


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

νήν ἁπάντων τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν.
* * *

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

εἰς πόθον Χριστοῦ.
* * *

∆απάνῃ καί προνοίᾳ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς καί συνεργα-
σίᾳ καί ἑτέρων εὐλαβῶν λογίων Πατέρων.
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∆Ε Υ ΤΕ ΚΑΙ Η ΜΕ ΙΣ
ΣΥΜ ΠΟ ΡΕ Υ ΘΩ ΜΕΝ Α Υ Τῼ
ΚΑΙ ΣΥ ΣΤΑ Υ ΡΩ ΘΩ ΜΕΝ

ΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥ ΖΗ ΣΩ ΜΕΝ Α Υ Τῼ(*)

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

ΜΕΡΟΣ 2ον

Μεγάλη Πέμπτη

Μᾶς ἀ ξί ω σε ὁ Θε ός νά φθά σου με στήν Ἁ γί α καί 
Με γά λη Πέμ πτη, τήν μα κρά Πέμ πτη, ὅ πως τήν 

λέ ει ἡ ὑ μνο λο γί α. Ἄν πά ρου με τήν ἀ κρο στοι χί δα τοῦ 
Κα νό νος ὁ ὁ ποῖ ος ψάλ λε ται, λέ ει: «Τῇ μα κρᾷ Πέμ πτῃ, 
μα κρόν ὕ μνον ἐ ξᾴ δω». Εἶ ναι ὁ με γα λύ τε ρος Κα νό νας 
πού ἔ χου με ψά λει μέ χρι στι γμῆς, τήν Ἁ γί α καί Με γά λη 
Ἑ βδο μά δα. Ὁ ἄλ λος τό σο με γά λος θά εἶ ναι τοῦ Ἁ γί ου 
καί Με γά λου Σαβ βά του.

Ἡ μέ ρα παν σε βά σμι α, στήν ὁ ποί α ἡ Ἐκ κλη σί α προ-
βάλ λει ἐ νώ πι όν μας τέσ σε ρα πρά γμα τα: Τό ἕνα εἶ ναι ὁ 

(*) Ὁμιλίαι τοῦ Σεβασμιωτάτου (ὡς πρ. Νέας Ζηλανδίας ἀκόμη) εἰς τήν 
Τράπεζαν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα τοῦ ἔτους 
2008.  
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ρισ σό τε ρες χά ρες στόν πρός στι γμήν ἐκ πε σόν τα Ἀ πό-
στο λο. 

Στήν πε ρί πτω σι τοῦ Ἰ ού δα ὅ μως εἴ χα με τά χει ρό τε-
ρα. Ἁ πλῶς «με τε με λή θη», λέ ει τό ἱ ε ρό Εὐ αγ γέ λι ο. Εἶ πε: 
“Βρέ τόν ἠ λί θι ο! Τί ἔ κα να!”. Ὄχι μέ τήν ἔν νοι α ὅτι πό-
νε σε ἡ ψυ χή του γἰ  αὐ τό πού ἔ κα νε, ἀλ λά ὅτι δέν εἶ χε 
κά τι κα λύ τε ρο ἀ πο τέ λε σμα, δη λα δή κά ποι ο δι ά φο ρο 
κα λύ τε ρο, φαν τά ζο μαι. Τόν ἔ και γε ἀπό τήν μιά με ρι ά ἡ 
συ νεί δη σις, ἀλ λά δέν μπο ροῦ σε νά πῇ καί τό συγ γνώ-
μη. ∆έν ἐν νο οῦ σε νά πῇ τό «εὐ λό γη σον!». Ἐδῶ εἶ ναι ἡ 
με γά λη κα τερ γα ρι ά τοῦ δι α βό λου. Ὅ ταν μᾶς βά ζῃ καί 
κά νου με ὁ ποι α δή πο τε ἁ μαρ τί α, μέ χρις ἐδῶ εἶ ναι ἀν-
θρώ πι νο. Ὅ μως τό νά ἐ πι μέ νου με ἐ κεῖ καί νά μή λέ με 
τό «εὐ λό γη σον!», νά μή λέ με τό “συγ γνώ μη, ἥ μαρ τον, ἐ-
λέ η σέ με Θεέ μου!” εἶ ναι δαι μο νι κό. Καί μεῖς οἱ κλη ρι κοί 
στήν Ἐκ κλη σί α καί οἱ μο να χοί στόν Γέ ρον τα. Καί με-
τα ξύ μας, αὐ τό τό «εὐ λό γη σον» εἶ ναι τό μό νο πού δέν 
μπο ρεῖ νά πῇ ὁ δι ά βο λος. Τό «συγ γνώ μη» εἶ ναι τό μό νο 
πού δέν δι α νο εῖ ται νά βγῇ πο τέ ἀπό τό στό μα του. Καί 
ὁ Ἰ ού δας ταυ τί στη κε μέ τόν δι ά βο λο. Οὔ τε κἄν πέ ρα σε 
ἀπό τό μυ α λό του λο γι σμός πρα γμα τι κῆς με τα νοί ας, νά 
πάῃ νά πῇ: “Κύ ρι ε, ἥ μαρ τον. Τἄ κα μα θά λασ σα. Πε ρισ-
σό τε ρο ἀπό κεῖ πού πῆ γα, δέν μπο ρεῖ νά πάῃ κα νείς!”. 
Ἀν τ᾿ αὐ τοῦ, ἔ κα νε τήν ἀ κό μη με γα λύ τε ρη ἁ μαρ τί α. Τήν 
βλα σφη μί α κα τά τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος. Τήν αὐ το κτο-
νί α! ∆ι ό τι ἡ αὐ το κτο νί α εἶ ναι μία βλα σφη μί α κα τά τοῦ 
Ἁ γί ου Πνεύ μα τος. Ὅ ποι ος αὐ το κτο νεῖ λέ γει μέ σα του: 

Μυ στι κός ∆εῖ πνος. Τό δεύ τε ρο εἶ ναι ὁ Ἱ ε ρός Νι πτή ρας. 
Τό τρί το εἶ ναι ἡ προ δο σί α τοῦ Ἰ ού δα καί τό τέ ταρ το εἶ-
ναι ἡ ὑ περ φυ ής προσ ευ χή τοῦ Κυ ρί ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι-
στοῦ.

Τό θέ μα τῆς προ δο σί ας ἀρ χί σα με ἀπό χθές νά τό ἀ-
κοῦ με ἀπό μα κρυ ά λί γο. Τήν ὥρα πού ἡ πόρ νη ἅ πλω-
νε τούς πλο κά μους της νά σκου πί σῃ τά πό δι α τοῦ Χρι-
στοῦ, τά ὁ ποῖ α εἶ χε πλύ νει πρω τί στως μέ τά δά κρυ ά της 
καί δευ τε ρευ όν τως μέ τό πο λύ τι μο μύ ρο πού εἶ χε ἀ γο-
ρά σει, ὁ μα θη τής ὁ ἀ γα πη μέ νος, ὁ εὐ νο η μέ νος, ὁ τι μη μέ-
νος ἰ δι αί τε ρα μέ ὑ πεύ θυ νο ὑ πούρ γη μα μέ σα στήν ἱ ε ρή 
δω δε κά δα, ἅ πλω νε τά χέ ρι α του νά λά βῃ ἀρ γύ ρι α, μέ 
τά ὁ ποῖ α θά ἐ πω λοῦ σε τόν «Ἀ τί μη τον». Ἡ εἰ δω λο λα-
τρί α τῆς πλε ο νε ξί ας τόν ὁ δή γη σε στό νά ἀ πο πτύ σῃ, νά 
ἀ πεμ πο λή σῃ τόν ἴ δι ο τόν ∆ι δά σκα λό του, τόν Πα τέ ρα 
του, τόν Κύ ρι ο καί Θεό του. Ἡ μία φω τι ζό τα νε, ἐ τοῦ τος 
σκο τι ζό τα νε. Καί τό δυ στύ χη μα εἶ ναι ὅτι με τά ἀπό μία 
τέ τοι α πτῶ σι, δέν ἀ κο λού θη σε με τά νοι α! 

Καί ὁ Πέ τρος ἔ πε σε. Ἀρ νή θη κε τρεῖς φο ρές τόν Χρι-
στό: “∆έν Τόν ξέ ρω! ∆έν Τόν ἄ κου σα! Τό ὁρ κί ζο μαι! Ἀ-
νά θε μά μου, ἄν σᾶς λέω ψέμ μα τα. Οὔ τε πού Τόν ἄ κου σα 
τόν ἄν θρω πο!”. Με γά λη πτῶ σις! Ἀλ λά στήν πε ρί πτω σι 
τοῦ Πέ τρου ἀ κο λού θη σε τό: «καί ἐ ξελ θών ἔ ξω, ἔ κλαυ σε 
πι κρῶς»! Ἀ κο λού θη σε ἡ με τά νοι α, ἡ ὁ ποί α ἀ πο κα τέ στη-
σε τά πρά γμα τα, ὄχι ἁ πλῶς ὅ πως ἦ ταν προ η γου μέ νως, 
ἀλ λά ἡ ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ καί ἡ φι λαν θρω πί α Του εἶ ναι 
τέ τοι α, πού ἔ δω σε ἀ κό μη πε ρισ σό τε ρες εὐ λο γί ες καί πε-
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ναν τι στόν Χρι στό, καί τοῦ ἔ δω σε, τί με γα λύ τε ρο δῶ-
ρο! «βό σκε τά πρό βα τά μου», «ποί μαι νε τά ἀρ νί α μου», 
«ποί μαι νε τήν ἐ κλο γά δα μου». Τοῦ ἔ δω σε τήν δι α ποί-
μαν σι τήν ἀ πο στο λι κή.

Καί ἐμεῖς λοιπόν μα κρυ ά ἀπό τήν πλε ο νε ξί α, γαν-
τζω μέ νοι ἀπό τό “εὐ λό γη σον”, τό “συγ γνώ μη”, τό “ἥ μαρ-
τον”. 

Τό γε γο νός ὅτι ἡ Με γά λη Πέμ πτη εἶ ναι ἡ ἡ μέ ρα κα-
τά τήν ὁ ποί α πα ρα δο σι α κά ὅ λος ὁ Ὀρ θό δο ξος κό σμος 
προ σέρ χε ται νά  με τα λά βῃ τῶν Ἀ χράν των Μυ στη ρί ων, 
ὀ φεί λε ται στό γε γο νός ὅτι σή με ρα ἔ γι νε ἡ πα ρά δο σις 
τοῦ φρι κτοῦ μυ στη ρί ου τῆς Εὐ χα ρι στί ας κα τά τόν Μυ-
στι κό ∆εῖ πνο. Ἐ κεῖ ὁ Χρι στός, ἐν ὄ ψει τοῦ Πά σχα τοῦ 
ἑ βρα ϊ κοῦ, σέ ἕνα ἀπό τά προ η γού με να (ὄ χι στό τε λευ-
ταῖ ο τε λι κό συμ πό σι ο τοῦ ἑ βρα ϊ κοῦ Πά σχα πού ἔ θυ αν 
τόν ἀ μνό τόν ἐ νι αύ σι ο) ἔ φα γε μέ τούς μα θη τάς Του· καί 
ἀ φοῦ πῆ ρε ψω μί στά χέ ρι α Του, εὐ χα ρί στη σε, τό εὐ λό-
γη σε, καί τούς τὄ δω σε λέ γον τάς τους: «Λά βε τε, φά γε-
τε, τοῦ τό ἐ στι τό σῶ μά μου». Α ὐ τό εἶ ναι τό σῶ μα μου, 
πού σᾶς δί νω αὐ τήν τήν στι γμή, τό ὁ ποῖ ο κλᾶ ται, «τό 
ὑ πέρ ὑ μῶν κλώ με νον» (τό ρῆ μα εἶ ναι κλά ω -κλῶ, ἀπό 
κεῖ πού βγαί νει καί ἡ λέ ξις τῶν μα θη μα τι κῶν: τά κλά-
σμα τα, ὅ πως καί ἡ ἀρ το κλα σί α: ἡ κλά σις τοῦ ἄρ του, κό-
βου με τούς ἄρ τους καί τούς μοι ρά ζου με), γιά πολ λούς, 
γιά ὅ σους θέ λουν νά σω θοῦν. Κα τό πιν πῆ ρε ἕνα πο τή ρι 
κρα σί, τό εὐ λό γη σε, εὐ χα ρί στη σε τόν Οὐ ρά νι ο Πα τέ ρα 
καί τό πρό σφε ρε στούς μα θη τάς Του λέ γον τας: «Πί ε τε 

“δέν πι στεύ ω ὅ τι μέ πε ρι μέ νει κό λα σις· δέν πι στεύ ω ὅτι 
ὑ πάρ χει ἔ λε ος γιά μέ να· δι α γρά φω τά πάν τα με τά τόν 
θά να το καί πάω καί δί νω τήν ψυ χή μου στόν σα τα νᾶ”. 
Α ὐ τό ἔ κα νε ὁ Ἰ ού δας. Τό ἀ κό μη χει ρό τε ρο. 

Νά πα ρα κα λοῦ με καί νά δε ό με θα τοῦ Κυ ρί ου, οὔ τε 
ἀπό μα κρυ ά νά μήν εἶ ναι ἡ με ρίς μας με τά τοῦ προ δό-
του Ἰ ού δα. Ἀλ λά γιά νά γί νῃ αὐ τό, δέν φθά νει μό νον ἡ 
Χά ρις τοῦ Θε οῦ, χρει ά ζε ται καί ὁ ἀ γώ νας ὁ δι κός μας. 
Πρῶ τον μέν νά ἀ πο βά λω με τό πά θος τῆς πλε ο νε ξί ας, ἤ 
μᾶλ λον νά τό με τα μορ φώ σω με σέ πλε ο νε ξί α τῆς ἀ ρε-
τῆς, πλε ο νε ξί α τῶν δα κρύ ων τῆς με τα νοί ας, πλε ο νε ξί α 
τῆς κα θα ρᾶς προ σευ χῆς! Νά φύ γω με ἀπό τήν πλε ο νε ξί α 
στά ὑ λι κά ἀ γα θά, νά μήν ὑ πάρ χῃ οὔ τε ἀπό μα κρυ ά ὁ 
κίν δυ νος αὐ τά νά γί νουν εἴ δω λο καί νά μᾶς κρύ ψουν 
τόν Χρι στό ἀπό μπρο στά μας. Καί τό δεύ τε ρο, νά ἀ-
σκού με θα κα θη με ρι νῶς στό «εὐ λό γη σον!», στήν δι αρ κῆ 
με τά νοι α, στήν ἐκ ζή τη σι τῆς συγ γνώ μης.

Φι λάν θρω πος ὁ Θε ός! Τὄ βα ζε κα νε νός ὁ νοῦς ὅτι ὁ 
Πέ τρος, ὁ ἀ γα πη μέ νος, ὁ κο ρυ φαῖ ος, πού τόν ἀ νέ βα σε 
μέ χρι τό Θα βώρ καί εἶ δε τό ἄ κτι στο Φῶς τῆς Με τα μορ-
φώ σε ως, εἶ δε τήν δό ξα τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, ἄ κου σε 
τήν φω νή τοῦ Πα τρός, τά ἔ ζη σε ὅ λα, θἄ λε γε: “Οὔ τε πού 
Τόν ξέ ρω”; Καί ὅ μως, πό ση ἀ γά πη! Καί στό τέ λος με τά 
τήν Ἀ νά στα σι τόν ρώ τη σε τρεῖς φο ρές ἐάν Τόν ἀ γα πᾷ. 
Ὄχι γι α τί δέν ἤ ξε ρε ἐάν τόν ἀ γα πᾶ, ἀλ λά γιά νά κλεί σῃ 
τά στό μα τα ὁ ποι ου δή πο τε ἄλ λου στό μέλ λον θά ἀμ φι-
σβη τοῦ σε ἐν δε χο μέ νως τά αἰ σθή μα τα τοῦ Πέ τρου ἀ πέ-
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θά κα ταγ γέλ λε τε καί θά μαρ τυ ρῆ τε τήν Ἀ νά στα σί μου, 
τήν ἀ λή θει α τῆς Θε ό τη τός μου», κι ἐ μεῖς συ να ζό μα στε 
καί κά νου με τήν Λει τουρ γί α, καί ἔ τσι συ νι στοῦ με τήν 
Ἐκ κλη σί α. Καί εἴ μα στε ὅ λοι κα λε σμέ νοι νά με τά σχου με 
αὐ τῆς τῆς ἀ θα νά του τρα πέ ζης, ἀλ λά ὑπό προ ϋ πο θέ σεις. 
Ὄχι ἀ πα ρά σκευ οι, ὄχι ἀ κά θαρ τοι, ὄχι ἀ με τα νό η τοι ὅ-
πως ὁ Ἰ ού δας. 

Λέ ει ἕνα πι κρό λό γο, ἀλ λά δυ στυ χῶς ἀ λη θι νό, ὁ ἀ-
πό στο λος Παῦ λος: «Ἀ νά με σά σας, λέ ει, ὑ πάρ χουν ἕνα 
σω ρό ἄρ ρω στοι καί πε θαί νει πο λύς κό σμος. Καί αὐ τό, 
γι α τί κοι νω νεῖ τε ἀ να ξί ως», «ἐ σθί ε τε καί πί νε τε ἀ να ξί-
ως». Εἶ ναι πῦρ κα τα να λί σκον ἡ θεί α Κοι νω νί α. Καί ἤ θά 
κα τα να λώ σῃ τίς ἁ μαρ τί ες μας, ἐάν προ σερ χό μα στε ἐν 
με τα νοί ᾳ καί τα κτο ποι η μέ νοι, ἤ θά κα τα να λώ σῃ καί θά 
ἀ φα νί σῃ ἐ μᾶς τούς ἴ δι ους. Χρει ά ζον ται λοι πόν προ ϋ πο-
θέ σεις, καί ὄχι νά τήν περ νά ῃ κα νείς ὅτι εἶ ναι ὁ πρω ϊ νός 
κα φές πού πρέ πει νά πᾶ με νά τόν πι οῦ με, ἐ πει δή ἔ τσι 
συ νη θί ζου με καί ἔ τσι λέ ει τό πρω τό κολ λο τό ἐκ κλη σι-
α στι κό ἤ τό ἔ θι μο τῆς ἡ μέ ρας καί οὕ τω κα θ᾿ ἑ ξῆς. Λέ γει 
ὁ ἱ ε ρός Χρυ σό στο μος: «Τόν ἄ ξι ο δέν τόν κά νει ἡ ἡ μέ ρα, 
ἀλ λά αὐ τός ὁ ὁ ποῖ ος εἶ ναι ἄ ξι ος, ὁ ποι α δή πο τε ἡ μέ ρα 
ἔ χει ἑ ορ τή, ἔ χει Πά σχα, ἔ χει Χρι στού γεν να». Ἐ πει δή εἶ-
ναι ἕ τοι μος καί κοι νω νεῖ ἀ ξί ως.

Ὅ σον ἀ φο ρᾷ τήν προ σευ χή, τί νά πῶ ἐγώ σέ σᾶς, 
οἱ ὁ ποῖ οι εἶ σθε οἱ βι οῦν τες τό μέ γα μυ στή ρι ο τῆς προσ-
ευ χῆς; Εἶ σθε οἱ καλ λι ερ γη ταί τῆς νο ε ρᾶς καί μο νο λο γί-
στου προ σευ χῆς. Εἶ σθε ἐ σεῖς, οἱ ὁ ποῖ οι ἀ γω νί ζε σθε νά 

ἐξ αὐ τοῦ πάν τες, τοῦ τό ἐ στι τό αἷ μά μου, τό ὑ πέρ ὑ μῶν 
καί πολ λῶν ἐκ χυ νό με νον εἰς ἄ φε σιν ἁ μαρ τι ῶν». Νά! τό 
μυ στή ρι ο τῆς Θεί ας Εὐ χα ρι στί ας!

Πολ λές φο ρές καί κα τ᾿ ἐ πα νά λη ψιν ἀ να φέρ θη κε στήν 
Γρα φή ὅτι Α ὐ τός εἶ ναι «ὁ Ἄρ τος τῆς Ζω ῆς», «ὁ ἐκ τοῦ 
Οὐ ρα νοῦ κα τα βάς». Καί πά νω στόν Σταυ ρό ἔρ ρευ σε τό 
ἅ γι ο αἷ μα Του, τό ὁ ποῖ ο ἔ γι νε τό «και νόν πό μα», τό και-
νού ρι ο πι ο τό, στό ὁ ποῖ ο θά μᾶς κα λέ σῃ ὁ θε σπέ σι ος ἱ-
ε ρός ∆α μα σκη νός τήν νύ κτα τῆς Ἀ να στά σε ως: «∆εῦ τε 
πό μα πί ω μεν και νόν, οὐκ ἐκ πέ τρας ἀ γό νου τε ρα τουρ-
γού με νον», (ὄ χι μέ τό θαῦ μα ποὔ κα νε ὁ Μω ϋ σῆς στά 
πα λη ά τά χρό νι α, σ᾿ ἕνα ἄ γο νο βρά χο, κι ἔ δω σε νε ρό 
σύ νη θες, φυ σι κό νε ρό νά πι οῦ νε, ἀλ λά εἶ ναι ἄλ λου εἴ-
δους πό μα αὐ τό, εἶ ναι τό πο τό τῆς Ζω ῆς, τό ὁ ποῖ ο ἔρ-
ρευ σε ἀπό τήν ἄ χραν τον πλευ ράν καί ἀπό τίς πλη γές 
στά χέ ρι α καί στά πό δι α τοῦ Κυ ρί ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι-
στοῦ). 

Ἀπό τό τε ἡ Εὐ χα ρι στί α συ νι στᾷ τήν Ἐκ κλη σί α. Γιά 
νά ζή σου με τό γε γο νός τῆς Ἐκ κλη σί ας, κά νου με τήν 
Λει τουρ γί α. Καί ὅ πως μα ζεύ τη κε τό σι τά ρι σπυ ρί-σπυ ρί 
ἀπό κά θε γω νι ά τοῦ χω ρα φι οῦ καί ἀ λέ στη κε κι ἔ γι νε 
τό ψω μί, ἔ τσι μα ζευ ό μα στε καί μεῖς ἕ νας-ἕ νας ἀπό κά-
θε γω νι ά, γύ ρω ἀπό τόν προ ε στῶ τα τῆς Εὐ χα ρι στί ας, 
καί ἀν τι γρά φον τας τήν πρα κτι κή τοῦ Χρι στοῦ, κα τά 
τήν ἐν το λή Του: «Τοῦ το ποι εῖ τε εἰς τήν ἐ μήν ἀ νά μνη σιν» 
(αὐ τό νά κά νε τε γιά νά μέ θυ μᾶ σθε), «καί ὅ σες φο ρές 
θά τρῶ τε αὐ τόν τόν ἄρ το καί θά πί νε τε αὐ τό τό κρα σί, 
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ὁ ἄν θρω πος. Πό σο θ᾿ ἀν τέ ξῃ ὁ ἄν θρω πος, ἡ ψυ χή, χω-
ρίς τήν προ σευ χή; Ἔ χου με με γα λύ τε ρη ἀ νάγ κη ἀπό τήν 
προ σευ χή πα ρά ἀπό τό ὀ ξυ γό νο. Ὁ ἄν θρω πος ὁ ὁ ποῖ ος 
ἀ πε κό πη ἀπό τήν προ σευ χή καί στα μά τη σε νά μνη μο-
νεύ ῃ τοῦ ὀ νό μα τος τοῦ Θε οῦ εἶ ναι νε κρός! Α ὐ τός εἶ ναι 
γιά μνη μό συ να μέ πλε ρέ ζες καί γιά κλάμ α τα καί θρή-
νους ἄ νευ πα ρα μυ θί ας. Ἡ προ σευ χή εἶ ναι αὐ τή ἡ ὁ ποί α 
δεί χνει ὅτι ἡ καρ δι ά ἀπό μέ σα κτυ πᾶ. Ὅτι ὑ πάρ χει ζωή, 
ὅτι ὁ ἄν θρω πος εἶ ναι ζων τα νός.

∆έν θέ λω νά σᾶς κου ρά σω πε ρισ σό τε ρο. Μᾶς τά εἶ-
πε τό σο ὡ ραῖ α ἡ ἀ κο λου θί α. Θά μᾶς τά πῇ πε ρισ σό τε-
ρο ἡ με γά λη ἀ κο λου θί α τῆς ἀ γρυ πνί ας τό βρά δυ, τῶν 
Ἀ χράν των Πα θῶν, στήν ὁ ποί α ἄς ἔ χου με τε τα μέ νη τήν 
προ σο χή μας καί ἄς ἀ φή σου με ἀ νοι χτά τά χέ ρι α τοῦ Θε-
οῦ νά δου λέ ψῃ ἡ Χά ρις Του μέ σα μας αὐ τές τίς ἡ μέ ρες 
τοῦ Ἀ χράν του Πά θους τήν σω τη ρί α μας, ὅ πως Ἐ κεῖ νος 
ξέ ρει καί κα τά τό πο σο στό στό ὁ ποῖ ο ἔ χου με ἑ τοι μα σθῆ 
καί εἴ μα στε δε κτι κοί ὅ λοι μας. Σᾶς εὐ χα ρι στῶ γιά τήν 
ὑ πο μο νή σας.

Μέ γα Σάβ βα το

Ὁ σε βα στός Γέ ρον τας:
Θά πα ρα κα λέ σου με τόν Σε βα σμι ώ τα το, μιά καί η ὐ-

χή θη στήν Θεί α Λει τουρ γί α γιά νά κα ταρ τί σῃ ὁ Κύ ρι ος 
τήν ἄμ πε λον ταύ την, νά εἴ πῃ λό γον κα ταρ τι σμοῦ μας, 
τῆς ἐν Γρη γο ρί ῳ ἀμ πέ λου τοῦ Κυ ρί ου, μή πως τυ χόν καί 

τη ρῆ τε τό «ἀ δι α λεί πτως προ σεύ χε σθε» τοῦ ἀ πο στό λου 
Παύ λου. Μό νο γιά τούς ἀ δελ φούς μας τούς προ σκυ νη-
τάς νά πῶ, ὅτι ὁ Χρι στός μᾶς ἔ δω σε ὑ πό δει γμα προ σευ-
χῆς, καί μά λι στα μέ αὐ τή τήν προσ ευ χή τήν ἐ να γώ νι ο 
κα τά τήν ἀν θρω πί νη Του φύ σι. 

Ἡ ἀ γω νί α ἦ ταν στήν ἀν θρω πί νη φύ σι Του, γιά νά 
μήν πε ρά σῃ κα νε νός ἡ ἰ δέ α, ὅ πως ἀρ γό τε ρα στούς μο-
νο φυ σί τες, ὅτι ἦ ταν κα τά δό κη σιν ἄν θρω πος καί ὄχι τέ-
λει ος ἄν θρω πος. Γἰ  αὐ τό ἐ φά νη ἡ ἀ γω νί α κι ἔ στα ξε ὁ 
ἱ δρώ τας ὡς θρόμ βοι αἵ μα τος ἀπό τό μέ τω πό Του. Ἦ ταν 
ἡ ἀν θρω πί νη φύ σις, ἡ ὁ ποί α ἐ βε βαί ω νε τήν ἀ λή θει ά της 
ἐ κεί νη τήν στι γμή, καί ὄχι βε βαί ως ἡ θεί α φύ σις, ἡ ὁ-
ποί α οὐ δέ πο τε εἶ χε καμ μί α ἀ γω νί α, διότι εἶ ναι ἀ πα θής 
ὁ Θε ός, καί οὐ δέ πο τε εἶ χε καμ μί α ἐ πι φύ λα ξι στό νά πιῇ 
τό πο τή ρι ο τό ὁ ποῖ ο ἔ δω σε ὁ Πα τέ ρας, τό νά ἀ να δε χθῇ 
δη λα δή τόν Σταυ ρό, τό Πά θος, τόν Θά να το γιά τήν σω-
τη ρί α τῶν ἀ δελ φῶν Του, τήν σω τη ρί α τοῦ κό σμου.

Ἀλ λά μᾶς ἔ δω σε ὑ πό δει γμα προ σευ χῆς. Νά θυ μί σω 
μό νον ἕνα λό γο τοῦ ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Θε ο λό γου, ἄν 
δέν κά νω λά θος: «μνη μο νευ τέ ον Θε οῦ μᾶλ λον ἤ ἀ να-
πνευ στέ ον» (Εἶ ναι με γα λύ τε ρη ἀ νάγ κη νά προ σεύ χε σαι 
καί νά ἐ πι κα λῆ σαι τό ὄ νο μα τοῦ Θε οῦ ἀπό τό νά ἀ να-
πνέ ῃς). Πό ση ὥρα μπο ρεῖ νά μεί νῃ κα νείς χω ρίς νά ἀ να-
πνέ ῃ; Νά κλεί σῃ τήν μύ τη του, νά μήν παίρ νῃ μέ σα ὀ ξυ-
γό νο; Κά ποι α λε πτά ἀν τέ χει τό σῶ μα ἀπό τήν λε γο μέ νη 
ἄ δη λη ἀ να πνο ή, τό ὀ ξυ γό νο πού εἰσ πράτ τει μέ σα ἀπό 
τούς πό ρους τοῦ σώ μα τος.  Ἀλ λά πό σο; Με τά πε θαί νει 
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νη.  Κα τέ βη κε μέ χρι τήν Κό λα σι καί ἐ φώ τι σε τήν Κό λα-
σι, καί μέ τήν πα ρου σί α Του ἡ Κό λα σις ἔ γι νε Πα ρά δει-
σος, καί τά πνεύ μα τα τά κε κοι μη μέ να τῶν δι καί ων πού 
εἶ χαν ξε ρο στα λι ά σει ἀπό τήν προσ δο κί α Του καί ἀπό 
τήν λα χτά ρα Του καί ἀπό τόν πό θο τῆς λυ τρώ σε ως, τῆς 
ζω ῆς, τοῦ φω τός, τῆς χα ρᾶς, ἐ σκίρ τη σαν καί ἀ γαλ λί α-
σαν. 

Ὅσο ὁ δι ά βο λος ἐ πι κραί νε το μα ζί μέ τό βα σί λει ό 
του, δε χό με νος μέ σα σ᾿ αὐ τό τό βα σί λει ο τήν πα ρου σί α 
τοῦ Νι κη τοῦ τῆς ζω ῆς, τό σο τά πνεύ μα τα τῶν κε κοι μη-
μέ νων Ἁ γί ων καί ∆ι καί ων ἐ χαί ρον ταν, εὐ φραί νον ταν, 
ἀ γάλ λον ταν, ἔ σπευ δαν νά δε χθοῦν τόν ζω ο πά ρο χο ἀ-
σπα σμό, τόν ὁ ποῖ ο τούς ἔ δι δε ὁ Κα τελ θών εἰς τόν ᾍ δη, 
γιά νά σώ σῃ μέ χρις ἐ κεῖ τόν ἄν θρω πο. Καί με τά ἀπό 
τήν Ἀ νά στα σι τοῦ Χρι στοῦ «πολ λά σώ μα τα τῶν κε-
κοι μη μέ νων» ἐ κεί νων Ἁ γί ων ἀ να στή θη καν καί μπῆ καν 
στήν ἁ γί α πό λι τῶν Ἱ ε ρο σο λύ μων καί ἐμ φα νι σθή κα νε 
σέ πολ λούς. Α ὐ τό ση μαί νει ὅτι ἐ πέ τρε ψε ὁ Θε ός νά γί νῃ 
μία με ρι κή ἀ νά στα σις, ὄχι ὅ λων τῶν ἀν θρώ πων ἀλ λά 
με ρι κῶν προ σφά τως κε κοι μη μέ νων. Ἀν θρώ πων, δη λα δή, 
οἱ ὁ ποῖ οι εἶ χαν λί γο και ρό, λί γα χρό νι α, ἄν θέ λε τε, πε-
θά νει, καί τούς θυ μόν του σαν, τούς ξέ ρα νε. Μπο ρεῖ νά 
εἶ χαν πε θά νει πρίν 20 χρό νι α, ἀλ λά ὑ πῆρ χαν τό σοι ἄν-
θρω ποι γύ ρω, οἱ ὁ ποῖ οι θυ μόν του σαν ὅτι ὁ Ἡ σα ΐ ας ἐ-
κεῖ νος, ὁ Ἰ α κώβ ἐ κεῖ νος, ὁ Ζα χα ρί ας ἐ κεῖ νος, ἡ Ἐ σθήρ 
ἐ κεί νη, ἦ ταν ὁ γεί το νας πού ἔ με νε δί πλα, ἦ ταν ὁ φί λος 
μας, ἦ ταν ὁ παπ πούς μας, ἦ ταν ὁ θεῖ ος μας, ἡ μά να μας, 

εὑ ρε θῶ μεν ξε ρά κλα δι ά καί μᾶς κό ψῃ ὁ Γε ωρ γός ὁ Οὐ-
ρά νι ος.

Ὁ Σε βα σμι ώ τα τος:
Εὐ χα ρι στῶ πο λύ, καί μέ τήν εὐ χή σας, πο λυ σέ βα στε 

Γέ ρον τα, ἄν καί πι στεύ ω ὅτι τά κα λύ τε ρα κη ρύ γμα τα 
εἶ ναι ἡ Ἀ κο λου θί α. Ἡ Ἀ κο λου θί α ἤδη μᾶς ἔ δω σε ὄχι 
μό νον ὅλη τήν Χά ρι ἀλ λά καί ὅλη τήν χα ρά, τόν κα ταρ-
τι σμό τοῦ νο ή μα τος τῶν Ἁ γί ων Ἡ με ρῶν. Ἀ ξι ω θή κα με 
νά προ χω ρή σου με λει τουρ γι κῶς μα ζί μέ τόν Κύ ρι ο ἀπό 
τόν κῆ πο τῆς Γεθ ση μα νῆ μέ χρι τόν φρι κτό Γολ γο θᾶ καί 
μέ χρι τόν ζω η φό ρο καί ζω ο δό χο Τά φο, τόν ξέ νο Τά φο, 
στόν ὁ ποῖ ο φι λο ξε νή θη κε τρι ή με ρος. Ση μει ώ νω, αὐ τόν 
τόν ξέ νο Τά φο, γι α τί ὁ Κύ ρι ος ἦλ θε «εἰς τά ἴ δι α καί οἱ 
ἴ δι οι Α ὐ τόν οὐκ ἐ δέ χθη σαν», ἦλ θε στούς δι κούς Του καί 
οἱ δι κοί Του δέν Τοῦ ἀ νοί ξα νε καί ἔ μει νε διά βί ου ἕ νας 
ξέ νος. Ξέ νος γιά τόν κό σμο, τόν ὁ ποῖ ο ἐ δη μι ούρ γη σε. 
Ξέ νος γιά τόν λαό τόν πε ρι ού σι ο, τόν ἠ γα πη μέ νο. Ξέ νος 
ὡς τόν θά να τό Του, πού δέν βρέ θη κε οὔ τε ἕ νας τά φος νά 
ἀ νή κῃ στόν Ἴ δι ο γιά νά Τόν δε χθῇ, ἀλ λά φι λο ξε νή θη κε 
στόν τά φο τοῦ δι καί ου Ἰ ω σήφ τοῦ Ἀ ρι μα θαί ου. 

Σή με ρα ὁ Κύ ρι ος ἔ χει κα τεβῆ στά τα μεῖ α τοῦ ᾍ δου. 
Λέ γει ὁ ἀ πό στο λος Πέ τρος, ὅτι ἐ κεῖ κα τέ βη κε «ἵ να καί 
τοῖς ἐν φυ λα κῇ πνεύ μα σι κη ρύ ξῃ». Κα τέ βη κε μέ χρι τά 
ἀ μει δῆ βα σί λει α τοῦ θα νά του, τά σκο τει νά, ὅ που δέν 
ὑ πάρ χει χα μό γε λο πο τέ, νά ἀ να ζη τή σῃ παγ γε νῆ τόν Ἀ-
δάμ, ὅλη τήν ἀν θρω πό τη τα, ἀπό τοῦ Ἀ δάμ καί τῆς Εὔ ας 
μέ χρι καί ἐ κεί νων πού εἶ χαν ἀ πο θά νει ὥς τήν ὥρα ἐ κεί-
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Ἡ ψυ χή δέν πρόκειται πο τέ νά χά σῃ τήν αἴ σθη σι τοῦ 
εἶ ναι, ὅτι δηλαδή ὑ πάρ χει, ἀλ λά ἔ χει δύο δυ να τό τη τες. 
Ἐ κεῖ νο τό εἶ ναι νά τό νι ώ θῃ ὡς “εὖ εἶ ναι” ἤ νά τό νι ώ-
θῃ ὡς “φεῦ εἶ ναι”. Λέ γει ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς, 
ὅτι ὅ λοι βλέ πουν τόν Θε ό. Ὅ λοι θά βλέ πουν τό ἄ κτι στο 
Φῶς τῆς θε ό τη τος, ἀλ λά οἱ μι σοί θά χαί ρων ται, θά ἀ γάλ-
λων ται, θά εὐ φραί νων ται, θά πα νη γυ ρί ζουν, θά λέ νε: 
“εὖ, εὖ, εὖ, τί ὡ ραῖ α, τί κα λά, τί εὐ χά ρι στα, τί χα ρά εἶ ναι 
αὐ τή!”. Οἱ ἄλ λοι μι σοί θά κα τα φλέ γων ται, θά κα τα καί-
ων ται, θά πά σχουν, θά ὑ πο φέ ρουν, θά λέ νε: “φεῦ, φεῦ, 
φεῦ!” ∆η λα δή: “ὤχ ἀλ λοί μο νο, ὤχ ἀλ λοί μο νο, ὤ συμ φο ρά 
μου!” Εἶ ναι εὔ κο λο νά τό συλ λά βου με λί γο καί ἀ πό μα-
κρυ ά: Ὅ λοι μας περ νᾶ με κα τά και ρούς μία ἁ πλῆ γρίπ-
πη, μία ἴ ω σι. Ὅ ταν ἔ χου με γρίπ πη ἤ ἴ ω σι καί βγοῦμε 
ἔξω στόν ἥ λι ο, δέν ἀν τέ χου με στόν ἥ λι ο. Ἀρ χί ζου με καί 
φταρ νι ζό μα στε καί βή χου με καί τρέ χουν τά μά τι α μας 
καί ἔρ χε ται ρι νι κός κα τάρ ρους, συ νά χι, ὅλα αὐ τά, καί 
τρέ μου με καί λέ με: “ἀ μάν, τό γρη γο ρώ τε ρο νά πάω νά 
κλει σθῶ μέ σα νά μή μέ βλέ πῃ ὁ ἥ λι ος”. Ὁ ἄλ λος ἀπό δί-
πλα πού εἶ ναι ὑ γι ής χαί ρε ται καί λέ ει: “ἄ! δό ξα σοι ὁ Θε-
ός! τί ὄ μορ φη μέ ρα εἶ ναι αὐ τή! ἡ λι ό κα λη. Νά κά τσου με 
λί γο στόν ἥ λι ο νά ζε στα θῇ τό κοκ κα λά κι μας, νά ἀ να-
σά νου με, νά χα ροῦ με!”. ∆έν φταί ει ὁ ἥ λι ος. Ὁ ἴ δι ος εἶ ναι 
καί γιά τόν ἕνα καί γιά τόν ἄλ λο. Ἡ γρίπ πη φταί ει. Ἡ 
γρίπ πη εἶ ναι πού δι ώ χνει τόν ἕνα καί τόν στέλ νει μέ σα, 
ἡ ἴ ω σι! Ἔ τσι εἶ ναι καί ἐδῶ ἡ ἁ μαρ τί α, ἡ ἀ με τα νο η σί α 
καί ἡ ἀ πι στί α, ἡ ἀ θε ΐ α. Α ὐ τή εἶ ναι ἡ ἀ σθέ νει α πού κά νει 

ὁ πα τέ ρας μας, ὁ με γά λος μας ἀ δελ φός. Ἦ ταν εὔ κο λο νά 
τούς ἀ να γνω ρί σουν, καί ἐ πέ τρε ψε ὁ Θε ός νά γί νῃ αὐ τό 
τό με γά λο θαῦ μα, γιά νά μήν ὑ πάρ ξῃ τό πα ρα μι κρό πε-
ρι θώ ρι ο ἀμ φι σβη τή σε ως πο τέ, ὄχι μό νον τῆς δι κῆς Του 
Ἀ να στά σε ως, ἀλ λά καί τῆς κα θο λι κῆς ἀ να στά σε ως ὅ-
λων τῶν νε κρῶν. 

Πι στεύ ω ὅτι δέν τόν πο λυ α πα σχο λεῖ τόν Χρι στό, ὅ-
σον ἀ φο ρᾶ τόν Ἴ δι ο, ἄν πι στέ ψου με ἤ δέν πι στέ ψου με 
στήν Ἀ νά στα σί Του. ∆έν ἔ χει νά χά σῃ ἤ νά κερ δί σῃ τί-
πο τε. Τόν ἀ πα σχο λεῖ καί τόν πο λυ α πα σχο λεῖ ὅ μως, ἐάν 
δέν πι στέ ψου με, δι ό τι ἐ μεῖς χα νό μα στε, ἐ μεῖς μέ νου με 
ἔξω ἀπό τήν Ἄμ πε λο. Μέ νου με ξε ρά κλή μα τα, τά ὁ ποῖ α 
πρό κει ται νά κα τα κα οῦν στό μή σβεν νύ με νον πο τέ πῦρ 
τῆς Κο λά σε ως. Α ὐ τό τόν ἐν δι α φέ ρει. Νά μή χα θοῦ με. Εἰ 
δ᾿ ἄλ λως εἴ τε πι στέ ψου με εἴ τε δέν πι στέ ψου με οὔ τε δό ξα 
τοῦ προ σθέ του με οὔ τε χά ρι τοῦ ἀ φαι ροῦ με, οὔ τε τί πο-
τε. Ἀλ λά γιά νά πι στέ ψου με καί τήν Ἀ νά στα σι τήν δι κή 
Του καί τήν προσ δο κω μέ νη ἀ νά στα σι ὅ λων ἡ μῶν κα-
τά τήν ἡ μέ ρα τῆς Κρί σε ως, κα τά τήν ὁ ποί α θά ση μά νῃ 
ἡ σάλ πιγ γα ἡ ἀρ χαγ γε λι κή καί θά μᾶς κα λέ σῃ. Καί θά 
δώ σῃ ἡ γῆ πί σω ὅ ,τι εἶ χε λά βει, τό χῶ μα θά ἀ πο δώ σῃ 
τό σῶ μα, ἡ φω τι ά ὅ ,τι εἶ χε κα τα λύ σει, ἡ θά λασ σα ὅ ,τι 
εἶ χε κα τα πι εῖ, τά ζῶα ὅ ,τι εἶ χαν κα τα σπα ρά ξει. Θά ἀ πο-
δο θοῦν πί σω τά σώ μα τα καί ἑ νω μέ να μέ τήν ψυ χή θά 
ἀ να στη θοῦν. ∆ι ό τι ἡ ψυ χή ἅ παξ καί ἐ γε νή θη δέν ἀ πο-
θνή σκει. Ἄλ λος εἶ ναι ὁ θά να τος τῆς ψυ χῆς. 
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οὔ τε λη σμο νεῖ οὔ τε παύ ει νά ἑ ορ τά ζῃ τήν Ἀ νά στα σι. 
Κη ρύσ σει Χρι στόν Ἐ σταυ ρω μέ νον ἀλ λά καί ταυ τό χρο-
να Ἀ να στάν τα ἐκ τῶν νε κρῶν.

Ἤδη ἔ χου με τήν κα τά παυ σι τοῦ Με γά λου Σαβ βά-
του. «Ὑ πνεῖ ἡ Ζω ή» καί τό βρά δυ τά σή μαν τρα καί οἱ 
καμ πά νες θά μᾶς συ νά ξουν νά γι ορ τά σου με τήν ἐκ νε-
κρῶν Ἀ νά στα σι τοῦ Κυ ρί ου. Ἄς κά νου με προ σευ χή νά 
ἑ τοι μά σῃ καί τήν δι κή μας ἀ νά στα σι ὁ Κύ ρι ος, ἡ ὁ ποί α 
νά εἶ ναι ἀ νά στα σις ὄχι εἰς κρί σιν καί κα τά κρι σιν ἀλ λά 
νά εἶ ναι ἀ νά στα σις εἰς ζω ήν αἰ ώ νι ον καί συμ βα σι λεί αν 
μα ζί Του, μα ζί μέ ὅ λην τήν Πα να γί αν Τρι ά δα, τόν ἄ-
ναρ χο Πα τέ ρα καί τό συ να ΐ δι ον Πνεῦ μα τό Ἅ γι ον, μα ζί 
μέ τήν Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κο, μα ζί μέ ὅ λους τούς Ἁ γί ους, 
τούς προ στά τας τῆς Μο νῆς, τόν ἅ γι ο Νι κό λα ο, τήν ἁ γί α 
Ἀ να στα σί α τήν Ρω μαί α, τόν ἅ γι ο Γρη γό ρι ο, τόν προ σω-
πι κό προ στά τη τοῦ κα θε νός Ἅ γι ο, μα ζί μέ ὅ λους τούς 
ἁ γί ους Ἀγ γέ λους καί τούς Ἀρ χαγ γέ λους, καί νά χαι ρώ-
με θα τήν μα κα ρί α ἐ κεί νη χα ρά τῆς Βα σι λεί ας, ὅ που «ἦ-
χος κα θα ρός ἑ ορ τα ζόν των καί βο ών των ἀ παύ στως τό: 
Κύ ρι ε δό ξα σοι». 

Κυ ρι α κή τοῦ Πά σχα

Ὁ σε βα στός Γέ ρον τας:
Εὐ χα ρι στοῦ με τόν ἅ γι ον Κύ ρι ον, πού μᾶς ἀ ξί ω σε νά 

πε ρά σου με τήν Ἁ γί α καί Με γά λη Τεσ σα ρα κο στή, τήν 
Ἁ γί α καί Με γά λη Ἑ βδο μά δα καί νά φθά σω με σ᾿ αὐ τήν 
τήν λαμ προ φό ρο καί φω ταυ γῆ νύ κτα τῆς Ἁ γί ας Του Ἀ-

τόν ἄν θρω πο νά μήν ἀν τέ χῃ νά βλέ πῃ τόν νο η τό Ἥ λι ο 
τῆς ∆ι και ο σύ νης καί νά λέ ῃ: “φεῦ, φεῦ”, τήν ὥρα πού ὅ-
λοι οἱ ἄλ λοι φω νά ζουν: “εὖ, εὖ, τί κα λά, τί ὡ ραῖ α”.

Προ σκυ νή σα με λοι πόν, ἀ κο λου θή σα με τό ξό δι τῆς 
Ζω ῆς, ἐ ψά λα με τά λυ ρι κώ τα τα Ἐγ κώ μι α, τά ὁ ποῖ α φέ-
ρουν ἔν το νη τήν σφρα γί δα τῆς λα ϊ κῆς ποι ή σε ως, καί μά-
λι στα –χω ρίς ἴ χνος σω βι νι σμοῦ–, ἐ πι τρέψ τε μου, σε πτέ 
Γέ ρον τα, τῆς ἑλ λη νι κῆς καρ δι ᾶς, τῆς ἑλ λη νι κῆς εὐ αι σθη-
σί ας. Ὅ λες οἱ ἄλ λες ἀ κο λου θί ες ἐν δε χο μέ νως ἀν τέ χουν 
ἐξ ἴ σου σέ ὅ λες τίς νο ο τρο πί ες καί σέ ὅ λες τίς ψυ χο συν-
θέ σεις. Τά ἐγ κώ μι α ἔ χουν αὐ τή τήν εὐ αι σθη σί α, τήν λε-
πτό τη τα, ὄχι ἁ πλῶς τήν με σο γει α κή ἀλ λά τήν ἑλ λη νι κή! 
Α ὐ τήν τήν λα χτά ρα, τήν ζε στα σι ά τῆς ἑλ λη νί δας μά νας! 
Ὅ ταν ἀ κοῦς τήν Πα να γί α μέ σα ἀπ᾿ αὐ τά τά Ἐγ κώ μι α 
νά θρη νῇ τόν Υἱό της, νο μί ζεις ὅτι εἶ ναι μιά Ρω μη ά μά-
να, πού κλαί ει καί θρη νεῖ τόν γυι ό της. Ἀπό κεῖ ἐ πη-
ρε α σμέ νος καί ὁ Ρί τσος ἔ γρα ψε τόν «Ἐ πι τά φι ο»· ἔ κα νε 
τήν ὡ ραί α μου σι κή ἐ πέν δυ σι μέ βά σι τήν ὑ μνω δί α τῶν 
Ἐγ κω μί ων ὁ Θε ο δω ρά κης καί οὕ τω κα θ᾿ ἑ ξῆς. Εἶ ναι οἱ 
ὕ μνοι αὐ τοί, οἱ ὁ ποῖ οι ἀγ γί ζουν ἰ δι αί τε ρα τοῦ Ἕλ λη να 
Ὀρ θο δό ξου Χρι στι α νοῦ τίς χορ δές τίς πιό λε πτές τῆς 
καρ δι ᾶς του.

