








Εἰς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Δε
σποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, Ἐφόρου τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους. 

Εἰς κοινήν ἁπάντων τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν.
* * *
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δα σκα λίας, ὡς καί κείμενα περί ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, 
νήψεως καί νοερᾶς προσευχῆς, κατά τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει 
παράδοσιν, δι᾿ ὧν ἡ καρδία τοῦ Χριστιανοῦ κατανύσσε

ται καί ἔρχεται εἰς πόθον Χριστοῦ.
* * *

Δαπάνῃ καί προνοίᾳ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς καί συν ερ
γα σίᾳ καί ἑτέρων εὐλαβῶν λογίων Πατέρων.
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Ο ΣΙ ΟΣ ΔΑ ΝΙ ΗΛ Ο ΚΑ ΤΟΥ ΝΑ ΚΙ Ω ΤΗΣ

«Ἐ γώ εἰ μι τό φῶς τοῦ κό σμου· ὁ ἀ κο λου θῶν ἐ
μοί οὐ μή πε ρι πα τή σῃ ἐν τῇ σκο τίᾳ, ἀλλ’ ἕξ ει τό 
φῶς τῆς ζω ῆς»1, λέ γει ὁ Κύ ρι ος.

Οἱ Ἅ γι οι τῆς Ἐκ κλη σί ας μας εἶ ναι οἱ ἀ πλα νεῖς 
ὁ δη γοί μας πρός τόν Σω τῆ ρα μας Χρι στό, ἐπει

δή τόν ἀ κο λού θη σαν ὁ λό ψυ χα, βα δί ζον τας μέ συν

1. Ἰωάν. η΄ 12.
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έ πεια καί ἀ κρί βεια τήν σω τή ριο ὁ δό τῶν θε ο ποι
ῶν ἐν το λῶν Του. Ἑ πο μέ νως δέν «πε ρι πα τοῦν ἐν τῇ 
σκο τίᾳ», ἀλλ’ ἐν τῷ θείῳ Φω τί. Ὡς ἐκ τού του, κα
τα λαμπόμενοι ἀ πό τό ἄ κτι στο Φῶς Του, βλέ πουν 
κα θα ρά ποῖο εἶ ναι τό «θέ λη μα τοῦ Θεοῦ, τό ἀ γα
θόν καί εὐ ά ρε στον καί τέ λει ον»2 γιά κά θε ἄν θρω
πο, καί μπο ροῦν νά ὁ δη γοῦν ἀ πλα νῶς πρός αὐ τό 
κά θε ἕ να πού προστρέ χει κον τά τους.

Ἰ σά ξι ος μέ τούς πα λαι ούς Ἁ γί ους καί μή ὑ πο λει
πό με νος ἀ πό Αὐ τούς στά ἁ γι ο πνευ μα τι κά χα ρί σμα
τα, ἀ νε δεί χθη κα τά τίς πο νη ρές ἡ μέ ρες μας καί ὁ 
ὅ σι ος Δα νι ήλ ὁ Κα του να κι ώ της, ὁ ὁ ποῖ ος πρόσ φα τα 
κα τε τά γη στό Ἁ γι ο λό γιο τῆς Ἐκ κλη σί ας μας. Δι αυ
γής καί κα θα ρός ὀ φθαλ μός, κα θο ρῶν τόν Θε όν ἀ
κλι νῶς καί κα τα λαμ πό με νος ἀ πό Αὐ τόν, κα θο δη γεῖ 
ἀ σφα λῶς πρός Αὐ τόν μέ τίς θε ό πνευ στες δι δα χές 
του τούς ἀν θρώ πους κά θε ἐ πο χῆς. Γι’ αὐ τό καί τόν 
αἰ σθα νό με θα ὡς μέ γα δῶ ρο τοῦ Θεοῦ πρός ἐ μᾶς.

Ὁ Ἅ γι ος Θε ός, βλέ πον τας τήν ἀ γα θή του προ αί
ρε σι καί προ γνω ρί ζον τας τήν μελ λον τι κή ἁ γία βι ο τή 
του, «τόν προ ώ ρι σε, τόν ἐκ ά λε σε, τόν ἐ δι καί ω σε καί 
τόν ἐ δό ξα σε»3. Καί ὁ ὅ σι ος Δα νι ήλ ἀν τα ποκρινόμε
νος στό θεῖο κά λε σμα ἀ πό πο λύ μι κρός ἐ πέ λε ξε καί 
ἐ βά δι σε μέ θεῖο πό θο τόν σταυ ρι κό δρό μο τοῦ Χρι
στοῦ μας.

2. Ρωμ. ιβ΄ 2.
3. Πρβλ. Ρωμ. η΄ 2930.
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Ὁ Δη μή τρι ος Στα μα τιά δης –αὐ τό ἦ ταν τό κο σμι
κό του ὄ νο μα– γεν νή θη κε στήν Σμύρ νη τό 1845 ἀπό 
εὐ λα βεῖς γο νεῖς, τόν Στα μά τιο καί τήν Μα ρία, οἱ ὁ
ποῖ οι ἀ πέ κτη σαν ἕξι παι διά. Ὁ Δη μή τρι ος ἦ ταν ὁ μι
κρό τε ρος. Ὁ πα τέ ρας του ἀ σκοῦ σε τό ἐ πάγ γελ μα 
τοῦ ὁ πλο ποιοῦ. Καί ὁ μι κρός Δη μή τρι ος, ἄν καί συ
χνά ἐ πι σκε πτό ταν τόν πα τέ ρα του στό κα τά στη μά 
του, πε ρισ σό τε ρο σύ χνα ζε στό κα τά στη μα τοῦ κυρἈ
να στά ση, ἑ νός ἁ πλοῦ καί ὀ λι γο γραμ μά του ἀλ λά εὐ
λα βε στά του ἀν θρώ που, πού κα τε σκεύ α ζε σα πού νια, 
ἀλ λά πε ρισ σό τε ρο ἠ σχο λεῖ το μέ τά ἀ σκη τι κά ἀ γω νί
σμα τα τῆς Ἐκ κλη σί ας καί εἶ χε με τα τρέ ψει τό κα τά
στη μά του σέ «ἀ σκη τι κή πα λαί στρα», παρο τρύ νον
τας ὅ σους ἔρ χον ταν κον τά του σέ ὑ ψη λή πνευ μα τι κή 
ζωή.

Ὁ Δη μή τρι ος δι ε κρί νε το γιά τήν ἐ πί δο σί του στίς 
σπου δές. Τε λεί ω σε μέ ἄ ρι στα τήν πε ρι ώ νυ μη Εὐ αγ
γε λι κή Σχο λή τῆς Σμύρ νης. «Τά σχο λι κά ὅ μως μα
θή μα τα δέν ἦ σαν ἱ κα νά νά τοῦ τρα βή ξουν ὅ λο του 
τόν πό θο καί τήν φρον τί δα. Ἡ με γά λη του ἀ γά πη 
ἦ ταν ἄλ λη: τά ἱ ε ρά βι βλία, ἡ Ἁ γία Γρα φή, οἱ Ἅ γι οι 
Πα τέ ρες. Τά με λε τοῦ σε ἀ κα τά παυ στα». Ἀ πό μι κρός 
ἀ κό μη ἄρ χι ζε νά ἀ πο στη θί ζῃ τήν Φι λο κα λία. Αὐ τή 
τοῦ ἐν έ πνευ σε τήν ἐ πι θυ μία νά γί νῃ μο να χός. Καί 
ἐ πει δή ὁ κυρἈ να στά σης, τόν ὁ ποῖο ὅ λοι ἐ θαύ μα ζαν 
γιά τήν ἄ σκη σί του, ἔ λε γε: «ἄν θέ λε τε νά δῆ τε ἀ ρε τή 
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καί ἁ γι ό τη τα, νά πᾶ τε στό Ἅ γι ον Ὄ ρος», σύν το μα 
ἀ πε φά σι σε νά φύ γῃ γιά τόν ἱ ε ρό Ἄ θω να4.

Ὅ μως ὁ ἀ προσ δό κη τος θά να τος τοῦ πα τέ ρα του 
δέν τοῦ ἐ πέ τρε ψε νά πρα γμα το ποι ή σῃ τόν πό θο του 
ἀ μέ σως. Ἀλ λά δέν πέ ρα σε πο λύς και ρός καί κατώρ
θω σε νά πε τύ χῃ αὐ τό πού ἐ πι θυ μοῦ σε. Μέ τήν εὐ
λο γία τοῦ πνευ μα τι κοῦ του ἔ φυ γε κρυ φά ἀπό τήν 
πα τρί δα του σέ ἡ λι κία μό λις δε κα εν νέα ἐτῶν. Πε ρι
ώ δευ σε ἀρ χι κά σέ με ρι κά μο να στή ρια τῆς Πελο πον
νή σου καί ἰ δι αί τε ρα στά αἰ γαι ο πε λα γί τι κα νησιά, 
στήν Σκιά θο, στήν Ὕ δρα, στήν Ἰ κα ρία καί στήν Πά
ρο, γιά νά γνω ρί σῃ ἀ πό κον τά τά τό τε ἀ κμάζον τα 
Κολ λυ βά δι κα Μο να στή ρια, τῶν ὁ ποί ων τήν αὐ στη
ρό τη τα καί τήν ἄ σκη σι ἰ δι αί τε ρα εὐ λα βεῖ το. Κα τά 
τήν ἄ φι ξί του στήν Πά ρο, συν αν τή θη κε μέ τόν γέ
ρον τα Ἀρ σέ νιο Στερ γιά δη, τόν ἀ πλα νῆ πνευ μα τι κό, 
τόν ση με ρι νό ὅ σιο Ἀρ σέ νιο τόν θαυ μα τουρ γό, ὁ ὁ
ποῖ ος ἐ μό να ζε στό μο να στή ρι τοῦ Ἁ γίου Γε ωρ γίου, 
τοῦ ἐ πο νο μα ζο μέ νου τῆς Λαγ κά δας. Ὁ ἐν λό γῳ Ὅ
σι ος, ὡς σκεῦ ος τοῦ Πα ρα κλή του Πνεύ μα τος, δέν 
τόν κρά τη σε κον τά του, ὅ πως ὁ ἴ δι ος ὁ νε α ρός Δη μή
τρι ος ἐ πι θυ μοῦ σε, ἀλ λά με τά ἀ πό τρεῖς ἑ βδο μά δες 
τῆς ἐ κεῖ πα ρα μο νῆς του, ἐξ ἀ πο κα λύ ψε ως τῆς Κυ
ρί ας Θε ο τό κου, τόν συν έ στη σε νά με τα βῇ στό Ἅ γι ον 
Ὄ ρος καί νά ἐν τα χθῇ στήν Ἱ ε ρά Μο νή τοῦ Ἁ γίου 

4. Δανιήλ ὁ Κατουνακιώτης, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπός 
Ἀτ τικῆς 1988, σελ. 1314.
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Παν τε λε ή μο νος, προ ει πών ὅ τι στό τέ λος του θά κα
τα λή ξῃ καί θά ἀ πο θά νῃ στίς ὑ πώρει ες τοῦ Ἄ θω νος5. 
Ὁ πό τε ὁ Δη μή τρι ος ἔ βα λε ἀ μέ σως πλώ ρη γιά τό Ἁ
γι ώ νυ μον Ὄ ρος.

Ἡ εὐ λα βε στά τη μη τέ ρα του ὅ μως, λυ πη μέ νη πού 
ὁ υἱ ός της εἶ χε φύ γει κρυ φά χω ρίς νά πά ρῃ τήν εὐ χή 
της, προσ ηύ χε το θερ μά νά τόν ξα να δῇ. Καί ἐ πει δή 
ὁ Θε ός «θέ λη μα τῶν φο βου μέ νων Αὐ τόν ποι εῖ»6, τό 
πλοῖο ἀν τί νά φθά σῃ στό Ἅ γι ον Ὄ ρος βρέ θη κε στήν 
Σμύρ νη. Χά ρη κε πο λύ ἡ μη τέ ρα του, μό λις τόν εἶ δε, 
καί ὁ λό ψυ χα τοῦ ἔ δω σε τήν εὐ χή της, γιά νά βα δί σῃ 
τόν δρό μο πού διά λε ξε. Ἐ φω δι α σμέ νος μέ τήν μη
τρι κή εὐ χή, ἔρ χε ται πλέ ον στό Ἅ γι ον Ὄ ρος καί εἰσ
έρ χε ται «ἀ γαλ λο μέ νῳ πο δί» στήν ζωή τῆς ὑ πα κο ῆς.

Νά πῶς πε ρι γρά φει τήν προσ ή λω σί του στό ἀγώ
νι σμα τῆς ὑ πα κο ῆς, στό ὁ ποῖο μέ ὅ λη τήν διά θε σί του 
ἀ πό τήν πρώ τη στι γμή ἐ πι δό θη κε, ὅ πως δι αβά ζου με 
σέ ἐ πι στο λή του, πού ἀ πηύ θυ νε ἀρ γό τε ρα πρός μο
να χές: «Ἄ νευ ὑ πα κο ῆς καί ἀ πο τα γῆς ἀ δύ να τον νά 
δι α πρέ ψῃ ἡ μο νά ζου σα. Καθ’ ὅ σον διά μό νης τῆς ὑ
πα κο ῆς ἐξ ο βε λί ζον ται ὅ λα τά βέ λη τοῦ πο νη ροῦ καί 
ὁ δεύ ει ἀ προσ κό πτως ἡ Μο να χή. Διά μό νης τῆς κα
θα ρᾶς ὑ πα κο ῆς κα θαί ρε ται τό τρι με ρές τῆς ψυ χῆς 
καί σπου δά ζε ται ἡ ἀ λη θής φι λο σο φία τοῦ μο νή ρους 

5. Γέρ. Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ἀγγελικός Βίος, ἔκδ. Μον. Ἀδελφότη
τος Δανιηλαίων, Ἅγ. Ὄρος  Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 19.
6. Πρβλ. Ψαλμ. ρμδ΄ 19.
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βίου· καί ὅ σαι τῷ κα νό νι τού τῳ ἠ κο λού θη σαν, αὐ ταί 
καί προ έ κο ψαν ἀ παλ λα γεῖ σαι ἀ πό τοῦ ἐ πα ρά του 
ἐ γω ϊ σμοῦ»7. 

Αὐ τά πού με λε τοῦ σε μέ πό θο στίς ἱ ε ρές σε λί δες 
τῆς Φι λο κα λί ας καί ἀ γω νι ζό ταν ἀ πό τήν νε α ρά του 
ἡ λι κία νά ἐ φαρ μό σῃ στήν ζωή του, τώ ρα μέ σα στίς 
ἰ δα νι κές συν θῆ κες τοῦ ἁ γι ο ρει τι κοῦ Κοι νο βίου τά 
ἐξ α σκεῖ μέ θεῖο πό θο, θεῖο ζῆ λο, με γά λη ἐ πι μέ λεια 
καί σπου δή. Πο λύ ὄ μορ φα πε ρι γρά φει τόν ἀ γῶ να 
αὐ τό στά γρα πτά του: «Ἐ άν ὁ Χρι στι α νός δέν ἐπι
με λη θῇ ἀπ’ ἐν τεῦ θεν νά λά βῃ τόν ἀρ ρα βῶ να τοῦ 
Ἁ γίου Πνεύ μα τος, διά μέ σου τῆς ἀ λη θι νῆς μετα νοί
ας καί κα θα ρᾶς ἐξ ο μο λο γή σε ως, καί κα θα ρί σῃ τό 
λο γι στι κόν τῆς ψυ χῆς του διά τῆς εὐ σε βεί ας, τα πει
νο φρο σύ νης καί ὀρ θο δό ξου φρο νή μα τος καί τό θυ
μι κόν του διά τῆς πρα ό τη τος, μα κρο θυ μί ας καί ἀ
νε ξι κα κί ας καί τό ἐ πι θυ μη τι κόν του διά τῆς τε λείας 
ἀ πο χῆς καί ἀ πο στρο φῆς τῶν ἐμ πα θῶν νο η μά των καί 
προσ βο λῶν, ὁ τοι οῦ τος μα κράν ἐ στι τοῦ ἀρ ρα βῶ νος, 
ἤ τοι τῆς χά ρι τος τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα τος, ἤ τοι μή ἔ χων 
ἔ λαι ον εἰς τάς λαμ πά δας του μέ νει ἔξω τοῦ νυμ φῶ
νος»8.

7. Γέρ. Δανιήλ Κατουνακιώτου, Μοναχικά Ἐντρυφήματα, ἔκδ. Μον. 
Ἀδελφότητος Δανιηλαίων, Ἅγ. Ὄρος  Θεσσαλονίκη 1982, σελ. 27.
8. Γέρ. Δανιήλ Κατουνακιώτου, Κατά αἱρετικῶν δοξασιῶν Ἀπ. Μα
κρά κη, ἔκδ. Μον. Ἀδελφότητος Δανιηλαίων, Ἅγ. Ὄρος  Θεσσαλονί κη 
1999, σελ. 163.
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Τοῦ ἀ νέ θε σαν, μό λις ἔ γι νε δε κτός στό Μο να στή
ρι, νά δι α κο νῇ ἕ να ἡ λι κι ω μέ νο μο να χό, μέ δύσ κο λο 
χα ρα κτῆ ρα, ὁ ὁ ποῖ ος συ χνά τόν τα πεί νω νε μέ τούς 
ἀ πο τό μους τρό πους του. «Ἔ τσι δο κι μα ζό ταν ὁ ὑ
πο ψή φι ος μο να χός, ἀλ λά δέν ἔ παυε πο τέ νά ἀ κτι
νο βο λῆ ἀ πό τα πεί νω σι, πρα ό τη τα καί ἀ γά πη»9. Τό 
ἑ πό με νο δι α κό νη μα πού τοῦ ἀ νέ θε σε ἡ Μο νή του 
ἦ ταν νά μά θῃ κον τά σέ δύο Βουλ γά ρους μο να χούς, 
πο λύ αὐ στη ρούς, πού ἔ με ναν σέ κά ποιο ἐξ ω τε ρι κό 
κελ λί, τήν τέ χνη νά κα τα σκευ ά ζῃ ντορ βά δες. Καί ἐ
δῶ πα ρά τούς ἐξ ευ τε λι σμούς πού τοῦ ἔ κα ναν, πα ρέ
με νε πρᾶ ος καί τα πει νός, δι ό τι ἐ γνώ ρι ζε ὅ τι «ὁ κα
τορ θώ σας νά ἀ πο κτή σῃ αὐ τάς τάς κυ ρι ω τέ ρας τρεῖς 
ἀ ρε τάς, τήν ἀ γά πην πρός τόν Θε όν καί τόν πλη σί ον, 
τήν πρα ό τη τα καί τήν μα κα ρί αν τα πείνωσιν, δι’ αὐ
τῶν τῶν τρι ῶν συν α πο κτᾷ καί ὅ λον τόν πλοῦ τον ἐν 
συν ό λῳ πάν των τῶν ἀ ρε τῶν»10, ὅ πως θά γρά φῃ ἀρ
γό τε ρα.

Ἐ φήρ μο ζε μέ ἀ κρί βεια αὐ τό πού πί στευε ἀ κρά
δαν τα, ὅ τι ὁ ἀ λη θής μο να χός «οὐ δέ πο τε ἐν αν τι οῦ
ται εἰς τάς πα ρα τη ρή σεις, οὐ χί μό νον τῶν ἀ νω τέρων 
αὐ τοῦ ἀ δελ φῶν, ἀλ λά καί αὐ τῶν ἀ κό μη τῶν μι κρο
τέ ρων, ἀ πο κρί νε ται πάν το τε με τά πρα ό τη τος καί τα
πει νο φρο σύ νης. Ἀ πό τοῦ προσ ε κτι κοῦ στό μα τος αὐ
τοῦ οὐ δέ πο τε ἐκ στο μί ζε ται λό γος σκλη ρός ἤ ὕ βρις ἤ 

9. Δανιήλ ὁ Κατουνακιώτης, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 19.
10. Γέρ. Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ἀγγελικός Βίος, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 64.
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βλα σφη μία ἤ ὁ ποι α δή πο τε κε νή φρά σις, ἥ τις δύ να
ται νά λυ πή σῃ καί πι κρά νῃ τόν ἀ νώ τε ρον ἤ μι κρό τε
ρον ἀ δελ φόν αὐ τοῦ, ἀλ λά πάν το τε διά τοῦ τα πει νοῦ 
καί εἰ ρη νι κοῦ τρό που ἀ πο σο βεῖ τά σκάν δα λα καί 
προ ξε νεῖ τήν εἰ ρή νην, τήν ἀ γά πην καί τήν ὁ μό νοι αν 
εἰς τήν αὐ τοῦ ἀ δελ φό τη τα»11.

