουμε 
τήν εἰρήνη. Κατά τόν ἅγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ὅπως δέν ἠμ-
πο ρεῖ τό μάτι νά ἰδῇ χω ρίς τό φῶς, ἔτσι δέν ἠμπορεῖ χωρίς 
τόν Χριστό ἡ ψυχή νά ἀπολαύσῃ ζωή ἀληθινή καί εἰρή νη, δι-
ότι μόνος ὁ Χρι στός μᾶς καταλλάσσει μέ τόν Θεό καί «ποιεῖ 
τήν εἰρήνην ταύ την»20.

19. Τροπάριον ζ΄ ὠδῆς τοῦ α΄ κανόνος τῆς Ἀναλήψεως, Πεντηκοστάρι-
ον.

20. Ἁγ. Νικολάου Καβάσιλα, P.G. 150, 464Β.

∆ιά τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Του κατήργησε τήν ἔχθρα
μέ τόν Θεό, μέ τούς Ἀγγέλους καί μεταξύ μας.

Μᾶς ἐχώριζε, λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, πρῶτα μία ἔ-
χθρα μέ τόν Θεό. Ὄχι γιατί ὁ Θεός εἶχε ἔχθρα πρός τόν ἄν-
θρω πο, ἀλλά γιατί ἐμεῖς εἴχαμε γίνει ἐχθροί Του21. Τήν ἔ χθρα
αὐτή τήν δέχθηκε ἐπάνω Του ὁ Χριστός καί τήν κατέ λυ σε, 
ὅταν ἀνέβηκε γιά χάρι μας ἐπάνω στόν Σταυρό: «ἐ χθροί ὄν-
τες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διά τοῦ θανάτου τοῦ υἱ οῦ αὐ-
τοῦ...»22.

 Ἡ ἔχθρα πού εἶχε ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό ἐπεξετάθη καί
πρός τούς συνανθρώπους του. Γἰ  αὐτό πρίν νά σταυρωθῇ ὁ
Χρι στός, ὁ ἄνθρωπος δέν μποροῦσε νά ἀγαπᾶ τόν πλησίον
του μέ ἀληθινή ἀγάπη οὔτε νά ἔχῃ εἰρήνη μέ τούς ἄλλους
ἀν θρώ πους. Μέ τόν σταυρικό Του ὅμως θάνατο ὁ Χριστός
γκρέ μισε, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, τό μεσότοιχο πού χώ ρι-
ζε τούς δύο λαούς, τῶν Ἰουδαίων καί τῶν Ἐθνικῶν, ἀ πέ κτει-
νε τήν ἔχθρα καί ἔφερε τήν εἰρήνη μεταξύ τῶν ἀν θρώ πων: 
«αὐτός γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τά ἀμ φό τερα
ἕν καί τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τήν ἔχθραν ἐν τῇ
σαρ κί αὐτοῦ... ἵνα τούς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕ να καινόν
ἄν θρωπον ποιῶν εἰρήνην, καί ἀποκαταλλάξῃ τούς ἀμφοτέ-
ρους ἐν ἑνί σώματι τῷ Θεῷ διά τοῦ σταυροῦ, ἀ πο κτεί νας
τήν ἔχθραν ἐν αὐτῷ»23. 

21. Ρωμ. η΄ 6, βλ. καί Ἰακ. δ΄ 4.
22. Ρωμ. ε΄ 10.
23. Ἐφεσ. β΄ 14-17. Βλ. καί Α΄ Τιμ. β΄ 6.
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Ἀφοῦ ὁ Κύριος μᾶς εἰρήνευσε μέ τόν ἑαυτό Του, μᾶς εἰ ρή-
νευσε καί μεταξύ μας. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀνα-
φέ ρει σχετικά: Ὁ Κύριος ἔπαθε δἰ  ἡμᾶς, «ἵνα πρός ἑαυτόν 
εἰρη νεύσῃ καί καταλύσῃ τόν ἐν ἡμῖν πόλεμον»24. 

 Ἀλλά καί οἱ Ἄγγελοι μετά τήν πτῶσι τοῦ ἀνθρώπου καί 
τήν ἐξορία του ἀπό τήν Ἐδέμ ἀπομακρύνθηκαν ἀπό ἐμᾶς. 
Σχο λιάζοντας ὁ Μ. Βασίλειος τόν στίχο 12 τοῦ 37ου ψαλμοῦ 
γράφει: «Ἀλλά καί οἱ πρότερον αὐτοῦ φίλοι, καί οἱ πλησίον 
αὐτοῦ, οἱ τόν πάντα χρόνον αὐτῷ συνόντες, ἐάσαντες αὐτόν, 
μακρό θεν ἔστησαν, οὐκέτι αὐτῷ συνεῖναι βουλόμενοι, πόῤ-
ῥω θεν ἀποκλαιόμενοι, ὡς ἔοικε, φίλου συμφοράν. Τίνες δέ ἦ-
σαν, ἀλλ̓  ἤ οἱ ἐπί τοῖς προτέροις αὐτοῦ ἀγαθοῖς χαίροντες, 
ἄγ γε λοι δηλαδή ἀγαθοί καί λειτουργοί Θεοῦ, τῇ τῶν ἀνθρώ-
πων συγχαίρειν εἰωθότες σωτηρίᾳ;»25. ∆ηλαδή, οἱ ἀληθινοί 
φίλοι τοῦ ἀνθρώπου –αὐτοί ἦταν, κατά τόν ἅγιο Βασί λειο, 
οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι– πού ἔμεναν πάντοτε πλησίον του καί εἶ-
χαν χαρά γιά τά ἀγαθά του, δέν ἤθελαν πλέον νά βρί σκων-
ται κοντά του ἀλλά, ἀφοῦ ἀπομακρύνθηκαν ἀπό αὐτόν, 
πεν θοῦσαν γιά τήν συμφορά τοῦ φίλου τους.

Τό αἷμα ὅμως τοῦ Κυρίου μᾶς ἕνωσε καί πάλιν μέ τίς ἀγ-
γελικές τάξεις. Γράφει χαρακτηριστικά ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ 
Ὁμολογητής: «Ἰσοτίμους δέ τοῖς Ἀγγέλοις τούς ἀνθρώ πους 
πε ποίηκεν, οὐ καθ᾿ ὅτι μόνον εἰρηνοποιήσας διά τοῦ αἵμα-
τος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ τά ἐν τοῖς οὐρανοῖς καί τά ἐπί τῆς 

24. Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος εἰρηνικός β΄, P.G. 35, 1149Β.
25. Μ. Βασιλείου, Ὁμιλία εἰς τόν ΛΖ΄ Ψαλμόν, P.G. 30, 97B. 

γῆς... ἀλλ̓  ὅτι καί μετά τήν πλήρωσιν τῆς ὑπέρ ἡμῶν οἰκο νο-
μίας, μετά τοῦ προσληφθέντος ἀναληφθείς σώματος, οὐρα-
νόν καί γῆν ἥνωσε δἰ  ἑαυτοῦ· καί τοῖς νοητοῖς συνῆψε τά 
αἰ σθη τά...»26. ∆ηλαδή, μᾶς ἔκανε ἰσοτίμους (καί ἔτσι ἀπε κα-
τέ στη σε τήν φιλία μας) μέ τούς Ἀγγέλους ὁ Χριστός μας, καί
ὅταν εἰρηνοποίησε τά οὐράνια καί τά ἐπίγεια μέ τήν σταυ-
ρική του θυσία, (βλ. Κολασ. α΄ 20), ἀλλά καί ὅταν ἕνω σε διά 
μέσου τοῦ ἑαυτοῦ του τόν οὐρανό καί τήν γῆ, τά νοητά καί
τά αἰσθητά, κατά τό τέλος τῆς θείας Οἰκονομίας Του ἀνα λη-
φθείς μαζί μέ τό σῶμα Του, πού προσέλαβε (ἀπό τήν Πα να-
γία μας). 

Τώρα πλέον δέν ὑπάρχει ἔχθρα οὔτε πρός τόν Θεό οὔτε
πρός τούς Ἀγγέλους οὔτε πρός τούς ἀνθρώπους.

Μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας Του ἑνοποίησε τήν θρυμματισμένη 
φύσι μας.

Οἱ ἄνθρωποι, ὅπως προαναφέραμε, μετά τήν ἁμαρτία δι-
χά σθηκαν καί ἀπομακρύνθηκαν ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλον. Ἔ-
χα σαν τήν ἑνότητα πού εἶχαν πρίν ἁμαρτήσουν. Γἰ  αὐτό καί 
δέν ἦταν δυνατόν νά εἰρηνεύουν πλέον. Ἡ κοινή ἀνθρω πί νη
φύ σις μας, μέ ἄλλα λόγια, κομματιάσθηκε ἐσωτε ρι κά. 

 Ὁ Κύριός μας, θέλοντας νά ἐπαναφέρῃ τήν ἀπωλεσθεῖσα
ἑνότητα τῆς φύσεώς μας, δημιουργεῖ ἕνα νέο ἄνθρωπο, ἕνα 
νέο σῶμα, τό σῶμα Του, τήν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι
μία, ὄχι πολλά σώματα, τό ἕνα ἑνιαῖο σῶμα τοῦ Χριστοῦ.

26. Ἁγ. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Εἰς τήν προσευχήν τοῦ Πάτερ ἡμῶν, Φι λο-
καλία, ἔνθ, ἀνωτ., τ. Β ,́ σ. 189.
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Κάθε ἕνας πού γίνεται Χριστιανός, γίνεται μέλος τοῦ σώμα-
τος τοῦ Χριστοῦ. Μέσα στήν Ἐκκλησία ἑνοποιεῖται ἡ κομμα-
τια σμένη καί θρυμματισμένη ἀνθρωπίνη φύσι μας. Ἔτσι ἑ-
νώ νει ὁ Κύριος τούς πρώην χωρισμένους καί ἀλληλομι σου-
μέ νους Ἰουδαίους καί Ἐθνικούς, Ἕλληνας καί βαρβά ρους, 
ἄν δρες καί γυναῖκες, ἐλευθέρους καί δούλους: «οὐκ ἔνι Ἰου-
δαῖ ος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθε ρος, οὐκ ἔνι 
ἄρ σεν καί θῆλυ· πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰη-
σοῦ»27. Κάθε διαφορά καί ἀντίθεσίς μας, φυλετι κή ἤ ἀνθρω-
πί νη, ἐξαλείφθηκε ἀπό τόν Χριστό καί ἀπεκατεστάθη ἡ ἑνό-
της. Ἑνωμένοι πλέον ὅλοι μας στό σῶμα τοῦ Χρι στοῦ, τήν 
Ἐκ κλησία, ἐπανευρίσκουμε τήν ἑνότητα τῆς ἀνθρωπί νης φύ-
σε ώς μας καί βαθειά πνευματική εἰρήνη, πού εἶναι ἡ συνέ-
πεια τῆς ἑνότητος αὐτῆς.

∆ιά τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χαρίζει τήν
ἐσωτερική εἰρήνη στόν ἄνθρωπο.

Μετά τήν ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων ὁ ἄνθρωπος ἔχει 
μέσα του σάν ἀρρώστια τήν ἐπιθετικότητα πρός τόν ἄλλον. 
Αὐ τό φαίνεται ἀκόμη καί στά μικρότερα παιδιά. Βλέπουμε 
τά νήπια, πού ἀκόμη δέν κατανοοῦν τά πράγματα λογικά, 
νά ζηλεύουν τό ἕνα τό ἄλλο. Φαίνεται καί ἀπό αὐτό ὅτι ὁ πό-
λε μος καί ἡ ἐπιθετικότης ἀποτελοῦν ἀσθένειες τῆς φύσεώς 
μας, πού κληρονομοῦμε μέ τό προπατορικό ἁμάρτημα. Αὐ-
τή τήν ἄρρωστη, τήν φιλοπόλεμη καί ἐπιθετική φύσι μας, μό-

27. Γαλ. γ΄ 28.

νον ὁ Χριστός, ὁ πραγματικός ἰατρός της, μπορεῖ νά τήν θε-
ρα πεύσῃ, διά τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

 Ὁ Χριστός χορηγεῖ στίς ψυχές μας τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καί δἰ  αὐτῆς μᾶς δίνει τήν δυνατότητα νά ἀγα-
ποῦ με, νά συγχωροῦμε, νά εἴμαστε ἐπιεικεῖς, πρᾶοι, ἀνε κτι-
κοί. Ἐρχόμενος ὁ Παράκλητος καί κατασκηνώνοντας μέσα 
μας, μᾶς πλημμυρίζει μέ τούς καρπούς τῆς ἀγαθότητός Του:
«ὁ δέ καρπός τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μα-
κρο θυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραό της, ἐγκρά-
τει α»28. Αὐτά ἀποτελοῦν καί τίς ἀναγκαῖες προϋποθέ σεις
γιά τήν ἀληθινή εἰρήνη.

∆ιά τῆς ἑνοποιήσεως τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς μας 
καταλύει τόν ἐσωτερικό μας πόλεμο.

Ὁ Χριστός μᾶς εἰρηνεύει ἐσωτερικά, διότι ἑνοποιεῖ τίς
δυνάμεις τῆς ψυχῆς μας· γίνεται ὁ Ἴδιος τό κέντρο καί ὁ ἄξο-
νας τῆς ἐσωτερικῆς μας ἑνότητος. ῞Ολοι γνωρίζουμε ἐκ πεί-
ρας ὅτι ἡ ἴδια μας ἡ φύσις εἶναι ἐσωτερικά διχασμένη καί
ὅτι μέσα μας παλεύουν δύο θελήματα, δύο ἄνθρωποι, ὁ πα-
λαι ός καί ὁ νέος. Μπορεῖ μέ τήν θέλησί μας νά θέλουμε τό
καλό, ἀλλά ἡ ἀδυναμία μας μᾶς ρίχνει στό κακό. Ὁ ἐσωτερι-
κός αὐτός διχασμός μᾶς κουράζει καί ὑποφέρουμε πολύ ἀπό
αὐ τόν29.

Ὅταν ὅμως ἔχουμε τόν Χριστό μέσα μας καί αὐτός γίνε-
ται τό κέντρο, γύρω ἀπό τό ὁποῖο ἑνοποιοῦνται ὅλες οἱ δυ-

28. Γαλ. ε΄ 22.
29. Ρωμ. ζ΄ 14-25.
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νά μεις τῆς ψυχῆς, δηλαδή ἡ καρδιά ἀγαπᾶ τόν Χριστό, ἡ θέ-
λη σις θέ λει τόν Χριστό καί ὁ νοῦς σκέπτεται τόν Χριστό, τό-
τε βρί σκου με τήν ἐσωτερική μας εἰρήνη.

Ὁ Χριστός λοιπόν δέν εἶναι ἁπλῶς ὁ διδάσκαλος τῆς εἰ-
ρή νης, ἀλλά ἡ σαρκωμένη εἰρήνη. Εἶναι, κατά τήν ἀγγελι κή 
δοξολογία: «Ἡ ἐπί γῆς εἰρήνη»30. Καί ἐμεῖς ζῶντες «ἐν Χρι-
στῷ», ἑνοποιούμεθα ἐσωτερικά. 

Ἡ εἰρήνη ἑπομένως πού παρέχει ὁ Κύριος εἶναι ἐσωτερι-
κή. Αὐτό ἀποτελεῖ καί τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς ἀ-
λη θοῦς εἰρήνης. Ἡ ἐξωτερική χωρίς τήν ἐσωτερική εἰρήνη 
δέν βοηθεῖ οὐσιαστικά τόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγ-
κη κυρίως ἀπό αὐτήν τήν ἐσωτερική εἰρήνη. Γἰ  αὐτό καί ὁ 
ἅγιος Ἰσαάκ μᾶς παραγγέλλει : «εἰρήνευσον ἐν σεαυ τῷ καί 
εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ»31. Πράγματι ὁ εἰρηνικός 
ἄν θρωπος, ἔστω καί ἄν οἱ ἄλλοι γύρω του εὑρί σκων ται σέ 
τα ραχή, ἀκαταστασία ἤ σύγχυσι, αὐτός κρατών τας τήν ἐσω-
τε ρική εἰρήνη, ὄχι μόνον δέν ἐπηρεάζε ται ἀπό τό περι βάλ-
λον ἀλλά εἰρηνεύει καί ὅσους τόν προσεγγίζουν. Μπο ρεῖ νά 
κρα τᾶ τήν εἰρήνη ἐν μέσῳ τοῦ μεγαλυτέρου πολέμου: «Ἐάν 
κολ λη θῇ ὁ οὐρανός τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων (πού εἶναι ὁ ὄντως 
ἡσύ χιος καί εἰρηνικός) οὐ θροεῖται»32. Αὐτό φαίνεται καί 
στούς βίους τῶν Ἁγίων. Στόν βίο π.χ. τοῦ ἁγίου Σεραφείμ 
τοῦ Σαρώφ, ἑνός μεγάλου Ρώσου ἀσκητοῦ τοῦ περασμένου 

30. Λουκ. β΄ 14.
31. Ἁγ. Ἰσαάκ Σύρου, Τά εὑρεθέντα ἀσκητικά, ἔκδ. ἱερομ. Ἰωακείμ Σπε-

τσιέρη, Ἀθῆναι 1895, λόγ. λ́ , σ. 127.
32. Ἔνθ᾿ ἀνωτ., λόγ. πα ,́ σ. 312.

αἰ ῶ νος, ἀναφέρεται ὅτι ὁ ἅγιος Σεραφείμ ἔχοντας αὐτήν τήν
εἰρή νη τοῦ Χριστοῦ μέσα του, τήν μετέδιδε σέ ὅλους. Καί 
σήμε ρα βλέπουμε ὅτι τό χαρακτηριστικό τῶν Ἁγίων εἶναι
ὅτι εἰρηνεύουν κάθε ἕναν πού θά τούς πλησιάσῃ· ὅτι ἐκπέμ-
πουν εἰρήνη. 