Συ νο δεύ σα με λοι πόν στήν τυ πι κή ἐ κεί νη πε ρι φορά 
τό ξό δι τῆς Ζω ῆς ἐπ᾿ ἐλ πί δι ἀ να στά σε ως. Ὄχι τῆς δικῆς 
Του. Α ὐ τήν τήν ἔ χου με σί γου ρη. Α ὐ τήν τήν ξέρουμε. Αὐ-
τήν τήν γι ορ τά ζου με 365, καί φέ τος πού εἶ ναι δίσε κτος 
ὁ χρό νος 366, ἡ μέ ρες τόν χρό νο! Κά θε μέ ρα ἡ Ἐκ κλησί α 
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Πά σχα. Ἑ σπε ρι νός τῆς Ἀ γά πης

Μέ τήν Χά ρι τοῦ Θε οῦ, ἀ γα πη τοί ἀ δελ φοί, ἀ ξι ω θή-
κα με νά φθά σου με σ᾿ αὐ τή τήν ὀ νο μα στή καί ἁ γί α ἡ-
μέ ρα, τήν πρώ τη τῆς Ἑ βδο μά δος, τήν βα σί λισ σα, τήν 
Κυ ρί α, τήν Ἑ ορ τή τῶν Ἑ ορ τῶν, τήν Πα νή γυ ρι τῶν Πα-
νη γύ ρε ων, τήν ἑ ορ τή τῆς Ἐκ κλη σί ας, τήν ὀ νο μα ζο μέ νη 
Πά σχα. «Πά σχα ἱ ε ρόν» φα νε ρώ θη κε σή με ρα, Πά σχα 
και νούρ γι ο. Ἄλ λο ἀπό ἐ κεῖ νο τό πα λαι ό, τό Ἰ ου δα ϊ κό, 
τό ὁ ποῖ ο ἐ σή μαι νε ἁ πλῶς πα νη γυ ρι σμό τῆς δι α σώ σε ως 
τοῦ λα οῦ τοῦ Θε οῦ ἀπό τήν γῆ τῶν Α ἰ γυ πτί ων διά μέ-
σου τῆς Ἐ ρυ θρᾶς θα λάσ σης μέ τό γνω στό θαῦ μα. Α ὐ τό 
τό ὁ ποῖ ο ἐ πε τέ λε σε ὁ Μω ϋ σῆς ἐν ὀ νό μα τι τοῦ Θε οῦ καί 
ἐ χώ ρι σε τήν θά λασ σα ἔν θεν καί ἔν θεν καί πέ ρα σε ὁ λα-
ός ὡς «διά ξη ρᾶς» ἀπό μέ σα. «Πά σχα Ἅ γι ον». «Πά σχα 
Μέ γα». «Πά σχα τῶν Πι στῶν». Πά σχα, τό ὁ ποῖ ο μᾶς ἄ-
νοι ξε ὄχι τόν δρό μο γιά τήν Γῆ τῆς Ἐ παγ γε λί ας, ἀλ λά 
μᾶς ἄ νοι ξε τίς πύ λες γιά τήν Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ. Πά σχα 
τό μέ γα καί ἱ ε ρώ τα τον. 

Ὤ, λέ γει ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Θε ο λό γος, θά σοῦ μι λή-
σω Πά σχα, σάν νά εἶ σαι ἔμ ψυ χο, σάν νά εἶ σαι ἄν θρω-
πος! Ὄχι μιά ἑ ορ τή. Σάν νά ἀ κοῦς! Καί πρά γμα τι, τό 
Πά σχα δέν εἶ ναι μιά ἑ ορ τή, τό Πά σχα τῶν Χρι στι α νῶν 
εἶ ναι ἕνα πρό σω πο. «Καί γάρ τό Πά σχα ἡ μῶν ὑ πέρ ἡ-
μῶν ἐ τύ θη Χρι στός», λέ γει ὁ ἀ πό στο λος Παῦ λος. Τό Πά-
σχα τό δι κό μας δέν εἶ ναι τό Pessah, ἀλ λά εἶ ναι ὁ Ἴ δι ος 
ὁ Κύ ρι ος ἡ μῶν Ἰ η σοῦς Χρι στός, ὁ Ὁ ποῖ ος μᾶς ἐ πέ ρα σε 

να στά σε ως. Τόν εὐ χα ρι στοῦ με καί τόν πα ρα κα λοῦ με νά 
μᾶς δώ σῃ τήν Χά ρι Του νά ζή σω με κά τι ἀπό τό μυ στή-
ρι ο τοῦ Σταυ ροῦ καί τῆς Ἀ να στά σε ώς Του.

Εὐ χα ρι στοῦ με τόν Σε βα σμι ώ τα το Μη τρο πο λί τη πρ. 
Ν. Ζη λαν δί ας κ. Ἰ ω σήφ, ὁ ὁ ποῖ ος προ έ στη ὅ λης αὐ τῆς 
τῆς ἱ ε ρουρ γί ας τῶν Ἁ γί ων Ἡ με ρῶν καί σή με ρα τῆς Θ. 
Λει τουρ γί ας καί τῆς Ἀ γρυ πνί ας καί ἐ λάμ πρυ νε μέ τήν 
πα ρου σί α Του τήν πα νή γυ ρί μας καί μᾶς βο ή θη σε νά 
κα τα νυ γοῦ με καί νά προ σευ χη θοῦ με. Τόν εὐ χα ρι στοῦ με 
καί εὐ χό με θα ὁ Ἀ να στάς Κύ ρι ος νά τοῦ δί δῃ πάν το τε ὑ-
γεί αν καί χά ριν καί φω τι σμόν καί μα κράν δι α κο νί αν εἰς 
τήν Ἐκ κλη σί αν πρός δό ξαν τοῦ Ἁ γί ου Του Ὀ νό μα τος. 

∆έν εἶ ναι τώ ρα και ρός γιά ὁ μι λί ες. Θά τά ποῦ με τό 
ἀ πό γευ μα αὔ ρι ο ἤ μᾶλ λον σή με ρα τό ἀ πό γευ μα στόν 
Ἑ σπε ρι νό τῆς Ἀ γά πης. Ὅ μως θά πα ρα κα λέ σου με τόν 
Σε βα σμι ώ τα το νά μᾶς δώ σῃ μί αν εὐ χήν.

Ὁ Σε βα σμι ώ τα τος:
Εὔ χο μαι σέ ὅ λους πλού σι α τήν Χά ρι τοῦ Σταυ ροῦ 

καί τήν Χα ρά τῆς Ἀ να στά σε ως, καί νά εἶ ναι ἑ τοι μα σμέ-
νη ἡ θέ σις ἑ νός ἑ κά στου ὄχι πλέ ον σέ αὐ τή τήν ἐ πί γει α 
τρά πε ζα ἀλ λά στήν οὐ ρά νι α τρά πε ζα τῆς Βα σι λεί ας, 
ὅ που θά ἔ χου με τό δι αρ κές Πά σχα τῆς ὀ γδό ης ἡ μέ ρας 
μέ προ ε ξάρ χον τα τῆς Πα νη γύ ρε ως ὄχι κά ποι ον κλη ρι-
κό, οὔ τε Ἀρ χι ε ρέ α, οὔ τε Πα τρι άρ χη, ἀλ λά τόν Ἴ δι ο τόν 
Ἐ πί σκο πο καί Ποι μέ να τῶν ψυ χῶν ἡ μῶν, Ἐ κεῖ νον ὁ ὁ-
ποῖ ος εἶ ναι τό Πά σχα πού ἐ τύ θη ὑ πέρ ἡ μῶν, τόν Κύ ρι ον 
ἡ μῶν Ἰ η σοῦν Χρι στόν! 
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«Κα θαρ θῶ μεν τάς αἰ σθή σεις», λέ γει ὁ ἅ γι ος Ἰ ω άν νης 
ὁ ∆α μα σκη νός στόν ὑ πέ ρο χο Κα νό να τόν ὁ ποῖ ο ἐ ψάλ α-
με χθές τό βρά δυ, «καί ὀ ψό με θα τῷ ἀ προ σί τῳ φω τί τῆς 
Ἀ να στά σε ως». Α ὐ τό ση μαί νει, μέ ἁ πλᾶ λό γι α, –γιά τούς 
κο σμι κούς τό λέ ω–, νά κλεί σω με λί γο τίς τη λε ο ρά σεις, 
νά προ σέ ξω με λί γο τά μά τι α μας, τί βλέ που με στά πε-
ρι ο δι κά, στίς ἐ φη με ρί δες, στόν δρό μο, στό internet. Νά 
προ σέ ξω με λί γο τί ἀ κοῦ νε τά ἀ φτι ά μας, εἴ τε ὡς λό γι α 
καί συ ζη τή σεις, εἴ τε ὡς μου σι κή. Νά προ σέ ξω με λί γο τί 
μυ ρί ζει ἡ μύ τη μας. Ὅσο κι ἄν φαί νε ται καί αὐ τό πα ρά-
ξε νο, ὅ ταν ἐκ θη λύ νε ται ἡ ὄ σφρη σις μέ τά ζω η ρά ἀ ρώ-
μα τα καί τό ἕνα καί τό ἄλ λο, ἀρ χί ζει νά μα γα ρί ζε ται ἡ 
ψυ χή, νά ἐκ θη λύ νε ται ἡ ψυ χή, νά γί νε ται ἀ χα μνή καί νά 
πέ φτῃ εὔ κο λα με τά ταῦ τα θῦμα τῶν πα θῶν της καί νά 
δι α πράτ τῃ τήν ἁ μαρ τί α. Νά προ σέ χου με τί ἀγ γί ζουν τά 
χέ ρι α μας. Κά θε μία αἴ σθη σις: ὅ ρα σις, ἀ κο ή, γεῦ σις, ὄ-
σφρη σις, ἀ φή, τά πάν τα! «Κα θαρ θῶ μεν τάς αι σθή σεις». 
«Τάς αἰ σθή σεις ἡ μῶν κα θα ράς τῷ Χρι στῷ πα ρα στή σω-
μεν» καί ἔ τσι θά μπο ρέ σω με νά δε χθοῦ με τό Φῶς καί 
τήν Χά ρι τῆς Ἀ να στά σε ώς Του.

Θά λυ πᾶ ται κα νείς πού λί γο μᾶς τά χά λα σε ὁ και ρός 
μέ τήν βρο χή καί δέν ἐ πα νη γυ ρί σα με ἔ τσι ἐ ξω τε ρι κά, 
ὅ πως συν η θί ζε ται, τήν τε λε τή τῆς Ἀ να στά σε ως. Ἀλ λά 
ἄς μή μεί νου με στά ἐ ξω τε ρι κά, ὁ ποι α δή πο τε κι ἄν εἶ ναι 
αὐ τά. Ἀ κό μη καί τό ὡ ραῖ ο μέ λος τῆς ψαλ μω δί ας. Ἀ κό μη 
καί ὅλη αὐ τή ἡ αἰ σθη τι κή παν δαι σί α, ἡ ὁ ποί α χα ρα κτη-
ρί ζει τήν Πα νή γυ ρι. Μέ τίς ἐν δυ μα σί ες τίς πα νη γυ ρι κές 

ἀπό τόν θά να το στήν ζω ή, καί ἀπό τήν γῆ στόν οὐ ρα νό, 
καί μᾶς ἐ χά ρι σε τήν Βα σι λεί α Του. Α ὐ τή εἶ ναι ἡ ἁ γί α 
ἑ ορ τή, τό κε φά λαι ον τῆς Ἑ ορ τῆς, τό ἴ δι ο τό Πρό σω πο 
τοῦ Χρι στοῦ. 

Καί μᾶς κά λε σε ἀπό και ρό ἡ Ἐκ κλη σί α: «Τάς αἰσθή-
σεις ἡ μῶν κα θα ράς τῷ Χρι στῷ πα ρα στή σω μεν» (νά 
πα ρου σι ά σω με ἐ νώ πι ον τοῦ Χρι στοῦ κα θα ρές τίς αἰ-
σθή σεις μας). Οἱ αἰ σθή σεις, οἱ πέν τε αἰ σθή σεις εἶ ναι αἱ 
εἴ σο δοι τῆς ψυ χῆς. Γἰ  αὐ τό καί λέ γει ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος 
ὁ Θε ο λό γος, «τάς αἰ σθή σεις, ἐξ ὧν τό πταί ειν καί πε ρί 
ἅς ὁ πό λε μος» (ἀ π᾿ αὐ τές τίς αἰ σθή σεις ἔρ χε ται τό φταί-
ξι μο καί σ᾿ αὐ τές τίς αἰ σθή σεις χρει ά ζε ται νά γί νῃ ὁ πό-
λε μος). Ἡ κα θα ρό τη τα ἡ ἐ σω τε ρι κή τοῦ ἀν θρώ που δέν 
συ νί στα ται μό νο στήν ἐ ξω τε ρι κή ἀ πο φυ γή τῶν ἁ μαρ-
τη μά των, ἀλ λά καί στό νά εἶ ναι κα θα ρός ὁ νοῦς, ὅ λος ὁ 
ἐ σω τε ρι κός κό σμος τοῦ ἀν θρώ που. Γἰ  αὐ τό καί ἡ πνευ-
μα τι κή ἐρ γα σί α τῶν Χρι στι α νῶν ὀ νο μά ζε ται τή ρη σις 
νο ός. Ἐ ρώ τη σαν κά πο τε ἕνα μα κα ρι στό Γέ ρον τα ἁ γι ο-
ρεί τη καί συμ πα τρι ώ τη μου, τόν π. Ἀ βι μέ λεχ: «Γέ ρον τα 
Ἀ βι μέ λεχ, τί κά νε τε ἐδῶ ἐ σεῖς στό Ἅ γι ον Ὄ ρος;» «Νοῦν 
τη ροῦ μεν, παι δί μου. Τόν νοῦ μας προ σπα θοῦ με νά τη-
ρή σου με, κα θα ρό καί ἀ μό λυν το», ἀπήντησε. Καί ὁ νοῦς 
τη ρεῖ ται κα θα ρός διά τῆς φυ λα κῆς τῶν αἰ σθή σε ων. ∆ιό-
τι «εἰ σῆλ θεν διά θυ ρί δων θά να τος» λέ γει ἡ Ἁγία Γρα-
φή. Μέ σα ἀπό τά πα ρα θυ ρά κι α τῆς ψυ χῆς, δηλαδή τίς 
αἰσθήσεις, ἐμ πῆ κε ὁ μο λυ σμός, πού ἔ φε ρε τόν θά να το.
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τῶν κλη ρι κῶν καί ὅλα αὐ τά. Τίς κω δω νο κρου σί ες, τά 
τά λαν τα, τίς ὀ σμές τοῦ θυ μι ά μα τος. Ὅλα αὐ τά ἔ χουν νά 
μᾶς ὁ δη γή σουν στόν ἐ σω τε ρι κό ἑ ορ τα σμό. Ἐάν δέν μᾶς 
ὁ δη γή σουν ἐ κεῖ, ἡ ὠ φέ λει ά τους εἶ ναι μι κρή. Θά γί νου με 
ἁ πλῶς λα ο γρά φοι καί θά κοι τᾶ με τό folklore, καί δέν θά 
ἀγ γί ζῃ τήν καρ δι ά μας ἡ Χά ρις, τό ὁ ποῖ ον καί εἶ ναι τό 
ζη τού με νον.

«∆εῦ τε, λοι πόν, πό μα πί ω μεν και νόν». Νά πι οῦ με αὐ-
τό τό και νούρ γι ο πο τό τῆς ἐν Χρι στῷ με τα νοί ας, πού 
φέρ νει τήν χα ρά καί τήν Χά ρι τῆς Ἀ να στά σε ως. «Νῦν 
πάν τα πε πλή ρω ται φω τός, οὐ ρα νός τε καί γῆ καί τά κα-
τα χθό νι α». Καί ὁ οὐ ρα νός μέ τούς ἁ γί ους Ἀγ γέ λους καί 
Ἀρ χαγ γέ λους. Καί ἡ γῆ μέ τούς πι στούς ἀν θρώ πους. Καί 
τά κα τα χθό νι α, ἐ πί σης, μέ τούς κε κοι μη μέ νους πι στούς, 
κα ταυ γά ζον ται ἀπό τό Φῶς τῆς Ἀ να στά σε ως. Ἄς μή μεί-
νω με ἐ μεῖς ἀ μέ το χοι.

Τε λει ώ νον τας θέ λω νά ὑ πεν θυ μί σω, ὅτι αὐ τός ἀ κρι-
βῶς ὁ στί χος, αὐ τή ἡ στρο φή τοῦ κα νό νος «Νῦν πάν τα 
πε πλή ρω ται φω τός, οὐ ρα νός τε καί γῆ καί τά κα τα χθό-
νι α, ἑ ορ τα ζέ τω γοῦν πᾶ σα κτί σις τήν ἔ γερ σιν Χρι στοῦ 
ἐν ᾗ ἐ στε ρέ ω ται», πού εἶ ναι ποί η μα τοῦ ἁγίου Ἰ ω άν νου 
τοῦ ∆α μα σκη νοῦ, ἔ κα νε τόν ἅ γι ο Κο σμᾶ τόν Με λω δό, 
ὁ ὁ ποῖ ος ἦ ταν πα ρα δελ φός του, νά ὁ μο λο γή σῃ τήν ὑ πε-
ρο χή τοῦ κα νό νος τοῦ ἁ γί ου ∆α μα σκη νοῦ ἔ ναν τι τοῦ 
ἰ δι κοῦ του. Εἶ χε ἑ τοι μά σει λοι πόν ἕ να Κα νό να γιά τήν 
Ἀ νά στα σι ὁ ἅ γι ος Κο σμᾶς, Ἐ πί σκο πος Μα ϊ ου μᾶ τῆς 
Φοι νί κης, σέ ἦχο δεύ τε ρο. Ὁ ἦ χος ὁ δεύ τε ρος ἔ χει κά τι 

πεν θη ρό καί πα ρα πο νι ά ρι κο μέ σα του. Ὅ ταν ὁ ἅ γι ος 
Ἰ ω άν νης ὁ ∆α μα σκη νός, ὁ ἀ δελ φός του, ὅ πως εἴ πα με, 
πῆ γε νά τοῦ πα ρου σι ά σῃ τί ἑ τοί μα σε αὐ τός γιά τήν Ἀ-
νά στα σι, ἄρ χι σε καί τοῦ τὄ ψαλ λε. Καί μό λις τοὔ ψαλ-
λε τό: «νῦν πάν τα πε πλή ρω ται φω τός», ὁ ἅγιος Κοσμᾶς 
φώναξε: «στα μά τα! στα μά τα! ἀ δελ φέ. Αὐ τό εἶ ναι! Ὁ δι-
κός σου ὁ κα νό νας νά μπῇ μπρο στά καί ὁ δι κός μου 
στό ντου λά πι. Ἄς ξε χα στῇ. ∆έν ἀ ξί ζει τόν κό πο κἄν νά 
ἀ να φέ ρε ται. Τά εἶ πες ὅ λα! Καί μό νο μέ αὐ τόν τόν στί χο, 
μό νο μέ αὐ τήν τήν στρο φή, μό νο μέ αὐ τό τό τρο πά ρι ο 
τοῦ Κα νό νος, τά εἶ πες ὅλα γιά τήν Ἀ νά στα σι. Ὁ Κα νό-
νας σου νά μπῇ μπρο στά». Καί ἔ τσι μπῆ κε ὁ Κα νό νας 
τόν ὁ ποῖ ο ψάλ λου με καί ὁ ὁ ποῖ ος ἑ δρά ζε ται ἐν πολ λοῖς 
στούς πα νη γυ ρι κούς λό γους τοῦ ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ 
Θε ο λό γου: «Λό γος εἰς τό ἅ γι ον Πά σχα καί εἰς τήν βρα-
δυ τῆ τα» καί «Λό γος εἰς τήν Ἀ νά στα σιν τοῦ Κυ ρί ου ἡ-
μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ». 

Βλέ πε τε οἱ Ἅ γι οι οἱ νε ώ τε ροι με λε τοῦν τούς πα λαι ο-
τέ ρους καί εἶ ναι σάν τίς μέ λισ σες. Ὅ ,τι ὡ ραῖ ο, ὅ ,τι σω τή-
ρι ο εὑ ρί σκουν μέ σα στήν θε ο λο γί α τους καί στά γρα πτά 
τους, τό παίρ νουν, τό ἀ ξι ο ποι οῦν καί τό προ σφέ ρουν 
μέ τήν γλῶσ σα τῆς ἐ πο χῆς τους. Α ὐ τό ση μαί νει ὅτι καί 
ἐ μεῖς ἔ τσι πρέ πει νά ἐν τρυ φοῦ με μέ σα στά κεί με να καί 
στήν ποί η σι τῶν με γά λων Πα τέ ρων καί ∆ι δα σκά λων 
καί Ποι η τῶν τῆς Ἐκ κλη σί ας. Νά ἀ ρυ ώ με θα καί νά μήν 
ἔ χου με τόν ἐ γω ι σμό κά θε φο ρά καί σέ κά θε ἐ πο χή νά 
θέ λου με ὅ λοι μας νά “ἐ φευ ρί σκου με τήν πυ ρί τι δα”. Ὑ-
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πάρ χει ἡ πυ ρί τι δα! Τήν βρῆ καν ἄλ λοι, πο λύ πρίν ἀπό ἐ-
μᾶς. Ὑ πάρ χει τό Φῶς τῆς Χά ρι τος μέ σα στά ἔρ γα τῶν ἁ-
γί ων Πα τέ ρων, οἱ ὁ ποῖ οι –ὡς κα θα ροί εἰς τάς αἰ σθή σεις 
καί εἰς τόν νοῦν ἄ μω μοι–, δε χθή κα νε ἄ πλε το τό φῶς τῆς 
Χά ρι τος, καί ἀπό κεῖ κα λού με θα νά ἀ ρυ ώ με θα κι ἐμεῖς.

Εἶ πα πολ λά ὅ μως καί σᾶς ἐ κού ρα σα. Ἡ Ἀ κο λου θί α 
μᾶς εἶ πε ἤδη πά ρα πολ λά.

Νά εἶ ναι καί τοῦ σε πτοῦ Γέ ρον τος καί Κα θη γου μέ-
νου π. Γε ωρ γί ου καί ὅ λων τῶν πα τέ ρων καί δο κί μων 
τῆς Ἀ δελ φό τη τος καί ὅ λων τῶν εὐ σε βῶν προ σκυ νη τῶν 
ἡ ζωή γε μά τη ἀπό τήν Χά ρι τοῦ Σταυ ροῦ καί ἀπό τήν 
Χα ρά καί τό Φῶς καί τήν Εὐ λο γί α καί τήν Α ἰ ώ νι ο Ζωή 
τῆς Ἀ να στά σε ως. Ἀ μήν.
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«∆ιά τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τά ὑψηλά,
τῇ πτωχείᾳ τά πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε»(*).

Ἀρχιμανδρίτου Πέτρου
Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς ∆ιονυσίου

Ἀρ κοῦ σιν οἱ λό γοι οὗ τοι τοῦ θε ο φθέγ κτου ὑ μνο γρά-
φου τῆς μνή μης τοῦ Ἁ γί ου Νι κο λά ου, ἵνα ἐν αὐ τοῖς 

ἐ πι κεν τρω θῇ τό με γα λεῖ ον καί δι α ζω γρα φη θῇ ἡ ἱ ε ρά 
καί πάν σε πτος μορ φή τοῦ οὐ ρα νί ου τού του Πα τρός τῆς 
Ἁ γι ω τά της ἡ μῶν Ἐκ κλη σί ας. ∆ἰ  ἡ μᾶς δέ, τούς ἀ πο τα ξα-
μέ νους τόν κό σμον καί ἐ κλε ξα μέ νους τόν ἄ φρον τι καί 
ἀ πρά γμο να βί ον τῆς ὑ πα κο ῆς καί τῆς ἀ σκή σε ως ἐν Χρι-
στῷ, ἰ δι αι τέ ραν κέ κτην ται ση μα σί αν οἱ ἀ νω τέ ρω λό γοι, 
ἀλ λά καί τό ἔν θε ον ὑ πό δει γμα τοῦ Πα να γί ου τού του 
Πα τρός. Ἡ ὅλη ζωή τοῦ Ἁ γί ου Νι κο λά ου ὑ πῆρ ξε κυ ρι-
ο λε κτι κῶς βί ω σις τῆς μω ρί ας τοῦ κη ρύ γμα τος τοῦ Σταυ-
ροῦ κα τά τόν θεῖ ον Παῦ λον. Τό «ἡ γάρ δύ να μίς μου ἐν 
ἀ σθε νεί ᾳ τε λει οῦ ται» ἀ πε τέ λε σε τήν ἀ φε τη ρί αν πα σῶν 
τῶν ἐ νερ γει ῶν καί τῶν κι νή σε ων τῆς ἐν θέ ου βι ο τῆς αὐ-

(*) Ὁμιλία εἰς τήν Τράπεζαν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς κατά τήν Πανήγυριν 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τῇ 6ῃ ∆εκεμβρίου 2008.
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λι όν καί πο λυ σέ βα στον Γέ ρον τα καί Κα θη γού μενον τῆς 
Ἱ ε ρᾶς ταύ της Μάν δρας πα τέ ρα Γε ώρ γι ον, τόν προσ κα-
λέ σαν τα ἡ μᾶς πρός συμ προ σευ χήν καί συ νε ορτα σμόν. 
Εὐ χα ρι στοῦ μεν πά λιν καί πολ λά κις Ὑ μᾶς, Σεβαστέ Γέ-
ρον τα, δι ό τι κα τ᾿ ἐ πα νά λη ψιν προ σε κα λέ σα τε τήν ἡ με-
τέ ραν τα πει νό τη τα εἰς τάς ἑ κά στο τε ἑ ορ τάς καί πα νη-
γύ ρεις τῆς Σε βα σμί ας Μο νῆς ὑ μῶν. Οὕ τως ἐ νι σχύ ον ται 
οἱ πα λαι οί καί ἱ ε ροί δε σμοί τῶν γει τό νων Ἱ ε ρῶν ἡ μῶν 
Μο νῶν καί συ νε χί ζε ται καί αὐ ξά νει ἡ θε ο θέ λη τος σχέ-
σις καί ἡ ἱ ε ρά ὁ μό νοι α, ἥν ἐ καλ λι έρ γη σαν οἱ ἀ λή στου 
μνή μης Πα τέ ρες καί προ κά το χοι ἡ μῶν.

Εὐ χό με θα τα πει νῶς, ὅ πως ὁ Ἅ γι ος Νι κό λα ος ταῖς 
πρε σβεί αις αὐ τοῦ αὐ ξά νῃ ἀ ρι θμη τι κῶς καί πνευ μα τι κῶς 
τήν Ἱ ε ράν ταύ την Ἀ δελ φό τη τα, τί μι ε Γέ ρον τα, καί φυ-
λάτ τῃ αὐ τήν πάν το τε ἐν τῷ συν δέ σμῳ τῆς εἰ ρή νης καί 
«ἐν πα ρο ξυ σμῷ ἀ γά πης» κα τά τό ἀ πο στο λι κόν. Προσ-
έ τι δέ χα ρί ζη ται Αὐ τῇ τήν Ὑ με τέ ραν πο λυ σέ βα στον 
Πα νο σι ο λο γι ό τη τα εἰς μα κρό τη τα ἡ μέ ρων, ἵνα ὁ δη γῆ τε 
αὐ τήν εἰς ὁδούς σω τη ρί ας ἐν Χρι στῷ Ἰ η σοῦ τῷ Κυ ρί ῳ 
ἡ μῶν, «ᾯ ἡ δό ξα καί τό κρά τος εἰς τούς αἰ ῶ νας. Ἀ μήν».

τοῦ. Ἡ πε ποί θη σις αὐ τοῦ εἰς τόν ἑ κου σί ως πτω χεύ σαν τα 
καί ἐν δυ σά με νον τήν ἡ με τέ ραν ἀ σθέ νει αν καί ἀ δυ να μί-
αν, παν το δύ να μον καί πλού σι ον ἐν ἐ λέ ει καί οἰ κτιρ μοῖς 
Ἰ η σοῦν, ἀ πο τελεῖ δἰ  ἡ μᾶς τούς μο να χούς τύ πον καί ὑ-
πο γραμ μόν, καί μά λι στα σή με ρον εἰς τήν ἄ κρως φι λό ϋ-
λον καί φι λο κτή μο να ἐ πο χήν ἡ μῶν, ὅτε αἱ σει ρῆ νες τοῦ 
κό σμου τού του δε λε ά ζω σιν ἐ νί ο τε καί τούς ἐ κλε κτούς. 
Σή με ρον, ὅτε τό «ἔ σται ἡ ἰ σχύς ἡ μῶν νό μος» ὀ λί γον κα τ᾿  
ὀ λί γον κα θι ε ροῦ ται καί ἐ πι βάλ λε ται, ὁ γνή σι ος μι μη τής 
τοῦ Σω τῆ ρος Ἅ γι ος Νι κό λα ος προ βάλ λει εἰς πάν τας ἡ-
μᾶς τό ὑ πό δει γμα αὐ τοῦ καί μυ στι κῶς ἐ πι βο ᾷ ὡς ἄλ λος 
Παῦ λος εἰς τά ὦτα τῆς καρ δί ας ἡ μῶν τό «μι μη ταί μου 
γί νε σθε κα θώς κἀ γώ Χρι στοῦ». Τοῦ το ἄλ λω στε καί κα-
τά τούς Ἁ γί ους Πα τέ ρας ἀ πο τε λεῖ τήν πλέ ον εὐ ά ρε στον 
τι μήν εἰς τόν Ἅ γι ον, ὅση δύ να μις ἡ μῖν. 

Θερ μουρ γόν σή με ρον ἀ να πέμ πο μεν δέ η σιν πρός τόν 
Ἅ γι ον Νι κό λα ον, ὅ πως ὑ πε ρεν τυγ χά νῃ τῷ Κυ ρί ῳ ὑ πέρ 
ἡ μῶν, ἵνα κα τα κο λου θή σω μεν τοῖς ἱ ε ροῖς ἴ χνε σιν αὐ τοῦ 
καί τῷ θε ϊ κῷ φρο νή μα τι αὐ τοῦ. Προ σέ τι, ἵνα ταῖς εὐ-
παρ ρη σι ά στοις δε ή σε σιν αὐ τοῦ κα τα παύ σῃ τόν σά λον 
καί τό κλυ δώ νι ον τῆς Ἐκ κλη σί ας καί τῆς Πο λι τεί ας καί 
τά σκάν δα λα τά ἐκ τῶν δυ νά με ων τοῦ σκό τους ὑ πο κι-
νού με να ἐπί συμ φο ρᾷ πνευ μα τι κῇ καί κλο νι σμῷ ἀ στη-
ρί κτων ψυ χῶν.

Εὐ χα ρι στοῦ μεν θερ μῶς τόν Θε όν καί τόν Ἅ γι ον Νι κό-
λα ον, ὅτι ἠ ξι ώ θη μεν σή με ρον ἐπί τῷ αὐ τῷ ἑ ορ τά σαι τήν 
Ἁ γί αν μνή μην Α ὐ τοῦ, ἔ χον τες ἐν τῷ μέ σῳ ἡ μῶν τόν πο-
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Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ

ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ(*)

Σε βα στοί Πα τέ ρες,
Ἀ γα πη τοί μου ἀ δελ φοί,

Χρι στός ἀ νέ στη!

Εὐ χα ρι στοῦ με τόν Κύ ρι ο, πού μᾶς ἀ ξι ώ νει καί σή-
με ρα νά πα νη γυ ρί σου με τήν μνή μη τοῦ ἁ γί ου ἐν-

δό ξου με γα λο μάρ τυ ρος Γε ωρ γί ου τοῦ Τρο παι ο φό ρου, 
ἐπ᾿ ὀ νό μα τι τοῦ ὁ ποί ου τι μᾶ ται καί ὁ πάν σε πτος αὐ τός 
να ός.

Ὅ πως γνω ρί ζε τε, ὁ ἄν θρω πος, πρίν ἁ μαρ τή σῃ, ἦ ταν 
ἐ λεύ θε ρος. Ἀλ λά ὁ δι ά βο λος τόν ἐ πλά νη σε καί τοῦ εἶ πε 
ὅτι δέν εἶ ναι ἐ λεύ θε ρος ἀλ λά δῆ θεν εἶ ναι ὑ πο δου λω μέ-
νος στόν Πλά στη του καί ∆η μι ουρ γό καί Πα τέρα του. 
Τό ἐ πί στευ σε ὁ ἄν θρω πος καί ἀ πο στά τη σε ἀπό τόν Θε ό, 
γιά νά βρῇ τήν δῆ θεν ἐ λευ θε ρί α. Ἀν τί ὅ μως γιά ἐ λευ θε-
ρί α, τί βρῆ κε; Βρῆ κε φρι κτή τυ ραν νί α καί δου λεί α. Καί 

(*) Ὁμιλία τοῦ σεβαστοῦ μας Γέροντος, πού ἐκφωνήθηκε στόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, μετόχιον τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς μας στίς 23-4-1991.

ὁ πρώ ην ἐ λεύ θε ρος ἄν θρω πος, ὁ πρώ ην υἱ ός τοῦ Θε οῦ, 
ὁ πρώ ην θε ω ρός τῆς δό ξης τοῦ Θε οῦ, κα τήν τη σε τώ ρα 
παί γνι ο τῶν δαι μό νων, δοῦ λος τυ ρά ννων φο βε ρῶν, δοῦ-
λος τοῦ τυ ρά ννου δι α βό λου, ὁ ὁ ποῖ ος ἔ κτο τε ἐ ξου σι ά ζει 
τόν ἄν θρω πο, δι ό τι, ἐφ᾿ ὅ σον ὁ ἄν θρω πος ἔ φυ γε ἀπό 
τήν ἐ ξου σί α τοῦ Θε οῦ, πλέ ον πα ρε χώ ρη σε τόν ἑ αυ τό 
του νά εἶ ναι ἕρ μαι ο στήν ἐ ξου σί α τοῦ δι α βό λου.

Μπῆ κε ἀ κό μη κά τω ἀπό τήν τυ ρα ννί α τῆς ἁ μαρ τί ας. 
Οἱ πρω τό πλα στοι ἄν θρω ποι ἐ νό μι ζαν, καί νο μί ζου με κι 
ἐ μεῖς μέ χρι σή με ρα, ὅτι ἡ ἁ μαρ τί α εἶ ναι ἐ λευ θε ρί α. Πό-
σο ἔ ξω ὅ μως πέ φτου με! ∆έν ὑ πάρ χει πιό φρι κτή δου λεί α 
ἀπό τήν δου λεί α τῆς ἁ μαρ τί ας. Τό γνω ρί ζου με αὐ τό 
ἀπό τόν ἑ αυ τό μας, γι α τί ὅ λοι εἴ με θα ἁ μαρ τω λοί. Ἀλ-
λά τό γνω ρί ζου με καί ἀπό τήν κοι νω νι κή πεῖ ρα πού ἔ-
χου με. Βλέ που με πό σο ἡ ἁ μαρ τί α ὑ πο δου λώ νει τούς ἀν-
θρώ πους καί τούς στε ρεῖ τήν ἐ λευ θε ρί α τους. Βλέ που με 
π.χ. αὐ τούς πού ὑ πο κύ πτουν στά αἰ σχρά καί ἄ τι μα πά-
θη, πό σο γί νον ται ὑ πό δου λοι τῶν αἰ σχρῶν καί ἀ τί μων 
πα θῶν, ὥ στε καί συ ζύ γους νά κα τα φρο νοῦν καί παι δι ά 
νά μή σκέ πτων ται καί ἡ λι κί α νά μή σέ βων ται, ἀλ λά νά 
κά νουν ἀ κα τα νό μα στα πρά γμα τα, δι ό τι τό πά θος τῆς 
ἁ μαρ τί ας τούς ὠθεῖ ἐ κεῖ. Εἶ ναι ἐ λεύ θε ρος ὁ ἀ κό λα στος 
ἄν θρω πος; Εἶ ναι ἐ λεύ θε ρος ὁ ἀλ κο ο λι κός ἄν θρω πος; Εἶ-
ναι ἐ λεύ θε ρος ὁ ναρ κω μα νής ἄν θρω πος; Εἶ ναι ἐ λεύ θε-
ρος ὁ χαρ το παί κτης; Εἶ ναι ἐ λεύ θε ρος ὁ ἐκ δι κη τι κός καί 
αὐ τός πού δέν συγ χω ρεῖ τόν συ νάν θρω πό του; Εἶ ναι 
δοῦ λος φρι κτῶν πα θῶν καί βα σα νί ζε ται ὁ ἴ δι ος μέ σα 
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στίς ἁ μαρ τί ες του καί τά πά θη του καί ζῆ τήν κό λα σι 
πρό τῆς κο λά σε ως.

Ἄλ λος τύ ρα ννος, στόν ὁ ποῖ ο ὑ πο δου λώ θη κε ὁ ἄν-
θρω πος, ὅ ταν χω ρί σθη κε ἀπό τόν Θε ό, εἶ ναι ὁ θά να τος. 
Εἶ ναι ὁ πιό φο βε ρός ἐ χθρός καί τύ ρα ννος τοῦ ἀν θρώ-
που. Κα νείς δέν μπο ροῦ σε νά φύ γῃ ἀπό τήν ἐ ξου σί α τοῦ 
θα νά του. Ἀ κό μη καί οἱ δί και οι ἄν θρω ποι τῆς Πα λαι ᾶς 
∆ι α θή κης ὑ πέ κειν το καί αὐ τοί στόν θά να το. Ἦ ταν φυ σι-
κό, ὅ πως λέ νε οἱ ἅ γι οι Πα τέ ρες μας, ὅ τι, ἀ φοῦ ὁ ἄν θρω-
πος χω ρί σθη κε ἀπό τήν πη γή τῆς ζω ῆς, τόν ἅ γι ο Θε ό, ἦ-
ταν φυ σι κό μα κρυ ά ἀπό τήν ζωή τήν ἀ λη θι νή, πού εἶ ναι 
ὁ Θε ός, νά πε θαί νῃ ὁ ἄν θρω πος. ∆έν μπο ροῦ σε νά μή 
πε θά νῃ. Ἦ ταν ἡ ἀ ναγ καί α κα τά λη ξι τοῦ χω ρι σμοῦ του 
ἀπό τόν Θεό καί Πα τέ ρα του.

Α ὐ τοί οἱ τρεῖς ἐ χθροί καί τύ ρα ννοι τῆς ἀν θρω πό τη-
τος μέ χρι σή με ρα βα σα νί ζουν καί τυ ρα ννοῦν καί κρα-
τοῦν δε σμί ους ὅ λους τούς ἀν θρώ πους. Ὁ δι ά βο λος, ἡ 
ἁ μαρ τί α καί ὁ θά να τος.

Ἀλ λά ὁ οὐ ρά νι ος Πα τέ ρας μας, ἐ πει δή εἶ ναι πα τέ ρας 
μας, ἔ στω καί ἄν ἐ μεῖς εἴ μα στε ἄ σω τοι, γι α τί ἔ στω καί 
ἄ σω τοι εἴ μα στε παι δι ά Του, μᾶς εὐ σπλαγ χνί σθη κε καί 
ἔ στει λε τόν μο νο γε νῆ Του Υἱ όν, τόν Κύ ρι όν μας Ἰ η σοῦν 
Χρι στόν, νά μᾶς ἐ λευ θε ρώ σῃ ἀπό τούς τρεῖς αὐ τούς με-
γά λους τυ ρά ννους τῆς ἀν θρω πό τη τος. Τήν ἁ μαρ τί α, τόν 
δι ά βο λο καί τόν θά να το. Ἀλ λά ἐ πλή ρω σε ἀ κρι βά ὁ Θε-
άν θρω πος Χρι στός, γιά νά μᾶς δώ σῃ τήν ἐ λευ θε ρί α. Ἔ-
δω σε τήν ζωή Του, ἔ δω σε τό σῶ μα Του νά σταυ ρω θῇ ἐ-

πά νω στόν Σταυ ρό καί «θα νά τῳ θά να τον» ἐ νί κη σε. Καί 
«ἀ νέ στη ἐκ τῶν νε κρῶν». Καί ἐ νί κη σε τόν δι ά βο λο, καί 
ἐ νί κη σε τήν ἁ μαρ τί α, καί ἐ νί κη σε τόν θά να το. Εἶ ναι ὁ 
πρῶ τος ὁ ὁ ποῖ ος μέ σα στήν ἱ στο ρί α τῆς ἀν θρω πό τη τος 
ἐ νί κη σε κα τά κρά τος, ὁ λο κλη ρω τι κά, τούς τρεῖς αὐ τούς 
με γά λους ἐ χθρούς τῆς ἀν θρω πό τη τος. Γἰ  αὐ τό καί ἐ μεῖς 
Τόν πι στεύ ου με. ∆έν Τόν πι στεύ ου με ὡς προ φή τη ἤ ὡς 
δι δά σκα λο ἤ ὡς κοι νω νι κό ἀ να μορ φω τή, ἀλ λά Τόν πι-
στεύ ου με ὡς Θε όν καί ἄν θρω πον, ὡς λυ τρω τή μας, ὡς 
ἐ λευ θε ρω τή μας ἀπό τούς τρεῖς με γά λους τυ ράν νους 
μας. Καί ἔ κτο τε ὅ σοι Χρι στι α νοί ἑ νω θοῦν μέ τόν Σω τῆ-
ρα Χρι στό μέ σα στήν ἁ γί α Του Ἐκ κλη σί α, πού εἶ ναι τό 
Σῶ μα Του, καί αὐ τοί συμ με τέ χουν στήν ἐ λευ θε ρί α τοῦ 
Χρι στοῦ, στήν νί κη τοῦ Χρι στοῦ κα τά τῶν τρι ῶν αὐ τῶν 
με γά λων ἐ χθρῶν τῆς ἀν θρω πό τη τος. Γἰ  αὐ τό καί ἐ μεῖς 
οἱ Ὀρ θό δο ξοι Χρι στι α νοί δέν εἴ με θα ἕ νας λα ός ἀ πελ-
πι σμέ νος, ἀλ λά εἴ με θα ἕ νας λα ός ἐλ πί ζων εἰς τόν ἀ να-
στάν τα Κύ ρι ον. Γἰ  αὐ τό συγ κεν τρω θή κα με σή με ρα ἐ δῶ. 
∆ι ό τι ὁ Χρι στός ἀ να στή θη κε καί ἐ νί κη σε. Καί ἐ πει δή ἀ-
να στή θη κε καί ἐ νί κη σε καί ἐ πει δή τήν νί κη Του τήν ἔ κα-
νε καί δι κή μας νί κη, γἰ  αὐ τό καί ἐ μεῖς τόν πι στεύ ου με 
Σω τῆ ρα μας καί λυ τρω τή μας καί ἐ λευ θε ρω τή μας. Καί 
γἰ  αὐ τό ἤλ θα με σή με ρα. Νά Τόν εὐ χα ρι στή σου με, νά 
Τόν προ σκυ νή σου με, νά Τόν δο ξά σου με, νά Τόν ὑ μνή-
σου με. Καί γἰ  αὐ τό συ νερ χό με θα κά θε φο ρά στίς ἅ γι ες 
Ἐκ κλη σί ες μας, γἰ  αὐ τό τε λοῦ με τήν θεί α Εὐ χα ρι στί α, 
γἰ  αὐ τό κά νου με τίς πα νη γύ ρεις μας. Εἴ μα στε ὁ λα ός ὁ 
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λυ τρω μέ νος ἀπό τόν δι ά βο λο, τήν ἁ μαρ τί α καί τόν θά-
να το. Ὁ ὁ ποῖ ος λα ός εὐ γνω μο νεῖ τόν Λυ τρω τή του καί 
αἰ σθά νε ται τήν ἀ νάγ κη νά συ νά γε ται ἐπί τό αὐ τό, ὥ στε 
νά δί δῃ δό ξαν εἰς τόν Λυ τρω τήν.

Θά ἔ χε τε δι α βά σει τήν ἱ στο ρί α καί θά θυ μᾶ στε τί γι-
νό ταν τήν ἀρ χαί α ἐ πο χή! Ὅ ταν κά ποι ος βα σι λεύς ἐ ξε-
στρά τευ ε ἐ ναν τί ον τῶν ἐ χθρῶν τοῦ κρά τους, οἱ ὁποῖ οι 
ἐπιχειροῦσαν νά ὑ πο δου λώ σουν τό κρά τος, καί μέ ἡ ρωϊ-
κές πρά ξεις ἐ λευ θέ ρω νε τόν λαό του ἀπό τούς ἐ χθρούς 
μέ κίν δυ νο τῆς ζω ῆς του καί ἐ πέ στρε φε με τά θρι αμ βευ-
τής στήν πρω τεύ ου σα τοῦ κρά τους, τό τε ὅ λος ὁ λα ός ἔ-
τρε χε –καί οἱ ἄρ χον τες καί ὁ λα ός ὅ λος– καί τοῦ ἔ κα ναν 
τόν λε γό με νο θρί αμ βο, θρι αμ βευ τι κή ὑ πο δο χή δη λα δή. 
Ἐγ κρέ μι ζαν καί τό τεῖ χος τῆς πό λε ως, γιά νά πε ρά σῃ, 
καί τόν ἔ στε φαν μέ δά φνες καί τόν ἐγ κω μί α ζαν καί τόν 
χει ρο κρο τοῦ σαν.

Ἔ τσι εἴ με θα κι ἐ μεῖς. Εἴ με θα ὁ λα ός ὁ λε λυ τρω μέ νος, 
ὁ ὁ ποῖ ος συ νερ χό με θα γιά νά δο ξά σου με καί νά ὑ μνή-
σου με καί νά εὐ χα ρι στή σου με τόν ἐ λευ θε ρω τή μας Κύ-
ρι ο Ἰ η σοῦ Χρι στό.

Ὁ ἅ γι ος Γε ώρ γι ος τά ἔ νοι ω σε αὐ τά, τά ἔ ζη σε αὐ τά. 
Ἔ ζη σε τόν Χρι στό ὡς ἐ λευ θε ρω τή καί γἰ  αὐ τό πί στε ψε 
στόν Χρι στό, ἑ νώ θη κε μέ τόν Χρι στό, ἀ γω νί σθη κε γιά 
τόν Χρι στό καί ἀ ξι ώ θη κε καί αὐ τός νά γί νῃ ἐ λεύ θε ρος, 
ὅ πως ὁ Χρι στός. Ἐ λεύ θε ρος ἀπό τόν δι ά βο λο, ἐ λεύ θε-
ρος ἀπό τήν ἁ μαρ τί α, ἐ λεύ θε ρος ἀπό τόν θά να το. ∆έν 
φο βή θη κε τόν θά να το. Λέ ει τό δο ξα στι κό, πού ψάλ α με 

χθές στόν ἑ σπε ρι νό, ὅτι «ὁ πό θος τοῦ ἐ ρα στοῦ» –ἦ ταν 
ἕ νας ἐ ρα στής τοῦ Χρι στοῦ ὁ ἅ γι ος Γε ωρ γι ος– «ἐ νί κη σε 
τήν φύ σιν». Ἡ φύ σις ἡ δι κή μας ἡ ἀν θρω πί νη θέ λει νά 
ζή σῃ. Ἀλ λά ὁ πό θος τοῦ Χρι στοῦ ἐ νί κη σε τήν φύ σι. Καί 
ἀ νάγ κα σε ὁ πό θος τόν ἅ γι ο Γε ώρ γι ο, νέο πο λύ στήν ἡ-
λι κί α, νά κα τα φρο νή σῃ καί τήν ἴ δι α του τήν ζωή καί νά 
ὁ δεύ σῃ διά τοῦ θα νά του πρός τόν ἀρ χη γό τῆς ζω ῆς, τόν 
Σω τῆ ρα Χρι στό, πρός τόν πο θού με νο Κύ ρι ο.

Μᾶς κά νει ἐν τύ πω σι, ὅ ταν δι α βά ζου με τόν βίο τοῦ 
ἁ γί ου Γε ωρ γί ου, πό σα βα σα νι στή ρι α ὑ πέ στη! Μέ πό ση 
χα ρά ἐ δέ χθη τά βα σα νι στή ρι α! Μέ ὅση χα ρά ἐ μεῖς δε χό-
μα στε τίς ἀ νέ σεις, τήν κα λο πέ ρα σι καί τίς ἀ πο λαύ σεις, 
ὁ ἅ γι ος Γε ώρ γι ος καί οἱ ἅ γι οι μάρ τυ ρες τῆς πί στε ώς μας 
ἐ δέ χον το τά βα σα νι στή ρι α γιά τήν ἀ γά πη τοῦ Χρι στοῦ.

Μᾶς κά νει ἐν τύ πω σι ὅτι κα τε φρό νη σε καί ἀ ξι ώ μα τα 
–για τί εἶ χε καί ὑ ψη λό ἀ ξί ω μα ὁ ἅ γι ος Γε ώρ γι ος– καί τι-
μές καί δό ξες καί αὐ τή τήν γλυ κυ τά τη ζωή του χά ριν τῆς 
ἀ γά πης τοῦ Χρι στοῦ. Γι α τί εἶ χε ζή σει καί εἶ χε αἰ σθαν θῆ 
ὅτι χω ρίς τόν Χρι στό δέν θά εἶ ναι ἀ λη θι νά ἐ λεύ θε ρος. Ὁ 
ἅ γι ος Γε ώρ γι ος ἤ θε λε νά εἶ ναι ἐ λεύ θε ρος. ∆έν ἤ θε λε νά 
εἶ ναι δοῦ λος τῶν τυ ρά ννων καί ἐ χθρῶν τοῦ ἀν θρώ που, 
τούς ὁ ποί ους ἀ να φέ ρα με προ η γου μέ νως. Καί ἔ τσι, ὄν-
τας ἐ λεύ θε ρος ὁ ἅ γι ος Γε ώρ γι ος, ἐ βά δι σε πρός τόν φρι-
κτό θά να το καί ἐ νί κη σε τόν θά να το καί ἀ πή λαυ σε τήν 
αἰ ώ νι ο ζω ή.

Πό ση με γά λη εἶ ναι ἡ δό ξα τῶν Ἁ γί ων! ∆έ στε! Ἑ κα-
τον τά δες χρό νι α –1700 χρό νι α πε ρί που με τά τόν μαρ τυ-
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ρι κό θά να το τοῦ ἁ γί ου Γε ωρ γί ου–, καί ὁ ἅ γι ος Γε ώρ γι ος 
εἶ ναι ζων τα νός. Ὁ λα ός τόν νι ώ θει, ὁ λα ός τόν ἀ γα πά ει, 
ὁ λα ός τόν δο ξά ζει. Κι ἐ μεῖς ἤλ θα με σή με ρα νά δο ξά-
σου με καί τόν Χρι στό μας καί τόν με γα λο μάρ τυ ρα τοῦ 
Χρι στοῦ Γε ώρ γι ο, τό πα λι κά ρι τοῦ Χρι στοῦ, ὁ ὁ ποῖ ος 
ἐ νί κη σε τούς τρεῖς ἐ χθρούς τοῦ ἀν θρώ που μέ τήν δύ να μι 
τοῦ Ἀ να στάν τος Κυ ρί ου.