Βλέ πον τας ὁ Κα θη γού με νος τῆς Μο νῆς τήν προσ
ε κτι κή ζωή του, σύν το μα τόν ἐκ ά λε σε, γιά νά τοῦ 
προσ φέ ρῃ αὐ τό πού ἀ πό μι κρό παι δί πο θοῦ σε: τό 
Μέ γα καί Ἀγ γε λι κό Σχῆ μα. Τοῦ ἔ δω σε τό ὄ νο μα τοῦ 
προ φή του Δα νι ήλ. Καί ὁ π. Δα νι ήλ «ἡ μέ ρα μέ τήν 
ἡ μέ ρα κα τα κτοῦ σε μέ τήν ὑ πα κοή, μέ τήν εὐγένεια, 
μέ τήν κα λω σύ νη του ὅ λο τό μο να στή ρι. Τόν ἀγα
ποῦ σαν οἱ πάν τες… ἀλ λά καί τόν ἐ σέ βον ταν»12. Ἐ δῶ 
ἔ μα θε καί τήν τέ χνη τῆς ἁ γι ο γρα φί ας. Ἔ γι νε «ἕ νας 
ἁ γι ο γρά φος μέ πνευ μα τι κή ζωή, μέ χέ ρια κα θα ρά 
καί φω τι σμέ νο νοῦ», «πού δί πλα στόν πό θο καί τόν 
κό πο νά “ἱ στο ρή σῃ” πά νω στό σα νί δι, ὅ σο πιό τέ
λεια μπο ροῦ σε τόν Κύ ριό του, εἶ χε καί τόν ἀ γῶ να 
νά “μορ φώ νῃ Χρι στόν” μέ σα στήν καρ διά του»13.

Τό 1876, με τά τήν κοί μη σι τοῦ Ἕλ λη νος Κα θη γου
μέ νου τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς τοῦ Ἁ γίου Παν τε λε ή μο νος, 
προ έ κυ ψε δι α μά χη με τα ξύ τῶν Ἑλ λή νων καί Ρώ σων 
μο να χῶν τῆς Μο νῆς γιά τό ποῖ ος θά ἀ ναλά βῃ τήν 

11. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 65.
12. Δανιήλ ὁ Κατουνακιώτης, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 21.
13. Ἔνθ’ ἀνωτ.
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ἡ γου με νία. Τήν ἐ πο χή ἐ κεί νη ὁ π. Δα νι ήλ ἦ ταν γραμ
μα τεύς τῆς Μο νῆς καί ὡς ἐκ τού του βρέ θη κε στό 
κέν τρο τοῦ ἀ να βρα σμοῦ. Ἐ πει δή δέν μπο ροῦ σαν νά 
βροῦν λύ σι, κα τέ φυ γαν στό Οἰ κου με νι κό Πα τριαρ
χεῖο. Στήν ἀν τι προσ ω πεία τῆς Μο νῆς συμμε τεῖχε καί 
ὁ π. Δα νι ήλ. Στό Πα τρι αρ χεῖο «μέ εὐ θύ τη τα καρ δί
ας καί θάρ ρος ὑ περ α σπί σθη κε τήν ἀ λή θεια». Ὅ μως 
τό Πα τρι αρ χεῖο ἔκ ρι νε σω στό νά δο θῇ τό μο να στή ρι 
στούς Ρώ σους. Ἡ θαρ ρα λέα στά σις τοῦ π. Δα νι ήλ 
τοῦ στοί χι σε τήν ἀ πο μά κρυν σί του ἀ πό τήν Μο νή 
του καί τήν ἐ ξο ρία του14.

Περ νῶν τας ἀ πό τήν Θεσ σα λο νί κη συν αν τή θη κε μέ 
τόν Μη τρο πο λί τη της, τόν με τέ πει τα Πα τρι άρχη Κων
σταν τι νου πό λε ως Ἰ ω α κείμ τόν Γ΄, ὁ ὁ ποῖ ος, ἀ κού
γον τας ἀ πό τόν ἐξ ό ρι στο τά δι α τρέ ξαν τα γε γο νό τα, 
τοῦ εἶ πε: «Ἐ σέ, τέ κνον μου, ἔ πρε πε ἡ Ἐκ κλη σία νά 
σέ στε φα νώ ση μέ κλά δον ἐ λαί ας διά τούς ἀ γῶ νας 
σου ὑ πέρ τῆς ἀ λη θεί ας καί ὄ χι νά σέ ἐξ ο ρί ση»15. Ὁ 
Ἀρ χι ε ρέ ας στήν συν έ χεια φρόν τι σε νά τόν τα κτο ποι
ή σῃ στήν Ἱ. Μο νή τῆς Ἁ γί ας Ἀ να στα σί ας κον τά στά 
Βα σι λι κά, ὅ που καί πα ρέ μει νε ἐ πί δύο μῆ νες. Ἐ κεῖ 
«μέ τήν ἐ νά ρε τη ζωή του, μέ τίς πλού σι ες γνώ σεις 
του, μέ τόν γλυ κύ δι δα κτι κό του τρό πο ὁ π. Δα νιήλ 
ἀ να δι ορ γα νώ νει τήν ζωή τῶν μο να χῶν», κα τά τά ἁ
γι ο ρει τι κά τυ πι κά. Κέρ δι σε τίς καρ δι ές ὅ λων καί, 

14. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ 22.
15. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ 23.
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ὅ ταν ἔ φθα σε ἡ στι γμή νά ἐ πι στρέ ψῃ στό Ἅ γι ον Ὄ
ρος, οἱ πα τέ ρες τῆς Μο νῆς δέν ἤ θε λαν νά τόν ἀ πο
χω ρι σθοῦν. Τόν συν ώ δευ σαν τρι άν τα πέν τε μο να χοί 
μέ χρι τό χω ριό Γα λά τι στα –ἀ πό στα σι ἀρ κε τῶν χι λι
ο μέ τρων– καί κα θώς τόν ἀ πο χαι ρε τοῦ σαν τόν «κα
τε φί λουν ὀ δυ νώ με νοι»16.

Ἐ πι στρέ φον τας στό Ἅ γι ον Ὄ ρος, τό 1876, ἐγ κα
τα βί ω σε στήν Ἱ. Μο νή Βα το πε δίου, πού τό τε ἦ ταν 
ἰ δι όρ ρυ θμη. Μό λις ἔ φθα σε ἐ κεῖ, ἔ πα θε ὀ ξεῖα προσ
βο λή νε φρί τι δος, πα ρό ξυν σι ἑ νός προ βλή μα τος ὑ γεί
ας πού ἐ πί πολ λά χρό νια τόν βα σά νι ζε, καί καθη
λώ θη κε στό κρε βά τι γιά πολ λές ἑ βδο μά δες. Τό τε 
γεύ θη κε τήν ἀ γά πη τῶν Προϊ στα μέ νων τῆς Μο νῆς, 
ἀλ λά πο λύ πε ρισ σό τε ρο τῆς Κυ ρί ας Θε ο τό κου, στόν 
Εὐ αγ γε λι σμό τῆς ὁ ποί ας εἶ ναι ἀ φι ε ρω μέ νο τό Κα
θο λι κό τῆς Μο νῆς. Τε λι κά θε ρα πεύ θη κε ἀ πό τήν 
Παν α γία θαυ μα τουρ γι κά κα τά τήν ἑ ορ τή τῆς Ἁ γί ας 
Ζώ νης στίς 31 Αὐ γού στου.

Ἄν καί δέν ἀ να παυ ό ταν μέ τό ἰ δι όρ ρυ θμο σύ στη
μα τῆς Μο νῆς καί ἤ θε λε νά φύ γῃ, πα ρέ μει νε ἐν τού
τοις ἐ πί πέν τε ἔ τη σέ αὐ τό, κά νον τας ὑ πα κοή στόν 
ὀ νο μα στό πνευ μα τι κό πα παΝή φω να τῆς Βα το πε δι
νῆς Σκή της. Οἱ ἐ πί τρο ποι τῆς Μο νῆς τοῦ ἀ νέ θε σαν 
τό Ἀρ χον τα ρί κι. Καί ὁ π. Δα νι ήλ ἔ κα νε τό Ἀρ χον τα
ρί κι ἀ λη θι νό Κοι νό βιο. «Ἐ κτός ἀ πό τήν κα θα ρι ό τη
τα καί τήν τά ξι, ἡ ἀ νά γνω σις στήν Τρά πε ζα, ἡ κοι νή 

16. Ἔνθ’ ἀνωτ.
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προσ ευ χή, οἱ πνευ μα τι κές συ ζη τή σεις ἔ δω σαν ἕ ναν 
ἄλ λο τό νο στόν ξε νῶ να τοῦ ἰ δι ορ ρύ θμου μο να στη
ριοῦ»17.

Κά ποια στι γμή χρειά σθη κε νά με τα βῇ καί πά λι 
στήν πα τρί δα του, ἐκ τε λῶν τας μία εἰ δι κή ἀ πο στο λή 
τῆς Μο νῆς, καί νά πα ρα μεί νῃ σέ αὐ τήν ἐ πί ἐν νέα 
μῆ νες. Αὐ τό συν έ βη τό 1876. Ὁ Μη τρο πο λί της Σμύρ
νης Με λέ τι ος, βλέ πον τας τά πολ λά χα ρί σμα τά του, 
θέ λη σε νά τόν κρα τή σῃ κον τά του καί νά τόν κά νῃ 
Ἐ πί σκο πο, γιά νά τόν ἔ χῃ βο η θό του. Ὅ μως αὐ τός 
μέ εὐ γέ νεια ἀρ νή θη κε τήν τι μή. Οἱ πα τέ ρες τῆς Μο
νῆς Βα το πε δίου πά λι, ὅ ταν ἐ πέ στρε ψε πί σω, ἤ θε λαν 
νά τόν κά νουν Ἐ πί τρο πο, ἀλ λά ὁ π. Δα νι ήλ καί πά λι 
ἀρ νή θη κε. Ἔ γρα φε ἀρ γό τε ρα σέ ἀ γα πη τό πνευ μα
τι κό του τέ κνο: «Διά νά σέ βω μαι τούς πάν τας καί 
νά ἐκ κό πτω τό οἰ κεῖ ον θέ λη μα καί φρό νη μα, οὐ δέ
πο τε μέ ἀ φῆ κεν ἡ Κυ ρία Θε ο τό κος νά ἀ γα πή σω τάς 
τοῦ κό σμου δι α τρι βάς, καί νά ἀ γα πῶ τάς μα ταί ας 
δό ξας καί φαν τα σί ας, καί τοι μοι πα ρου σιά σθη σαν 
ἀ φορ μαί Ἱ ε ρω σύ νης καί Ἡ γου με νι καί προ τι μή σεις, 
καί δι’ αὐ τό ἐ μά κρυ να φυ γα δεύ ων καί ηὐ λί σθην ἐν 
τῇ ἐ ρή μῳ»18. Ἄ ξι ον ἀ να φο ρᾶς εἶ ναι, ὅ τι κα τά τήν 
ἐν νε ά μη νο πα ρα μο νή του στήν ἰ δι αι τέ ρα του πατρί
δα, τήν Σμύρ νη, προσ πα θῶν τας νά μι μη θῇ τούς πα
λαι ο τέ ρους ἀ πό αὐ τόν πα τέ ρας, οἱ ὁ ποῖ οι καλ λι ερ

17. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 25.
18. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 2627.
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γοῦ σαν τήν ἀ ρε τή τῆς ξε νι τεί ας, δέν ἐ πι σκέ φθη κε 
οὔ τε τήν πα τρι κή του οἰ κία ἀλλ’ οὔ τε καί συν ήν τη
σε κα νέ να ἀ πό τούς συγ γε νεῖς του, ἑ στιά ζον τας τήν 
προσ ο χή του κα τά τήν πα ρα μο νή του ἐ κεῖ μό νο στήν 
ἀ πο πε ρά τω σι τῆς δι α κο νί ας του.

Ἔ φθα σε πλέ ον ἡ στι γμή πού ὁ ὥ ρι μος ἤ δη π. Δα
νι ήλ, με τά ἀ πό τούς πο λυ χρο νί ους ἀ γῶ νες του στό 
στά διο τῆς ὑ πα κο ῆς, θά μπο ροῦ σε νά εἰσ έλ θῃ ἀ
σφα λῶς στό στά διο τῆς ἐ ρη μι τι κῆς καί ἡ συ χα στι κῆς 
ζω ῆς. Ἔ τσι τό 1881 φεύ γει ἀ πό τό Βα το πέ δι καί 
ἐγ κα θί στα ται τε λι κῶς στά Κα του νά κια. «Τό νέο του 
ἀ σκη τι κό στά διο ἦ ταν μία ἐ ρη μι κή Κα λύ βη... μέ δύο 
δω μά τια καί μία στέρ να. Ἐ δῶ δέν ὑ πάρ χουν οἱ ἀ νέ
σεις τοῦ Βα το πε δίου, ἀλ λά ἡ φτώ χεια… Ὁ π. Δα νι ήλ 
στήν ἀρ χή ἔ πλε κε “τσου ρά πια” κι’ ἔ πει τα ἐ πι δό θη
κε στήν ἁ γι ο γρα φία… Νε ρό θά εἶ χε βρό χι νο, ὅ πως 
ὅ λοι οἱ ἐ ρη μί τες. Οἱ δυσ κο λί ες ὅ μως αὐ τές ἐ λά φρω
ναν ἀ πό τίς πνευ μα τι κές χα ρές. Τώ ρα, πε ρισ σό τε ρο 
ἀ πό κά θε ἄλ λη φο ρά, μπο ροῦ σε ἀ πε ρί σπα στος νά 
ἐν τρυ φᾶ στήν Ἁ γία Γρα φή καί στούς Πα τέ ρες. Νά 
πα ρα δί δε ται στήν προσ ευ χή καί στήν ἱ ε ρά θε ω ρία. 
Νά δέ χε ται τίς μυ στι κές αὖ ρες τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα
τος… Ἰ δι αί τε ρη πνευ μα τι κή ἀ γαλ λί α σι ἔν οι ω θε, ὅ
ταν με λε τοῦ σε τήν “Φι λο κα λία”»19.

Στήν θαυ μά σια ἑρ μη νεία τοῦ Ἀγ γε λι κοῦ Σχή μα
τος, πού ἔ κα νε ἀρ γό τε ρα ὡς ὥ ρι μος Γέ ρων, ἀ πευ θυ

19. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 34.
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νό με νος πρός ὑ πο ψη φί ους μο να χούς, πε ρι γρά φει τά 
στά δια τῆς μο να χι κῆς ζω ῆς, τά ὁ ποῖα πρῶ τα αὐ τός 
ἐ πέ ρα σε, καί γι’ αὐ τό ὡς «ποι ή σας» μπο ροῦ σε νά 
δι δά σκῃ καί τούς ἄλ λους: «Ὅ σοι τοί νυν ἱ ε ραρ χι κῶς 
ἤρ ξαν το τόν δό λι χον τῆς ἀ σκή σε ως, οὗ τοι ἐκ πρώ της 
ἀ φε τη ρί ας ἐγ κολ πώ θη σαν τήν πτω χεί αν τοῦ πνεύ
μα τος με τά πολ λῆς πί στε ως, ἤ τοι τήν μα κα ρί αν τα
πεί νω σιν· κατ’ ἀ κο λου θί αν δέ διά τῆς τα πει νώ σε ως 
καί προσ η κού σης ὑ πο μο νῆς ἀ πέ κτη σαν τό μα κά ρι ον 
πέν θος, τό ὁ ποῖ ον δί δε ται εἰς τούς τα πει νό φρο νας 
καί ἐκ ζη τοῦν τας τό θεῖ ον ἔ λε ος. Ἔ πει τα προσ γί νε
ται αὐ τοῖς ἡ πρα ό της κα τά τό “μα κά ρι οι οἱ πρα εῖς”. 
Κα τορ θω θεί σης δέ καί ταύ της, ἥ τις οὐκ οἶ δε κρί νειν 
ἤ κα τα κρί νειν τόν πλη σί ον, πα ρου σιά ζε ται ὁ δι α
κα ής πό θος τῆς δυ να τῆς ἐ φαρ μο γῆς τοῦ τε τάρ του 
μα κα ρι σμοῦ κα τά τό “μα κά ρι οι οἱ πει νῶν τες καί δι
ψῶν τες τήν δι και ο σύ νην” ἤ τοι τήν ἀ πό κτη σιν πά σης 
ἀ ρε τῆς, καί ταύ της πλη ρω θεί σης, πα ρα γί νε ται ἡ ἐ
φαρ μο γή τοῦ πέμ πτου μα κα ρι σμοῦ, τό “μα κά ρι οι 
οἱ ἐ λε ή μο νες, ὅ τι αὐ τοί ἐ λε η θή σον ται”. Ἀλλ’ ἐ πει δή, 
κα τά τόν θεῖ ον Χρυ σό στο μον, “ποι κί λος ὁ τῆς ἐ λεη
μο σύ νης τρό πος καί πλα τεῖα ἡ ἐν το λή αὕ τη” καί 
ἐ πει δή ὁ μο να χός διά τῆς ἐν γέ νει ἀ πο τα γῆς τοῦ κό
σμου ἐ πλή ρω σεν ἐκ τῶν προ τέ ρων ἀ κρι βέ στα τα τήν 
ἐν το λήν ταύ την κα τα λεί ψας πάν τα ὅ σα καί ἄν εἶ χε, 
διά τοῦ το ἡ ἐ φαρ μο γή τού των ἐκ πλη ροῦ ται μό νον 
διά τῶν μο να χι κῶν ὑ πο χρε ώ σε ων, τῆς ὑ πα κο ῆς καί 
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τῆς ἀ γά πης τοῦ πλη σί ον, τῆς ἐ πι σκέ ψε ως τῶν ἀ σθε
νῶν... Ἤ δη δέ ἐρ χό με θα καί εἰς τήν κα θα ρό τη τα τῆς 
καρ δί ας κα τά τό “μα κά ρι οι οἱ κα θα ροί τῇ καρ δίᾳ, 
ὅ τι αὐ τοί τόν Θε όν ὄ ψον ται”. Τό ὄ ψον ται τόν Θε όν 
οὐ δέν ἄλ λο ση μαί νει, εἰ μή ὅ τι ἐν τῇ κα θα ρᾷ καρ
δίᾳ ἐ πα να παύ ε ται τό Πνεῦ μα τό Ἅ γι ον, ἤ τοι ὁ Θε ός· 
“κα τοι κή σω ἐν αὐ τοῖς, λέ γει, καί ἐμ πε ρι πα τή σω”. 
Πρίν ὅ μως φθά σῃ εἰς αὐ τήν τήν κα τά στα σιν ὁ ἄν
θρω πος, θά τῷ ἀ κο λου θή σω σι τρία πρά γμα τα, τό ἕν 
λέ γε ται φω τι στι κή χά ρις, τό ἕ τε ρον κα θαρ τι κή καί 
τό τρί τον τε λει ο ποι η τι κή. Καί ἡ μέν φω τι στι κή καί 
κα θαρ τι κή ἀ κο λου θοῦν πρό τῆς κα θα ρό τη τος τῆς 
καρ δί ας, ἡ δέ τε λει ο ποι η τι κή με τά τήν κα θα ρό τη τα 
αὐ τῆς. Καί ἡ μέν φω τι στι κή χά ρις φω τί ζει τόν νοῦν 
τοῦ ἀ γω νι στοῦ εἰς τό νά κα τα νοῇ οὐ χί μό νον τήν 
φύ σιν τῶν πρα γμά των καί τούς λό γους τῆς κτί σε ως, 
ἀλ λά καί τήν φύ σιν τῆς ἀ λη θεί ας, ἥ τις ἀ πο κα λύ πτε
ται μό νον εἰς τούς θε ρά πον τας τοῦ Θεοῦ. Ἡ δέ κα
θαρ τι κή χά ρις τοῦ ἀ πο σμή χει ὅ λας τάς κη λῖ δας τοῦ 
πα λαιοῦ ἀν θρώ που καί τά πά θη καί τάς δι α φό ρους 
προ λή ψεις καί οὕ τω κα θο ρᾶ ται ὁ Θε ός ἐν τῇ καρ
δίᾳ αὐ τοῦ. Ἡ δέ τε λει ο ποι η τι κή χά ρις ἔρ χε ται με τά 
τήν κα θα ρό τη τα τῆς καρ δί ας καί τό τε παύ ουν πλέ ον 
αἱ ἐν το λαί καί κα θαι ρό με νον τό κατ’ εἰ κό να Θεοῦ 
ἄρ χε ται νά λει τουρ γῆ ται τό καθ’ ὁ μοί ω σιν καί νά 
γί νη ται ὁ ἄν θρω πος ἐ πι δε κτι κός θεί ων ἐ πι λάμ ψε ων, 
ἤ τοι νά τοῦ δί δε ται ἡ ἁ γι α στι κή χά ρις τῆς ἐν ερ γεί ας 
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τῶν θαυ μά των καί τά ὑ περ φυᾶ χα ρί σμα τα τῆς δι ο
ρά σε ως, λέ γω, τῆς προ ο ρά σε ως καί ἀ πα θεί ας, εἰς ἥν 
κα τά στα σιν ἔ φθα σαν οἱ δι α λη φθέν τες Ἅ γι οι»20.