Ὁ ἅγιος Σεραφείμ ἀπευθυνόμενος κάποια στιγμή σέ συνο-
μιλητή του, τοῦ εἶπε ὅτι ἐκεῖνο πού προέχει εἶναι νά ἀπο κτή-
σῃ ὁ ἄνθρωπος τό εἰρηνικό Πνεῦμα, δηλαδή νά εἰρη νεύ σῃ
μέ τόν Θεό: «Χαρά μου, ἀπόκτησε πνεῦμα εἰρη νικό καί τότε
χιλιάδες ψυχές θά σωθοῦν κοντά σου»33. Καί αὐτό τό ἀπέ-
δειξε μέ τήν ζωή του. Ἀφοῦ εἰρήνευσε μέ τόν Θεό, χιλιά δες
ἄνθρωποι ἀπό ὅλη τήν Ρωσία τόν ἐπισκεπτόταν στό δάσος
τοῦ Σαρώφ, ὅπου ἔζησε ὡς ἀσκητής, γιά νά εἰρηνεύ σουν
κον τά του, νά ἐξομολογηθοῦν, νά τοῦ ποῦν τούς λογι σμούς
των, νά ἀντλήσουν ἀπό τήν θεία Χάρι πού ἐσκήνωνε μέσα
του, νά βροῦν τήν γαλήνη καί ἀνάπαυσι τῆς ψυχῆς των, πού
τό σο εἶχαν ἀνάγκη, ὅπως τήν ἔχει ἀνάγκη καί ὁ ἄνθρωπος
κά θε ἐπο χῆς καί μάλιστα τῆς ἰδικῆς μας.

Ποία ἡ ἀληθινή εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ.

Ἀπαραίτητη ἡ συνέργεια τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό

γιά τήν ἀπόκτησί της

Ἐκ προοιμίου πρέπει νά τονίσουμε ὅτι δέν εἶναι κάθε εἰ-
ρήνη εὐάρεστη στόν Θεό, ἀλλά ἡ εἰρήνη πού προϋποθέτει
τήν δικαιοσύνη, δηλαδή τήν ἀρετή. Εἶναι χαρακτηριστικό

33. Ἀρχιμ. Τιμοθέου, Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, ἔκδ. Ἱ. Μον. Παρακλή-
του, Ὠρωπός Ἀττι κῆς 1991, σ. 94.
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ὅτι ὁ Κύριος ἐμακάρισε ὄχι μόνον τούς «εἰρηνοποιούς» ἀλ λά 
καί τούς «δεδιωγμένους ἕνεκεν δικαιοσύνης»34, δηλα δή αὐ-
τούς πού θά ὑπομείνουν θλίψεις καί διωγμούς γιά τήν συνέ-
πειά τους στήν ἀκαινοτόμητο πίστι καί τήν τήρησι τῶν ἐντο-
λῶν Του. Σέ ἄλλη περίπτωσι, ἀκόμη πιό χαρακτηρι στικά, 
διε κήρυξε: «οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπί τήν γῆν· οὐκ ἦλ-
θον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλά μάχαιραν»35, ἐννοώντας τόν διχα-
σμό πού θά προκαλέσῃ ὁ θεϊκός Του λόγος μεταξύ τῶν ἀν-
θρώ πων, αὐτῶν πού θά θελήσουν νά τόν ἐφαρμόσουν ἀπό 
ἐ κεί νους πού θά τόν ἀθετήσουν. Ἀλλοῦ πάλι, γιά νά δείξῃ 
τήν διαφορά τῆς κοσμικῆς ἀπό τήν θεϊκή εἰρήνη, ἐτό νι σε: 
«εἰ ρή νην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδω σιν, 
ἐ γώ δίδωμι ὑμῖν»36. Στοιχοῦντες στούς λόγους τοῦ Κυ ρίου 
καί οἱ ἅγιοι Πατέρες, μᾶς διδάσκουν ὅτι δέν πρέπει νά θυ-
σιά ζου με τήν ὁμολογία τῆς πίστεως χάριν μιᾶς ἐπιπλά στου 
εἰ ρή νης: «Κρείττων γάρ ἐπαινετός πόλεμος εἰρήνης χωρι ζού-
σης Θεοῦ»37. 

Ἡ ἀληθής εἰρήνη ἑπομένως δέν ἔχει καμμία σχέσι μέ τήν 
ψευδώνυμο εἰρήνη τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλά εἶναι δῶρο τοῦ 
Χριστοῦ. Προϋποθέτει ὅμως καί τήν δική μας συνέργεια, ὅ-
πως συμβαίνει καί μέ ὅλα τά δῶρα τοῦ Χριστοῦ καί μέ ὅ λες 

34. Ματθ. ε΄ 9, 10.
35. Ματθ. ί  34.
36. Ἰωαν. ιδ΄ 27.
37. Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος Β ,́ Ἀπολογητικός τῆς εἰς τόν πόν-

τον φυγῆς, ΠΒ ,́ P.G. 35, 488C. 

τίς ἀρετές. ∆έν μποροῦμε νά κρατήσουμε τήν εἰρήνη πού 
μᾶς χαρίζει ὁ Θεός, ἄν δέν ἀγωνισθοῦμε γἰ  αὐτήν.

Ἄς δοῦμε λοιπόν πῶς θά ἀγωνισθοῦμε μέ τίς ἀσθενεῖς δυ-
νάμεις μας, προσφερόμενοι στόν Κύριό μας, γιά νά ἔλθῃ ἡ
εἰρήνη Του στόν κόσμο μας.

Μέ τόν πόλεμο κατά τοῦ διαβόλου καί τῶν παθῶν μας
καί τήν ἐπιδίωξι τῶν ἀρετῶν.

Ἐνῶ ὁ Χριστός μᾶς εἰρηνεύει, ὁ διάβολος εἶναι ταραχοποι-
ός. Γἰ  αὐτό ὅπου εἰσέρχεται ὁ διάβολος παρουσιάζονται πό-
λε μοι, ἀκαταστασίες, συγχύσεις καί δυσκολίες στούς ἀνθρώ-
πους. Κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο: «κἀκεῖ νος αὐτός
τε στασιάζει πρός ἑαυτόν καί τῷ πολυειδεῖ καί τοῖς πά θεσι,
κἀν τοῖς ἄλλοις, ταὐτό τοῦτο ἐνεργεῖ... τῷ ζόφῳ τῆς στά σεως
ἑαυτόν ἐγκρύπτων»38, δηλαδή καί ὁ ἴδιος ἔχει ταρα χή λόγῳ 
τῆς πολυπλοκότητος (τῆς πονηρίας του) καί τῶν παθῶν του, 
ἀλλά καί στούς ἄλλους προκαλεῖ τά ἴδια, κρύ πτον τας τόν
ἑαυτό του στό σκότος τῆς ταραχῆς. 

Οἱ δαίμονες γιά νά ἐπιτελέσουν τό ψυχοφθόρο ἔργο τους
ἐκμεταλλεύονται τά πάθη μας, λαμβάνοντες ἀφορμή ἀπό τήν
ἀμέλειά μας: «αὔξουσι μέντοι τά πάθη οἱ ἀκάθαρτοι δαί μο-
νες συνεργόν τήν ἡμετέραν ἀμέλειαν λαμβάνοντες καί ταῦ τα
ἐρεθίζοντες...»39. Τά πάθη μας ἀκολούθως ἐνι σχυό μενα ἀ πό
τούς πονηρούς δαίμονας ἀποτελοῦν τήν αἰτία καί τῆς ἐσω τε-

38. Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος εἰρηνικός α΄, P.G. 35, 740ΑΒ.
39. Ἁγ. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Β΄ Ἑκατοντάς περί Ἀγάπης, ξθ ,́ Φιλοκα-

λία, ἔνθ᾿ ἀνωτ., τόμ. Β ,́ σ. 23.
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ρικῆς ταραχῆς μας καί τῶν ἐξωτερικῶν ἀναστα τώ σεων. Γρά-
φει σχετικῶς ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «τό γάρ φρόνημα τῆς 
σαρκός θάνατος, τό δέ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωή καί εἰ-
ρή νη· διότι τό φρόνημα τῆς σαρκός ἔχθρα εἰς Θεόν· τῷ γάρ 
νό μῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται· οὐδέ γάρ δύναται· οἱ δέ ἐν 
σαρ κί ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται»40. Ὅπου ἐπικρατοῦν 
τά σαρ κικά πάθη, ἡ πλεονεξία, ἡ φιληδονία, ἡ κακία, τό μῖ-
σος, ἡ ἐχθρότης, ἡ μνησικακία, ὁ ἐγωισμός, ἡ ἰδιοτέλεια, ἡ 
συμ φε ρον τολογία, δέν εἶναι δυνατόν ὁ ἄνθρωπος νά εἰρη-
νεύ ῃ. Καί ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά ἡ ἐσωτερική ταραχή του με-
τα φέ ρεται καί στούς ἄλλους γύρω του.

Αὐτονόητο μετά ἀπό τά ἀνωτέρω εἶναι ὅτι, ἐάν θέλουμε 
νά βασιλεύῃ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ μέσα μας καί γύρω μας, 
θά πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε συνεχῶς κατά τῶν δαιμόνων καί 
τῶν παθῶν μας, γιά νά διατηροῦμε τήν καρδιά καί τό σῶ μα 
μας καθαρά ἀ πό κάθε τι τό ἐφάμαρτο. Γἰ  αὐτό ὁ ἅγιος Μά-
ξιμος ὁ Ὁμολο γη τής μᾶς συμβουλεύει: «Μή μολύνῃς τήν σάρ-
κα σου ἐν αἰ σχραῖς πράξεσι καί μή μιάνῃς τήν ψυχήν πονη-
ροῖς λογι σμοῖς· καί ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἐπελεύσεται ἐπί σέ, 
τήν ἀγάπην φέ ρου σα»41.

Κατά τόν ἅγιο Σιλουανό, μεγάλο Ἁγιορείτη ἀσκητή τοῦ 
αἰ ῶνος μας, εἶναι ἀδύνατον νά διατηρήσουμε τήν ψυχική 
εἰ ρή νη, ἐάν δέν φυλάξουμε τόν νοῦ μας καθαρό ἀπό κάθε 

40. Ρωμ. η΄ 6-8.
41. Ἁγ. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Α΄ Ἑκατοντάς περί ἀγάπης, μδ ,́ Φιλοκα-

λία, ἔνθ᾿ ἀνωτ., τ. Β ,́ σ. 7.

ἀν τί θεο λογισμό42. Ἀλλοῦ πάλι λέγει: «Ψυχή ἁμαρτωλή, αἰ-
χμά λω τη στά πάθη, δέν μπορεῖ νά ἔχη εἰρήνη καί χαρά ἐν
Κυ ρίῳ, ἔστω κι ἄν ἔχη ὅλα τά πλούτη τῆς γῆς, ἔστω κι ἄν βα-
σι λεύη σ᾿ ὅλο τόν κόσμο»43.

Ἀκόμη καί μία ὑπόνοια ἄν δεχθοῦμε ἐναντίον τοῦ ἀδελ-
φοῦ μας, δέν μποροῦμε νά εἰρηνεύουμε καρδιακά: «πᾶσαν
ὑ πό νοιαν κινουμένην ἐν τῇ καρδίᾳ κατά τινος, παραιτοῦ παν-
τε λῶς, ὡς καταλύουσαν ἀγάπην καί εἰρήνην»44, μᾶς συμ βου-
λεύει ὁ ἅγιος Θεόληπτος Φιλαδελφείας. Γἰ  αὐτό ὁ Χρι στια-
νός πρέπει νά προσέχῃ ἀκόμη καί τά μικρά. Ἡ κακή ὑπο ψία 
πού τοῦ βάζει ὁ διάβολος ἐναντίον ἑνός συνανθρώ που του,
εἶναι ἱκανή νά καταλύσῃ τήν ἀγάπη καί τήν εἰρή νη.

∆έν φθάνει ὅμως μόνον τό νά νικήσῃ ὁ ἄνθρωπος τά πά-
θη του, γιά νά εἰρηνεύσῃ. Χρειάζεται ἐπί πλέον νά ἐγκολ πω-
θῇ τίς ἀρετές καί μάλιστα τήν ἀγάπη. Ὅπου ὑπάρ χει ἀγά πη, 
ἐκεῖ ὑπάρχει καί εἰρήνη. Ὁμιλῶν ἐκ πείρας ὁ ἅγιος Σι λουα-
νός ὁ Ἀθωνίτης ἔγραφε: «Εἶναι ἀδύνατο νά ἔχωμε εἰρήνη
στήν ψυχή, ἄν δέν παρακαλοῦμε μ᾿ ὅλη μας τή δύνα μη τόν
Κύριο ν᾿ ἀγαποῦμε ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ὁ Κύριος ἤξερε
πώς, ἄν δέν ἀγαποῦμε τούς ἐχθρούς, δέν θά ἔχωμε ψυχική

42. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὁ Γέροντας Σιλουανός, «Ἡ εἰρήνη», ἔκδ. Ἱ. Μον. 
Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 1978, σ. 356.

43. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὁ Γέροντας Σιλουανός, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 352.
44. Ἁγ. Θεολήπτου Φιλαδελφείας, Λόγος περί μοναδικοῦ ἐπαγγέλματος,

Φιλοκαλία, ἔνθ᾿ ἀνωτ., τόμ. ∆ ,́ σ. 12.
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εἰ ρήνη καί γἰ  αὐτό μᾶς ἔδωσε τήν ἐντολή “Ἀγαπᾶ τε τούς ἐ-
χθρούς ὑμῶν”»45.

Πολλοί μιλοῦν γιά εἰρήνη· ὀργανώνουν πορεῖες εἰρήνης 
καί ἄλλες φιλειρηνικές ἐκδηλώσεις. Οἱ προσπάθειές τους ὅ-
μως ἔχουν πολύ πτωχά ἀποτελέσματα, διότι δέν θέτουν ὡς 
προϋπόθεσι τῆς εἰρήνης τόν ἀγῶνα κατά τῶν παθῶν τους 
καί τήν ἀγάπη. 

Μέ τήν συνειδητή συμμετοχή μας
στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτήν τήν εἰρήνη πού προσφέρει ὁ Χριστός, τήν κατέχει 
ἡ Ἐκκλησία. Στήν Ἐκκλησία εὑρίσκουμε τήν εἰρήνη τῆς ψυ-
χῆς μας καί ἀπό αὐτήν διδασκόμεθα νά εἰρηνεύουμε μέ τούς 
ἄλλους ἄνθρώπους καί νά τούς ἀγαποῦμε. Μποροῦμε, μαζί 
μέ τόν ἅγιο Μάξιμο, νά χαρακτηρίσουμε τήν ἁγία Ἐκκλησία 
μας «ἄσυλον εἰρήνης ἀνάκτορον»46, δηλαδή ἀπαραβίαστο ἀ-
νάκτορο τῆς εἰρήνης. Ὅ,τι γίνεται στήν Ἐκκλησία εἶναι μία 
πρᾶξις εἰρηνεύσεως τῶν ἀνθρώπων μέ τόν Θεό καί με ταξύ 
των. 

Οἱ τυχόν ἀνθρώπινες ἀδυναμίες ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλη-
σίας, πού ὁδηγοῦν σέ σχίσματα καί διχόνοιες ἀκόμη καί 
ἐντός τῶν ἱερῶν περιβόλων τῆς Ἐκκλησίας, φαίνεται ἐνίοτε 
νά διασαλεύουν ἐξωτερικά τήν εἰρήνη τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως 
δέν μποροῦν νά προσβάλλουν τόν ἐσώτερο πυρῆ να της, οὔ-
τε τό εἰρηνοποιό της ἔργο, διότι κέντρο τῆς Ἐκκλησίας εἶ-

45. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὁ Γέροντας Σιλουανός, ἐνθ᾿ ἀνωτ., σ. 355.
46. Ἁγ. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Μυσταγωγία, κεφ. κγ ,́ P.G. 91, 697D. 

ναι ὁ «Θεός τῆς εἰρήνης» καί οἱ ἑνωθέντες μετ᾿ Αὐτοῦ εἰρη-
νο ποιοί Ἅγιοι. Ἡ εἰρήνη εἶναι δῶρον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, 
πού δίδεται σέ ὅσους ἀγωνίζονται νά γίνωνται ἄξιοι τοῦ δώ-
ρου.

Ἡ θεία Λειτουργία, λέγει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, εἶναι μυ-
στή ριον εἰρήνης47. Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι εἶναι μία χωρίς
διακοπή πορεία εἰρήνης. Ἀλλοῦ πάλι λέγει ὁ ἴδιος, ὅτι ἡ ἁ-
γία Τράπεζα εἶναι τράπεζα εἰρήνης48, διότι ἐκεῖ θυσιάζε ται ὁ
Χριστός, πού μέ τήν θυσία Του φέρει τήν εἰρήνη μέσα στόν
ἄνθρωπο. Γἰ  αὐτό παρατηροῦμε, ὅταν τελῆται ἡ θεία Λει-
τουρ γία, ὅτι προέχουν τά αἰτήματα τῆς εἰρήνης: «Ἐν εἰρήνῃ
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν»· «Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης...», ὄχι ἁ-
πλῶς μιᾶς ἐξωτερικῆς εἰρήνης ἀλλά τῆς ἄνωθεν εἰρήνης· «Ὑ-
πέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου...»· «Εἰρήνη πᾶ σι»·
«Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν»· καί τόσα ἄλλα. 