Τό πό σο ἀ λη θι νή εἶ ναι ἡ δό ξα τῶν Ἁ γί ων φαί νε ται, 
ἀ γα πη τοί μου, ἀπό τό ἄν κρί νου με πό σο πρό σκαι ρη εἶ-
ναι ἡ δό ξα τῶν ἀν θρώ πων. Ἄν θρω ποι οἱ ὁ ποῖ οι δο ξά-
σθη καν ἐ πά νω στή γῆ μέ με γά λη δό ξα, ἄν θρω ποι τούς 
ὁ ποί ους φο βή θη καν οἱ συ νά δελ φοί τους, ἰ σχυ ροί πο λύ 
κα τά κό σμον, με τά ἀπό λί γο «τό μνη μό συ νόν των», ὅ-
πως λέ ει ὁ ψαλ μω δός, «ἀ πώ λε το με τ᾿ ἤ χου».

Κά ποι οι ἀ δελ φοί, πού εἶ χαν πά ει στήν Βουλ γα ρί α, 
μοῦ ἔ λε γαν ἐ χθές, ἐ πι στρέ ψαν τες ἀπό τήν Βουλ γα ρί α, 
ὅτι οὔ τε τό πτῶ μα τοῦ ∆η μη τρώφ, τοῦ εἰ σα γα γόν τος 
τόν κου μμου νι σμό στήν Βουλ γα ρί α, ὁ ὁ ποῖ ος μέ χρι πρό 
τι νος μέ ἀ γάλ μα τα, μέ τι μές, μέ δό ξες, ἐ τι μᾶ το ἀπ᾿ ὅ λους 
καί ἦ ταν τό φό βη τρο τῶν ἀν θρώ πων ἐ κεῖ, οὔ τε τό σῶ-
μα του ἄ φη σαν· τό ἔ κα ψαν, δι ό τι αἰ σθα νόν του σαν ὅτι 
δέν ἦ ταν ἐ λευ θε ρω τής ἀλ λά ἦ ταν τύ ραν νος. Πᾶ νε καί 
τά ἀ γάλ μα τα τοῦ Στά λιν, πᾶ νε καί τοῦ Λέ νιν. Ἀ κό μη 
καί στήν Ἀλ βα νί α, ὅ πως θά δι α βά σα τε στήν ἐ φη με ρί δα, 
τά πέ τα ξαν οἱ ἄν θρω ποι καί τά ἔ κα ψαν. ∆ι ό τι αὐ τοί δέν 
ἦ ταν ἀ λη θι νοί ἐ λευ θε ρω τές ἀλ λά ἦ ταν ψευ δο ε λευ θε ρω-
τές. Καί ὅ ταν οἱ λα οί ξυ πνή σουν καί δοῦν ὅτι αὐ τοί δέν 

εἶ ναι ἐ λευ θε ρω τές –Ἄλ λος εἶ ναι ὁ ἐ λευ θε ρω τής– τό τε 
τούς μνημονεύουν μέ κα τά ρες καί ἀ να θε μα τι σμούς.

Νά, ὅ μως, ὁ ἅ γι ος Γε ώρ γι ος πού ζῇ αἰ ω νί ως! Νά, πού 
τόν τι μοῦ με σή με ρα!

Ὁ ἅ γι ος Γε ώρ γι ος μᾶς κα λεῖ κι ἐ μᾶς νά γί νου με ἐ λεύ-
θε ροι ἄν θρω ποι, νά συμ με τά σχου με στήν ἐ λευ θε ρί α τοῦ 
Χρι στοῦ, αὐ τή τήν ὁ ποί α ἀ πή λαυ σε καί ὁ ἴ δι ος. Ἀλ λά 
αὐ τή ἡ ἐ λευ θε ρί α, ἀ δελ φοί μου, δέν ἔρ χε ται ἀ νέ ξο δα, 
δέν ἔρ χε ται χω ρίς κό πο. Θέ λει ἀ γῶ να. Γιά νά ἐ λευ θε-
ρω θοῦ με ἀπό τόν δι ά βο λο, ἀπό τήν ἁ μαρ τί α, ἀπό τά 
πά θη μας, ἀπό τόν θά να το, πρέ πει νά ἀ γω νι σθοῦ με. Ἀ-
γῶ να κα θη με ρι νό, ἀ γῶ να ἐν τα τι κό, ἀ γῶ να συ νεχῆ, καί 
ὁ Θε ός δί δει τήν Χά ρι Του καί οἱ Ἅγι οι βο η θοῦν. Ἄς 
πα ρα κα λέ σου με λοι πόν σή με ρα τόν ἅ γι ο Γε ώρ γι ο νά 
μᾶς βο η θή σῃ ὅ λους, πρίν φύ γου με ἀπ᾿ αὐ τόν τόν κό σμο, 
νά ἀ πο λαύ σου με κι ἐ μεῖς αὐ τή τήν ἀ λη θι νή ἐ λευ θε ρί α, 
τήν ἐν Χρι στῷ ἐ λευ θε ρί α, πού θά εἶ ναι ἡ ἀ λη θι νή καί 
αἰ ώ νι α δό ξα μας. Καί τό τε κι ἐ μεῖς ἐ λεύ θε ροι πρα γμα τι-
κά, ἐ λεύ θε ροι ὅ πως ὁ Χρι στός, ἐ λεύ θε ροι ὅ πως ὁ ἅ γι ος 
Γε ώρ γι ος καί οἱ ἄλ λοι Ἅ γι οι τῆς πί στε ώς μας, θά ζοῦ-
με αἰ ω νί ως στήν χώ ρα τῶν ἐ λευ θέ ρων πνευ μά των, στήν 
Βα σι λεί α τῶν Οὐ ρα νῶν, ἐ κεῖ πού ὅ λοι μας θά πρέ πει νά 
πο θοῦ με νά κα τα λή ξου με, γι α τί σ᾿ αὐ τή τήν ζωή εἴ με θα 
πα ρο δι κοί καί πρό σκαι ροι, ἐνῶ ἐ κεῖ εἶ ναι ἡ πρα γμα τι κή 
μας πα τρί δα.

Χρι στός ἀ νέ στη!
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ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗ
ΣΤΙΣ ΜΕ ΘΗ ΛΙ ΚΙ Ω ΣΕ ΙΣ

ΤΟΥ ΧΡΙ ΣΤΟ Υ

Ἀρ χι μαν δρί του Γε ωρ γί ου
Κα θη γου μέ νου Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Ὁ σί ου Γρη γο ρί ου

Κα τά τήν θεί α Γρα φή καί τήν ἁ γί α Ὀρ θό δο ξο Ἐκ-
κλη σί α μας σκο πός τῆς ζω ῆς μας εἶ ναι νά γί νου με 

«θεί ας κοι νω νοί φύ σε ως» (Β΄ Πέ τρ. α΄ 4). Νά ἑ νω θοῦ-
με μέ τόν Θε ό. Νά ἐ πι τύ χου με τήν κα τά Χά ριν θέ ω σι. 
Ὁ Χρι στός καί οἱ ἅ γι οι Πα τέ ρες ὀ νο μά ζουν μέ πολ λούς 
τρό πους τόν τε λι κό αὐ τόν προ ο ρι σμό τῆς ζω ῆς μας. Τόν 
ὀ νο μά ζουν τε λει ό τη τα (Μα τθ. ε΄ 48), ἁ γι ό τη τα (Ά  Πέ τρ. 
α΄ 15-16), υἱ ο θε σί α (Μα τθ. ε΄ 9, Ἐ φεσ. α΄ 5), ὁ μοι ό τη τα 
πρός τόν Χρι στό (Ά  ᾿ Ι ω. γ΄ 2). Ὅλα ὅ μως τά ὀ νό μα τα 
συ νο ψί ζον ται στόν ὅρο «θέ ω σις», ἐφ᾿ ὅ σον ὅλα φα νε-
ρώ νουν τήν κλῆ σι νά με τά σχου με κα τά Χά ριν σ᾿ αὐ τό 
πού ὁ Θε ός εἶ ναι κα τά φύ σιν καί μᾶς τό προ σφέ ρει ἀπό 
φι λαν θρω πί α.

Τήν θέ ω σι πά σχει ὁ ἄν θρω πος ἀλ λά ἐ νερ γεῖ ὁ Θε ός 
μέ τήν ἄ κτι στο Χά ρι Του. Ἡ θέ ω σις εἶ ναι ὀν το λο γι κή 
κα τά στα σις στόν θε ού με νο ἄν θρω πο. Εἶ ναι με το χή στήν 
θεί α ζωή τοῦ Θε οῦ. Α ὐ τό δί νει ἀ προ σμέ τρη τη ἀ ξί α στό 
θεῖ ο δῶ ρο τῆς θε ώ σε ως ἀλ λά κυ ρί ως φα νε ρώ νει τήν ἀ-
νυ πέρ βλη τη ἀ ξί α τοῦ ἀν θρώ που. Οἱ ∆υ τι κοί Χρι στι α-
νοί, πού δέ χον ται κτι στή τήν θεί α Χά ρι, δέν ὁ μι λοῦν 
πε ρί θε ώ σε ως τοῦ ἀν θρώ που, ἀλ λά πε ρί ἠ θι κῆς τε λει ώ-
σε ως. Πῶς εἶ ναι ὅ μως δυ να τόν κτί σμα νά θε ώ σῃ κτί σμα; 
Ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Θε ο λό γος ἐ λέγ χων τούς Πνευ μα το-
μά χους ἔ λε γε: «Εἰ μή Θε ός τό Πνεῦ μα τό ἅ γι ον, θε ω θή τω 
πρῶ τον, καί οὕ τω θε ού τω με τόν ὁ μό τι μον» (Λό γος λδ́ , 
Εἰς τούς Α ἰ γύ πτου ἐ πι δη μή σαν τας, P.G. 36, 252). Πέ ραν 
τού του ἡ ἠ θι κή τε λεί ω σις, ὡς ἀ πο τέ λε σμα κτι στῆς χά ρι-
τος, πε ρι ο ρί ζε ται στά κτι στά ὅ ρι α τῶν ἀν θρω πί νων δυ-
να το τή των καί δέν ἀ νά γει τόν ἄν θρω πο στήν ὑ περ φυ ῆ 
κα τά στα σι τῆς θε ώ σε ως.

Οἱ ἅ γι οι Πα τέ ρες μᾶς δι δά σκουν ποῖ α εἶ ναι τά στά-
δι α πού πρέ πει νά δι έλ θῃ ὁ Χρι στι α νός γιά νά φθά σῃ 
τήν θέ ω σι. Συ νή θως ὁ μι λοῦν γιά τό στά δι ο τῆς πρά ξε-
ως (τη ρή σεως θεί ων ἐν το λῶν), πού ἀ κο λου θεῖ ται ἀπό τό 
στά δι ο τῆς θε ω ρί ας (θέ ας τοῦ Θε οῦ, θε ώ σε ως). Ἄλ λο τε 
ὁ μι λοῦν γιά στά δι ο κα θάρ σε ως ἀπό τά πά θη, πού ἀ κο-
λου θεῖ ται ἀπό τά στά δι α τοῦ φω τι σμοῦ, ἐλ λάμ ψε ως καί 
θε ώ σε ως.

Πα ράλ λη λα πρός τά ἀ νω τέ ρω στά δι α τε λει ώ σε ως, σέ 
ὁ ρι σμέ νους νη πτι κούς Πα τέ ρας ἀ παν τᾶ ἡ δι δα σκα λί α 
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πε ρί τῶν με θη λι κι ώ σε ων τοῦ Χρι στοῦ, στίς ὁ ποῖ ες πρέ-
πει νά με τέ χῃ ὁ πι στός. Ἡ δι δα σκα λί α αὐ τή κα το χυ ρώ-
νε ται βι βλι κῶς καί θε με λι ώ νε ται στήν ἁ γι ο πνευ μα τι κή 
ἐμ πει ρί α τῶν ὁ σί ων Πα τέ ρων μας.

Με θη λι κί ω σις ση μαί νει τήν προ ο δευ τι κή με τά βα σι 
ἀπό ἕνα στά δι ο ἡ λι κί ας στό ἑ πό με νο καί ὡ ρι μώ τε ρο στά-
δι ο. Ἡ τυ πι κή δι ά κρι σις τῆς ἡ λι κί ας τῶν ἀν θρώ πων σέ 
νη πι α κή, νε α νι κή, ὥ ρι μη καί γε ρον τι κή εἶ ναι τό σχῆμα, 
σύμ φω να μέ τό ὁ ποῖ ο οἱ ἅ γι οι Πα τέ ρες ἀ ναπτύσ σουν τά 
στά δι α τῆς πνευ μα τι κῆς με θη λι κι ώ σε ως. Ἡ πνευ μα τι κή 
με θη λι κί ω σις, ἡ ὡ ρί μαν σις δη λα δή ἀπό τό πρῶ το μέ χρι 
τό τε λευ ταῖ ο στά δι ο τῆς πνευ μα τι κῆς τε λει ώ σε ως, δέν 
εἶ ναι αὐ θαί ρε τη ἀλ λά ἀ κο λου θεῖ τά στά δι α τῆς πνευ μα-
τι κῆς με θη λι κι ώ σε ως τοῦ Χρι στοῦ.

Πε ρί ἡ λι κί ας τοῦ Χρι στοῦ ὁ μι λεῖ καί ἡ Και νή ∆ι α-
θή κη. Ὁ ἅ γι ος Εὐ αγ γε λι στής Λου κᾶς γρά φει: «Καί Ἰ η-
σοῦς προ έ κο πτε σο φί ᾳ καί ἡ λι κί ᾳ καί χά ρι τι πα ρά Θεῷ 
καί ἀν θρώ ποις» (κεφ. β ,́ 52). Τό χω ρί ον αὐ τό ἔ χει πα-
ρερ μη νευ θῆ στό πα ρελ θόν καί ἡ πα ρερ μη νεί α του ἔ χει 
δώ σει τήν εὐ και ρί α στούς ἁ γί ους Πα τέ ρας νά ἀ σχο λη-
θοῦν ἰ δι αί τε ρα μέ τό ἀ κρι βές νό η μά του. Ὁ αἱ ρε τι κός 
Νε στό ρι ος π.χ. τό ἑρ μή νευ ε ὡς προ ο δευ τι κή αὔ ξη σι τῆς 
θεί ας Χά ρι τος στόν Χρι στό κα τό πιν πνευ μα τι κῶν ἀ-
γω νι σμά των καί προ ο δευ τι κή ἀ πό κτη σι πε ρισ σο τέ ρας 
ἀν θρω πί νης γνώ σε ως καί σο φί ας, ἐ πει δή ἐ πί στευ ε ὅτι ὁ 
Χρι στός εἶ ναι ἄν θρω πος πού ἔ γι νε θε ός (ἀ πο θε ω θείς ἄν-
θρω πος) καί ὄχι ὁ Θε ός πού ἔ γι νε γιά τήν σω τη ρί α μας 

ἄν θρωπος (ὁ ἐ ναν θρω πή σας Θε ός). Ὁ ἅ γι ος Κύ ριλ λος 
Ἀ λε ξαν δρεί ας ἀν τι με τώ πι σε δυ να μι κά καί αὐ τήν τήν 
αἱ ρε τι κή δι δα σκα λί α τοῦ Νε στο ρί ου. Στήν Γ΄ Οἰ κου με-
νι κή Σύ νο δο ἐ δί δα ξε ὅτι ὁ Κύ ρι ος η ὔ ξα νε μέν κα τά τήν 
ἡ λι κί α τοῦ σώ μα τος, ὄχι ὅ μως κα τά τήν σο φί α καί τήν 
Χά ρι, διό τι ἐξ ἄ κρας συλ λή ψε ως ὡς Θε ός καί ὡς ἄν θρω-
πος ὁ Ἴ δι ος εἶ χε τό πλή ρω μα τῆς θεί ας σο φί ας καί τῆς 
Χάρι τος, τήν ὁ ποί α ἐ φα νέ ρω νε προ ϊ ού σης τῆς σω μα τι-
κῆς ἡ λι κί ας ὀ λί γον κα τ᾿ ὀ λί γον, γιά νά μή φα νῇ τέ ρας 
πα ρά δο ξον, ἄν ἐ ξε δή λω νε αὐ τήν ἀπό τήν νη πιακή ἡ λι-
κί α: «“᾿ Ι η σοῦς δέ προ έ κο πτεν ἡ λι κί ᾳ καί σο φί ᾳ καί χά-
ρι τι;” ἀλ λ̓  εἰς σοφί αν φής γε νέ σθαι τήν ἐ πί δο σιν· καί τοι 
πῶς τοῦ το οὐκ ἀ μα θές; πε πι στεύ κα μεν γάρ ἐκ νη δύ ος 
αὐ τῆς καί μή τρας τῆς παρ θε νι κῆς Θε όν ὄν τα τόν Ἐμ μα-
νου ήλ ἄν θρω πον προ ελ θεῖν, πλή ρη που πάν τως σο φί ας 
καί χά ρι τος τῆς ἐ νού σης αὐ τῷ φυ σι κῶς. Ποί αν οὖν ἄν 
ἐ πι δέ ξαι το τήν ἐ πί δο σιν ὁ ἐν ᾧ πάν τες εἰ σίν οἱ θη σαυ ροί 
τῆς σο φί ας, ὁ τῆς ἄ νω θεν χά ρι τος συν δο τήρ τῷ Θεῷ καί 
Πα τρί; συμμε τροῦν τος, ὥς γε οἶ μαι, τοῦ Θε οῦ Λό γου τῇ 
τοῦ ἰ δί ου σώ μα τος αὔ ξῃ τε καί ἡ λι κί ᾳ τῶν ἐ νόν των αὐ-
τῷ θε ο πρε πε στά των ἀ γα θῶν τήν ἔκ φαν σιν. Ἐν νο ῶ μεν 
γάρ ὅτι καί τοι κα θ᾿ ἡ μᾶς γε γο νώς ἄν θρω πος, λαν θά νειν 
ἐσπού δα ζεν ἐν ἀρ χαῖς καί οἷ ον ἀ ψο φη τί καί σε σι γη μέ-
νως τήν τοῦ μυ στη ρί ου δύ να μιν κα τά βρα χύ δι οι κού-
με νος ... οὐ κοῦν ἐ δεί χθη ἄν ἅ πα σιν ἄ η θές τι χρῆ μα καί 
ξέ νον καί πε ρι ερ γί ας ἄ ξι ον, εἰ βρέ φος ὤν ἔτι θε ο πρε πῆ 
τῆς σο φί ας ἐ ποι εῖ το τήν ἔν δει ξιν· κα τά βρα χύ δέ καί ἀ-
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να λό γως τῇ τοῦ σώ μα τος ἡ λι κί ᾳ κα τευ ρύ νων αὐ τήν ἐμ-
φα νῆ τε ἅ πασι κα θι στάς, προ κό πτειν ἄν λέ γοι το καί 
μά λα εἰ κό τως» (ACO I, 1, 6, 70). Πα ρό μοι α δι δά σκουν 
ὁ ἅ γι ος Μά ξι μος ὁ Ὁ μο λο γη τής καί ὁ ἅ γι ος Ἰ ω άν νης ὁ 
∆α μα σκη νός.

Πε ρί νη πι ό τη τος πνευ μα τι κῆς ὁ μι λεῖ ὡς γνω στόν ὁ 
Ἀ πό στο λος Παῦ λος εἰς τήν Ά  πρός Κο ριν θί ους γ΄ 1-3. 
Ἡ πνευ μα τι κά νη πι α κή ἡ λι κί α τῶν Κο ριν θί ων δέν ἐ πέ-
τρε ψε στόν Ἀ πό στο λο νά τούς με τα δώ σῃ «βρῶ μα», ἤ τοι 
στε ρε ά τρο φή κα τάλ λη λη γιά ὡ ρί μους “πνευ μα τι κούς” 
Χρι στι α νούς, ἀλ λά «γά λα», δη λα δή τήν στοι χει ώ δη 
πνευ μα τι κή δι δα σκα λί α πού ἁρ μό ζει γιά “σαρ κι κούς” 
ἀ κό μη ἀν θρώ πους (πρβλ. καί Ά  Κορ. ιγ΄ 11, Γαλ. δ́  1-4, 
Ἑ βρ. ε΄ 12-14).

∆ι δά σκει ἀ κό μη ὁ ἅ γι ος Ἀ πό στο λος ὅτι σκο πός τῶν 
ἐκ κλη σι α στι κῶν δι α κο νη μά των καί τοῦ ἔρ γου τῶν ποι-
μέ νων καί δι δα σκά λων εἶ ναι ὁ κα ταρ τι σμός τῶν ἁ γί ων 
(τῶν Χρι στι α νῶν) «εἰς ἔρ γον δι α κο νί ας, εἰς οἰ κο δο μήν 
τοῦ σώ μα τος τοῦ Χρι στοῦ, μέ χρι κα ταν τή σω μεν οἱ πάν-
τες εἰς τήν ἑ νό τη τα τῆς πί στε ως καί τῆς ἐ πι γνώ σε ως τοῦ 
Υἱ οῦ τοῦ Θε οῦ, εἰς ἄν δρα τέ λει ον, εἰς μέ τρον ἡ λι κί ας 
τοῦ πλη ρώ μα τος τοῦ Χρι στοῦ, ἵνα μη κέ τι ὦ μεν νή πι οι... 
ἀ λη θεύ ον τες δέ ἐν ἀ γά πῃ αὐ ξή σω μεν εἰς αὐ τόν τά πάν-
τα, ὅς ἐ στίν ἡ κε φα λή, ὁ Χρι στός» (Ἐφ. δ́  11-16).

Στό χω ρί ο αὐ τό ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος ὁ μι λεῖ ὄχι ἁ-
πλῶς γιά τήν ἀ νάγ κη πνευ μα τι κῆς ὡ ρι μάν σε ως, ἀλ λά 
καί γιά τό κα θῆ κον νά φθά σου με τήν πνευ μα τι κή ὡ-

ρι μό τη τα (ἡ λι κί α) τοῦ πλη ρώ μα τος τοῦ Χρι στοῦ. Νά ὁ-
μοι ά σου με μέ τήν θεί α κε φα λή μας, τόν Χρι στό. Στόν 
στό χο αὐ τό ἀ πο βλέ πουν τά χα ρί σμα τα πού δί νει ὁ Θε ός 
στήν Ἐκ κλη σί α: «ἔ θε το ὁ Θε ός ἐν τῇ ἐκ κλη σί ᾳ πρῶ τον 
ἀ πο στό λους, δεύ τε ρον προ φή τας, τρί τον δι δα σκά λους, 
ἔ πει τα δυ νά μεις, εἶτα χα ρί σμα τα ἰ α μά των, ἀν τι λή ψεις, 
κυ βερ νή σεις, γέ νη γλωσ σῶν» (Ά  Κορ. ιβ΄ 28). Κα τά τόν 
ἅ γι ο Ἰ ω άν νη τόν ∆α μα σκη νό, «ἀ ναγ καί α ἡ τῶν χα ρι-
σμά των ἐ νέρ γει α, μέ χρις ἄν οἱ νῦν νή πι οι τέ λει οι γέ νων-
ται κα τά τήν πνευ μα τι κήν τε λεί ω σιν τήν ἐν ὁ μοι ώ σει 
Χρι στοῦ, καί μη κέ τι νή πι ός τις ᾖ, πολ λάς δε χό με νος τρο-
πάς ἐκ τῶν δι α φό ρων λό γων τῶν ἐν πα νουρ γί ᾳ προσ-
αγω μέ νων, καί πλα νών των, ἀλ λά ὥ σπερ ἐν σώ μα τος αὐ-
ξή σει, φθά σω μεν εἰς το σοῦ τον ὕ ψος ἅ παν τες, ὡς πρός 
τήν κε φα λήν ἡ μῶν συ ναρ μο σθῆ ναι τόν Χρι στόν» (Ὑ-
πό μνη μα εἰς τήν πρός Ἐ φε σί ους ἐ πι στο λήν, P.G. 95, 844).

«Ἡ ἐ νέρ γει α τῶν χα ρι σμά των ἦ ταν ἀ ναγ καί α, μέ χρις 
ὅτου οἱ ση με ρι νοί νή πι οι γί νουν τέ λει οι, κα θ᾿ ὁ μοι ό τη-
τα πρός τήν πνευ μα τι κή τε λεί ω ση τοῦ Χρι στοῦ, καί νά 
μή ὑ πάρ χει πιά κα νέ νας νή πι ος, δε χό με νος πολ λές με-
τα βο λές ἀπό τούς δι ά φο ρους λό γους ἐ κεί νων πού πλη-
σι ά ζουν τούς πι στούς μέ πα νουρ γί α καί τούς πα ρα πλα-
νοῦν, ἀλ λά ὅ πως συμ βαί νει μέ τήν αὔ ξη ση τοῦ σώ μα τος, 
ἄς φθά σο με ὅ λοι σέ τό σο ὕ ψος, ὥ στε νά συ ναρ μο λο γη-
θοῦ με μέ τήν κε φα λή μας τόν Χρι στό». (Ε.Π.Ε., τ. 12, 
σελ. 129-131).
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Τά ἁ γι ο γρα φι κά χω ρί α πε ρί τῆς ἡ λι κί ας τοῦ Χρι-
στοῦ ὑ πό κειν ται ὡς βά σις γιά τήν πε ρί με θη λι κι ώ σε ων 
τοῦ Χρι στοῦ δι δα σκα λί α τῶν νη πτι κῶν Πα τέ ρων ὁ σί ου 
Γρη γο ρί ου τοῦ Σι να ΐ του καί ὁ σί ου Νι κή τα τοῦ Στη θά-
του.

Κα τά τόν ὅ σι ο Γρη γό ρι ο τόν Σι να ΐ τη: «Τάς με θη λι-
κι ώ σεις πά σας τάς ἐν Χρι στῷ φθά σαι πᾶς τις ὀ φεί λει 
ὁ βα πτι σθείς ἐν Χρι στῷ. Προ σεί λη φε γάρ τήν τού των 
δύ να μιν καί διά τῶν ἐν το λῶν ταύ τας εὑ ρεῖν καί μα-
θεῖν δύ να ται. Καί ἡ μέν σύλ λη ψίς ἐ στιν ὁ ἀρ ρα βών τοῦ 
Πνεύ μα τος· ἡ δέ γέν νη σις, ἡ ἐ νέρ γει α τῆς ἀ γαλ λι ά σε ως· 
ἡ δέ βά πτι σις, ἡ κα θαρ τι κή τοῦ πυ ρός τοῦ Πνεύ μα τος 
δύ να μις· ἡ δέ με τα μόρ φω σις, ἡ τοῦ θεί ου φω τός θε ω ρί α· 
ἡ δέ σταύ ρω σις, ἡ ἐκ πάν των νέ κρω σις· ἡ δέ τα φή, ἡ τοῦ 
θεί ου ἔ ρω τος ἐν καρ δί ᾳ κα το χή· ἡ δέ ἀ νά στα σις, ἡ τῆς 
ψυ χῆς ζω ο ποι ός ἔ γερ σις· ἡ δέ ἀ νά λη ψις, ἡ πρός Θε όν ἔκ-
στα σις καί ἡ ἁρ πα γή τοῦ νο ός. Ὁ δέ ταύ τας μή εὑ ρών, 
μη δέ αἰ σθα νό με νος, νή πι ός ἐ στιν ἔτι καί τῷ σώ μα τι καί 
τῷ πνεύ μα τι, κἄν πο λι ός καί πρα κτι κός πα ρά πάν των 
λο γί ζη ται» (Φι λο κα λί α, ἔ κδ. “Ἀ στήρ”, ἐν Ἀθήναις 1976, 
τ. ∆́ , σελ. 63).

«Κα θέ νας πού βα πτί σθη κε στό ὄ νο μα τοῦ Χρι στοῦ, 
ὀ φεί λει νά πε ρά σει ἀπ᾿ ὅ λες τίς με θη λι κι ώ σεις τοῦ Χρι-
στοῦ. Γι α τί στό βά πτι σμα τίς ἔ λα βε δυ νά μει, καί μέ σῳ 
τῶν ἐν το λῶν μπο ρεῖ νά τίς πρα γμα τώ σει καί νά τίς γνω-
ρί σει. Στή σύλ λη ψη τοῦ Χρι στοῦ ἀν τι στοι χεῖ ὁ ἀρ ρα-
βώ νας τοῦ Πνεύ μα τος· στή γέν νη σή Του, ἡ ἐ νέρ γει α τῆς 

ἀ γαλ λι ά σε ως· στή βά πτι σή Του, ἡ κα θαρ τι κή δύ να μη 
τῆς φω τι ᾶς τοῦ Πνεύ μα τος· στή με τα μόρ φω ση, ἡ θ εωρί α 
τοῦ θεί ου φω τός· στή σταύ ρω ση, ἡ νέ κρω ση τοῦ πιστοῦ 
σέ σχέ ση μέ ὅ λα· στήν τα φή, ἡ κα το χή μέ σα στήν καρ-
δι ά τοῦ θεί ου ἔ ρω τα· στήν ἀ νά στα ση ἡ ζω ο ποι ός ἔ γερ-
ση τῆς ψυ χῆς· στήν ἀ νά λη ψη, ἡ ἔκ στα ση πρός τό Θεό 
καί ἡ ἁρ πα γή τοῦ νοῦ. Ὅ ποι ος δέν πέ ρα σε αὐ τές τίς 
με θη λι κι ώ σεις τοῦ Χρι στοῦ καί δέν τίς αἰ σθά νε ται, εἶ ναι 
ἀ κό μη νή πι ος καί στό σῶ μα καί στό πνεῦ μα κι ἄς θε ω-
ρεῖ ται ἀπ᾿ ὅ λους γέ ρον τας καί πρα κτι κός» (Φιλοκαλία, 
μετάφραση Ἀντωνίου Γ. Γαλίτη, ἔκδ. “Τό Περιβόλι τῆς 
Πανα γίας”, Θεσ/νίκη 1990, τ. ∆́ , σελ. 212).

Οἱ δυ νά μεις γιά νά προ χω ρή σῃ κα νείς στίς πνευ μα-
τι κές με θη λι κι ώ σεις προ σφέ ρον ται δω ρε άν κα τά τήν 
βά πτι σί του. Ἐγ κα τα σπεί ρον ται φι λαν θρώ πως στήν ὕ-
παρ ξί μας. Ἡ βι ο λο γι κή μας γέν νη σις εἶ ναι δῶ ρον Θε οῦ, 
ἀλ λά μό νο στήν προ ο πτι κή τῆς πνευ μα τι κῆς μας ἀ να-
γεν νή σε ως: «εἰ γάρ κα τά σάρ κα ζῆ τε, μέλ λε τε ἀ πο θνῄ-
σκειν, ... ὅ σοι γάρ πνεύ μα τι Θε οῦ ἄ γον ται, οὗ τοί εἰσιν 
υἱ οί Θε οῦ» (Ρωμ. η΄ 13-14). Ἡ βά πτι σις εἶ ναι ἡ ἀ να γέν-
νη σίς μας ἐν Χρι στῷ.

Γιά τά στά δι α ὅ μως πού ἀ κο λου θοῦν χρει ά ζε ται ἡ δι-
κή μας συ νέρ γει α. Μέ τήν ἄ σκη σι τῶν ἐν το λῶν τοῦ Χρι-
στοῦ φα νε ρώ νε ται ἡ προ αί ρε σίς μας νά ἀ να κα λύ ψου με 
τίς δυ νά μεις πού συν τε λοῦν στήν πνευ μα τι κή με θη λι κί-
ω σι. Ἡ δι αρ κής ἐ πι πό θη σις τῶν ἑ πο μέ νων με θη λι κι ώ σε-
ων εἶ ναι κρι τή ρι ο πνευ μα τι κῆς ὑ γεί ας. Ἡ ἐ πα νά παυ σις 
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στά ἀρ χι κά μας βή μα τα μπο ρεῖ νά ὑ πο κρύ πτῃ ἀ μέ λει α 
καί ὀ κνη ρί α. Κα τά τόν ἴ δι ο ἅ γι ο Γρη γό ρι ο: «Ἀ μέ λει α 
γάρ καί σπου δή πρός τάς με θη λι κι ώ σεις τοῦ Χρι στοῦ, 
νή πι ον ἤ τέ λει ον δεί κνυ σι, νῦν τε καί ἐν τῷ μέλ λον-
τι» (Κε φά λαι α πά νυ ὠ φέ λι μα, κεφ. κ ,́ Φι λο κα λί α, ἔκδ. 
“Ἀστήρ”, τ. ∆́ , σελ. 34). 

«Ἀ πό τήν ἀ μέ λει α ἤ τήν προ θυ μί α του νά συμ με τά-
σχει στίς με θη λι κιώ σεις τοῦ Χρι στοῦ, ἀ να δει κνύ ε ται ὁ 
ἄν θρω πος νή πι ος ἤ τέ λει ος, καί τώ ρα καί στό μέλ λον» 
(Φιλοκαλία, ἔκδ. “Τό Περιβόλι...”, τ. ∆́ , σελ. 179).

Ὁ ἴ δι ος πα τήρ λέ γει: «Τέ λει ον ἄν δρα νό μι σον εἶ ναι 
νῦν, τόν τήν ὁ μοί ω σιν τῶν τοῦ Χρι στοῦ με θη λι κι ώ σε ων 
εἰ λη φό τα, ὡς ἐν ἀρ ρα βῶ νι· τόν δέ ἐν τῷ μέλ λον τι τέ λει-
ον, δεί κνυ σιν ἡ τῆς θε ώ σε ως δύ να μις» (Φι λο κα λί α, ἔκδ. 
“Ἀστήρ”, τ. ∆́ , κεφ. νε ,́ σελ. 38-39) καί: «Ἴ σην ἔ χει πρός 
τούς ὁ μο ει δεῖς καί τήν ἀ ξί αν καί τήν θέ ω σιν ἐν τῷ μέλ-
λον τι, ὁ τήν ἀ ρε τήν ἐν τεῦ θεν πρός τάς με θη λι κι ώ σεις 
τοῦ πνεύ μα τος τέ λει ος» (ἔν θ᾿ ἀ νωτ. κεφ. νστ ,́ σελ. 39). 

«Σ᾿ αὐ τή τή ζωή νά θε ω ρεῖς τέ λει ο ἐ κεῖ νον πού ἔ λα-
βε σάν ἀρ ρα βώ να τό νά μι μη θεῖ πνευ μα τι κά τίς με θη λι-
κι ώ σεις τοῦ Χρι στοῦ. Ἐνῶ τόν τέ λει ο στό μέλ λον, θά 
τόν δεί χνει ἡ δύ να μη τῆς θε ώ σε ως» (Φιλοκαλία, ἔκδ. “Τό 
Περιβόλι...”, τ. ∆́ , σελ. 184-185) καί «Θά ἔ χει τήν ἴ δι α 
ἀ ξί α καί τήν ἴ δι α θέ ω ση μέ τούς ὁ μο ει δεῖς του στή μέλ-
λου σα ζωή ἐ κεῖ νος πού γί νε ται ἀπό ἐδῶ τέ λει ος στήν 
ἀ ρε τή κα τά τίς πνευ μα τι κές με θη λι κι ώ σεις» (ἔν θ᾿ ἀ νωτ., 
σελ. 185).

Προ ϋ πό θε σις, δη λα δή, γιά τήν θέ ω σι εἶ ναι ἡ τε λεί ω-
σις στήν ἀ ρε τή σύμ φω να μέ τίς πνευ μα τι κές με θη λι κι ώ-
σεις.

Τήν δι αρ κῆ φρον τί δα γιά πνευ μα τι κή ὡ ρί μαν σι το νί-
ζει καί ὁ ἅ γι ος Μά ξι μος ὁ Ὁ μο λο γη τής, ὅ ταν γρά φῃ ὅτι 
ὁ νοῦς τοῦ ἀ γω νι ζο μέ νου «τήν ὁ δόν πάν τως ὁ δεύ ει τῶν 
ἀ ρε τῶν, τήν μη δα μῶς ἐ πι δε χο μέ νην τῶν ἐν αὐ τῇ βα δι-
ζόν των στά σιν· ἀλ λ̓  ἀ ει κί νη τον καί ὀ ξύν ἐ χόν των κα τά 
σκο πόν τῆς ψυ χῆς, πρός τό βρα βεῖ ον τῆς ἄνω κλή σε ως 
τόν δρό μον. ᾿ Ε πει δή τῆς ἀ ρε τῆς ἡ στά σις, κα κί ας ἐ στίν 
ἀρ χή, τοῦ νοῦ πε ρί τι τῶν ἑ κα τέ ρω θεν τῇ ὁδῷ πα ρα κει-
μέ νων ὑ λι κῶν ἐμ πα θῶς ἀ σχο λη θέν τος» (Πρός Θα λάσ σι-
ον πρε σβύ τε ρον πε ρί δι α φό ρων ἀ πό ρων, P.G. 90, 304).

Ὁ νοῦς τοῦ ἀ γω νι ζο μέ νου «πο ρεύ ε ται ὁ πωσ δή ποτε 
τό δρό μο τῶν ἀ ρε τῶν τῆς σε μνῆς πο λι τεί ας του, πού δέν 
δέ χε ται μέ κα νέ να τρό πο τήν στά ση ὅ σων τόν περ πα-
τοῦν, ἀλ λά θέ λει νά τρέ χουν ἀ στα μά τη τα καί δυ να τά 
σύμ φω να μέ τό στό χο τῆς ψυ χῆς πρός τό βρα βεῖ ο τῆς 
ἄνω κλή σε ως, ἐ πει δή τό στα μά τη μα τῆς ἀ ρε τῆς εἶ ναι ἀρ-
χή κα κί ας, κα θώς ὁ νοῦς ἀ σχο λή θη κε ἐμ πα θῶς μέ κά-
ποι ο ὑ λι κό ἀπό ὅσα βρί σκον ται ἀπό τή μιά καί τήν ἄλ-
λη πλευ ρά τοῦ δρό μου» (Φιλοκαλία τῶν νηπτικῶν καί 
ἀσκητικῶν, Ε.Π.Ε., Θεσ/νίκη 1992, τ. 14Β, σελ. 111).

Ὁ ὅ σι ος Νι κή τας ὁ Στη θᾶ τος βλέ πει τόν Χρι στό νά 
συ ναυ ξά νε ται μέ τόν ἀ κο λου θοῦν τα τίς πνευ μα τι κές 
με θη λι κι ώ σεις: «Ταῖς πνευ μα τι καῖς με θη λι κι ώ σε σι τῶν 
σπου δαί ων, συ ναυ ξά νε σθαι πέ φυ κε καί ὁ Κύ ρι ος ἡ μῶν 



48 49

᾿ Ι η σοῦς Χρι στός». Ἐ ξη γεῖ δέ, πῶς γί νε ται αὐ τό: «Καί ὅτε 
μέν νή πι οί εἰ σι δε ό με νοι γά λα κτος, θη λά ζειν λέ γε ται τό 
γά λα τῶν εἰ σα γω γι κῶν ἀ ρε τῶν τῆς γυ μνα σί ας τοῦ σώ-
μα τος, οὗ τό ὠ φέ λι μον πρός ὀ λί γον ἐ στί τοῖς αὐ ξά νου-
σι κα τ᾿ ἀ ρε τήν καί κα τά μι κρόν ἀ πο βαλ λο μέ νοις τήν 
νη πι ό τη τα· ὅτε δέ πρός νε α νί σκους ἀ νέλ θω σι καί τήν 
στε ρε άν τρο φήν τρέ φων ται τῆς θε ω ρί ας τῶν ὄν των, ὡς 
γε γυ μνα σμέ νοι τά τῆς ψυ χῆς αἰ σθη τή ρι α, προ κό πτειν 
λέ γε ται ἡ λι κί ᾳ καί χά ρι τι καί μέ σον πρε σβυ τέ ρων κα θέ-
ζε σθαι καί ἀ να κα λύ πτειν αὐ τοῖς τά βα θέ α ἐκ σκό τους. 
Ὅτε δέ πρός ἄν δρα τέ λει ον, πρός μέ τρον ἡ λι κί ας τε λει-
ω θῶ σι τοῦ πλη ρώ μα τος τοῦ Χρι στοῦ, κη ρύσ σειν λέ γε-
ται τόν λό γον πᾶ σι τῆς με τα νοί ας καί δι δά σκειν τούς 
λα ούς τά πε ρί τῆς Βα σι λεί ας τῶν Οὐ ρα νῶν καί πρός τό 
πα θεῖν κα τε πεί γε σθαι. Τοῦ το γάρ ἐ στι τό τέ λος παν τός 
τοῦ τε λει ω θέν τος ἐν ἀ ρε ταῖς, ἵ να, με τά τό πά σας δι ελ-
θεῖν τάς ἡ λι κί ας Χρι στοῦ, εἰς τό πά θος κα ταν τή σῃ τῶν 
πει ρα σμῶν, κα τά τόν ἐ κεί νου σταυ ρόν» (Γνωστικῶν κε-
φα λαίων ἑκατοντάς γ ,́ κεφ. ν ,́ Φι λο κα λί α, ἔκδ. “Ἀστήρ”, 
τ. Γ ,́ σελ. 338-339).

«Μέ τίς με τα βά σεις τῶν ἀ ξί ων ἀπό τή μία πνευ μα τι-
κή ἡ λι κί α στήν ἄλ λη, με γα λώ νει μα ζί καί ὁ Κύ ρι ος μας 
᾿ Ι η σοῦς Χρι στός». Ἐ ξη γεῖ δέ, πῶς γί νε ται αὐ τό: «Καί 
ὅ ταν εἶ ναι ἀ κό μη νή πι οι καί ἔ χουν ἀ νάγ κη ἀπό γά λα, 
λέ γε ται ὅτι θη λά ζει τό γά λα τῶν εἰ σα γω γι κῶν ἀ ρε τῶν 
τῆς ἀ σκή σε ως τοῦ σώ μα τος, τό ὁ ποῖ ο λί γο εἶ ναι ὠ φέ λι μο 
σ᾿ ἐ κεί νους πού αὐ ξά νουν στήν ἀ ρε τή καί ἀ πο βάλ λουν 

λί γο -λί γο τήν νη πι ό τη τα. Ὅ ταν φτά σουν στή νε α νι κή 
ἡ λι κί α καί τρέ φον ται μέ τή στε ρε ά τρο φή τῆς θε ω ρί ας 
τῶν ὄν των, ἔ χον τας γυ μνα σμέ να τά αἰ σθη τή ρι α τῆς ψυ-
χῆς, τό τε ὁ Χρι στός λέ γε ται ὅτι προ ο δεύ ει στήν ἡ λι κί α 
καί στή θεί α χά ρη καί κά θε ται με τα ξύ τῶν πρε σβυ τέ-
ρων καί τούς φα νε ρώ νει τά βα θι ά καί σκο τει νά. Ὅ ταν 
γί νουν ὥ ρι μοι ἄν δρες καί φτά σουν στήν τε λει ό τη τα πού 
μέ τρο της εἶ ναι ὁ Χρι στός, τό τε λέ γε ται ὅτι κη ρύτ τει σέ 
ὅ λους τό λό γο τῆς με τά νοι ας καί δι δά σκει τούς λα ούς 
γιά τή βα σι λεί α τῶν οὐ ρα νῶν καί ὅτι ἀ νυ πο μο νεῖ νά 
σταυ ρω θεῖ. Γι α τί αὐ τό εἶ ναι τό τέ λος κα θε νός πού ἔ γι νε 
τέ λει ος στίς ἀ ρε τές· ἀ φοῦ πε ρά σει ὅ λες τίς ἡ λι κί ες τοῦ 
Χρι στοῦ, νά κα τα λή ξει νά ὑ πο στεῖ τό πά θος τῶν πει ρα-
σμῶν, ὅ πως ἔ πα θε καί ὁ Κύ ρι ος» (Φιλοκαλία, ἔκδ. “Τό 
Περιβόλι...”, τ. ∆́ , σελ. 123-124).

Ἀ σφα λῶς ὁ Χρι στός δέν αὐ ξά νε ται, ἀλ λά ὁ ἀ γω νι-
ζό με νος καί αὐ ξα νό με νος πνευ μα τι κά, κά θε φο ρά πού 
ἀ νέρ χε ται μία βα θμί δα τῆς πνευ μα τι κῆς με θη λι κι ώ σε ως, 
βι ώ νει τόν Χρι στό τε λει ό τε ρα καί πλη ρέ στε ρα, καί ἔ χει 
τήν ἐμ πει ρί α σάν νά συ ναυ ξά νε ται μα ζί του ὁ Χρι στός.

Οἱ πνευ μα τι κές με θη λι κι ώ σεις ἀ κο λου θοῦν κα τά κα-
νό να συγ κε κρι μέ νη σει ρά. ∆έν μπο ρεῖ ὁ νή πι ος νά κά νῃ 
τόν δι δά σκα λο οὔ τε ὁ νε α νί σκος νά ἔχῃ τήν ἐμ πει ρί α 
τοῦ πρε σβύ του. Κα τά τόν ἅ γι ο Νι κή τα τόν Στη θᾶ το, ἡ 
νη πι α κή πνευ μα τι κή ἡ λι κί α χρει ά ζε ται τρο φό, χει ρα γω-
γό καί παι δα γω γό. Ἡ μα θη τεί α σέ ἔμ πει ρο δι δά σκα λο 
καί ἡ ὑ πα κο ή σέ δό κι μο πνευ μα τι κό πα τέ ρα εἶ ναι βά-
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σις καί ἀ σφά λει α γιά κά θε πνευ μα τι κή ἀ νά βα σι. Πα ρα-
τη ρεῖ ται συ χνά στήν πνευ μα τι κή ζωή μία βι α σύ νη νά 
φθά σῃ κα νείς στά προ χω ρη μέ να στά δι α, πρίν ἀ κό μη 
λά βῃ πεῖ ρα καί αἴ σθη σι τῶν πρώ των πνευ μα τι κῶν ἀ-
να βά σε ων. Πρό κει ται γιά βι α σύ νη πού δέν ὠ φε λεῖ οὔ τε 
τόν ἀ γω νι ζό με νο οὔ τε τήν Ἐκ κλη σί α. Ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι-
ος ὁ Θε ο λό γος συ νι στᾶ: «κα θαρ θῆ ναι δεῖ πρῶ τον, εἶ τα 
κα θᾶ ραι· σο φι σθῆ ναι, καί οὕ τω σο φί σαι· γε νέ σθαι φῶς, 
καί φω τί σαι· ἐγ γί σαι Θε ῷ, καί προ σα γα γεῖν ἄλ λους· ἁ-
γι α σθῆ ναι, καί ἁ γι ά σαι» (Ἀ πο λο γη τι κός τῆς εἰς Πόν τον 
φυ γῆς, P.G. 35, 480).

Οἱ ἀ πο τυ χί ες εἶ ναι συ χνές, ὅ ταν δέν ἀ κο λου θῆ ται ἡ 
δο κι μα σμέ νη καί πε πα τη μέ νη ὁ δός, ἀλ λά προ πε τῶς κα-
νείς ἐ πι χει ρῇ τά μεί ζο να, πρίν ὡ ρι μά σῃ στά μι κρό τε ρα. 

Σέ λό γο πού φέ ρε ται μέ τό ὄ νο μα τοῦ ἁ γί ου Συμεών 
τοῦ Νέ ου Θε ο λό γου τί θε ται τό ἐ ρώ τη μα: «Γι α τί ἡ πρώτη 
καί ἡ δεύ τε ρη φύ λα ξη (τοῦ νοῦ) δέν μπο ροῦν νά ὁδη-
γή σουν στήν τε λεί ω ση τόν μο να χό;» καί δί δε ται ἡ ἑ ξῆς 
ἀ πάν τη σις: «Γι α τί δέν τίς με τα χει ρι ζό μα στε μέ τή σει ρά 
πού πρέ πει. Ὁ ̓  Ι ω άν νης τῆς Κλί μα κος αὐ τά τά πα  ρομοι-
ά ζει μέ μία κλί μα κα, λέ γον τας: “Ἄλ λοι πε ριο ρί ζουν τά 
πά θη· ἄλ λοι ἀ σχο λοῦν ται μέ τήν ψαλ μω δί α καί ἀ φι ε ρώ-
νουν σέ αὐ τή τόν πε ρισ σό τε ρο χρό νο· ἄλ λοι κα ταγί νον-
ται μέ τή νο ε ρά προ σευ χή· καί ἄλ λοι ἐ να τε νί ζουν στή 
θε ω ρί α καί ζοῦ νε στό βυ θό. Στό πρό βλη μα αὐ τό ἄς χρη-
σι μο ποι η θεῖ τό πα ρά δει γμα τῆς κλί μα κας”. Ὅ σοι λοι-
πόν θέ λουν νά ἀ νε βοῦν μία κλί μα κα, δέν ἀρ χί ζουν ἀπό 

ἐ πά νω πρός τά κά τω, ἀλ λά ἀπό κά τω ἐ πά νω, καί ἀ νε-
βαί νουν τό πρῶ το σκα λί κι ἔ πει τα τό ἑ πό με νο κι ὅλα τά 
πιό πά νω· κι ἔτσι μπορεῖ κανείς νά σηκωθεῖ ἀπό τή γῆ 
καί ν᾿ ἀνεβεῖ στόν οὐρανό. Ἄν λοι πόν θέ λο με νά γί νο με 
τέ λει οι ἄν δρες μέ τήν πλη ρό τη τα τοῦ Χρι στοῦ, ἄς ἀρ χί-
σο με σάν βρέ φη τήν κλί μα κα πού εἴ πα με, ὥ στε μέ τίς δι-
ά φο ρες με θη λι κι ώ σεις νά φτά σο με δι α δο χι κά τά μέ τρα 
τοῦ παι δι οῦ, τοῦ ἄν δρα καί τοῦ πρε σβυ τέ ρου» (Φι λο κα-
λί α, ἔκδ. “Τό Περιβόλι...”, τ. Ε ,́ σελ. 306). Καί ἑρ μηνεύ ει 
στήν συ νέ χει α ὁ συγ γρα φεύς τοῦ κει μέ νου ὅτι τῶν μέν 
ἀρ χα ρί ων ἔρ γο εἶ ναι ὁ ἀ γώ νας γιά τήν κά θαρ σι ἀπό τά 
πά θη, τῶν εὑ ρι σκο μέ νων στήν ἡ λι κί α τῆς πνευ μα τι κῆς 
νε ό τη τος ἡ ἀ πα σχό λη σις μέ τήν ψαλ μω δί α πού γί νε ται 
μέ κα θα ρή ἀπό πά θη καρ δι ά καί γί νε ται εὐ ά ρε στη στόν 
Κύ ρι ο, τῶν ὡ ρί μων ἔρ γο εἶ ναι ἡ ἐ πι μο νή στήν προ σευ χή 
καί τῶν ἡ λι κι ω μέ νων ἡ ἀ τα λάν τευ τη θε ω ρί α τῶν θεί ων 
μυ στη ρί ων.