Στά Κα του νά κια ἔ μει νε προσ η λω μέ νος στήν ἡ
συ χία του δύο χρό νια, μέ χρις ὅ του ἄρ χι σαν νά ἔρ
χων ται οἱ πρῶ τοι μα θη τές του. «Ὅ πως οἱ μέ λισ σες 
ψά χνουν νά βροῦν τά ἄν θη πού κρύ βουν νέ κταρ, ἔ
τσι ἄρ χι σαν νά πλη σιά ζουν σι γάσι γά καί τόν γε ρο
Δα νι ήλ πολ λές ψυ χές, πού γρή γο ρα, πά νω σ’ ἐ κεί
νη τήν ἄ νυ δρη πλα γιά, ἀ νε κά λυ ψαν τήν ἀν θο φο ρία 
του. Με ρι κοί, γο η τευ μέ νοι ἀ πό τήν ἀ ρε τή καί τήν 
σο φία του, πα ρα κα λοῦ σαν νά γί νουν ὑ πο τα κτι κοί 
του»21. Κον τά στούς πρώ τους, τόν π. Ἀ θα νά σιο καί 
τόν π. Ἰ ω άν νη, προσ ε τέ θη σαν πο λύ σύν το μα καί οἱ 
ὑ πό λοι ποι ἀ δελ φοί τῆς συν ο δεί ας του, ὁ π. Δα νι ήλ, 
ὁ π. Στέ φα νος, ὁ π. Με λέ τι ος, ὁ π. Δα μα σκη νός, ὁ π. 
Γε ρόν τι ος καί ὁ π. Νή φων. «Τούς εἵλ κυε ἡ ἀ ρε τή καί 
ὁ ἀ γώ νας καί ἡ διά κρι σις ἑ νός ἀν θρώ που τοῦ Θεοῦ. 
Ἕ νας ἄν θρω πος τοῦ Θεοῦ, ἕ νας ἄν θρω πος, πού ἀ
παρ νή θη κε τόν ἑ αυ τό του καί σή κω σε τόν σταυ ρό 
του γιά ν’ ἀ κο λου θή σῃ τόν Ἐ σταυ ρω μέ νο, εἶ ναι ἕ να 
κε φά λαιο, μία με γά λη ἀ ξία. Ἕ νας μό νο ἄν θρω πος, 
μία σταυ ρω μέ νη γιά τόν Ἰ η σοῦ ψυ χή, εἶ ναι αὐ τός ὁ 

20. Γέρ. Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ἀγγελικός Βίος, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 118
119.
21. Δανιήλ ὁ Κατουνακιώτης, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 35.
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ἴ δι ος ὁ Χρι στός, πού δι αι ω νί ζε ται μέ σα στούς ἁ γί
ους Του».

«Γύ ρω λοι πόν ἀ πό ἕ να τέ τοιο ἄν θρω πο, σάν τό 
γέ ροΔα νι ήλ, συ σπει ρώ θη καν ὅ λες οἱ ψυ χι κές καί σω
μα τι κές δυ νά μεις τῶν ἀ δελ φῶν. Με γά λω σαν τήν Κα
λύ βη τους κου βα λῶν τας νε ρό ἀ πό τήν Σκή τη τῆς Ἁγ. 
Ἄν νης, φύ τε ψαν ἐ λη ές καί καλ λι έρ γη σαν ἕ να μικρό 
κῆ πο»22. Ἀ νή γει ραν ἱ ε ρόν να όν ἐπ’ ὀ νό μα τι τῶν Ὁ
σί ων Ἁ γι ο ρει τῶν Πα τέ ρων, ὁ ὁ ποῖ ος ἀ πο περα τώ θη
κε με ρι κῶς τό 1905. Καί τήν πρω το χρο νιά τοῦ 1906, 
με τά ἀ πό τήν ἀ γρυ πνία τοῦ Μ. Βα σι λείου, ἔ γι ναν 
τά ἐγ καί νιά του ἀ πό τόν τό τε Μη τρο πο λί τη πρώ ην 
Κώου κ.κ. Νεῖ λο23. Νά πῶς πε ρι γρά φει ὁ γλα φυρός 
κά λα μος τοῦ Μω ραϊ τί δη, πού ἦ ταν πνευ μα τι κό τέ
κνο τοῦ Γέ ρον τος Δα νι ήλ, τήν εὐ λο γία τοῦ ἀ νωτέρω 
ναοῦ: «…ἀ να παυ τι κω τά τη Κα λύ βη δι ώ ρο φος ἠ γέρ
θη μέ κελ λία, αἴ θου σαν ὑ πο δο χῆς... καί μέ ἕ να πάγ
κα λον να όν εἰς τό ἄ νω πά τω μα, εἰς μνή μην τῶν ὁ
σί ων Πα τέ ρων τῶν ἐν Ἄ θῳ λαμ ψάν των, χάρ μα καί 
στό λι σμα τοῦ πε τρώ δους ἐ κεί νου καί ἀ γό νου βου
νοῦ, ὡ σάν ἕ να πάλ λευ κον οὕ τως εἰ πεῖν κρί νον, ὁ ποῦ 
ἀ πό τήν ξη ράν πέ τραν ἀ νε φύη εὐ ω διά ζων ἁ γι ό τη
τα καί γα λή νην»24. Βέ βαια, ὅ πως γί νε ται πάν το τε, ὁ 
ἀν τί δι κος διά βο λος προσ πά θη σε νά στα μα τή σῃ τίς 

22. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 36.
23. Πληροφορίαι δοθεῖσαι ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων.
24. Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου, Μέ τοῦ Βορηᾶ τά κύματα, Σειρά Ε΄, 
ἐκδ. Ἰ. Ν. Σιδέρης, Ἀθῆναι 1926, σελ. 168.



23

οἰ κο δο μές αὐ τές πού θά γι νό ταν ἐρ γα στή ριο ἀ ρε
τῆς. Γι’ αὐ τό καί ἐξ ή γει ρε ἐν αν τί ον τους με γά λους 
πει ρα σμούς, ἕν ε κα τῶν ὁ ποί ων οἱ πα τέ ρες ἔ φθα σαν 
στό ση μεῖο νά θέ λουν νά φύ γουν ἀ πό τά Κα του νά
κια. Ὅ μως ἡ ὁ λο φά νε ρη πα ρου σία τοῦ Ἁ γίου Θεοῦ 
μα ταί ω σε τε λι κά τίς τέ χνες τοῦ ἐ χθροῦ.

Ἐ πί πε νήν τα χρό νια πα ρέ μει νε στά ἀ σκη τι κά Κα
του νά κια, ἀ γω νι ζό με νος κα τά τοῦ νοητοῦ ἐ χθροῦ, 
νη στεύ ον τας καί ἀ γρυ πνῶν τας, προσευχόμενος ἀδι
α λείπτως, κα θο δη γῶν τας πνευματικά τούς ὑποτα
κτικούς του, ὑ περ α μυ νό με νος τῆς Ὀρθοδόξου πίστε
ως, πού πο τέ δέν ἔ παυ σε νά βάλ λε ται ἀπό τούς 
αἱ ρε τίζον τας ἀν θρώ πους, νουθετῶντας τούς πλανω
μέ νους, προσ φέ ρον τας ἁ πλό χε ρα τήν ἐλεη μοσύ νη 
καί φι λο ξε νία στούς δι ερχο μέ νους προσκυνητάς καί 
ἐν δε εῖς, συγ γρά φοντας πλῆθος ἐπιστο λῶν πρός ὅ
σους τοῦ ζη τοῦ σαν τήν σο φή συμβου λή του. Ἐν τέ
λει «τό κα λο καί ρι τοῦ 1929... ἔ πε σε στό κρεβ βά τι 
μέ δυ να τό κρυ ο λό γη μα» καί «στίς 8 Σε πτεμ βρίου, 
ἡ μέ ρα τοῦ γε νε θλίου τῆς Πανα γί ας, ἡ ψυ χή τοῦ 
“πτη νοῦ τῆς ἐ ρή μου” πέ τα ξε στά οὐράνια σκη νώ
μα τα»25.

Ἄς δοῦ με τώ ρα με ρι κές πτυ χές τῆς ἁ γί ας προσ
ω πι κό τη τός του.

25. Δανιήλ ὁ Κατουνακιώτης, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 103104.
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α. Φί λος τῶν Ἁ γί ων

Ἀ πό μι κρός, ὅ πως εἴ δα με, σύ χνα ζε στό κα τά στη
μα τοῦ ἀ σκη τι κοῦ ἐ κεί νου ἀν δρός, τοῦ κυρἈ ναστά
ση. Στήν συν έ χεια τόν βλέ που με νά συν δέ ε ται μέ 
τόν ὅ σιο Ἀρ σέ νιο τῆς Πά ρου, μέ τήν συμ βου λή τοῦ 
ὁ ποίου ἐγ κα τα βί ω σε στήν Ἱ ε ρά Μο νή τοῦ Ἁ γίου 
Παν τε λε ή μο νος Ἁ γίου Ὄ ρους.

Στήν συν έ χεια συν δέ θη κε μέ ἁ γία φι λία μέ τόν 
μέ γα Ἅ γιο τοῦ 20οῦ αἰ ῶ νος, τόν ἅ γιο Νε κτά ριο. Δι
α σώ ζον ται ἀρ κε τές ἐ πι στο λές τῆς με τα ξύ τῶν δύο 
Ἁ γί ων ἀλ λη λο γρα φί ας, στίς ὁ ποῖ ες ὁ ἀ να γνώ στης 
θαυ μά ζει τό ὕ ψος τῆς θε ο φι λοῦς καί εἰ λι κρι νοῦς ἀ
μοι βαί ας ἀ γά πης καί εὐ γε νεί ας τους. Ἔ γρα φε ὁ ὅ
σι ος Δα νι ήλ πρός τόν ἅ γιο Νε κτά ριο: «Τήν ὑ μετέραν 
Σο φο λο γι ω τά την Παν ι ε ρο λο γι ό τη τα τα πει νῶς προσ
κυ νῶν τήν χα ρι τό βρυ τον Αὐ τῆς δε ξι άν εὐ λα βῶς κα
τα σπά ζο μαι… Εὐ χα ρι στῶ τοί νυν καί εὐ γνω μο νῶ ἀ
πει ρά κις ὑ μᾶς καί πάν το τε, εἰ καί ἀ νά ξι ος, με τά 
τῶν πνευ μα τι κῶν τέ κνων μου θά μνη μο νεύ ω μεν ἐν 
ταῖς τα πει ναῖς ἡ μῶν πρός Κύ ρι ον ἐν τεύ ξε σι τό Σε
βά σμι ον Αὐ τῆς ὄ νο μα, ὅ περ θά ἀ να φέ ρω μεν, οὐ χί 
μό νον ὡς προσ τά του καί κη δε μό νος, ἀλ λά καί ὡς 
πνευ μα τι κοῦ ἡ μῶν Πα τρός καί Ποι μέ νος, ἐκ λι πα
ροῦν τες πάν το τε τόν Παν υ περ ά γα θον Κύ ρι ον ὅ πως 
Σᾶς ἀ να δεί ξῃ Νέ ον Χρυ σό στο μον…»26.

26. Δύο μεγάλες μορφές τοῦ αἰῶνος μας, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου 
Μον. Ἀδελφότητος Δανιηλαίων, Ἅγ. Ὄρος, 1997, σελ. 129130.



25

Εἶ ναι θαυ μα στή ἡ τα πεί νω σις τῶν Ἁ γί ων! Ὁ ἅ γι
ος Νε κτά ρι ος ζη τεῖ ἀ πό τόν γέ ρον τα Δα νι ήλ νά γρά
ψῃ λό γον ἐν ι σχυ τι κόν πρός τίς μο να χές τῆς ἐν Αἰ γί
νῃ νε οϊ δρυ θεί σης ὑπ’ αὐ τοῦ Ἱ. Μο νῆς. Καί ὁ ὅ σι ος 
Δα νι ήλ, ὡς τέ λει ος ὑ πο τα κτι κός, ἄν καί θε ω ρεῖ τόν 
ἑ αυ τό του ἀ νά ξιο γιά τό ἔρ γο αὐ τό, ἀν τα πο κρί νε ται 
μέ πολ λή ἀ γά πη στό αἴ τη μα τοῦ ἁ γίου Νε κτα ρίου 
καί ἀ πο στέλ λει πρός τίς μο να χές τῆς Αἰ γί νης τήν 
πε ρι σπού δα στη ἐ πι στο λι μαία πρα γμα τεία του «Πε
ρί Μο να χι κῆς Κοι νο βι α κῆς Δι α τυ πώ σε ως»27.

Ἕ νας ἄλ λος Ἅ γι ος, ὁ ὁ ποῖ ος συν εῖ χε τήν ψυ χή τοῦ 
Γέ ρον τος Δα νι ήλ, ἦ ταν καί ὁ ἅ γι ος Ἰ ω άν νης ὁ Ρῶ σος 
καί τό προσ κύ νη μά του στό Προ κό πι τῆς Μι κρᾶς 
Ἀ σί ας. Ὁ Γ. Δα νι ήλ ἦ ταν ἀ πό τούς πρώ τους συν τε
λε στές τῆς ἀ νε γέρ σε ως τοῦ προσ κυ νη μα τι κοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἁ γίου στό Προ κό πι καί ἀ πό τά ἁ γι α σμέ να του 
χέ ρια ἁ γι ο γρα φή θη κε τό σο ἡ πρώ τη ἐ φέ στι ος εἰ κό
να τοῦ Ἁ γίου μέ σκη νές ἀ πό τόν βίο του ὅ σο καί οἱ 
πε ρισ σό τε ρες εἰ κό νες τοῦ τέμ πλου καί τῶν προσ κυ
νη τα ρί ων. Ἀ πό τόν κά λα μο μά λι στα τοῦ Γ. Δα νι ήλ, 
προ έ κυ ψε καί ἡ συγ γρα φή τοῦ πρώ του Πα ρα κλη τι κοῦ 
Κα νό νος τοῦ ὁ σίου Ἰ ω άν νου. Οἱ δέ πρῶ τοι χαι ρε τι
σμοί τοῦ Ὁ σίου συν ε τά χθη σαν ὑ πό τοῦ ὑ πο τα κτι κοῦ 
του, Ἱ ε ρο μο νά χου Ἰ ω άν νου, με τά ἀ πό πα ραί νε σι τοῦ 

27. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 145158.
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τό τε προϊ στα μέ νου τοῦ προσ κυ νη μα τι κοῦ ναοῦ, Ἀρ
χι μαν δρί του Δι ο νυ σίου Χα ρα λαμ πί δη28. 

Ὁ ὅ σι ος Δα νι ήλ συν ε δέ ε το ἐ πί σης μέ ἱ ε ρούς δε
σμούς καί μέ τούς προσ φά τως κα τα τα χθέν τας εἰς τό 
Ἁ γι ο λό γι ον τῆς Ἐκ κλη σί ας μας Ὁ σί ους, Ἀμ φιλόχιο 
τῆς Πά τμου, Ἱ ε ρώ νυ μο Σι μω νο πε τρί τη καί Ἰωσήφ τόν 
Ἡ συ χα στή.

β. Ὁ μο λο γη τής τῆς Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως

Ὁ ὅ σι ος Γέ ρον τας Δα νι ήλ σέ ὅ λη του τήν ζωή ἐ πι
με λή θη κε τήν κα θα ρό τη τα τῆς καρ δί ας, μή ἀ φή νον
τας καμ μία μα ταία σκέ ψι νά ἐκ δι ώ κῃ τήν μνή μη τοῦ 
Θεοῦ καί μή ἐ πι τρέ πον τας κα νέ να σύν νε φο μνη σι
κα κί ας νά σκιά ζῃ τόν τῆς καρ δί ας του οὐ ρα νόν τῆς 
ἀ γά πης.

Ὡς ἐκ τού του, λό γῳ τῆς κα θα ρό τη τος τῆς θε ο λή
πτου καρ δί ας του, ὅ πως ὅ λοι οἱ με γά λοι ἀ σκη τι κοί 
Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, ὁ Γ. Δα νι ήλ ὄ χι ἁ πλῶς 
κα τεῖ χε τό «θεῖ ον δώ ρη μα τῆς Θε ο λο γί ας», ἀλ λά ἀ
γρυ πνοῦ σε καί ἀ γω νι ζό ταν γιά τήν διά σω σι τῆς ἀ
κραι φνοῦς Ὀρ θο δό ξου Πί στε ώς μας.

Δι α σώ ζε ται σή με ρα ὁ λό κλη ρη σει ρά με λε τῶν τοῦ 
Γέ ρον τος μέ πε ρι ε χό με νο ἀν τι αι ρε τι κό καί ἐν γέ νει 
θε ο λο γι κό. Τέ τοι ες πρα γμα τεῖ ες ἀν τι προσ ω πευ τι κές 
με τα ξύ τῶν πά ρα πολ λῶν εἶ ναι οἱ κά τω θι: «Κα τά 
Μα κρά κη», «Φω νή ἐξ Ἁ γίου Ὄ ρους διά τήν προσε

28. Πληροφορίαι δοθεῖσαι ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων.
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χῆ Οἰ κου με νι κήν Σύν ο δον», «Κα τά Χι λι α στῶν», «Πε
ρί σω τη ρί ας τῶν αἱ ρε τι κῶν καί κα κο δό ξων», «Κα τά 
Εὐ αγ γε λι κῶν», «Κα τά Ἀρ με νί ων», «Κα τά Κα λα πο
θα κι στῶν», «Πε ρί νη στεί ας καί Θεί ας Με τα λή ψε ως», 
«Πε ρί τοῦ μυ στη ρίου τοῦ Θείου Βαπτίσματος», «Πε ρί 
τοῦ μυ στη ρίου τῆς Θεί ας Εὐχα ρι στί ας», «Περί Ἱ ε ρω
σύ νης», «Πε ρί Ἁ γί ων Εἰ κό νων», «Περί τοῦ ζη τή μα
τος τῆς Ἱ. Μο νῆς Ἁ γίου Παν τε λε ή μονος», «Διά λε ξις 
Λα τί νου Ἱ ε ρέ ως με τά Ὀρ θο δό ξου», «Περί ἐκ κλη σι
α στι κῶν Με ταρ ρυ θμίσε ων», «Πρός ἀ νά λη ψιν κοι νω
νι κοῦ, χρι στι α νι κοῦ βίου», «Ἀ ναί ρε σις συκο φαν τι ῶν 
ἐν αν τί ον τοῦ Μο να χι κοῦ Πο λι τεύ μα τος», «Πε ρί τοῦ 
πῶς νά εἶ ναι ὁ Πνευ ματι κός», «Πρός τούς Ὀρ θο δό
ξους ὁ μο γε νεῖς Ἕλ λη νας τούς ὀρ θο το μοῦν τας τόν 
λό γον τῆς ἀ λη θεί ας», «Κα τά Σο σι α λι στῶν», «Πε ρί 
Μνη μο σύ νων καί Σα ραν τα λει τούρ γων», καί πλεῖ στες 
ἄλ λες ἐ πι στο λές, με λέ τες, πρα γμα τεῖ ες, δι δα χές καί 
ἐξ ἐ ρή μου δι α τυ πώ σεις, οἱ ὁ ποῖ ες ἀ πο τε λοῦν τήν ἁ
γι ο πνευ μα τι κή πα ρα κα τα θή κη τοῦ Γέ ρον τος, ἀ μύ
θη τη πνευ μα τι κή κλη ρο νο μιά στήν Ὀρ θό δο ξο Πα ρά
δο σί μας.

Ὁ ὅ σι ος Δα νι ήλ ἦ ταν ἀ δι α πρα γμά τευ τα προσ η
λω μέ νος στά ἱ ε ρά δό γμα τα τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἡ ἐν
συ νεί δη τος Ὀρ θό δο ξος πί στις του ἦ ταν χά ρι σμα τοῦ 
Ἁ γίου Θεοῦ, τόν ὁ ποῖο εὐ α ρε στοῦ σε μέ τήν προσ ε
κτι κή ζωή του, ὅ πως καί ἡ ὀρ θή ζωή του ἦ ταν ἀ πόρ
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ροια τῆς Ὀρ θο δό ξου πί στε ώς του. Ὅ λοι οἱ λό γοι του 
ἀ πο πνέ ουν τό ἄ ρω μα τῆς Ὀρ θο δο ξί ας.