Προϋπόθεσις ἑπομένως, γιά νά συμμετάσχουμε κατά τό
δυνατόν ἀξίως στήν θεία Λειτουργία, εἶναι ἡ εἰρήνη. Χω ρίς
αὐτήν δέν μποροῦμε νά ὑψώσουμε τίς ψυχές μας πρός τόν
Θεό «χωρίς ὀργῆς καί διαλογισμοῦ»49 οὔτε νά ἔχου με κοι-
νω νία καί ἕνωσι μέ τούς συνανθρώπους μας. Γἰ  αὐτό ὁ Κύ-
ριος στό ἱερό Εὐαγγέλιο μᾶς παραγγέλλει νά εἰρηνεύ σουμε
μέ τούς ἀδελφούς μας, πρίν προχωρήσουμε στήν ἀναίμακτη

47. «Εἰρήνης ἐστί μυστήριον τοῦτο τό μυστήριον», Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσο-
στόμου, Ὁμιλία Ν΄ εἰς τό κατά Ματθαῖον, P. G. 58, 508.

48. Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν προδοσίαν τοῦ Ἰούδα, P.G. 49,
381.

49. Α΄ Τιμ. β΄ 8.
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ἱερουργία: «Ἐάν οὖν προσφέρῃς τό δῶρόν σου ἐπί τό θυ σια-
στήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατά σοῦ, 
ἄφες ἐκεῖ τό δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καί 
ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καί τότε ἐλθών 
πρόσφερε τό δῶρόν σου»50. 

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας καί ἐφ᾿ ὅσον μέ τέ-
τοιες προϋποθέσεις λειτουργηθοῦμε, φεύγουμε ἀπό τόν ναό 
φέροντας τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ μέσα μας. Ἐάν ὁ ἄνθρω-
πος ἑνωθῆ μέ τόν Χριστό, πού εἶναι ἡ σαρκωθεῖσα εἰρήνη, 
φέ ρει μέσα του τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἐξέρχε ται ἀπό 
τήν Ἐκκλησία πραγματικά εἰρηνικός καί γίνεται ἀπόστολος 
εἰ ρή νης, εἰρηνοποιός, ὅπως θέλει ὁ Κύριος. Καί ὁπουδήποτε 
εὑ ρί σκε ται, σκορπίζει τήν εἰρήνη.

 Ὅλα τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἄν τά προσέξουμε, εἶ-
ναι μυ στήρια πού εἰρηνεύουν τούς ἀνθρώπους, τούς συμφιλι-
ώ νουν μέ τόν Θεό καί μεταξύ τους καί τούς ἑνώνουν. Ἰδί ως 
αὐτό γίνεται μέ τό μυστήριο τῆς μετανοίας.

Πραγματικά, ἄν σκεφθοῦμε τί γίνεται στά ἐξομολογητή-
ρια, ὅπου πηγαίνουν ἄνθρωποι ὅλων τῶν ἡλικιῶν, θά βεβαι-
ω θοῦ με ὅτι ἐκεῖ ἐπιτελεῖται ἡ ἀληθής συμφιλίωσις. Ποιό 
εἶ ναι τό ἔργο τοῦ πνευματικοῦ; Νά συμφιλιώνῃ τούς ἀνθρώ-
πους μέ τόν Θεό καί μεταξύ τους. Ὁ πνευματικός θά ἐρωτή-
σῃ τόν ἐξομολογούμενο, ποιά εἶναι ἡ σχέσις του μέ τόν Θεό, 
ἐάν ἀγαπᾷ τόν Θεό καί ἐάν ἀγωνίζεται νά τηρῇ τίς ἅγιες ἐν-
το λές Του, ὅπως ἐπίσης καί ποιά εἶναι ἡ σχέσις του μέ  τούς 

50. Ματθ. ε΄ 23-24.

ἀδελ φούς του, ἐάν διατηρῇ κάποια ψυχρότητα, ἐάν ἀγα πᾷ 
καί συγχωρῇ τόν πλησίον του. Θά τοῦ ἐπιτρέψῃ νά κοινωνή-
σῃ τά ἅγια Μυστήρια, μόνον ὅταν εἰρηνεύσῃ καί ἀπο κατα-
στή σῃ τήν ἐγκάρδιο κοινωνία μέ τόν Θεό καί τούς ἀδελφούς
του. 

Χιλιάδες ἄνθρωποι εἰρηνεύουν καί συμφιλιώνονται διά 
τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως μέσα στήν Ἐκκλησία καί
ἀποκαθίσταται ἡ ἑνότης καί ἡ εἰρήνη μεταξύ τους. Αὐτό ὅ-
μως δέν φαίνεται εὔκολα. Ἀντιθέτως ἐάν πραγματοποιηθῇ
μία πορεία εἰρήνης, πού θά ἔχῃ ἐπί πλέον διαφημισθῆ, ὅλοι
θά λάβουν γνῶσι τοῦ γεγονότος. Οἱ ἄνθρωποι, πού δέν ἔ-
χουν βαθειά πνευματικά κριτήρια, θεωροῦν τήν πορεία αὐτή
ὡς μία οὐσιαστική καί ἐπιτυχημένη συμβολή στόν ἀγῶνα 
γιά τήν ἐγκαθίδρυσι τῆς εἰρήνης στόν κόσμο. Αἰῶνες ὅμως
ἡ Ἐκκλησία, ταπεινά καί ἀθόρυβα, ἀγωνίζεται ἀδιαλείπτως 
καί εἰρηνεύει τίς ψυχές καί τίς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων. Ἄν
δέν ὑπῆρχε ἡ Ἐκκλησία καί τό μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολο-
γή σεως, τότε ὁ κόσμος μας θά ἦταν ἀσυγκρίτως χειρότερος, 
ὅ πως π.χ. ἦταν ὁ πρό Χριστοῦ εἰδωλολατρικός κόσμος. Εἶ-
ναι γεγονός ἀδιαμφισβήτητο ὅτι, ἐκεῖ ὅπου οἱ ἄνθρωποι δέν
ζοῦν ἐκκλησιαστική ζωή, τά ἤθη τους εἶναι ἐξαγριωμένα καί 
οἱ κοινωνίες τους ταραγμένες.

Ἐνθυμοῦμαι αὐτό πού μοῦ ἔλεγε κάποιος καθηγητής θεο-
λογίας πρίν ἀπό 15 χρόνια. Ὅτι τό σχολεῖο στό ὁποῖο ἐδί δα-
σκε, γειτόνευε μέ δύο χωριά. Στό ἕνα χωριό ὅλοι οἱ κά τοι κοί
του πήγαιναν στήν Ἐκκλησία καί ἦταν συνειδη τοί Χριστια-
νοί· προσηύχοντο, ἐκκλησιάζοντο, ἐξομολογοῦν το, κοινωνοῦ-
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σαν. Οὐδέποτε χρειάστηκε νά βρεθοῦν γιά ὑποθέσεις τους 
στά δικαστήρια. Ἀντιθέτως στό διπλανό χωριό ἐλάχι στοι ἐκ-
κλη σιάζοντο. ∆έν εἶχαν φόβο Θεοῦ. Ἐπει δή ἀπου σία ζε ὁ Χρι-
στός ἀπό τήν ζωή τους, πού θά τούς ἔδινε τήν δυνατότητα 
νά ζοῦν μέ ἀγάπη καί συμφιλίωσι, ἐσύχναζαν στά δι καστή-
ρια ἀκόμη καί γιά ἀσήμαντα ζητήματα.

Ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό 
ἱερό Εὐαγγέλιο. Εὑρίσκεται ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης καί συμ-
βολίζει τόν Χριστό, τοῦ ὁποίου περιέχει τά θεῖα λό για. Ἡ 
μετά εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ ἀνάγνωσις τοῦ ἱε ροῦ Εὐαγ-
γελίου, πού εἶναι Εὐαγγέλιον ἀγάπης, εἰρήνης καί ἑνό τη τος 
τῶν ἀνθρώπων, φέρει πολλή εἰρήνη στήν ψυχή. Κατά τόν 
ἅγιο Σιλουανό τόν Ἀθωνίτη: «∆έν μπορεῖ νά ἔχη εἰρήνη ἡ 
ψυ χή, ἄν δέν μελετᾶ μέρα καί νύχτα τόν νό μο τοῦ Θε οῦ. Για-
τί αὐτός ὁ νόμος γράφτηκε ἀπό τό Πνεῦ μα τοῦ Θεοῦ καί τό 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ πηγαίνει ἀπό τή Γρα φή στήν ψυχή. Καί ἡ 
ψυχή αἰσθάνεται γλυκύτητα καί εὐχαρί στη ση γἰ  αὐ τό καί 
δέν θέλει πιά ν᾿ ἀγαπᾶ τά ἐπίγεια...»51. Παράλλη λα βέ βαια 
πρός τήν Ἁγία Γραφή ἀπαι τεῖ ται καί ἡ μελέ τη τῶν λο γίων 
τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλη σίας, οἱ ὁποῖοι «ποιήσαν-
τες» τά ἅγια εὐαγγελικά παραγγέλματα, μποροῦν καί νά 
«δι δάξουν»52 τόν ἀπλανῆ τρόπο τῆς κατά τό θεῖον Εὐαγγέ-
λιον ζωῆς. Ἡ ἀδολεσχία τοῦ νοῦ τόσο στά ἱερά εὐαγγελικά 
λό για, ὅσο καί στούς λόγους τῶν ἁγίων Πατέ ρων, πού συνο-

51. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὁ Γέροντας Σιλουανός, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 353.
52. Πρβλ. Ματθ. ε΄ 19.

δεύ ε ται ἀπό τόν ἀγῶνα νά τά ἐφαρμό σου με στήν ζωή μας,
εἰ ρη νεύει τήν ψυχή. 

Πολύ βοηθᾶ στό νά ζοῦμε τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ καί ἡ
προσ ευχή. Μετά ἀπό κάθε προσευχή πού γίνεται μέ ταπεί νω-
σι, πίστι, πόνο γιά τίς ἁμαρτίες μας καί ἀγάπη πρός τόν Θεό,
ἔρχεται ἡ θεϊκή εἰρήνη στήν ψυχή μας. Γἰ  αὐτό οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας λέγουν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ προσευχή, 
καί μάλιστα ἡ καλουμένη νοερά, καρδιακή καί ἀδιάλειπτος
–τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁ-
μαρ τωλό»–, ὡς προϋπόθεσις εἰρήνης: «Ἡ πραγματική εἰρήνη
τῆς ψυχῆς εἶναι τό γλυκύ πρᾶγμα καί ὄνομα Ἰησοῦς καί τό
ἄ δειασμα (τοῦ νοῦ) ἀπό ἐμπαθεῖς σκέψεις»53.

Ἡ προσευχή ἠρεμεῖ τίς σαρκικές ὀρέξεις, γυμνώνει τήν
πλε ο νεξία, ταπεινώνει τήν ὑπερηφάνεια, νεκρώνει τόν φθό-
νο, παιδαγωγεῖ τόν θυμό καί φέρει στήν ψυχή καί στό σῶμα
εἰ ρήνη. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἡ προσευχή θεραπεύει τά πάθη
τῶν ἀνθρώπων. Καί αὐτῶν πού ζοῦν στόν κόσμο, καί τῶν
μο να χῶν. Ὅσες φορές στό οἰκογενειακό μας περι βάλ λον ἀν-
τι λαμ βανόμαστε ὅτι θά ἐμφανισθῇ κά ποια ταραχή, ἀκατα-
στα σία ἤ σύγχυσις, ἄς ἀρχίσουμε νά ἐπικαλούμεθα τό παν-
σθε νουργό ὄνομα τοῦ Κυρίου, ἐπαναλαμβάνοντας νοερά τό:
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς». Πολύ σύντομα θά δοῦ-
με νά ἐγκαθίσταται καί πάλι στήν οἰκογένειά μας ἡ εἰ ρήνη
τοῦ Χριστοῦ. Ἄν ἀπεναντίας θελήσουμε νά ἀντιδρά σου με

53. Ἁγ. Ἡσυχίου, Πρός Θεόδουλον, κεφ. ρκβ ,́ Φιλοκαλία, ἔνθ᾿ ἀνωτ., τόμ.
Α ,́ σ. 160. 
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κο σμικά, θά αὐξήσουμε τήν ταραχή, τόν διχασμό καί τήν 
ψυ χρό τητα ἀνάμεσά μας. 

Εἰρηνοποιός μέσα στήν Ἐκκλησία, ἐκτός ἀπό τόν Χριστό 
μας, εἶναι καί ἡ Παναγία. Γἰ  αὐτό οἱ εὐλαβεῖς Χριστιανοί ὅ-
λων τῶν αἰώνων ἀπευθύνονται μέ πόθο καί ἐλπίδα πρός τήν 
Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, γιά νά τῆς ζητήσουν νά χαρίσῃ τήν 
εἰρήνη στίς ψυχές τους: «Παθῶν με ταράττουσι προσβολαί, 
πολ λῆς ἀθυμίας ἐμπιπλῶσαί μου τήν ψυχήν· εἰρήνευσον, Κό-
ρη, τῇ γαλήνῃ τῇ τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ σου, πανάμωμε»54. Ἡ 
Πανα γία μας ἔλαβε τήν Χάρι αὐτή, διότι πρώτη Αὐτή βοή-
θη σε νά συμφιλιωθῇ ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό. Ἄν δέν ὑπῆρ-
χε ἡ Παναγία μας, δέν θά ἐσαρκώνετο ὁ Χριστός καί δέν θά 
μπορούσαμε νά εἰρηνεύσουμε μέ τόν Θεό: «...αὕτη τό μεσό-
τοι χον τῆς ἔχθρας καθελοῦσα, εἰρήνην ἀντεισῆξε καί τό βα-
σί λειον ἠνέωξε...»55. 

Σήμερα ἀξιωθήκαμε νά λειτουργηθοῦμε στήν Ἱερά Μο νή 
τῆς Παναγίας τῆς Εἰκοσιφοινίσσης, ὅπου εὑρίσκεται ὡς πο-
λυτιμώτατος θησαυρός ἡ θαυματουργός εἰκών τῆς Πα ναγίας 
μας. Νομίζω ὅτι ὅλοι αἰσθανθήκαμε τήν χάρι, τήν πα ρη γο-
ρία καί τήν εἰρήνη, πού προέρχονται ἀπό τήν Ὑπε ρα γία Θε-
ο τόκο.

Ἀλλά καί οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι χορηγοί καί 
δι δάσκαλοι τῆς εἰρήνης. Ἐπειδή ἔχουν εἰρηνεύσει μέ τόν 
Θεό, ἀκτινοβολοῦν τήν εἰρήνη. Γἰ  αὐτό καί ὅταν τιμοῦμε 

54. Μικρός Παρακλητικός Κανών, α΄ ὠδή.
55. ∆ογματικόν Θεοτοκίον α΄ ἤχου.

τούς Ἁγίους, διαβάζουμε τούς βίους των, προσκυνοῦμε τίς ἅ-
γι ες εἰκόνες των καί τά ἱερά λείψανά των, ἔρχεται μία εἰρή-
νη στήν ψυχή μας καί μία γαλήνη ἐσωτερική.

Καρποί τῆς ἐν Χριστῷ εἰρήνης

Ἡ εἰρήνη δέν εἶναι γιά μᾶς τούς Χριστιανούς κάτι ἁ πλῶς
ἀναγκαῖο, γιά νά περάσουμε τήν ζωή μας ἥσυχα καί χω ρίς
προ βλήματα, ἀπολαμβάνοντας τά ὑλικά ἀγαθά πού ἔχουμε.
Ἡ εἰρήνη εἶναι προϋπόθεσις τῆς σωτηρίας μας. Ἐάν δέν εἰρη-
νεύ ουμε, δέν ἔχουμε σωτηρία. Ἄρα πρέπει νά ἐπιδιώ κου με
τήν εἰρήνη μέ τόν Θεό καί μέ τούς ἀνθρώπους, ἀκόμη καί μέ
τούς ἐχθρούς μας, γιά νά μποροῦμε νά ἔχουμε ἐλπίδα σωτη-
ρί ας. Γἰ  αὐτό δέν μποροῦμε νά ἀρκεστοῦμε μόνον στήν εἰρη-
νι κή συνύ παρξι. Πρέπει νά προχωρήσουμε περισσότερο, 
προσ φε ρό μενοι μέ τήν ζωή μας στόν ἄλλο ἄνθρωπο, ἔστω
κι ἄν εἶναι ὁ ἐχθρός μας. 

Ἡ εἰρήνη, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, εἶναι
«σφρα γίς καί σημεῖον τῆς οἰκειότητός μας» πρός τόν Θεόν56.
Εἶ ναι τό χαρακτηριστικό σημεῖο ὅτι εἴμεθα ἑνωμένοι μέ τόν
Θεό. Ἐάν ἔχουμε εἰρήνη στίς ψυχές μας καί μέ τούς συναν-
θρώ πους μας, τότε ἔχουμε οἰκειότητα καί μέ τόν Θεό. Ἐάν
δέν ἔχουμε εἰρήνη ἀλλά ταραχή, ἀγωνία, δειλία, φόβο, καί
δέν εἰρηνεύουμε μέ τούς συνανθρώπους μας, ἔστω καί μέ αὐ-
τούς πού ἔχουν δύσκολο χαρακτῆρα, τότε πρέπει νά ἀ νη συ-
χήσουμε, γιατί αὐτά ὑποδηλώνουν τήν ἀποξένωσί μας ἀ πό

56. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Περί τῆς πρός ἀλλήλους εἰρήνης, §12, ΕΠΕ, 
τ. 9, σ. 40.
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τόν Θεό, καί νά ἀναζητήσουμε τήν αἰτία τῆς ταραχῆς μας, 
πού κατά κανόνα εὑρίσκεται μέσα μας.