Στό προ α να φερ θέν χω ρί ο ὁ ἅ γι ος Νι κή τας ὁ Στη θᾶ-
τος κά νει καί δύο ἀ κό μη ἐν δι α φέ ρου σες πα ρα τη ρή σεις. 
Ἡ στε ρε ά τρο φή, γρά φει, εἶ ναι κα τάλ λη λη γἰ  αὐ τούς πού 
ἔ χουν ξε πε ρά σει τό στά δι ο τῆς πνευ μα τι κῆς νη πι ό τη τος. 
Στε ρε ά τρο φή εἶ ναι ἡ θε ω ρί α τῶν ὄν των καί μέ αὐ τήν 
τρέ φον ται ὅ σοι ἔ χουν γυ μνα σμέ να τά αἰ σθητήρι α τῆς 
ψυ χῆς. Ἡ γνῶ σις τῶν λό γων τῶν ὄν των εἶ ναι προ ϋ πόθε-
σις αὐ το γνω σί ας: «Ὁ ἐκ κα θα ρό τη τος εἰς γνῶ σιν τῶν 
ὄν των ἐ λά σας, ἔ γνω ἑ αυ τόν, κα τά τό εἰ ρη μέ νον, γνῶ θι 
σαὐ τόν. Ὁ δέ μή πω εἰς γνῶ σιν πε φθα κώς αὐ τῶν τε τῶν 
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λό γων τῆς κτί σε ως καί τῶν θεί ων καί ἀν θρω πί νων πρα-
γμά των, ἔ γνω μέν τά πε ρί αὐ τόν καί τά ἐ κτός αὐ τοῦ, ἑ-
αυ τόν δέ οὐ δα μῶς» (Φυ σι κῶν κε φα λαί ων ἑ κα τον τάς β ,́ 
κεφ. λστ ,́ Φι λο κα λί α, ἔ κδ. “Ἀ στήρ”, τ. Γ ,́ σελ. 306). Καί 
ἡ αὐ το γνω σί α κα τό πιν εἶ ναι ἡ ὁ δός πρός τήν τα πεί νω-
σι καί τήν ἀ πά θει α: «Πᾶς ὁ ἑ αυ τόν ἐ πι γνούς, κα τέ παυ-
σεν ἀπό πάν των τῶν ἔρ γων αὐ τοῦ τῶν κα τά Θε όν καί 
εἰσ ῆλ θεν εἰς τό ἁ γι α στή ρι ον τοῦ Θε οῦ, τήν νο ε ράν τοῦ 
Πνεύ μα τος λει τουρ γί αν καί εἰς λι μέ να θεῖ ον τῆς ἀ πα θεί-
ας καί τα πει νώ σε ως» (ἔν θ᾿ ἀ νωτ., κεφ. λη ,́ σελ. 307).

«Ἐ κεῖ νος πού ἀπό τήν κα θα ρό τη τά του ἔ φτα σε στή 
γνώ ση τῶν ὄν των, αὐ τός γνώ ρι σε τόν ἑ αυ τό του σύμ φω-
να μέ τό ρη τό “γνῶ θι σαυ τόν”. Ἐ κεῖ νος ὅ μως πού δέν ἔ-
φτα σε ἀ κό μη στή γνώ ση τῶν λό γων τῆς κτί σε ως καί τῶν 
θεί ων καί ἀν θρω πί νων πρα γμά των, γνώ ρι σε βέ βαι α τά 
γύ ρω ἀπ᾿ αὐ τόν καί τά ἔξω ἀπ᾿ αὐ τόν, δέ γνώ ρι σε ὅ μως 
δι ό λου τόν ἑ αυ τό του» (Φιλοκαλία, ἔκδ. “Τό Περιβόλι...”, 
τ. ∆́ , σελ. 89). Καί ἡ αὐ το γνω σί α κα τό πιν εἶ ναι ἡ ὁ δός 
πρός τήν τα πεί νω σι καί τήν ἀ πά θει α: «Ἐ κεῖ νος πού 
γνώ ρι σε τόν ἑ αυ τό του, τερ μά τι σε ὅλα τά κα τά Θε όν 
ἔρ γα του καί μπῆ κε στόν ἅ γι ο τό πο τοῦ Θε οῦ, δη λα δή 
στή νο ε ρή ἐρ γα σί α τοῦ Πνεύ μα τος καί στό θε ϊ κό λι μά νι 
τῆς ἀ πά θει ας καί τῆς τα πει νώ σε ως» (ἔνθ᾿ ἀνωτ.). 

Πα ρα τη ρεῖ ἀ κό μη ὅτι ἡ τε λι κή βα θμί δα τῆς πνευ μα τι-
κῆς τε λει ώ σε ως εἶ ναι ἐ κεί νη, κα τά τήν ὁ ποί α ὁ Χρι στι-
α νός ἐ πι ζη τεῖ μέ ζῆ λο νά μι μη θῇ τό Πά θος τοῦ Κυ ρί ου, 
νά βα στά ζῃ ὅ πως ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος τά στί γμα τα τοῦ 

Χρι στοῦ στό σῶ μα του (πρβλ. Γαλ. στ΄ 17) ἤ νά ἀ να πλη-
ρώ νῃ μέ χα ρά τά ὑ στε ρή μα τα τῶν θλί ψε ων τοῦ Χρι στοῦ 
χά ριν τῆς Ἐκ κλη σί ας: «νῦν χαί ρω ἐν τοῖς πα θή μα σί μου 
ὑπέρ ὑμῶν καί ἀν τα να πλη ρῶ τά ὑ στε ρή μα τα τῶν θλί-
ψε ων τοῦ Χρι στοῦ ἐν τῇ σαρ κί μου ὑ πέρ τοῦ σώ μα τος 
αὐ τοῦ, ὅ ἐ στιν ἡ ἐκ κλη σί α» (Κολ. α΄ 24). Ἡ ἄρ σις αὐ τοῦ 
τοῦ με γά λου σταυ ροῦ προ ϋ πο θέ τει φρό νη μα πρε σβυ τι-
κό, δη λα δή ὥ ρι μο ἀπό κά θε ἄ πο ψι. Με τά ἀπό αὐ τήν 
τήν πνευ μα τι κή με θη λι κί ω σι εἶ ναι ἐ πι τρε πτό νά ἀ να-
λαμ βά νῃ κα νείς ποι μαν τι κές εὐ θύ νες, νά φω τί ζῃ μέ τήν 
δι δα χή του τούς ποι κι λο τρό πως ἐ σκο τι σμέ νους ἀν θρώ-
πους καί νά τούς ὁ δη γῇ στήν με τά νοι α. Μό νο σέ ὅ σους 
ἔ χουν φθά σει στό πνευ μα τι κό αὐ τό στά δι ο εἶ ναι δυ να τό 
νά μι μη θοῦν τόν Σταυ ρό καί τόν Θά να το τοῦ Κυ ρί ου.

Ἡ συμ με το χή μας στίς με θη λι κι ώ σεις τοῦ Χρι στοῦ 
περι λαμ βά νει καί τήν γέν νη σι τοῦ Λό γου ἐν ἡ μῖν. Ὁ ὅ-
σι ος Νι κή τας ὁ Στη θᾶ τος ἀ φορ μώ με νος ἀπό τό χωρίο 
Γα λ. δ́  4-5: «Ὅ τε δέ ἦλ θε τό πλή ρω μα τοῦ χρό νου, ἐξ-
α πέ στει λεν ὁ Θε ός τόν Υἱ όν αὐ τοῦ, γε νό με νον ἐκ γυ-
ναι κός, γε νό με νον ὑπό νό μον, ἵνα τούς ὑπό νό μον ἐ ξα-
γο ρά σῃ, ἵνα τήν υἱ ο θε σί αν ἀ πο λά βω μεν», δι δά σκει ὅτι 
τό πλή ρω μα τοῦ χρό νου ἔρ χε ται γιά τόν ἀ γω νι ζό με νο 
μο να χό, ὅ ταν με τά ἀπό ἄ σκη σι φθά σῃ στήν ἀ πά θει α. 
«Ὅ τε δέ ἔλ θῃ τό πλή ρω μα τοῦ χρό νου αὐ τῆς καί διά 
τῆς ἀ πα θεί ας πλη ρω θῇ, τό τε γεν νᾶ ται ὁ Λό γος ἐν ἡ μῖν». 
Τό τε μᾶς ἐ ξα γο ρά ζει ἀπό τόν νό μο τοῦ σαρ κι κοῦ φρο-
νή μα τος, τό τε ἐρ χό με θα ὑπό τόν νό μο τοῦ Πνεύ μα τος 



54 55

καί ἀ πο λαμ βά νου με τήν υἱ ο θε σί α. «Τού του δέ γε γο νό-
τος, τό τε κρά ζει τό πνεῦ μα εἰς τάς καρ δί ας ἡ μῶν, Ἀβ βᾶ 
ὁ πα τήρ· δει κνῦ ον καί γνω ρί ζον ἡ μῖν τήν υἱ ό τη τα καί 
τήν πρός τόν Πα τέ ρα καί Θε όν παρ ρη σί αν· καί ὡς υἱ οῖς 
καί κλη ρο νό μοις Θε οῦ διά Χρι στοῦ ἡ μῖν συμ πα ρα μέ νει 
καί δι α λέ γε ται, μή τῇ δου λεί ᾳ τῶν αἰ σθή σε ων κρα του-
μέ νοις» (Γνω στι κῶν κε φα λαί ων ἑ κα τον τάς γ ,́ κεφ. να ,́  
Φιλοκαλία ἔκδ. “Ἀστήρ”, τ. Γ ,́ σελ. 339).

«Ὅ ταν ὅ μως ἔρθει γιά τήν ἄ σκη ση τό πλή ρω μα τοῦ 
χρό νου καί ὁ λο κλη ρω θεῖ μέ τήν ἀ πά θει α, τό τε γεν νιέ ται 
μέ σα μας ὁ Λό γος». Τό τε μᾶς ἐ ξα γο ρά ζει ἀπό τόν νό μο 
τοῦ σαρ κι κοῦ φρο νή μα τος, τό τε ἐρ χό με θα ὑπό τόν νό μο 
τοῦ Πνεύ μα τος καί ἀ πο λαμ βά νου με τήν υἱ ο θε σί α. «Ὅ-
ταν γί νει αὐ τό, τό Πνεῦ μα κρά ζει μέ σα στίς καρ δι ές μας: 
“  ̓Αβ βᾶ, Πα τέ ρα!”, δεί χνον τας καί γνω ρί ζον τάς μας τήν 
υἱ ι κή ἰ δι ό τη τά μας καί τήν παρ ρη σί α πρός τό Θεό καί 
Πα τέ ρα. Καί μέ νει πλέ ον μα ζί μ̓  ἐ μᾶς ὡς υἱ ούς τοῦ Θε οῦ 
καί κλη ρο νό μους Του μέ σω τοῦ Χρι στοῦ καί συ νο μι λεῖ, 
ἀ φοῦ δέν κρα τού μα στε πιά ἀπό τή δου λεί α τῶν αἰ σθή-
σε ων» (Φιλοκαλία, ἔκδ. “Τό Περιβόλι...”, τ. ∆́ , σελ. 124). 

Ἡ γέν νη σις τοῦ Λό γου ἐν ἡ μῖν ἀ πο τε λεῖ καί τήν ἕ νω-
σί μας μέ τόν Χρι στό, τήν Χρι στο ποί η σι καί θέ ω σί μας. 
Γιά τούς ἁ γί ους Πα τέ ρας οἱ με θη λι κι ώ σεις στήν ἀ ρε τή 
συν δέ ον ται πάν τα μέ τό πα νά γι ο Πρό σω πο τοῦ Χρι-
στοῦ. ῎ Ε χουν πάν τα Χρι στο κεν τρι κό χα ρα κτῆ ρα. ∆έν 
ἀ πο τε λοῦν αὐ τό νο μη προ κο πή στίς ἀ ρε τές ἀλ λά συ να-
νύ ψω σι μέ τόν Χρι στό καί γιά τόν Χρι στό ἀπό τήν νη-

πι α κή πνευ μα τι κή ἡ λι κί α στήν ὥ ρι μη ἡ λι κί α. Ὁ λό γος 
γιά συμ με το χή στίς με θη λι κι ώ σεις τοῦ Χρι στοῦ εἶ ναι ἴ-
σως ἕ νας ἄλ λος τρό πος, μέ τόν ὁ ποῖ ο οἱ Πα τέ ρες ἐκ φρά-
ζουν τήν ὠ φέ λει α πού προ κύ πτει γιά τόν Χρι στι α νό μέ 
τήν μί μη σι τοῦ Χρι στοῦ. 

Ἡ μί μη σις τοῦ Χρι στοῦ εἶ ναι και νο δι α θη κι κή διδα-
σκα λί α. Λέ γει ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος: «Μι μη ταί μου γί-
νε σθε, κα θώς κἀ γώ Χρι στοῦ» (Ά  Κορ. ι α΄ 1) καί ὁ Ἀ πό-
στο λος Πέ τρος: «Χρι στός ἔ πα θεν ὑ πέρ ὑ μῶν, ὑ μῖν ὑ πο-
λιμ πά νων ὑ πο γραμ μόν, ἵνα ἐ πα κο λου θή ση τε τοῖς ἴ χνε σιν 
αὐ τοῦ» (Ά  Πέ τρ. β΄ 21).

Βέ βαι α ἡ μί μη σις τοῦ Χρι στοῦ δέν εἶ ναι ἠ θι κι στική, 
ὅ πως στούς ∆υ τι κούς, ἀλ λά κοι νω νί α μέ τόν Χρι στό, 
συμ με το χή στίς ἰ δι κές Του με θη λι κι ώ σεις. Ὅ πως γρά φει 
ὁ μέ γας Βα σί λει ος: «∆ι ά τοῦ το ἡ με τά σαρ κός ἐ πι δη μί α 
Χρι στοῦ, αἱ τῶν εὐ αγ γε λι κῶν πο λι τευ μάτων ὑπο τυ πώ-
σεις, τά πάθη, ὁ σταυρός, ἡ ταφή, ἡ ἀνάστασις· ὥστε 
τόν σῳζόμενον ἄνθρωπον διά μιμήσεως Χριστοῦ τήν 
ἀρ χαίαν ἐκείνην υἱοθεσίαν ἀπολαβεῖν. Ἀναγκαία τοί νυν 
ἐστί πρός τελείωσιν ζωῆς ἡ Χριστοῦ μίμησις» (Περί τοῦ 
ἁγί ου Πνεύματος, P.G. 32, 128).

Παρακαλοῦμε τόν Κύριο νά μᾶς δώσῃ τήν Χάρι Του 
νά ποθήσουμε τήν πνευματική τελειότητα καί νά ἀγω νι-
σθοῦμε καί γιά τήν ἰδική μας συμμετοχή στίς ἰδικές Του 
μεθηλικιώσεις, ὥστε νά γεννηθῇ ὁ Λόγος Του σέ μᾶς, νά 
συν αυ ξανώμεθα μαζί Του καί νά φθάσουμε «εἰς μέτρον 
ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ».
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Ἐπικαλούμεθα τήν εὐλογία καί τίς πρεσβεῖες τῆς 
Παν α  γίας μας, πού εἶναι τό πρῶτο πρόσωπο πού ἔφθα σε 
αὐ τό τό πλήρωμα καί ἐπέτυχε νά κάνῃ τήν ἀν θρωπίνη 
φύσι θεοτόκον. 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ 
ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΓΗΣ(*)

Ἡ βα σι λεί α σου, Χρι στέ ὁ Θε ός, βα σι λεί α πάν-
των τῶν αἰ ώ νων, καί ἡ δε σπο τεί α σου ἐν πά σῃ γε-
νε ᾷ καί γε νε ᾷ. Ὁ σαρ κω θείς ἐκ Πνεύ μα τος Ἁ γί ου 
καί ἐκ τῆς ἀ ει παρ θέ νου Μα ρί ας ἐ ναν θρω πή σας 
φῶς ἡ μῖν ἔ λαμ ψας, Χρι στέ ὁ Θε ός, τῇ σῇ πα ρου-
σί ᾳ· φῶς ἐκ φω τός, τοῦ Πα τρός τό ἀ παύ γα σμα, 
πᾶ σαν κτί σιν ἐ φαί δρυ νας. Πᾶ σα πνο ή αἰ νεῖ σε, 
τόν χα ρα κτῆ ρα τῆς δό ξης τοῦ Πα τρός. Ὁ ὤν καί 
προ ών καί ἐ κλάμ ψας ἐκ Παρ θέ νου Θε ός, ἐ λέ η σον 
ἡ μᾶς.

(Γ΄ Ἰ δι ό με λον Ἑ σπε ρι νοῦ Χρι στου γέν νων).

Μέ τήν γέν νη σί Του στό τα πει νό σπή λαι ο τῆς Βη-
θλε έμ ὁ Κύ ρι ος Ἰ η σοῦς Χρι στός, ὁ «Βα σι λεύς τῶν 

βα σι λευ όν των καί Κύ ρι ος τῶν κυ ρι ευ όν των» (Ά  Τιμ. στ΄ 

(*) Ἑόρτιος χαιρετισμός τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας ἐπί τῇ 
ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων 2008.
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Ἡ Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ δέν ἔρ χε ται «με τά πα ρα τη ρή-
σε ως» (Λουκ. ιζ΄ 20), δη λα δή μέ ἐ ξω τε ρι κά καί ἐν τυ πω-
σι α κά φαι νό με να καί ἐ πι κοι νω νι α κά τε χνά σμα τα. ∆έν 
εἶ ναι μία ἐ ξω τε ρι κή καί ἐ πι φα νει α κή καλ λι τέ ρευ σις τοῦ 
κό σμου. Εἶ ναι Βα σι λεί α πού ἀλ λοι ώ νει ἐ σω τε ρι κά τόν 
ἄν θρω πο καί με τα μορ φώ νει ἐν συ νε χεί ᾳ διά τῶν με τα-
μορ φω μέ νων πι στῶν τίς κοι νω νί ες τῶν ἀν θρώ πων. Εἶ-
ναι τό ἅ λας πού συγ κρα τεῖ τόν κό σμο ἀπό τήν σῆ ψι 
(Μα τθ. ε΄ 13).

Κά θε πι στός, πού ἀ γω νί ζε ται νά μή βα σι λεύ ε ται -κυ-
βερ νᾶ ται ἀπό τόν δι ά βο λο καί τά πά θη ἀλ λά ἀπό τόν 
Βα σι λέ α Χρι στό, με τέ χει σ' αὐ τήν τήν Βα σι λεί α καί τήν 
φα νε ρώ νει μέ τήν ζωή του.

∆ύο πα ρά γον τες πρέ πει νά συ νερ γή σουν γιά νά ἐγ-
και νι α σθῇ σέ μᾶς ἡ Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ: ἡ Χά ρις τοῦ Ἁ γί-
ου Πνεύ μα τος καί ἡ ἰ δι κή μας συ νερ γα σί α μέ τήν ἄ σκη-
σι, τήν τή ρη σι τῶν ἐν το λῶν τοῦ Θε οῦ καί τήν προσ ευ χή. 
Γι' αὐ τό οἱ ἅ γι οι Πα τέ ρες τό αἴ τη μα τῆς Κυ ρι α κῆς προσ-
ευ χῆς «ἐλ θέ τω ἡ βα σι λεί α σου» (Μα τθ. στ΄ 10) τό ἑρ μή-
νευ σαν “ἐλ θέ τω ἡ Χά ρις τοῦ Πα να γί ου Πνεύ μα τος”.

Μέ σα στόν ἐ φθαρ μέ νο καί πε πα λαι ω μέ νο ἀπό τόν 
δι ά βο λο, τήν ἁ μαρ τί α καί τόν θά να το κό σμο ὁ Κύ ρι ός 
μας ἐγ και νι ά ζει τήν Βα σι λεί α Του, τήν «και νή κτί σι», 
τήν νέα κα τά στα σι πρα γμά των, τήν ὁ ποί α μᾶς ἔ δει ξε μέ 
τήν ἁ γί α ζωή Του, τό κή ρυ γμα τοῦ Εὐ αγ γε λί ου Του, τά 
θαύ μα τά Του, τήν θυ σί α Του, τήν Ἀ νά στα σί Του, τήν 
δω ρε ά τοῦ Ἁ γί ου Του Πνεύ μα τος.

15), φέ ρει στόν κό σμο τήν Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ, Βα σι λεί α 
ἀ σά λευ το, πνευ μα τι κή, αἰ ώ νι ο, Βα σι λεί α τῶν Οὐ ρα νῶν.

Α ὐ τήν τήν Βα σι λεί α νο σταλ γοῦ σαν οἱ δί και οι τῆς 
Πα λαι ᾶς ∆ι α θή κης καί γι' αὐ τήν ἐ προ φή τευ σαν οἱ προ-
φῆ ται. Εἶ ναι χα ρα κτη ρι στι κή ἡ προ φη τεί α τοῦ προ φή-
του ∆α νι ήλ: «ἀ να στή σει ὁ Θε ός τοῦ οὐ ρα νοῦ βα σι λεί αν, 
ἥ τις εἰς τούς αἰ ῶ νας οὐ δι α φθα ρή σε ται, καί ἡ βα σι λεί α 
αὐ τοῦ λαῷ ἑ τέ ρῳ οὐχ ὑ πο λει φθή σε ται· λε πτυ νεῖ καί λικ-
μή σει πά σας τάς βα σι λεί ας, καί αὐ τή ἀ να στή σε ται εἰς 
τούς αἰ ῶ νας» (∆αν. β΄ 44).

Α ὐ τή ἡ Βα σι λεί α, ὅ πως ὁ Κύ ρι ος εἶ πε, «οὐκ ἔ στιν ἐκ 
τοῦ κό σμου τού του» (Ἰ ω αν. ιη΄ 36). ∆έν εἶ ναι βα σι λεί α 
πού ἀ ναγ κά ζει τούς ἀν θρώ πους μέ κά ποι α μορ φή κο-
σμι κῆς ἐ ξου σί ας καί δυ νά με ως νά τήν ἀ πο δε χθοῦν. ∆έν 
ἐ πι δι ώ κει τήν κα τά κτη σι τοῦ κό σμου ἀλ λά τήν με τα-
μόρ φω σί του. Προ ϋ πο θέ τει τήν ἐ λευ θε ρί α τῶν ἀν θρώ-
πων καί τήν συ νερ γα σί α τους γιά νά πρα γμα το ποι η θῇ. 
Ὅ πως δι δά σκει ὁ ἅ γι ος Χρυ σό στο μος, συγ κρί νον τας 
τόν ἱ ε ρέ α μέ τόν βα σι λέ α: «Ὁ βα σι λεύς σώ μα τα ἐμ πι-
στεύ ε ται, ὁ δέ ἱ ε ρεύς ψυ χάς· ὁ βα σι λεύς λοι πά δας χρη-
μά των ἀ φί η σιν, ὁ δέ ἱ ε ρεύς λοι πά δας ἁ μαρ τη μά των· ἐ-
κεῖ νος ἀ ναγ κά ζει, οὗ τος πα ρα κα λεῖ· ἐ κεῖ νος ἀ νάγ κῃ, 
οὗ τος γνώ μῃ· ἐ κεῖ νος ὅ πλα ἔ χει αἰ σθη τά, οὗ τος ὅ πλα 
πνευ μα τι κά· ἐ κεῖ νος πο λε μεῖ πρός βαρ βά ρους, ἐ μοί πό-
λε μος πρός δαί μο νας. Μεί ζων ἡ ἀρ χή αὕ τη...» («Εἰς τόν 
Ἡ σα ΐ αν», Ὁ μι λί α ∆́ , ε ,́ PG. 56, 126).
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ἀ δι α φο ροῦ με ἤ λη σμο νοῦ με τό δῶ ρο Του καί ἀν τί τῆς 
Οὐ ρα νί ου καί Α ἰ ω νί ου Βα σι λεί ας Του προ σκολ λώ με θα 
σέ μά ται ες, ἐ πί γει ες, φθαρ τές βα σι λεῖ ες (ἀ ξί ες) τοῦ κό-
σμου τού του.

Πάν τα ὑ πάρ χει ὁ κίν δυ νος νά πά θου με ὅ ,τι ἔ πα θε ὁ 
Ἡ ρώ δης, πού γιά νά ἐ ξα σφα λί σῃ τήν ἐ πί γει ο δό ξα καί 
βα σι λεί α, ἔ χα σε τήν οὐ ρά νι ο καί αἰ ώ νι ο Βα σι λεί α.

Οἱ ἐξ Ἀ να το λῶν Μά γοι ἐ ρεύ νη σαν, ἐ κο πί α σαν, ἐ τα ξί-
δευ σαν, ἐ κιν δύ νευ σαν γιά νά βροῦν τόν ἀ λη θι νό καί μό-
νο Βα σι λέ α, νά Τόν προ σκυ νή σουν καί νά Τοῦ προ σφέ-
ρουν τά δῶ ρα των, χρυ σόν ὡς πρός Βα σι λέ α, λί βα νον 
ὡς πρός Θε όν καί σμύρ ναν ὡς πρός μέλ λον τα νε κρόν 
γιά τήν σω τη ρί α τοῦ κό σμου.

Ναί, Κύ ρι ε, καί ἐ μεῖς Σέ προ σκυ νοῦ με μέ τούς Μά-
γους ὡς Βα σι λέ α μας, ὡς Θε όν μας καί ὡς διά τοῦ ζω ο-
ποι οῦ θα νά του καί τῆς ἀ να στά σε ώς Σου Λυ τρω τήν μας.

 Ἅγια Χριστούγεννα 2008

Κα λού με θα, ὅ σοι πι στεύ ου με σ' Α ὐ τόν, νά ἀ γω νι ζώ-
με θα κα θη με ρι νά, ὥ στε νά ξε περ νᾶ με τόν πα λαι ό ἄν-
θρω πο καί νά με τέ χου με στήν Βα σι λεί α τῆς ἀ γά πης Του. 
Ἔ τσι κοι νω νοῦ με τῆς και νῆς ζω ῆς τοῦ Χρι στοῦ καί γι-
νό με θα και νοί ἄν θρω ποι. ∆έν θά λεί ψουν βέ βαι α οἱ πει-
ρα σμοί καί οἱ δο κι μα σί ες. Ὅ μως δέν μπο ροῦν νά μᾶς 
ἀ φαι ρέ σουν τήν βα θει ά εἰ ρή νη τῆς ψυ χῆς πού ἐ πηγ γέλ-
θη σαν οἱ ἅ γι οι Ἄγ γε λοι τήν νύ χτα τῶν Χρι στου γέν νων: 
«∆ό ξα ἐν ὑ ψί στοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰ ρή νη, ἐν ἀν θρώ-
ποις εὐ δο κί α» (Λουκ. β΄ 14).

Τό μυ στή ρι ο τῆς Βα σι λεί ας τοῦ Θε οῦ τό βι ώ νου με 
στό Σῶ μα Του, τήν Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α μας. Ἡ Ἐκ-
κλη σί α, πού εἶ ναι ὁ Χρι στός πα ρα τει νό με νος εἰς τούς 
αἰ ῶ νας, πρα γμα τώ νει ἐπί γῆς τήν Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ 
καί μᾶς προ σα να το λί ζει στήν πλη ρό τη τά της, στήν αἰ-
ώ νι ο ζω ή.

Τό θαυ μα στό εἶ ναι ὅτι ὁ σαρ κω θείς Κύ ρι ος καί Βα σι-
λεύς Χρι στός κά νει βα σι λεῖς ὅ σους συ νει δη τά δέ χον ται 
νά βα σι λεύ ων ται ἀπό Α ὐ τόν: «καί ἐ ποί η σας αὐ τούς τῷ 
Θεῷ ἡ μῶν βα σι λεῖς καί ἱ ε ρεῖς, καί βα σι λεύ σου σιν ἐπί 
τῆς γῆς» (Ἀ ποκ. ε΄ 10). Βα σι λεῖς γιά νά βα σι λεύ ουν στά 
πά θη τους καί ἱ ε ρεῖς γιά νά προ σφέ ρουν εὐ χα ρι στι α κά 
τόν ἑ αυ τό τους στόν Θε ό.

∆ε χό με θα μέ εὐ γνω μο σύ νη τό δῶ ρο τῆς Βα σι λεί ας 
τῶν Οὐ ρα νῶν πού μᾶς ἐ χά ρι σε ὁ Κύ ρι ος μέ τήν Σάρ κω-
σί Του. Τόν πα ρα κα λοῦ με νά μᾶς συγ χω ρῇ ὅ λους, κλη-
ρι κούς, μο να χούς καί λα ϊ κούς, ὁ σά κις πε ρι φρο νοῦ με ἤ 
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ΚΥ ΡΙ Ε ΜΕ Ι ΝΟΝ
ΜΕΘ᾿ Η ΜΩΝ(*)

«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν, ὅτι πρός ἑ σπέ ραν ἐ στι
καί κέ κλι κεν ἡ ἡ μέ ρα» (Λουκ. κδ΄ 29).

Τό ἑ σπέ ρας τῆς Κυ ρι α κῆς τῆς Ἀ να στά σε ως, κα θώς 
ἀ φη γεῖ ται ὁ ἅ γι ος Εὐ αγ γε λι στής Λου κᾶς, δύο μα-

θη ταί τοῦ Κυ ρί ου, ὁ Κλε ό πας καί πι θα νόν ὁ Λου κᾶς, 
ἐ πο ρεύ ον το πρός τό χω ρί ον Ἐμ μα ούς, πού ἀ πεῖ χε ἑ ξῆν-
τα στά δι α, δη λα δή ἕν δε κα χι λι ό με τρα, ἀπό τά Ἱ ε ρο σό-
λυ μα. Ἦ σαν τα ρα γμέ νοι καί προ βλη μα τι σμέ νοι, γιά ὅσα 
εἶ χαν συμ βῆ τίς τε λευ ταῖ ες ἡ μέ ρες στά Ἱ ε ρο σό λυ μα καί 
μά λι στα γιά τόν σταυ ρι κό θά να το καί γιά τήν ἀ βέ βαι η 
ἀ κό μη γἰ  αὐ τούς εἴ δη σι τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ δι δα σκά-
λου των. Συ ζη τοῦ σαν γιά τά θέ μα τα αὐ τά καί ἦ σαν γε-
μᾶ τοι πό νο, ἀ νη συ χί α καί λύ πη.

(*)Ἑόρτιος χαιρετισμός τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας ἐπί τῇ 
ἑορτῇ τοῦ Πάσχα 2009.

Τό τε ἐμ φα νί ζε ται κά ποι ος ἄ γνω στος συ νο δοι πό ρος. 
Ἐ ρω τᾶ νά μά θῃ ποι ά εἶ ναι ἡ αἰ τί α τῆς λύ πης των. Α ὐ τοί 
τόν ὀ νει δί ζουν ὅτι ἀ γνο εῖ τά συγ κλο νι στι κά γε γο νό τα 
πού εἶ χαν συμ βῆ τίς ἡ μέ ρες ἐ κεῖ νες γύ ρω ἀπό τό πρό σω-
πο τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ.

Α ὐ τός ὁ ἄ γνω στος συ νο δοι πό ρος των δέν ἦ ταν ἄλ-
λος ἀπό τόν Ἀ να στάν τα Κύ ρι ο Ἰ η σοῦ. Ἀρ χί ζει τό τε νά 
τούς ἑρ μη νεύ ῃ τά σχε τι κά μέ τόν ἑ αυ τό Του ρη τά τοῦ 
Μω ϋ σέ ως καί τῶν ἄλ λων Προ φη τῶν καί νά τούς ἐ ξη-
γῇ ὅτι ἔ τσι ἔ πρε πε νά συμ βῇ γιά νά εἰ σέλ θῃ ὁ Χρι στός 
«εἰς τήν δό ξαν Α ὐ τοῦ». ∆η λα δή ὅτι ὁ Υἱ ός καί Λό γος 
τοῦ Θε οῦ, πού κα τά τήν ἐ ναν θρώ πη σί Του ἕ νω σε τήν 
θεί α μέ τήν ἀν θρω πί νη φύ σι στήν θεί α Του Ὑ πό στα σι, 
ἔ πρε πε νά ὑ πο μεί νῃ τά φρι κτά Πά θη καί τόν σταυ ρι κό 
θά να το, γιά νά θε ρα πεύ σῃ καί θε ώ σῃ τήν πε σοῦ σα φύ σι 
μας, πού προ σέ λα βε ἀπό τήν Παρ θέ νο Μα ρί α. 

Οἱ καρ δι ές τῶν θλιμ μέ νων μα θη τῶν κα θώς ἄ κου γαν 
τά θεῖ α Του λό γι α πα ρη γο ροῦν το, ἐ φω τί ζον το καί ἐ θερ-
μαί νον το ἀπό τόν θεῖ ο πό θο. Γἰ  αὐ τό καί ὅ ταν ἔ φθα σαν 
στό χω ρί ο στό ὁ ποῖ ο ἐ πή γαι ναν καί ὁ συ νο δοι πό ρος 
των «προ σε ποι εῖ το πορ ρω τέ ρω πο ρεύ ε σθαι», αὐ τοί ἐ πέ-
με ναν νά μεί νῃ μα ζί των, δι ό τι ἤδη εἶ χε ἀρ χί σει νά πέ φτῃ 
ἡ ἡ μέ ρα καί τό σκο τά δι νά κα λύ πτῃ τήν γῆ.

Μέ χρι τήν στι γμή αὐ τή οἱ ὀ φθαλ μοί τῶν μα θη τῶν «ἐ-
κρα τοῦν το τοῦ μή ἐ πι γνῶ ναι Α ὐ τόν». Ὅ μως κα τά τήν 
ὥρα τοῦ δεί πνου, ὅ ταν ἐ τε μά χι ζε τόν ἄρ το, ἀ φοῦ προ η-
γου μέ νως τόν εἶ χε εὐ λο γή σει, γιά νά τούς τόν προ σφέ ρῃ, 
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«δι η νοί χθη σαν οἱ ὀ φθαλ μοί» των καί ἀ νε γνώ ρι σαν ὅτι ὁ 
μέ χρι τό τε ἄ γνω στος συ νο δοι πό ρος των ἦ ταν ὁ πε φι λη-
μέ νος δι δά σκα λός των, ὁ Ἀ να στάς Κύ ρι ος καί Θε ός των.

Στήν θέ σι τῶν πο νε μέ νων, θλιμ μέ νων, προ βλη μα τι-
σμέ νων καί ἀ γω νι ών των μα θη τῶν τοῦ Κυ ρί ου εὑ ρι σκό-
με θα πολ λές φο ρές στήν ζωή μας. Ἀν τι με τω πί ζον τας τά 
πά θη μας καί τά ἄ λυ τα ἀν θρω πί νως προ βλή μα τα τῆς 
κα θη με ρι νό τη τος νο μί ζου με ὅτι ὁ Θε ός εἶ ναι ἀ πών ἀπό 
τήν ζωή μας, μέ ἀ πο τέ λε σμα τά ἐ πώ δυ να συ ναι σθή μα τα 
νά κα τα κλύ ζουν τήν ψυ χή μας. 

Ὅ μως συ να γό με νοι στήν κλά σι τοῦ Ἄρ του, στό μυ-
στή ρι ο τῆς Θεί ας Εὐ χα ρι στί ας, ἀ να γνω ρί ζο με ὅτι ὁ Χρι-
στός εἶ ναι πα ρών στήν Ἐκ κλη σί α καί τήν ζωή μας. 

Τό τε μέ καρ δί α φλε γο μέ νη ἀπό τόν θεῖ ο πό θο, ὅ πως 
τό τε τῶν μα θη τῶν πού συ νο μι λοῦ σαν μέ τόν Κύ ρι ο, ἐ-
πα να λαμ βά νο με καί ἐ μεῖς: 

«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν», γιά νά φω τί ζῃς δι α παν τός 
τόν νοῦ καί τήν καρ δι ά μας στήν ἐ πί γνω σι τοῦ θεί ου θε-
λή μα τός Σου καί νά ἐν δυ να μώ νῃς τήν θέ λη σί μας στόν 
ἀ γῶ να γιά τήν τή ρη σι τῶν θε ο ποι ῶν ἐν το λῶν Σου καί 
μά λι στα τῆς ἐν το λῆς τῆς πρός τόν πλη σί ον ἀ γά πης.

«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν», γιά νά μᾶς ἀ πα λ λάτ τῃς 
ἀπό τούς κα κούς λο γι σμούς, νά μᾶς προ φυ λάτ τῃς ἀπό 
τίς ἁ μαρ τη τι κές πτώ σεις καί νά ἐ νι σχύ ῃς τίς ἀ σθε νεῖς 
δυ νά μεις τῆς ψυ χῆς μας στόν ἀ γῶ να κα τά τῶν ψυ χο-
φθό ρων πα θῶν.

«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν», γιά νά μᾶς πα ρη γο ρῇς καί 
νά δι α σκε δά ζῃς τήν θλῖ ψι μας, ὅ ταν ὁ κοι νός ἐ χθρός μας 
προσ πα θῇ νά μᾶς ἀ πελ πί σῃ με τά ἀπό κά ποι α πτῶ σι ἤ 
ἀ πο τυ χί α μας.

«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν», γιά νά μᾶς ὁ δη γῇς στήν 
ἐ πί γνω σι τῆς ἁ μαρ τω λό τη τός μας καί στήν σω τή ρι ο με-
τά νοι α.

«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν», γιά νά ἐ κτρέ φῃς τά νή πι α 
καί νά παι δα γω γῇς καί χει ρα γω γῇς τήν εὐ ό λι σθη νε ό τη-
τα πρός τήν ὁδό τῆς ἀ ρε τῆς καί ἁ γι ό τη τος.

«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν», γιά νά ἐ νι σχύ ῃς ὅ σους κιν-
δυ νεύ ουν νά λυ γί σουν κά τω ἀπό τό βά ρος τῶν κα θη με-
ρι νῶν βι ο τι κῶν προ βλη μά των τους.

«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν», γιά νά στη ρί ζῃς τούς ἡ-
λι κι ω μέ νους πού ἀν τι με τω πί ζουν τίς δυ σκο λί ες καί τίς 
ἀ σθέ νει ες τοῦ γή ρα τος, νά κρα τᾷς συν τρο φι ά στούς μο-
να χι κούς ἀν θρώ πους καί νά τούς χα ρο ποι ῇς μέ τήν Χά-
ρι Σου.

«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν» κα τά τήν ὥρα τῆς ἐ ξό δου 
μας ἀπό τόν κό σμο τοῦ το, γιά νά μή ἰ δοῦ με τήν ζο φε ρά 
ὄψι τῶν δαι μό νων ἀλ λά νά ἀ ξι ω θοῦ με τῆς γλυ κυ τά της 
θέ ας τοῦ προσ ώ που Σου.

«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν», γιά νά πλη ρο φο ρῇς μυ στι-
κά καί νά ἐν δυ να μώ νῃς τούς γο νεῖς πού ἀ γω νι οῦν καί 
προ σεύ χον ται γιά τήν κα τά Θε όν ἀ να τρο φή καί πο ρεί α 
τῶν παι δι ῶν τους.
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«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν», γιά νά χα ρί ζῃς δύ να μι καί 
ὑ πο μο νή σέ ὅ σους ση κώ νουν τόν βα ρύ τα το σταυ ρό 
τῆς ἀ σθε νεί ας τῶν ναρ κο μα νῶν καί ἀ νι ά τως πα σχόν-
των συγ γε νῶν τους, καί γιά νά τούς πα ρη γο ρῇς, ὅ ταν 
ἡ ἀ σθέ νει α τῶν ἀ γα πη μέ νων τους προσ ώ πων τά ὁ δη γεῖ 
στόν θά να το.

«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν», γιά νά γλυ καί νῃς τόν πό νο 
καί νά κα τα πρα ΰ νῃς τόν πυ ρε τό τῶν ἀ σθε νῶν, καί μά-
λι στα τῶν δει νῶς ἀλ γούν των καρ κι νο πα θῶν καί ψυ χι κά 
πα σχόν των.

«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν», γιά νά μᾶς δι α φυ λάτ τῃς 
στήν ἁ γί α Ὀρ θό δο ξο πί στι μας καί νά ὁ δη γῇς αὐ τούς 
πού σέ ἀ γνο οῦν στήν θε ο γνω σί α καί τούς πε πλα νη μέ-
νους στό Φῶς τῆς ὀρ θῆς πί στε ως.

«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν», γιά νά εὐ λο γῇς μέ τήν πα-
ρου σί α Σου τήν πα τρί δα μας καί ὅ λους τούς θε σμούς 
της, τίς Οἰ κο γέ νει ές μας, τήν Παι δεί α μας, τήν ∆ι και ο-
σύ νη, τήν πο λι τι κή καί ἐκ κλη σι α στι κή Ἡ γε σί α μας, τόν 
Στρα τό καί ὅλο τόν λαό μας. Ἐ μεῖς δέν θέ λου με νά δι α-
πρά ξου με τό λά θος τῶν κα τοί κων τῆς χώ ρας τῶν Γα δα-
ρη νῶν πού Σέ πα ρα κα λοῦ σαν «ὅ πως με τα βῇς ἀπό τῶν 
ὁ ρί ων αὐ τῶν» (Μα τθ. η΄ 34), δι ό τι γνω ρί ζου με ὅτι τό τε 
τό δαι μο νι κό σκό τος θά κα τα κλύ σῃ τόν κό σμο μας.

«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν», γιά νά προ φυ λάτ τῃς τήν 
κοι νω νί α μας καί τόν κό σμο μας ἀπό τούς πο λέ μους, τά 
ἐγ κλή μα τα καί τίς αἱ μα το χυ σί ες καί νά μᾶς χα ρί ζῃς τήν 
βα θεῖ α εἰ ρή νη Σου, τῆς ὁ ποί ας «οὐκ ἔ στιν ὅ ρι ον».

«Κύ ρι ε μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν», δι ό τι ἄ νευ Σοῦ «οὐ δυ νά-
με θα ποι εῖν οὐ δέν».

Α ὐ τό ἐ πι θυ μεῖ καί ὁ Κύ ρι ός μας. Νά μέ νῃ μεθ᾿ ἡ-
μῶν πάν το τε, ἔ στω καί ἄν φαι νο με νι κά δεί χνει ὅτι θέ-
λει «πορ ρω τέ ρω πο ρεύ ε σθαι», πα ρα κι νών τας ἔ τσι πρός 
μεί ζο να πό θο τούς ἐ ρα στάς Του. Γἰ  αὐ τό ἐ νην θρώ πη-
σε, γἰ  αὐ τό ὑ πέ μει νε τά φρι κτά Πά θη καί τόν σταυ ρι κό 
θά να το, γἰ  αὐ τό ἀ νε στή θη, γἰ  αὐ τό ἀ νε λή φθη καί ἀ πέ-
στει λε τό Πα νά γι ό Του Πνεῦ μα καί ἵ δρυ σε τήν Ἐκ κλη-
σί α Του, γιά νά μέ νῃ μεθ᾿ ἡ μῶν καί νά με τα μορ φώ νῃ 
ἔ τσι τό σκό τος τῶν πα θῶν μας σέ φῶς τῶν ἀ ρε τῶν, τήν 
φθαρ τό τη τά μας σέ ἀ φθαρ σί α, τήν θνη τό τη τά μας σέ 
ζωή αἰ ώ νι ο, καί νά ἀ να δει κνύ ῃ τήν πε πτω κυῖ α φύ σι μας 
σέ κα τοι κη τή ρι ο τῆς Πα να γί ας Τρι ά δος. Α ὐ τό ἑ κα τον-
τά δες χρό νι α πρίν προ εῖ δε καί ὁ προ φή της Ἡ σα ΐ ας καί 
πα νη γυ ρι κά ἀ νε φώ νη σε: «με θ᾽ ἡ μῶν ὁ Θε ός» (Ἡσ. η΄ 8). 
Γἰ  αὐ τό καί ἐ μεῖς, πού ἀ πο λαμ βά νου με τήν ἐκ πλή ρω σι 
τῶν προ φη τι κῶν ρή σε ων, μέ πό θο κραυ γά ζο με: «Κύ ρι ε, 
ὁ Σταυ ρω θείς καί Ἀ να στάς, μεῖ νον μεθ᾿ ἡ μῶν» «πάν το-
τε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰ ῶ νας τῶν αἰ ώ νων. Ἀ μήν».

Χρι στός Ἀ νέ στη! Ἀ λη θῶς Ἀ νέ στη!

Ἅγιον Πάσχα 2009
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ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΡΩΣΣΙΑ (Χθές-Σήμερα)

Γέροντος Ἰωακείμ Ἁγιαννανίτου

ΜΕΡΟΣ 2ον

Η ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 

Ἄν πρίν ἀπό 20-25 χρό νι α ἔ λε γε κα νείς στή ∆ύ ση ὅτι 
σύν το μα ἡ Ρωσ σί α θά ξα να γί νη Ὀρ θό δο ξη χώ ρα, οἱ μέν 
∆υ τι κοί θά χα ρα κτή ρι ζαν τίς ἀ πό ψεις αὐ τές ἀ νε δα φι κές 
καί στε ρού με νες σο βα ρό τη τος, τά δέ φε ρέ φω να τῶν Σο-
βι ε τι κῶν στή ∆ύ ση θά ἐ ξα πέ λυ αν μύ δρους καί ὀ χε τούς 
ὕ βρε ων ἐ ναν τί ον τῶν ἐκ φρα στῶν τέ τοι ων ἀ πό ψε ων. Ὅ-
μως «ἄλ λαι μέν βου λαί ἀν θρώ πων, ἄλ λα δέ Θε ός κε λεύ-
ει».

Με τά τήν αὐ το κα τάρ ρευ ση τοῦ ἀ θέ ου συ στή μα τος, 
οἱ μι σο κα τε στραμ μέ νοι καί βε βη λω μέ νοι ἐ νο ρι α κοί να οί 
καί τά ἐ ρει πω μέ να μο να στή ρι α, τό ἕνα με τά τό ἄλ λο, 
πα ρα δί δον ται ἀπό τό κρά τος στήν Ἐκ κλη σί α. Ἡ κα τά-
στα ση τῶν κτι σμά των αὐ τῶν θά μπο ροῦ σε νά πε ρι γρα-
φῆ μό νο μέ τή λέ ξη «τρα γι κή». Τό θέ α μα πού πα ρου σί-
α ζαν οἱ να οί πού πα ρα δί δον ται στήν Ἐκ κλη σί α εἶ ναι 
οἰ κτρό. Τά πρῶ τα χρό νι α οἱ ἱ ε ρεῖς ἦ σαν ἐ λά χι στοι. Λει-

τουρ γι κά βι βλί α δέν ὑ πῆρ χαν. Ἡ ἀ να τύ πω ση τέ τοι ων 
βι βλί ων ἀ παι τοῦ σε τό σο πο λύ πλο κες δι α δι κα σί ες, πού 
πρα κτι κά κά τι τέ τοι ο ἦ ταν τε λεί ως ἀ δύ να το. Ἱ ε ρά λα-
τρευ τι κά σκεύ η δέν ὑ πῆρ χαν. Πόρ τες-πα ρά θυ ρα δέν ὑ-
πῆρ χαν. Οἱ να οί ἦ σαν πρό χει ρα κλει σμέ νοι μέ σα νί δες. 
Κυ κλο φο ροῦν στή Ρωσ σί α ἄλ μπουμ φω το γρα φι ῶν, πού 
μαρ τυ ροῦν τήν ἐ φι αλ τι κή αὐ τή κα τά στα ση. Οἱ εἰ κό νες 
ἤ εἶ χαν τσα κι στῆ τήν ἐ πο χή τῶν πογ κρόμ ἤ ἄν ἦ σαν εἰ-
κό νες ἀ ξί ας εἶ χαν λε η λα τη θῆ καί τά πε ρί τε χνα τέμ πλα 
τῶν να ῶν, κε νά ἀπό εἰ κό νες, ἔ χα σκαν ξε χαρ βα λω μέ να.

Σχε τι κά μέ τίς λε η λα τη μέ νες εἰ κό νες καί τή χρή ση πού 
τίς ἐ πι φυ λά χθη κε, δέν μπο ρῶ ν᾿ ἀ πο φύ γω τόν πει ρα σμό 
καί νά μήν ἀ να φέ ρω ἕνα χα ρα κτη ρι στι κό πε ρι στα τι κό.