Συμ βού λευε π.χ. κά ποι ον φοι τη τή τῆς Θε ο λο γί ας 
λέ γον τάς του: «Ὅ σον τό δυ να τόν, νά δει κνύ ῃς πί
στιν στε ρέ μνι ον (=στε ρε άν) εἰς ὅ σα ἡ τοῦ Χρι στοῦ 
Ἐκ κλη σία ἐ θε σπί σα το, εἴ τε διά τῶν Ἀ πο στο λι κῶν 
Κα νό νων καί πα ρα δό σε ων, εἴ τε διά τῶν Οἰ κου μενι
κῶν καί Το πι κῶν Συν ό δων, μή πα ρα δε χό με νος τό 
πα ρά παν τάς και νο φω νί ας τῶν νε ω τέ ρων, οἵ τι νες ἀ
πο χαι ρε τή σαν τες ἀ πό πολ λοῦ τήν τε συν εί δη σιν καί 
φι λο θεΐ αν δο γμα τί ζου σι και νά, κα τά τήν αὐτῶν ἀρέ
σκει αν, καί ἀν τί νά στη ρί ξω σι τούς πι στούς πρός τήν 
εὐ σέ βει αν, γί νον ται ἀ να τρο πεῖς τοῦ θείου κηρύγμα
τος καί τῆς εὐ σε βεί ας»29.

Σέ αὐ τούς πού πί στευ αν ὅ τι ὑ πάρ χει σω τη ρία καί 
ἐ κτός τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας ἔ λε γε: «Ἐ άν οἱ θε
ο φό ροι Ἀ πό στο λοι καί οἱ λοι ποί τῆς Ἐκ κλησίας Με
γά λοι Δι δά σκα λοι διά πολ λῶν ἱ δρώ των καί ἀ πείρων 
κα κώ σε ων, δι’ ἐξ ο ρι ῶν καί ἀ νεκ δι η γή των κα τα θλί
ψε ων καί ἀ πεί ρων βα σά νων, ἅς ὑ πέ στη σαν διά τήν 
στε ρέ ω σιν τῆς Ὀρ θο δο ξί ας καί κα τα πο λέ μη σιν καί 
ἐξ ο βέ λι σιν τῶν κα κο δό ξων αἱ ρέ σε ων, οὐ μήν δέ καί 
τῇ ἐκ χύ σει τοῦ ἰ δίου αὑ τῶν αἵ μα τος, προ έ βλε πον ὅ τι 
θά τύ χω σιν ἐ λέ ους οἱ ἑ τε ρό δο ξοι καί θά κα τα τα χθῶ
σι με τά τῶν εὐ σε βῶν, τό τε πε ριτ τοί ἦ σαν ἐ κεῖ νοι οἱ 

29. Γέρ. Δανιήλ Κατουνακιώτου, Πατρικαί Διδαχαί, ἔκδ. Μον. Ἀδελ
φό τητος Δανιηλαίων, Ἅγ. Ὄρος  Θεσσαλονίκη 1983, σελ. 49.
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ἀν δρεῖ οι ἀ γῶ νες, οὕς κα τέ βα λον ἀν τι τατ τό με νοι ἐν
αν τί ον τυ ράν νων καί δυσ ε βῶν καί τῶν κα τά και ρούς 
ἀ να φα νέν των κακοδό ξων αἱ ρεσιαρχῶν. Τότε πε ριτ τή 
ἡ φρον τίς διά τήν σύ στα σιν τῶν Οἰκουμενι κῶν Συν ό
δων καί Το πι κῶν. Τό τε ἔ πρε πε κα τά τήν ἀ πο φώ λι ον 
(=ἀ πα τη λήν) γνώ μην τῶν νε ω τε ρι στῶν νά φαί νων ται 
οἱ Ἅ γι οι τῆς Ἐκ κλη σί ας ἐ πι ει κέ στεροι, πα ρο ρῶν τες 
τάς δι α φό ρους και νο το μί ας. Τό τε διάκε νοι καί εἰς 
μά την οἱ ἀ γῶ νες τῆς Ἐκ κλη σί ας καί οἱ Κα νό νες τῶν 
Ἁ γί ων Ἀ πο στόλων καί ὅ λα τά πρα κτι κά χω ρία τῶν 
Οἰ κου με νι κῶν Συνό δων. Ἀλλ’ οὔκ ἔ στιν οὕ τως, οὔκ 
ἔ στιν! (=δέν εἶναι ἔ τσι· δέν εἶναι)»30.

Σέ κά ποι ον πού εἶ χε πα ρα συρ θῆ ἀ πό τούς Χι λι
α στάς ἔ γρα φε: «Μά θε λοι πόν, ἀ γα πη τέ μοι, ἡ ἀ λή
θεια ἥν ζη τεῖς εἶ ναι μό νη ἡ Ὀρ θο δο ξία, εἰς ἥν πᾶς 
προσ ερ χό με νος εὑ ρί σκει τόν Χρι στόν, εὑ ρί σκει τό ἄ
συ λον, εἰς ὅ εὔ χο μαι ἐκ ψυ χῆς ὅ πως τα χέ ως ἐ πα να
κάμ ψῃς»31. Καί σέ κά ποι ον ἄλ λον πού παρασύρθη κε 
ἀ πό τόν Προ τε σταν τι σμό ἔ λε γε: «τοῦ τό σοι προ ῆλ
θεν ἕν ε κα τοῦ ἀ με τα νο ή του σου βίου καί τῆς πα
ρο μαρ τού σης (=συ νο δευ ού σης) κα τα φρο νή σε ως, τήν 
ὁ ποί αν ἀ συ νει δή τως ἐ πί το σαῦ τα ἔ τη ἀ θε ο φό βως 
ἐξ η κο λού θεις»32. Τοῦ ὑ πεν θύ μι σε ὅ τι κά ποι ος πέ
φτει στήν αἵ ρε σι, ὅ ταν ζῇ μία ζωή ἠ θι κά ἀ πρόσ ε κτη 

30. Γέρ. Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ἐξ ἐρήμου Διατυπώσεις, ἔκδ. Μον. 
Ἀ δελφότητος Δανιηλαίων, Ἅγ. Ὄρος  Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 202203.
31. Ἐνθ’ ἀνωτ., σελ. 48.
32. Ἐνθ’ ἀνωτ., σελ. 98.



30

καί μέ ἀ μέ λεια ὡς πρός τίς ἅ γι ες ἐν το λές τοῦ Χρι
στοῦ.

Ἐν ἔ τει 1926 ἀ νηγ γέλ θη μέ προσ κλη τή ριο δι άγ
γελ μα τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χείου ἡ σύγ κλη σις 
Οἰ κου με νι κῆς Συν ό δου πρός «ἀ να θε ώ ρη σιν ὅ λης τῆς 
Ἐκ κλη σι α στι κῆς νο μο θε σί ας καί προσ αρ μο γῆς Αὐ
τῆς πρός τήν πα ροῦ σαν κα τά στα σιν τῆς Ἐκ κλη σί ας, 
ἥ τις θά προ βά λῃ καί τήν συν έ νω σιν τῶν ἐ πί μέρους 
Ἐκ κλη σι ῶν, ἐ πί ἐμ πι πτόν των Ἐκ κλη σι α στι κῶν ζητη
μά των… πε ρί Με του σι ώ σε ως, πε ρί Λει τουρ γικῶν καί 
Ἐκ κλη σι α στι κῶν βι βλί ων, πε ρί τοῦ Τυ πι κοῦ τε λε
τῶν καί Ἱ ε ρῶν Ἀ κο λου θι ῶν… πε ρί νη στεί ας… πε ρί 
γά μου τῶν Κλη ρι κῶν… πε ρί πε ρι βο λῆς τοῦ Ἱ ε ροῦ 
Κλή ρου… πε ρί κα θο ρι σμοῦ τοῦ Πα σχα λίου καί Ἡ με
ρο λο γίου»33.

Ἡ ἄ κρως εὐ αί σθη τος σέ θέ μα τα πί στε ως καρ δία 
τοῦ ὁ σίου Δα νι ήλ δέν ἦ το δυ να τόν νά μή ἀν τι δρά
σῃ. Καί ἀν τέ δρα σε μέ παρ ρη σία, ἀλ λά καί μέ τήν 
πάν το τε δι α κρί νου σαν αὐ τόν εὐ γέ νει αν καί σε βα
σμόν πρός τά ἐκ κλη σι α στι κά πρόσ ω πα καί τούς θε
σμούς τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἐξ έ δω σε μά λι στα τό Ἱ ε ρό 
Ἡ συ χα στή ριό του καί ἕ να φυλ λά διο μέ τί τλο: «Φω
νή ἐξ Ἁ γίου Ὄ ρους»: Ἔ γρα φε: «Δέν πρό κει ται ἤ δη 
νά πα ρου σιά σω μεν ἡ μεῖς οἱ τα πει νοί ἐ νώ πι ον μι ᾶς 

33. Γέροντος Δανιήλ Κατουνακιώτου, Φωνή ἐξ Ἁγίου Ὄρους, Διά τήν 
προσεχῆ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, ἐπανέκδ. παρά Δανιηλαίων Ἁγιο γρά
φων, Ἅγ. Ὄρος 1977, σελ. 11.
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τοι αύ της πε ρι βλέ πτου καί ἐ ρι κυ δοῦς (=ἐν δό ξου) Ἱ
ε ρᾶς Συν ό δου καί ἐ νώ πι ον δι α σή μων Θε ο λό γων καί 
Ἱ ε ραρ χῶν εἰ δι κάς κρί σεις, ἀ πορ ρε ού σας ἀ πό τοῦ 
πνεύ μα τος τοῦ ἐ γω ϊ σμοῦ καί φα να τι κῆς τι νός θρη
σκο λη ψί ας, ἀλλ’ ὡς τέ κνα τῆς τοῦ Χρι στοῦ Ἐκ κλη
σί ας θά ὑ πο βά λω μεν ἐ κεί νας τάς κρί σεις τῶν θε ο
ει κέ λων (=θε ο φό ρων) τῆς Ἐκ κλη σί ας Πα τέ ρων, ἅς 
ἐξ ε φώ νουν πε ρί συγ κλή σε ως Ἱ ε ρῶν Συν ό δων, καί 
ὁ ποῖα ὀ φεί λω σι νά ὦ σι τά κυ ρί ως χα ρα κτη ρι στι κά 
ἰ δι ώ μα τα ἑ κά στης Ἱ ε ρᾶς Συν ό δου»34. «Ἄς ρί ψω μεν, 
ἐκ λι πα ρῶ, ἕν ἐ τα στι κόν βλέμ μα εἰς τήν Ἐκ κλη σι α
στι κήν ἱ στο ρί αν νά ἴ δω μεν, τίς ἡ κυ ρία αἰ τία καί ἀ
φορ μή ὅ που προ ε κλή θη σαν αἱ Οἰ κου με νι καί καί Το
πι καί Ἱ ε ραί Σύν ο δοι. Πάν τες ἴ σμεν κα λῶς ὅ τι τό τε 
ἐ πα ρου σιά ζον το καί συν ε κρο τοῦν το, ὅ ταν ἐ πα ρου
σιά ζον το κα κό δο ξα στοι χεῖα, λυ μαί νον τα τήν χρι στι
α νι κήν κοι νω νί αν καί κα τα σπα ράτ τον τα τά λο γι κά 
τοῦ Χρι στοῦ πρό βα τα. Οὕ τω πάν τως, τῇ ἐ πι νεύ σει 
τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα τος, γε νο μέ νης Ἱ ε ρᾶς Συν ό δου, ἐ
στη λι τεύ ον το οἱ κα κό δο ξοι καί ἐ θε σπί ζον το οἱ Ἱ ε ροί 
Κα νό νες ἐ πί τῇ βά σει τῶν Ἀ πο στο λι κῶν καί Ἱ ε ρῶν 
θε μέ θλων τῆς Ὀρ θο δό ξου ἡ μῶν πί στε ως... Ἤ δη ὅ
μως ἡ δι α θρυλ λου μέ νη συγ κρό τη σις Ἱ ε ρᾶς Συν ό δου 
δέν πα ρου σιά ζει τά οὐ σι ώ δη ἐ κεῖ να χα ρα κτη ρι στι
κά ἰ δι ώ μα τα τῶν πα λαι ῶν Ἱ ε ρῶν Συν ό δων πρός ἱ
κα νο ποί η σιν τῆς Ἐκ κλη σί ας καί στη λί τευ σιν τό σων 

34. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ 13.
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κα κο δό ξων στοι χεί ων, ἅ τι να ὑ πό τό κώ δι ον (=δέρ
μα) τοῦ φαι νο μέ νου προ βά του κρύ πτου σι τά ἰ ο βό λα 
αὐ τῶν βέ λη, ἀλλ’ ὅ πως ἀ φαι ρέ σω σιν ἐξ Αὐ τῆς τόν 
παν αρ χαῖ ον της ὡ ραϊ σμόν, χά ριν τῶν ἀ με λῶν καί 
ρα θύ μων, πρός ἱ κα νο ποί η σιν τοῦ ἐξ ε ζη τη μέ νου (=ἐ
πι τη δευ μέ νου, προσ ποι η τοῦ) βίου καί τῶν πο λε μί ων 
Αὐ τῆς καί ὑ πο τά ξω σι ταύ την εἰς τόν νέ ον συρ μόν, 
δι α τί; Δι ό τι οὕ τω ἀ παι τεῖ τό κα θε στώς τῆς ἐ πι στή
μης καί τῆς ση με ρι νῆς πο λι τι κῆς»35. Προ φη τι κή καί 
ἀ πο κα λυ πτι κή ὄν τως ἡ φω νή τοῦ ὁ σίου Δα νι ήλ!

γ. Φι λάν θρω πος καί ἐ λε ή μων

Ὁ ὅ σι ος Δα νι ήλ, ἐ κτός ἀ πό τήν ἀ βρα μι αία φι λο ξε
νία πού προσ έ φε ρε σέ ὅ λους ὅ σους περ νοῦ σαν ἀ πό 
τό τα πει νό Ἡ συ χα στή ριό του, ἐ λε οῦ σε καί στή ρι ζε 
μέ σῳ τοῦ χα ρι τω μέ νου πα ρη γο ρη τι κοῦ λό γου του 
καί κά θε ἄν θρω πο πού ζη τοῦ σε τήν βο ή θειά του.

Ἀ να φέ ρου με σάν πα ρά δει γμα ὀ λί γους ἀ πό τούς 
πο λύ στορ γι κούς καί πα ρη γο ρη τι κούς λό γους του 
πρός τόν ἱ ε ρο μό να χο Μό δε στο Κων στα μο νί τη: «Ἰδών 
τήν θλῖ ψιν, ἥ τις ἐ πι σκέ πτε ται ὑ μᾶς συν ε πείᾳ τῶν δι
α φό ρων πει ρα σμῶν καί πε ρί ἄλ λων τι νων, ὧν χρεί αν 
ἔ χη τε πα ρα μυ θί ας καί ἀ πα θοῦς συν εννοήσε ως, κα
θῆ κον ἱ ε ρώ τα τον θε ω ρῶ, ὅ πως δι’ ὀ λί γων στα λά ξω 
βάλ σα μον εἰς τήν τε θλιμ μέ νην καί ἐ μέ ἀ γα πῶ σαν 

35. Γέρ. Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ἐξ ἐρήμου Διατυπώσεις, ἔνθ’ ἀ νωτ., 
σελ. 184.
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ἱ ε ράν σου ψυ χήν»36. «Διά τοῦ το δεῦ ρο, σε βα στέ μοι 
καί πο λυ πό θη τε, ἐγ κολ πο θῶ μεν τήν μα κα ρί αν ταύ
την σύν οι κον καί φι λό θε ον ὑ πο μο νήν ἀ πο σο βοῦν τες 
διά τῆς θυ γα τρός αὐ τῆς σι ω πῆς πᾶν ἐ περ χό με νον 
σκάν δα λον· καί οὕ τως ἀ τα ρά χως ὁ δεύ σω μεν τήν 
στε νήν ταύ την τῆς πα ροι κί ας ὁ δόν καί ὡς φρό νι μοι 
τρα πε ζῖ ται τόν δό κι μον χρυ σόν ἐν α πο τα μι εύ σω μεν 
ἐν ταῖς καρ δί αις ἡ μῶν, συν ῳ δά τῇ ἀ γα θῇ δι α τά ξει 
τοῦ γλυ κυ τά του Σω τῆ ρος ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, ὅ σ τις 
ρη τῶς ἐν ε τεί λα το ἡ μῖν: “ἐν τῇ ὑ πο μο νῇ ὑ μῶν κτή σα
σθε τάς ψυ χάς ἡ μῶν”»37.

δ. Δι α κρι τι κός πνευ μα τι κός Πα τήρ
τῆς Ἐκ κλη σί ας

Ὁ ὅ σι ος Δα νι ήλ ἀ πέ φυ γε τήν ἱ ε ρω σύ νη οἰ κει ο θε
λῶς, ἀ πό τα πει νο φρο σύ νη. Ἐν τού τοις, ἄν καί ἁ πλός 
μο να χός, ἀ νε δεί χθη ἀ πό τόν Ἅ γιο Θεό μέ γας, σο φός 
καί δι α κρι τι κός πνευ μα τι κός Πα τήρ, στη ρί ζων, νου
θε τῶν καί κα θο δη γῶν πλή θη ἀν θρώ πων εἰς τήν κα τά 
Θε όν ζω ήν, μέ τό ἅ γιο πα ρά δει γμά του, μέ τίς κατ’ 
ἰ δί αν συμ βου λές του πρός αὐ τούς πού προσ έ τρε χαν 
στό ἱ ε ρό Ἡ συ χα στή ριό του καί μέ τίς ἑκ α τον τά δες 
θε ό σο φες ἐ πι στο λές του.

36. Γέρ. Δανιήλ Κατουνακιώτου, Μοναχικά Ἐντρυφήματα, ἔνθ’ ἀ νωτ., 
σελ. 149.
37. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 155.
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Τό χά ρι σμα τοῦ δι δα σκά λου τῆς πνευ μα τι κῆς ζω
ῆς, τῆς δι α κρί σε ως τῶν πνευ μά των καί τῆς διακρί
σε ως με τα ξύ ἀ λη θεί ας καί πλά νης στό πνευ μα τι κό 
φρέ αρ τοῦ Γ. Δα νι ήλ εἶ ναι ἀ νε ξάν τλη το. Γι’ αὐ τό καί 
κα τα ξι ω μέ νοι Γέ ρον τες καί πνευ μα τι κοί τῆς ἐπο χῆς 
μας ζη τοῦ σαν τίς συμ βου λές καί τίς κα τευθύν σεις 
του, ὅ πως πα ρα δεί γμα τος χά ριν ὁ νεο α γι ο κατατα
χθείς Ὅ σι ος τῆς Πά τμου Ἀμ φι λό χι ος Μα κρής, ὁ ἅ
γι ος Ἱ ε ρώ νυ μος ὁ Σι μω νο πε τρί της, ὁ ὅ σι ος Ἰ ω σήφ ὁ 
Ἡ συ χα στής, ὁ Γέ ρων Φι λό θε ος Ζερ βά κος καί πλῆ
θος μο να χῶν καί μο να ζου σῶν. Πρω ταρ χι κή θέ σι με
τα ξύ αὐ τῶν κα τέ χει ἡ Γε ρόν τισ σα Θε ο δο σία Καρ δί
τση, Κα θη γου μέ νη τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Κε χρο βου νίου 
Τή νου, ἡ ὁ ποία καί θε ω ρεῖ ται κτη τό ρισ σα τοῦ Ἱ ε ροῦ 
Ἡ συ χα στη ρίου τῆς Ἀ δελ φό τη τος τῶν Δα νι η λαί ων, καί 
πλῆ θος ἀ κό μη ἱ ε ρω μέ νων καί λαϊ κῶν, πού τήν στι
γμή αὐ τή εἶ ναι δύσ κο λη ἡ ξε χω ρι στή ἀ να φο ρά στόν 
κα θέ να ἀ πό αὐ τούς.

Λαμ βά νου με μία μι κρή γεῦ σι ἀ πό τό χά ρι σμα τῆς 
σο φί ας καί δι α κρί σε ως πού ἔ λα βε ἀ πό τόν Θεό ἀπό 
τήν κα τα λυ τι κή συμ βο λή του στήν με τέ πει τα πο
ρεία καί ἐξ έ λι ξι τοῦ συγ χρό νου μας ὁ σίου Ἰ ω σήφ 
τοῦ Ἡ συ χα στοῦ. Στήν ἀρ χή ἀ πέ στει λε στόν νε α ρό 
Φραγ κῖ σκο –αὐ τό ἦ ταν τό κο σμι κό του ὄ νο μα– πού 
ἀ σκή τευε σέ μία σπη λιά, τόν π. Ἀρ σέ νιο, ὁ ὁ ποῖ ος ἀ
νε δεί χθη πο λύ τι μος ἀ δελ φός καί ἀ χώ ρι στος συμπα
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ρα στά της καί συν α γω νι στής του38. Στήν συν έ χεια 
συν ε βού λευ σε καί τούς δύο νά ὑ πο τα χθοῦν σέ δύο 
ἁ πλᾶ γε ρον τά κια, τόν π. Ἐ φραίμ καί τόν π. Ἰ ω σήφ 
στά Κα του νά κια, γιά νά ἐξ α σκη θοῦν στήν ὑ πα κοή 
καί τήν τα πεί νω σι39. Καί αὐ τοί, κά νον τας ὑ πα κοή 
στόν Γ. Δα νι ήλ, ὑ πη ρέ τη σαν τά γε ρον τά κια αὐ τά μέ 
πολ λή αὐ το θυ σία καί ἀ γά πη καί, ἀ φοῦ πῆ ραν τήν 
εὐ χή τους, μπό ρε σαν νά ἀ να λά βουν τούς με γά λους 
ἀ γῶ νες τῆς ἡ συ χα στι κῆς καί ἐ ρη μι τι κῆς ζω ῆς.