Αὐτή ἡ εἰρήνη εἶναι ἀκόμη ἀπαραίτητη προϋπόθεσις γιά 
νά προχωρήσῃ κάποιος στήν βαθύτερη γνῶσι τῶν μυστηρίων 
τοῦ Θεοῦ. Χωρίς τήν βαθεῖα εἰρήνη καί γαλήνη τῆς ψυ χῆς, 
πού ἀκολουθεῖ τήν ἀπαλλαγή ἀπό τά πάθη καί τήν ἔλ λαμ ψι 
ἀπό τό θεϊκό φῶς, δέν εἶναι δυνατόν ὁ ἄνθρωπος νά γευ θῇ 
τίς μυστικές ἐμπειρίες, νά ἔλθῃ στήν γνῶσι τῆς ἑνώ σεως μέ 
τόν Θεό καί τῶν θείων καταστάσεων καί νά λά βῃ ἐμπει ρία 
τοῦ ἀκτίστου φωτός τοῦ Θεοῦ. Κατά τόν ἅγιο Ἰσα άκ τόν Σύ-
ρο: «Χωρίς τήν γαλήνη τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς δέν μπορεῖ νά 
κι νη θῇ πρός γνῶσιν τῶν ἀποκρύφων μυστη ρίων»57. Γιατί, 
«ὅ σο περισσότερο γαληνεύει ἡ καρδιά, τόσο πε ρισ σό τερο 
μπο ρεῖ ὁ νοῦς νά ἐννοήσῃ καί νά θαυμάσῃ τά θεῖα πράγμα-
τα»58.

Ὁ Χριστιανός εἶναι κεκλημένος ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τόν 
ἱδρυτή τῆς πίστεώς μας, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὄχι μόνον 
νά εἰρηνεύῃ ὁ ἴδιος ἀλλά νά εἶναι καί στούς ἄλλους εἰρη νο-
ποιός: «τό τοῦ ἐκείνου κατά δύναμιν μιμησάμενος ἔργον καί 
τήν μεγάλην οἰκονομίαν καί τό ὁμογενές εἰρηνοποιῶν καί 
κα ταρ τίζων πρός τε αὐτούς καί ἀλλήλους ἀλλά δή καί πρός 
τόν Θεόν»59. Ὅ,τι ἔκανε ὁ Χριστός ἐδῶ στήν γῆ, πρέπει νά 

57. Ἁγ. Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, Τά εὑρεθέντα ἀσκητικά, ἔνθ᾿ ἀνωτ., λογ. ε ,́ σ. 
23.

58. Ἁγ. Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., λογ. κγ ,́ σ. 98.
59. Ἁγ. Φιλοθέου Κοκκίνου, Ὁμιλία εἰς Μακαρισμούς, ἐν Βασ. Ψευτογκᾶ, 

Φιλοθέου Κοκκίνου... ἔργα, Θεσ/νίκη 1979, τ.3. σ. 182.

κά νῃ καί ὁ Χριστιανός. Ὁ Χριστός ἦλθε νά εἰρηνεύσῃ τόν
κό σμο· καί ὁ Χριστιανός φέρων τόν Χριστό ἐν ἑαυτῷ μέ τήν
θε ο φι λῆ βιοτή του, εἰσέρχεται στόν κόσμο γιά νά εἰρηνεύσῃ
τούς ἀνθρώ πους καί μεταξύ των καί μέ τόν Θεό.

Ἀπό τά ἀνωτέρω καταφαίνεται ἡ μεγάλη ἀξία καί ἀναγ-
καιότητα τῆς εἰρήνης. Προηγεῖται ἡ εἰρήνη καί ἀκολουθοῦν
ὅλα τά ἄλλα. ∆υστυχῶς ὅμως πολλές φορές δέν σκεπτόμεθα
ὀρθά καί δίνουμε τό προβάδισμα σέ ἄλλα πράγματα καί ὄ-
χι στήν διαφύλαξι τῆς εἰρήνης. Ἀσχολούμενοι, ἐπί παρα δεί-
γματι, ὑπερβολικά μέ τίς βιωτικές μέριμνες, δέν βρίσκουμε
και ρό νά κάνουμε τήν προσευχή μας οὔτε νά εἰρηνεύσουμε
ἐσω τε ρικά. Ἔτσι, ὅταν ἐπιστρέφουμε στά σπίτια μας, μετα-
φέ ρου με τήν ταραχή μας καί στούς δικούς μας. Ποιά ὅμως εἶ-
ναι ἡ ὠφέλεια ἀπό τήν πολυμέριμνο δραστηριότητά μας, ὅ-
ταν δέν ἔχουμε μέσα μας εἰρήνη καί ὅταν δέν μποροῦ με νά 
χαρί σου με στούς γύρω μας εἰρήνη, γαλήνη, παρηγορία καί 
χα ρά; Ἰδού λοιπόν γιατί ἡ διατήρησις τῆς εἰρήνης τῆς ψυ-
χῆς μας καί ὁ ἀγώνας γιά τήν ἐπικράτησι τῆς εἰρήνης στό
πε ριβάλλον μας πρέπει νά ἔχῃ τήν πρώτη θέσι στίς καθη με-
ρι νές ἐπιδιώξεις μας. Αὐτό ἤθελε νά τονίσῃ καί ὁ Μέ γας Βα-
σί λειος, ὅταν ἔγραφε: «Πάντα γάρ δεῖ σπουδάσαι δεύτε ρα
ἡγή σασθαι τῆς εἰρήνης»60.

 * * *

60. Ἁγ. Βασιλείου, Ἐπιστολή ΞΘ ,́ Ἀθανασίῳ ἐπισκόπῳ Ἀλεξανδρείας, 
P.G. 32, 433A.
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«Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τόν Θεόν 
καί εἰς ἐμέ πιστεύετε»61, παρήγγειλε ὁ Κύριος στούς φοβι σμέ-
νους μαθητάς του λίγο πρίν τά φρικτά Του πάθη. Καί οἱ πρῶ-
τες λέξεις Του πρός αὐτούς μετά τήν Ἀνάστασί Του ἦταν 
«Εἰρήνη ὑμῖν»62. ∆έν εἶναι δυνατόν ὅποιος πιστεύει εἰλικρινά 
στόν Κύριο καί παραμένει κοντά Του νά ταράσσεται καί νά 
μή εἰρηνεύῃ.

Ὅμως πολύ συχνά, λόγῳ ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας, ἀφήνου-
με κάπως ἀφύλακτη τήν ψυχή μας καί εἰσέρχεται ὁ ταρα χο-
ποιός ἐχθρός μέσα μας. Τότε χάνουμε τήν εἰρήνη μας. Συγ-
χρό νως διαταράσσεται καί ἡ εἰρήνη μέ τούς γύρω μας. Μό λις 
ὅμως τό ἀντιληφθοῦμε, ἄς μή χρονοτριβήσουμε. Ὅταν αἰ-
σθα νθοῦμε ταραγμένη τήν ψυχή μας ἄς σιωπήσωμε, γιά νά 
μή μεταδοθῇ ἡ ταραχή μας καί στούς γύρω μας. Νά παρα κα-
λέ σου με ταπεινά τόν Κύριο νά μᾶς συγ χω ρή σῃ καί νά μᾶς 
χα ρίσῃ καί πάλι τήν εἰρήνη Του. Νά σπεύ σου με τό συντο μώ-
τερο νά ἐξομολογηθοῦμε, νά ζητή σου με συγχώ ρησι ἀπό τούς 
ἀδελφούς μας πού ἐλυπήσα με, καί νά ἐπανορ θώσου με ὅ,τι 
κακῶς ἐπράξαμε. Ἔτσι θά ἑνωθοῦ με καί πάλι μέ τόν Κύριο, 
ἀπό τόν ὁποῖο γιά λίγο ἀπομακρυνθήκαμε. Συγχρόνως νά 
ἀρ χίσουμε καί πάλι τόν ἀγῶνα κατά τῶν παθῶν μας, πού ἐ-
πι βου λεύονται τήν κατά Χριστόν εἰρήνη μας, προσευ χό με-
νοι στόν Κύριο νά μᾶς ἀπαλλάξῃ ἀπό αὐτά. Νά ἀρχί σου με 
καί πάλι νά προσφερόμαστε θυσιαστικά ἐν ἀγάπῃ Χρι στοῦ 

61. Ἰωάν. ιδ ,́ 1.
62. Ἰωάν. κ ,́ 19.

πρός τούς ἀδελφούς μας, μέ τήν Χάρι καί τήν βοή θειά Του. 
Νά τόν πα ρακαλοῦμε ταὐτοχρόνως νά χαρίζῃ τήν ἀγάπη
Του καί τήν εἰ ρήνη Του στίς ψυχές μας, στίς οἰκογένειές μας
καί στήν κοι νωνία μας.

Αὐτήν τήν εἰρήνη μᾶς ἄφησε ὡς δῶρο ὁ εἰρηνάρχης
καί χορηγός τῆς εἰρήνης κατά τήν ἀναχώρησί του ἀπό τόν
κόσμο: «Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑ-
μῖν»63. Αὐτό τό δῶρο ἄς προσπαθήσουμε νά μή τό χάσουμε.
Νά τό κρατήσουμε. Ἄς σεβασθοῦμε, κατά τόν Θεολόγο Γρη-
γό ριο, «τό δῶρον τοῦ εἰρηνικοῦ, τήν εἰρήνην, ἥν ἐνθέν δε
ἀπιών ἀφῆκεν ἡμῖν, ὥσπερ ἄλλο τι ἐξιτήριον»64. Ἄς ἀγωνιζό-
μα στε νά τό διαφυλάσσουμε πάντοτε, συμφώνως καί πρός
τούς λόγους τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου: «καί ἡ εἰρήνη 
τοῦ Θεοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἥν καί ἐκλή-
θη τε ἐν ἑνί σώματι...»65.

«Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε,
τό αὐτό φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τῆς
εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν»66. Ἀμήν.

63. Ἰωάν. ιδ΄ 27.
64. Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος εἰρηνικός β΄, P.G. 35, 1149Β.
65. Κολασ. γ΄ 15. 
66. Β΄ Κορινθ. ιγ΄ 11.
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ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΝ ΛΟΝ∆ΙΝῼ

Κατά περιγραφήν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου

Μιχαήλ Κωνσταντινίδου, μετέπειτα

Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς(*)

Χθές ἡμέραν ∆ευτέραν, 18ην τοῦ μηνός Φεβρουαρίου 
1935 καί περί ὥραν 12:15 ,́ μέ προσεκάλεσεν εἰς τό τηλέ-

φωνον ὁ γνωστός μου κ. Κωνσταντῖνος Γεωργιλῆς, μάγειρος 
τό ἐπάγγελμα, χριστιανός δέ μέ εὐγενῆ καί εὐσεβῆ καρδίαν, 
καί μοῦ εἶπε μέ φωνήν τρέμουσαν ἀπό συγκίνησιν: «Πάτερ 
Κωνσταντινίδη, μεγάλη συμφορά μᾶς βρῆκε, ἡ Εἰρήνη ἔχασε 
τό φῶς της, ἐλᾶτε νά προσευχηθῆτε». Ἡ Εἰρήνη εἶναι κόρη 
τοῦ Κ. Γεωργιλῆ καί τῆς Ἀναστασίας Γεωργιλῆ, γνωστή μου 
ἀπό δεκαετίας, κόρη εὐσεβής, μέ χαρακτηριστικά λίαν συμ-
πα θῆ, σεμνή καί φιλακόλουθος. Κατάπληκτος εἰς τό ἄκου-
σμα τῆς ὀδυνηρᾶς πληροφορίας ὑπεσχέθην εἰς τόν Κον Γεωρ-
γιλῆν, ὅτι θά ἔσπευδον νά ἐπισκεφθῶ ἀμέσως τήν κόρην του 
Εἰρή νην.

Κατ᾿ ἀρχάς ὅμως διῆλθον ἐκ τοῦ μαγειρίου, 39 Dereferd 
Road No. 2, διά νά πληροφορηθῶ τό τί συνέβη καί νά μάθω 
καί τήν διεύθυνσιν τῆς οἰκίας του. Ἐκεῖνος μοῦ εἶπεν, ὅτι τήν 
πα ρελθοῦσαν Πέμπτην, ἡ κόρη του Εἰρήνη, κατά τάς μετα-

(*) Ἀπό τά κατάλοιπα τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου.

με σημβρινάς ὧρας ἔκαμνε τό μάθημά της εἰς τό σχολεῖον της
(εἶ ναι ἡλικίας 19 ἐτῶν καί φοιτᾶ εἰς τό Polytechnic, μαν θά-
νου σα ραπτικήν καί σωματικάς ἀσκήσεις). Μετά τό πέρας
αὐ τῶν παρεπονέθη εἰς τάς φίλας της ὅτι δέν βλέπει, ὅτι ἔχα-
σε τό φῶς της. Μετά  ἡμίσειαν ὅμως περίπου ὥραν ἐπα νέκτη-
σε τήν ὅρασίν της καί ἔσπευσεν εἰς τό μαγειρεῖον τοῦ πα-
τρός της. Ὅταν ἔφθασεν ἐκεῖ ἠσθάνθη ὅτι καί πάλιν χάνει 
τό φῶς της. Πράγματι δέ μετά τινα λεπτά τῆς ὥρας εἶχεν ἀ-
πω λέσει τήν ὅρασιν αὐτῆς ἐξ ὁλοκλήρου.

Τήν ἐπιοῦσαν τήν ὡδήγησαν εἰς τόν ἰατρόν κον Γ. Ἐλευ-
θε ριάδην, ὅστις προσεκάλεσεν ἵνα συνεξετάσῃ μετ᾿ αὐτοῦ 
τήν κόρην, τόν ἰατρόν Κον Ἀλ. Καβαδίαν. Οἱ δύο οὗτοι ἰα-
τροί ἔδωκαν διαφόρους ἐξηγήσεις διά τήν τύφλω σιν τῆς κό-
ρης. Εἶπον δηλαδή ὅτι αὐτή ὀφείλεται εἴτε εἰς σωματικήν
ἐξάν τλησιν εἴτε εἰς συνέπειαν ἐσωτερικῆς παθήσεως, ἐξ ἧς
ἔ πα σχε πρό ἑνός καί ἡμίσεως ἔτους καί ἐνεχει ρίσθη ἕνεκεν
αὐ τῆς. Ἐπειδή ὅμως δέν ἠδυνήθησαν νά φθάσουν εἰς ὁριστι-
κόν συμπέρασμα, συνεβούλευσαν τούς γονεῖς τῆς κό ρης, ὅ-
πως τήν ἐξετάσῃ εἰδικός ὀφθαλμολόγος. Πράγματι δέ τήν
ἐ ξή τα σε τοιοῦτος, ἀποφανθείς ὅτι οἱ ὀφθαλμοί τῆς κόρης
εἶναι ὑγιεῖς. Σημειωτέον ὅτι ἡ κόρη εἶναι πλή ρης σφρίγους
καί ἐμ φανίζει τόν τύπον γυναικός καθ᾿ ὅλα ὑγειοῦς. Ἀφοῦ ἤ-
κου σα τήν ἀφήγησιν τοῦ Κου Κ. Γεωρ γιλῆ, μετέβην εἰς τήν
οἰ κίαν του, 69 Talbot Road West 2, ὅπου εὕρον τήν κόρην
ἐν τε λῶς τυ φλήν. Ὡμίλει πρός ἐμέ καί εἶχε τούς ὀφθαλμούς
ἐ στραμ μένους πρός ἄλλην διεύθυν σιν. Προσηυχήθην μετ᾿
αὐ τῆς, τῆς μητρός της καί τῆς ∆εσποινί δος Κλειοῦς Τσιναρ-
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λῆ, ἥτις εὑρί σκετο ἐκεῖ. Ἔπειτα εἶπον εἰς τήν κόρην: «Μή 
φοβεῖσαι, εἶμαι βέ βαι ος ὅτι μέχρις αὔρι ον πρωί θά βλέπῃς, 
πιστεύεις εἰς τόν Κύ ριον καί θά σέ βοη θήσῃ». Τήν ἰδίαν ἡμέ-
ραν καί ὥραν 7ην μ.μ. ἐπανῆλθον καί πάλιν εἰς τήν οἰκίαν 
τῆς κόρης, διά νά ἀ να γνώ σω τάς προσ ευχάς, τάς διά τούς 
ἀσθενεῖς τῆς Ἐκκλη σίας ὡρισμένας, καί εὕ ρον τήν κόρην εἰς 
τήν αὐτήν κατάστασιν. Εἰς τό ∆ωμάτιον εὑρίσκετο ὁ πατήρ 
τῆς κόρης, αἱ ∆ε σποι νί δες Κλειώ καί Ὄλ γα Τσιναρλῆ καί ὁ 
ἐξάδελφος τῆς κόρης ∆ημήτριος Γεωργι λῆς. Ἔθεσα τότε ἐ-
πί τῆς Τραπέζης τόν Τίμιον Σταυ ρόν, Ἱε ράν Εἰκόνα μετά τε-
μα χίων ἁγίων λειψάνων ἐπ᾿ αὐτῆς καί ἤ να ψα λαμπάδα τοῦ 
Ἐπι ταφίου τῆς Ἁ γίας καί Μεγά λης Πα ρα σκευ ῆς. Ἤρχισα 
δέ νά προσεύ χωμαι μετά τῶν παρισταμέ νων ἀνα γιγνώ σκων 
τήν ἀκολουθίαν «Εἰς παράκλη σιν ἀσθε νῶν χειμαζο μέ νων ὑ-
πό πνευμάτων». Ἡ κόρη καθ᾿ ὑπό δει ξίν μου ἐ κά θι σεν ἀπέ-
ναν τί μου ἐπί ἀνα κλίν  τρου. Προὐ χώ ρει ἡ ἀνά γνω σις τῆς ἱε-
ρᾶς ἀκολουθίας, μό λις ὅμως ἤρχι σα τήν τρί την ᾠδήν τοῦ Κα-
νό νος διά τῶν λέ ξεων «Ὡς πά λαι Ἰακώβ, τόν σόν θερά πον τα 
ἐρρύσω τῆς τοῦ Ἡ σαῦ βασκα νίας...» κ.τ.λ. αἴφνης ἡ κόρη κατέ-
πεσεν ἀναί σθη τος ἐπί τοῦ δαπέδου. Τόσον δέ ραγ δαία καί 
ἀπότομος ἦτο ἡ πτῶσις της, ὥστε τά πε ρί αὐτήν τρία πρόσ-
ωπα δέν ἠδυνή θησαν νά τήν συγκρα τή σουν. ∆ιέκοψα πρός 
στιγμήν τήν ἀνάγνωσιν τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας, καθ᾿ ὅν χρό-
νον οἱ παρι στάμε νοι ἐπανέ θε σαν μετά κό που τήν κόρην ἐπί 
τοῦ ἀνακλίν τρου καί προσεπάθουν νά φέ ρουν αὐτήν εἰς τάς 
αἰσθή σεις της περιβρέχον τες τό μέτω πόν της δἰ  ὕδατος κο-
λωνίας καί φυσι κοῦ τοι ούτου. Καί ἐνῶ οἱ παριστάμενοι εἰς 

ταῦτα κατεγί νοντο, ἐγώ ἐξηκολούθησα τήν ἀνάγνωσιν τῆς
ἱερᾶς ἀκολου θίας λίαν τε ταραγμένος. Ἡ κόρη παρέμεινεν ἀ-
ναίσθη τος ἐπί τοῦ ἀνακλίν τρου, ἀπό και ροῦ δέ εἰς καιρόν
τά χείλη της συνε σπῶν το εἰς γέλωτα σκω πτικόν, ἐπαναλη-
φθέν τα τοὐλά χιστον τετρά κις.