Σέ γνω στή με γα λού πο λη τῆς Ρωσ σί ας, τήν ἐ πο χή 
πού γι νό ταν τά πογ κρόμ ἐ ναν τί ον τῶν Ἐκ κλη σι ῶν, ἕνα 
πρω το κλασ σά το στέ λε χος τῶν μπολ σε βί κων γι όρ τα ζε 
τά γε νέ θλι ά του καί πῆ γαν νά τοῦ εὐ χη θοῦν τά κομ μα-
τι κά στε λέ χη τῆς πό λε ως στό σπί τι του. Κά ποι α στι γμή ὁ 
ἑ ορ τά ζων πρό τει νε στούς ἐ πι σκέ πτες του νά τούς δεί ξη 
τή νέα του α λέ ττα τοῦ σπι τι οῦ του. Ἡ του α λέ ττα ἦ ταν 
ἡ ἴ δι α. Μό νο ἡ ὀ ρο φή της ἄλ λα ξε. Ἡ νέα ὀ ρο φή ἀ πε-
τε λεῖ το ἀπό μία με γά λη εἰ κό να τοῦ Κυ ρί ου, ἀπ᾿ αὐ τές 
πού λε η λα τή θη καν. Ἡ εἰ κό να κοί τα ζε πρός τά κά τω καί 
ἔ δει χνε τόν Κύ ρι ο νά εὐ λο γῆ... Ὅμως ἔ χει καί συ νέ χει α 
αὐ τή ἡ ἱ στο ρί α. Τρι άν τα κα τ᾿ εὐ θεῖ αν ἀ πό γο νοι αὐ τῆς 
τῆς οἰ κο γε νεί ας ἀπό τό τε μέ χρι σή με ρα εἶ ναι δαι μο νι-
σμέ νοι. Μό λις δοῦν στό δρό μο ρα σο φό ρο, γαυ γί ζουν, 
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βε λά ζουν, νι α ου ρί ζουν, κλαῖ νε. Ἕ ναν ἀπ᾿ αὐ τούς συν-
άν τη σα κι ἐγώ σ᾿ αὐ τή τήν πό λη. Τή στι γμή αὐ τή μέ συ-
νό δευ ε πνευ μα τι κός ἀ δελ φός, ὁ ὁ ποῖ ος καί μοῦ δι η γή θη-
κε ὅλη αὐ τή τήν ἱ στο ρί α.

Α ὐ τή ἦ ταν ἡ κα τά στα ση καί τά προ βλή μα τα πού ἔ-
πρε πε ν᾿ ἀν τι με τω πί ση ἄ με σα ἡ ρωσ σι κή Ἐκ κλη σί α με-
τά τήν αὐ το κα τάρ ρευ ση τοῦ σα τα νι κοῦ κα θε στῶ τος. 
Ἔ πρε πε ὅλα νά ξα να γί νουν ἀπ᾿ τήν ἀρ χή. Πο λύς ὅ μως 
ὁ ζῆ λος, πολ λά καί τά βουρ κω μέ να μά τι α. Κι ὅ που ὑ-
πάρ χουν μά τι α βουρ κω μέ να, οἱ προ σευ χές εἰ σα κού ον-
ται. Καί οἱ πρῶ τοι πνευ μα τι κοί καρ ποί δέν ἄρ γη σαν νά 
φα νοῦν.

Με ρι κά πα ρα δεί γμα τα τέ τοι ων καρ πῶν θά πα ρα τε-
θοῦν, ἔ τσι ὅ πως ἔρ χον ται στή μνή μη. Πα ρα δεί γμα τα ἀ-
σύν δε τα με τα ξύ των, πού ἀ κρι βῶς γἰ  αὐ τό μᾶς δί νουν 
ἕνα πα νό ρα μα τῆς ση με ρι νῆς κα τά στα σης στό χῶ ρο τῆς 
ρωσ σι κῆς Ἐκ κλη σί ας:

α) Τί πο τε δέ γί νε ται πρό χει ρα καί αὐ θαί ρε τα στήν 
ἀ πο κα τά στα ση τῶν ἱ ε ρῶν να ῶν καί μο νῶν. Ἀ πο κα τά-
στα ση καί ἐ πα να φο ρά στό ἀρ χι κό. Πα ρά δει γμα ὁ Να ός 
τοῦ Σω τῆ ρος Χρι στοῦ. Οἱ σχε τι κοί φά κε λοι μέ τά σχέ δι α 
τοῦ Να οῦ ἐ φυ λάσ σον το ἐ πι με λῶς καί, ὅ ταν ἀ πο δό θη κε 
ὁ χῶ ρος στήν Ἐκ κλη σί α, “ξη λώ θη κε” ἡ πι σί να πού βε βή-
λω νε αὐ τό τό χῶ ρο καί ἀ νη γέρ θη ἀ κρι βῶς ὁ ἴ δι ος Να ός. 
Ἐδῶ θά πρέ πει νά ἀ να φερ θῆ καί ἕνα μο να δι κό ρε κόρ, 
δεῖ γμα τοῦ ἔν θε ου ζή λου πού ὑ πάρ χει. Στήν ἀ νέ γερ ση 
τοῦ Να οῦ ἐρ γά σθη καν δέ κα χι λι ά δες ἐρ γά τες, μά στο-

ρες, μη χα νι κοί. Ἐρ γα σί α ἐπί εἰ κο σι τε τρα ώ ρου βά σε ως, 
καί σ᾿ ἕνα χρό νο ἀ κρι βῶς ὁ Να ός τοῦ Σω τῆ ρος Χρι στοῦ 
πα ρε δό θη ἕ τοι μος στήν ἐκ κλη σι α στι κή Ἀρ χή. Ἀ κό μη νά 
ἀ να φερ θῆ ὅτι χι λι ά δες πολ λές ἦ σαν τά ἡ με ρο μί σθι α πού 
προ σέ φε ραν φτω χοί ἐρ γά τες μέ ἐ θε λον τι κή ἐρ γα σί α. Ἡ 
ρωσ σι κή εὐ λά βει α καί ἡ ρωσ σι κή ψυ χή ζοῦν.

β) Πρίν ἀπό 20-30 χρό νι α τό κα τω τέ ρω ἀ να φε ρό με νο 
θέ α μα θά ἦ ταν ἀ δι α νό η το. Κυ ρι α κές καί γι ορ τές νέ οι 
γο νεῖς, κρα τών τας τά παι δι ά των ἀπό τό χέ ρι ἤ στήν 
ἀγ κα λι ά, γε μί ζουν τίς Ἐκ κλη σί ες. Ὄχι μό νο πα ρή γο-
ρο θέ α μα ἀλ λά καί συγ κι νη τι κό. Καί τήν ὥρα τῆς θεί ας 
Κοι νω νί ας, ὅσα περ πα τοῦν πι ά, πη γαί νουν μό να τους 
στή σει ρά μέ σταυ ρω μέ να τά χε ρά κι α στό στῆ θος, παίρ-
νουν τή θεί α Κοι νω νί α καί, μέ σταυ ρω μέ να ἀ κό μη τά 
χε ρά κι α στό στῆ θος, ἐ πι στρέ φουν ἐ κεῖ ὅ που στέ κουν 
οἱ γο νεῖς των. Καί τά κο ρι τσά κι α, ἔ χον τας κα λυ μμέ νο 
τό κε φά λι μέ μαν δή λι, ὅ πως καί ἡ μη τέ ρα τους. Ἀ κο-
λου θοῦν με τά καί οἱ γο νεῖς μέ τά μω ρά στήν ἀγ κα λι ά. 
Καί τί θαυ μα στό! Οὔ τε ἕνα δέν κλαί ει τήν ὥρα τῆς θεί ας 
Κοι νω νί ας.

γ) Κυ ρι α κή σέ ἐ νο ρι α κό ναό τῆς Μό σχας, στήν πε ρι-
ο χή πού ἔ με να. Ὁ μι κρός ξύ λι νος Να ός καί ὁ συ νε χό με-
νος πρό να ος, ξύ λι νος κι αὐ τός, ἔ χουν γε μί σει ἀ σφυ κτι-
κά ἀπό κό σμο. Μέ πλη σι ά ζει μέ σα στό Ἱ ε ρό, στή γω νι ά 
πού κα θό μουν, ἕ νας παπ πού λης ἱ ε ρέ ας καί μοῦ λέ ει: «Ἡ 
Ἐκ κλη σί α μας γέ μι σε σή με ρα ἀπό νέ ους γο νεῖς μέ τά 
παι δά κι α των». Στρά φη κε πρός τόν Ἐ σταυ ρω μέ νο, πού 
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βρί σκε ται πί σω ἀπ᾿ τήν Ἁ γί α Τρά πε ζα, καί κά νον τας 
τόν σταυ ρό του μέ φω νή πού ἔ παλ λε ἀπό συγ κί νη ση εἶ-
πε: «∆ό ξα σοι ὁ Θε ός ἡ μῶν, δό ξα σοι», καί τά μά τι α του 
γέ μι σαν δά κρυ α. Μό λις τε λεί ω σε ἡ θεί α Κοι νω νί α, ἕ νας 
ὑ πο δι ά κο νος μπῆ κε στό ἱ ε ρό καί ἀ νήγ γει λε χα ρού με νος: 
«Ἑκατόν εἰκοσιέξι παι δά κι α κοι νώ νη σαν σή με ρα».

Ὁ παπ πού λης κρα τών τας με ἀπό τό χέ ρι μέ πῆ ρε καί, 
περ νών τας ἀ νά με σα ἀπ᾿ τόν κό σμο πού πε ρί με νε νά πά-
ρη ἀν τί δω ρο, βγή κα με ἀπ᾿ τήν Ἐκ κλη σί α καί κα τευ θυν-
θή κα με σέ ἄλ λο κτί σμα, κι αὐ τό μέ σα στόν πε ρι φρα-
γμέ νο αὐ λό γυ ρο τῆς Ἐκ κλη σί ας. Πλῆ θος ἀπό νε α ρές 
μη τέ ρες, μό λις τόν εἶ δαν, ἔ τρε ξαν, ἄλ λη κρα τών τας τό 
παι δί της ἀπό τό χέ ρι καί ἄλ λη μέ τό μω ρό στήν ἀγ κα-
λι ά, καί τοῦ πρό τει ναν τά κε φα λά κι α των. Ὁ παπ πού-
λης τά σταύ ρω νε μουρ μου ρί ζον τας κά ποι α εὐ χή καί τά 
μά τι α του λάμ πα νε.

Ὅ ταν ἔ φυ γε ὁ γέ ρον τας, ρώ τη σα τόν προ ϊ στά με νο 
τοῦ Να οῦ νά μά θω γἰ  αὐ τόν. Ὁ π. Σ. μοῦ εἶ πε: «Ὁ π. Β. 
εἶ ναι ἡ ζων τα νή ἱ στο ρί α τῆς ἐ νο ρί ας μας. Εἶ ναι ἡ πε ρη-
φά νι α μας. Ὅ ταν ἦρ θαν οἱ μπουλ ντό ζες νά κα τε δα φί-
σουν τό ναό μας, πού ὑ πῆρ χε στόν ἴ δι ο αὐ τό χῶ ρο καί 
πού ἀπό χρό νι α οἱ ἀρ χές τόν εἶ χαν κλεί σει, ὁ π. Β., νε-
α ρός τό τε ἱ ε ρέ ας καί προ ϊ στά με νος τοῦ Να οῦ, ἀν τι στά-
θη κε. Πέ ρα σε τό τε ἀπό δί κες μέ βα ρύ τα τες κα τη γο ρί ες, 
ὅ πως: θρη σκευ τι κή προ πα γάν δα, ἀν τί στα ση κα τά τῆς 
ἀρ χῆς, ἐ ξύ βρι ση λό γῳ (ἀ πο κά λε σε τούς ἀ στυ νο μι κούς 
σα τα νά δες, γι α τί μπῆ καν στό ναό καί πε τοῦ σαν ἀπ᾿ τά 

πα ρά θυ ρα ὅ ,τι εὕ ρι σκαν μπρο στά τους), ἀν τι κα θε στω-
τι κή δρα στη ρι ό τη τα καί σχέ σεις μέ ἀν τι κα θε στω τι κά 
στοι χεῖ α. Ὅλα αὐ τά τοῦ στοί χι σαν 23 χρό νι α φυ λα κές 
καί ἐ ξο ρί ες. Γλύ τω σε τά χει ρό τε ρα (ἐ κτέ λε ση ἤ ἐγ κλει-
σμό σέ στρα τό πε δο) χά ρη στήν πα ρέμ βα ση συγ γε νι κοῦ 
προ σώ που τῆς πρε σβυ τέ ρας του, πού κα τεῖ χε τό τε πο λύ 
ὑ ψη λή θέ ση σέ κομ μα τι κό ὄρ γα νο τῆς Μό σχας. Ἐδῶ καί 
17 πε ρί που χρό νι α σαβ βα τί ζει πι ά, ἀλ λά τα κτι κά μᾶς 
ἐ πι σκέ πτε ται καί εἶ ναι ἡ ψυ χή τῆς προ σπά θει ας νά ξα-
να χτι στῆ ὁ Να ός μας ὅ πως ἦ ταν πρῶ τα. Ὁ κό σμος τῆς ἐ-
νο ρί ας τόν σέ βε ται καί τόν ἀ γα πᾶ. Οἱ μη τέ ρες λέ νε πώς, 
ὅ ταν σταυ ρώ νη τά κε φα λά κι α τῶν παι δι ῶν των, αὐ τά 
ὅλη τή μέ ρα εἶ ναι κα λό βο λα καί ὅσα ἀπ᾿ αὐ τά εἶ ναι ἄρ-
ρω στα, θε ρα πεύ ον ται».

δ) Σέ μο να στή ρι τῆς πε ρι ο χῆς τῆς Μό σχας, Σάβ βατο 
βρά δυ. Με τά τόν Ἑ σπε ρι νό τῆς ἡ μέ ρας, τά Σάβ βατα δια-
βά ζε ται ὁ Ὄρ θρος τῆς Κυ ρι α κῆς. Ἡ ἀ κο λου θί α αὐτή, ἄν 
καί δι αρ κεῖ δυόμισι μό νο ὧ ρες, συ νη θί στη κε νά ὀ νο μά-
ζε ται «Ὁ λο νυ κτί α». Πλή θη πι στῶν γε μί ζουν τίς Ἐκ κλη-
σί ες καί, ὅ σοι πρό κει ται νά κοι νω νή σουν τήν Κυ ρι α κή, 
ἐ ξο μο λο γοῦν ται. Σέ δι ά φο ρες ἀ πό με ρες γω νι ές τοῦ Να-
οῦ, συ νή θως μπρο στά ἀπό προ σκυ νη τά ρι α, ἱ ε ρο μό να-
χοι πνευ μα τι κοί κα τά τή δι άρ κει α τῆς ἀ κο λου θί ας ἐ ξο-
μο λο γοῦν τούς πι στούς. Ἕ νας ἀπ᾿ αὐ τούς, πού εἰ δι κά 
ἐ ξο μο λο γεῖ μι κρά παι δι ά, ἔ φε ρε ἕνα χα μη λό σκα μνά κι 
καί κά θη σε μπρο στά ἀπό ἕνα προ σκυ νη τά ρι τῆς Πα να-
γί ας τοῦ Τίχ βιν. Ἀ κρι βῶς δί πλα κα θό μουν ἐ γώ. Ἀ μέ σως 
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πλη σί α σε ἕ νας πα τέ ρας μέ δύο μι κρά παι δι ά. Ἄ φη σε τό 
με γα λύ τε ρο στόν πνευ μα τι κό κι ὁ ἴ δι ος μέ τό μι κρό τε ρο 
στά θη κε λί γο πα ρά με ρα. Ὁ πνευ μα τι κός μέ ρώ τη σε ἄν 
μέ ἐμ πο δί ζουν καί, ὅ ταν τοῦ εἶ πα: «ὄ χι βέ βαι α», ἐ μει δί-
α σε.

Ἄ θε λα λοι πόν, ἀλ λά μέ πο λύ ἐν δι α φέ ρον, ἔ γι να “ὠ-
τα κου στής”. Καί ὄχι μό νο. Πα ρα κο λου θοῦ σα μέ λο ξές 
μα τι ές μέ σα στό μι σο σκό τα δο τήν ἔκ φρα ση τοῦ προ σώ-
που τοῦ μι κροῦ. Ἡ ἐ ξο μο λό γη ση ἄρ χι σε: 

«Λοι πόν, Βλα δί μη ρε, ἔ μα θα ἀπό τόν μπαμ πά ὅτι ἤ-
σουν ἄρ ρω στος. Τώ ρα εἶ σαι κα λά βέ βαι α». «Ναί. Μό νο 
ἔχω βή χα». «Κα λά θά πε ρά ση. Νά μή παί ζης ὅ μως πολ-
λή ὥρα στό χι ό νι, γι α τί θά ἀρ ρω στή σης πά λι. Τί ἔ χεις 
λοι πόν νά μοῦ πῆς;» ... (σι ω πή). «Νά ρω τή σω τό τε ἐ γώ. 
Στε νο χω ρεῖς ἀ κό μη τή μα μά;» ... (κα τα φα τι κή κί νη ση τῆς 
κε φα λῆς). «Τήν τυ ραν νᾶς πό τε-πό τε, ἔ;». «Ναί, ὅ ταν δέν 
τρώ γω ἤ ὅ ταν μα λώ νω μέ τόν Ἰ βάν». (Κι ὁ μι κρός κα-
τέ βα σε τό κε φά λι κι ἔ φε ρε ἀ μή χα να τό δεί κτη τοῦ δε-
ξι οῦ του χε ρι οῦ στά χεί λη του). «Κοί τα ξε τώ ρα. Γι α τί 
δέν τρῶς τό φα γη τό; Ἐ πει δή δέν σοῦ ἀ ρέ σει;». «Ναί!...». 
«Μά δέν εἴ πα με τήν ἄλ λη φο ρά ὅτι αὐ τό εἶ ναι ἁ μαρ τί α; 
Εἴ πα με ὅτι πρέ πει νά τρῶ με ὅ ,τι ἑ τοι μά ζει ἡ μη τέ ρα. Γι α-
τί αὐ τό πού ἑ τοι μά ζει ἡ μη τέ ρα, μᾶς τό δί νει ὁ Θε ός. Καί 
ἐ μεῖς δη λα δή τό πε ρι φρο νοῦ με; Νά, γι α τί εἶ ναι ἁ μαρ τί α. 
Καί μέ τόν Ἰ βάν, Βλα δί μη ρε, δέν πρέ πει νά μα λώ νης, γι-
α τί ἐσύ τώ ρα εἶ σαι με γά λος καί πρέ πει νά τόν ἀ γα πᾶς. 
Θυ μᾶ σαι πού ἔ κα νες προ σευ χή στήν Πα να γί α, νά σᾶς 

χα ρί ση ἕνα ἀ δελ φά κι γιά νά παί ζης μα ζί του; Καί τώ ρα 
πού ἡ Πα να γί α ἄ κου σε τήν προ σευ χή σου καί σᾶς ἔ στει-
λε τόν Ἰ βάν, ἐσύ μα λώ νεις μα ζί του; Καί δέ ντρέ πε σαι 
πού κά νεις τόν ἀγ γε λό σου νά κρύ βη τά μά τι α του, γιά 
νά μή βλέ πη πού μα λώ νεις μέ τόν Ἰ βάν καί λυ πᾶ ται;». 
«Ντρέ πο μαι». «Ἔλα τό τε νά τά ξε χά σου με ὅλ̓  αὐ τά πά-
λι καί νά κά νου με μιά νέα ἀρ χή. Νά μή στε νο χω ροῦ με 
τή μα μά κι οὔ τε νά μα λώ νου με μέ τόν Ἰ βάν. Α ὐ τός εἶ ναι 
μι κρού τσι κος καί σ᾿ ἀ γα πᾶ». (Ὁ πνευ μα τι κός γο νά τι σε 
κι ὁ μι κρός Βλα δί μη ρος γο νά τι σε ἀ μέ σως κι αὐ τός πλά ϊ 
του). «Νά πα ρα κα λέ σου με τώ ρα τόν Κύ ρι ο νά μᾶς συγ-
χω ρέ ση καί νά ὑ πο σχε θοῦ με στόν ἄγγελό μας ὅτι δέν θά 
τόν κά νου με νά ξα να λυ πη θῆ».

Ὁ πνευ μα τι κός σκέ πα σε τόν μι κρό Βλα δί μη ρο μέ 
τό πε τρα χή λι του κι ἐγώ ἔ πα ψα νά κρυ φο κοι τῶ. Μό νο 
κρυ φά κου γα. Καί κα θό λου δέν ντρέ πο μαι νά πῶ, πώς 
ἔ κλα ψα, ἀ κού γον τας τή γε μά τη παι δι κή ἀ φέ λει α καί 
προ φα νῶς αὐ το σχέ δι α συγ χω ρη τι κή εὐ χή. Ὁ πνευ μα τι-
κός μά ζε ψε τό σκα μνά κι του κι ἀ πο χώ ρη σε. 

∆έν πέ ρα σαν οὔ τε πέν τε λε πτά καί ἐμ φα νί σθη κε ὁ 
νε α ρός πα τέ ρας κρα τών τας ἀπ᾿ τό χέ ρι τόν μι κρό Ἰ βάν. 
Πλη σί α σε τό προ σκυ νη τά ρι, ἀ γνο ών τας τήν πα ρου σί α 
μου, καί εἶ πε στόν μι κρό: Ἔλα Ἰ βάν νά πα ρα κα λέ σω με 
τή μη τέ ρα τοῦ Θε οῦ τοῦ Τιχ βίν νά γί νη κα λά ἡ γι α γι ά 
ἡ Ξέ νι α πού εἶ ναι ἄρ ρω στη. Ἄς κά νου με ἀπό τρεῖς με-
τά νοι ες. Κι ὁ μι κρός Ἰ βάν μέ προ θυ μί α καί ἀ πί στευ τη 
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δε ξι ό τη τα ἔ κα νε τίς με τά νοι ές του. Ἕνα τό σο δά μι κρό 
κου βα ρά κι γι νό ταν κά θε φο ρά ὁ μι κρός Ἰ βάν.

Ἔ τσι πο τί ζον ται τά φιν τα νά κι α στά Ὀρ θό δο ξα φυ-
τώ ρι α τῆς Ρωσ σί ας. Οἱ Ρῶσ σοι ἀ ρέ σκον ται νά τά ἀ πο-
κα λοῦν: «νέ ο αἷ μα τῆς Ὀρ θο δο ξί ας στή Ρωσ σί α». Ἐ γώ, 
ἄν μοῦ ἔ πε φτε λό γος, θά ἔ λε γα: «ἡ μό νη βά σι μη ἐλ πί δα 
γιά μιά Ὀρ θό δο ξη Ρωσ σί α τοῦ αὔ ρι ο».

ε) Μπρο στά στό τρα γι κό φαι νό με νο τῶν ἀ προ στά-
τευ των παι δι ῶν πού γυ ρί ζουν στούς δρό μους, πολ λά 
μο να στή ρι α ἀ να σκουμ πώ θη καν καί δη μι ούρ γη σαν ἤ 
στήν πε ρι ο χή τοῦ μο να στη ρι οῦ ἤ ἔξω ἀπ᾿ αὐ τήν «παι δι-
κά σπί τι α». Τά ἀν δρι κά μο να στή ρι α μά ζε ψαν ἀ προ στά-
τευ τα ἀ γό ρι α καί τά γυ ναι κεῖ α ἀ προ στά τευ τα κο ρι τσά-
κι α. Τά «παι δι κά σπί τι α» λει τουρ γοῦν ὑπό τήν ἄ με ση 
εὐ θύ νη τῆς μο νῆς. Ἔ χουν ὀρ γα νω θῆ καί λει τουρ γοῦν 
σ᾿ αὐ τά σχο λι κές τά ξεις, στίς ὁ ποῖ ες φοι τοῦν τά παι δι ά 
καί δι δά σκουν μο να χοί καί μο να χές, πού ἔ τυ χε νά εἶ-
ναι ἐκ παι δευ τι κοί ἤ πι στοί κο σμι κοί ἐκ παι δευ τι κοί πού 
προ σφέ ρουν ὑ πη ρε σί α. Τά σχο λεῖ α αὐ τά λει τουρ γοῦν 
σύμ φω να μέ τά ἀ να λυ τι κά προ γράμ μα τα τοῦ ρωσ σι κοῦ 
Ὑ πουρ γεί ου Παι δεί ας. Τά με γα λύ τε ρα ἀ γό ρι α σέ ἀν δρι-
κά μο να στή ρι α, ὅ που κα θέ να ἀπ᾿ αὐ τά καί ἀ νά λο γα μέ 
τήν κλί ση του μα θαί νει ἁ γι ο γρα φί α, ξυ λουρ γι κή τέ χνη, 
πού ἔ χει σή με ρα με γά λη πέ ρα ση αὐ τή ἡ ἐρ γα σί α, τήν 
τέ χνη τοῦ οἰ κο δό μου, τοῦ ὑ δραυ λι κοῦ, τοῦ ἠ λε κτρο λό-
γου. Φοι τοῦν σέ ἀ νά λο γα ἐρ γα στή ρι α. Τά με γα λύ τε ρα 
κο ρί τσι α σέ γυ ναι κεῖ α μο να στή ρι α μα θαί νουν κι αὐ τά 

ἀ νά λο γα μέ τήν κλί ση του τό κα θέ να ἁ γι ο γρα φί α, κέν-
τη μα, ρα πτι κή.

Ἐ πι σκέ φθη κα ἕνα τέ τοι ο «παι δι κό σπί τι» γιά κο ρί-
τσι α σέ γυ ναι κεῖ ο μο να στή ρι σέ πό λη τῆς Σι βη ρί ας κι 
ἔ μα θα ἔκ πλη κτος ὅτι στό μο να στή ρι αὐ τό λει τουρ γεῖ 
σχο λεῖ ο τυ ρο κο μί ας, στό ὁ ποῖ ο φοι τοῦν πολ λά ἀπό τά 
με γα λύ τε ρα κο ρί τσι α. Πα ρα σκευ ά ζουν λοι πόν τά κο ρί-
τσι α αὐ τά θαυ μά σι α τυ ρι ά ἀπό τό γά λα τῶν ἀ γε λά δων 
τῆς μο νῆς.

στ) Βρέ θη κα σέ ἀν δρι κό μο να στή ρι. Ὅ ταν πλη σί α σε 
τήν πύ λη τῆς μο νῆς τό αὐ το κί νη τό μας, τό ὁ ποῖ ο ὁ δη-
γοῦ σε ἱ ε ρο μό να χος τῆς μο νῆς, ὁ πορ τά ρης, ἕ νας ἡ λι κι-
ω μέ νος καί κα λο βαλ μέ νος κύ ρι ος, μᾶς ἄ νοι ξε καί μᾶς 
χαι ρέ τη σε μέ ἐ λα φρά ὑ πό κλι ση τῆς κε φα λῆς. Ἦ ταν ἡ 
ὥρα τοῦ Ἑ σπε ρι νοῦ καί ἀρ κε τός κό σμος ἐρ χό ταν στό 
μο να στή ρι. Με τά τό παρ κά ρι σμα τοῦ αὐ το κι νή του καί 
ὅ πως προ χω ρού σα με πρός τό ἐ σω τε ρι κό τῆς μο νῆς, γύ-
ρι σα καί κοί τα ξα πί σω. Ὁ πορ τά ρης ἄ νοι γε στούς προσ-
ερ χο μέ νους τή μι κρή σι δε ρό πορ τα κά νον τας σ᾿ ὅ λους ἐ-
λα φρά ὑ πό κλι ση μέ τό κε φά λι.

Ὁ συ νο δός μου μοῦ εἶ πε ὅτι εἶ ναι συν τα ξι οῦ χος 
στρα τη γός τῆς Κά-Γκέ-Μπέ καί ὅτι ἔρ χε ται κα τά και-
ρούς νά προ σφέ ρη ὑ πη ρε σί α γιά με ρι κές βδο μά δες καί 
πάν τα στό δι α κό νη μα τοῦ πορ τά ρη. Νω ρίς τό πρω ΐ ἔρ-
χε ται καί τό βρά δυ ἐ πι στρέ φει στό σπί τι του.

Ἔ μει να σκε πτι κός καί δέν εἶ πα τί πο τε. Σέ τέ τοι ες 
πε ρι πτώ σεις τά λό γι α δέν χρει ά ζον ται. Ἀ νοί γει δη λα δή 
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τήν πόρ τα, πού κά πο τε εἶ χε κλεί σει πρός τούς πι στούς. 
Σκέ φθη κα ἀ κό μη πώς ἡ κλί ση τῆς κε φα λῆς, ὅ ταν χαι ρε-
τοῦ σε τούς προσ ερ χο μέ νους, θά μπο ροῦ σε νά εἶ ναι καί 
κά ποι α αἴ τη ση συγ γνώ μης. Ποι ός ξέ ρει;

Α ὐ τή κι ἄν εἶ ναι με τά νοι α...
ζ) Σέ κά ποι α πε ρι ο χή τῆς Ἁ γί ας Πε τρού πο λης ὑ πη-

ρε τεῖ σάν ἐ φη μέ ρι ος ὁ π. Ἰ., πού εἶ ναι καί τα κτι κός ἐ-
πι σκέ πτης τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους. Πρώ ην κα θη γη τής πο λυ-
τε χνεί ου τῆς Ἁ γί ας Πε τρού πο λης καί νῦν ἱ ε ρέ ας. Στίς 
ἐγ κα τα στά σεις τοῦ ἐ νο ρι α κοῦ Να οῦ, στόν ὁ ποῖ ο ὑ πη ρε-
τεῖ, λει τουρ γεῖ ἀ δελ φό τη τα εἴ κο σι γυ ναι κῶν Ἀ δελ φῶν 
τοῦ Ἐ λέ ους, τήν ὁ ποί α ὀρ γά νω σε ὁ π. Ἰ. Οἱ ἀ δελ φές αὐ-
τές προ σφέ ρουν ὑ πη ρε σί α σέ ὀγ κο λο γι κό νοσο κο μεῖ ο 
τῆς Ἁ γί ας Πε τρού πο λης. Πα ράλ λη λα δέ μέ τό ἔρ γο τῆς 
ἀ δελ φῆς νο σο κό μου, προ σφέ ρουν καί πνευ μα τι κό ἔρ γο.

η) Τό προ σκύ νη μα, τό ὁ ποῖ ο πρα γμα το ποί η σε ὁ π. 
Θ., κα θη γού με νος τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Ὁ σί ου Ἀρ σε νί ου 
τοῦ Καπ πα δό κου, σέ ἁ γι α σμέ να μέ ρη τῆς Ρωσ σί ας τόν 
πε ρα σμέ νο Ἰ ού λι ο μέ πνευ μα τι κά του τέ κνα, ἔ χει ὁ λο-
κλη ρω θῆ καί οἱ προ σκυ νη ταί κα τευ θύ νον ται μέ πούλ-
μαν στό ἀ ε ρο δρό μι ο Ντο μον τέ το βο γιά τό τα ξί δι τῆς 
ἐ πι στρο φῆς. Κα θ᾿ ὁ δόν μιά ἀ προσ δό κη τη ἔκ πλη ξη πε-
ρι μέ νει τούς προ σκυ νη τάς. Συ νό δευ α τό πούλ μαν καί 
ἐ γώ. Μέ ἕνα τη λε φώ νη μα μοῦ ζη τοῦν νά στα μα τή ση τό 
πούλ μαν σέ συγ κε κρι μέ νο ση μεῖ ο τοῦ δρό μου. Ἐ κεῖ πε-
ρι μέ νει μι κρό ἐ πι βα τη γό (κούρ σα), ἀπό τό ὁ ποῖ ο μό λις 
πλη σι ά ζου με κα τε βαί νει καί ἔρ χε ται πρός ἐ μᾶς ὁ π. Σ., 

πνευ μα τι κός γυ ναι κεί ας μο νῆς Σι βη ρι α νῆς πό λε ως. Τή 
μο νή αὐ τή εἶ χαν ἐ πι σκε φθῆ οἱ Ἕλ λη νες προ σκυ νη ταί 
καί εἶ χαν τύ χει θερ μῆς ὑ πο δο χῆς καί φι λο ξε νί ας. Ὁ π. 
Σ. εἶ ναι ἱ ε ρο μό να χος γε μά τος ζων τά νι α, αὐ θορ μη τι σμό 
καί ἀ γά πη. Ἀ νε βαί νει ἀ νά λα φρα στό πούλ μαν καί οἱ 
προσ κυ νη ταί τόν ὑ πο δέ χον ται μέ ἐ πι φω νή μα τα χα ρᾶς 
καί ἔκ πλη ξης.

Ὑ ψώ νει τόν ἱ ε ρα τι κό σταυ ρό, πού κρέ με ται στό στῆ-
θος του, εὐ λο γεῖ μ̓  αὐ τόν τούς προ σκυ νη τάς λέ γον τας 
μέ δυ να τή φω νή: «Χρι στός Ἀ νέ στη!» καί συ νε χί ζει: «Σᾶς 
με τα φέ ρω τήν ἀ γά πη, τό σε βα σμό καί τίς ἄ πει ρες εὐ-
χα ρι στί ες τῶν ἀ δελ φῶν τῆς Μο νῆς καί τῆς ἡ γου μέ νης 
μο να χῆς Β. Σᾶς εὔ χον ται κα λή ἐ πι στρο φή μέ φύ λα κα 
ἄγ γε λο στήν ἀ γα πη μέ νη μας Ὀρ θό δο ξη Ἑλ λά δα». Κα-
τε βαί νει ἀπό τό πούλ μαν ἀ νά λα φρα, ὅ πως ἀ νέ βη κε, μά 
συγ κι νη μέ νος αὐ τή τή φο ρά καί ἀν ταλ λάσ σει μα ζί μας 
εὐ χές καί ἀ σπα σμούς. Τήν ὥρα ἐ κεί νη ὁ π. Θ. ἀ φαι ρεῖ 
ἀπό τό λαι μό του τό ὀρ θο πε δι κό κο λά ρο, δι ό τι τόν τα-
λαι πω ρεῖ κά ποι ο αὐ χε νι κό πρό βλη μα. Ὁ π. Σ. τόν ἀγ-
κα λι ά ζει καί φι λεῖ τόν τρά χη λό του λέ γον τας: «Ἄ φη σε 
ἀ δελ φέ νά πά ρω λί γο ἀπό τόν πό νο σου». Ὁ π. Θ. τοῦ 
ἀ παν τᾶ: «∆έ μέ συμ φέ ρει, θά χά σω τό μι σθό μου». Κι ὁ 
π. Σ. ἐ πι μέ νει λέ γον τάς του: «Ἄ φη σε ἀ δελ φέ ἀπό τήν εὐ-
λο γί α αὐ τοῦ τοῦ μι σθοῦ νά στά ξη καί σέ μέ να μία στα-
γό να. Τήν ἔχω ἀ πό λυ τη ἀ νάγ κη».

Σκη νές εὐ αι σθη σί ας καί γνή σι ας ἀ γά πης Χρι στοῦ.
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Ε ΠΙ ΛΟ ΓΟΣ

Οἱ καμ πά νες τῶν ἱ ε ρῶν να ῶν τῆς μαρ τυ ρι κῆς ρωσ-
σι κῆς Γῆς, πού ἔ μει ναν βου βές γιά ἑ βδο μήν τα ὁ λό κλη ρα 
χρό νι α, ξα να χτυ ποῦν καί πά λι, δι α λα λών τας στά πέ-
ρα τα τῆς ἀ χα νοῦς αὐ τῆς χώ ρας ὅτι ἡ Ὀρ θο δο ξί α εἶ ναι 
ζων τα νή καί κα λεῖ τά παι δι ά της νά ἐ πι στρέ ψουν στήν 
πί στη τῶν πα τέ ρων τους. 

Θά τήν ἀ κού σουν;
Ὁ χρό νος θά δεί ξη.
Ἐ μεῖς ἄς εὐ χη θοῦ με ὁ λό ψυ χα νά εἶ ναι πει στι κό αὐ-

τό τό κά λε σμα καί ὁ ρωσ σι κός λα ός νά ἐ πι στρέ ψη στά 
πά τρι α ἤ θη.

Ὅλα εἶ ναι εὐ οί ω να.
Ἡ μι κρή ζύ μη ὑ πάρ χει. Ἡ ἐλ πί δα εἶ ναι ζων τα νή. Ὁ 

Θε ός εἶ ναι μα ζί μας. Καί «εἰ ὁ Θε ός με θ᾿ ἡ μῶν, τίς κα θ᾿ 
ἡ μῶν;».
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† ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

ΤΩΝ ΘΩΜΑ∆ΩΝ
(1935-2007)

Μοναστική Συνοδεία τῶν Θωμάδων

Τό νά μι λή σου με γιά τόν Γέ ρον τά μας εἶ ναι πρᾶ γμα 
πο λύ δύ σκο λο. Γιά ἄλ λους γρά φεις πιό εὔ κο λα, γιά 

τόν Γέ ρον τά σου ὅ μως πο λύ δύ σκο λα.
Ἄς ποῦ με ὅ μως ὅ ,τι θυ μό μα στε.
Ὁ Γέ ρον τας κα τα γό ταν ἀπό τόν Πει ραι ᾶ. Γεν νή θη κε 

τό 1935. Ὁ πα τέ ρας του ἐ λέ γε το Ἀ θα νά σι ος καί ἡ μη τέ-
ρα του Ἀ θα να σί α. Στό Ἅ γι ον Ὄρος ἦλ θε σέ ἡ λι κί α 14 
ἐ τῶν.

Στό ἅ γι ο βά πτι σμα τοῦ ἔ δω σαν τό ὄ νο μα Νι κό λα-
ος, γι α τί γεν νή θη κε ἀ νή με ρα τοῦ ἁ γί ου Νι κο λά ου. Ὁ 
μι κρός Νι κο λά κης ἦ ταν πο λύ κα λό παι δί. Ἦ ταν ὑ πά-
κου ος καί ἤ ρε μος, ὅ πως καί σέ ὅλη του τήν ζω ή. Ἀλ λά 
καί ὅ λοι τῆς οἰ κο γε νεί ας του ἦ σαν εἰ ρη νι κοί ἄν θρω ποι. 
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λα βέ στα το καί πο λύ ἀ σκη τι κό, πού δέν εἶ χε βγῆ πο τέ 
ἀπό τό Ἅ γι ον Ὄ ρος. Ὁ γε ρο -Παῦ λος ἦ ταν τῆς νο ε ρᾶς 
προ σευ χῆς καί εἶ χε πο λύ κα λές σχέ σεις μέ ὅ λους τούς 
ἀ σκη τές καί ἡ συ χα στές τῆς ἐ πο χῆς του. Κά ποι οι Γρη γο-
ρι ά τες, ὅ πως ὁ π. Ἀν δρέ ας, ἦ ταν φί λοι του. Τόν ἐ πι σκε-
πτόταν τα κτι κά καί τόν εὐ λα βοῦν το πο λύ. Ὁ γε ρο -Παῦ-
λος εἶ χε πο λύ κα λές σχέ σεις καί μέ τόν Κα θη γού με νο τῆς 
Μο νῆς Γρη γο ρί ου, τόν π. Ἀ θα νά σι ο. 

Tό 1952 ἦλ θε στήν συ νο δεί α τῶν Θω μά δων καί ὁ νῦν 
Γέ ρον τας, ὁ πα πα -Θω μᾶς, πού ἐ λέ γε το τό τε Ἀν τώ νι ος, 
σέ ἡ λι κί α 11 ἐ τῶν. Ἔ τσι ὁ Νι κό λαος καί ὁ Ἀν τώ νι ος ἔ-
ζη σαν ἀπό μι κρά παι δι ά μα ζί. Βρῆ καν ὅ μως κα τάλ λη λο 
πνευ μα τι κό κλῖ μα τήν στορ γι κή προ στα σί α τοῦ σε βα-
σμί ου Γέ ρον τος Θω μᾶ.

Τόν Γέ ρον τα Θω μᾶ εἶ χε γνω ρί σει καί ὁ π. Γε ώρ γι ος, 
ὁ νῦν Κα θη γούμε νος τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Γρη γο ρί ου, ὅ ταν 
ἀ κό μη ἦ ταν ἡ γού με νος στήν Μο νή τοῦ Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου 
Ἁρ μᾶ τῆς Χαλ κί δος. Μά λι στα ὁ γε ρο -Θω μᾶς, βλ έ πον-
τας τόν πό θο καί τό ἐν δι α φέ ρον τοῦ π. Γε ωρ γί ου γιά 
τά Πα τε ρι κά, τοῦ εἶ χε πεῖ τό τε: «Ἐ σέ να σέ βλέ πω στό 
Ἅ γι ον Ὄ ρος». ∆ύ ο -τρί α χρό νι α με τά τήν ἐ κλο γή του ὡς 
ἡ γου μέ νου στήν Μο νή Γρη γο ρί ου, ὁ π. Γε ώρ γι ος ἦλ θε 
στήν πα νή γυ ρί μας καί λει τούρ γη σε ἐ δῶ. Ἔ τσι ἐκ πλη-
ρώ θη κε αὐ τό πού τό τε εἶ χε ἐμ πνευ σθῆ ὁ γε ρο -Θω μᾶς.

Κά τω λοι πόν ἀπό τήν πνευ μα τι κή σκέ πη τοῦ Γέ ρον-
τος Θω μᾶ καί τοῦ π. Παύ λου στήν κα τάλ λη λη ἡ λι κί α ὁ 
Νι κό λα ος καί ὁ Ἀν τώ νι ος ἔ γι ναν μο να χοί. Ὀ νο μά στη κε 

Ὁ Νι κό λα ος βο η θοῦ σε τήν μη τέ ρα του στήν ἑ τοι μα σί α 
τοῦ φα γη τοῦ. Γἰ  αὐ τό καί ἤ ξε ρε νά μα γει ρεύ ῃ πο λύ κα-
λά. Τήν βο η θοῦ σε ἀ κό μη καί στό πλέ ξι μο καί στίς ἄλ λες 
δου λει ές, γι α τί ἦ ταν πολ λά ἀ δελ φά κι α. Πή γαι νε καί τό 
φα γη τό στίς ἀ δελ φές του πού δού λευ αν στό ἐρ γο στά σι ο 
«Κε ρά νης».

Με τά τόν πό λε μο τοῦ '40 ἕ νας ἱ ε ρο μό να χος ἀπό τήν 
κα λύ βη τοῦ ἁ γί ου Ἀ πο στό λου Θω μᾶ, ὀ νό μα τι Φί λιπ-
πος, βγῆ κε στόν κό σμο καί ἔ κτι σε στόν Πει ραι ᾶ μία Ἐκ-
κλη σί α, τόν Ἅ γι ο Φα νού ρι ο, καί ἀρ γό τε ρα ἀ κό μη μία 
στήν Γλυ φά δα, τήν Ἁ γί α Τρι ά δα. Στόν Ἅ γι ο Φα νού ρι ο 
γνω ρί στη κε μέ τήν οἰ κογέ νει α τοῦ Νι κο λά κη. Ὁ μι κρός 
Νι κό λα ος εἶ χε ὡ ραί α φω νή, ἔ ψαλ λε καί ἔλε γε τόν Ἀ-
πό στο λο στήν Ἐκ κλη σί α. Ὅ ταν κά πο τε κα τέ βη κε στόν 
Πει ραι ᾶ ὁ γε ρο -Θω μᾶς, ὁ Γέ ρον τας τῆς συ νο δεί ας τῶν 
Θω μά δων, ρώ τη σε ὁ π. Φί λιπ πος τόν μι κρό Νι κο λά κη: 
«Μή πως θέ λεις νά πᾶς μέ τόν Γέ ρον τα στό Ἅ γι ον Ὄ ρος; 
Νά γί νῃς ψάλ της; Νά γί νῃς χρυ σο χό ος; Νά γί νῃς πα πᾶς 
με θαύ ρι ο; Σοῦ ἀ ρέ σει;». Καί ἐ κεῖ νος εἶ πε: «Θέ λω». Καί 
πρά γμα τι τόν πῆ ρε ὁ γε ρο -Θωμᾶς μα ζί του καί τόν ἔ φε-
ρε στό Ἅ γι ον Ὄ ρος, στήν ἀ δελ φό τη τα τῶν Θω μά δων. 
Ἡ ἀ δελ φό τη τά μας λέ γε ται τῶν Θω μά δων ἀπό τήν Ἐκ-
κλη σί α τῆς καλύ βης μας, πού εἶ ναι ἀ φι ε ρω μέ νη στόν ἅ-
γι ο Ἀ πό στο λο Θω μᾶ.

Τό 1949, ὅ ταν πρω το ῆλ θε ὁ Νι κό λα ος στήν συ νο δεί α 
τῶν Θω μά δων, ἐ κτός ἀπό τόν Γέ ρον τα Θω μᾶ βρῆ κε καί 
τόν γέ ρον τα Παῦ λο ἀπό τήν ∆η μη τσά να, ἄν θρω πο εὐ-
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Ὁ Γέ ρον τας π. Κυ πρι α νός ἦ ταν ἀπό τούς πιό ἀ γα πη-
τούς μο να χούς στό Ἅ γι ον Ὄ ρος. Ὅ λοι ἐ θαύ μα ζαν τό 
ἤ ρε μο καί ἡ σύ χι ο τοῦ χα ρα κτῆ ρος του καί πῶς ἔ ψαλ λε 
τό σο ἤ ρε μα.  

Α ὐ τό ὅ μως πού κυ ρί ως τόν ἔ κα νε πο λύ ἀ γα πη τό ἦ ταν 
ὅτι πο τέ δέν κα τέ κρι νε. ∆έν ἤ θε λε νά σχο λι ά ζων ται καί 
νά κρί νων ται οἱ ἄλ λοι.  

Μιά φο ρά κά ποι ος εἶ χε κά νει ἕνα σο βα ρό σφάλ μα 
καί ὅ λοι τοῦ ἔ κα ναν αὐ στη ρή πα ρα τή ρη σι. Τό τε ὁ Γέ-
ρον τας ρώ τη σε: «∆ρυ ός πε σού σης, πᾶς ἀ νήρ ξυ λεύ ε-
ται;». ∆έν πα ρα συ ρό ταν εὔ κο λα ἀπό τά γε γο νό τα νά 
γί νῃ σκλη ρός. Ἦ ταν πο λύ ἐ πι ει κής μέ τούς ἄλ λους. Ὅ-
ταν ἄ κου γε δο γμα τι σμούς ἤ φα να τι κά πρά γμα τα, ἔ λε-
γε: «Ὁ δο κῶν ἑ στά ναι βλε πέ τω μή πέ σῃ» ἤ «συνή θως 
πο νη ρός βί ος γεν νᾶ πο νη ρά δό γμα τα». Ὅ ταν κά ποι ος 
μο να χός παρα τη ροῦ σε κά ποι ον κο σμι κό, λα ϊ κό ἤ ἱ ε ρέ α 
ἐκ τοῦ κό σμου, δη μο σί ως, ὅ πως π.χ.: «Γι α τί κου ρεύ ε σαι; 
ἤ γι α τί κα πνί ζεις;», στόν Γέ ρον τα δέν ἄ ρε σε αὐ τό. Στε-
νο χω ρι ό ταν πο λύ. Μᾶς ἔ λε γε με τά ἰ δι αι τέ ρως: «Κοί τα, 
δέν εἶ ναι κα λό πρᾶ γμα αὐ τό. Ἔ λεγ ξον με τα ξύ σοῦ καί 
αὐ τοῦ μό νου». Κι ἄν ἄ κου γε γιά κά ποι ον κά τι, θά εὕ-
ρι σκε τόν τρό πο νά δι και ο λο γή σῃ τό πρᾶ γμα, γιά νά 
μή βγῇ ἀπό τό στό μα του κα τά κρι σις καί κα τη γο ρί α. 
Α ὐ τό ἀ πε δεί κνυ ε ὅτι ἦ ταν ἄν θρω πος ἀ ρε τῆς. Μά λι στα 
ὁ πα πα -Ἐ φραίμ ὁ Κα του να κι ώ της ἔ λε γε: «Ὁ Κυ πρι α-
νός, βά θος, πλά τος, ὕ ψος». Ἀ πο δει κνύ ει ὅτι ἔ χει ἀ ρε τή ὁ 
ἐ ρη μί της πού εἶ ναι αὐ στη ρός μέ τόν ἑ αυ τό του καί ἐ πι-

ὁ πρῶ τος Κυ πρι α νός καί ὁ δεύ τε ρος Θω μᾶς. Ἔ μα θαν 
μα ζί τήν τέ χνη τῆς ἀρ γυ ρο χο ΐ ας ἀπό τούς Γε ρον τά δες 
καί τήν βυ ζαν τι νή ἐκκλη σι α στι κή μου σι κή ἀπό τόν ὀ-
νο μα στό δά σκα λο π. ∆ο σί θε ο τόν Κα του νακι ώ τη τόν 
ἀ όμ μα το. Τά πρῶ τα μα θή μα τα τῆς μου σι κῆς τά πῆ ραν 
ἀπό τόν π. Παῦ λο. Ὅ μως τε λει ο ποι ή θη καν κον τά στόν 
π. ∆ο σί θε ο πού ἦ ταν ἄ ρι στος μου σι κός. Γἰ  αὐ τό καί οἱ 
δυό τους ἔ τρε φαν με γά λη εὐ γνω μο σύ νη πρός αὐ τόν.

Ὁ π. Κυ πρι α νός χει ρο το νή θη κε δι ά κο νος ἀπό τόν 
Μι λη του πό λε ως Να θα να ήλ καί στήν συ νέ χει α ἱ ε ρεύς. 
Στό ση μεῖ ο αὐ τό πρέ πει νά ἀ να φέ ρου με ὅτι ἐπί πολ λά 
χρό νι α οἱ Θω μά δες δέν εἶ χαν ἱ ε ρέ α. Καί ὁ Γέ ρων Θω μᾶς 
καί ὁ π. Παῦ λος ἦ ταν ἁ πλοῖ μο να χοί. Γἰ  αὐ τό καί τίς 
ἑ ορ τές καί Κυ ρι α κές πή γαι ναν ἤ στά γει το νι κά κελ λι ά 
πού εἶ χαν ἱ ε ρέ α ἤ στό Κυ ρι α κό τῆς Ἁ γί ας Ἄ ννης πού 
βρι σκό ταν σέ με γά λη ἀ πό στα σι. Πη γαι νο έρ χον ταν πολ-
λές φο ρές, καί μέ σα στήν νύ χτα καί μέ βρο χές καί μέ 
κρύ α πο λύ συ χνά. Ἀφ᾿ ὅ του ὅ μως ἔ γι νε ἱ ε ρέ ας ὁ π. Κυ-
πρι α νός, ὅ ταν ἔ φθα σε στήν νό μι μη ἡ λι κί α τῶν 30 ἐ τῶν, 
ἐ λει τουρ γοῦν το πλέ ον στήν Ἐκ κλη σί α τῆς κα λύ βης μας.