Ὡς ἄ ρι στος πνευ μα τι κός Πα τήρ ἀ πο τυ πώ νει τήν 
πεῖ ρα του πε ρί τοῦ «πῶς νά εἶ ναι ὁ Πνευ μα τι κός» 
σέ σχε τι κή με λέ τη του, ὅ που με τα ξύ ἄλ λων λέ γει καί 
τά ἑ ξῆς: «Ὀ φεί λου σι δέ οὗ τοι (οἱ Πνευ μα τι κοί), διά 
νά ὦ σι σύμ φω νοι τῆς ὑ ψη λῆς των ἀ πο στο λῆς, ὅ πως 
φέ ρω σι τά τρία ταῦ τα συ στα τι κά, τά ὁ ποῖα καθυ
πο βάλ λον ται πα ρά τῶν δι α κρι τι κῶν θε ο εικέλων τῆς 
Ἐκ κλη σί ας Πα τέ ρων. Καί πρῶ τον πρέ πει νά ἔ χω σι 
τήν μα κα ρί αν ἀ νο χήν πρός τούς ἁ μαρ τά νον τας καί 
νά δει κνύ ω σιν εἰς αὐ τούς το σαύ την ἀ γά πην ὡ σεί 
νά εἶ ναι αὐ τοί οὗ τοι οἱ ἁ μαρ τά νον τες. Δεύ τε ρον ὀ
φεί λου σι νά φυ λάτ τω σι πρό παν τός τήν ἐ χε μύ θει αν 
προ κρί νον τες μᾶλ λον τόν θά να τον, πα ρά νά ἐκμυ
στη ρεύ ων ται τό ἁ μάρ τη μα τοῦ ἐξ ο μο λο γη θέν τος. 
Καί τρί τον νά ἔ χω σιν ὡς μύ στην καί ἀ πλα νῆ ὁ δη γόν 

38. Γέροντος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτου, Ὁ Γέροντάς μου Ἰωσήφ ὁ Ἡσυ
χα στής καί Σπηλαιώτης, ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἀντωνίου Ἀριζόνας, USA 
2008, σελ. 5960.
39. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 6970.
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τήν ἀ ρε τήν τῆς δι α κρί σε ως [...] Ἡ ἀ ρε τή αὕ τη δέν 
εἶ ναι ὡς αἱ συν ή θεις λοι παί ἀ ρε ταί, αἱ ὁ ποῖ αι κα
τορ θοῦν ται διά τῆς πρά ξε ως καί με λέ της, ἀλλ’ αὕ τη 
εἶ ναι ἕν μέ γι στον τοῦ Θεοῦ χά ρι σμα, τό ὁ ποῖ ον δί
δε ται εἰς πολ λά ὀ λί γους πνευ μα τι κούς, εἰς ἐ κεί νους, 
λέ γω, οἵ τι νες ἔκ ο ψαν τά οἰ κεῖα θε λή μα τα καί φρο
νή μα τα καί ἐν ί κη σαν τό ἐ γω ϊ στι κόν ρεῦ μα τῆς ὑ πο
λή ψε ως τοῦ ἑ αυ τοῦ των»40.

ε. Ἀ πλα νής ὁ δη γός στήν ἐν Χρι στῷ ζωή

Κα τά τόν ὅ σιο Δα νι ήλ, ἡ ἔκ λυ σις τῶν ἠ θῶν, τήν 
ὁ ποία κα τά κό ρον σή με ρα ζοῦ με, ὀ φεί λε ται κυ ρίως 
στήν ἀ θέ τη σι ἀ πό τούς πολ λούς τῆς ἐγ κρα τεί ας, τῆς 
ἐκ κο πῆς τοῦ θε λή μα τος, τῆς νη στεί ας καί τῆς ἐν γέ
νει ἀ σκη τι κῆς ζω ῆς τῆς Ἐκ κλη σί ας, πού τρέ φει τήν 
φι λαυ τία τῶν ἀν θρώ πων ἀ πό τήν παι δι κή τους ἡ λι
κία.

Ἔ γρα φε: «Ἐ άν λοι πόν οἱ ἐν τῷ κό σμῳ εὐ σε βεῖς 
γο νεῖς ἐν ε φο ροῦν το ὑ πό χρι στι α νι κῶν αἰ σθη μά των, 
ὡς οἱ εὐ σε βεῖς γο νεῖς τῆς πρω το χρι στι α νι κῆς ἐ πο
χῆς καί ἀ νέ τρε φον τά τέ κνα αὐ τῶν διά τῶν νο μί μων 
νη στει ῶν καί τῆς θε ο φι λοῦς ἐγ κρα τεί ας, δέν ἤ θε λε 
πα ρει σφρή σει εἰς αὐ τά ἡ ἐ πά ρα τος φι λαυ τία, ἥ τις 
δυσ τυ χῶς καί πα ρα σύ ρει τό πλεῖ στον μέ ρος πρός 
τήν πλα τεῖ αν καί ἀ νει μέ νην (=χω ρίς πε ρι ο ρι σμούς) 

40. Γέρ. Δανιήλ Κατουνακιώτου, Πατρικαί Διδαχαί, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 
6263, 7374.
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ὁ δόν καί διά τοῦ το καί ψυ χι κῶς καί σω μα τι κῶς ἀ
κο λου θεῖ ἡ ἠ θι κή κα τα στρο φή αὐ τῶν μή εἰ δό των τό 
πῶς»41.

Ἀ πευ θυ νό με νος πρός δύο νέ ους, τούς συμ βου λεύ
ει: «Διά νά ὁ δεύ ση τε δέ ἀ πα ρεγ κλί τως τόν δρό μον 
τοῦ Θεοῦ πρέ πει: Πρῶ τον: Νά δει κνύ ε τε με γί στην 
ὑ πα κο ήν καί εὐ πεί θει αν εἰς τόν Προϊ στά με νόν σας, 
λέ γον τες αὐ τῷ πάν το τε τήν ἀ λή θει αν. Δεύ τε ρον: Νά 
παύ ση τε ἐν τε λῶς τήν παρ ρη σί αν καί τούς ἀ στεϊ
σμούς, δι ό τι... ὅ που ὑ φί στα ται παρ ρη σία (=ἐ λευ θε
ρο στο μία) ἐ κεῖ ἄ πε στι ὁ φό βος τοῦ Θεοῦ. Τρί τον: 
Νά ἔ χη τε δι ω ρι σμέ νον και ρόν κα τά τόν και ρόν τῆς 
νυ κτός διά νά προσ εύ χη σθε, τόν ὁ ποῖ ον θά σᾶς δι ο
ρί σῃ ὁ Προϊ στά με νός σας. Τέ ταρ τον: Ὅ ταν ἵ στα σθε 
εἰς τήν Ἐκ κλη σί αν, νά εἶσ θε ὅ λως δι ό λου προσ η λω
μέ νοι εἰς τήν ἀ κρό α σιν τῆς Λει τουρ γί ας, διά νά εἰσ
έρ χη ται εἰς τήν καρ δί αν σας ἡ Χά ρις τοῦ Παν α γίου 
Πνεύ μα τος. Πέμ πτον: Νά φυ λάτ τη τε ἀ πα ρα σα λεύ
τως τάς κε κα νο νι σμέ νας νη στεί ας μή πα ρα τη ροῦν
τες τόν ὀ λέ θρι ον συρ μόν τῆς ση με ρι νῆς γε νε ᾶς. Ἕ
κτον: Ἄν ᾖ δυ να τόν, νά ἀ πέ χη τε τοῦ οἴ νου, καί ἰ δί ως 
τῶν οἰ νο πνευ μά των, ἅ τι να ἐξ ά πτου σι τά τῆς σαρ κός 
πά θη. Ἕ βδο μον: Ὅ ταν σᾶς μέ νῃ ἁρ μό δι ος και ρός, 
νά κα τα γί νη σθε εἰς τήν ἀ νά γνω σιν τῶν πα τε ρι κῶν 
βι βλί ων. Ὄ γδο ον: Νά προσ έ χη τε ἀ πό τι νας Πνευ

41. Γέρ. Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ἀγγελικός Βίος, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 
103104.
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μα τι κούς καί Δι δα σκά λους, οἵ τι νες δι α τεί νον ται ἀφ’ 
ἑ νός ὅ τι δι δά σκου σι τήν ἀ ρε τήν καί με τά νοι αν καί 
ἀφ’ ἑ τέ ρου πα ρει σά γου σι τήν ἡ δυ πά θει αν μέ τήν ἀ
πο βο λήν τῆς νη στεί ας, ἀ πο κό πτου σι τούς νέ ους ἀ πό 
τήν ἄ σκη σιν καί ἐγ κρά τει αν καί ἀ πό τήν ἀ νά γνω
σιν τῶν πα τε ρι κῶν βι βλί ων καί κα τη γο ροῦ σι λυ γρῶς 
(=ἀ θλί ως) τήν κα λο γε ρι κήν ζω ήν... Ἔ να τον δέ καί 
τε λευ ταῖ ον: Νά ἔ χη τε ἔξ ο χον εὐ λά βει αν εἰς τήν Κυ
ρί αν ἡ μῶν Θε ο τό κον, ἥ τις πάν το τε θά σᾶς κα θο δη γῇ 
εἰς τήν ὁ δόν τῆς σω τη ρί ας Σας»42.

στ. Θαυ μα τουρ γός λυ τρω τής τῶν πλα νω μέ νων

Ὁ ὅ σι ος Δα νι ήλ ἔ λα βε ἀ πό τόν Κύ ριό μας τήν «ἐξ
ου σί αν κα τά πνευ μά των ἀ κα θάρ των»43, τό ἰ δι αί
τε ρο χά ρι σμα πού ὁ Κύ ρι ός μας εἶ χε χα ρί σει στούς 
Ἀ πο στό λους του. Ὁ μοί ως καί ὁ ὅ σι ος Δα νι ήλ ἐξ ε δί
ω κε μέ τήν προσ ευ χή του καί τούς χα ρι το βρύ τους 
λό γους του τά ἀ κά θαρ τα πνεύ μα τα τῆς πλά νης ἀ πό 
τούς ἀν θρώ πους.

Ἀ να φέ ρου με σάν πα ρα δεί γμα τα, πρῶ τον, τήν λύ
τρω σι ἀ πό τό δαι μό νιο τῆς ὑ περ η φα νεί ας τοῦ Βο
ρει ο η πει ρώ τη Δή μου, ὁ ὁ ποῖ ος πί στευε ὅ τι εἶ ναι ἐκ λε
κτός τοῦ Θεοῦ, ἐ πει δή ὠ νει ρεύ θη κε ὅ τι κάπου ὑ πῆρ χε 

42. Γέρ. Δανιήλ Κατουνακιώτου, Συμβουλευτικόν περί χριστιανικῆς 
τε λειότητος, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Ἀδελφότητος Δανιηλαίων, Ἅγ. Ὄ
ρος 2009, σελ. 134135.
43. Πρβλ. Ματθ. ι΄ 1.
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θαμ μέ νος ἕ νας να ός καί τό ὄ νει ρό του ἐπαλη θεύ θη
κε44. Δεύ τε ρον, τήν σω τη ρία ἑ νός δα σκά λου ἀ πό τήν 
Κέρ κυ ρα πού, ἐ νῶ ἦ ταν μπλε γμέ νος στά δί χτυα τοῦ 
Πνευ μα τι σμοῦ, πί στευε ὅ τι συν ω μι λοῦ σε μέ τόν ἅ
γιο Σπυ ρί δω να45. Τρί τον, τήν λύ τρω σι ἑ νός Κα λα
βρυ τι νοῦ, «πού μέ δαι μο νι κή συν ερ γία γνώ ρι ζε ἀ πό 
στή θους τό Εὐ αγ γέ λιο καί πα τοῦ σε στή φω τιά, χω
ρίς νά καί γε ται»46. Τέ ταρ τον, τήν σω τη ρία ἑ νός μο
να χοῦ ἀ πό τόν Ἅ γιο Παν τε λε ή μο να, πού ὑ πο κι νού
με νος ἀ πό τό πο νη ρό πνεῦ μα τῆς κε νο δο ξί ας ἔ κα νε 
3000 με τά νοι ες τήν ἡ μέ ρα, χω ρίς νά ἔ χῃ βέ βαια τήν 
εὐ λο γία τοῦ Γέ ρον τός του. Μέ τήν πα ρέμ βα σι τοῦ 
νε α ροῦ τό τε π. Δα νι ήλ ἐ πε λή φθη τοῦ θέ μα τος ὁ ἡ
γού με νος τῆς Μο νῆς καί ὁ ἀ δελ φός ἀ πηλ λά γη ἀ πό 
τό πο νη ρό πνεῦ μα, μέ ἀ πο τέ λε σμα με τά νά μή μπο
ρῇ νά κά νῃ οὔ τε 50 με τά νοι ες47. Πέμ πτον, τήν λύ
τρω σι ἀ πό τήν πλά νη κά ποιου Ἀ πο στό λου, πού ἦ ταν 
ἔν θερ μος ὀ πα δός τοῦ πλα νε μέ νου Ἀ πο στό λου Μα
κρά κη, κα θώς καί πλεί στων ἄλ λων Μα κρα κι στῶν, 
ὅ πως τοῦ ἰ α τροῦ Ξε νο φῶν τος Πα πα μι χα ήλ48 καί τοῦ 
σο φοῦ Φω κί ω νος Βάμ βα49. Ἕ κτον, τήν ἀ παλ λα γή ἀ

44. Δανιήλ ὁ Κατουνακιώτης, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 4648.
45. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 49.
46. Ἔνθ’ ἀνωτ.
47. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 4951.
48. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 5253.
49. Γέρ. Δανιήλ Κατουνακιώτου, Κατά αἱρετικῶν δοξασιῶν Ἀπ. Μα
κράκη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 155191.
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πό τήν ἐ πή ρεια τῶν πο νη ρῶν πνευ μά των τοῦ φαρ
μα κο ποιοῦ καί πρα κτι κοῦ ἰ α τροῦ Κω στῆ Μαρ μα ρᾶ, 
πού εἶ χε ἐμ πλα κεῖ στά δί κτυα τοῦ Πνευ μα τι σμοῦ50. 
Ἕ βδο μον, τήν λύ τρω σι τοῦ π. Ἀ λυ πίου τῆς Ἱ. Μο
νῆς Ξε νο φῶν τος, ὁ ὁ ποῖ ος, ὅ ταν προσ ηύ χε το νο ε ρῶς, 
ἐκ λο νί ζε το τό σῶ μα του καί με τέ δι δε τόν κλο νι σμό 
καί στό κρε βά τι του, στά στα σί δια τῆς Ἐκ κλη σί ας, 
στό τρα πέ ζι του, στά πρά γμα τα τῆς ἐρ γα σί ας του ἤ 
ὅ που εὑ ρί σκε το51.

Ὄ γδο ον. Κά τι ἀ νά λο γο συν έ βη καί στόν Ἁ γι οσαβ
βί τη μο να χό π. Καλ λί στρα το. Με τά ἀ πό σα ράν τα 
χρό νια ἀ σκή σε ως στήν Ἱ. Μο νή τοῦ Ἁ γίου Σάβ βα, ὁ 
π. Καλ λί στρα τος εὑ ρι σκό με νος στήν ἀ κο λου θία ἐ δο
νεῖ το ὁ λό κλη ρος καί πί στευε ὅ τι αὐ τό ἦ ταν ἐν έρ γεια 
τῆς Θ. Χά ρι τος. Ὁ Γ. Δα νι ήλ μέ τίς χα ρι τό βρυ τες ἐ
πι στο λές του καί τήν προσ ευ χή του ἀ πήλ λα ξε καί 
τόν ἀ δελ φό αὐ τό ἀ πό τό πο νη ρό πνεῦ μα. Τοῦ ἔ γρα
φε ἀρ γό τε ρα ὁ λυ τρω θείς: «Ἡ ἐ πι στο λή σου ἦ ταν δί
στο μος μά χαι ρα ἐν αν τί ον τοῦ ἐ χθροῦ. Μέ τα χύ τη τα 
ἀ στρα πῆς ἐξ α φα νί σθη κε ἡ ἐν έρ γεια τοῦ Σα τα νᾶ, ἡ 
πο λυ χρό νια αὐ τή τυ ραν νία, πού μέ ἐξ α πά τη σε νά 
τήν θε ω ρῶ ἐν έρ γεια τοῦ Θεοῦ καί νά καυ χῶ μαι. Τώ
ρα ἀ πο ρῶ καί ἐξ ί στα μαι πῶς ἐν ήρ γη σε ἡ σε βα στή 
ὁ σι ό της σου, πῶς ἔ δει ξε ἀ πέ ναν τί μου, σ’ ἐ μέ να τό 
αἶ σχος τῶν ἀν θρώ πων, τόν εὐ τε λῆ καί ἀ νά ξιο, τό ση 

50. Δανιήλ ὁ Κατουνακιώτης, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 99102.
51. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 5457.
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ὑ περ βο λι κή τα πεί νω σι, πῶς ὁ παν τε πό πτης Κύ ρι ος, 
πού δέν ἐ πι θυ μεῖ τόν θά να το τοῦ ἁ μαρ τω λοῦ, ἔ νευ
σε στήν ἀ γα θή καρ διά σου, ὥ στε νά μέ ση κώ σης ἀ πό 
τήν πτῶ σι ὅ που μέ ὡ δή γη σε ὁ θη ρι ώ νυ μος δρά κον
τας. Μοῦ φά νη κες σάν ἄγ γε λος ἀ πε σταλ μέ νος ἀ πό 
τόν Θεό, δι ό τι τά λό για σου ἦ ταν λό για Θεοῦ καί 
μό λις τά διά βα σα καί τά κα τε νό η σα, ἐξ α φανίσθη κε 
ὅ λη ἡ ἐν έρ γεια τοῦ ἐ χθροῦ». Φυ σι κά ὁ Γέ ρων Δα νι
ήλ ὡς τα πει νός δοῦ λος τοῦ Κυ ρίου Ἰ η σοῦ ἀ πέ δω σε 
τήν θε ρα πεία τοῦ π. Καλ λι στρά του «στόν Παν ά γα
θο Θεό», ἀ πό τόν ὁ ποῖο προ έρ χε ται κά θε ἀ γα θό52.

ζ. Ἀ λεί πτης τῶν μο να χῶν καί μο να ζου σῶν

Ὁ ὅ σι ος Δα νι ήλ ἀ γά πη σε μέ ὑ πέρ με τρη ἀ γά πη τήν 
μο να χι κή πο λι τεία ἀ πό τήν πο λύ μι κρή του ἡ λι κία 
καί ἐ τή ρη σε μέ χρι τέ λους τῆς ζω ῆς του μέ με γά λη 
ἀ κρί βεια, ἀ κε ραι ό τη τα καί ἐ πι μέ λεια τίς μο να χι κές 
ὑ πο σχέ σεις. Γι’ αὐ τό καί δέν ἔ παυε νά ἐξ υ μνῇ καί 
νά δι α κη ρύσ σῃ πάν το τε τήν ἀ ξία καί τό με γα λεῖο 
τῆς μο να χι κῆς ζω ῆς. Σώ ζον ται πλεῖ στες πρα γματεῖ
ες, ἐ πι στο λι μαῖ ες δι α τρι βές καί ἐ πι στο λές πρός διά
φο ρα πρόσ ω πα, ὅ που ἐκ φρά ζει τήν ἔν θερ μη ἀ γά πη 
του πρός τόν Μο να χι σμό καί πα ρου σιά ζει μέ γλα
φυ ρό τρό πο τήν τέ χνη, γιά νά μπο ρέ σῃ κά ποι ος νά 
βα δί σῃ ἀ προσ κό πτως καί ἀ σφα λῶς τόν μο νή ρη βίο. 
Μέ αὐ τόν τόν τρό πο πολ λούς ἐν ε θου σί α σε καί πα

52. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 5761.
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ρώ τρυ νε νά ἀ κο λου θή σουν τήν μο να χι κή ζωή, ἀλ λά 
καί μέ χρι σή με ρα βο η θᾷ καί ἐ μᾶς, πῶς νά τήν βα δί
ζου με θε ο πρε πῶς.