Ἐτελείωσα τήν ἀκολουθίαν καί ἐσταύρωσα τρίς διά τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ τό πρόσωπον τῆς κόρης. Ἔθεσα δέ ἔπειτα
τόν Σταυρόν ἐπί τῶν χειλέων της διά νά τόν ἀσπασθῆ, οὐ δέν
ὅμως ἴχνος παρουσίαζον τά χείλη της, τό ὁποῖον νά φανε ρώ-
νῃ ὅτι αὕτη εὑρίσκετο εἰς τάς αἰσθήσεις της. Μετά τό πέρας
τῆς ἀκολουθίας μετά πολλῆς δυσκολίας ἡ κόρη μετε φέρθη
ὑπό τοῦ πατρός της καί τῶν ∆/δων Κλειοῦς καί Ὄλ γας Τσι-
ναρλῆ, εἰς τήν κλίνην της. Ἐκεῖ δέ παρέμεινεν ἐπί τι να λεπτά 
ἀκίνητος, σωρός ἄμορφος καί ἀναίσθητος. Ὅλοι πα ρη κολου-
θοῦμεν διά τῶν βλεμμάτων μας αὐτήν, ἄφωνοι, τεταραγμέ-
νοι, ἀποροῦντες περί τίνος πρόκειται. Ὁπότε, ὅλως αἰ φνιδί-
ως καί ἀποτόμως, αὕτη ἐπήδησεν ἐγερθεῖσα ἐκ τῆς κλίνης μέ
ὁρ μήν, πλήρεις ἔχουσα τάς αἰσθήσεις, ἄλλη ἐντε λῶς, μέ λάμ-
πον τας τούς ὀφθαλμούς καί ἐπλησίασε τόν πατέρα της. «Βλέ-
πεις;» ἠρώτησεν ἐκεῖνος, «βλέπω, ναί βλέπω» ἀπήν τη σε πλή-
ρης χαρᾶς ἐκείνη. Κατασυγκεκινημένος τήν ἐνηγ κα λί σθη ὁ
πατήρ, κόρη δέ καί πατήρ μέ ἐπλησίασαν καί συνεπλέξαμεν
καί οἱ τρεῖς τάς χεῖρας ἐν συγκινήσει βαθυτάτῃ καί μέ δά-
κρυα χαρᾶς εἰς τούς ὀφθαλμούς.

Ὁ πατήρ μετ᾿ ὀλί γον ἀνεχώρησε καί ἔστειλε τήν σύζυγόν
του ἐκ τοῦ μαγει ρίου του. Τίς νά περιγράψῃ τήν σκηνήν ἡ ὁ-
ποία τότε ἐξε τυ λί χθη ἐνώπιον ἡμῶν. Ἔκλαιεν ἡ ἁπλῶς καί
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βα θέ ως πι στεύου σα  μήτηρ καί, ἀφοῦ ἔκαμεν ἐδαφιαίας με τα-
νοί ας πρό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τῆς Ἁγίας Εἰκόνος, ἐ νηγ-
κα λί σθη καί κατεφίλησε τήν κόρην της. Μετά ταῦτα ἡ κό ρη 
μᾶς εἶπεν ὅτι, ὅταν ἤκουσε τήν λέξιν «βασκανία», τῆς ἐφά νη 
ὅτι κά ποι ος τήν συνέλαβεν ἀπό τόν λαιμόν καί βιαίως τήν 
ἔρρι ψεν ἐπί τοῦ ἐδάφους. Ἀπό τῆς στιγμῆς ἐκείνης τίποτε δέν 
ἐνε θυ μεῖ το. Ἔπειτα δέ εἶπεν, ὅταν ἐπί τῆς κλίνης κατέκειτο, 
ὅ τι τῆς ἐ φά νη ὅτι κάποιος τήν ἔσπρωξεν ὀπίσω εἰς τήν ρά-
χην καί ἐπι τα κτικῶς τῆς εἶπεν: «τώρα πρέπει νά σηκω θῇς ἀ-
μέ σως» καί ἐπή δησε καί ἠγέρθη μέ ὁρμήν.

Ὅταν βαθύτατα συγκεκινημένος ἀνε χώ ρησα ἐκ τῆς οἰ κί-
ας τῆς κόρης, ἐνόμιζον ὅτι ἠχοῦν ἀκό μη εἰς τά ὦτα μου τοῦ 
ψαλ μωδοῦ τά λόγια, μέ τά ὁποῖα ἤρ χισα τήν ἱεράν ἀκολου-
θίαν· «Κύριος ποιμαίνει με, καί οὐδέν μέ ὑστε ρήσει· εἰς τόπον 
χλόης ἐκεῖ μέ κατεσκή νωσε... ἐάν γάρ καί πο ρευθῶ ἐν μέσῳ 
σκι ᾶς θανάτου οὐ φοβη θή σο μαι κακά, ὅτι σύ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ».

Πρός πίστωσιν τῶν ἀνωτέρω ὑπογράφουν τό παρόν οἱ 
πα ρευρεθέντες μάρτυρες τοῦ ὡς ἄνω ἐκτεθέντος γεγονότος.

Ὁ Μέγας Ἀρχιμανδρίτης Μιχαήλ Κωνσταντινίδης.

Κωνσταντῖνος ∆. Γεωργιλῆς, Ὄλγα Τσιναρλῆ,
Κλειώ Τσι ναρ λῆ, ∆ημήτριος Σ. Γεωργιλῆς.
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Κατωτέρω δημοσιεύουμε κείμενο τοῦ Καθηγουμένου τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς μας Ἀρχιμ. Γεωργίου, ἀναφερόμενο στόν ἀοί-
δι μο Ἱεράρχη Νικόλαο, ἐπί τῇ συμπληρώσει 30 ἐτῶν ἀπό 
τήν πρός Κύριον ἐκδημία του.

Γιά τόν μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος Νικόλαο ἔγρα-
ψε πρόσφατα ἀξιόλογη βιογραφία ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 

Φθιώ τιδος κ. Νικόλαος, ὑπό τόν τίτλον «Νικόλαος Σελέντης, 
Μη τροπολίτης Χαλκίδος» (Λαμία 2000). Παλαιότερα εἶχε 
γρά ψει καί ὁ θεολόγος κ. Στυλ. Λαγουρός, φίλος καί συμμα-
θη τής του, ἀναμνήσεις καί περιστατικά ἀπό τόν βίο του, ὑπό 
τόν τίλο «Μνήμη ∆ικαίου, ὁ Μαρτυρικός Ἀρχιερεύς Χαλ κί-
δος Νικόλαος Σελέντης», Ἐκδόσεις Τῆνος, (Ἀθήνα 1986).

ΜΝΗΜΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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μοῦ εἶπε: «Πάτερ Γεώργιε, θέλω νά ἐξομολογηθῶ κάποιους
λο γισμούς, γιατί αὔριο θά κοινωνήσω». Ἐξεπλάγην καί τοῦ
ἀντέτεινα, ὅτι δέν εἶμαι πνευματικός καί ἀκόμη ὅτι εἶμαι νεο-
χειρο τόνητος καί ἄπειρος ἱερομόναχος. Μοῦ ἀπήν τησε: «∆έν
πει ράζει· εἶσαι ἱερεύς». Μέ βαθειά ταπεί νωσι ἐξομολογήθη-
κε καί μέ εὐχαρίστησε. Ἀλλά καί ὁσάκις προσκα λοῦσε πνευ-
μα τικό ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος γιά ἐξομολόγη σι τῶν Χρι στια-
νῶν τοῦ ποιμνίου του, αὐτός πρῶτος ἐξωμολογεῖτο.

Ὅταν χρειάσθηκε νά βροῦμε κάποιο Μοναστήρι γιά νά 
μο νάσουμε, μᾶς προσκάλεσε μέ τήν μεσολάβησι τοῦ τότε δια-
κόνου του καί νῦν Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου 
στήν Ἱερά Μονή ἁγίου Γεωργίου (Ἀρμᾶ) κοντά στά Φύλλα 
τῆς Χαλκίδος, μία ἀπό τίς διαλυθεῖσες ἀπό τούς Βαυαρούς
ἱε ρές Μονές. ∆εχθήκαμε τήν πρόσκλησι, καίτοι ἡ Μονή ἦταν
πολύ πτωχή καί μισοερειπωμένη, προσβλέποντες στήν ἀγά-
πη τοῦ μακαριστοῦ Νικολάου. Μᾶς ὑπεσχέθη μάλιστα, ὅτι 
δέν θά ἐπεμβαίνει στά ἐσωτερικά τῆς Μονῆς, οὔτε θά ὑπο-
χρε ώ νῃ τούς ἱερομονάχους νά διορίζωνται ὡς ἐφημέριοι σέ
κε νές ἐφημεριακές θέσεις. Τίς ὑποσχέσεις αὐτές ἐτήρησε ἀ-
παρεγ κλίτως.

Ἡ ἐγκαταβίωσίς μας στήν ἀνωτέρω Ἱερά Μονή ἦταν μία 
ἰδιαίτερη εὐλογία γιά μᾶς. Οἱ προσευχές του μᾶς ἐστήριξαν
καί τό παράδειγμά του μᾶς ἐνέπνεε. Παραθέτω ἐν συνεχείᾳ 
σύν τομο λόγο πού ἐξεφώνησε κατά τήν ἐνθρόνισί μου ὡς 
ἡγου μένου στήν Ἱερά αὐτή Μονή τήν ∆́  Κυριακή τῶν Νη-
στει ῶν τό 1973. Τό πρωί τῆς ἰδίας ἡμέρας κατά τήν Θεία Λει-

Μοῦ ἐζητήθη ἀπό τόν καθηγητή κ. Κωνσταντῖνο Κούκη 
νά γράψω καί ἐγώ κάποιο κείμενο εἰς μνήμην του. Ὅσα ἀκο-
λουθοῦν, ἀποτελοῦν ἀναμνήσεις ἀπό τήν ἐπί διετίας περί-
που ἀναστροφή μου μέ τόν ἀοίδιμο Ἱεράρχη. Χαράσσω τίς 
γραμμές αὐτές μέ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης πρός τό σεπτό 
του πρόσωπο, γιά ὅσα μᾶς ὠφέλησε καί εὐεργέτησε τά δύο 
περίπου χρόνια, πού διατελέσαμε ὑπό τό ὠμοφόριό του.

Τόν μακαριστό Μητροπολίτη Νικόλαο ἐγνώρισα, ὅταν ἐ-
μό ναζα στήν Ἱ. Μονή Πεντέλης πρό καί μετά τήν κουρά μου 
τό 1972. Ἐρχόταν στό Μοναστήρι γιά λίγη ἀνάπαυσι ἐκ τῶν 
κό πων τῆς ποιμαντορίας του. Καίτοι εἶχε πολλή ἀνάγκη ἀπό 
ἀ νάπαυσι, ὅταν ἤρχοντο πιστοί πού ζητοῦσαν ἐξομολόγο, 
καί μή ὑπάρχοντος ἑτέρου, ὁ ἴδιος προσεφέρετο νά τούς ἐξο-
μο λο γήσῃ, χωρίς μάλιστα νά δείξῃ ὅτι εἶναι ἀρχιερεύς. Πα-
ρου σιάζετο ὡς ἕνας ἁπλοῦς παπάς. Στούς ἐρωτώντας, ἐάν 
ὑπάρ χῃ πνευματικός στήν Μονή, ἀπαντοῦσε, «ναί· ἐγώ εἶ-
μαι». 

Ἀπό τίς πολύωρες καί ἐνίοτε ὁλονύκτιες ἐξομολογήσεις 
πού ἔκανε, ὅταν ὑπηρετοῦσε ὡς πνευματικός στήν Παναγία 
τῆς Τήνου, εἶχε ἀποκτήσει δυνατούς πονοκεφάλους, πού τόν 
συνόδευαν στήν μετέπειτα ζωή του. Ὅμως ποτέ δέν ἄφηνε 
κάποια ψυχή, πού εἶχε ἀνάγκη ἀπό ἐξομολόγησι. Ἀλλά καί 
ἐ πάνω στό γραφεῖο του, στήν Μητρόπολι Χαλκίδος, εἶχε τό 
ἐπι τραχήλιόν του, ὥστε νά ἐξομολογῇ ὅποιον εἶχε ἀνάγκη. 
Ἐν διε φέρετο γιά τήν σωτηρία κάθε ψυχῆς πού συναντοῦσε. 

Ὁ ἴδιος ἐξωμολογεῖτο συχνά. Ἐνθυμοῦμαι κάποιο Σαββα-
τό βραδο, μετά τόν Ἑσπερινό, μέ κάλεσε στό ἅγιο Βῆμα καί 
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ἀ να πληροῦντες τά ὑστερήματά μας, οὕτως ὥστε αὐτή ἡ 
Το πική Ἐκκλησία νά ἀξιωθῇ τῆς χαρᾶς νά εἶναι ἕνα πρό-
τυπον οἰκογενείας Θεοῦ, παράδειγμα καί στίς ἄλλες ἀ-
δελ φές Ἐκκλησίες.

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νά εἶναι μετά πάντων ὑμῶν καί 
διά ἄλλην μίαν φοράν ἐκτιμώντας τήν εὐσέβειάν σας καί 
τά προσόντα σας δύναμαι νά ἀναφωνήσω τό: “ Ἄξιος”».

Μᾶς τηλεφωνοῦσε συχνά γιά νά μᾶς ἐρωτήσῃ, ἐάν ἔχου με
φαγητό ἤ ἐάν κρυώνουμε τόν χειμῶνα. Ὅταν ἔμαθε, ὅτι κά-
ποι ος ἀδελφός δέν εἶχε κάποιο ροῦχο, εἶπε: «Ἐγώ ἔχω δύο,
θά τοῦ δώσω τό ἕνα», ὅπως καί τό ἔκανε. Ὅταν ἦταν στε νο-
χω ρημένος, ἐρχόταν καί μοῦ ἔλεγε τόν λογισμό του ζητών-
τας καί τήν γνώμη μου. Κάποτε τοῦ εἶπα, ὅτι θά ἦταν καλό,
κά ποιον κληρικό πού τόν στενοχωροῦσε, νά τόν καλέσῃ
στό σπίτι του νά τοῦ κάνῃ τό τραπέζι γιά νά λοιώ σῃ ὁ πά-
γος. Με τά ἀπό λίγες ἡμέρες μοῦ εἶπε: «Πάτερ Γεώργιε, ἔκα-
να ὅ,τι μοῦ εἶπες».

∆έν λησμονῶ τήν κατάνυξί του ὁσάκις τελοῦσε τήν Θεία 
Λειτουργία. Οἱ συλλειτουργοί του εἴχαμε τήν αἴσθησι, ὅτι
εἶ χε μία ἄλλη σχέσι καί κοινωνία μέ τόν Θεό. Ἀλλά καί τά
κηρύ γματά του ἦταν πάντοτε πρωτότυπα, ἐκ τοῦ περισ σεύ-
ματος τῆς καρδίας, θεολογικά. Ποτέ δέν ἔλεγε κοινο τυπίες ἤ
τά ἴδια πράγματα. Ὁμιλοῦσε ὡς παθών τά θεῖα καί γἰ  αὐτό
μαθών τά θεῖα.

Ἡ τελευταία Θεία Λειτουργία, πού ἐτέλεσε στόν ἅγιο Νι-
κό λαο Χαλκίδος μετά τήν ἔκπτωσί του, καί στήν ὁποία καί 

τουρ γία μέ εἶχε χειροθετήσει εἰς πνευματικό καί ἀρχιμαν δρί-
τη.