Γιά πρώ τη φο ρά βγῆ κε ἀπό τό Ἅ γι ον Ὄ ρος με τά 
ἀπό εἴ κο σι χρό νι α. Τό τε πῆ γε νά δῇ καί τήν μη τέ ρα του. 
Ἦ ταν ἤδη πα πᾶς. Μά λι στα τό τε ἐ πι σκέ φθη καν καί τόν 
μα κα ρι στό μη τρο πο λί τη Κο ρίν θου κυ ρό Παν τε λε ή μο να, 
πού ἦ ταν Ἁ γι ο ρεί της –Λαυ ρι ώ της– καί μέ τόν ὁ ποῖ ο εἶ-
χαν πο λύ κα λές σχέσεις, καί τόν δι ά βα σε πνευ μα τι κό.
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πα πα -Ἐ φραίμ καί ὁ γερο -Χρι στό δου λος ἦ ταν οἱ πρῶ τοι 
κτί το ρες τοῦ ἡ συ χα στη ρί ου μας. Μᾶς ἀγα ποῦ σαν πά-
ρα πο λύ. Α ὐ τοί μᾶς ἔ δω σαν τά πρῶ τα χρή μα τα γιά νά 
κτίσου με τό ἡ συ χα στή ρι ό μας.

Α ὐ τό πού συ νε τέ λε σε ἀ κό μη στήν κα τά Θε όν προ κο-
πή του ἦ ταν ἡ σκλη ρα γω γί α καί ἡ ἀ νέ χει α. Ὁ π. Κυ πρι-
α νός κου βα λοῦ σε τό ἀ λεύ ρι καί τό σι τά ρι καί τό νε ρό 
ἀπό τήν θά λασ σα στόν ὦ μο. ∆ι ό τι, ὅ ταν ἦλ θε τό 1949, 
δέν ὑ πῆρ χαν οὔ τε νε ρό οὔ τε μου λά ρι α στήν Μι κρά Ἁ-
γί α Ἄν να. Τό νε ρό ἦλ θε τό 1972 καί μου λά ρι α ἐμ φα νί-
στη καν τό 1973. Ὅλα αὐ τά τά χρό νι α ὅ λα τά πρά γμα τα 
καί ὁ γε ρο -Θω μᾶς καί ὁ π. Κυ πρι α νός, ὡς νέο κα λο γέ ρι 
τότε, τά κου βα λοῦ σαν στόν ὦμο ἀπό τά Κα ρού λι α καί 
τόν ἀρ σα νᾶ τῆς Ἁ γί ας Ἄν νης. Ἀλ λά καί ἡ «ἐν ἐ πι γνώ-
σει» ἀ νέ χει α βο ή θη σε πο λύ. Γι α τί θά μπο ροῦσαν νά φύ-
γουν. Τόν π. Κυ πρι α νό τόν κά λε σαν νά γί νῃ ἡ γού με νος 
στήν Μονή Ξε νο φῶν τος καί στήν Μο νή Παν το κρά το-
ρος. Μᾶς κά λε σαν ἐ πί σης καί στήν Μο νή Βα το πε δί ου. 
Ὁ Γέ ρον τας μᾶς εἶ χε πεῖ τό τε: «Ἄν θέ λε τε, πᾶ τε». Σ᾿ αὐ-
τόν ἄ ρε σε πά ρα πο λύ αὐ τός ἐδῶ ὁ τό πος. Ὁ κό πος αὐ-
τός. Τόν ἔ κα νε μέ τήν θέ λη σί του.

Στίς Ἀ γρυ πνί ες οὐ δέ πο τε κοι μή θη κε. Οὔ τε καί στήν 
τε λευ ταί α του Ἀγρυ πνί α στούς ∆α νι η λαί ους, προ τοῦ 
φύ γῃ στόν Θε ό, κοι μή θη κε. Πο τέ δέν ἀ νέ βη κε σέ μου-
λά ρι, γι α τί λυ πό ταν τά ζῶ α. Τό ἔ κα νε ὅ μως καί γιά ἄ-
σκη σι. Περ πα τοῦ σε πά ρα πο λύ στούς δρό μους ἐ δῶ. Τήν 
νύ χτα κα τέ βαι νε στά Κατου νά κι α γιά νά λει τουρ γῇ 

ει κής μέ τούς ἄλ λους, δι ό τι τό ἀ πα ρά κλη το τῶν ἐ ρη μι-
κῶν τό πων καί ἡ μο νο το νί α τῆς ζω ῆς κά νει ἐ νί ο τε τούς 
ἐ ρη μί τες σκλη ρούς.

Ἡ ἀ ρε τή του ὅ μως αὐ τή ὠ φεί λε το στό ὅτι ἔ ζη σε ἐπί 
πολ λά χρό νι α ὡς ὑ πο τα κτι κός. ∆έν θέ λη σε νά ζή σῃ μό-
νος του στήν ἔ ρη μο ἀλ λά ὡς ὑ πο τα κτικός. Ὁ πό τε ἡ μο-
νο το νί α καί ἡ ἡ συ χί α τῆς ἐ ρή μου ἦ ταν πο λύ βο η θη τι κά 
στοι χεῖ α γιά τήν πνευ μα τι κή του προ κο πή. Ἔ κα νε ὑ πα-
κο ή «ἐν ἐ πι γνώ σει».

Εἶ χε βέ βαι α καί πο λύ κα λούς καί σο βα ρούς γε ρον-
τά δες. ∆ι ό τι καί ὁ γε ρο -Θω μᾶς ἦ ταν ἄν θρω πος ἀ ρε τῆς. 
Ἀ πέ φευ γε καί αὐ τός νά κα τα κρί νῃ. Συ νή θι ζε νά λέ γῃ 
γιά ὅ λους: «Κα λός ἄν θρω πος». Θυ μό μα στε ὅτι καί στήν 
Μο νή Γρη γο ρί ου ἔ λε γαν: «Τί κά νει ὁ γε ρο -Θω μᾶς, κα-
λός ἄν θρω πος;». Σπα νι ώ τα τα ἔ λε γε γιά κά ποι ον: «Ἅ γι ος 
ἄν θρω πος». «Ἅ γι ο» ἔ λε γε τόν γέ ρον τα Καλ λί νι κο τόν 
Ἡ συ χα στή. Ὅ μως τήν φρά σι «κα λός ἄν θρω πος» τήν ἔ-
λε γε γιά ὅ λους.

Ἡ ὑ πα κο ή καί ὁ σε βα σμός τοῦ Γέ ρον τα Κυ πρι α νοῦ ἐ-
πε κτει νό ταν καί στούς ὑ πο λοί πους Γε ρον τά δες τῆς Σκή-
της μας. Γι α τί ἐδῶ στήν Σκή τη εἴ μαστε μία οἰ κο γέ νει α. 
Καί μπο ρεῖ νά σοῦ εἰπῇ μία συμ βου λή καί ὁ γεί το νας. 
Ἔ ζη σε μα ζί μέ τόν π. Γε ρά σι μο τόν Ὑ μνο γρά φο, τόν 
Γέ ρον τα Γε ρόν τι ο τῶν ∆α νι η λαί ων, τόν πα πα -Ἐ φραίμ 
τόν Κα του να κι ώ τη, τόν γε ρο -Χρι στό δου λο ἀπό τά Κα-
του νά κι α. Μά λι στα ὁ γε ρο -Χρι στό δου λος με τά τήν θεί α 
Λει τουρ γί α ἐ δί δα σκε. Νά ποῦ με στό ση μεῖ ο αὐ τό ὅτι ὁ 
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Εἶ ναι με γά λη τι μή γιά κά ποι ον μο να χό τό νά εἶ ναι πα-
ρών στήν κοί μη σι τοῦ Γέ ρον τά του καί ση μεῖ ο ὅτι εἶ ναι 
κα λός μο να χός. Ὁ πρῶ τος Κυπρι α νός τῆς συ νο δεί ας μας 
χαι ρέ τη σε τήν ἡ μέ ρα τῆς ἑ ορ τῆς τοῦ ἀ πο στό λου Θω μᾶ 
καί με τά πέ θα νε. Τόν δεύ τε ρο Κυ πρι α νό τόν σή κω σαν 
στά χέ ρι α τους ὁ γε ρο -Θω μᾶς καί ὁ γε ρο -Παῦ λος, καί 
στά χέ ρι α τοῦ τρί του Κυ πρι ανοῦ –αὐ τοῦ γιά τόν ὁ ποῖ ο 
ἀ να φε ρό μα στε τώ ρα– πέ θα νε ὁ γε ρο -Θω μᾶς, ὁ Γέροντάς 
του. Ὅ ταν ἀρ ρώ στη σε ὁ γε ρο -Θω μᾶς κα θόμα σταν κά θε 
βρά δυ καί ἀπό ἕ νας ἐκ πε ρι τρο πῆς δί πλα του. Τό τε λευ-
ταῖ ο ὅ μως εἰ κο σα ή με ρο, πού ὁ γε ρο -Θω μᾶς βά ρυ νε πε-
ρισ σό τε ρο καί περ νοῦ σε πο λύ δύ σκο λα, ἔ μενε συν έχει α 
μα ζί του ὁ π. Κυ πρι α νός. Ἤ μα σταν βέ βαι α καί ἐ μεῖς μα-
ζί του, ἀλ λά τήν με γα λύ τε ρη ὑ πο μο νή τήν ἔ κα νε ὁ π. Κυ-
πρι α νός. Ἡ ἀ γά πη τοῦ πα πα -Κυ πρι α νοῦ ἀλ λά καί τοῦ 
πα πα -Θω μᾶ στόν Γέ ρον τά τους ἦ ταν τό σο με γά λη, πού 
στήν κη δεί α του δέν μπό ρε σαν νά κά νουν Τρι σά γι ο ἀπό 
τήν συγ κί νησι. Ἦ ταν ὁ πα τέ ρας τους. 

Λέ νε ἐδῶ στό Ἅ γι ον Ὄ ρος ὅ τι, ἄν δέν θά ψῃς γέ ρον-
τα, εἶ σαι ἄ χρηστος. ∆η λα δή εἶ ναι δεῖ γμα ἀ ρε τῆς νά ὑ-
πη ρε τή σῃς τά γε ρον τά κι α καί τούς ἀρ ρώ στους. Καί ὁ 
π. Κυ πρι α νός ἀ γα ποῦ σε πο λύ τά γε ρον τά κι α ἐδῶ στήν 
γει το νι ά μας. Μό λις ζύ μω νε, τούς πή γαι νε ἀ μέ σως ψω μί. 
Γἰ  αὐ τό καί αὐ τά τόν ἀ γα ποῦ σαν.

Στίς δύ σκο λες πε ρι στά σεις ὁ Γέ ρον τας δέν ἔ χα νε τήν 
πί στι του στόν Θεό οὔ τε τήν ψυ χραι μί α του. Κά πο τε 
τόν ρώ τη σε ἕ νας τα ξι τζῆς σχε τι κά μέ μία δι έ νε ξι πού ὑ-

στόν γε ρο -Χρι στό δου λο, ὅ που ἦ ταν ὁ Καλ λί νι κος ὁ Ἡ-
συ χα στής. Ἀπό με γά λο σε βα σμό στόν γέ ρον τα Καλ λί νι-
κο τόν Ἡ συχα στή κα τέ βαι νε κά θε Σάβ βα το σχε δόν καί 
λει τουρ γοῦ σε στά γε ρον τά κι α, στόν γε ρο -Χρι στό δου λο 
καί στόν γε ρο -Καλ λί νι κο, τόν ὑ πο τα κτι κό του.

Στήν με τά νοι ά του πα ρέ μει νε μέ χρι τέ λους μέ τήν 
θέ λη σί του. Καί αὐτό λοι πόν, τό νά πα ρα μεί νῃς μέ χρι 
τέ λους «ἐν ἐ πι γνώ σει» σέ ἕνα μέ ρος, σέ κά νει νά τό ἀ-
γα πή σῃς. Α ὐ τό βο η θά ει πο λύ στήν κα τά Θε όν προ κο πή 
σου. Λέ ει τό ρη τό: «Οὐχ ὁ τό πος ἀλ λά ὁ τρό πος». Ὅ μως 
ἔ παι ξε ρό λο καί τό ἡ συχα στι κό καί τό ἀ σκη τι κό τοῦ τό-
που αὐ τοῦ. 

Τήν με τά νοι α τήν εἶ χε σέ με γά λη πε ρι ω πή, ὅ πως δι-
δά χθη κε καί ἀπό τόν Γέ ρον τά του, τόν γε ρο -Θω μᾶ. Ἔ-
λε γε μά λι στα ὁ γε ρο -Θω μᾶς: «Προ τι μῶ νά σφα χτῶ, πα-
ρά νά φύ γω ἀπό τήν με τά νοι ά μου». Καί γιά πολ λούς 
μο να χούς πού περ νοῦ σαν ἀπό δῶ καί εἶ χαν λο γι σμούς 
νά πᾶ νε κά που ἀλ λοῦ, ὁ μέν γε ρο -Θω μᾶς, ὡς γνή σι ος 
Μα νι ά της, ἔ λε γε: «∆έν εἶ ναι δυ να τόν νά πῶ σέ κά ποι ον 
πού ἔ φυ γε ἀπό τήν με τά νοι ά του ὅτι κα λά ἔ κα νες», ὁ δέ 
πα πα -Κυ πρι α νός δέν ἔ λε γε τί πο τε, ὡς ὀ λι γό λο γος πού 
ἦ ταν, ἀλ λά ἐ ξέ φρα ζε τό ἴ δι ο πρᾶ γμα μέ τό πα ρά δει γμά 
του. Θε ω ροῦ σαν τήν με τά νοι α ἱ ε ρό μυ στή ρι ο. Γἰ  αὐ τό 
καί ἀ ξι ώ θη κε ὁ Γέ ρον τας Κυ πρι α νός νά συμ πα ρα στα θῇ 
μέ χρι τέ λους στόν Γέ ρον τά του καί νά πά ρῃ τήν εὐ χή 
του.
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γί ας Ἄν νης μέ πί στι καί ἐμ πι στο σύνη στόν Θεό τοῦ χά-
ρι σε τήν ἀ δι ά λει πτη μνή μη τοῦ Θε οῦ. ∆έν ὑ πῆρ χε στι γμή 
πού νά μή προ σεύ χε ται. Καί μέ τό κομ πο σκοι νά κι βε βαί-
ως, πού πάν το τε συ νή θι ζε νά ἔχῃ στά χέ ρι α του, ἀλ λά 
καί χω ρίς αὐ τό. Ὁ νοῦς του δέν ξέ φευ γε ἀπό τόν Θε ό. 
Τήν προ σευ χή του ὅ μως πο τέ δέν τήν ἔ κα νε γιά ἐ πί δει-
ξι. Τήν πε ρι φρου ροῦ σε. Πο τέ κα νείς δέν τό κα τα λά βαι-
νε. Ὅ μως ἐ μεῖς πού ζού σα με κον τά του κα τα λα βαί να με 
ὅ τι, καί ἄρ ρω στος πού ἦ ταν ἀλ λά καί τίς ἄλ λες ὧ ρες, 
εἶ χε συ νέ χει α τήν σκέ ψι του καί τήν καρ δι ά του στήν 
προσευ χή. Εἶ χε πο λύ κα λές σχέ σεις καί μέ τούς ἡ συ χα-
στές, τούς ἀν θρώ πους τῆς προ σευ χῆς. Ἐ πι σκε πτό ταν 
ἀπό μι κρό παι δί μέ τόν γε ρο -Παῦ λο τόν γε ρο -Ἰ ω σήφ 
τόν ἡ συ χα στή, πού ἦ ταν ἐδῶ δί πλα. Εἶ χε πο λύ κα λές 
σχέ σεις μέ τόν γε ρο -Ἄν θι μο τόν ἡ συ χα στή στόν Εὐ αγ γε-
λι σμό, τόν πα πα -Ἐ φραίμ στά Κατου νά κι α καί τόν πα-
πα -Μό δε στο στήν Κε ρα σι ά.

 Τό νά μή ὁ μι λῇ κα νείς πο λύ εἶ ναι ἀ σκη τι κή ἀ ρε τή. 
Οἱ ἡ συ χα στές καί οἱ ἀ σκη τές ἀ πο φεύ γουν τίς πολ λές δι-
δα σκα λί ες. ∆ι δά σκουν ὅ μως μέ τό παρά δει γμά τους. Ὁ 
Γέ ρον τας ἐκ φύ σε ως δέν ἦ ταν τῶν πολ λῶν λό γων. Ἦ ταν 
ἀ κου στι κός τύ πος. Στό τρα πέ ζι πού κα θό μα σταν νά φᾶ-
με, ὅ ταν μι λού σα με μέ τούς ἐ πι σκέ πτες, αὐ τός πα ρέ με νε 
σι ω πη λός. Τοῦ λέ γα με: «Γέ ρον τα, θά νο μί ζῃ ὁ κό σμος 
ὅτι σέ ἔ χου με ἀ πα γο ρευ μέ νο». Τόν πα ρα κα λού σα με νά 
πῇ κά τι, ἀλ λά αὐ τός ἀ πέ φευ γε. 

πῆρ χε τό τε με τα ξύ τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἐκ κλη σί ας 
τῆς Ἑλ λά δος καί τῆς Κυ βερ νή σε ως καί αὐ τός ἀ πήν τη-
σε: «Ἄ κου σε ἀ γα πη τέ. Α ὐτοί δέν μπο ροῦν νά λύ σουν τό 
πρό βλη μα στήν Βου λή καί θά τό λύ σου με ἐ μεῖς μέ σα στό 
τα ξί;». Ὅ ταν συ νέ βαι ναν τά γε γο νό τα τοῦ Πο λυ τε χνεί-
ου, ὁ Γέ ρον τας βρι σκό ταν στόν Πει ραι ᾶ. Ἔ γρα ψε τό τε 
ἕνα λα κω νι κό γράμ μα στόν πα πα -Θω μᾶ: «Ἐν Πει ραι εῖ 
17 Νο εμ βρί ου 1973. ∆ι ά κο -Θω μᾶ, ἡ κα τά στα σις ἐδῶ εἶ-
ναι ἄς 'τα». Α ὐ τό ἦ ταν ὅλο τό γράμ μα. Ἦ ταν πάν τα ἤ-
ρε μος. ∆έν τα ρασ σό ταν εὔ κο λα. Ἀ πόρ ροι α καί αὐ τό τῆς 
ζω ῆς πού ἔ ζη σε. Συ νέ πει α τῆς πί στε ως καί ἐμ πι στο σύ νης 
του στόν Θε ό. ∆ι ό τι ὁ Γέ ρον τας ἔ ζη σε σέ δύσκο λα χρό-
νι α. Χω ρίς νε ρό, χω ρίς τί πο τε. Μέ με γά λη ἄ σκη σι καί 
κα κου χί α καί ὑ πο μο νή. Καί ἄν δέν εἶ χε πί στι καί ἐμ πι-
στο σύ νη στόν Θε ό, δέν θά ἔ με νε ἐ δῶ. 

Μά λι στα κα τά τά πρῶ τα χρό νι α του ἐδῶ στήν Μι-
κρά Ἁ γί α Ἄν να ἄ κου γαν ὁ π. Κυ πρι α νός, ὡς νε α ρός μο-
να χός τό τε, καί ὁ Γέ ρον τάς του γέ ρο -Θω μᾶς τίς νύ χτες 
ἀ πέ ναν τι ἀπό τά κελ λι ά τους φω νές δαι μο νι κές πού ἔ-
λε γαν: «Νά φύ γε τε, νά φύ γε τε. ∆έν μπο ρεῖ τε νά ζή σε τε 
ἐδῶ στήν ἔ ρη μο. Τό μέ ρος εἶ ναι ἀ πα ρη γό ρη το. ∆έν θά 
τά βγά λε τε πέ ρα». Καί με τά ἀπό λί γο: «Ὄ χι, κα λά εἶ ναι 
ἐ δῶ, κα λά εἶ ναι». Ἄ κου γαν δη λα δή φω νές καί ἔ τσι καί 
ἔ τσι. Μᾶς δι η γεῖ το ἀρ γό τε ρα ὁ Γέ ρον τας Κυ πρι α νός τί 
ἀ γῶ να ἔ κα ναν τό τε.

Ἡ ἐν ὑ πα κο ῇ στούς Γε ρον τά δες του πα ρα μο νή του 
στήν ἀ σκη τι κή καί ἡ συ χα στι κή πε ρι ο χή τῆς Μι κρᾶς Ἁ-
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πα πα -∆ι ο νύ σι ο τῶν Γε ρα σι μαί ων. Ἄρ χι σε νά ἐ ξο μο λο-
γῇ, ὅ ταν ἐ κοι μή θη σαν οἱ Πα τέ ρες αὐ τοί. 

Κά πο τε, πρός τό τέ λος τῆς ζω ῆς του, τόν ρω τή σα με: 
«Γέ ρον τα, τί θά κά νου με τώ ρα μέ αὐ τά πού γί νον ται μέ 
τόν Οἰ κου με νι σμό;». Καί ἀ πήν τη σε: «Ὅ ,τι θέ λε τε, κάντε». 
∆έν πῆ ρε κά ποι α θέ σι. ∆έν εἶ πε: «Κόψ τε τό μνημό συνο ἤ 
κάν τε αὐ τό». Α ὐ τή ἡ με τρι ο πά θει α ἐ ξέ φρα ζε καί με γά λη 
ἐ λευ θε ρί α. Γι ά τό θέ μα τοῦ μνη μο σύ νου ἀ κο λου θοῦ σε 
τά μο να στή ρι α. Γιά τόν Οἰ κου με νι σμό, ἐ πει δή ἀ πέ φευ-
γε γε νι κά τά λό γι α, δέν εἶ πε κά τι συγ κε κρι μέ νο. Ὅ μως 
δέν τοῦ ἄ ρε σαν οἱ μον τερ νι σμοί οὔ τε οἱ συμ προ σευ χές. 
∆έν συμ φω νοῦ σε μέ τόν Οἰ κου με νι σμό, τήν το πο θέ τη σί 
του ὅ μως αὐ τή δέν τήν δι α τύ πω νε μέ λόγι α ἀλ λά μέ τόν 
τρό πο του καί τό πα ρά δει γμά του.

Ὁ σε βα σμός τοῦ Γέ ρον τα στούς Ἁ γί ους ἦ ταν ἀ πέ-
ραν τος. Ἔ λε γε μά λι στα: «Τά τρο πά ρι α τῶν Ἀ κο λου θι-
ῶν δέν τά ἔ γρα ψαν ἄν θρω ποι. Τά ἔ γραψαν Ἅ γι οι». Εἶ χε 
ἀ πέ ραν το σε βα σμό καί στά πα ρα μι κρά πρά γμα τα πού 
εἶχαν πεῖ οἱ Ἅ γι οι. Ὄχι μό νον στά δό γμα τα ἀλ λά καί 
στά πα ρα μι κρά πράγμα τα πού εἶ χαν πεῖ.

Γἰ  αὐ τό καί ἔ ψαλ λε πάν το τε μέ εὐ λά βει α καί ἀ γά πη 
πρός τόν Χρι στό, τήν Πα να γί α καί τούς Ἁ γί ους. Ἔ ψαλ-
λε πρός δό ξαν Θε οῦ καί ὄχι γιά νά προ βά λλῃ τόν ἑ αυ τό 
του. Μά λι στα, κά πο τε εἶ χε ἔλ θει ἐδῶ ἕ νας με γά λος μου-
σι κο λό γος γιά νά τόν ἠ χο γρα φή σῃ. Τόν ρω τή σα με γι α τί 
ἔ κα νε τό σο κόπο καί αὐ τός μᾶς ἀ πήν τη σε: «∆ι ό τι θέ λω 
νά κα τα γρά ψω τό ἁ γι ο ρει τι κό ὕφος». Ὅ ταν τόν ξα να-

Ὅ ταν ἀρ χί ζα με μία φρά σι μέ τό «ἐ γώ», μᾶς κοί τα ζε 
λί γο αὐ στη ρά, γι α τί δέν τοῦ ἄ ρε σε αὐ τό. Ὅ ταν βρι σκό-
ταν ἀ νά με σα σέ πολ λούς, ὅ πως γιά πα ρά δει γμα στήν 
Σύ να ξι τῆς Ἁ γί ας Ἄν νης, καί λε γό ταν κά τι μέ τό ὁ ποῖ ο 
δέν συμ φω νοῦ σε, κα τέ βα ζε τό κε φά λι του καί κοί τα ζε 
κά τω. Α ὐ τός ἦ ταν ὁ τρό πος γιά νά δεί ξῃ τήν δι α φω νί α 
του καί τό κα τα λά βαι νες μό νον ἄν τό ἤ ξε ρες. Καί, ἐ πα-
να λαμ βά νο με, ἀ πέ φευ γε νά πα ρα τη ρῇ κά ποι ον δη μο σί-
ως.

Μέ σα στό ἱ ε ρό δέν μι λοῦ σε πο τέ. Ὅ ,τι καί νά γι νό ταν, 
ἀ κό μη καί ἄν τόν ρω τοῦ σες κά τι, ἀ πέ φευ γε νά ἀ παν τή-
σῃ. Ἀπό με γά λο σε βα σμό πρός τήν Θεί α Λει τουρ γί α. 

Καί ὅ ταν ἐ ξο μο λο γοῦ σε, δέν μι λοῦ σε. Πε ρισ σό τε ρο 
ἄ κου γε. Μπο ροῦσε νά σέ ἀ κού ῃ. Καί αὐ τό πολ λούς χρι-
στι α νούς καί πολ λούς μο να χούς τούς ἀ νέ παυ ε. Με γά λο 
χά ρι σμα τοῦ Γέ ρον τα ἦ ταν ὅτι οὐ δέ πο τε τοῦ ξέ φυ γε κά-
τι ἀπό αὐ τά πού ἄ κου γε στίς ἐ ξο μο λο γή σεις. Τοῦ ἦ ταν 
ἀ δι α νό η το. Ἀπό πο λύ με γά λο σε βα σμό πρός τόν ἄν θρω-
πο πού τοῦ ἐμ πι στευ ό ταν κά τι. 

Ἕνα σπου δαῖ ο γνώ ρι σμά του ἦ ταν ἡ με τρι ο πά θει α. 
Ἔρ χον ταν νά ἐξο μο λο γη θοῦν ἄν θρω ποι πού τόν εἶ χαν 
σέ με γά λη ἐ κτί μη σι καί αὐ τός τούς ἔ στελ νε στούς ∆α νι η-
λαί ους καί τούς Γε ρα σι μαί ους. Ἀ πέ φευ γε νά ἐ ξο μο λογῇ. 
Ὄχι ἐ πει δή βα ρι ό ταν, ἀλ λά ἀπό τα πεί νω σι, ἐ πει δή δέν 
τοῦ ἄ ρε σε νά προ βάλ λῃ τόν ἑ αυ τό του. Ἔ λε γε: «Ἀ φοῦ 
ἔ χει πνευ μα τι κούς, γι α τί νά τούς ἐ ξο μο λο γή σω ἐ γώ;». 
Ἐν νο οῦ σε τόν πα πα -Μό δε στο τῶν ∆α νι η λαί ων καί τόν 
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μως δέν ἤ θε λε τί πο τα. Ἄν καμ μι ά φο ρά ἐρ χό ταν κά ποι-
ος πλού σι ος καί κά ποι οι τόν προ σ εγ γί ζα νε ἀπό πο λύ 
κον τά, ὁ Γέ ρον τας στε νο χω ρι ό ταν γἰ  αὐ τό. Ἔ λε γε: «Ὁ 
ἄν θρω πος ἦλ θε στό Ἅ γι ον Ὄ ρος γιά νά προ σκυ νή σῃ. 
∆έν ἦλ θε γιά νά τόν βλέ που με ὡς πλού σι ο».

Ἐ πί σης δέν εἶ χε πολ λά πρά γμα τα στό κελ λί του. Εἶ χε 
τρί α παν τε λό νια, τά ὁ ποῖ α ἔ πλυ νε, καί δύ ο -τρί α ζευ γά-
ρι α κάλ τσες. Ἦ ταν πάν τα κα θα ρός καί πε ρι ποι η μέ νος, 
ἀλ λά δέν τοῦ ἄ ρε σε νά μα ζεύ ῃ πρά γμα τα, ἄν καί ζοῦ σε 
σέ συ νο δεί α, ὅ που θά μπο ροῦ σε νά ἔχῃ πολ λά πρά γμα-
τα. Ἀπό τό 1986 μέ χρι τό 2006 τρεῖς πα πά δες λει τουρ-
γού σα με μέ μία στο λή. Ὁ Γέ ρον τας σ᾿ ὅλη τήν ζωή του 
δέν ἔρ ρα ψε στο λή στό μπό ι του. Οἱ στο λές πού εἴ χα με 
ἦ ταν αὐ τές πού μᾶς ἔ δι ναν φί λοι ἱ ε ρεῖς. Ἀπό τό 1984 εἶ-
χε μία στο λή, βε βαί ως πάν τα πλυ μέ νη καί σι δε ρω μέ νη. 
Ὅ ταν ἔ γι νε ἱ ε ρέ ας ὁ πα πα -Φί λιπ πος, μᾶς ἔ δω σαν μία 
στο λή, μέ τήν ὁ ποί α λει τουρ γού σα με καί οἱ τρεῖς μέ χρι 
τό 2006.

Ἄν καί ἦ ταν ἱ ε ρέ ας τῆς ἐ πο χῆς μας, καί μά λι στα πο λύ 
κα λός καί χα ρι σμα τοῦ χος μέ ὀρ θο φω νί α, δέν ἐ πη ρε ά-
στη κε οὔ τε ἀπό τήν μα νί α τῆς κα ρι έ ρας οὔ τε ἀπό τήν 
μα νί α τῆς ἐ πι δεί ξε ως. Εἶ δε πολ λούς συ νο μη λί κους του 
κλη ρι κούς Ἁ γι ο ρεῖ τες νά φεύ γουν ἀπό τό Ἅ γι ον Ὄ ρος 
γιά νά ἀ να δει χθοῦν. Νά γί νων ται π.χ. Ἀρ χι μαν δρί τες σέ 
ἐ νο ρί ες. Α ὐ τός ὅ μως δέν ἐ πη ρε ά στη κε. Πα ρέ μει νε στήν 
ἔ ρη μο τῆς Μι κρᾶς Ἁ γί ας Ἄννης δι α τη ρών τας τήν ὑ πό-
λη ψι καί τήν ἀ ξι ο πρέ πει ά του.

ρω τή σα με νά μᾶς πῇ ποι ό εἶ ναι αὐ τό, αὐ τός ἀ πήν τη σε: 
«Ἁ γι ο ρει τι κό ὕ φος εἶ ναι τό προσ ευ χη τι κό ὕ φος, ἡ προσ-
ευ χη τι κή ψαλ μω δία. Ὅ ταν ψάλ λῃ ὁ π. Κυ πρι α νός ἤ ὁ π. 
Θω μᾶς, οἱ Ἁ γι ο ρεῖ τες, προ σεύ χον ται. Καί αὐ τό φαί νε-
ται. ∆ι α κρί νε ται αὐ τός πού προ σεύ χε ται, ὅ ταν ψά λλῃ, 
ἀπό αὐ τόν πού ψάλ λει γιά ἐ πί δει ξι». 

Τό 1991 εἶ χε πά θει σο βα ρό ἐγ κε φα λι κό. Τήν ὥρα πού 
τόν με τα φέ ραμε μέ ἑ λι κό πτε ρο στό Νο σο κο μεῖ ο, περ-
νού σα με πά νω ἀπό τά Μο να στή ρι α τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους, 
στίς Πα νη γύ ρεις τῶν ὁ ποί ων εἶ χε ψάλ ει ἐ πα νει λη μέ να 
ὁ Γέ ρον τας.  Γνω ρί ζον τας τήν εὐ λά βει ά του πρός τούς 
Ἁ γί ους, εἴ χα με τήν βε βαι ό τη τα ὅτι οἱ Ἅ γι οι τῶν Μο νῶν 
θά τόν ἔ κα ναν σύν το μα κα λά, ὅ πως καί ἔ γι νε.

Ὡς πρός τόν τρό πο πού ἔ ψαλ λε, πρέ πει νά ποῦ με ὅτι 
ὁ Γέ ρον τας ἔψαλ λε μέ τόν κλα σσι κό τρό πο. Εἶ χε πάν το-
τε τό ἴ δι ο ὕ φος. ∆έν ἄλ λα ζε ὕ φος. Εἶ χε καί ὀρ θο φω νί α. 
Ὅ ταν ἔ ψαλ λε, ἦ ταν ἀ κί νη τος. Ἦ ταν ἀ πό λαυ σις νά τόν 
ἀ κοῦς νά ψάλ λῃ τήν νύ κτα στό Κυ ρι α κό τῆς Ἁ γί ας Ἄν-
νης μό νος του. Ἡ φω νή του ἦ ταν ἐγ κε φα λι κή. Τοῦ ἄ ρε-
σαν πο λύ τά εἰρ μο λο γι κά –δη λα δή τά σύν το μα– μέ λη. 
Ὅ πως ὁ πα πα -Θω μᾶς εἶ ναι πο λύ κα λός στά ἀρ γά μέ λη, 
ἔ τσι καί ὁ πα πα -Κυ πρι α νός ἦ ταν πο λύ κα λός στά εἰρ μο-
λο γι κά. 

Ὁ Γέ ρον τας ἦ ταν καί πο λύ ἀ φι λάρ γυ ρος. Ὅ ταν κά-
ποι οι τοῦ ἔ δι ναν χρή μα τα, τά ἔ δι νε ἀ μέ σως στόν πα-
πα -Θω μᾶ, πού ἦ ταν τα μί ας. Τοῦ ἔ λε γε ὁ πα πα -Θω μᾶς: 
«Κρά τη σε, Γέ ρον τα, κά τι νά ἔ χῃς μα ζί σου». Α ὐ τός ὅ-
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Γέ  ροντα τῶν ∆α νι η λαί ων εἶ ναι πο λύ ση μαν τι κός. Γι α τί 
ἕ νας ἄν θρω πος κρί νε ται ἀπό τούς κον τι νούς του ἀν θρώ-
πους, ὄχι ἀπό αὐ τούς πού ζοῦν μα κρυ ά του, στά Καυ-
σο κα λύ βι α γιά πα ρά δει γμα. ∆ι ό τι ὅ λοι μέ τούς γεί το νες 
ἔ χουν πρό βλη μα, γιά τόν φρά χτη ἤ γιά τόν κῆ πο κ.λπ. 
Ὁ λό γος ἑ πο μέ νως αὐ τός τοῦ πα πα -Γρη γο ρί ου ἀ πο δει-
κνύ ει τήν ἀ ρε τή τοῦ Γέ ρον τα Κυ πρι α νοῦ.

Ὅ ταν ὁ Γέ ρον τας ἦ ταν στό Νο σο κο μεῖ ο, ἔ τυ χε καί ἡ 
πα νή γυ ρις τοῦ ἁ γί ου Ἀ θα να σί ου τοῦ Ἀ θω νί του. Ἔ μα-
θαν οἱ πα τέ ρες τῆς Λαύ ρας ὅτι ὁ Γέ ρον τας εἶ ναι ἄρ ρω-
στος. Τό τε ἕ νας προ ϊ στά με νος, ὁ Γέ ρων Βαρ θο λο μαῖ ος, 
μᾶς εἶ πε: «Σᾶς πα ρα κα λῶ, μή στε νο χω ρι έ στε γιά τόν Κυ-
πρι α νό. Α ὐ τός εἶ ναι τοῦ Πα ρα δεί σου ἄν θρω πος». Α ὐ-
τήν τήν αἴ σθη σι εἶ χαν οἱ Πα τέ ρες στήν Μεγί στη Λαύ ρα, 
στό Μο να στή ρι μας.

Ἡ ἀ γά πη καί ἡ ἐ κτί μη σις καί ὁ σε βα σμός τῶν Ἁ γι ο-
ρει τῶν φά νη κε πολύ ἔν το να στά γράμ μα τα πού ἔ στει-
λαν με τά τήν κοί μη σί του. Τά γράμ μα τα πού ἐ γρά φη-
σαν ἀπό τούς Ἁ γι ο ρεῖ τες, δέν ἔ χουν γρα φῆ γιά πολ λούς 
ἄλλους. Σκε πτό μα στε με τά τήν ἀ να κο μι δή τῶν λει ψά-
νων του, πού θά γί νῃ σύμ φω να μέ τήν τά ξι τῆς Σκή της 
μας σέ τρία -τέσ σε ρα χρό νι α, νά κα τα γρά ψου με τά γε γο-
νό τα αὐ τά πρός ὠ φέ λει αν τῶν ἀν θρώ πων.

Ἀλ λά καί οἱ ζη λω τές τῆς πε ρι ο χῆς τόν ἀ γα ποῦ σαν 
πο λύ. Εἴ χα με ἐν το λή ἀπό τόν Γέ ρον τα Θω μᾶ νά μήν ἀ-
νοί γου με ἐδῶ συ ζη τή σεις γιά δο γμα τι κά θέ μα τα, ὅ ταν 
ἔρ χον ταν ζη λω ταί. Μό νο νά τούς δεί χνου με ἀ γά πη καί 

Ὁ Γέ ρον τας ὅ ,τι ἔ κα νε, τό ἔ κα νε μέ με γά λη ἐ πι μέ λει α. 
Μά λι στα ἔ λε γε: «Πάν τα εὐ σχη μό νως καί κα τά τά ξιν γι-
νέ σθω» καί «ἐ πι κα τά ρα τος πᾶς ὁ ποι ῶν τό ἔρ γον αὐ-
τοῦ ἀ με λῶς» Κά θε τι πού ἔ κα νε ἦ ταν ὁ λό κλη ρη ἱ ε ρο τε-
λεστί α. 

Μα γεί ρευ ε πά ρα πο λύ ὡ ραῖ α. Ξε κί να γε τό πρω ί καί 
μά ζευ ε χορ τα ρά κι α καί δι ά φο ρα ἄλ λα πρα γμα τά κι α, 
γιά νά κά νῃ τό φα γη τό. Τό φα γη τό δέν ἦ ταν πά ρερ γο 
γιά τόν Γέ ρον τα. Τό ἔ κα νε πο λύ κα λό, ἐ πι με λη μέ νο. Καί 
πε ρί με νε νά δῇ, ἄν θά εὐ χα ρι στη θοῦν οἱ ἄν θρω ποι. Ὅ-
μως αὐ τός ἔ τρω γε τό φα γη τό τῆς προ η γου μέ νης ἡ μέ ρας.

Μέ τήν ἴ δι α ἐ πί σης ἐ πι μέ λει α ἀ σχο λεῖ το καί μέ τό ἐρ-
γό χει ρό του, τήν ἀρ γυ ρο χο ΐ α. Ὅ πως γρά φου με ἐ μεῖς μέ 
τό μο λύ βι, ἔ τσι σκά λι ζε ὁ Γέ ρον τας τό ἀ σή μι. Ἕνα ἀπό 
τά ἔρ γα τῆς συ νο δεί ας μας εἶ ναι καί ἡ λει ψα νο θή κη τῆς 
κά ρας τοῦ ἁ γί ου Ρα φα ήλ στήν Μυ τι λή νη. Στίς πα ρα-
στά σεις πού εἶ ναι χαρα γμέ νες πά νω στήν λει ψα νο θή κη 
τό σχέ δι ο τό ἔ κα νε ὁ πα πα -Θω μᾶς καί τό σκά λι σμα ὁ 
Γέ ρον τας Κυ πρι α νός. Ἡ ἠ ρε μί α καί ἡ γα λή νη πού εἶ χε 
πάν το τε στήν ψυ χή του ἀν τι κα το πτρι ζό ταν καί στό ἐρ-
γό χει ρό του. Σκά λι ζε τό ἀ σή μι προ σευ χό με νος. Καί λό-
γῳ τῆς ἐ σω τε ρι κῆς ἠ ρε μί ας του καί τῆς προ σευ χη τι κῆς 
κα τα στά σε ώς του ἔ κα νε ἔρ γα πά ρα πο λύ ὡ ραῖ α.

Προ τοῦ κοι μη θῇ ὁ Γέ ρον τας, τόν ἐ πι σκέ φθη κε στό 
Νο σο κο μεῖ ο ὁ παπα -Γρη γό ρι ος, ὁ Γέ ρον τας τῶν ∆α νι-
η λαί ων, καί μᾶς εἶ πε: «Πε νήν τα ὀ κτώ χρό νι α δέν ἀλ-
λά ξα με μία λέ ξι μέ τόν Κυ πρι α νό». Ὁ λό γος αὐ τός τοῦ 
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 ∆ι α πι στώ θη κε κά ποι α στι γμή ὅτι εἶ χε σο βα ρό πρό-
βλη μα στό πα χύ ἔ ντε ρο καί τό συ κώ τι. Ἴ σως νά ἦ ταν 
κλη ρο νο μι κό, γι α τί καί τά ἀ δέλ φι α του εἶ χαν πε ρί που 
τό ἴ δι ο πρό βλη μα. Στό Νο σο κο μεῖ ο, τό «Πα πα γε ωρ γί-
ου», ὅ που τόν εἴ χα με, εἶ χε μία πο λύ κα λή ἰ α τρι κή πε-
ρί θαλ ψι ἀπό τούς ἰ α τρούς. Τόν εἶ χαν σέ μο νό κλι νο 
δω μά τι ο ἀπό με γά λο σε βα σμό στό πρό σω πό του. Τοῦ 
συμ πα ρα στά θη καν πο λύ οἱ ἄν θρω ποι καί τά πνευ μα τι-
κά παι δι ά του πού εἶ χαν ἔλ θει ἀπό παν τοῦ. Ἀ κό μη καί 
ἀπό τήν Ἀ με ρι κή ἦλ θαν νά τόν δοῦν τό τε λευ ταῖ ο ἑ ξά-
μη νο τῆς ζω ῆς του. 

Στό Νο σο κο μεῖ ο εἶ χε καί μιά οὐ ρά νι α πα ρη γο ρί α. 
Ἕνα βρά δυ μᾶς λέ γει: «Ἐ δῶ δέν εἴ μα στε στό “Πα πα γε-
ωρ γί ου”; Ἐδῶ δέν εἶ ναι τό κρε βά τι μου καί οἱ γι α τροί; 
Πῶς ὅ μως ἐγώ βρί σκο μαι στήν Ἁ γί α Ἄν να; Εἴ μα στε 
στήν Ἁ γί α Ἄν να καί ἔ χου με Ἀ γρυ πνί α ἀ πό ψε καί βρι-
σκό μα στε στήν θ΄ ὠ δή». Τό τε τόν ρω τή σα με: «Ποι οί ἄλ-
λοι εἶ ναι ἐ δῶ;». Καί ἀ πήν τη σε: «Εἶ ναι καί ἄλ λοι πα τέ ρες 
ἐ δῶ, τούς ὁ ποί ους δέν γνω ρί ζω. Οἱ δι κοί μας πα τέ ρες, ὁ 
πα πα -Θω μᾶς καί ὁ πα πα -Παῦ λος εἶ ναι στό κελ λί μας, 
στούς Θω μά δες, καί λει τουρ γοῦν ἐ κεῖ. Ἐδῶ εἶ ναι ξέ νοι 
μο να χοί. Ἐσύ δέν ἀ κοῦς τήν ψαλ μω δί α;», λέ γει σέ ἕνα 
ἀπό μᾶς. «Ὄ χι, δέν ἀ κού ω», τοῦ ἀ παν τά ει ἐκεῖνος. Λέ-
γει πά λι: «Γι α τί δέν ἀ κοῦς; Κου φός εἶ σαι;». Στό δω μά τι ό 
του στό Νο σο κο μεῖ ο εἶ χε ἀ πέ ναν τί του μιά εἰ κό να τῆς 
Πα να γί ας. Καί συ νέ χι σε νά λέ γῃ: «∆έν βλέ πεις τήν Πα-
να γί α πού μι λά ει;». Ἄλ λες φο ρές πά λι ἔ κα νε, ὅ πως κά-

ἐ ξυ πηρέ τη σι. Γἰ  αὐ τό καί ἡ συ νη θι σμέ νη στά σι τοῦ Κυ-
πρι α νοῦ ἦ ταν μέ ἕνα δί σκο στά χέ ρι α.

Ἔ λε γε ὁ μη τρο πο λί της Κα στο ρί ας Σε ρα φείμ, πού εἶ-
χε ἐ πι σκε φθῆ τόν Γέ ρον τα στό Νο σο κο μεῖ ο: «Ἐ πει δή, 
πα τέ ρες, ὁ Κυ πρι α νός δέν εἶ χε μιά ταμπέ λα νά δι α φη μί-
ζε ται, πά ει νά πῇ ὅτι δέν ἦ ταν ἅ γι ος ἄν θρω πος;». 

Ἄς ποῦ με καί ἕνα ση μεῖ ο. Κά πο τε εἶ χε πά ει σέ ἕνα 
σπί τι καί λέ γει τῆς οἰ κο δέ σποι νας τοῦ σπι τι οῦ: «Τό σπί τι 
σου καί γε ται». Α ὐ τή ἐ ρώ τη σε: «Γι α τί Γέ ρον τα;». Α ὐ τός 
ἐ πέ με νε: «Τό σπί τι σου καί γε ται». Με τά ἀπό λί γο, κα-
τά τήν συ ζή τη σι πού ἀ κο λού θη σε, ἀ πο κα λύ φθη κε ὅτι 
τό παι δί της ἔ παιρ νε ναρ κω τι κά. Οἱ γο νεῖς του δέν τό 
ἤ ξε ραν. Κα τά τήν συ ζή τη σι ὅ μως τό ἀ ποκά λυ ψε στούς 
γο νεῖς του.

Ὅ μως ὁ Γέ ρον τας, ἄν καί τόν εὐ λα βοῦν το καί τόν 
ἀ γα ποῦ σαν πο λύ καί τόν ἐ σέ βον το οἱ ἄν θρω ποι, πο τέ 
δέν ἐκ με ταλ λεύ τη κε τήν ἀ γά πη αὐ τή καί τόν σε βα σμό 
πού τοῦ ἔ τρε φαν οἱ ἄλ λοι οὔ τε πα ρί στα νε τόν ἅ γι ο οὔ-
τε εἶ χε κά ποι α ἰ δέ α γιά τόν ἑ αυ τό του. Ἀ πέ φευ γε τούς 
ἐ παί νους. Α ὐ τό εἶ ναι ἀ λη θι νή ἀ ρε τή. ∆ι ό τι ἀ ρε τή πού 
δι α φη μί ζε ται δέν εἶ ναι ἀ ρε τή. 

Εἴ χα με τήν με γά λη εὐ λο γί α ἐπί τῶν ἡ με ρῶν του νά 
γί νῃ καί ἡ ἀ να καί νι σις τοῦ ἡ συ χα στη ρί ου μας. Τόν ἀ-
ξί ω σε ὁ Θε ός, προ τοῦ φύ γῃ στόν οὐ ρα νό, νά ἰδῇ τήν 
Ἐκ κλη σί α μας τε λει ω μέ νη καί νά λει τουρ γή σῃ σ᾿ αὐ τήν. 

Ἄς ποῦ με ὅ μως καί γιά τό τέ λος του.
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μέρα δέν κοι νώ νη σε, γι α τί ἔ βγα ζε κά ποι α ὑ γρά ἀπό τό 
στό μα του. Τήν ἡ μέ ρα ἐ κεί νη εἶ χε τά μά τι α του κλει-
στά. Εἶ χε πέ σει σέ λή θαρ γο καί δέν εἶ χε αἴσθη σι. Ὅ μως 
κά ποι α στι γμή ἄ νοι ξε τά μά τι α του ἔν το να καί κοί τα ξε 
πρός τόν οὐ ρα νό. Τό πρό σω πό του φω τί σθη κε καί ἦ-
ταν πο λύ χα ρού με νο. Ἕνα ἔν το νο συ ναί σθη μα χα ρᾶς 
φά νη κε νά ζω γρα φί ζε ται ἐ πά νω του. Γύ ρι σε τό βλέμ μα 
του καί μᾶς κοί τα ξε ὅ λους μέ τήν σει ρά. Σή κω σε τό χέ ρι 
του καί πῆ γε νά τό σπά σῃ, ὅ πως ὅ ταν εὐ λο γῇ ὁ ἱ ε ρεύς. 
Φά νη κε δη λα δή νά μᾶς εὐ λο γῇ. Με τά κα τέ βα σε τό χέ ρι, 
ἔ κλει σε τά μά τι α καί ἔ φυ γε.

Στό Νο σο κο μεῖ ο ἦ ταν καί ἕνα πνευ μα τι κό του παι δί, 
ὁ π. Εὐ θύ μι ος. Α ὐ τός πα ρα κα λοῦ σε τόν Θεό νά τόν ἀ-
ξι ώ σῃ νά εἶ ναι κον τά του τήν ὥρα πού θά πέ θαι νε. Καί 
πρά γμα τι, μία ἡ μέ ρα πρίν τήν κοί μη σί του, στίς 29 Νο εμ-
βρί ου –ὁ Γέ ρον τας ἐ κοι μή θη ἀ νή με ρα τοῦ ἁ γί ου Ἀν δρέ α 
στίς 30 Νο εμ βρίου– τόν εἰ δο ποι ή σα με νά ἔλ θῃ. Μό λις 
ἔ φθα σε στήν κα λύ βη μας, προ σκύ νη σε στήν Ἐκ κλη σί α 
τόν ἅ γι ο Θω μᾶ καί πῆ ρε τήν εὐ χή τοῦ Γέ ρον τα. Με τά 
πῆ γε νά τα κτο ποι η θῇ λί γο. Στό δι ά στη μα αὐ τό –20 λε-
πτά μέ μι σή ὥ ρα– ὁ Γέ  ροντας πα ρέ δω σε τό πνεῦ μα.