Θέ λον τας π.χ. νά το νί σῃ τό με γα λεῖο τῆς μο ναχι
κῆς πο λι τεί ας, ἀ νέ φε ρε σάν πα ρά δει γμα τόν ὅ σιο Ἀ
λέ ξιο, τόν ἄν θρω πο τοῦ Θεοῦ: «Ὁ Ἅ γι ος Ἀ λέ ξιος ὁ 
ἄν θρω πος τοῦ Θεοῦ διά ποί ων, πα ρα κα λῶ, ἀρετῶν 
ᾠ κει ώ θη το σοῦ τον μέ τόν Θε όν καί ἔ φθα σεν εἰς τόσην 
ὑ περ φυῆ Ἁ γι ό τη τα: Μή πως οὗ τος ἐδί δα ξέ τινα ἤ ἐ
κή ρυ ξεν ἤ πολ λάς ψυ χάς ἐκ τοῦ τῆς ἀπωλείας καί 
ἀ σε βεί ας βυ θοῦ δι έ σω σεν;... Διά ποίων ἆ ραγε ἀ ρε
τῶν; Μή πως ἠρ νή θη τούς γο νεῖς του, δι ό τι ἦ σαν ἀ σε
βεῖς καί πα ρά νο μοι; Ἄ πα γε! Οἱ τοι οῦ τοι, ὡς ἴσμεν, 
ἦ σαν εὐ σε βέ στα τοι καί δοῦ λοι τοῦ Θεοῦ γνη σι ώ τα
τοι. Μή πως ἡ σύ ζυ γος αὐ τοῦ δι ε κη ρύτ τε το ὡς μή 
κο σμία καί ἀ νή θι κος...; Οὐ χί!... Ἡ μεῖς ἐκ τῆς βι ο γρα
φί ας αὐ τοῦ βλέ πο μεν ὅ τι με τά τήν ἐκ τῆς πα τρί δος 
αὐ τοῦ ἀ να χώ ρη σιν, ἐ πί δε κα ε πτα ε τί αν ὅ λην ἔ μει νεν 
ἄ γνω στος εἰς Να όν τι να τῆς Ἐ δέσ σης μη δε νί μη δέν 
φθεγ γό με νος καί κατ’ ἀ κο λου θί αν ἐπα να κάμ ψας ἐν 
τῇ οἰ κίᾳ τοῦ πα τρός του, ὡς ξέ νος καί ἄ πο ρος, κα τε
γί νε το πά λιν ἐ πί δε κα ε πτα ε τί αν ὅ λην εἰς ὁ λο νυ κτί
ους προσ ευ χάς καί νη στεί ας ἐμ πα ροι νού με νος (=πε
ρι φρο νού με νος) καί χλευ α ζό με νος ὑπό τῶν δού λων 
αὐ τοῦ... Διά ποί ων ἆ ρα γε ἀ ρε τῶν του ἱ κα νο ποί η σε 
το σοῦ τον τόν Θε όν διά νά κη ρύ ξῃ αὐ τόν ἄν θρω πον 
τοῦ Θεοῦ καί διά θεί ας φω νῆς καί Ἀ πο κα λύ ψε ως νά 
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προσ τά ξῃ ὁ Θε ός τόν τε Ἀρ χι ε πί σκο πον Ἰν νο κέν τι ον 
καί Βα σι λέα Ὁ νώ ρι ον ὅ πως προ φθά σω σιν ἔ τι ζῶν τα 
τόν Ἅ γι ον τοῦ τον καί ποι ή σῃ ὑ πέρ τῆς πό λε ως δέ η
σιν;». Εἶ ναι φα νε ρό ὅ τι ὁ ὅ σι ος Ἀ λέ ξι ος εὐ η ρέ στη σε 
τόν Θεό μέ τά μο να χι κά ἔρ γα, ὅ πως καί οἱ πλεῖ στοι 
ἀ πό τούς ἀ σκη τι κούς Ἁ γί ους τῆς Ἐκ κλη σί ας53.

η. Ἱ δρυ τής τῆς πε ρι ω νύ μου Ἀ δελ φό τη τος
τῶν Δα νι η λαί ων

Ὁ ὅ σι ος Δα νι ήλ ἵ δρυ σε τό πε ρί φη μο Ἡ συ χα στή
ριο τῶν Δα νι η λαί ων, πού μέ χρι σή με ρα ἀ πο πνέ ει τό 
ἄ ρω μα τῆς ἁ γι ό τη τος τοῦ Κτί το ρός του. Ὁ λαμ πρός 
ἁ γι ο γρα φι κός οἶ κος τῶν Δα νι η λαί ων, μέ τούς γλυκυ
φώ νους ἱ ε ρο ψάλ τας τῶν ἁ γι ο ρει τι κῶν Πα νη γύ ρε ων, 
μέ χρι σή με ρα ἀ πο τε λεῖ κλέι σμα καί δό ξα τοῦ Ἁ
γι ω νύ μου Ὄ ρους καί δι α σαλ πί ζει στά πέ ρα τα τῆς 
γῆς τόν λό γο τοῦ Προ φή του: «Δί και οι εἰς τόν αἰ ῶ να 
ζῶ σι»54.

Ὁ λαμ πρός καί εὐ λα βέ στα τος λο γο τέ χνης Ἀλέξαν
δρος Μω ραϊ τί δης, πού ὑ πῆρ ξε πνευ μα τι κό τέ κνο τοῦ 
ὁ σίου Δα νι ήλ καί ἐμ πνευ σθείς ἀ πό τόν Γέ ρον τά του 
με τήλ λα ξε τήν κο σμι κή δό ξα μέ τό τα πει νό μο να χι
κό τρι βώ νιο, με τω νο μα σθείς Ἀν δρό νι κος μο να χός, νά 

53. Γέρ. Δανιήλ Κατουνακιώτου, Συμβουλευτικόν περί χριστιανικῆς 
τελειότητος, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 145147.
54. Σοφ. Σολομ. ε΄ 15.
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πῶς πε ρι γρά φει τήν γνω ρι μία του μέ τόν Ὅ σιο καί 
τό Ἱ ε ρό Ἡ συ χα στή ριό του:

«Ἐ κεῖ ὅ που ἡ εὐ ω δία τοῦ θυ μα ρίου ἁ μιλ λᾶ ται μέ 
τά οὐ ρά νια τοῦ θυ μιά μα τος μύ ρα. Ἐ κεῖ ὅ που παύ
ει νά κε λα ρύ ζῃ κά θε ρυ ά κι ον, ὑ πο χω ροῦν εἰς τῆς 
προσ ευ χῆς τά ἡ δύ μολ πα μι νυ ρί σμα τα (=σι ω πη λά 
κε λα δή μα τα). Ἐ κεῖ ὅ που τήν πο λυ μέ ρι μνον τύρ βην 
καί τόν ἀ λα λα γμόν τῆς ζω ῆς δι α δέ χε ται ἡ σι ω πη λή 
γα λή νη τῆς ἡ συ χί ας, ἥ τις “ἀρ χή κα θάρ σε ως” ἀ πο κα
λεῖ ται ἀ πό τόν μέ γαν Οὐ ρα νο φάν το ρα. Ἐ κεῖ ὅ που 
καί οἱ βρά χοι ἀ κό μη ἀ πο πνέ ουν ἁ γι ό τη τα βρε γμέ νοι 
μέ τά δά κρυα τῶν Ὁ σί ων... Εἰς τήν ἔ ρη μον τοῦ Ἄ θω
νος [...] Ἐ κεῖ πρω το εῖ δα τόν γε ρωΔα νι ήλ... Ὁ γέ ρων 
Δα νι ήλ μό λις ἤ κου σε τό ὄ νο μά μου ἔ δει ξεν εἰ λι κρι νῆ 
χα ράν, ὡ σάν νά ἔ βλε πεν ἀρ χαῖ ον τι νά μα θη τήν του, 
καί δέν ἤ ξευ ρε, κα θώς λέ γει ὁ λό γος, πῶς νά μέ πε
ρι ποι η θῇ οἰ κει ό τε ρον, ὅ σον τό δυ να τόν. Σμυρ ναῖ ος, 
δι α βα σμέ νος, ἀ σκη τι κώ τα τος, μέ τήν ὁ σι α κήν του ὠ
χρό λαμ προν αἴ γλην τῆς μορ φῆς του, μέ τήν μι ξο πό
λι ον γε νειά δα του, μέ τήν ὑ πό ξαν θον κό μην του καί 
τούς γλαυ κούς πως ὀ φθαλ μούς του· λό γι ος καί ὁ μι
λη τι κώ τα τος. Κοι νο βιά σας κατ’ ἀρ χάς εἰς με γά λας 
Μο νάς, ἀλ λά ὀ λί γι στα ἔ τη πρό τῆς γνω ρι μί ας μας 
ἀ πο συρ θείς εἰς Κα του νά κια πρός μεί ζο να ἡ συ χί αν, 
ἐν ᾗ ὄν τως πα ρά γε ται τό γλυ κύ τα τον τῆς ἀ σκή σε
ως μέ λι, οὗ τήν ἡ δύ τη τα γνω ρί ζου σι μό νον ὅ σοι τό 
ἐ γεύ θη σαν [...] Ὁ γέ ρωνΔα νι ήλ... με λε τη ρό τα τος καί 
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ὁ μι λη τι κώ τα τος, δι α κρι τι κώ τα τος δέ εἰς ἄ κρον, ὅ
που καί ἄν ἐκ οι νο βί α σεν ἐν Ἄ θω νι, ἀ πέ κτη σε τα
χέ ως τήν ἀ γά πην καί συμ πά θει αν τῶν ἀ δελ φῶν, οὗ 
ἡ γνώ μη ἐ πί τῶν πνευ μα τι κῶν ζη τη μά των βα ρύ νει 
πο λύ, πά ρα πο λύ»55.

θ. Ἡ ὁ σι α κή του κοί μη σις

Τό ἑ σπέ ρας τῆς 7ης Σε πτεμ βρίου τοῦ 1929 καί 
κλεί νον τας ὁ Γ. Δα νι ήλ τά 84 χρό νια τῆς ἐ πι γείου 
βι ο τῆς του κα τέ πε σε στό κρε βά τι, ὑ πό τό κρά τος ἰ
σχυ ροῦ κρυ ο λο γή μα τος. Αἰ σθα νό ταν ὅ τι πλη σί α ζε ἡ 
στι γμή καί ἡ ὥ ρα πού θά πα ρέ δι δε τό πνεῦ μα του 
γιά νά ὑ παν τή σῃ τόν πο θού με νον Χρι στόν, τόν ὁ ποῖ
ον ἀ γά πη σε καί ἐ πό θη σε ἀ πό τήν εὐ λο γη μέ νη νε ό τη
τά του. Συγ κά λε σε τούς ὑ πο τα κτι κούς του καί τούς 
ἔ δω σε τήν τε λευ ταία του εὐ χή λέ γον τάς τους: «Ὁ 
Χρι στός ν’ ἀν τα μεί ψῃ τούς κό πους σας... Ὁ Θε ός δέν 
εἶ ναι ἄ δι κος. Σεῖς μέ ὑ πη ρε τή σα τε. Θά στεί λῃ, λοι
πόν, Ἀγ γέ λους νά σᾶς ὑ πη ρε τή σουν. Καί τήν κα λύ
βην θά τήν με γα λώ σε τε, καί δύο ἱ ε ρεῖς θά ἔ χε τε καί 
πολ λοί μο να χοί θά ἔλ θουν»56. Με τά τήν κλη ρο δό τη
σι τῶν εὐ χῶν του οἱ Πα τέ ρες τῆς συν ο δεί ας του ἐ τέ
λε σαν τό Μυ στή ριο τοῦ Ἁ γίου καί Ἱ ε ροῦ Εὐ χε λαίου. 
Κα τά τήν ἀ να το λή τῆς ἑ πο μέ νης ἡ μέ ρας, με τά τήν 

55. Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου, Μέ τοῦ Βορηᾶ τά κύματα, ἔνθ’ ἀνωτ., 
σελ. 148151.
56. Γέρ. Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ἀγγελικός Βίος, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 40.
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Θεία Λει τουρ γία τῆς ἑ ορ τῆς τοῦ Γε νε θλίου τῆς Θε
ο τό κου, ἀ φοῦ με τέ λα βε τῶν Ἀ χράν των Μυ στη ρί ων, 
πα ρέ δω σε τήν ἁ γία του ψυ χή καί «με τέ στη» ἐκ τῶν 
ἐ πι γεί ων εἰς τά οὐ ρά νια, ἐκ τῶν φθαρ τῶν εἰς τά ἄ
φθαρ τα καί ἐκ τῶν ἐγ κο σμί ων εἰς τά ὑ περ κό σμια.

Με τά ἀ πό πα ρέ λευ σι τρι ῶν χρό νων ἀ πό τήν κοί
μη σί του, κα τά τήν 7ην Σε πτεμ βρίου τοῦ 1932, ἔ γι νε 
ἡ ἀ να κο μι δή τῶν ἁ γί ων του λει ψά νων. Ση μει ώ νει ἐ
πι γραμ μα τι κά σέ ἐ πι στο λή του ὁ μο να χός Στέ φα νος 
τά ἑ ξῆς πρός τήν Γε ρόν τισ σα Θε ο δο σία τῆς Ἱ ε ρᾶς 
Μο νῆς Κε χρο βου νίου Τή νου: «Ἡ ἀ να κο μι δή ἐ γέ νε το 
τήν πα ρα μο νήν τοῦ Γε νε θλίου τῆς Θε ο τό κου ἐν πά
σῃ κα τα νύ ξει, τά δέ ὀ στᾶ του ἦ σαν κλί νον τα πρός 
τό κί τρι νον, κα θα ρώ τα τα σχε δόν εὐ ω διά ζον τα, ὡς 
πρέ πει ὁ σί οις, σύμ φω να μέ τόν βί ον τόν ὁ ποῖ ον δι ή
νυ σεν ἐ πί τό σα ἔ τη ἀ γω νι ζό με νος τόν κα λόν ἀ γῶ να, 
ὅν ἐ πό θη σεν ἡ ψυ χή αὐ τοῦ ἐκ νε ό τη τος»57.

* * *
Ἡ Ἱ ε ρά Σύν ο δος τῆς Ἁ γί ας τοῦ Χρι στοῦ Με γά λης 

Ἐκ κλη σί ας κα τά τήν Συν ε δρία της, τήν 9η Μαρ τίου 
(25 Φε βρου α ρίου) 2020, τῇ εἰσ η γή σει τῆς Θει ο τά της 
Παν α γι ό τη τος τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι άρ χου Κων
σταν τι νου πό λε ως καί Νέ ας Ρώ μης κ.κ. Βαρ θολο μαί
ου, καί τῇ ἐ πι νεύ σει τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα τος, κα τέ τα ξε 
τόν Γέ ρον τα Δα νι ήλ στό ἐ πί ση μο Ἁ γι ο λό γιο τῆς Ὀρ

57. Ἀπό τό Ἀρχεῖον τῆς Ἱ. Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων.
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θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας, κα θι ε ρώ νον τας τήν μνή μη του 
στίς 7 Σε πτεμ βρίου, ἡ μέ ρα τῆς ἀ να κο μι δῆς τῶν ἁ γί
ων του λει ψά νων, δι ό τι τήν 8η Σε πτεμ βρίου, ἡ μέ ρα 
τῆς κοι μή σε ώς του, δέν εἶ ναι δυ να τόν νά τε λε σθῇ ἡ 
μνή μη του λό γῳ τῆς ἑ ορ τῆς τοῦ Γε νε θλίου τῆς Θεο
τό κου.

Αὐ τοῦ ἁ γί αις πρε σβεί αις, Χρι στέ ὁ Θε ός, ἐ λέ η σον 
καί σῶ σον ἡ μᾶς! Ἀ μήν.
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«ΠΕ ΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙ ΣΤΩ ΖΩ ΗΣ»
Λό γοι Ἑ πτά

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

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

ΛΟ ΓΟΣ Β΄

Πῶς συν τε λεῖ στήν ἐν Χρι στῷ ζωή
τό ἅ γι ον Βά πτι σμα

Θά ἀ να φερ θοῦ με στόν τρό πο μέ τόν ὁ ποῖο κά θε 
Μυ στή ριο μᾶς ἑ νώ νει μέ τόν Χρι στό. Ἡ ἕ νω σί 

μας μέ τόν Χρι στό εἶ ναι δυ να τή, ἄν πε ρά σω με ὅ λα 
ὅ σα πέ ρα σε ὁ Σω τήρ καί πά θω με ὅ σα ἔ πα θε καί γί
νω με ὅ,τι ἔ γι νε Ἐ κεῖ νος. Ἐ κεῖ νος ἑ νώ θη κε μέ αἷμα 
καί σάρ κα πού ἦ σαν κα θα ρά ἀ πό κά θε ἁ μαρ τία, 
ἐ θέ ω σε αὐ τό πού προσ έ λα βε (τήν ἀν θρώ πι νη φύ σι) 
καί τέ λος ἀ πέ θα νε ὡς πρός τήν ἀν θρώ πι νη φύ σι καί 
ἀ να στή θη κε. Ἑ πο μέ νως, ὅ ποι ος θέ λει νά ἑ νω θῇ μα ζί 
Του, πρέ πει νά με τα λά βῃ τή Σάρ κα Του καί νά γίνῃ 
μέ το χος στή θέ ω σι καί κοι νω νός στήν τα φή καί στήν 
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ἀ νά στα σί Του. Βα πτι ζό με θα, λοι πόν, γιά νά γίνωμε 
κοι νω νοί τοῦ θα νά του καί τῆς ἀ να στάσε ως τοῦ Χρι
στοῦ. Χρι ό με θα, γιά νά γί νω με μέ τό βασιλικό Χρῖ
σμα μέ το χοι στή θέ ω σι τῆς ἀν θρω πί νης φύ σε ώς Του. 
Ἐ σθί ον τας δέ τόν ἱ ε ρώ τα το Ἄρ το καί πί νον τας τό 
ἁ γι ώ τα το Πο τή ριο κοι νω νοῦ με τό Σῶ μα καί τό Αἷ μα 
πού προσ έ λα βε ὁ Σω τήρ. Μέ τόν τρό πο αὐ τό συν α
πτό με θα μέ τόν Χρι στό.

Ὅ μως, ξε κι νᾶ με ἀπ’ ὅ που κα τέ λη ξε, δι ό τι Ἐκεῖνος 
κα τῆλ θε, γιά ν’ ἀ νέλ θω με ἐ μεῖς. Ἄλ λω στε, εἶ ναι ἀ
δύ να τον νά κι νη θῇ ἤ νά τρα φῇ κα νείς, πρίν γεννη θῇ, 
ἀ φοῦ τό Βά πτι σμα εἶ ναι γέν νη σι πνευ μα τι κή καί τό 
Χρῖ σμα μᾶς δί νει τήν δυ να τό τη τα νά ἐν ερ γοῦ με καί 
νά κι νού με θα πνευ μα τι κά. Ἐ πί σης, τό Βά πτι σμα συμ
φι λι ώ νει τόν ἄν θρω πο μέ τόν Θεό, τό Χρῖ σμα τόν 
ἀ ξι ώ νει τῶν θεί ων δω ρε ῶν καί ἡ ἱ ε ρά Τρά πε ζα τόν 
κά νει κοι νω νό τοῦ Σώ μα τος καί τοῦ Αἵ μα τος τοῦ 
Χρι στοῦ.

Ἄς ἐ ξε τά σω με τώ ρα πῶς συν τε λεῖ τό κά θε Μυστή
ριο στήν ἐν Χρι στῷ ζωή. Καί πρῶ τα ἄς δοῦμε τή συμ
βο λή τοῦ Βα πτί σμα τος. Τό Βά πτι σμα εἶ ναι ἡ κα τά 
Χρι στόν γέν νη σί μας. Μέ αὐ τό λαμβάνουμε τήν ἴ δια 
τήν ὕ παρ ξι καί ὑ πό στα σί μας, ἐ νῶ προηγουμένως 
εὑ ρι σκό με θα στήν ἀ νυ παρ ξία. Αὐ τό μπο ροῦ με νά τό 
κα τα λά βω με ἀ πό πολ λά: Πρῶ τον, ἀ πό τήν σει ρά 
του σέ σχέ σι μέ τά ἄλ λα Μυ στή ρια –για τί σ’ αὐ τό 
με τέ χου με πρῶ τα. Εἶ ναι ἡ ἀρ χή καί τό θε μέ λιο τῆς 
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ἐν Χρι στῷ ζω ῆς, ἀ φοῦ καί ὁ Ἴ δι ος ὁ Χρι στός τό Βά
πτι σμα δέ χθη κε πρό τῶν ἄλ λων–. Δεύ τε ρον, ἀ πό τά 
ὀ νό μα τά του –ὀ νο μά ζε ται γέν νη σι, ἀ να γέννησι, ἀ νά
πλα σι, σφρα γί δα, κα θώς καί χά ρι σμα, φώ τισμα καί 
λου τρό– καί τρί τον, ἀ πό ὅ σα τε λοῦν ται καί ψάλλον
ται κα τά τή δι άρ κειά του.