«Ἀγαπητέ π. Γεώργιε, καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς ταύτης 
Μο νῆς. Ἡ Ἐκκλησία μας ἡ Ὀρθόδοξος εὑρίσκεται ἐν πο-
ρείᾳ. Προφυλακαί αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ στρατεύματος εἶναι 
αἱ Ἱεραί Μοναί. Καί μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ μιά τέτοια 
προ φυ λακή, ἕνα τέτοιο φῶς γιά τούς λοιπούς ἀδελφούς, 
πού ἀπαρτίζουν τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀπό σήμερα γίνε-
ται καί ἡ Ἱερά Μονή τοῦ ἁγίου Γεωργίου Ἀρμᾶ γιά τήν 
Ἱε  ρά Μητρόπολι Χαλκίδος. 

Σᾶς εἶπα καί ἰδιαιτέρως, ἐπαναλαμβάνω καί ἐδῶ δημο-
σίως, ὅτι εἰς τό πρόσωπόν μου θά βρῆτε ἕνα στοργικόν 
πατέρα, ὁ ὁποῖος δέν θά καταδυναστεύῃ τήν Μονήν, ἀλ-
λά πατρικῶς θά τήν προστατεύῃ καί ποικιλοτρόπως θά 
ἐκχέῃ τήν ἀγάπην του πρός τούς ἀδελφούς τῆς ἀδελ φότη-
τος ταύτης. 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χαλκίδος ἔχει, ὅπως καί ἐσεῖς δια-
πιστώσατε, εὐσεβεῖς Χριστιανούς. Ἀγαποῦν τά μοναστή-
ρια, ἰδιαιτέρως ὅταν σ᾿ αὐτά ἀσκοῦνται ἄνθρωποι μέ φό-
βον Θεοῦ, μέ εὐγενεῖς ὁραματισμούς, ὅπως εἶσθε ἐσεῖς 
καί ἡ συνοδία σας. Καί νά εἶσθε βέβαιοι, ὅτι ἡ ἀγάπη ὅ-
λων μας θά σᾶς ἐνισχύῃ, θά σᾶς προστατεύῃ καί θά σᾶς 
θερ μαίνῃ πάντοτε. 

Καί σεῖς μή παύσετε πρεσβεύοντες πρός Κύριον ὑπέρ 
ἡμῶν, προσευχόμενοι ὑπέρ τοῦ ἐπισκόπου, ὑπέρ τοῦ κλή-
ρου καί ὑπέρ τοῦ λαοῦ, σηκώνοντες τόν σταυρόν μας, 
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μου καί τήν Ἐκκλησίαν Του. Σκεπτόμενος τά γεγο νότα 
μέ σα εἰς μίαν πανοραματικήν ἄποψιν καί ὄχι τήν ἐπί μέ-
ρους καί τῆς στιγμῆς, ἀλλά κάτω ἀπό τήν γω νίαν τῆς 
Ἱστο ρίας τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἐνεργείας τοῦ ἁγίου Πνεύ μα-
τος ἐν τῷ κόσμῳ, δέν εἶναι δυνατόν παρά νά εἰρη νεύω 
καί ὑπομένω ἀγογγύστως. Τό γεγονός αὐτό ἔγινε ἀφορμή 
ἵνα ἀποκαλυφθῶσιν πολλοί διαλογισμοί εὐεργε τηθέν των 
κλη ρικῶν, εἰς τούς ὁποίους εἶπα ὅτι μέ μισεῖτε δω ρεάν, 
ἐνῶ κακόν δέν σᾶς ἔκανα. Ὁ Θεός νά τούς συγχω ρήσῃ 
ὅλους. 

Στήν προσευχή σας μή μέ λησμονεῖτε. Εἰς τούς πατέ-
ρας τοῦ Ἀρμᾶ τήν ἀγάπη μου, εἰς τόν π. Αἰμιλιανό καί 
τούς περί αὐτόν ἀδελφούς ὁμοίως τήν ἐν Κυρίῳ ἀγάπη 
μου.

Εὔχεσθε
Ὑμέτερος ἐν Χριστῷ

Ὁ Χαλκίδος Νικόλαος».

Εἶναι ἀξιομνημόνευτος καί ἡ πτωχεία του, ὀφειλομένη 
στήν ἐλεημοσύνη του. Ὅσοι ἔζησαν κοντά του, πολλά ἔχουν
νά διηγηθοῦν γἰ  αὐτήν. Ἐνθυμοῦμαι ὅτι φοροῦσε ἕνα μπα-
λω μένο ζωστικό. Ἔκαμα τήν σκέψι ὅτι θά εἶχε καί κα λό.
Τό ἴδιο ὅμως ζωστικό φοροῦσε καί κατά τίς μεγάλες ἑορ τές.
Προ φανῶς δέν εἶχε ἄλλο. 

Ἐπρόσεχε πολύ ὁ μακαριστός Νικόλαος νά μή ἐπηρεασθῇ
ἀπό τήν δόξα τοῦ κόσμου. Κάθε βράδυ προσηύχετο γονα τι-
στός καί μετά δακρύων στό ὑπνοδωμάτιό του δίπλα σέ μία 

ἡμεῖς τοῦ συμπαρασταθήκαμε, ὑπενθύμιζε τόν Κύριο ἀνερ χό-
μενο στόν Γολγοθᾶ. Σιωπηλός, προσευχόμενος, ὅλος δο σμέ-
νος στόν Θεό, πονεμένος ἀλλά καί ἐν Χριστῷ ἀναπαυ μέ νος, 
ἱε ρουργοῦσε τήν ἄχραντο ἱερουργία. Ὡμίλησε καί ἔκα νε μέ 
ταπεί νωσι ἀπολογισμό τῆς πενταετοῦς ποιμαντορίας του. 
Κα νέ να παράπονο καί καμμία κατηγορία ἤ μομφή κατά οὐ-
δενός.

Ὅταν ἀργότερα τόν ἐπισκέφθηκα ἀσθενοῦντα σοβαρά 
σέ συγγενικό του σπίτι στήν Ἀθήνα, μοῦ εἶπε: «Τά πάθη μας 
πταίουν γιά ὅλα». Οὐδένα κατηγόρησε. Εἶναι χαρακτηριστι-
κή καί ἡ κατωτέρω ἐπιστολή του πού μᾶς ἀπηύθυνε, ἐνῶ εἶ-
χε ἤδη ἐκθρονισθῆ, ἀλλά καί ὑπέφερε ἀπό τήν ἀνίατη ἀ σθέ-
νεια:

«’Εν Χαλκίδι τῇ 29-7-1974
Ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ πάτερ Γεώργιε,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε,
Μέ πολλήν χαράν καί συγκίνησιν θά ἔλεγα, ἔλαβα 

τήν κάρτα σας ἐξ ὅρους ἁγίου, ὅπου τά σκηνώματα τοῦ 
Θε οῦ Ἰακώβ καί τῆς Θεομήτορος Προστάτιδός μου τό 
περι βόλι. 

Σᾶς ἔνοιωσα ὅλους πολύ κοντά μου καί νοερῶς ἱκέ-
τευσα τόν Κύριον διά τά διασκορπισμένα ἐκ τῆς καται γί-
δος τέκνα ἐν Κυρίῳ καί ἀδελφούς ὁμοψύχους. Πιστεύω 
ὅτι ὁ Παντοδύναμος, ὁ Ὁποῖος ἀπό κάθε πικρό ἐξάγει 
γλυ κύ, καί ἀπό τήν θλῖψιν τήν γενομένην ἐσχά τως καρ-
πόν πνευματικόν καί σωτήριον θά δωρήσῃ εἰς τήν ψυχήν 
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Ἡ συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας περί τοῦ μακαριστοῦ Νικο-
λάου νομίζω ὅτι βλέπει νά ἐπαληθεύεται σ᾿ Αὐτόν ὁ λόγος
τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος: «Τελειωθείς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρό-
νους μακρούς. Ἀρεστή γάρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχή αὐτοῦ· διά τοῦ-
το ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή 
νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοίᾳ τό τοιοῦτον, ὅτι χά ρις
καί ἔλεος ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ καί ἐπισκοπή ἐν τοῖς ὁσί-
οις αὐτοῦ» (Σοφία Σολομῶντος, δ΄ 13-15).

κάρα. Τήν κάρα αὐτή ἐζήτησε ἀπό τήν Ἡγουμένη, ὅταν γιά 
πρώτη φορά ἐπεσκέφθη τήν Ἱερά Μονή ἁγίου Νικολάου Βά-
θειας. Ὅταν κληρικός τοῦ περιβάλλοντός του, πού ἐπληρο-
φο ρήθη ἀπό τήν μητέρα τοῦ ἐπισκόπου τό γεγονός, τόν ἠρώ-
τησε, γιά ποιό λόγο κάθε βράδυ κλαίει μπροστά στήν κάρα 
ἀπήντησε: «Ἔχει πολλή δόξα τό ἀρχιερατικό ἀξίωμα». Προσ-
ηύ χετο γιά νά τόν φυλάξῃ ὁ Θεός ἄτρωτο ἀπό τήν μα ται ο-
δοξία.

Ἄς λεχθῇ καί αὐτό, ὅτι δέν ἔδιδε σημασία στά πολυτελῆ 
ἄμφια. ῏Ηταν σέ ὅλα λιτός καί μέτριος.

Εἶναι γνωστή καί ἡ ἰδιαιτέρα εὐλάβειά του στήν Πανα-
γία ἀπό τά νεανικά του χρόνια, ἕνεκα τῆς ὁποίας τόν ἐχαρα-
κτήριζαν ὡς «παιδί τῆς Παναγίας».

Ὑπῆρξε ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, μοναχός ἐν τῇ καρδίᾳ του, 
ἀληθής 'Oρθόδοξος ἐπίσκοπος. Ταπεινός, προσευχητικός, ἐ-
λεή μων, ὑπομονετικός, πρᾶος, εἰρηνικός καί εἰρηνοποιός, ἁ-
γνός, λειτουργικός, διδακτικός. Πρῶτα ποιμήν καί μετά διοι-
κη τής. Πρωταρχικό του μέλημα ἦταν ἡ σωτηρία του καί ἡ 
σω τη ρία τῶν ψυχῶν τοῦ ποιμνίου του καί ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ.

Πιστεύω ὅτι οἱ εὐχές του μᾶς βοηθοῦν μέχρι σήμερα καί 
θά μᾶς βοηθήσουν καί κατά τήν ἔξοδό μας ἀπό τόν κόσμο.

Ἡ πρόσφατος ἀνακομιδή τῶν σεπτῶν λειψάνων του, πού 
ἔγινε μέ τήν φροντίδα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. 
Χρυ σοστόμου, ἔδειξε ὅτι ἡ Χάρις πού σκηνώνει στίς ψυχές 
τῶν ἁγίων ἀνθρώπων μένει, κατά τόν θεῖο Γρηγόριο τόν 
Παλα μᾶ, ἀνεκφοίτητος καί ἀπό τούς τάφους καί ἀπό τά λεί-
ψανά των. 



108 109

Ὁ τελευταῖος ἀπό τούς παλαιούς γεροντάδες τῆς Μονῆς 
μας ἐκοιμήθη εἰρηνικά ἐν Κυρίῳ τήν 25η Μαΐου 2005, Τρί-
τη τοῦ Τυφλοῦ, πα ρα μονή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα στό 
Γη ροκομεῖο τῆς Μο νῆς μας.

Ἐν συνεχείᾳ παραθέτουμε τόν ἐπικήδειο λόγο πρός τόν 
μεταστάντα τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας Ἀρχιμ. 
Γεωρ γίου καί ἀκολούθως ὀλίγα βιογραφικά στοιχεῖα ἀπό 
τίς ἀναμνήσεις μας.

ΕΠΙΚΗ∆ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ἀρχιμ. Γεωργίου, Καθηγουμένου

Εὑρισκόμενος στόν κόσμο γιά διακονία ἐκκλησιαστική, 
πλη ροφορήθηκα τήν κοίμησι τοῦ σεβαστοῦ ἀδελφοῦ 

μας ἱε ρο μονάχου π. Νικολάου.

ΠΑΠΑ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ

(1911-2005)

Εὐχαριστῶ τόν Ἀναστάντα Κύριο, πού τοῦ ἐχάρισε ἅγιο
θάνατο, ὅπως πληροφορήθηκα ἀπό τούς ἀδελφούς πού μέ
ἀγά πη τόν διηκόνησαν.

Λυποῦμαι, διότι δέν θά εὑρίσκωμαι στήν ἐξόδιο ἀκολου-
θία του. Μέ παρηγορεῖ ὅμως τό γεγονός ὅτι ἡ κοίμησίς του
συ νέ βη κατά τήν ἡμέρα τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, κατά 
τήν ὁποία συνέπεσε καί ἡ παρουσία Σεβασμιωτάτου Ἐπι-
σκό που τῆς Ἐκκλησίας καί φιλαγιορείτου, πού ἐτέλεσε τήν
ἐξό διο ἀκολουθία. Αὐτά ἀποτελοῦν ἔνδειξι ὅτι ὁ π. Νικό λα-
ος εὐα ρέστησε τόν Κύριο.

Καί τώρα «ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς 
του», πρέπει νά παραδειγματισθοῦμε ἀπό τήν πίστι του, τήν
εὐ λάβειά του, τήν ἀγάπη του πρός τόν Κύριο, τήν Ἐκκλησία
καί τούς Ἁγίους, τήν ἀγάπη του πρός τίς θεῖες λειτουργίες
καί τίς ἱερές ἀκολουθίες, τό ἀνεπιτήδευτο τοῦ ἤθους του, τήν
πα ραμονή του ἐπί ἑβδομήντα πέντε ἔτη στό Ἅγιον Ὄρος
καί τήν ὑπομονή του. Τοῦ δόθηκε ἡ δυνατότητα νά ἐξέλθῃ
στόν κόσμο καί νά ἀναλάβῃ θέσι ἐφημεριακή, ἀλλά ποτέ
δέν νικήθηκε ἀπό τόν πειρασμό τῆς φυγῆς. Ἔμεινε «πιστός
ἄ χρι θανάτου» στίς ἱερές ὑποσχέσεις τοῦ ἁγίου ἀγγελικοῦ
σχή μα τος καί γἰ  αὐτό θά λάβῃ τόν «στέφανο τῆς ζωῆς».

Ἀγαπητέ καί σεβαστέ μας ἀδελφέ π. Νικόλαε!
Πλήρης ἡμερῶν ἀνεχώρησες γιά τήν αἰώνια πατρίδα μας,

τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ.
Ἐπί τριάντα καί πλέον χρόνια ζήσαμε μαζί.
Μαζί λατρεύσαμε τόν Κύριο, μαζί περάσαμε κάποιους

πει ρα σμούς, ἀλλά καί χαρές τῆς κοινοβιακῆς ζωῆς.
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Πρίν ἀναχωρήσω σοῦ διάβασα συγχωρητική εὐχή. Ἀσπά-
σθηκες τήν δεξιά μου καί ἐγώ ἀσπάσθηκα τήν δική σου δε-
ξιά, παρά τίς ἐκ ταπεινοφροσύνης ἀντιρρήσεις σου. Ἠθέλη-
σα νά πάρω τήν εὐχή σου καί διά σοῦ ὅλων τῶν παλαι ῶν 
δέ κα ἕξ Πατέρων πού εὑρήκαμε στήν Μονή τῆς Μετανοίας 
μας τό 1974, καί τῶν ὁποίων σύ ἤσουν ὁ τελευταῖος. Ἤθελα 
νά ἐκφράσω καί τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός ὅλη τήν σε πτή 
χο ρεία τῶν προαπελθόντων Πατέρων γιά ὅ,τι μᾶς προσέ φε-
ραν. 

Τό σπουδαιότερο πού ὅλοι μᾶς ἐδιδάξατε ἦταν τό ταπει-
νό ἁγιορειτικό ἦθος. ∆έν παριστάνατε τόν ἅγιο ἤ τόν ἄψογο, 
ἀλλά ἤσασταν αὐθεντικοί, γνήσιοι καί κατά βάθος ταπεινοί. 
Ἤσασταν μοναχοί ἀγωνισταί καί συνεχῶς μετανοοῦντες.

Εὔχου καί Σύ, ἀγαπητέ καί σεβαστέ μας γέροντα, μέ ὅ-
λους τούς προαπελθόντας Γρηγοριάτας Πατέρας νά συναν-
τη θοῦ με καί πάλι στό οὐράνιο κοινόβιο τῆς Βασιλεί ας τοῦ 
Ἀναστάντος Χριστοῦ «ἔνθα ἦχος καθαρός ἑορταζόν των».

Εὔχου νά ἀξιωθοῦμε νά ἑορτάσουμε στό αἰώνιο Πάσχα 
τῆς ἀνεσπέρου ἡμέρας τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Εὐλογημένε παπᾶ-Νικόλαε, Χριστός Ἀνέστη! Καλή Ἀνά-
στα σι.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ

Γεννήθηκε στό χωριό Καπαρέλλι τῆς ἐπαρχίας Μαντι νεί-
ας Ἀρκαδίας στίς 10 Ἰουνίου τοῦ 1911. Ἦταν ὁ τέταρτος
ἀπό τά δέκα παιδιά τῶν εὐσεβῶν γονέων του, Εὐαγγέλου 
καί Βα σιλικῆς. Ὁ μικρός Κωνσταντῖνος –αὐτό ἦταν τό κατά 
κό σμον ὄνομά του– ἐπέδειξε ἰδιαίτερη κλίσι στά γράμματα.
Τε λείω σε τό σχολαρχεῖο τῆς ἐποχῆς του, στό ὁποῖο ἦταν ὁ
πρῶ τος μαθητής, μέ ἄριστα. Ἀπό πολύ μικρός ἐσύχναζε στήν
Ἐκ κλη σία τοῦ χωριοῦ του, τόν ἅγιο Νικόλαο. Ἐπειδή τότε
σπά νια κυκλοφοροῦσαν  βιβλία πνευματικοῦ περιεχομένου,
ἔπαιρ νε στό σπίτι του τά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας καί διάβαζε
μέ τίς ὧρες, ἰδίως τά βράδυα, μέ τήν λάμπα τοῦ πετρελαίου, 
πα ρά τίς ἔν τονες ἐπιπλήξεις τοῦ πατέρα του γιά λόγους
οἰκο νο μίας. 