 Τήν ἡ μέ ρα τῆς κη δεί ας του μᾶς ἔ κα νε ἐν τύ πω σι ὅτι 
ἔ ρι χνε ἕνα χι ο νά κι, ὅ πως καί στήν κη δεί α τοῦ γεί το νά 
μας, τοῦ π. Γε ρα σί μου τοῦ ὑ μνο γρά φου. Εἶ χε ἔρ θει ὁ ἅ-
γι ος Νε α πό λε ως, ὁ Σε βα σμι ώ τα τος Βαρ νά βας, καί ὁ ἅ-
γι ος Κα θη γού με νος τῆς Λαύ ρας, ὁ π. Πρό δρο μος. Ὅ ταν 
ὅ μως τόν κα τε βά ζα με στόν τά φο βγῆ κε γιά λί γο ὁ ἥ λι ος. 

νου με οἱ ἱ ε ρεῖς ὅ ταν κοι νω νοῦ με. Τόν ρω τοῦ σαν τό τε οἱ 
νο σο κό μες: «Γέ ρον τα, τί κά νε τε;» Καί αὐ τός ἀ παν τοῦ σε: 
«Ἐ μεῖς ἔ τσι κοι νω νοῦ με στό Ἅ γι ον Ὄ ρος». 

Φαί νε ται ἑ πο μέ νως ὅτι στό Νο σο κο μεῖ ο ζοῦ σε κά ποι-
ες οὐ ρά νι ες κα τα στά σεις, μέ τίς ὁ ποῖ ες τόν πα ρη γο ροῦ-
σε ὁ Θε ός τό σο πο λύ πού βρι σκό ταν σέ ἄλ λο κό σμο. Γἰ  
αὐ τό καί δέν ἀ κού σα με κα θό λου γογ γυ σμό καί ἀ γα νά-
κτη σι ἀπό τόν Γέ ρον τα μέ χρι τό τέ λος, ἄν καί στό τέ λος 
εἶ χε μία πλη γή πού δέν ἔ κλει νε. Ἔ κα νε ὑ πο μο νή μέ χρι 
τήν τε λευ ταί α ἡ μέ ρα τῆς ζω ῆς του. 

Μέ χρι τήν πα ρα μο νή τῆς κοι μή σε ώς του, πού τόν ἐ-
πι σκέ φθη κε ὁ Καθη γού με νος τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Σί μω νος 
Πέ τρας π. Ἐ λισ σαῖ ος, ἦ ταν πά ρα πολύ κα λά. Τοῦ εἶ-
πε μά λι στα: «Σᾶς εὐ χα ρι στῶ πά ρα πο λύ πού μέ ἐ πι σκε-
φθήκα τε». Ἦ ταν πο λύ εὐ γνώ μων σέ ὅ λους. 

Με τά ἀπό λί γο μᾶς λέ ει με τα ξύ σο βα ροῦ καί ἀ στεί-
ου: «Μοῦ φαί νε ται, θά πᾶ με στόν Πα ρά δει σο». Τό τε τοῦ 
λέ γω ἐ γώ: «Καί ἐ μεῖς Γέ ρον τα;». Καί εἶ πε: «Ἐ λᾶ τε καί 
σεῖς». Με τά λέ ει ἰ δι αι τέ ρως σέ κά ποι ον ἀπό μᾶς, γιά νά 
μήν ἀ κού σουν οἱ ἄλ λοι καί στε νο χω ρη θοῦν: «Μοῦ φαί-
νε ται ὅτι θά πάω ἐν τό πῳ ἀ να ψύ ξε ως». Κα τά λα βε ὅτι 
θά φύ γῃ. Ὅ μως μέ χρι τήν τε λευ ταί α ἡ μέ ρα κά να με Ἑ-
σπε ρι νό μα ζί. Τρεῖς ἡ μέ ρες πρό τῆς κοι μή σε ώς του ἔ λε γε 
τό «Φῶς ἱ λα ρόν». Ψάλ λον τας ἔ φυ γε ὁ Γέ ρον τας.

Ἀφ᾿ ὅ του ἐπιστρέψαμε στήν καλύβη μας ἀπό τό Νο-
σο κο μεῖ ο, λει τουρ γού σα με κά θε μέ ρα ἐπί ἕνα μή να. Ὁ 
Γέ ρον τας κοι νω νοῦ σε κά θε μέ ρα. Μό νο τήν τε λευ ταί α 
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Μᾶς ἔ κα νε ὅ λους ἐν τύ πω σι αὐ τό. Στήν κη δεί α του μί-
λη σε ἰ δι αί τε ρα ὁ Κα θη γού με νος τῆς Λαύ ρας, ὁ ὁ ποῖ ος 
εἶ πε δύο -τρί α λό γι α μό νο, ἀλ λά ὅ λοι συγ κλο νι στή κα με. 
Ἐ κεί νη τήν ὥρα κλά ψα με ὅ λοι. Ζή σα με μέ τόν Γέ ρον-
τα Κυ πρι α νό πολ λά χρό νι α. Ἦ ταν ἕ νας σε βά σμιος ἄν-
θρω πος, ἕ νας σο βα ρός ἄν θρω πος, ὁ ὁ ποῖ ος ὅ μως ἔ δει χνε 
συγ χρό νως καί πολ λή ἀ γά πη. 

Με τά τήν κοί μη σι τοῦ Γέ ρον τα εἴ χα με καί κά ποι ες 
με γά λες εὐ λο γί ες. Ἐ πέ στρε ψε ὁ πα πα -Παῦ λος με τά ἀπό 
30 χρό νι α στήν με τά νοι ά του. ∆ύο ἀδελ φοί πού ὑ πη ρε-
τοῦ σαν τόν Γέ ρον τα στό Νο σο κο μεῖ ο, ὁ Εὐ θύ μι ος καί 
ὁ Χρυ σό στο μος, ἔ γι ναν κλη ρι κοί καί δύο νέ οι μο να χοί 
προ στέ θη καν στήν συνο δεί α μας, ὁ π. Φώ τι ος καί ὁ π. 
Νε κτά ρι ος. Ἔ φυ γε δη λα δή ὁ Γέ ρον τας στόν οὐ ρα νό, 
ἀλ λά ἦλ θε με γά λη πα ρη γο ρί α στούς Θω μά δες. 
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† ΜΟΝΑΧΟΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ

(1955-2009)

«Ἕ νας ἄγ γε λος ἔ φυ γε ἀπό ἀ νά με σά μας». 
Μέ αὐ τή τήν φρά σι, τήν ὁ ποί α πολ λές φο ρές ἐ πα νέ-

λα βε ὁ σε βα στός Γέ ρον τάς μας π. Γε ώρ γι ος, ἐ ξέ φρα σε 
αὐ τό πού ἔ νοι ω θε ὅλη ἡ ἀ δελ φό τη τά μας ἀλ λά καί ὅ λοι 
ὅ σοι ἔ ζη σαν τόν π. Νι κό δη μο στό σύν το μο χρο νι κό δι-
ά στη μα πού ἡ ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ τόν ἄ φη σε κον τά μας.

Καί ὄν τως! Ὁ π. Νι κό δη μος ἦ ταν μία ἀγ γε λι κή ὕ παρ-
ξις, ὁ λο κλη ρω τι κά ἀ φι ε ρω μέ νη στόν Θεό ἐξ ἁ πα λῶν ὀ-
νύ χων.

Ὅ πως οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι ἔχουν ὡς κύριο ἔργο τους τήν 
ἀ κα τά παυ στο δο ξο λο γί α τοῦ Θε οῦ, ἔ τσι καί ὁ π. Νι κό-
δη μος. Ἐ λά τρευ ε ἀπό μι κρᾶς ἡ λι κί ας τόν Ἅ γι ο Θεό μέ 
ὅλη τήν ψυ χή του καί τήν καρ δί α του καί Τόν ἐδόξαζε 
μέ ἔργα καί λόγους.

Ὅ πως οἱ ἅ γι οι Ἄγ γε λοι ἀ γα ποῦν καί λα τρεύ ουν μέ 
ὅλη τήν ὕ παρ ξί τους τόν Πα νά γι ο Τρι α δι κό Θε ό, ἐξ οὗ 
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Ἡ ὑ πα κο ή τοῦ π. Νι κο δή μου στό θέ λη μα τοῦ Θε οῦ 
ἦ ταν μαρ τυ ρι κή. Ὅλη ἡ ζωή του ἦ ταν ἕνα ἀ τε λεί ω το 
μαρ τύ ρι ο, τό ὁ ποῖ ο ὅ μως ὑ πέ μει νε ἀ γόγ γυ στα, μέ χα ρά 
καί αἰ σι ο δο ξί α ἀ ξι ο θαύ μα στη, δοξάζοντας τόν Θεό. Γἰ  
αὐ τό καί πῆ ρε πολ λή Χά ρι ἀπό τόν Θε ό.

Ἡ σχέ σις τοῦ π. Νι κο δή μου μέ τόν Χρι στό καί τήν 
ἁ γί α Του Ἐκ κλη σί α δέν ἦ ταν συμ φε ρον το λο γι κή. ∆έν 
δι ά λε ξε τόν Χρι στό, γιά νά πε ρά σῃ κα λά στήν πα ροῦ-
σα ζω ή. Ἀ γά πη σε τήν σταυ ρό τοῦ Χρι στοῦ, γἰ  αὐ τό καί 
ἀ ξι ώ θη κε καί τῆς ἀ να στά σε ώς Του. Ἀ πο δέ χθη κε ὁ λο-
καρ δί ως τόν λό γο τοῦ Χρι στοῦ: «Εἴ τις θέ λει ὀ πί σω μου 
ἐλ θεῖν, ἀ παρ νη σά σθω ἑ αυ τόν καί ἀ ρά τω τόν σταυ ρόν 
αὐ τοῦ καί ἀ κο λου θεί τω μοι» (Μα τθ. ιστ΄ 24). Γἰ  αὐ τό 
καί ἔ λα βε τήν πα ρά τοῦ Θε οῦ ἐ νί σχυ σι στά μα κρά καί 
ἐ πί πο να ἀ γω νί σμα τα τῆς ὑ πο μο νῆς: «Ἐν τῷ κό σμῳ θλῖ-
ψιν ἕξε τε, ἀλ λά θαρ σεῖ τε, ἐγώ νε νί κη κα τόν κό σμον» (Ἰ-
ω αν. ιστ΄ 33). 

Ὅ πως οἱ ἅ γι οι Ἄγ γε λοι ἔ χουν ἀ νε πι φύ λα κτη πί στι 
καί ἐμ πι στο σύ νη στόν Θε ό, ἔ τσι καί ὁ π. Νι κό δη μος. Ἡ 
ἀδιάκριτος ὑ πα κο ή του στό θέ λη μα τοῦ Θε οῦ, ὅ πως τοῦ 
τό ἐ ξέ φρα ζε ὁ Γέ ρον τάς του, πού γιά τόν π. Νι κό δη μο 
ἦ ταν ἕνα συ νε χές πέ ρα σμα μέ σα ἀπό τόν πό νο καί τό 
μαρ τύ ρι ο, αὐ τό ἀ πέ δει ξε. Τήν ἀ με τα κί νη τη ἐμ πι στο σύ-
νη του καί πί στι του στόν Θεό καί στόν Γέ ρον τά του, 
στό πρό σω πο τοῦ ὁ ποί ου, ὅ πως προ εί πα με, ἔ βλε πε τόν 
ἴ δι ο τόν Χρι στό.

«πᾶ σα δό σις ἀ γα θή καί πᾶν δώ ρη μα τέ λει ον» γιά ὅλη 
τήν κτί σι, γἰ  αὐ τό καί ὑ πα κού ουν ἀ δι α κρί τως στό θέ-
λη μά Του, καί τό ὄ νο μα τοῦ Θε οῦ ἀ πο τε λεῖ γἰ  αὐ τούς 
ὑ πό θε σι ἀ πε ράν του χα ρᾶς καί εὐ φρο σύ νης, ἔ τσι καί ὁ 
π. Νι κό δη μος. Ἐ λά τρευ ε μέ ὅλο του τό εἶ ναι τόν Θε ό, τό 
ὄ νο μά Του εἶ χε συ νε χῶς στό στό μα καί τήν καρ δι ά του 
καί μέ χρι τε λευ ταί ας του ἀ να πνο ῆς ἕνα μό νο ζη τοῦ σε, 
πῶς θά ἐ κτε λῇ τό θέ λη μα τοῦ Θε οῦ ἐν πά σῃ πλη ρό τη τι 
καί τε λει ό τη τι. Καί ἐ πει δή ἐ γνώ ρι ζε ἐκ πεί ρας ὅτι ἐκ-
φρα στής τοῦ θεί ου θε λή μα τος γιά τόν ὑ πο τα κτι κό εἶ ναι 
ὁ Γέ ρον τάς του καί ὅτι κά θε εὐ λο γί α τοῦ Θε οῦ ἔρ χε ται 
στόν ὑ πο τα κτι κό μέ σῳ τοῦ Γέ ρον τός του, ὑ πε ρα γα ποῦ-
σε τόν Γέ ρον τα. Τό ὄ νο μα τοῦ Γέ ρον τος ἦ ταν πάν το τε 
στήν καρ δι ά καί τά χεί λη τοῦ π. Νι κο δή μου καί τό θέ λη-
μα τοῦ Γέ ρον τος ἀ πα ρέγ κλι τος κα νών γιά τήν ζωή του. 
Ἔ λε γε χα ρα κτη ρι στι κά: «Χρι στέ μου, θέ λω νά σέ ἀ πο-
λαύ σω. Ὅ μως δέν θέ λω νά σέ ἀ πο λαύ σω ἄ με σα, ἐ πει δή 
δέν εἶ μαι ἄ ξι ος γἰ  αὐ τό, ἀλ λά μέ σῳ τοῦ Γέ ρον τός μου. 
Βλέ πον τας τόν Γέ ρον τα, θέ λω νά βλέ πω Ἐ σέ να. Ἀ κού-
ον τας τήν φω νή τοῦ Γέ ρον τος, θέ λω νά ἀ κού ω τήν δι κή 
Σου φω νή. Τό θέ λη μα τοῦ Γέ ρον τος νά εἶ ναι γιά μέ να τό 
θέ λη μά Σου». Εἶ χε ἀ πό λυ τη ἐ φαρ μο γή γιά τόν π. Νι κό-
δη μο αὐ τό πού ἀ να φέ ρει ὁ ἅ γι ος Ἰ ω άν νης τῆς Κλί μα κος 
στόν λό γο του «πε ρί ὑ πα κο ῆς», ὅ που πε ρι γρά φει τήν 
θαυ μα στή ζωή τῶν μο να χῶν ἑ νός κοι νο βί ου: «Ἐ σω τε ρι-
κά, στά βά θη τῆς ψυ χῆς τους ἀ νέ πνε αν σάν ἄ κα κα νή-
πι α τόν Θε όν καί τόν Γέ ρον τα» (§ 19).
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στό ὁ ποῖ ο πα ρέ με νε ἀ τε λεί ω τες ὧ ρες, καί ὑ πη ρε τών τας 
ὅ λους μέ αὐ το θυ σί α, εἴ τε ὡς πα ρα η γου με νι ά ρης εἴ τε ὡς 
ἀρ χον τά ρης εἴ τε ὡς γη ρο κό μος εἴ τε ὡς δι α κο νη τής ὁ ποι-
ου δή πο τε ἄλ λου δι α κο νή μα τος. Τί πο τε δέν κρα τοῦ σε 
γιά τόν ἑ αυ τό του. Χα ρά του ἦ ταν νά χαί ρων ται καί νά 
ὠ φε λοῦν ται οἱ ἄλ λοι. Ἀπό τά χέ ρι α του πέ ρα σαν πολ λά 
ὑ λι κά ἀν τι κεί με να καί χρή μα τα, γι α τί οἱ ἄν θρω ποι τόν 
ἀ γα ποῦ σαν καί τοῦ τά ἐμ πι στεύ ον ταν. Ὅ μως ὅλα τά 
χρη σι μο ποι οῦ σε γιά νά δί νῃ χα ρά στούς ἄλ λους. «Γι ά 
νά χα ροῦν», ὅ πως πο λύ χα ρα κτη ρι στι κά ἔ λε γε: «Ἔ δω-
σα στόν τά δε τό τά δε ἀν τι κεί με νο γιά νά χα ρῇ» ἤ «τοῦ 
ἔ ψα λα τό τά δε τρο πά ρι ο γιά νά χα ρῇ».

Ὅ μως ἐ κεῖ πού ἐ δα πά νη σε ἁ πλό χε ρα τόν ἑ αυ τό του 
ἦ ταν στό νά πα ρη γο ρῇ ἀ τε λεί ω τες ὧ ρες τούς ἀ πελ πι σμέ-
νους, νά χα ρο ποι ῇ τούς λυ πη μέ νους, νά γλυ τώ νῃ ἀπό τά 
νύ χι α τοῦ νο η τοῦ δρά κον τος τούς πλα νε μέ νους, νά ὁ-
δη γῇ στήν πνευ μα τι κή ζωή τούς ἀ πο μα κρυ σμέ νους ἀπό 
τόν Χρι στό καί τήν σω τη ρί α, νά εἰ ρη νεύ ῃ τούς τα ρα-
γμέ νους καί νά προ σπα θῇ νά λυ τρώ νῃ ἀπό τήν σύγ χυ σι 
τῶν λο γι σμῶν καί τῶν πα θῶν τούς συγ χυ σμέ νους ἀν-
θρώ πους τῆς ἐ πο χῆς μας. Ἡ με γά λη κο σμο συρ ρο ή κα τά 
τήν νε κρώ σι μη ἀ κο λου θί α, πού τε λέ σθη κε στήν ἰ δι αί τε-
ρη πα τρί δα του, τόν Πει ραι ᾶ, κα θώς καί οἱ αὐ θόρ μη τες 
ἐκ δη λώ σεις ἀ κό μη καί ἀ γνώ στων ἀν θρώ πων πού ἔ τυ χε 
νά γευ θοῦν τά γλυ κύ τα τα καί πα ρη γο ρη τι κά του λό γι α, 
ἀ πο τε λοῦν ἔκ φρα σι τῆς με γά λης ἀ γά πης πού ὁ λα ός τοῦ 
Θε οῦ, καί μά λι στα τῆς ἰ δι αι τέ ρας του πα τρί δος, ἔ τρε φε 

Ὅ πως γνώ ρι σμα τῶν ἁ γί ων Ἀγ γέ λων εἶ ναι ἡ τε λεί α 
κα θα ρό της, ἡ παρ θε νί α καί ἡ ἁ γι ό της, ἔ τσι καί ὁ π. Νι-
κό δη μος, ἄν καί ἀ ναγ κά σθη κε νά ζή σῃ με γά λο μέ ρος 
τῆς ζω ῆς του ἐν μέ σῳ τοῦ κό σμου, δι ε τή ρη σε τό σῶ μα 
καί τήν ψυ χή του κα θα ρά καί παρ θέ να ἕως καί ψι λοῦ 
λο γι σμοῦ, κα τά τόν λό γο τοῦ ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Πα-
λα μᾶ: «ἀκριβής παρ θε νί α ἡ πρός πᾶ σαν κα κί αν ἀ συν-
δύ α στος γνώ μη» (Εἰς τόν Εὐαγγελιστήν Ἰωάννην, §3). 
Γἰ  αὐ τό καί ἐ ξω μο λο γεῖ το συ νε χῶς, ἀ κό μη καί τόν πα-
ρα μι κρό λο γι σμό πού πή γαι νε νά τόν χω ρί σῃ ἀπό τόν 
Θε ό, τόν Γέ ρον τα ἤ τούς ἀ δελ φούς του. Ἡ συ νεί δη σίς 
του ἦταν λε πτο τά τη. Ἀ μέ σως συ νε λάμ βα νε κά θε τι τό 
ἀν τί θε ο, τό ὁ ποῖ ο ἀ μέ σως ἐ ξω μο λο γεῖ το.

Ὅ πως οἱ ἅ γι οι Ἄγ γε λοι εἶ ναι «λει τουρ γι κά πνεύ μα τα 
εἰς δι α κο νί αν ἀ πο στελ λό με να διά τούς μέλ λον τας κλη-
ρο νο μεῖν σω τη ρί αν» (Ἑβρ. α΄ 14), ἔ τσι καί ὁ π. Νι κό δη-
μος κα τε φλέ γε το ἀπό ἀ νεί κα στο πό θο νά εὐ ερ γε τῇ τούς 
ἄλ λους καί νά κερ δί ζῃ ψυ χές πρός σω τη ρί αν. Ἔ λε γε: 
«Χρι στέ μου, θέ λω μέ ὅ ,τι συμ βαί νει στήν ζωή μου νά 
δο ξά ζε ται τό Πα νά γι ό σου Ὄ νο μα, νά ὠ φε λοῦν ται οἱ 
ἀ δελ φοί μου καί ἐγώ νά σώ ζω μαι». 

Γιά τόν π. Νι κό δη μο ὁ ἑ αυ τός του ἦ ταν πάν το τε σέ 
δεύ τε ρη μοῖ ρα. Πρῶ τα ἔ πρε πε νά ἀ να παυ θοῦν οἱ ἄλ λοι. 
Ἀ να φέ ρου με στό ση μεῖ ο αὐ τό τήν με γά λη ἀ γά πη μέ τήν 
ὁ ποί α δι η κό νη σε τούς ἀ δελ φούς του, μο να χούς καί λα ϊ-
κούς, ὅσο και ρό ἦ ταν στό μο να στή ρι, τα κτο ποι ών τας μέ 
ὑ περ βο λι κή σχο λα στι κό τη τα τά τοῦ δι α κο νή μα τός του, 
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Ὁ π. Νι κό δη μος –κα τά κό σμον Ἰ ω άν νης Κάν τζας– 
γεν νή θη κε στόν Πει ραι ᾶ ἀπό ἁ πλοῦς, εὐ λα βεῖς καί ἐ να-
ρέ τους γο νεῖς, τόν Χρῆ στο καί τήν Χρυ σού λα, τό 1955. 
Εἶ χε ἀ κό μη ἕνα ἀ δελ φό, νε ώ τε ρο, τόν Πα ρα σκευ ᾶ, ὁ 
ὁ ποῖ ος κρί μα σιν οἷς οἶ δε Κύ ρι ος ἐ φο νεύ θη σέ τρο χαῖ ο 
δυσ τύ χη μα πα ρα μο νές τοῦ γά μου του σέ ἡ λι κί α μό λις 
25 ἐ τῶν.

Ὁ π. Νι κό δη μος ἀπό πο λύ μι κρή ἡ λι κί α ἐ πό θη σε τήν 
ἀγ γε λι κή ζωή τῶν μο να χῶν. Ἦταν ἐκ κοι λί ας μη τρός ἀ-
φω ρι σμέ νος γιά νά ἀ φι ε ρω θῇ στήν λα τρεί α τοῦ Θε οῦ. 
Ἐ γνώ ρι σε τόν σε βα στό Γέ ρον τά μας στήν Ἱ ε ρά Μο νή 
Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Ἁρ μᾶ Χαλ κί δος τό 1972, ὅ ταν ὁ Γέ-
ρον τας ἦ ταν ἡ γού με νος σ᾿ αὐ τήν. Ἀπό νε α ρᾶς ἡ λι κί ας 
δι ε κρί νε το γιά τήν εὐ λά βει ά του, τόν θεῖ ο του ἔ ρω τα, 
τήν ἁ γνό τη τά του, τήν σο βα ρό τη τά του, τήν πί στι του 
στόν Θε ό, τήν δο ξο λο γι κή του στά σι ἀ πέ ναν τί Του, τήν 
τα πεί νω σί του, τήν ὑ πο μο νή του στίς θλί ψεις, τήν ἀ νυ-
πό κρι τη ἀ γά πη του πρός ὅ λους.

Εὑ ρι σκό με νος ἤδη στήν ἐ πι θα νά τι ο κλί νη ἐκ μυ στη-
ρεύ θη κε σέ κά ποι ο ἀ δελ φό: «Ἀ πό μι κρό παι δί πο λύ ἀ-
γά πη σα τόν Θε ό. Ζή λευ α τούς ἁ γί ους Μάρ τυ ρας καί 
τούς πα ρα κα λοῦ σα: “Ἅ γι οι Μάρ τυ ρες, σᾶς πα ρα κα λῶ, 
δῶ στε μου μία στα γο νί τσα ἀπό τήν ἀ γά πη σας πρός τόν 
Χρι στό”». Καί συ νέ χι σε: «Ἀ δελ φέ μου, εἰ λι κρι νά σοῦ 
λέ ω. Α ὐ τό πού τό τε ζη τοῦ σα, τώ ρα τό γεύ ο μαι». Καί 
με τά ἀπό λί γο πρό σθε σε: «∆έν μπο ροῦ σα νά κα τα λά βω 
τόν λό γο τοῦ Ἀ πο στό λου “ζῶ δέ οὐ κέ τι ἐ γώ, ζῆ δέ ἐν 

πρός τόν π. Νι κό δη μο, χά ριν τῆς ἰ δι κῆς του ἀ γά πης καί 
θυ σι α στι κῆς προ σφο ρᾶς του πρός αὐ τόν.

Τί νά ποῦ με γιά τήν θε ο μί μη τη τα πεί νω σί του; Ἦ ταν 
ἀπό τούς ἀρχαιοτέρους μο να χούς τῆς Μο νῆς μας. Ἦ ταν 
κα θα ρώ τα τος ψυ χῇ καί σώ μα τι καί ὑ πε ρά ξι ος γιά τήν 
ἱ ε ρω σύ νη. Ὁ πό θος του γιά τόν Θεό ἀ νεί κα στος καί γιά 
τήν ἁ γί α ἱ ε ρω σύ νη ἀ νεί πω τος. Γἰ  αὐ τό ἐξ ἄλ λου τε λεί-
ω σε καί τήν Ρι ζά ρει ο ἐκ κλη σι α στι κή σχο λή. Ὅ μως ὅ ταν 
ὁ Γέ ρον τας τοῦ ἀ νε κοί νω σε ὅτι δέν θά τόν προ ω θή σῃ 
στήν ἱ ε ρω σύ νη, ἀ πο δέ χθη κε ἀ ναν τίρ ρη τα τήν ἀ πό φα-
σί του αὐ τή. Ἤρ χον το νε ώ τε ροί του στήν Μο νή καί ἐ-
γί νον το ἱ ε ρεῖς. Καί ὁ π. Νι κό δη μος οὔ τε ἐ ζή λευ ε, οὔ τε 
φθο νοῦ σε γἰ  αὐ τό. Ἀ πε ναν τί ας ἐ χαί ρε το μέ τούς νέ ους 
ἱ ε ρεῖς καί ἐ ξέ φρα ζε τόν πό θο του πρός τήν ἁ γί α ἱ ε ρω σύ-
νη μέ τήν βα θεῖ α τι μή καί τόν σε βα σμό πού ἀ πέ δι δε σέ 
αὐ τούς. Μᾶς ἔ λε γε τε λευ ταῖ α ὁ σε βα στός Γέ ρον τάς μας: 
«Ἀ να ρω τι ό μουν πῶς ὁ π. Νι κό δη μος δι α τη ροῦ σε ἀ δι ά-
λει πτα τήν μνή μη τοῦ Θε οῦ μέ σα του». Καί βρῆ κα τήν 
ἀ πάν τη σι: «∆ι ό τι εἶ χε πάν το τε βα θεῖ α τα πεί νω σι».

Οἱ ἅ γι οι Ἄγ γε λοι ὡς ἀ σώ μα τοι δέν ἔ χουν ἀ νάγ κη 
πρα γμά των καί ὑ παρ χόν των, ἀλ λά καί ὁ π. Νι κό δη μος 
δέν ἐ θη σαύ ρι σε πο τέ θη σαυ ρούς ἐπί τῆς γῆς, «ὅ που σής 
καί βρῶ σις ἀ φα νί ζει καί ὅ που κλέ πται δι ο ρύσ σου σι καί 
κλέ πτου σι» (Μα τθ. στ΄ 19), ἀλ λά «ἐν οὐ ρα νῷ», δι α μοι-
ρά ζον τας, ὅ πως προ εί πα με, ὅλα ὅσα περ νοῦ σαν ἀπό τά 
χέ ρι α του στούς ἄλ λους.

* * *
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τῆς νε κρω σί μου Ἀ κο λου θί ας ἐ στέ κε το πλη σί ον τοῦ νε-
κροῦ, σύν νους, ἐκ στα τι κός καί με τά δα κρύ ων. Ὅ ταν 
ἀρ γό τε ρα ἐ ρω τή θη κε τί ἐ σκέ πτε το τήν ὥρα ἐ κεί νη, αὐ-
τός ἀ πήν τη σε: «Με λε τοῦ σα καί ἐ θαύ μα ζα τά με γα λεῖ α 
τοῦ Θε οῦ». Ἰ δού τεκ μή ρι ο ψυ χῆς θε ο φι λοῦς, πού ζῆ καί 
ἀ να πνέ ει μό νο γιά τόν Θεό καί τήν δό ξα Του! Εὑ ρι σκό-
με νος πρό τοῦ κε κοι μη μέ νου φιλ τά του ἀ δελ φοῦ του δέν 
ἐ λο γί ζε το τά βλε πό με να λυ πη ρά, ἀλ λά ἐ κι νεῖ το πρός δο-
ξο λο γί αν τοῦ Θε οῦ γιά τά μή βλε πό με να ἀ γα θά τῆς βα-
σι λεί ας Του, στά ὁ ποῖ α με τέ βαι νε ὁ ἀ δελ φός του.

Ὅ μως ὁ ἀ προσ δό κη τος θά να τος τοῦ ἀ δελ φοῦ του ἐ-
βύ θι σε σέ ἀ νέκ φρα στο πέν θος τήν οἰ κο γέ νει ά του. Ὁ 
πα τέ ρας του, μή ὑ πο φέ ρον τας τό τρα γι κό γε γο νός, πο λύ 
σύν το μα ἐγ κα τέ λει ψε τήν πα ροῦ σα ζωή προ σβε βλη μέ-
νος ἀπό βαρειά καί ἀνίατο νό σο. 

Ὅ ταν ἡ συ νο δεί α τοῦ Γέ ρον τος με τα φυ τεύ θη κε ἀπό 
τόν Ἅ γι ο Γε ώρ γι ο Ἁρ μᾶ Χαλ κί δος στό Ἅ γι ον Ὄ ρος, τό 
κα λο καί ρι τοῦ 1974, ὡς ἕ νας ἐξ αὐ τῶν καί ὁ π. Νι κό δη-
μος εὑ ρέ θη στό Ἅ γι ον Ὄ ρος. Πι στός τη ρη τής τῶν ἐ πι-
τα γῶν τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων σκέ φθη κε ὅτι δέν θά μπο-
ροῦ σε νά ξα να βγῇ ἀπό τό Ἅ γι ον Ὄ ρος. Γἰ  αὐ τό καί 
δέν κα τα νο οῦ σε πῶς θά ἦ ταν δυ να τόν νά βο η θῇ τούς 
ἄλ λους, μέ ἔρ γα καί λό γους, πό θος πού ὅ πως προ εί πα με 
κα τέ φλε γε ἀπό μι κρᾶς ἡ λι κί ας τήν ψυ χή του. Ὅ μως ὁ 
Ἅ γι ος Θε ός δέν ἄ φη σε ἀ νεκ πλή ρω τη οὔ τε τήν ἐ πι θυ μί α 
του αὐ τή.

ἐ μοί Χρι στός”. Εἰ λι κρι νά σοῦ λέ γω, ἀ δελ φέ μου, τώ ρα 
τόν ζῶ». Ἔ λε γε τά λό γι α αὐ τά λί γο πρίν τήν κοί μη σί 
του, ἐνῶ ἔ φε ρε στό σῶ μα του τά στί γμα τα τῶν πα θη μά-
των πού ὑ πέ μει νε ἀπό ἀ γά πη πρός τόν Χρι στό καί τόν 
πλη σί ον. Θά μπο ρού σα με νά δι α βε βαι ώ σω με ὅτι ὁ π. Νι-
κό δη μος ἐ ξε πλή ρω σε μέ κά θε δυ να τή τε λει ό τη τα τήν ἐν-
το λή τοῦ Χρι στοῦ «ἀ γα πή σεις Κύ ρι ον τόν Θε όν σου ἐξ 
ὅ λης τῆς καρ δί ας σου καί ἐξ ὅ λης τῆς ψυ χῆς σου καί ἐξ 
ὅ λης τῆς δι α νοί ας σου καί ἐξ ὅ λης τῆς ἰ σχύ ος σου... καί 
τόν πλη σί ον σου ὡς ἑ αυ τόν» (Μα ρκ. ιβ΄ 30-31). ∆έν εἶ ναι 
λοι πόν πα ρά δο ξο πού ἀ ξι ώ θη κε νά λά βῃ μι κρή γεῦ σι 
ἀπό αὐ τά πού οἱ Ἅ γι οι ἔ ζη σαν, ἐφ᾿ ὅ σον καί ὁ π. Νι κό-
δη μος ἀ κο λού θη σε τό πα ρά δει γμά των.

Τόν ἐν θυ μεῖ ται ὁ Γέ ρον τάς μας, ὅ ταν τόν πρω το ε-
γνώ ρι σε στόν Ἅ γι ο Γε ώρ γι ο τῆς Χαλ κί δος, ὡς ἕνα εὐ λα-
βέ στα το νέ ο, πού ἐ στέ κε το πλη σί ον κά ποι ου κί ο νος τοῦ 
να οῦ, ὅ λον ἐστραμ μέ νο στόν ἑ αυ τό του καί προ σευ χό-
με νο με τά δα κρύ ων καί κα τα νύ ξε ως, πού προ ε δή λω νε 
ἔ τσι πρίν ἀπό τήν ἔ ναρ ξι τῶν μο να χι κῶν ἀ γω νι σμά των 
του τήν με τέ πει τα θαυ μα στή βι ο τή του. 

Ὅ ταν συ νέ βη τό θλι βε ρό γε γο νός τοῦ τρα γι κοῦ θα-
νά του τοῦ ἀ δελ φοῦ του, ὁ π. Νι κό δη μος ἦ ταν ἤδη μο να-
χός στό Ἅ γι ον Ὄ ρος. Πλη ρο φο ρή θη κε τό λυ πη ρό ἄ κου-
σμα μέ πολ λή ἠ ρε μί α. Πό νε σε βα θύ τα τα μέν ἀλ λά δέν 
ἄ φη σε τόν ἑ αυ τό του νά σκε φθῇ, νά εἰ πῇ ἤ νά πρά ξῃ 
κά τι ἀ νάρ μο στο. Ἔ φυ γε ἐ σπευ σμέ να ἀπό τό Ἅ γι ον Ὄ-
ρος γιά νά πα ρευ ρε θῇ στήν κη δεί α. Κα τά τήν δι άρ κει α 
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την μέ αὐ το θυ σί α καί αὐ τα πάρ νη σι καί ἔ χον τας συ νεί-
δη σι ὅτι ἡ ὑ πα κο ή του αὐ τή εἶ ναι ἡ λο γι κή συ νέ χει α τῆς 
ὑ πα κο ῆς του στόν Γέ ρον τά του καί τήν ἀ δελ φό τη τά 
του, συμ φώ νως πρός τίς μο να χι κές του ὑ πο σχέ σεις κα τά 
τήν Ἀ κο λου θί α τῆς κου ρᾶς τοῦ Με γά λου καί Ἀγ γε λι-
κοῦ Σχή μα τος. ∆ι ό τι δέν ἐ ξῆλ θε αὐ τε ξου σί ως στόν κό-
σμο ἀ λλ̓  ἐξ ὑ πα κο ῆς.

Καί πρά γμα τι, ὁ π. Νι κό δη μος ἔ ζη σε μέ κά θε ἀ κρί-
βει α, πλη ρό τη τα καί τε λει ό τη τα τήν μο να χι κή ζωή ἐν 
μέ σῳ Πει ραι εῖ. Ξε πέ ρα σε ὅ λους ἐ μᾶς, πού κα τά τό δι-
ά στη μα αὐ τό δέν ἀ πο μα κρυν θή κα με κα θό λου ἀπό τήν 
Μο νή μας. Ἔ κα νε πο λύ κα θα ρώ τε ρη καί ἀ κρι βέ στε ρη 
ὑ πα κο ή ἀπό ἐ μᾶς, πού ἤμα σταν συ νε χῶς κά τω ἀπό τήν 
σκέ πη τοῦ Γέ ρον τος. Ὁ π. Νι κό δη μος, συμ φώ νως καί 
πρός τήν μαρ τυ ρί α πολ λῶν, λαϊ κῶν καί μο να χῶν, ἀ νέ-
πνε ε, ζοῦ σε καί ἐ νερ γοῦ σε κά θε τι ἔ χον τας συ νε χῶς τό 
ὄ νο μα καί τίς ἐν το λές τοῦ Γέ ρον τος στό στό μα καί τήν 
καρ δι ά του. Γἰ  αὐ τό καί εὐ λο γή θη κε πο λύ ἀπό τόν Θε ό. 
∆ι ε τή ρη σε κα θα ρό τη τα ψυ χῆς πο λύ ἀ νώ τε ρη ἀπό ὅ λους 
ἐ μᾶς, πού δέν ἀν τι κρύ σα με κά τι ἀπό τήν μα ται ό τη τα 
τοῦ κό σμου εὑ ρι σκό με νοι δι αρ κῶς μέ σα στό Πε ρι βό λι 
τῆς Πα να γί ας μας. Καί ἀ ξι ώ θη κε πολ λῶν χα ρι σμά των 
ἀπό τόν Θε ό, τῆς ὑ πο μο νῆς, τῆς καρ δι α κῆς χα ρᾶς, τῆς 
ἀ τε λευ τή του δο ξο λο γί ας τοῦ Θε οῦ, τοῦ πα ρη γο ρη τι κοῦ 
λό γου πρός τούς τε θλιμ μέ νους, τῆς ἀ γά πης πρός ὅ λους, 
λό γῳ τῆς κα θα ρό τη τός του αὐ τῆς, κα τά τόν λό γο τοῦ 
Κυ ρί ου: «μα κά ρι οι οἱ κα θα ροί τῇ καρ δί ᾳ, ὅτι αὐ τοί τόν 

Με τά τήν κοί μη σι τοῦ ἀ δελ φοῦ του καί τοῦ πα τέ ρα 
του ἔ μει νε μό νη καί ἀ προ στά τευ τη ἀν θρω πί νως ἡ μη τέ-
ρα του, κ. Χρυ σού λα, καί μά λι στα μέ πολ λά καί σο βα-
ρά προ βλή μα τα ὑ γεί ας, χω ρίς κά ποι ον συγ γε νῆ πού θά 
μπο ροῦ σε νά τήν φρον τί ζῃ. Ὁ σε βα στός Γέ ρον τάς μας, 
πού ἀ γα πᾶ ὄχι μό νον τά πνευ μα τι κά του τέ κνα ἀλ λά 
καί τούς γο νεῖς των, πού τά προ σέ φε ραν στόν Χρι στό 
καί τήν Πα να γί α, φρον τί ζον τας καί γιά τήν κ. Χρυ σού-
λα, ἀ πέ στει λε τόν π. Νι κό δη μο στήν πα τρί δα του, τόν 
Πει ραι ᾶ, γιά νά τῆς συμ παραστα θῇ. Βέ βαι α ὁ συμ φυρ-
μός τοῦ μο να χοῦ μέ τόν κό σμο, καί μά λι στα γιά μα κρό 
χρο νι κό δι ά στη μα, εἶ ναι πρᾶ γμα πο λύ ἐ πι κίν δυ νο. Στήν 
πε ρί πτω σι ὅ μως τοῦ π. Νι κο δή μου ὁ Γέ ρον τάς μας δέν 
ἐ δί στα σε νά τόν στεί λῃ ἐν μέ σῳ τῶν θο ρύ βων τοῦ κό-
σμου, ἐμ πι στευ ό με νος βέ βαι α στήν παν σθε νουρ γό θεί α 
Χά ρι ἀλ λά καί στήν ὑ ψη λή πνευ μα τι κή κα τά στα σι τοῦ 
π. Νι κο δή μου, ἡ ὁ ποί α ἦ ταν θε με λι ω μέ νη στήν ἀ κρά-
δαν τη βά σι τῆς πί στε ως στόν Θεό καί τῆς ἐμ πι στο σύ νης 
στόν Γέ ρον τα. Καί δέν ἀ στό χη σε στήν ἀ πό φα σί του αὐ-
τή. Συγ χρό νως ὅ μως καί ὁ π. Νι κό δη μος ἔ βλε πε πί σω 
ἀπό τήν ἀ πό φα σι αὐ τή τοῦ Γέ ρον τος τό σχέ δι ο τῆς ἀ-
γά πης τοῦ Θε οῦ ἀλ λά καί τήν θεί α νεῦ σι στήν θε ο φι λῆ 
ἐ πι θυ μί α του νά συμ πα ρί στα ται στούς χει μα ζο μέ νους 
ἀ δελ φούς του ἐκ τοῦ κό σμου, τούς κα τα πο νου μέ νους 
ἀπό τούς ποι κί λους πει ρα σμούς καί τά βά σα να. 

Ἐπί μία δε κα ε τί α –μέ χρι τήν κοί μη σί της– πα ρέ μει νε 
ὁ π. Νι κό δη μος κον τά στήν μη τέ ρα του, ὑ πη ρε τών τας 
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νά μή εἶ χε λεί ψει κα θό λου ἀπό τήν Μο νή, ἀ πο δει κνύ ον-
τας ἔ τσι ὅτι οὐ δέ πο τε ἀ πο μα κρύν θη κε ἀπό Α ὐ τήν νο ε-
ρά καί καρ δι α κά.

Ἡ μα κρά ἐ να σχό λη σίς του μέ τά προ βλή μα τα τῆς ὑ-
γεί ας τῆς μη τέ ρας του δέν τοῦ ἐ πέ τρε πε νά ἀ σχο λη θῇ μέ 
κά ποι α προ βλή μα τα τῆς δι κῆς του ὑ γεί ας, τῶν ὁ ποί ων 
ἡ σο βα ρό της ἀπό λά θος ἐ κτί μη σι τῶν ἰ α τρῶν δέν εἶ χε 
γί νει ἀν τι λη πτή. Ὅ ταν ὅ μως με τά τήν κοί μη σι τῆς μη τέ-
ρας του θέ λη σε νά ἀ σχο λη θῇ πιό προ σε κτι κά μέ αὐ τά, 
δι ε γνώ σθη βα ρεῖ α καρ δι α κή ἀ νε πάρ κει α τε λι κοῦ στα-
δί ου. Ἀν θρω πί νως ἡ μό νη δυ να τή θε ρα πεί α πού ὑ πῆρ χε 
ἦ ταν ἡ με τα μό σχευ σις καρ δί ας. Ὅ μως πα ρά τίς ἐ πα νει-
λη μέ νες προ τά σεις τῶν ἰ α τρῶν μέ χρι καί τήν τε λευ ταί α 
ἡ μέ ρα τῆς ζω ῆς του, δέν δέ χθη κε νά με τα μο σχευ θῇ. Ἀ-
γα ποῦ σε καί ἐ χαί ρε το τήν ζω ή. Μέ πο λύ με γά λη σχο λα-
στι κό τη τα τη ροῦ σε τίς ὁ δη γί ες τῶν ἰ α τρῶν, θε ω ρών τας 
τήν ἀ μέ λει α ὡς ἐ φά μαρ τη κα τά τόν ἀ πο στο λι κό λό γο: 
«οὐκ οἴ δα τε ὅτι να ός Θε οῦ ἐ στε καί τό πνεῦ μα τοῦ Θε οῦ 
οἰ κεῖ ἐν ὑ μῖν; εἴ τις τόν να όν τοῦ Θε οῦ φθεί ρει, φθε ρεῖ 
τοῦ τον ὁ Θε ός» (Ά  Κορ. γ΄ 16). Ἔ λε γε χα ρα κτη ρι στι-
κά: «Θέ λω νά ζή σω. Βάλ τε μου τήν τε χνη τή καρ δι ά ἤ 
ὅ ,τι ἄλ λο τε χνι κό μέ σο δι α θέ τει ἡ ἐ πι στή μη. Ὅ μως πο τέ 
δέν πρό κει ται νά δε χθῶ μία καρ δι ά πού θά προ έρ χε ται 
ἀπό ἕνα “ἐγ κε φα λι κά νε κρό”, ὁ ὁ ποῖ ος γιά μέ να δέν εἶ-
ναι νε κρός ἀλ λά ζῶν καί βα ρύ τα τα πά σχων ἀ σθε νής». 
Τήν πε ποί θη σί του αὐ τή, τήν ὁ ποί α πολ λές φο ρές εἶ χε 
ὑ πε ρα σπι σθῇ στό πα ρελ θόν, πρίν ἀ κό μη ἐμ φα νι σθῇ τό 

Θε όν ὄ ψον ται» (Ματθ. ε΄ 8). Α ὐ τά εἶ ναι τά θαυ μα στά 
ἔρ γα πού ἐ πι τε λεῖ ἡ Χά ρις τοῦ Θε οῦ, ὅ ταν εὕ ρῃ ἀν θρώ-
πους ἀ ξί ους Ἑ αυ τοῦ καί δε κτι κούς τῶν θεί ων ἐ πι λάμ-
ψε ων.

Ὅσο και ρό πα ρέ μει νε στόν Πει ραι ᾶ, δέν ἔ παυ σε νά 
εὐ ερ γε τῇ τόν λαό τοῦ Θε οῦ μέ τό πα ρά δει γμά του, τά 
ἔρ γα του καί τούς λό γους του. Τά λό γι α του ἦ ταν πάν-
το τε θε ο φι λῆ. Πο τέ δέν ἀρ γο λο γοῦ σε οὔ τε ἀ στει ευόταν. 
Μι λοῦ σε ἀ τε λεί ω τες ὧ ρες, εἴ τε διά ζώ σης εἴ τε τη λε φω νι-
κά, χω ρίς ὅ μως πο τέ νά ἐκ στο μί ζῃ πρά γμα τα μά ται α ἤ 
ψυ χο βλα βῆ. Μο να δι κός σκο πός του ἦ ταν πάν το τε ἡ ὠ-
φέ λει α τοῦ πλη σί ον. Ἀ γα ποῦ σε ὅ λους ὡς γνη σί ους ἀ δελ-
φούς του. Μέ χρι τά τε λευ ταῖ α του, ἄν καί ἡ δύ σπνοι α 
τόν δυ σκό λευ ε νά ὁ μι λῇ ἐ λεύ θε ρα, δέν στα μά τη σε νά 
δι δά σκῃ, νά πα ρη γο ρῇ καί νά ἐ νι σχύ ῃ τούς ἄλ λους.

∆έν ὑ στέ ρη σε ὅ μως κα θό λου καί στήν ἔμ πρα κτη ἐ λε-
η μο σύ νη αὐ τῶν πού εἶ χαν ἀ νάγ κη. Θά μπο ρού σα με ἀ νε-
πι φύ λα κτα νά ἐ πα να λά βου με καί γιά τόν π. Νι κό δη μο 
τόν ψαλ μι κό λό γο: «ἐ σκόρ πι σεν, ἔ δω κεν τοῖς πέ νη σιν· 
ἡ δι και ο σύ νη αὐ τοῦ μέ νει εἰς τόν αἰ ῶ να τοῦ αἰ ῶ νος» 
(Ψα λμ. ρι α΄ 9). Πέ ρα σαν ἀπό τά χέ ρι α του πολ λά πρά-
γμα τα ἀ ξί ας ἀλ λά καί χρή μα τα πού τοῦ ἐμπιστεύονταν 
εὐλαβεῖς Χριστιανοί. Τήν ἴ δι α στι γμή ὅ μως τά ἐ χά ρι ζε 
ἁ πλό χε ρα σέ ὅ σους ἡ ἀ γα πῶ σα καρ δί α του ἔ κρι νε ὅτι 
τά εἶ χαν ἀ νάγ κη.

Ὅ ταν με τά τήν κοί μη σι τῆς μη τέρας του εὑ ρέ θη καί 
πά λι γιά λί γο στό Μο να στή ρι μας, συμ πε ρι φε ρό ταν σάν 
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νά μα τα καί ἀγ κά λι α ζε κά θε εἰ κό να τοῦ Θε οῦ πού τόν 
ἐ πλη σί α ζε. ∆έν ὑ πῆρ χε ψυ χή πο νε μέ νη, λυ πη μέ νη, τα ρα-
γμέ νη, συγ χυ σμέ νη, πού νά ἔ φυ γε ἀπό κον τά του χω ρίς 
νά λά βῃ βάλ σα μο, πα ρη γο ρί α καί ἀ νά παυ σι. Ἦταν πολύ 
συνηθισμένη στά χείλη του ἡ φράσις: «Νά χαίρεσαι! Νά 
χαίρεσαι!» πού ἀπηύθυνε πρός ὅλους. Ἀ να φέ ρου με σάν 
πα ρά δει γμα τήν πε ρί πτω σι μι ᾶς εὐ λα βοῦς νο ση λευ τρί-
ας, πού κά ποι α Μ. Πα ρα σκευ ή ἦ ταν ὑ πο χρε ω μέ νη νά 
μεί νῃ στό Νο σο κο μεῖ ο λό γῳ ὑ πη ρε σί ας. Ἦ ταν πο λύ λυ-
πη μέ νη πού δέν θά μπο ροῦ σε νά ἐκ κλη σι α σθῇ. Ὁ π. Νι-
κό δη μος, νο ση λευ ό με νος τό τε καί αὐ τός, κα τώρ θω σε μέ 
τούς θε ο πρε πεῖς του λό γους νά τήν ἐ νι σχύ σῃ καί νά τήν 
χα ρο ποι ή σῃ, το νί ζον τάς της τήν ἀ λή θει α ὅτι ὁ Χρι στός 
ἦ ταν γἰ  αὐ τήν πο λύ πε ρισ σό τε ρο ἐ κεῖ στό Νο σο κο μεῖ ο, 
στά πρό σω πα τῶν ἀ σθε νῶν πού ὑ πη ρε τοῦ σε, ἀπό ὅ ,τι 
ἦ ταν στήν Ἐκ κλη σί α.