Ὁ ἱ ε ρεύς πρίν τε λέ σῃ ὁ,τι δή πο τε ἄλ λο, ὄ χι μόνον 
εὔ χε ται νά ἀ παλ λα γῇ ὁ προσ ερ χό με νος στό Βά πτι
σμα ἀ πό τόν δαί μο να πού τόν ἐξ ου σιά ζει, ἀλ λά ἐ
πι τί θε ται καί στόν ἴ διο τόν τύ ραν νο διά βο λο καί τόν 
ἐ πι τι μᾷ καί τόν δι ώ χνει μα στι γώ νον τάς τον μέ τό 
ὄ νο μα τοῦ Χρι στοῦ. Ἐ πει δή δέ ὁ προσ ερ χόμενος στό 
Βά πτι σμα ἀ κο λου θοῦ σε τόν πο νη ρό, ἦ ταν ἐντε λῶς 
ἀ πο ξε νω μέ νος ἀ πό τόν Θεό, δη λα δή ἦ ταν τελεί ως 
νε κρός. Γι’ αὐ τό ὁ ἱ ε ρεύς τόν πλη σιά ζει καί τόν ἐμ
φυ σᾷ στό πρόσ ω πο. Τό ἐμ φύ ση μα ἀ πό τή δη μι ουρ
γία ἤ δη τοῦ ἀν θρώ που ση μαί νει τή ζωή. Ὅ λα αὐ τά, 
ὅ πως καί ὅ σα ἀ κο λου θοῦν, χα ρα κτη ρί ζουν ἀν θρώ
πους πού μό λις συγ κρο τοῦν ται πνευ μα τι κά, καί πε
ρι φρο νών τας τά πα ρόν τα καί αἰ σθη τά στρέφονται 
πρός μία ἄλ λη ζωή, τήν αἰ ώ νια. Μό λις λοι πόν ὁ προσ
ερ χό με νος εἰσ έλ θῃ στόν ἱ ε ρό Οἶ κο, ἀ πο θέ τει τό ἔν
δυ μα καί τά ὑ πο δή μα τά του, δη λα δή τόν προ η γού
με νο βίο του, καί ἐν συν ε χείᾳ στρε φό με νος πρός τή 
δύσι βγά ζει ἀ πό τό στό μα του μία πνοή, σύμ βο λο 
τῆς ζω ῆς τοῦ σκό τους. Ἔ πει τα ἁ πλώ νει τά χέ ρια του 
καί ἀ πω θεῖ τόν πο νη ρό, σάν νά εἶ ναι πα ρών καί τοῦ 
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ἐ πι τί θε ται. Τόν ἐμ πτύ ει ὡς μι α ρό καί βδε λυ ρό, ἀ πο
κη ρύσ σει τίς ἐ χθρι κώ τα τες καί σκο τει νές συν θῆ κες 
πού εἶ χε συν ά ψει μα ζί του, δι α λύ ει τε λεί ως τήν πι
κρή ἐ κεί νη φι λία καί δι α κη ρύσ σει ἔ χθρα ἐν αν τί ον 
του.

Ἀ φοῦ ἀ πο κή ρυ ξε τόν νό θο κύ ριο, στρέ φε ται πρός 
τήν ἀ να το λή, προσ κυ νεῖ τόν Βα σι λέα καί Τοῦ ὑ πό
σχε ται ὅ τι θά ὑ πο τα γῇ σ’ Αὐ τόν καί θά Τόν ὑπηρε τή
σῃ μέ ὅ λη του τήν ψυ χή. Προ πάν των ὅ μως ὁμολο γεῖ 
ὅ τι Τόν πι στεύ ει ὡς Θεό καί γνω ρί ζει ὅ σα χρειά ζον
ται γι’ Αὐ τόν. Μέ τήν τε λεία γύ μνω σι καί τήν ἀπό
θε σι καί τοῦ τε λευ ταίου ἐν δύ μα τος δεί χνου με ὅ τι 
ἀ κο λου θοῦ με τόν ἴ διο δρό μο ἀ πό τόν ὁ ποῖο ὁ Ἀ δάμ 
ξέ πε σε στόν κό σμο αὐ τό. Ἔ τσι ἐ πα νερ χό με θα ἐ κεῖ 
πού βρι σκό ταν ἐ κεῖ νος πρίν ἀ πό τήν πτῶ σι του. Ἀλ
λά καί ἡ χρῖ σι μέ τό ἔ λαι ον, μέ τό ὁ ποῖο ἀ λεί φε ται 
ὁ λό κλη ρο τό σῶ μα τοῦ βα πτι ζο μέ νου, εἶ ναι σφρα γί
δα πού ἐν τυ πώ νει μέ σα μας τόν ἴ διο τόν Σω τῆ ρα. 
Θά μπο ροῦ σε ἐ πι πλέ ον νά συμ βο λί ζῃ καί τό ὅ τι ἐ
μεῖς ἐγ κα τα λεί που με τή ζωή μας καί ὁ λό κλη ρο τόν 
ἑ αυ τό μας καί ἀ φι ε ρω νό με θα στόν Θεό. Αὐ τός ὁ 
συμ βο λι σμός συν δέ ε ται καί μέ τήν ὀ νο μα σία «Χρι
στι α νοί». Πρά γμα τι, χρι ό με θα, καί Ἐ κεῖ νος μέ τόν 
ὁ ποῖο θέ λου με νά ἑ νω θοῦ με εἶ ναι ὁ Χρι στός, πού 
ἔ χρι σε τήν ἀν θρώ πι νη φύ σι μέ τήν Θε ό τη τά Του.

Ἕ ως αὐ τό τό ση μεῖο δέν ἔ χου με ἀ κό μη λά βει τή 
ζωή. Μό λις ὅ μως ὁ βα πτι ζό με νος κα τα δυ θῇ τρεῖς φο
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ρές στό ὕ δωρ καί ἀ να δυ θῇ μέ τήν ἐ πί κλη σι τῆς Ἁ γί
ας Τριά δος, περ νᾷ ἀ πό τήν ἀ νυ παρ ξία στήν ὕπαρ ξι 
καί γί νε ται φί λος καί υἱ ός τοῦ Θεοῦ. Διότι τό ὕ δωρ 
τοῦ Βα πτί σμα τος ἀ φα νί ζει τήν πα λαιά ζωή καί ἀ να
δει κνύ ει τήν και νή, πνί γει τόν πα λαιό ἄνθρωπο καί 
ἀ νι στᾷ τόν νέο. Κα θώς ὁ βα πτι ζό μενος ἐξ αφανί ζε ται 
πρός στι γμήν μέ τήν κα τά δυσί του στό ὕ δωρ, δί νει 
τήν ἐν τύ πω σι ὅ τι φεύ γει ἀ πό τή ζωή πού ὑπάρ χει 
στόν ἀ έ ρα, γε γο νός πού ση μαίνει θά να το. Συναν τών
τας δέ πά λι τόν ἀ έ ρα καί τό φῶς, δείχνει ὅ τι ζη τᾷ τή 
ζωή, τήν βρί σκει καί τήν λαμβάνει. Γι’ αὐτό, λοι πόν, 
στό ση μεῖο αὐτό ἐ πικαλού μεθα καί τόν Δημι ουρ γό: 
Δι ό τι ὅ σα τε λοῦνται αὐ τή τή στιγμή εἶναι ἀρ χή ζω
ῆς καί δεύ τε ρη δη μιουρ γία πο λύ ἀνώτερη ἀ πό τήν 
πρώ τη. Ἡ εἰ κό να τοῦ Θεοῦ χαράσσε ται μέ μεγαλύ
τε ρη ἀ κρί βεια ἀπ’ ὅ,τι στήν πρώ τη δη μιουρ γία καί οἱ 
ἱ ε ρεῖς ἐ πι κα λοῦνται κατά τήν τρι πλῆ κα τά δυσι καί 
ἀ νά δυσι τόν Θεό, ὄ χι μέ τό ὄ νο μα «Θε ός» –πού εἶ
ναι κοι νό γιά τά τρία πρόσ ωπα τῆς Ἁ γί ας Τριάδος–, 
ἀλ λά μέ τρό πο ἀ κρι βέ στερο καί τε λει ό τε ρο1. Ἄλλω σ
τε ἀ πό ὅ λα τά θεῖα ἔρ γα Του μό νο σ’ αὐ τό τό ἔρ γο 
τῆς θεί ας Οἰ κο νο μί ας δι α κρί θη κε ὁ Τρι α δι κός Θε ός 
στίς ὑ πο στά σεις Του. Ἐ νῶ ὅ μως ὁ μο λο γοῦ με τήν Ἁ
γία Τριά δα μέ τό λό γο, εἰ κο νί ζου με στό σῶ μα μας 

1. Ὁ ἱερεύς λέγει: «Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ (καί ἀναφέρει τό 
ὄ νομα τοῦ βαπτιζομένου) εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, Ἀμήν· καί τοῦ 
Υἱ οῦ, Ἀμήν· καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἀμήν». Σέ κάθε πρόσρησι 
βυ θί ζει τόν βαπτιζόμενο στό ὕδωρ καί τόν ξανασηκώνει στόν ἀέρα.
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τό Πά θος καί τόν Θά να το τοῦ Χρι στοῦ διά τοῦ ὕ δα
τος, ἐ πει δή τό μυ στή ριο τῆς θεί ας Οἰ κο νο μί ας ὀ φεί
λου με καί νά τό μι μη θοῦ με καί νά τό φα νε ρώσω με 
μέ τά ἔρ γα μας.

Πρά γμα τι, κα τά τό ἅ γιο Βά πτι σμα πε θαί νου με ὡς 
πρός τήν ἁ μαρ τία καί γεν νώ με θα ὡς πρός τήν δι
και ο σύ νη. Ἀ πορ ρί πτου με τόν πα λαιό ἄν θρω πο, τόν 
ὁ ποῖο ὡς σπέρ μα πα ρα λά βα με ἀ πό τούς προ γό νους 
μας συγ χρό νως μέ τή σύλ λη ψί μας, καί ἐν δυ ό με θα 
τόν και νό. Τό ἀν θρώ πι νο γέ νος σχε δόν πο τέ δέν ἔζη
σε ἐ λεύ θε ρο καί ἔ τσι δέν μπο ροῦ σε νά ἐ πι θυ μή σῃ 
τήν ἐ λευ θε ρία καί νά θε λή σῃ νά τήν ἀ πο κτή σῃ, ὥ στε 
νά ἐξ ε γερ θῇ κα τά τῆς τυ ραν νί ας. Ἀ πό τά βα ρύ τα τα 
αὐ τά δε σμά καί τήν κα τα δί κη μᾶς ἀ παλ λάσσει τό 
λου τρό τοῦ Βα πτί σμα τος τό σο εὔ κο λα καί τόσο ὁ λο
κλη ρω τι κά καί τέ λεια, πού δέν ἀ παι τεῖ ται κα θόλου 
χρό νος, οὔ τε ἀ πο μέ νει ἴ χνος ἁ μαρ τί ας. Λαμβά νου με 
ἀ μέ σως τήν ὑ γεία μας, κυ ρί ως δι ό τι τό Βά πτι σμα 
εἶ ναι ἔρ γο ἀ πο κλει στι κά τοῦ Θεοῦ, εἶ ναι εὐ ερ γε σία 
πού ἔ χει ἤ δη συν τε λε σθῆ. Στήν πα ροῦ σα ζωή μό νο 
θέ λη σι καί προ θυ μία ἀ παι τοῦν ται, καί ὅ λα τά ἄλ λα 
ἀ κο λου θοῦν. Στή μέλ λου σα ζωή πρέ πει νά προσέλ
θω με στόν Χρι στό προ ε τοι μα σμέ νοι, ἔ χον τας τά πάν
τα. Αὐ τή εἶ ναι ἡ μό νη συν ει σφο ρά μας: τό νά πι στεύ
σω με ὅ τι διά τοῦ Βα πτί σμα τος θά σωθοῦμε καί νά 
θε λή σω με νά προσ έλ θω με στό Μυστή ριο αὐτό. Καί 
τά ἄ φη σε αὐ τά, γιά νά τά με τρήσῃ σάν νά προσ φέ
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ρα με τό πᾶν καί νά μᾶς ὀ φεί λῃ χά ρι ἀκόμη καί γιά 
τίς εὐ ερ γε σί ες πού μᾶς ἔ κα νε ὁ Ἴ διος. Γι’ αὐ τό, κι 
ἄν συμ βῇ νά πε θά νω με ἀ μέ σως με τά τή Βά πτι σί μας, 
καί σ’ αὐ τήν τήν πε ρί πτω σι θά μᾶς προσ κα λέ σῃ γιά 
νά μᾶς στε φα νώ σῃ, σάν ν’ ἀ γω νισθή κα με γιά τή Βα
σι λεία Του.

Ἐ πει δή ὅ μως τό Βά πτι σμα εἶ ναι καί με το χή στήν 
ἀ νά στα σι τοῦ Χρι στοῦ, πα ρέ χει στόν βα πτι ζό με νο τή 
ζωή Του, πού εἶ ναι ζωή ἀν θρώ πι νη, και νή καί ἀνω
τέ ρα τῆς πα λαι ᾶς. Γι’ αὐ τό καί ἐξ ερ χό μεθα ἀπό τό 
ὕ δωρ τοῦ το ἀ να μάρ τη τοι. Τό Βά πτι σμα εἶναι γέν νη
σι, στήν ὁ ποία ὁ Χρι στός γεν νᾷ καί ἐ μεῖς γεννώ με θα, 
ὥ στε μέ τήν ἀ πό κτη σι και νῶν με λῶν καί αἰ σθή σε ων 
νά ζή σω με ἀ πό τό πα ρόν τή ζωή τοῦ Χρι στοῦ καί 
νά εἰσ έλ θω με ζων τα νοί στό μα κά ριο ἐ κεῖ νο κό σμο.

Ἐ πί σης εἶ ναι ἄ ξιο θαυ μα σμοῦ καί τό ὅ τι ὄ χι μό νον 
οἱ βα πτι ζό με νοι, ἀλ λά ὅ λοι γε νι κῶς οἱ ἄν θρωποι θά 
ἀ να στη θοῦν ἄ φθαρ τοι, θά με τέ χουν στήν ἀθανα σία 
–ἀ φοῦ ἡ ἀ νά στα σι τῶν νε κρῶν εἶ ναι ἡ ἐ πα νόρ θω σι 
τῆς ἀν θρω πί νης φύ σε ως– ὄ χι ὅ μως καί στή μα καρι ό
τη τα. Πρά γμα τι, πῶς εἶ ναι δυ να τόν, νά ἀ πο λαύ σουν 
τά ἀ γα θά τοῦ Θεοῦ –τήν ἄ φε σι τῶν ἁ μαρ τιῶν, τούς 
οὐ ρα νί ους στε φά νους καί τή Βα σι λεία τοῦ Θεοῦ– 
πού εὐ ερ γε τοῦν τήν ἀν θρώ πι νη θέ λη σι, ἐ άν δέν τά θέ
λη σαν, δέν τά ἀ γά πη σαν καί δέν τά πό θη σαν, ὅταν 
δέν τά εἶ χαν;
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Τέ τοια εἶ ναι ἡ δω ρεά τοῦ Βα πτί σμα τος: Δέν κα
τα πνί γει, οὔ τε ὑ πο δου λώ νει τή βού λη σι, ἀλ λά εἶ ναι 
μία δύ να μι πού, ἐ νῶ ὠ φε λεῖ ὅ σους τήν χρη σι μο ποι
οῦν, δέν ἐμ πο δί ζει ὅ σους δέν τήν χρη σι μο ποι οῦν νά 
πα ρα μεί νουν πο νη ροί· ὅ πως καί ἡ ὑ γεία τῶν ὀ φθαλ
μῶν δέν ἀ πο τε λεῖ ἐμ πό διο γιά ὅ σους θέ λουν νά ζοῦν 
στό σκο τά δι.

Ἀ πό ὅ σα εἴ πα με, ἔ γι νε φα νε ρό ὅ τι ὅ σοι γεννήθηκαν 
διά τοῦ Βα πτί σμα τος ζοῦν πλέ ον τή ζωή τοῦ Χρι
στοῦ. Ποιά ὅ μως εἶ ναι ἡ ζωή τοῦ Χρι στοῦ; Ποιά δη
λα δή πνευ μα τι κή κα τά στα σι γεύ ον ται καί ἀπολαμ
βά νουν οἱ βα πτι σμέ νοι καί γί νον ται ἔ τσι κοι νω νοί 
τῆς ζω ῆς τοῦ Χρι στοῦ; Αὐ τό ὡς ἐ πί τό πλεῖ στον ὑ
περ βαί νει τήν ἀν θρώ πι νη λο γι κή. Ὅσα ὅμως γί νον
ται γνω στά ἀ πό τήν ἐν Χρι στῷ ζωή καί μπο ροῦν νά 
εἰ πω θοῦν καί ἀ πο τε λοῦν ἀ πό δει ξι ὅσων δέν φαί νον
ται, εἶ ναι τά κα τορ θώ μα τα ἐ κεί νων πού ἔ γι ναν μέ
το χοι στά Μυ στή ρια. Αὐ τό φά νη κε κυ ρί ως στήν πε
ρί πτω σι τῶν Μαρ τύ ρων. Δι ό τι δέν ἀ νέχθηκαν ἁπλῶς 
τούς πό νους κά νον τας ὑ πομο νή, ἀλ λά τούς ἐπι θυ
μοῦ σαν· καί ὅσο δο κί μα ζαν τούς κόπους, τά βασανι
στή ρια, τό θάνα το, τό σο με γάλωνε ἡ προθυμία τους. 
Καί αὐ τά τά κα τόρ θω σαν μυ ριά δες ἄν θρω ποι, πλῆ
θος ἀναρίθμητο, ἀ δι α κρί τως φύ λου καί ἡ λι κί ας. Ἡ 
δύναμι πού τούς ἔ κα νε νά δεί ξουν τό ση τόλ μη καί 
προ θυ μία καί νά φέ ρουν εἰς πέ ρας ὅ,τι ἐ πι θύ μη σαν 
δέν ἦ ταν ἀν θρώ πι νη. Ἀ πο μέ νει λοι πόν νά ἀ πο δώ
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σω με ὅ λα αὐ τά στήν Χά ρι τοῦ ἁ γίου Βα πτί σμα τος. 
Αὐ τό τό Μυ στή ριο ἐν στά λα ξε στούς Μάρ τυ ρες κά
ποια ἐ πί γνω σι καί αἴ σθη σι τοῦ Θεοῦ, καί μέ τήν 
προσ ω πι κή τους πλέ ον ἐμ πει ρία ἔ φθα σαν στήν τε
λεία γνῶ σι, τήν ὁ ποία δέν θά μπο ροῦ σε νά τούς 
προσ φέ ρῃ ἡ θε ω ρη τι κή δι δα σκα λία. Τούς ἔ τρω σε ὁ 
Ἴ δι ος ὁ Νυμ φί ος καί ἄ να ψε μέ σα τους τέ τοι ος πό
θος, ὥ στε νά ὑ περ βοῦν τήν ἀν θρώ πι νη φύ σι. Γι α τί 
τό μέ γε θος τοῦ τραύ μα τος φα νε ρώ νει τό βέ λος πού 
τό προ κά λε σε, καί ὁ πό θος δεί χνει Αὐ τόν πού ἔ τρω
σε τήν καρ διά. Ἐ πει δή ἀ κρι βῶς μό νον ὁ θά να τος 
τοῦ Χρι στοῦ μπό ρε σε νά φέ ρῃ τήν ἀ λη θι νή ζωή καί 
τήν ὑ γεία, ὅ ποι ος ὁ μο λο γή σει, ὅ σο εἶ ναι ἀν θρω πί νως 
δυ να τόν, τήν ὁ μο λο γία τοῦ Χρι στοῦ, ὑ πο μεί νει τό 
Πά θος Του καί γί νει μέ το χος στό Θά να τό Του, αὐ τός 
φθά νει στή θαυ μα στή φι λο σο φία, καί οἱ μέν πρά ξεις 
του εἶ ναι ἡ ρω ϊ κές, ἡ δέ πί στι του ἀ κλό νη τη. «Γεύ
σα σθε καί ἴ δε τε ὅ τι χρη στός ὁ Κύ ρι ος»2 καί «ἐ γώ 
ἔ γνω κα ὅ τι μέ γας ὁ Κύ ρι ος»3, ἀ νε φώ νη σε ὁ Δα βίδ, 
ἐ πει δή εἶ χε προσ ω πι κή ἐμ πει ρία τῆς ἀ γα θό τη τος 
τοῦ Θεοῦ. Αὐ τή λοι πόν τήν ἐμ πει ρία με τα δί δει τό 
Βά πτι σμα στίς ψυ χές τῶν βα πτι ζο μέ νων: Ἀ πο κα λύ
πτει στό δη μι ούρ γη μα τόν Δη μι ουρ γό, στό νοῦ τήν 
Ἀ λή θεια, στήν ἐ πι θυ μία τόν μό νον Ἐ πι θυμητό. Γι’ 
αὐ τό καί ὁ πό θος εἶ ναι με γά λος, ἡ ἀ γά πη ἀ νέκ φρα

2. Ψαλμ. λγ΄ 9.
3. Ψαλμ. ρλδ΄ 5.
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στη, ὁ ἔ ρω τας ὑ περ φυ ής. Τί πο τε δέν λεί πει ἀ πό τόν 
ἄν θρω πο· ὅ λα εἶ ναι ἁρ μο νι κά καί ἄ φθο να. Ἄς τά 
δοῦ με λοι πόν.