Μία ἡμέρα ἦλθε στά χωριά τῆς Τεγέας ἕνας ἁγιορείτης
μο να χός, καταγόμενος ἀπό τό χωριό Βουνό τῆς Τεγέας. Ὀνο-
μα ζόταν Ἀβέρκιος καί κατοικοῦσε σέ κάποιο Κελλί τῶν Κα-
ρυ ῶν. Γνωρίσθηκε μέ τόν νεαρό Κωνσταντῖνο, τόν ὁποῖο
φεύ γον τας παρέλαβε μαζί του στό Ἅγιον Ὄρος, ἀφοῦ τοῦ ὑ-
πο σχέ θηκε ὅτι θά τόν βοηθήσῃ νά σπουδάσῃ στήν Ἀθωνιά-
δα Σχολή. Ἀντί ὅμως νά βρεθῇ στά θρανία τῆς Σχο λῆς, βρέθη-
κε στά στασίδια μικρῆς Καρυώτικης καλύβης τιμωμέ νης στό
ὄνομα τῶν Ἀρχαγγέλων. Ἔτσι λοιπόν τό 1929, σέ ἡλικία 18
ἐτῶν, ἄρχισε τούς μοναχικούς του ἀγῶνες, ἀνάμε σα στούς ἀ-
δελφούς τῆς μικρῆς συνοδίας τους, διότι ἐπίστευ σε ὁλο καρ-
δίως στούς λόγους τῶν γεροντάδων του, ὅτι ὁ σκο πός τοῦ 
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ἀνθρώπου εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Στήν ἀπόφα σί 
του νά ἀφιερωθῇ στόν Θεό συνέβαλε καί ἡ εὐχή τῆς εὐλα-
βοῦς μητρός του, ἡ ὁποία τήν ὥρα πού τήν ἀποχαιρετοῦ σε 
τοῦ εἶπε, νά μή λυπᾶται πού ἀφήνει τόν κόσμο, διότι ὅλα 
τά ἐγκόσμια εἶναι μάταια. Στίς 9-3-1932 ἐκά ρη μοναχός μι-
κρό σχημος καί ἔλαβε τό ὄνομα Ἀβέρ κιος. Ὅ μως ποτέ δέν 
ξέ χασε τήν μυστική του ἐπιθυμία γιά μόρφω σι καί παιδεία.

Παράλληλα μέ τά μοναχικά τους καθήκοντα, τά ὁποῖα 
ἐπιτελοῦσαν μέ αὐστηρότητα, ἠσχολοῦντο καί μέ τήν γεωρ-
γία. Ὁ Γέροντάς τους, μοναχός Ἀβέρκιος, δέν ἔκανε καμμία 
συγκατάβασι στήν τήρησι τῶν διατάξεων τῆς μοναχικῆς ζω-
ῆς, πού περιελάμβαναν ἐκτός ἀπό τίς καθημε ρι νές ἀκολου-
θίες, τόν προσωπικό κανόνα προσευχῆς καί τήν αὐ στη ρή 
ἄ σκησι. Ἰδιαίτερα τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή τήν περ νοῦ-
σαν μέ ἀλάδωτη νηστεία, πλήν Σαββάτου καί Κυ ρια κῆς, ἄ-
σχε τα ἄν κάποιος ἀπό τήν συνοδία ἦταν ἄρρω στος, καχεκτι-
κός ἤ ἀδύναμος. ∆έν χωροῦσε καμ μία οἰκο νο μία. Γἰ  αὐ τό 
καί ἔλεγε στά Καλογέρια του: «Καλλίτερα νά σᾶς θά ψω, πα-
ρά νά σᾶς κολάσω καταπατών τας τίς νη στεῖ ες τῆς Ἐκ κλη σί-
ας μας». Στήν ἐποχή τους, τό 1935, ὤφειλε νά κάνῃ ὁ μονα-
χός κάθε εἰκο σιτετράωρο, ὡς κανόνα στό κελλί του, 300 
ἐ δαφιαῖες μετάνοιες καί 12 κομπο σχοί νια τῶν 100 κόμπων.

Στό Κελλί τῶν Ἀρχαγγέλων ἔμεινε μέχρι τό 1940. Ἀκολού-
θως ἔζησε ἄλλα ἑπτά χρόνια στό Κελλί τῆς Ἁγίας Τριάδος 
Καρυῶν μαζί μέ τόν μοναχό Κοσμᾶ, αὐστηρό καί ἐνάρετο 
μο ναχό, καταγόμενο ἀπό τό Παλιοχῶρι Κυνουρίας. Ἐν συνε-

χείᾳ παρέμεινε ἐπί τρία χρόνια στό γρηγοριάτικο κελλί τοῦ
ἁγίου Νικολάου, στούς Κομμένους τῶν Καρυῶν.

Στήν Μονή μας ἦλθε τό 1950, ἐ πί ἡγου με νείας τοῦ ἀοιδί-
μου Γέροντος Βησσαρίωνος, ὁ ὁποῖος τόν ἔκειρε μεγαλό σχη-
μο μοναχό στίς 9 Μαρτίου, Τετάρτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν
τοῦ 1950, καί τοῦ ἔδωσε τό ὄνομα Νικόλαος. Αὐτό τόν χαρο-
ποίησε πολύ. Τό ἐθεώ ρη σε με γάλη εὐλογία τοῦ Ἁγίου, ἐπει-
δή στό ὄνομά του ἐτιμᾶ το ἡ Ἐκ κλησία τοῦ χωριοῦ του καί
ἦταν ὁ προστάτης του ἀπό τά παι δικά του χρόνια. Τόν Γέ-
ρον τά του, π. Βησσαρίωνα, εἶχε σέ μεγάλη εὐλάβεια, τόν ἐ-
μνη μό νευε σέ κάθε Θ. Λειτουργία μαζί μέ τούς γονεῖς του
καί τόν πρῶτο γέροντά του π. Ἀβέρκιο, καί τόν ἐτίμα παν-
τοι ο τρό πως.

Ἐ χει ρο τονήθη διάκονος στίς 22-10-1950 καί τήν ἑπομέ νη
ἡμέ ρα ἱερεύς ἀπό τόν ἀοίδιμο μητροπολίτη Μιλη του πό λεως
Ἱε ρό θεο στό Νεοσκητιώτικο κελλί τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου. Τούς
Ἁ γίους αὐτούς, πού συνεδέθησαν προσωπικά μαζί του ἀπό
τήν βά πτισί του μέχρι καί τήν χειροτονία του, ηὐλαβεῖτο ἰ-
διαι τέρως καί μέ πολύ πόθο μέχρι τέλους τῆς ζω ῆς του ἐτίμα
μέ θεία Λειτουργία στήν μνήμη τους.

Τό 1980 παρητήθη τῆς ἱερωσύνης λόγῳ ἡλικίας. Ὅμως συ-
νέχιζε νά μνημονεύῃ πλῆθος ὀνομάτων, μέχρις ὅτου κατέπε σε
στήν κλίνη τῆς ἀσθενείας. Ὡς λειτουργός μνημόνευε πολλή
ὥρα ζῶντες καί κεκοι μημένους, καί ἐνίοτε ἐπανελάμβανε
δύο καί τρεῖς φορές τίς εὐ χές τῆς θείας λειτουργίας, γιά νά
τίς ἐντυπώνῃ στόν νοῦ καί τήν καρδιά του.
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Ἀγαποῦσε πολύ τίς Ἀκολουθίες μέχρι τήν τελευταία ἡμέ-
ρα τοῦ ἐπιγείου βίου του. Ἐάν τόν ἔπαιρνε ὁ ὕπνος στήν ἐκ-
κλη σία, μόλις ἐπέστρεφε στό κελλί του, διάβαζε τήν ἀκολου-
θία πού ἔχασε, ἀπό τό σημεῖο πού ἀποκοιμήθηκε καί μετά. 
Πρίν ἀναχωρήσουμε γιά τό κελλί μας τό βράδυ, τόν χαιρε-
τού σαμε, καί αὐτός μᾶς φώναζε δυνατά: «Αὔριο νά μέ κτυ-
πή σῃς... τ᾿ ἀκοῦς;» Καί ἐννοοῦσε νά τοῦ κτυπήσουμε τήν 
πόρ τα, γιά νά κατέβῃ στήν Ἀκολουθία. Ἀλλά δυστυχῶς δέν 
τόν βρί σκα με μέσα. Σπανίως καθυστεροῦσε. Μᾶλλον μέ τήν 
σπου δή του αὐτή γιά τίς Ἀκολουθίες ἐδίδασκε ὅλους ἐμᾶς 
τούς νεω τέρους. Συχνά ἔλεγε: «Μοναχός πού δέν πηγαίνει ἀ-
νελ λι πῶς στίς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἠμπορεῖ νά 
μεί νῃ στό Ἅγιον Ὄρος».

Τό κελλί του εὑρίσκετο πλησίον τοῦ παρεκκλησίου τῶν 
Ἀρχαγ γέλων, μέ τούς ὁποίους συνεδέθη μέ ἄρρηκτα δεσμά 
ἀ γάπης, ἀφοσιώσεως καί εὐλαβείας μέχρι τελευταίας του ἀ-
ναπνοῆς. Τίς βραδυνές ὧρες, ἐδιάβαζε πάντοτε τό Ἀπόδει-
πνο μό νος του μέσα στό Παρεκκλήσιο. Μερικές φορές κα-
λοῦ σε καί τόν γείτονα Ἀδελφό. Στό τέλος τῆς ἀκολουθίας 
προσ κυ νοῦ σε μέ εὐλάβεια ὅλες τίς εἰκόνες, ὄχι μόνο τοῦ τέμ-
πλου, ἀλλά κι αὐτές πού εἶχε κρεμάσει γύρω-γύρω στούς 
τοί χους τοῦ Πα ρεκκλησίου. Τό βράδυ ἐκοιμᾶτο πολύ λίγες 
ὧ ρες.

Εἶχε ἀκόμη μεγάλη εὐλάβεια στήν Παναγία, τήν ὁποία 
θερ μοπαρακαλοῦσε «νά τόν βάλῃ στό εὐλογημένο της μυα-
λό».

Ὅταν ἐπρόκειτο νά ταξιδεύσῃ στόν κόσμο, ἄρχιζε τήν
ἀκο λουθία του στό κελλί του ἤ στό παρεκκλήσι τῶν Ἀρχαγ-
γέ λων ἀπό τίς 12 τά μεσάνυχτα. Παρέμενε ὄρθιος ἤ γονατι-
στός, κρατώντας ἕνα κερί στό χέρι. Στίς προτροπές τῶν ἀ-
δελ φῶν νά ἀναπαυθῇ, ἀπαντοῦσε: «εἶμαι καλόγερος καί δέν
μπορῶ νά ἀφήσω τήν τάξι μου».

∆έν δέχθηκε ποτέ κανέναν ἀπό τούς νεωτέρους Πατέρες
νά τοῦ πλύνουν τά ροῦχα, παρότι πολλές φορές τόν παρεκά-
λεσαν καί οἱ ἀδελφοί γηροκόμοι καί οἱ γείτονές του. Ἀπό τό
βράδυ τά ἔβαζε μέσα στό κρύο νερό μέ μπόλικη σκόνη καί
τήν ἄλλη ἡμέρα τά ἔπλενε καί τά κρεμοῦσε στό μπαλ κόνι
του. Μᾶς ἔλεγε: «Γἰ  αὐτό ἔγινα καλόγερος, γιά νά αὐτοϋπη-
ρε τοῦ μαι, ὅσο ἀντέχω. Ὁ καλόγερος δέν ἔχει ὑποτακτικούς,
πα ρά μόνο τόν Χριστό, τήν Παναγία καί τούς Ἁγίους». 

Πολλές φορές τοῦ λέγαμε: «παπᾶ-Νικόλα θά ἀρρωστήσης,
πρόσεχε τόν ἑαυτό σου». Καί ἐκεῖνος μᾶς ἀπαντοῦσε: «Σῶμα
πού νηστεύει, παρθενεύει, ἀσθενεῖ καί δοξολογεῖ τόν Θεό, 
οὐ δέ ποτε ὁ Θεός τό ἐγκαταλείπει». Ὑπέμενε τό κρύο καί
τόν παγετό. Ἀπό τό παράθυρο τοῦ κελλιοῦ του, τό ὁποῖο ἔ-
βλε πε ὁ ἥλιος μόνο τό ἀπόγευμα, ἔμπαινε κατά τούς χειμερι-
νούς μῆνες πολλή ὑγρασία καί τσουχτερό βορεινό κρύο.
Ὅ μως ὁ παπᾶ-Νικόλαος, καθισμένος στήν καρέκλα του 
μπρο στά στό συνήθως ἀνοικτό παράθυρο καί ντυμένος μέ
βα ρειά χοντρόρουχα, διάβαζε μέ τίς ὧρες τίς ἀτέλειωτες ἀκο-
λου θίες του.

Ὅπως μᾶς διεβεβαίωσε ὁ σεβαστός μας Γέροντας, οὐδέπο-
τε ἐζήτησε ροῦχα ἤ παπούτσια ἀπό τόν ἀδελφό, τόν ὑπεύ θυ-
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νο γιά τήν ἱματιοθήκη. Πάντοτε μᾶς ἔλεγε: «Ἔχω ἀπ᾿ ὅλα. 
Ἄς λυώσω πρῶτα αὐτά καί μετά βλέπουμε». ∆ιατηροῦσε ὅ-
λα τά ροῦχα του. Ἄν εἶχαν κουρελιασθῆ τά ἔραβε μόνος του 
καί τά φοροῦσε. Ὅμως στήν ἐκκλησία κατέβαινε μέ τό καθα-
ρό του ζωστικό, τό σιδερωμένο ράσο καί πάντοτε κα θα ρός.

Οὐδέποτε ἐπῆγε στήν ἐκκλησία νά κοινωνήσῃ, χωρίς πρῶ-
τα νά ἔχῃ διαβάσῃ τήν θεία Μετάληψι. Τήν θεία Εὐχαριστία 
τήν ἐδιάβαζε πάντα μόνος του μέσα στό ἐκκλησάκι τοῦ Ὁ-
σίου Γρηγορίου μέ πολλή προσοχή καί ἀφοσίωσι. Ἐάν τοῦ 
ἔφευγε ὁ νοῦς, ἐπέστρεφε πάλι πιό πίσω καί ἐπανελάμβανε 
δυνατά τήν φράσι, γιά νά τήν βάλῃ μέσα στό μυαλό του. Ὅ-
ταν τελείωνε καί τήν τελευταία εὐχή καί τήν ἐπεσφράγιζε μέ 
τό: «∆ἰ  εὐχῶν...», δέν κρατιόταν ἀπό τήν ὑπερβολική του εὐ-
γνω μοσύνη καί εὐχαριστία πρός τόν Κύριο καί φιλοῦσε μέ 
κρότο τήν χάρτινη εἰκόνα Του, τήν ὁποία εἶχε κολ λήσει μέ 
αὐτοκόλλητη ταινία μέσα στό βιβλίο. Κατόπιν ἀσπαζόταν 
πανηγυρικά τό βιβλίο καί ἐξωτερικά καί ἔφευγε σιω πη λός 
καί σκυφτός. Ὅταν ἐπρόκειτο νά κοινωνήσῃ στό πα ρεκ κλη-
σάκι του, τῶν Ἀρχαγγέλων, στρεφόταν πρός τό μέ ρος τῶν 
ἄλ λων Πατέρων πού ἐστέκοντο καί, ἀφοῦ τούς ἔβα ζε προσ-
κυ νητή μετάνοια, ἔλεγε: «Εὐλογεῖτε, ἅγιοι Πατέ ρες». Με τά 
ἔμ παι νε μέσα νά κοινωνήσῃ. Φοροῦσε πρῶτα τό ἐπι τραχήλι 
του, ἔλεγε δυνατά τίς εὐχές πρό τῆς θείας Μεταλή ψε ως καί 
ἀφοῦ κοινωνοῦσε ἔβγαινε ἔξω, γιά νά ἀφοσιωθῇ στήν ἀνά-
γνω σι τῆς θείας Εὐχαριστίας. 

Μετά ἀπό κάθε Λειτουργία στό παρεκκλήσι του, συνήθως 
τήν ∆ευτέρα πρός τιμήν τῶν Ἀρχαγγέλων, εἶχε ἔξω ἀπό τό 

ἐκ κλη σάκι στό τραπέζι τά κεράσματά του, κουλούρια, γλυ-
κά, ἐνίοτε καί ποτά γιά τούς πατέρες πού διακόνησαν.

Κάποια φορά, τήν ὥρα τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος,
ὁ παπᾶ-Νικόλαος ἐκάθητο σιωπηλός στό στασίδι του στό
πα ρεκκλήσιο τῶν Ἀρχαγγέλων. Ξαφνικά, καί ἐνῶ ἡ ἀνάγνω-
σις τοῦ Ἀποστόλου ἐσυνεχίζετο,  σηκώνεται καί τρέχει μπρο-
στά στήν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ τοῦ τέμπλου.  Στέκεται σέ στά σι 
ἱκεσίας, σηκώνει τά χέρια του ψηλά καί μέ τόνο παρα κλη-
τικό λέγει δυνατά, ἀπευθυνόμενος στόν Χριστό: «Ἑξῆν τα
πέντε χρόνια στό Ἅγιον Ὄρος (συνέβη τό 1994) καί τίποτε
δέν ἔκα να. Θερμά σέ καθικετεύω, λυπήσου με, Κύριε...». Ἀ-
φοῦ προσκύ νησε μέ βαθειά μετάνοια τήν εἰκόνα τοῦ Χρι-
στοῦ, ἐπέστρε ψε πάλι στήν θέσι του.