Τό ἔρ γο του αὐ τό δέν τό ἐ στα μά τη σε μέ χρι τό τέ-
λος. Ὁ ἴ δι ος πέ θαι νε, ἐφ᾿ ὅ σον δέν ἐ δέ χε το τήν με τα μό-
σχευ σι, καί ἐζω ο ποι οῦ σε τούς ἄλ λους. Ἄν καί εὑ ρί σκε-
το στήν κλί νη τῆς ἀ σθε νεί ας, δέν ἔπαυε νά δί νῃ χα ρά 
καί ἀ να κού φι σι στούς γύ ρω του. Χα ρα κτη ρι στι κό πα-
ράδειγμα ἡ οὐ σια στι κή συμ πα ρά στα σί του μέ εὐλογίες 
τῶν εὐλαβῶν Χρι στια νῶν καί μέ οἰ κο νο μί ες του στόν 
ἀ γα πη τό ἀ δελ φό Ἰ ω άν νη, εὐ λο γη μέ νο λα ϊ κό ἀ δελ φό, 
πού μέ αὐ το θυ σί α τοῦ συμ πα ρα στά θη κε σέ ὅ λες τίς 
δύσκο λες ὧ ρες του μέ χρι τέ λους.

πρό βλη μα τῆς ὑ γεί ας του, ὑ πε στή ρι ξε καί τώ ρα μέ ἀ πό-
λυ τη εἰ ρή νη καί στα θε ρό τη τα ἀλλά καί μέ τό πα ρά δει-
γμά του.

Ὁ π. Νι κό δη μος αἰ σθα νό ταν τό «Ὠ νά σει ο Καρ δι ο χει-
ρουρ γι κό Κέν τρο» σάν «δεύ τε ρο μο να στή ρι του», ὅ πως 
χα ρα κτη ρι στι κά ἔ λε γε. Ἀ γα ποῦ σε ὅ λους τούς ἐρ γα ζο-
μέ νους στό Ἵ δρυ μα, ἰ α τρούς, νο ση λευ τι κό καί ὑ πη ρε-
τι κό προ σω πι κό, ἀλ λά καί πο λύ ἠ γα πᾶ το ἀπό αὐ τούς. 
Βο η θή θη κε πο λύ ἀπό ὅ λους, καί μά λι στα ἀπό τόν κ. Γ. 
Α., πού τόν θε ω ροῦ σε κατ᾿ ἐ ξο χήν ἰ α τρό του, ἄ ρι στο 
ἐ πι στή μο να, ἀ νι δι ο τε λῆ, γε μᾶ το ἀπό ἀ γά πη γιά ὅ λους 
τούς ἀ σθε νεῖς του καί ὅ λως ἰ δι αι τέ ρως γιά τόν π. Νι κό-
δη μο. Ὁ συγ κε κρι μέ νος ἰ α τρός ἀ γω νί σθη κε μέ ὅ λες τίς 
δυ νά μεις του νά πα ρα τεί νῃ τήν ζωή τοῦ π. Νι κο δή μου, 
ἐλ πί ζον τας καί σέ κά ποι ο νε ώ τε ρο ἐ πί τευ γμα τῆς ἐ πι-
στή μης, «προ κει μέ νου νά συ νε χί σῃ τήν ὑ ψη λή ἀ πο στο-
λή του», ὅ πως ἔ λε γε, ἐ πει δή ἔ βλε πε τήν με γά λη βο ή θει α 
πού ἐ λάμ βα ναν ὅ σοι τόν ἐ πλη σί α ζαν. Πα ρε τά θη μά λι-
στα ἡ ζωή τοῦ π. Νι κο δή μου μέ τήν θεί α βο ή θει α καί 
χά ρις στίς προ σπά θει ες τῶν ἰ α τρῶν πο λύ πε ρισ σό τε ρο 
ἀπό ὅσο προ έ βλε παν τά κα τά και ρούς δη μο σι ευ ό με να 
στά ἐ πι στη μο νι κά πε ρι ο δι κά πο ρί σμα τα τῆς ἐ πι στή μης.

Ὅ μως καί ὁ π. Νι κό δη μος πα ρα μέ νον τας στό «Ὠ-
νά σει ο» βο ή θη σε πο λύ μέ τήν Χά ρι τοῦ Θε οῦ καί τούς 
ἀ σθε νεῖς καί τούς συνοδούς των καί τό νο ση λευ τι κό 
προσ ω πι κό του. Ἡ ὑ περ βάλ λου σα ἀ γά πη τοῦ π. Νι κο-
δή μου γιά τόν Θεό ξε χύ λι ζε ὡς πο τα μός μέ γλυ κύρ ρο α 
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δή μου ρου φών τας κυ ρι ο λε κτι κά τά λό γι α του. Ἔ βλε πε 
κα νείς τό τε ἕνα πα ρά δο ξο πρᾶ γμα: Ὁ Ἀρ χι ε ρεύς νά ἀ-
κού ῃ σι ω πη λός ὁ μι λοῦν τα ἕνα ἁ πλό μο να χό. Ἀ πό δει ξις 
τῆς ἁ γι ό τη τος τοῦ Σε βα σμι ω τά του ἀλ λά καί τῆς χα ρι τω-
μέ νης ψυ χῆς τοῦ π. Νι κο δή μου. Α ὐ τό βέβαια δέν εἶ ναι 
ἀ φύ σι κο, ἐφ᾿ ὅ σον μό νον οἱ ἅ γι οι κα τα λα βαί νουν τούς 
ἁ γί ους. Ἀρ γό τε ρα ἔ λε γε ὁ Ἀρ χι ε ρεύς πρός τούς πα ρευ-
ρι σκο μέ νους: «Τό πρό σω πό του –τοῦ π. Νι κο δή μου– εἶ-
ναι σάν τοῦ Χρι στού λη», μαρ τυ ρί α πού ἐ πι βε βαί ω ναν 
καί πολ λοί ἄλ λοι.

Τόν π. Νι κό δη μο ἐ πι σκέ φθη κε στό «Ὠ νά σει ο» καί 
ὁ ἐ πί σκο πος τῆς ἰ δι αι τέ ρας του πα τρί δος, ὁ Μη τρο πο-
λί της Πει ραι ῶς κ. Σε ρα φείμ. Πο λύ χά ρη κε, ἐ νι σχύ θη κε 
καί πα ρη γο ρή θη κε ἀπό τήν ἐ πί σκε ψι αὐ τή. Συγ χρό νως 
βρῆ κε τήν εὐ και ρί α νά ἐκ φρά σῃ τήν εὐ γνω μο σύ νη του 
στόν Σε βα σμι ώ τα το γιά τό πο λυ σχι δές ποι μαν τι κό ἔρ γο 
του στήν Ἐ παρ χί α του καί νά τόν ἐν θαρ ρύ νῃ στούς πε-
πα ρρη σι α σμέ νους ὑ πέρ τῆς Ὀρ θο δο ξί ας καί κα τά τοῦ 
Οἰ κου με νι σμοῦ ἀ γῶ νας του.

Ὅμως πολύ σύντομα ὁ π. Νικόδημος κα θη λώ θη κε 
στήν ἐ πι θα νά τι ο κλί νη μέ πο λύ ἰ σχυ ρούς πό νους καί 
βα ρεῖ α δύ σπνοι α. Ὅ μως ἡ θε ο λό γος γλῶσ σα του δέν ἔ-
παυ ε νά κε λα η δῇ ὕ μνους καί δο ξο λο γί ες στόν Θε ό. Ἔ-
λε γε μέ φω νή σβη σμέ νη καί συ νε χῶς δι α κο πτό με νη ἀπό 
τήν δύ σπνοι α: «Μέ ἐ ρω τοῦν: “Γι α τί π. Νι κό δη με ὅ λες οἱ 
συμ φο ρές σέ σέ να; Θά να τος τοῦ ἀ δελ φοῦ, τοῦ πα τέ ρα, 
βα ρει ά ἀ σθέ νει α τῆς μη τέ ρας, ἀ πο μά κρυν σις ἀπό τήν ἀ-

Ἡ ἀ σθέ νει α τοῦ π. Νι κο δή μου ἦ ταν πο λύ βα σα νι στι-
κή, λό γῳ τῆς με γά λης δυ σπνοί ας ἀ κό μη καί ἐν ἠ ρε μί ᾳ, 
πού δέν τοῦ ἐ πέ τρε πε οὔ τε καί τόν ὕ πνο. Πα ρά τήν τα-
λαι πω ρί α, τίς ἀ ϋ πνί ες καί τήν σα φῆ γνῶ σι ὅτι ὁ θά να-
τος πλη σι ά ζει, ἐ βα σί λευ ε μο νί μως στήν ψυ χή του ἡ θε ϊ-
κή χα ρά, τῆς ὁ ποί ας ἔ κα νε κοι νω νούς ὅ λους ὅ σους τόν 
προ σήγ γι ζαν. Τόν τε λευ ταῖ ο και ρό τρα γου δοῦ σε πο λύ 
συ χνά μέ πολ λή χά ρι ἕνα τρα γου δά κι, ἐκ φρα στι κό τῶν 
βι ω μά των του: «Ὄ μορ φη μι κρή βαρ κού λα, γιά ποῦ ἔ βα-
λες πα νί, ἔ χει θά λασ σα κι ἀ γέ ρα, δέν φο βᾶ σαι μο να χή; 
Μή μέ βλέ πε τε μι κρού λα κι ἀ ρα γμέ νη στό γι α λό, τ᾿ ὄ νο-
μά μου εἶ ναι πί στις καί τά κύ ματ᾿ ἀ ψη φῶ...». Ὁ μι λών τας 
τη λε φω νι κῶς μέ ἕνα ἀ δελ φό στήν Μο νή, τοῦ ἔ ψα λε μέ 
τήν γλυ κεῖ α φω νή του τόν Ἀ να στά σι μο Κα νό να, πα-
νη γυ ρι κά καί με γα λό πρε πα: «Ἀ να στά σε ως ἡ μέ ρα λαμ-
πρυν θῶ μεν λα οί...». Ἔ ψα λε ὅλη τήν α΄ ὠδή μα ζί μέ τά 
τρία ἀ κρο τε λεύ τι α «Χρι στός Ἀ νέ στη» καί τό «Ἀ να στάς 
ὁ Ἰ η σοῦς ἀπό τοῦ τά φου». Ἐάν ὁ ἀ δελ φός δέν τόν δι έ-
κο πτε, θά συ νέ χι ζε καί τίς ὑ πό λοι πες ὠ δές τοῦ Κα νό νος.

Ὁ Σε βα σμι ώ τα τος Μη τρο πο λί της Κί τρους κ. Ἀ γα-
θό νι κος εὑ ρέ θη στό «Ὠ νά σει ο», γιά νά συμ πα ρα στα θῇ 
στήν ἐγ χεί ρη σι τῆς εὐ λα βε στά της ἀ δελ φῆς του, τό τε πού 
καί ὁ π. Νι κό δη μος ἐ νο ση λεύ ε το ἐ κεῖ. Ἡ συ νάν τη σις τοῦ 
Σε βα σμι ω τά του μέ τόν π. Νι κό δη μο ἦ ταν ἀ φορ μή με-
γά λης χα ρᾶς γιά τόν π. Νι κό δη μο ἀλ λά καί γιά τόν ἅ-
γι ο Κί τρους. Ἐρ χό ταν κα θη με ρι νῶς γιά τήν ἀ δελ φή του, 
ἀλ λά πα ρέ με νε πολ λή ὥρα στόν θά λα μο τοῦ π. Νι κο-
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νά συγ κεν τρώ νων ται ἀπό και ροῦ εἰς και ρόν ὅ σοι ἐ γνώ-
ρι σαν τόν π. Νι κό δη μο, γιά νά τόν θυ μοῦν ται καί νά ἀ-
να νε ώ νουν μέ σα τους ὅλα αὐ τά πού ἔ ζη σαν κον τά του. 
Ὁ ἴ δι ος σέ ἄλ λη στι γμή εἶ χε πεῖ: «Πο λύ μοῦ μι λᾶ στήν 
καρ δι ά αὐ τός ὁ ἄν θρω πος».

Με τά τήν νυ κτε ρι νή ἀ κο λου θί α στόν Πει ραι ᾶ τό σκή-
νω μά του με τε φέρ θη στήν Ἱ ε ρά Μο νή μας, ὅ που ἐ πα νε-
λή φθη ἡ νε κρώ σι μος Ἀ κο λου θί α.

Τό σκήνωμα τοῦ π. Νικοδήμου ἐ να πε τέ θη στό κοι-
μη τή ρι ο τῆς Μο νῆς προσ δο κώντας «ἀ νά στα σιν νε κρῶν 
καί ζω ήν τοῦ μέλ λον τος αἰ ῶ νος» ἡ δέ ψυ χή του χαί ρε-
ται καί ἀ γάλ λε ται «ἐν χώ ρᾳ ζών των» καί «ἐν σκη ναῖς 
δι καί ων», ἔν θα κα τα λάμ πει τό φῶς τοῦ Χρι στοῦ, τόν 
ὁ ποῖ ο θερ μῶς ἐξ ὅ λης ψυ χῆς καί καρ δί ας ἠ γά πη σε.

Α ἰ ω νί α σου ἡ μνή μη, ἀ ξι ο μα κά ρι στε καί ἀ εί μνη στε 
ἀ δελ φέ ἡ μῶν π. Νι κό δη με!

Ι. ∆. Γ.

γα πη μέ νη σου Μο νή, βα ρει ά καί ἀ νί α τη ἀ σθέ νει α;” Καί 
ἐγώ τούς ἀ παν τῶ: “Γι α τί πο λύ μέ ἀ γα πᾶ ὁ Χρι στός. Καί 
ἐγώ πο λύ Τόν ἀ γα πῶ. Πο λύ Τόν ἀ γα πῶ”» καί συ νέ χι σε 
κλαί ων μέ τά δά κρυ α τοῦ θεί ου ἔ ρω τος. Λί γο ἀρ γό τε-
ρα πά λι ἔ λε γε: «Μέ σα ἀπό τόν βυ θό τῆς πο λυ κύ μαν της 
ζω ῆς μου αἰ σθά νο μαι χα ρά, εἰ ρή νη, δο ξο λο γί α, εὐ χα-
ρι στί α, εὐ γνω μο σύ νη, τόν Χρι στό. Τώ ρα χαί ρω ἐν τοῖς 
πα θή μα σί μου». Α ὐ τά ἦ ταν καί τά τε λευ ταῖ α λό γι α τοῦ 
π. Νι κο δή μου. Με τά ἀπό λί γο ἡ τρι σευ λο γη μέ νη καί χα-
ρι τω μέ νη καρ δι ά τοῦ π. Νι κο δή μου ἔ παυ σε νά πάλ λῃ.

Ὁ θά λα μός του γέ μι σε ἀπό τό προ σω πι κό τοῦ Νο-
σο κο μεί ου. Ὅ λοι ἔ τρε ξαν γιά νά δι α δη λώ σουν μέ τόν 
τρό πο τους τόν θαυ μα σμό καί τήν ἐ κτί μη σί τους πρός 
τόν τα πει νό μο να χό π. Νι κό δη μο, τόν ἄν θρω πο τοῦ 
Θε οῦ πού ἔ θε σε ὡς στό χο τῆς ζω ῆς του ὄχι τό ἴ δι ον ὄ-
φε λος ἀλ λά τήν δό ξα τοῦ Θε οῦ καί τήν ἀ νά παυ σι τοῦ 
ἀ δελ φοῦ, τόν ἄν θρω πο πού πα ρά τίς με γά λες δο κι μα-
σί ες του δέν ἔ παυ σε οὐ δέ ἐπί στι γμήν νά δο ξο λο γῇ τόν 
Θε ό, τόν ἄν θρω πο τῆς ἀ κρα δάν του πί στε ως καί ἐλ πί δος 
στόν Θε ό, πού ἐ στά λη ἀπό τόν Θεό κα τά τίς πο νη ρές 
ἡ μέ ρες μας γιά νά μᾶς δεί ξη μέ τό πα ρά δει γμά του τήν 
ὁδό τοῦ ἁ γι α σμοῦ καί τῆς σω τη ρί ας. Γἰ  αὐ τό δέν εἶ ναι 
πα ρά δο ξο ὅτι ὁ μο λο γή θη κε ἀπό τούς θε ρά πον τές του 
ὅτι «δέν πέ ρα σε ἄλ λος ἄ ρρω στος ἀπό τό Ὠ νά σει ο σάν 
τόν Νι κό δη μο». Καί ὁ ἀ γα πη τός του ἰ α τρός, κ. Γ. Α., με-
τά τήν Ἀ γρυ πνί α -κη δεί α πού ἐ τε λέ σθη στόν Ἱ. Ναό τῆς 
Ὑ πα παν τῆς τοῦ Πει ραι ᾶ ἐ ξέ φρα σε τήν θερ μή ἐ πι θυ μί α 
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Ἐ τή ρη σε τίς εὐ αγ γε λι κές ἀ ρε τές: τῆς ἀ γά πης, τῆς τα-
πει νώ σε ως, τῆς ὑ πο μο νῆς, τῆς πί στε ως, ὅ πως ἐ πί σης καί 
τίς μο να χι κές ἀ ρε τές καί ὑ πο σχέ σεις τοῦ Ἀγ γε λι κοῦ Σχή-
μα τος: τῆς ὑ πα κο ῆς, τῆς ἀ κτη μο σύ νης, τῆς παρθενίας, 
τῆς κε κρυμ μέ νης ἀπό τόν κό σμο ζω ῆς.

Ἐ πί στευ ε ὁ μα κα ρι στός ἀ δελ φός καί ἤλ πι ζε στόν λό-
γο τοῦ Με γά λου Ἀ πο στό λου: «ἡ ζωή ὑ μῶν κέ κρυ πται 
σύν τῷ Χρι στῷ ἐν τῷ Θε ῷ, ὅ ταν ὁ Χρι στός φα νε ρω θῇ, 
ἡ ζωή ὑ μῶν, τό τε καί ὑ μεῖς σύν αὐ τῷ φα νε ρω θή σε σθε ἐν 
δό ξῃ» (Κολ. γ΄ 3-4).

Μα κα ρι στέ ἀ δελ φέ καί τέ κνον ἐν Κυ ρί ῳ, Νι κό δη με, 
κα τά τό δι ά στη μα τῆς σταυ ρο α να στα σί μου μο να χι κῆς 
σου ζω ῆς εἶ χες πάν τα τήν πτω χή μου πα τρι κή ἀ γά πη. 
Καί σύ ἤ σουν γιά μέ να καί γιά ὅλη τήν Ἀ δελ φό τη τα 
πα ρά δει γμα τα πει νοῦ Μο να χοῦ πού φλέ γε ται ἀπό ἀ γά-
πη γιά τόν Χρι στό, τήν Ἐκ κλη σί α καί τούς ἀν θρώ πους. 
Ζοῦ σες τό μυ στή ρι ο τῆς ἀ γά πης τοῦ Θε οῦ, καί μά λι στα 
στίς δύ σκο λες στι γμές τρα γι κῶν γε γο νό των στήν ζωή 
τῶν συγ γε νῶν σου. Νοι ώ θον τας τήν ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ, 
ἀν τα πέ δι δες τήν δι κή σου ἀ φο σί ω σι, λα τρεί α καί ἀ γά πη 
στόν Κύ ρι ο.

Τώ ρα, λυ θέν των τῶν δε σμῶν τοῦ σώ μα τος, μπο ρεῖ ἡ 
μα κα ρί α ψυ χή σου νά χαί ρε ται πλη ρέ στε ρα τήν ἀ γά πη 
τοῦ Θε οῦ Πα τρός, τήν Χά ρι τοῦ Κυ ρί ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ 
Χρι στοῦ καί τήν κοι νω νί α τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος.

Εὔ χου καί γιά μᾶς, νά τε λει ώ σου με τόν ἀ γῶ να καί νά 
εὐ α ρε στή σου με τόν Κύ ρι ο.

ΕΠΙΚΗ∆ΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΝ Α∆ΕΛΦΟΝ ΜΑΣ
π. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΝ

«Στό πάν σε πτο αὐ τό Κα θο λι κό τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς μας, 
τό ἔ τος 1975, ὁ π. Νι κό δη μος ἔ λα βε τό Μέ γα καί Ἀγ γε λι-
κό Σχῆ μα καί ἔ δω σε τίς ὑ πο σχέ σεις τοῦ Με γα λο σχή μου 
Μο να χοῦ.

Σή με ρα, κε κοι μη μέ νος, στήν ἴ δι α θέ σι, μπο ρεῖ νά κά-
νῃ τόν ἀ πο λο γι σμό τῆς μο να χι κῆς του ζω ῆς.

Ὁ ἴ δι ος, βα θύ τα τα τα πει νός, πο τέ δέν θά ἐ πα νε λάμ-
βα νε γιά τόν ἑ αυ τό του τούς λό γους τοῦ Ἀ πο στό λου 
Παύ λου: «τόν ἀ γῶ να τόν κα λόν ἠ γώ νι σμαι, τόν δρό μον 
τε τέ λε κα, τήν πί στιν τε τή ρη κα, λοι πόν ἀ πό κει ταί μοι ὁ 
τῆς δι και ο σύ νης στέ φα νος, ὅν ἀ πο δώ σει μοι ὁ Κύ ρι ος ἐν 
ἐ κεί νῃ τῇ ἡ μέ ρᾳ, ὁ δί και ος κρι τής» (Β΄ Τιμ. δ́  7-8).

Ἐ μεῖς ὅ μως πού τόν ζή σα με, μπο ροῦ με νά βε βαι ώ-
σου με ὅτι εἶ ναι ἄ ξι ος νά εἰ πῇ αὐ τά τά λό γι α στόν Κύ ρι ό 
του.

Ὁ ἀ γώ νας ἐ τε λεί ω σε. Τό μαρ τύ ρι ον τῆς συ νει δή σε ως, 
καί αὐ τό ἐ τε λεί ω σε. Νο μί μως ἤ θλη σε, καί τώ ρα στε φα-
νοῦ ται.

Γἰ  αὐ τό σή με ρα συγ κιρ νοῦ με τήν λύ πη μέ τήν χα ρά. 
Λύ πη γιά τόν σω μα τι κό χω ρι σμό, καί χα ρά γιά τήν νί κη 
τοῦ πο λυ ά θλου ἀ δελ φοῦ.
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Ὄν τως, «μα κα ρί α ἡ ὁ δός, ᾗ πο ρεύ ῃ σή με ρον, ὅτι ἡ-
τοι μά σθη σοι τό πος ἀ να παύ σε ως».
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Ε ΠΙ ΚΑ Ι ΡΑ ΓΕ ΓΟ ΝΟ ΤΑ ΚΑΙ ΘΕ ΜΑ ΤΑ

OI ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΞΟΥΣ

Τό «Ὑ πό μνη μα» τῆς Ἱ ε ρᾶς Κοι νό τη τος τοῦ Ἁ γί ου Ὄ-
ρους πε ρί τῆς σχέ σε ως τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας μέ 
τό Π.Σ.Ε. (Φε βρου ά ρι ος 2007) ἔ τυ χε θερ μῆς ἀ πο δο χῆς 
ἀπό πολ λούς Σε βα σμι ω τά τους Ἀρ χι ε ρεῖς, ἀπό κα θη γη-
τάς τῶν Θε ο λο γι κῶν Σχο λῶν καί ἀπό τόν πι στό λα ό. 
∆ι ή κου σα ἔν νοι α στό «Ὑ πό μνη μα» ἦ ταν ὅτι τά τε λι-
κά κεί με να τῆς Θ΄ Γε νι κῆς Συ νε λεύ σε ως τοῦ Π.Σ.Ε. στό 
Porto Alegre (Φε βρου ά ρι ος 2006) δέν ἐ πι βε βαι ώ νουν τίς 
προσ δο κώ με νες οὐ σι α στι κές ἐκ κλη σι ο λο γι κές ἀλ λα γές 
στίς σχέ σεις Ὀρ θο δό ξων καί Προ τε σταν τῶν στό Π.Σ.Ε., 
ὅ πως ἀ παι τοῦ σε ἡ ∆ι ορ θό δο ξος Συ νάν τη σις τῆς Θεσ σα-
λο νί κης (1998). Τά κεί με να αὐ τά μαρ τυ ροῦν ὅτι ἡ ἐκ κλη-
σι ο λο γί α πού κα τευ θύ νει τό Π.Σ.Ε. συ νε χί ζει νά εἶ ναι ἡ 
προ τε σταν τι κή καί αὐ τό τό γε γο νός φα νε ρώ νει ἀ πο μά-
κρυν σι ἀπό τίς ἀρ χές τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σι ο λο γί ας.

Ἐξ ἀ φορ μῆς προ φα νῶς τοῦ «Ὑ πο μνή μα τος» εἶ δε τό 
φῶς τῆς δημοσιότητος τό ἄρ θρο τοῦ κα θη γη τοῦ κ. Βλα-
σί ου Φει δᾶ «Τό ζή τη μα τῆς συμ προ σευ χῆς με τά τῶν 
ἑ τε ρο δό ξων κα τά τούς ἱ ε ρούς κα νό νας» (πε ρι οδ. Ἐ πί-
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ὁ μο λο γι α κή συμ προ σευ χή δέν φι λο δοξεῖ νά τήν ἀ πο δε-
χθοῦν ὅ λοι, οἱ δι ορ γα νω ταί πρέ πει νά φανοῦν εὐ αί σθη-
τοι γιά στοι χεῖ α τῆς πα ρα δό σε ώς των, τά ὁ ποῖ α ἐν δέ χε-
ται νά φέ ρουν σέ δύ σκο λη θέ σι τούς παρευ ρι σκο μέ νους, 
καί νά εἶ ναι ἕ τοι μοι νά κά νουν περιστα σια κές προ σαρ-
μο γές τῆς συ νή θους πρακτικῆς των. Ἡ ὁ μο λογια κή συμ-
προ σευ χή πρέ πει νά σχεδιασθῇ καί νά τε λεσθῇ μέ τρό πο 
ἀ νε κτό ἀπό ὅ λους τούς παρόντες, οὕ τως ὥ στε αὐ τοί νά 
μή εἶ ναι ἁ πλῶς παρατηρη ταί» (Τε λική Ἔκ θε σις τῆς Εἰ-
δι κῆς Ἐ πι τρο πῆς πε ρί τῆς συμ με το χῆς τῶν Ὀρ θο δό ξων 
στό Π.Σ.Ε., Παράρτη μα Α, πα ρά γρ. 19). Ἐ πί σης: «Ὅ-
λοι ὅ σοι με τέ χου με στήν δι ο μο λο γι α κή συμ προ σευχή ἀ-
πο λαύ ο με ἰ σό τη τος. Ὡς με τέ χον τες στήν κοι νω νί α τοῦ 
Π.Σ.Ε μοι ρα ζό μα στε τήν πί στι στόν Θεό –τόν Πα τέ ρα, 
τόν Υἱό καί τό Ἅ γι ον Πνεῦ μα– καί τήν κοι νή δέ σμευ σι 
γιά τήν ἑ νό τη τα τῶν Χρι στι α νῶν. Εἴ τε κλη ρι κοί ἤ λα ϊ-
κοί, ἄν δρες ἤ γυ ναῖ κες, ἀ νε ξαρ τή τως τοῦ ὁ μο λο γι α κοῦ 
μας ὑ πο βά θρου, ὡς συμ πο ρευ ό με νοι στό οἰ κου με νι κό 
μας τα ξί δι, συμ με τέ χου με ὡς ἴ σοι στήν δι ο μο λο γι α κή 
συμ προ σευ χή» (ἔνθ᾿ ἀ νωτ., πα ρά γρ. 20). Τά σχό λι α πε-
ριτ τεύ ουν!

β) Οἱ «συγ κε κρι μέ νοι ἐκ κλη σι ο λο γι κοί ὅ ροι» (πα τρι-
αρ χι κή Ἐγ κύ κλι ος 1952) καί τά «ὀρ θό δο ξα κρι τή ρι α» 
συμ με το χῆς (∆ή λω σις Το ρόν το 1950) τῶν Ὀρ θο δό ξων Ἐκ-
κλη σι ῶν στό Π.Σ.Ε., στά ὁ ποῖ α ἀ να φέ ρε ται ὁ κ. Φειδᾶς 
γιά νά ὑ πε ρα μυν θῇ μι ᾶς ἀ ξι ο πί στου Ὀρ θο δό ξου μαρ τυ-
ρί ας στό Π.Σ.Ε., δέν κα λύ πτουν τίς ἐ πι τα γές τῆς Ὀρ θο-

σκε ψις, 699/30-4-2009). Πρό κει ται γιά ἄρ θρο μέ ἀ κα δη-
μα ϊ κό ὕ φος καί μέ κύ ρι ο θέ μα τίς συμ προ σευ χές με τά 
τῶν ἑ τε ρο δό ξων. Ὑ πο στη ρί ζει ὅτι οἱ ἱ ε ροί κα νό νες ἀ-
πα γο ρεύ ουν μό νο τήν συλ λει τουρ γί α μέ τούς αἱ ρε τι κούς 
καί ὄχι ὁ ποι α δή πο τε συμ προ σευ χή. Ἡ ἄ πο ψις αὐ τή κα-
τα στρα τη γεῖ τήν αὐ θεν τι κή ἑρ μη νεί α τῆς Ὀρ θο δό ξου 
κα νο νι κῆς πα ρα δό σε ως. Ἐ ξαί ρε τη ἀ να σκευ ή τῆς ἐ πι χει-
ρη μα το λο γί ας τοῦ κ. Φει δᾶ δη μο σί ευ σε ὁ π. Ἀ να στά σι ος 
Γκο τσό που λος στό ἄρ θρο του «Σχο λι α σμός στό ἄρ θρο 
τοῦ κα θη γη τοῦ Βλ. Φει δᾶ ‘‘Τό ζή τη μα τῆς συμ προ σευ-
χῆς με τά τῶν ἑ τε ρο δό ξων κα τά τούς ἱ ε ρούς κα νό νες» 
(Πά τρα, 22-6-2009). Ἐκ φρά ζου με τήν συμ φω νί α μας μέ 
τόν π. Ἀ να στά σι ο καί τίς εὐ χα ρι στί ες μας.

Σχε τι κῶς πρός τό εἰ σα γω γι κό μέ ρος τοῦ ἄρ θρου τοῦ 
κ. Φει δᾶ (τρεῖς πρῶ τες σε λί δες), πού ἀ να φέ ρε ται ἐ πι-
γραμ μα τι κῶς στίς ὀρ θο δο ξο -προ τε σταν τι κές σχέ σεις 
στό πλαί σι ο τῆς οἰ κου με νι κῆς κι νή σε ως, πρέ πει νά πα-
ρα τη ρή σου με τά ἑ ξῆς:

α) Ἡ κα τάρ γη σις τῆς «οἰ κου με νι κῆς προ σευ χῆς» καί ἡ 
θε σμο θέ τη σις τῶν «ὁ μο λο γι α κῶν» καί τῶν «διομολο για-
κῶν» συμ προ σευ χῶν στίς συ νε λεύ σεις τοῦ Π.Σ.Ε. εἶ ναι 
μό νον πλα σμα τι κή ἀλ λα γή. ∆έν ση μαί νουν πρόοδο πρός 
τήν πλευ ρά τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σι ο λο γί ας, ἀλ λά εἶ ναι 
ση μεῖ ον ἐγ κλω βι σμοῦ στήν νο ο τρο πί α τῆς προ τε σταν τι-
κῆς ἐκ κλη σι ο λο γί ας. Πρός ἐ πι βε βαί ω σιν μετα φρά ζου με 
ἐν δει κτι κά ἀ πο σπά σμα τα ἀπό ἐ πί ση μο κεί με νο πού ἔ-
γι νε ἀ πο δε κτό στό Porto Alegre τό 2007: «Μο λο νό τι ἡ 



128 129

ἐ πι κε φα λῆς ἦ ταν ὁ Πα να γι ώ τα τος Οἰ κου με νι κός Πα τρι-
άρχης κ.κ. Βαρ θο λο μαῖ ος (ὡς Μη τρο πολί της Χαλ κη δό-
νος τότε), ἔ λε γε στήν δι α μαρ τυ ρί α της: «Ὀ φεί λο μεν ὅ-
θεν νά διερω τη θῶ μεν: Ἐ πέ στη μή πως ὁ και ρός, ἵνα αἱ 
Ὀρ θόδοξοι Ἐκ κλη σί αι ἀ να θε ω ρή σω σι τάς σχέ σεις των 
με τά τοῦ Παγ κο σμί ου Συμ βου λί ου τῶν Ἐκκλη σιῶν;». 
∆έν ἦ σαν λοι πόν ἀρ κε τοί οἱ τό τε καί ἄλ λο τε προκύ-
ψαν τες λό γοι δι α κο πῆς τῶν σχέ σε ων μέ τό Π.Σ.Ε. καί 
ἔ πρε πε νά ἐφευρε θοῦν οἱ κα λού με νοι ἀπό τόν κ. Φειδᾶ 
«συντηρητι κοί κύ κλοι ὀρ θο δό ξων» στήν Ρω σί α, προκει-
μέ νου νά λη φθοῦν οἱ ἀ πο φά σεις τῆς Θεσ σα λο νί κης τό 
1998;

δ) ∆έν εἶ ναι σω στή ἡ «δι α πί στω σις» τοῦ κ. Φει δᾶ ὅτι 
ἡ δι α μαρ τυ ρί α κα τά τῶν συμ προ σευ χῶν μέ ἑ τε ρο δό ξους 
εἶ ναι φαι νό με νο τῆς τε λευ ταί ας δε κα ε τί ας τοῦ 20οῦ αἰ-
ῶ νος καί ὅτι ἀ φο ρᾶ μό νο τίς πο λυ με ρεῖς οἰ κου με νι κές 
ἐ πα φές, ἐνῶ δέν ἔ χει ἐκ δη λω θῆ πα ρό μοι α δι α μαρ τυ ρί α 
γιά τίς συμ προ σευ χές στούς δι με ρεῖς δι α λό γους. Οἱ δι-
α μαρ τυ ρί ες ἦ σαν πολ λές καί σέ δι α φο ρε τι κές χρο νι κές 
στι γμές τῶν οἰ κου με νι κῶν σχέ σε ων. Ἀ να φέ ρου με ἐν δει-
κτι κῶς τήν εἰ σή γη σι τοῦ Κα θη γου μέ νου τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο-
νῆς μας Ἀρ χιμ. Γε ωρ γί ου, ὡς λα ϊ κοῦ θε ο λό γου τό 1971, 
τήν ὁ ποί α συ νέ τα ξε κατ᾿ ἐν το λήν τῆς Ἐ κτελε στι κῆς Ἐ-
πι τρο πῆς τοῦ Συν δέ σμου Ὀρ θο δό ξων Νε ο λαι ῶν (Συ νέ-
λευ σις Ἀ θη νῶν, 1970) γιά νά πα ρου σι α σθῇ στήν Συ ν-
έ λευ σι τοῦ Συν δέ σμου στήν Βο στώ νη (Ἰ ού λι ος 1971). 
∆υ στυ χῶς ἡ εἰ σή γη σις δέν ἀ να γνώ σθη κε τό τε, πι θα νῶς 

δό ξου Ἐκ κλη σι ο λο γί ας γιά τίς σχέ σεις μας μέ τούς ἑ τε-
ρο δό ξους. Προ φυ λάσ σουν μέν ἀπό ἐ κτρο πές τοῦ Π.Σ.Ε. 
σέ ὑ περ βο λι κά ἀ νε κτι κές θε ο λο γι κές τά σεις (συμμε το χή 
ἀν τι τρι α δι κῶν ὁ μά δων, κα τα νό η σις τοῦ Π.Σ.Ε. ὡς ὑ πε-
ρεκ κλη σί ας, κ.λπ.) καί σέ ἄ κρως ἐκ κο σμικευ μένες πρα-
κτι κές κοι νω νι κο πο λι τι κοῦ χα ρα κτῆ ρος, ἀλ λά δέν ἐ λευ-
θε ρώ νουν τίς δο μές καί τίς δρα στη ρι ό τη τες τοῦ Π.Σ.Ε. 
ἀπό τήν προ τε σταν τι κή ἐκ κλη σι ο λο γι κή νο ο τροπί α οὔ-
τε βο η θοῦν τούς Ὀρ θο δό ξους ἀν τι προ σώ πους νά γί νων-
ται φο ρεῖς μι ᾶς αὐ θεν τι κῆς καί ἀ ξι ο πί στου Ὀρ θο δό ξου 
μαρ τυ ρί ας. Οἱ συμ προ σευ χές καί ἡ ἀλ λη λο α να γνώ ρι σις 
τοῦ βα πτί σμα τος τῶν ἐκ κλη σι ῶν -με λῶν τοῦ Π.Σ.Ε. εἶ ναι 
δύο μό νο ση μεῖ α αὐ τῆς τῆς νο ο τρο πί ας. Ἡ ἐμ φαι νο μέ νη 
σέ ὅλα τά κεί με να τοῦ Π.Σ.Ε. δι ά κρι σις τῶν «ὁ ρα τῶν» 
ἐκ κλη σι ῶν ἀπό τῆς «ἀ ο ρά του» Μι ᾶς Ἁ γί ας Κα θο λι κῆς 
Ἐκ κλη σί ας, τῆς ὁ ποί ας ἡ ἀ να σύ στα σις ἐ πι δι ώ κε ται διά 
τῆς «τῶν πάν των [τῶν «ὁ ρα τῶν» ἐκ κλη σι ῶν -με λῶν τοῦ 
Π.Σ.Ε.] ἑ νώ σε ως», μέ σῳ τῆς ἀλ λη λο α να γνω ρί σε ώς των 
ὡς γνη σί ων ἐκ φρά σε ων τῆς Μι ᾶς Ἁ γί ας, εἶ ναι τό μεῖ ζον 
ἐκ κλη σι ο λο γι κό πρό βλη μα στίς σχέ σεις μας μέ τούς ἑ τε-
ρο δό ξους στό Π.Σ.Ε..

γ) Τά Desiderata τῆς Σό φι ας (1981) καί οἱ ἀ παι τή-
σεις τῆς Γ΄ Προ συ νο δι κῆς Πα νορ θο δό ξου ∆ι α σκέ ψε ως 
(1986) δέν ἔ γι ναν πρα γμα τι κό της μέ χρι τήν ∆ι ορ θό δοξο 
Συ νάν τη σι τῆς Θεσ σα λο νί κης (1998), παρ᾿ ὅτι με σο-
λάβησαν τά δρα μα τι κά γε γο νό τα τῆς Καμ πέρ ρα (1991), 
γιά τά ὁ ποῖ α ἡ Ὀρ θό δο ξος Ἀν τι προ σω πεί α, τῆς ὁ ποί ας 
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γνωρίσουν ὅτι ὁ ἐπίσκοπος Ρώμης κατά τήν α΄ χιλιε-
τία εἶχε κάποιον ἰδιαίτερο ρόλο ἐπί παγκοσμίου ἐπι-
πέδου, πέραν τῶν συγκεκριμένων πρεσβείων τιμῆς πού 
εἶχε ὡς Ὀρθόδοξος τότε ἐπίσκοπος, δηλαδή τό νά μνη-
μονεύεται πρῶτος στά δίπτυχα καί νά ἔχῃ τήν πρω-
τοκαθεδρία στίς οἰκουμενικές συνόδους. Μόνον αὐτά 
ἀπαιτεῖ ἡ Ὀρθόδοξος ἑρμηνεία τῶν ἱστορικῶν γεγονό-
των τῆς περιόδου ἐκείνης, τά ὁποῖα δυστυχῶς οἱ παπι-
κοί ἔχουν παρερμηνεύσει ὑπέρ ἑνός παγκοσμίου Πρω-
τείου τοῦ Πάπα.

Ἐάν οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι ἀναγνωρίσουν στόν 
Πά πα ἕνα πρωτεῖον μεταξύ τῶν πατριαρχῶν τῆς ἀρχαί-
ας πενταρχίας, πέραν τῶν πρεσβείων τιμῆς, ὁδηγοῦνται 
κατ᾿ εὐθεῖαν γραμμήν στήν διδασκαλία τῶν Ά  καί Β΄ 
Βατικανείων συνόδων καί θέτουν τά θεμέλια γιά νά 
τοῦ ἀναγνωρισθῇ καί τό παγκόσμιο Πρωτεῖον πού ἔχει 
σήμερα. Οἱ Ὀρθόδοξοι ὅμως εἶναι ἀδύνατον νά τό δε-
χθοῦμε αὐτό. Ὄχι μόνο δέν μποροῦμε νά ἀναγνωρίσου-
με στόν θρόνο τῆς Ρώμης τό Πρωτεῖον ἐξουσίας ἐφ᾿ ὅλης 
τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά οὔτε ἀκόμη καί τά πρεσβεῖα τιμῆς, 
ἐπειδή δέν ὀρθοδοξεῖ, ἐπειδή τόν βαρύνουν πλῆθος ἀν-
τιευαγγελικῶν δογμάτων καί εἶναι ἀποκεκομμένος ἀπό 
τήν κοινωνία τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας. Ἐάν ἡ ρωμαιοκαθολική ἐκκλησία δέν 
ἀπορρίψῃ τίς αἱρετικές της διδασκαλίες (π.χ. τό Φιλιόκ-
βε, τό Ἀλάθητο, τήν κτιστή Χάρι), διάλογος περί πρω-
τείου, ἀκόμη καί περί πρεσβείων τιμῆς, εἶναι ἀνεπίτρε-

δι ό τι οἱ ὑπεύ θυ νοι τοῦ Συν δέ σμου δέν ἤ θε λαν νά πα ρου-
σι ά σουν ἕνα κεί με νο πού ἀ σκοῦ σε κρι τι κή στόν οἰ κου-
με νι σμό. Σέ αὐ τήν τήν εἰ σή γη σι θί γον ται ὅλα τά προ-
βλή μα τα πού τα λα νί ζουν μέ χρι σή με ρα τίς σχέσεις τῶν 
Ὀρθο δό ξων μέ τούς ἑ τε ρο δό ξους τό σο στόν πολυμε ρῆ 
δι ά λο γο ὅσο καί στούς δι με ρεῖς δι α λό γους. Με τα ξύ αὐ-
τῶν τῶν προβλη μά των εἶ ναι οἱ συμ προ σευ χές, ἡ ἀ θέ τη-
σις τῶν Ἱ ε ρῶν Κα νό νων, ἡ προ α γω γή τῶν δι α χρι στι α νι-
κῶν σχέ σε ων ἀπό ὁ μά δα «εἰ δι κῶν τοῦ Οἰ κου με νι σμοῦ» 
χω ρίς νά ἐ ρω τᾶ ται ὁ εὐ σε βής λα ός τῆς Ἐκ κλη σί ας, καί 
γε νι κό τε ρα ἡ ἀ πο μά κρυν σις ἀπό τήν Ὀρ θό δο ξο Ἐκ-
κλη σι ο λο γί α.

ΤΟ ΠΡΩ ΤΕ Ι ΟΝ ΤΟΥ ΠΑ ΠΑ

Περί τῆς Συνελεύσεως τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 
Θεο λογικοῦ ∆ιαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολι-
κῶν στήν Κύπρο τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2009, ὅσον ἀφορᾶ 
τόν ρόλο τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης κατά τήν α΄ χιλιετία, ἔ-
χουν διατυπωθῆ σοβαροί φόβοι καί τεκμηριωμένες ἐπι-
φυ λάξεις, λόγῳ τῶν ἀντορθοδόξων ἐκκλησιολογικῶν 
προ ϋποθέσεων πού ἔχει δημιουργήσει μέ τόν Θεολογικό 
∆ιά λογο ἡ παπική διπλωματία καί τῶν ἀμφιλόγων συμ-
πε ρα σμάτων τῆς Συνελεύσεως τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς 
στήν Ραβέννα τό 2007.

Τό συζητούμενο θέμα ἔχει ἰδιαίτερη σοβαρότητα. 
∆έν ἐπιτρέπεται στούς Ὀρθοδόξους θεολόγους νά ἀνα-
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ἀπό ἀρ χαι ο ελ λη νι κά κεί με να στό κεί με νο τῆς Θ. Λει-
τουρ γί ας; Ποι ός ἔ χει τίς προ ϋ πο θέ σεις ἑ νός Με γά λου 
Βα σι λεί ου ἤ ἑ νός ἁ γί ου Χρυ σο στό μου γιά νά ἐ πι φέ ρῃ 
ἀλ λα γές σέ αὐ τό; Καί μά λι στα τί εἴ δους ἀλ λα γές εἶ ναι ἡ 
εἰ σα γω γή ὁ μη ρι κῶν φρά σε ων καί πλα τω νι κῶν ἀ πο σπα-
σμά των; Μή πως τό ἴ δι ο τό κεί με νο τῆς Θ. Λει τουρ γί ας 
δέν εἶ ναι ἕνα ἀ ρι στούρ γη μα ἑλ λη νι κοῦ λό γου τοῦ 4ου ἤ 
καί 5ου αἰ ῶ νος; Καί τέ λος πάν των ἐ ξέ λι πε ὁ σε βα σμός 
στήν ἱ ε ρό τη τα τῶν λό γων της, τά ὁ ποῖ α ἔ χουν κα θα γι α-
σθῆ ἀπό τήν χρῆ σι τους γιά τήν τέ λε σι ἐπί αἰ ῶ νες τώ ρα 
τοῦ Μυ στη ρί ου πού ὑ περ βαί νει κά θε λό γο καί ἔν νοι α, 
τοῦ Μυ στη ρί ου τῆς Θεί ας Εὐ χα ρι στί ας;

Πι στεύ ου με ὅτι ἡ «πα ραλ λα γή» ἔ γι νε χω ρίς δό λο ἤ 
κα κή προ αί ρε σι, ἀλ λά ἦ ταν ἀ πο τέ λε σμα τῶν πνευ ματι-
κῶν ἀ να ζη τή σε ων τοῦ π. Κων /νου Μπέ η. Πι θα νώ τα τα 
δέν ἐ γνώ ρι ζε τό πε ρι ε χό με νο τῆς «Λει τουρ γί ας» οὔ τε ὁ 
Σε βα σμι ώ τα τος Νι κο πό λε ως κ. Με λέ τι ος, ὁ ὁ ποῖ ος τόν 
ἐ χει ρο τό νη σε. Πάν τως καί πα λαι ό τε ρα ὁ π. Μπέ ης, ὡς 
κα θη γη τής Πα νε πι στη μί ου, εἶ χε ἐκ φρά σει ἀ πό ψεις πού 
δέν εἶναι τό βί ω μα τῆς ὀρ θο δό ξου Πί στε ως ἀλ λά δεί-
χνουν θρη σκευ τι κό συγ κρη τι σμό. Εἶ ναι τώ ρα εὐ και-
ρί α, μέ ἀ φορ μή τόν σκαν δα λι σμό πού δη μι ούρ γη σε ἡ ἐν 
λό γῳ «Λει τουρ γί α» του, νά σκε φθῇ καλ λί τε ρα πῶς θά 
μπο ροῦ σε νά προ σα να το λί σῃ τήν πνευ μα τι κή του πο-
ρεί α πρός ὅ ,τι αὐ θεν τι κό καί μό νο σω τή ρι ο δι α κρα τεῖ ἡ 
Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α μας.

πτος. Οἱ θεολογικοί ἀκροβατισμοί πού διευκολύνουν 
ἕνα τέτοιο διάλογο, ἀνάγουν ἐσφαλμένα θεμελιώδη 
δόγματα, ὅπως τό Φιλιόκβε, σέ θεολογούμενα, ἤ συμβι-
βάζουν τήν ἀποστολική συνοδικότητα τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας μέ τό Πρωτεῖον καί τό Ἀλάθητον τοῦ παπι-
σμοῦ. Ἔτσι ἐπηρεάζουν δυστυχῶς Ὀρθοδόξους θεολό-
γους καί κάμπτουν τίς Ὀρθόδοξες ἀντιστάσεις. «Πρέ-
πει νά ὑπερβοῦμε τούς Ἁγίους Πατέρας, προκειμένου 
νά προχωρήσῃ ὁ Θεολογικός ∆ιάλογος μέ τούς Ρωμαι-
ο καθολικούς», εἰσηγήθηκε καθηγητής τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης στήν Ἡμερίδα τοῦ Μαΐου τοῦ 
2009. Αὐτό ὅμως εἶναι βλασφημία. Ὁποιαδήποτε θεολο-
γική συμφωνία ὀφείλει νά ἔχῃ τήν θεμελίωσί της σέ ὅ,τι 
παρελάβαμε ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρας.

Η «Θ. ΛΕ Ι ΤΟ ΥΡ ΓΙ Α» ΤΟΥ π. ΚΩΝ /ΝΟ Υ ΜΠΕ Η

Ἔκ πλη ξι καί ἀ πο ρί α προ ε κά λε σε ἡ «πα ραλ λα γή», 
τήν ὁ ποί α ἐ πε χεί ρη σε στό ἱ ε ρό κεί με νο τῆς Θ. Λει τουρ-
γί ας ὁ π. Κων /νος Μπέ ης, κα θώς καί ἡ τέ λε σις τῆς «Λει-
τουρ γί ας» αὐ τῆς στά σχο λεῖ α τοῦ Ἀρσακείου. Ἁρ μό δι ος 
νά ἐ πι λη φθῇ τῆς κα νο νι κῆς πλευ ρᾶς τοῦ ζη τή μα τος εἶ ναι 
βε βαί ως ὁ οἰ κεῖ ος Μη τρο πο λί της καί ἡ Ἱ ε ρά Σύνο δος 
τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος. Ἐ μεῖς ἐδῶ ἀν τι με τω πί ζου-
με τό θέ μα ὡς θέ μα πί στε ως καί πι στό τη τος στήν Ἱ ε ρά 
Πα ρά δο σι τῆς Ἐκ κλη σί ας. Καί δι ε ρω τώ με θα: Ποι ά ἀ-
δή ρι τος ἀ νάγ κη ὤ θη σε στήν εἰ σα γω γή ἀ πο σπα σμά των 
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