Ὅταν τόν ἐρωτούσαμε: «Θά σωθοῦμε, παπᾶ Νικόλα;», 
ἐκεῖνος μᾶς ἀπαντοῦσε: «Ἐγώ εἶμαι ἄξιος τῆς αἰωνίου κολά-
σεως. Ἁμάρτησα ποικιλοτρόπως, ἔκανα ὅμως τήν πρέπουσα 
μετάνοια; Ἄν σωθῶ, θά σωθῶ ἐλέῳ Θεοῦ, πρεσβείαις τῆς Ὑ-
περ ευλογημένης ∆εσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τῆς πνευματι-
κῆς μας Μητρός, τῶν ἁγίων Προστατῶν τῆς Μονῆς μας, τοῦ
ἁγίου Νικολάου, τοῦ ὁσίου Γρηγορίου, τῆς ἁγίας Ἀναστα σί-
ας τῆς Ρωμαίας, τῶν ἁγίων Ἀρχαγγέλων καί πάντων τῶν Ἁ-
γίων. Ἀμήν. ∆έν φαντάζομαι νά μ᾿ ἀφήσουν οἱ Ἀρχάγγελοι,
τούς ὁποίους ὑπηρετῶ ἐδῶ καί 65 χρόνια! Ὅ,τι θέλουν ἄς
κά νουν... Ἔκανα ὅ,τι μποροῦσα. Πρίν ἀπό μένα ὑπηρετοῦσε
τούς Ἀρχαγγέλους ὁ Γέρο-Γρηγοράκης, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη
ἀνή με ρα τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων...».
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Ἄλλη φορά τόν ἐρωτήσαμε: «Παπᾶ-Νικόλα, φοβᾶσαι τόν 
θάνατο;» καί αὐτός ἀπήντησε: «Ναί, τόν φοβᾶμαι, διότι δέν 
ξέρω κατά πόσον μετενόησα καί πῶς θά μέ δεχθῇ ὁ Θεός. 
Ἐγώ σ᾿ αὐτή τήν ἡλικία ἔχω λογισμούς ἀπελπισίας (σ.σ. πού 
ὀφεί λοντο στήν ἀγωνία του γιά τήν σωτηρία τῆς ψυ χῆς του. 
Ἐν τού τοις ὅταν ἔφθασε ἡ ὥρα τοῦ θανάτου του, ἔφυ γε ἀπό 
τήν ζωή μέ ἀπόλυτη εἰρήνη). Πάντως εὐχαριστῶ τόν Θεό καί 
τήν πνευματική μας Μητέρα, διότι μέ κράτησαν στό Ἅγιον 
Ὄρος».

Ἔχοντας βαθειά πίστι στήν Χάρι τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, 
παρακαλοῦσε νεοφώτιστο ἀδελφό, πού ἐβαπτίσθη στήν Μο-
νή μας, νά εὐχηθῇ γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Ἄλλοτε 
πά λι παρό τρυνε ἐπίμονα κάποιον ἀδελφό τῆς Μονῆς, πού 
δέν ἦταν Μεγαλόσχημος, νά ζητήσῃ νά λάβῃ τό Μέγα καί 
ἀγ γε λικό Σχῆμα, τό δεύτερο βάπτισμα κατά τούς ἁγίους Πα-
τέ ρας τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά συγχωρηθοῦν οἱ ἁμαρτίες του.

∆έν εἶχε τίποτε πλαστό καί ὑποκριτικό στήν συμπεριφορά 
καί στά λόγια του. Ὅλα προήρχοντο πηγαῖα ἀπό τήν ἁ πλοϊ-
κή του καρδιά. ∆έν εἶχε ἴχνος ἀπό τήν λεγομένη κο σμική εὐ-
γέ νεια. Στά τριάντα χρόνια πού ζήσαμε μαζί, ἐλάχι στες φο-
ρές τόν εἴδαμε νά γελάσῃ καί νά φανοῦν τά δόντια του. Γἰ  
αὐ τό τά λόγια του εἶχαν μία μοναδική καί ἐξέχου σα ἀξία, 
διό τι ἦσαν ὅλα ἀληθινά.

Ἐγχειρίσθηκε καί στά δύο μάτια του γιά καταρράκτη. 
Παρά ταῦτα ὅμως εἶχε ὅλη τήν ἐλπίδα του γιά τήν ὑγεία τῶν 
μα τιῶν του –τόσο ἀπαραίτητα γιά τήν ἀνάγνωσι τῶν ἀκο-
λου θιῶν του– στήν ἁγία Παρασκευή. Κάποτε τόν ρωτήσαμε: 

«Τί σοῦ εἶπαν οἱ γιατροί γιά τήν πάθησι τῶν ματιῶν σου;».
Αὐ τός ἀπήντησε: «∆ιεπίστωσα ὅτι ἡ ἁγία Παρασκευή ἔχει
κά νει τό θαῦμα της μέ τίς προσευχές καί παρακλήσεις πού
διά βαζα κάθε ἡμέρα στό ἐκκλησάκι τῶν Ἀρχαγγέλων. Ἡ ὅ-
ρα σις τῶν ματιῶν μου ἔχει βελτιωθῆ κατά 30%. Πῶς ἔγινε
αὐ τό; Τό πρᾶγμα θέλει συνεργασία καί μυστικότητα μέ τόν
Ἅ γιο πού ἀγαπᾶς. Καταλάβατε;»

Κάποια χρονιά, ἴσως τό 1980, μπῆκε κάποιος κλέφτης
στό παρεκκλήσιο τῶν Ἀρχαγγέλων καί ἔκλεψε μία παλιά 
εἰ κό να, στήν ὁποία εἰκονιζόταν ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ὁ ἅγιος
Ἀ πό στολος Ἀνδρέας καί ἡ θήκη μέ τό λείψανο τοῦ ἁγίου
Σπυ ρί δωνος. Ὁ π. Νικόλαος, ὅταν ἀντιλήφθηκε ὅτι χάθηκε 
ἡ εἰκό να, ἀναστατώθηκε. Ἔπεσε γονατιστός στόν Ἅγιο Μη-
νᾶ. Ὕψω σε τά χέ ρια του σέ ἐναγώνια ἱκεσία καί τόν θερμο-
πα ρα κα λοῦ σε νά ἐπι στρέ ψῃ πίσω τήν εἰκόνα. Σέ πολύ σύν-
το μο χρο νικό διά στη μα ἡ εἰκόνα βρέθηκε. Τήν βρῆκε ὁ γέ-
ρο-Ζαχα ρίας κάτω ἀπό μία πέτρα, πάνω στήν ὁποία εἶχε
κα θή σει γιά νά ξεκουρασθῇ. Ἡ πέτρα μετακινήθηκε καί φά-
νη κε ἡ εἰκόνα. Ποιός ξέρει μέ ποιό τρόπο ὁ ἅγιος Μηνᾶς ἀ-
νάγ κασε τόν κλέφτη νά ἐγκαταλείψῃ τήν εἰκόνα καί νά φύ-
γῃ φοβισμένος ἀπό τήν Μονή.

Ἀπό τό 1950 δέν ἄλλαξε Κελλί. Ἡμέρα καί νύκτα τόν εὕ-
ρισκες σχεδόν πάντοτε στό διπλανό ἐκκλησάκι τῶν Ἀρχαγ-
γέλων νά τό σκουπίζη, νά ἀνάπτῃ τά καντήλια καί νά δια-
βά ζῃ τίς Ἀκολουθίες του. Κάθε ∆ευτέρα θά ἔπρεπε νά ἔλθῃ
ἱε ρεύς νά λειτουργήσῃ, τόν ὁποῖο ἀπό μέρες παρακα λοῦσε
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νά ἔλθῃ. Ὅλα του τά ἐνδιαφέροντα ἐπικεντρωνόταν στήν 
θεία Λειτουργία, πού θά ἐτελεῖτο στό παρεκκλήσι του.

Τό 1985 βγῆκε στήν Θεσσαλονίκη γιά ἰατρικές ἐξετάσεις. 
Ὁ παπᾶ-Νικόλαος ἀπό τό βράδυ παρέμεινε ἄγρυπνος στούς 
Ἀρχαγγέλους διαβάζοντας τήν Παράκλησί τους, τούς Χαι-
ρετισμούς τους, τήν Παράκλησι τοῦ ἁγίου Μηνᾶ, τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς, τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τοῦ ἁγίου Ἀρτεμί-
ου, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί τῶν ἁγίων Νεομαρ τύρων τῆς 
Λέσβου Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης. Τούς παρακα λοῦ σε 
μέ μετάνοιες, ὑψώνοντας τά χέρια του σέ θερμή ἱκεσία μπρο-
στά στίς εἰκόνες τους, νά τόν βοηθήσουν στό ταξίδι του, 
καί ἄς γίνῃ ὅ,τι ἀποφασίσει ὁ Θεός γιά τήν ὑγεία του. Ἀπο-
φα σίσθηκε νά κάνῃ ἐγχείρισι στόν προστάτη. Τότε καί οἱ 
ἅγιοι Ἀρχάγγελοι τοῦ συμπαρεστάθησαν σάν γνήσιοι φίλοι 
καί σύν τροφοί του, διότι κι αὐτός ἡμέρα καί νύκτα τούς 
ἱκέ τευε στό Παρεκ κλησάκι τους. Καθώς τόν ἐπήγαιναν στό 
χειρουργεῖο, μία εὐλαβής γυναῖκα, πού στεκόταν στόν διά-
δρομο, ἐξεπλά γη ὅταν εἶδε δύο λευκοφόρους λαμπρούς νεα-
νίες νά συντρο φεύουν τόν παπᾶ-Νικόλαο. Ἐπλησίασε τούς 
νοσοκό μους καί τούς ἐξιστοροῦσε γιά τήν ἐμφάνεια τῶν 
δύο μεγά λων ἐπι σκε πτῶν, χωρίς νά ξέρῃ ποιόν μεταφέρουν 
στό χειρουρ γεῖο. Ἑπό μενο ἦταν, ὅτι ἡ ἐγχείρησις μέ τήν ἐ-
πι στα σία τέτοιων βοη θῶν θά πήγαινε πολύ καλά. Ἔτσι ὁ 
παπᾶ-Νικόλαος ἐπέ στρε ψε μετά ἀπό λίγες ἡμέρες στό Μονα-
στήρι μας. Στήν προσ πάθειά του νά μᾶς ἐξιστορήσῃ τήν 
προσ τασία τῶν Ἀρ χαγγέλων, ἀναλυόταν σέ δάκρυα καί στε-

ναγμούς εὐχαριστί ας καί εὐγνωμοσύνης πρός τούς ἐκλαμ-
προτάτους φίλους του.

 Παράδειγμα γιά ὅλους μας ἦταν ἡ εὐλάβειά του πρός
τόν Γέροντά του, τόν π. Βησσαρίωνα. Ὁσάκις ταξίδευε ἀπό
τήν Μονή πρός τόν κόσμο, ἀσπαζόταν τήν φωτογραφία του,
πού εὑρίσκετο στό ἐπιτροπικό τῆς Μονῆς μας στήν Θεσ σα-
λονίκη, τόσο κατά τήν ἔξοδό του ὅσο καί κατά τήν ἐπιστρο-
φή του, καί ἐπεκαλεῖτο τήν εὐχή του.

Παραμονές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ 2005 ὑπέ-
στη κάταγμα στό ὁστό τοῦ μηροῦ. Κατέπεσε πλέον στό κρεβ-
βάτι. Ὁ πόθος του ὅμως γιά τίς ἀκολουθίες δέν σταμά τησε.
Μέχρι τήν τελευταία νύχτα τῆς ἐπιγείου ζωῆς του παρακα-
λοῦ σε τόν διακονητή τοῦ γηροκομείου νά τόν ξυπνήσῃ γιά 
τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. Συγχρόνως ἐπιχειροῦσε κάθε
λί γο νά σηκωθῇ, χωρίς ἀποτέλεσμα βέβαια, γιά νά πάῃ στήν
Ἐκ κλη σία.

Τό διάστημα αὐτό ἦτο πολύ εἰρηνικός καί πλήρης μετανοί-
ας. Ἔλεγε συχνά: «Νά πῆτε στόν Γέροντα νά στείλῃ ἐδῶ ὅ-
λους τούς Πατέρες νά τούς ζητήσω συγγνώμη καί νά τούς
συγ χω ρή σω κι ἐγώ. Νά ἔλθῃ καί ὁ ἴδιος νά ἐξομολογηθῶ καί
νά μοῦ διαβάσῃ συγχωρητική εὐχή. Ὅσους μοῦ ἔφταιξαν
τούς συγχωρῶ ὅλους, διότι ὅποιος δέν συγχωρεῖ, δέν εἶναι
ἄξιος νά λέγῃ τό “Πάτερ ἡμῶν...”».

Ὁ Γέροντας ἀναχωρώντας γιά ἐκκλησιαστική διακονία 
πέρασε ἀπό τό Γηροκομεῖο, γιά νά χαιρετήσῃ τόν παπᾶ-Νι-
κό λαο καί νά τοῦ διαβάσῃ τήν συγχωρητική εὐχή, προβλέ-
πον τας ὅτι ἴσως δέν θά τόν εὕρισκε ζῶντα κατά τήν ἐπιστρο-
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φή του. Τοῦ ἀσπάσθηκε τό χέρι, παρά τήν ἀντίδρασί του, 
ζη τώντας διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ νά εὐχαριστήσῃ ἐν τῷ προσ-
ώ πῳ του ὅλους τούς παλαιούς Πατέρες τῆς Μο νῆς, ἔσχα τος 
τῶν ὁποίων ἦταν ὁ παπᾶ-Νικόλαος, γιά τήν ἀ γά πη μέ τήν 
ὁποία ἐδέχθησαν τούς νέους ἀδελφούς μέσα στούς κόλ πους 
τῆς γρηγοριατικῆς ἀδελφότητος, ἀλλά καί νά ζη τή σῃ τίς εὐ-
χές του γιά νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς οἱ ἀπολει φθέν τες τοῦ πο-
θητοῦ ἐν Κυρίῳ τέλους τῆς ἐδῶ παροικίας μας. Ἀκολού θως 
τοῦ εἶπε: «Πάτερ Νικόλαε, νά προσεύχεσαι γιά μένα». Καί 
ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε: «Ἐγώ εἶμαι πολύ ἁμαρτωλός, Γέ ρον-
τα». 

Ἡ τελευταία νύχτα του, παρά τήν μεγάλη ἐπιβάρυνσι τῆς 
ὑγείας του, ἦταν ὁσιακή. Οἱ ἀδελφοί ἀπήγγελλαν τούς Χαι-
ρε τισμούς τῆς Παναγίας καί αὐτός ἀπαντοῦσε μέ τό «Χαῖρε 
Νύμφη Ἀνύμφευτε» καί τό «Ἀλληλούϊα». Τοῦ ἔψαλλαν ἀκό-
μη καί ἀπολυτίκια διαφόρων Ἁγίων καί μάλιστα τῶν Ἀρχαγ-
γέλων καί τοῦ ἁγίου Μηνᾶ, πού ἰδιαίτερα ἀγαποῦσε. Εἶχε 
μεγάλη χαρά καί ἔκανε συνεχῶς τόν σταυρό του. Συχνά ὕ-
ψω νε τά χέρια του πρός τόν οὐρανό καί εὐχαριστοῦσε τόν 
∆εσπότη Χρι στό καί τήν Βασίλισσα τοῦ Ὄρους, Κυρία Θεο-
τόκο, διό τι τόν ἐκράτησαν στό Ἅγιο Ὄρος, τόν ἐβοή θησαν 
παν τοιο τρό πως καί τώρα τόν ἀξιώνουν νά ἀφήσῃ τό κουρα-
σμέ νο σῶμα του στήν ἁγιορειτική ἀγκαλιά.

Ἀγάπησε καί ἀγαπήθηκε ἀπό τούς πατέρες τῆς νέας ἀδελ-
φότητος, ἡ ὁποία ἐπήνδρωσε τό Μοναστήρι μας τό 1974 μέ 
προεξάρχοντα τόν σημερινό Γέροντά μας, Ἀρχιμανδρίτη π. 
Γεώργιο.

Εἶχε εἰρηνικό θάνατο, πού συνέβη στίς 25 Μαΐου, παρα-
μονή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα 11
τό πρωϊ. Ἐτάφη τήν ἑπομένη, μετά τήν ἀναστάσιμη ἀρ χιερα-
τική Θεία Λειτουργία, μέ ἀναστάσιμη κηδεία, πού τε λέ σθη κε
ἀπό τόν Ἐπίσκοπο κ. Χριστόφορο, βοηθό τοῦ Μητροπολί-
του Καναδᾶ, κ. Σωτηρίου. Ὁ Θεοφιλέστατος εὑρέ θη στήν
Μο νή μας κατά νεῦσιν Θεοῦ, χωρίς τοῦτο νά ἔχῃ καθορισθῇ
ἐκ τῶν προτέρων. Τότε ἐπαλήθευσε καί ἡ πρόρ ρησις τοῦ μα-
κα ρι στοῦ πατρός Νικολάου: «Θά πεθάνω καί θά τό γλεντή-
σε τε». Καί πράγματι σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία τῶν παρόν-
των ἡ ὅλη ἀτμόσφαιρα τῆς κηδείας εἶχε τόν χαρακτῆ ρα ἀ να-
στά σιμης καί πανηγυρικῆς ἑορτῆς. 

Αἰωνία σου ἡ μνήμη ἀξιομακάριστε καί ἀείμνηστε ἀδελ-
φέ ἡμῶν, πάτερ Νικόλαε! 

∆.Μ.Γ.
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