Ὁ Θε ός ἔ βα λε στίς ψυ χές μας τήν ἐ πι θυ μία νά 
ἀ να ζη τοῦ με τό ἀ γα θό, ὅ ταν χρει α ζώ με θα κά τι, καί 
τήν ἀ λή θεια, ὅ ταν πρέ πει νά σκε φθοῦ με κά τι. Ἐνῷ 
ὅ μως τά ἐ πι θυ μού σα με, πο τέ δέν μπο ρέ σα με νά τά 
βροῦ με, δι ό τι τό ἀ γα θό καί ἡ ἀ λή θεια στόν κόσμο δέν 
εἶ ναι αὐ τά πού ὀ νο μά ζον ται ἔ τσι, ἀλλά τά ἀντίθετα. 
Ἔ τσι ἦ ταν ἀ δύ να τον νά νοι ώ σω με πόση ἦ ταν ἡ δύνα
μι τῆς ἀ γά πης καί τῆς χα ρᾶς πού ὑπῆρχε μέ σα μας, 
δι ό τι που θε νά δέν ὑ πῆρ χε τό ποθού μενο. Ὅσοι ὅ μως 
γεύ θη καν τόν Σω τῆ ρα, ἔ χουν ἐμ πρός τους αὐ τό τό 
ἴ διο τό πο θού με νο, πού ἀ πο τέ λε σε τόν κα νό να καί 
τό μέ τρο, γιά νά δη μι ουρ γη θῇ ἐξ ἀρ χῆς ὁ ἀν θρώ πι
νος ἔ ρω τας, σάν ἕ να θη σαυ ρο φυ λά κιο τό σο με γά λο 
καί τό σο εὐ ρύ χω ρο, ὥ στε νά μπο ρέ σῃ νά ὑ πο δε χθῇ 
τόν Θεό. Γι’ αὐ τό, κι ἄν ἀ κό μη ἀ πο λαμ βά νω με ὅ λα 
τά τερ πνά τῆς ζω ῆς αὐ τῆς, συν έ χεια δι ψοῦ με, σάν 
νά μή βρή κα με τί πο τε ἀ πό ὅ σα πο θού σα με. Τό μά
τι πλά σθη κε γιά νά βλέ πῃ τό φῶς, τά αὐ τιά γιά νά 
ἀ κοῦν τούς ἤ χους καί κά θε αἰ σθη τή ριο ὄρ γα νο γιά 
νά δέ χε ται τό ἀν τί στοι χο ἐ ρέ θι σμα. Ἡ ἐ πι θυ μία ὅ
μως τῆς ψυ χῆς κα τευ θύ νε ται μό νο πρός τόν Χρι στό. 
Αὐ τός εἶ ναι ἡ κα τά παυ σί της, ἀ φοῦ Αὐ τός εἶ ναι τό 
Ἀ γα θόν, ἡ Ἀ λή θεια καί κά θε τι ἀ γα πη τό. Αὐ τά τά 
δύο –τήν ἀ γά πη δη λα δή καί τή χα ρά– ὁ Θε ός τά ἔ
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χει προσ α να το λί σει πρός τόν Ἑ αυ τό Του, γιά νά ἀ
γα πᾶ με μό νον Αὐ τόν καί νά χαι ρώ με θα μό νο μέ Αὐ
τόν. Μό λις λοι πόν ἐμ φα νι σθῇ ὁ ὄν τως Χα ρι τω μέ νος 
καί Ἀ γα πη τός, εὐ θύς ἀ μέ σως ὁ θαυ μα στός πλοῦ τος 
τῆς ἀ γά πης καί τῆς χα ρᾶς ἐν ερ γο ποι εῖ ται. «Ὁ γάρ 
καρ πός τοῦ Πνεύ μα τος ἀ γά πη, χα ρά»4.

Οἱ βα πτι ζό με νοι, ἑ πο μέ νως, ἔ χουν τή δυ να τό τη τα 
νά γνω ρί σουν τόν Θεό ὄ χι μό νο μέ χρι ἐ κεῖ πού φθά
νει ὁ νοῦς, ἡ σκέ ψι καί ἡ πί στι τους, ἀλ λά νά ἔ χουν 
μία ἄ με ση αἴ σθη σι τοῦ Θεοῦ. Καρ πός τῆς αἰ σθήσε
ως αὐ τῆς εἶ ναι ἡ ἄρ ρη τος χα ρά καί ἡ ὑ περ φυ ής ἀ
γά πη. Καρ πός τῆς χα ρᾶς καί τῆς ἀ γά πης εἶ ναι τά 
με γά λα κα τορ θώ μα τα τῶν Ἁ γί ων. Αὐ τό εἶ ναι τό ἔρ
γο τοῦ Βα πτί σμα τος: Ἀ παλ λάσ σει τόν ἄν θρω πο ἀ πό 
τίς ἁ μαρ τί ες, τόν συμ φι λι ώ νει μέ τόν Θεό, τόν κα θι
στᾷ υἱό τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀ νοί γει τά μά τια τῆς ψυ χῆς, 
τοῦ χα ρί ζει τήν αἴ σθη σι τοῦ θείου Φω τός. Μέ ἕ να 
λό γο, τόν προ ε τοι μά ζει γιά τή μέλ λου σα ζωή. Ὅ μως, 
ἀλ λοί μο νο!, λέ γει ὁ Ἅ γι ος Ἰ ω άν νης ὁ Χρυ σό στο μος. 
Ἐ νῶ ἡ ψυ χή του λάμ πει πε ρισ σό τε ρο ἀ πό τόν ἥ λιο, 
μό λις βα πτί ζε ται, ἡ θεία αὐ τή δό ξα, ἡ ἄρ ρη τος καί 
φρι κώ δης, πα ρα μέ νει μέ σα μας μίαδύο ἡ μέ ρες καί 
ὕ στε ρα τήν σβή νει ἡ θύ ελ λα τῶν βι ο τι κῶν με ρι μνῶν 
πού μπαί νει στήν ψυ χή μας καί δι ώ χνει μέ τά πυ κνά 
της σύν νε φα τίς θεῖ ες ἀ κτῖ νες. Χά νου με τίς δω ρε ές 
αὐ τές τοῦ Βα πτί σμα τος, ὄ χι για τί εἶ ναι ἀ νί σχυ ρο 

4. Βλ. Γαλ. ε΄ 22.
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τό Μυ στή ριο, ἀλ λά δι ό τι ἤ δέν προ ε τοι μα σθή κα με 
σω στά, γιά νά δε χθοῦ με τήν Χά ρι, ἤ προ δώ σα με τό 
θη σαυ ρό. Τό Μυ στή ριο πάν τως εἶ ναι γιά ὅ λους ἕ να 
καί τό αὐ τό.

(Συ νε χί ζε ται)
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Ε ΠΙ ΚΗ ΔΕΙ ΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑ ΚΑ ΡΙ ΣΤΟΝ
ΚΑΙ Α ΓΙ ΟΝ ΓΕ ΡΟΝ ΤΑ

Ε ΦΡΑΙΜ ΤΗΣ Α ΡΙ ΖΟ ΝΑ(*)

† Ἀρ χιμ. Νι κο δή μου 
Κα θη γου μέ νου Ἱ. Μο νῆς Φι λο θέ ου

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἀ γα πη τοί ἐν Χρι στῷ ἀ δελ φοί,

«Τε λευ τή σαν τος ἀν δρός δι καί ου
οὐκ ὄλ λυ ται ἐλ πίς»1,

«ἀ νήρ δέ φρό νι μος ἡ συ χί αν ἄ γει»2, καί
«στό μα τα πει νῶν με λε τᾷ σο φί αν»3.

Καί ἰ δού, διά τόν πο λυ α γα πη μέ νον μας Γέ ροντα 
καί πα τέ ρα ἔ φθα σεν ὁ και ρός «τοῦ ποι ῆ σαι τῷ 

Κυ ρίῳ», καί προσ έ φε ρεν, ἤ καλ λί τε ρον ὁ ἴ δι ος ὁ Κύ
ρι ος πα ρέ λα βεν προσ φο ράν ἁ γί αν, εὐ ά ρε στον εἰς αὐ
τόν, τόν Μέ γαν Ἀρ χι ε ρέα, τήν ἁ γνήν καί κα θα ράν του 
ψυ χού λαν, τοῦ μα κα ρι στοῦ Γέ ρον τος.

1. Παροιμ. ια΄ 7.
2. Παροιμ. ια΄ 12.
3. Παροιμ. ια΄ 2.

(*) Ἐξεφωνήθη κατά τήν Νεκρώσιμον Ἀκολουθίαν τοῦ μα κα ριστοῦ 
Γέ ροντος, τελεσθεῖσαν τήν 11ην Δεκεμβρίου 2019 εἰς τό Καθολικόν 
τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἀντωνίου Ἀριζόνας Η.Π.Α.
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Ἰ δού ζῶ μεν τήν τε λευ ταί αν ὥ ραν τῆς ἐ πί γῆς σω
μα τι κῆς πα ρου σί ας τοῦ Γέ ρον τος, καί τόν ἀ ποχαιρε
τοῦ με μέ ἄ πει ρη υἱ ι κή ἀ γά πη, μέ προσ μο νή καί ἐλ πί
δα νά συν αν τη θοῦ με καί πά λιν δι’ εὐ χῶν του ἁ γί ων 
εἰς τήν ἐ που ρά νι ον Βα σι λεί αν τοῦ με γά λου Θεοῦ καί 
Σω τῆ ρος ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. Νά συνα χθῶ μεν ὅ λοι 
μα ζί καί πά λιν, ὅ πως καί τώ ρα, ἐ κεῖ εἰς τήν συν ο δεί
αν τοῦ ὁ σίου Γέ ρον τος Ἰ ω σήφ τοῦ Ἡ συ χα στοῦ, τοῦ 
καί πάπ που ἡ μῶν, ὅ πως ὁ Γέ ρον τας τόν ἀ νέφε ρεν, 
καί με τά τοῦ ὁ ποίου ἔξ α φνα σή με ρα εὑ ρέ θη γιά 
πρώ τη φο ρά με τά ἀ πό 60 χρό νια ἀ πό τήν ὁ σι α κήν 
κοί μη σίν του, τήν 15ην Αὐ γού στου τοῦ 1959. Ἔ τσι ἡ 
συν ο δεία τῶν ὁ σι ω τά των αὐ τῶν Γε ρόν των συν ε πλη
ρώ θη μέ τό τε λευ ταῖ ον μέ λος της.

Ἡ χα ρά καί ἡ λύ πη συν υ φα σμέ νες σή με ρα κα
τα κλύ ζουν τίς καρ δι ές μας. Λυ πού με θα μέν, δι ό τι 
ἔ φυ γε ἀ πό κον τά μας καί πλέ ον δέν βλέ που με μέ τά 
σαρ κι κά μας μά τια τό λαμ πε ρό, τό χα ρού με νο, τό 
γε μᾶ το ἱ λα ρό τη τα, γλυ κύ τη τα καί ἀ γά πη, παι δι κό 
πρόσ ω πο τοῦ ἁ γίου Γέ ρον τος, καί δέν ἀ κοῦ με τήν 
πα ρή γο ρον φω νήν του, τάς σο φάς νου θε σί ας, τά ἐλ
πι δο φό ρα λό για του, πού μέ τό ση εὐ γέ νεια, ἀ γά πη 
καί κυ ρί ως διά κρι σι μᾶς ἀ πηύ θυ νε πάν το τε.

Τέ τοι ες στι γμές ὅ μως δέν μπο ροῦ με νά μή ἀ να
φερ θοῦ με, ἔ στω καί ἀ κρο θι γῶς, σέ ὅ σα ζή σα με καί 
δι δα χθή κα με ἀ πό τόν ἅ γι ον αὐ τόν Γέ ρον τα μέ λό
για καί διά γρα φί δος, ἀλ λά κυ ρί ως δι’ ἔρ γων, διά 



62

τοῦ πα ρα δεί γμα τος, κα τά τόν λό γον τοῦ Κυ ρίου: «ὁ 
ποι ή σας καί δι δά ξας, οὗ τος μέ γας κλη θή σε ται εἰς 
τήν βα σι λεί αν τῶν οὐ ρα νῶν»4.

Ὁ Γέ ρον τας ἔ λα βε ἀ πό Θεοῦ αὐ τό τό χά ρι σμα, 
ὥ στε νά με τα δί δῃ στούς γύ ρω του πολ λήν ἀ γά πην, 
ἀ γά πη ὄ χι γή ι νη, ὅ πως τήν γευ ό με θα ἀ πό συγ γε
νεῖς καί φί λους, ἀλ λά ἀ γά πη θεϊ κή, κα θώς τοῦ τήν 
πα ρεῖ χε πλου σί αν ὁ Θε ός· καί μέ τήν σει ρά του τήν 
με τέ δι δε ἀ φει δώ λευ τα στούς ἀν θρώ πους.

Μα ζί του συν έ βαι νε αὐ τό τό πα ρά δο ξο καί θαυ
μα στό: Κα θώς εὑ ρι σκό σουν πλάι του, αἰ σθα νό σουν 
μέ σα σου σι γάσι γά νά γε μί ζῃς ἀ πό μία αἴ σθη σι Χά
ρι τος, τήν ὁ ποία νά μή μπο ρῇς νά ἐ λέγ ξῃς. Καί αὐ τό 
νά δι αρ κῇ. Καί ἐ σύ νά ἀ να ρω τι έ σαι ἀ πό ποῦ ἔρ χε
ται αὐ τή ἡ αἴ σθη σις.

Ὁ Γέ ρον τας ἦ ταν ἕ νας πο λύ εὐ αί σθη τος ἄν θρω
πος καί πρόσ ε χε νά μή λυ πή σῃ κα νέ ναν. Ἀ κό μη καί 
ὅ ταν ἡ πε ρί στα σις ἐ πέ βα λε τήν ἐ πι τί μη σι, ἔ βλε πες 
στά λαμ πε ρά καί δι εισ δυ τι κά μά τια του ὄ χι θυ μό, 
ἀλ λά τήν ἠ ρε μία, τήν γα λή νη, τό ἀ τά ρα χον, τό ἀ πα
θές, τήν ἀ γά πη.

Ὡς βά σιν ὅ λης τῆς μο να χι κῆς ἀ πο τα γῆς καί γε
νι κῶς τῆς ἐν Χρι στῷ ζω ῆς δι ε κή ρυτ τε κα τά μί μη σιν 
Χρι στοῦ –ὁ ὁ ποῖ ος «ἐ γέ νε το ὑ πή κο ος ἕ ως θα νά του 
σταυ ρι κοῦ»5– τήν ἀ ρε τή τῆς ὑ πα κο ῆς στόν γέ ρον τα, 

4. Πρβλ. Ματθ. ε΄ 19.
5. Πρβλ. Φιλιπ. β΄ 8.
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στήν γε ρόν τισ σα, ἀ πό τήν ὁ ποία ὑ πα κοή ἐκ πη γά
ζουν ὅ λες οἱ ἀ ρε τές.

Ὅ λη ἡ δι δα σκα λία του δέν ἦ ταν κά τι δι κό του, 
ἦ ταν ἡ συν έ χεια καί τό βί ω μα τῆς γνη σί ας πα ρα δό
σε ως τῶν ἁ γί ων νη πτι κῶν Πα τέ ρων τῆς Ἐκ κλη σί ας 
μας. Καί τόν κα τέ στη σεν ὁ Θε ός μέ γαν μύ στην τῆς 
Χά ρι τος καί τῶν θεϊ κῶν μυ στη ρί ων.

Ὡς γνω στόν ὁ μα κα ρι στός Γέ ρον τας ἦ ταν αὐ τός 
πού ἐ πέ με νε πά ρα πο λύ λό γῳ καί γράμ μα τι στήν 
καλ λι έρ γεια τῆς μο νο λό γι στης εὐ χῆς «Κύ ριε Ἰ η σοῦ 
Χρι στέ, ἐ λέ η σόν με», ἡ ὁ ποία, μᾶς ἔ λε γε, εἶ ναι ἱ κα νή 
νά σέ βά λῃ στόν Πα ρά δει σο.

Με γά λη του ἀ γά πη ἦ ταν ὁ Σταυ ρός. Σή κω σε τόν 
βα ρύ σταυ ρό του αὐ τός ὁ μι κρο κα μω μέ νος καί ἀ
δύ να μος ἄν θρω πος, ἀλ λά γί γας τῷ πνεύ μα τι. Τόν 
σή κω σε ἕ ως τέ λους ἀ γογ γύ στως, καί μά λι στα μέ 
πολ λή χα ρά, για τί προσ έ βλε πε στό με γά λο πνευ
μα τι κό κέρ δος. Ἀν τι με τώ πι ζε τίς ὅ ποι ες δυσ κο λί ες 
–καί ἦ ταν πολ λές καί δυσ βά στα κτες– μέ ἀ πέ ραν τη 
πί στι καί ἐμ πι στο σύ νη στό θέ λη μα τοῦ Θεοῦ καί 
μέ πύ ρι νη προσ ευ χή. Δι’ αὐ τό καί πάν το τε ἐ λάμ
βα νε τήν ἀ πάν τη σι τοῦ Θεοῦ, στήν ὁ ποία καί ἔ κα
νε ὑ πα κοή τε λεία, εἴ τε ἦ ταν θε τι κή εἴ τε ἀρ νη τι κή. 
Διά τοῦ το κά ποι ες φο ρές με ρι κές ἐν έρ γει ές του μᾶς 
προ βλη μά τι ζαν, δι ό τι δέν ἦ ταν σύμ φω νες μέ τήν δι
κή μας λο γι κή. Ὅ μως τε λι κά τό ἀ πο τέ λε σμα αὐ τῶν 
τῶν ἐν ερ γει ῶν του ἦ ταν τό προσ δο κώ με νον, δι ό τι 
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αὐ τό ἦ ταν τό θέ λη μα τοῦ Θεοῦ, πού τά δι κά μας 
φτω χά καί ἀ δύ να τα μυ α λά δέν μπο ροῦ σαν νά κα
τα νο ή σουν.

Πάν το τε, σέ ὅ λη του τήν ζωή, γιά τόν ἑ αυ τό του 
ἀ γα ποῦ σε τά ἁ πλᾶ, τά τα πει νά, τά ἀ φα νῆ, καί ὄ
χι τήν δό ξα. Τόν ἐν δι έ φε ρε μό νον νά βο η θή σῃ νά 
σω θοῦν οἱ ψυ χές ὅ σων ἐκ τῶν ἀν θρώ πων ζη τοῦ σαν 
τήν βο ή θειά του, ἀλ λά καί ὅ σων ἔ βλε πε νά πα ρα σύ
ρων ται στόν κα τή φο ρο τῆς ἀ πω λεί ας. Πάν τα δι έ κρι
νε τήν οὐ σία τῶν πρα γμά των καί ὄ χι τά ἐξ ω τε ρι κά 
σχή μα τα, καί ἔ κα νε «τά πάν τα, ἵ να πάν τως τι νάς 
σώ σῃ»6, καί ὅ λα εἰς δό ξαν Θεοῦ καί μό νον.

Διά τόν Θε όν διά λε γε καί προσ έ φε ρε πάν το τε ὅ,τι 
καλ λί τε ρο μπο ροῦ σε, καί πνευ μα τι κῆς φύ σε ως καί 
ὑ λι κῆς. Ἤ θε λε ὁ Να ός τοῦ Θεοῦ νά εἶ ναι ἐ στο λι σμέ
νος, καί στίς λε πτο μέ ρει ες ἀ κό μη, μέ ὅ,τι πιό ὄ μορ
φο καί σε μνό.

Ὡς γνή σι ος Πα τέ ρας καί Ποι μέ νας ὑ περ α γα ποῦ
σε ὅ λα του τά πνευ μα τι κά παι διά, τό σον τούς μο
να χούς καί μο να χές, ὅ σον καί τούς λαϊ κούς. Καί 
θά ἀ να φέ ρω στήν ἀ γά πη σας μία μαρ τυ ρία ἐκ τῶν 
πολ λῶν, δεῖ γμα αὐ τῆς τῆς με γά λης ἀ γά πης. Τό ἔ
τος 1986 ἐ πε σκέ φθη σαν στά Κα του νά κια τοῦ Ἁ γίου 
Ὄ ρους τόν ὅ σιο Ἐ φραίμ, πα ρα δελ φό τοῦ Γέ ρον τός 
μας, δύο πνευ μα τι κά του παι διά. Ὅ ταν τούς ἀν τί
κρυ σε ὁ ὅ σι ος Ἐ φραίμ, τούς λέ γει μέ ἔμ φα σι: «Πο

6. Πρβλ. Α΄ Κορ. θ΄ 22.
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λύ πλού σι ος ὁ γέ ρον τάς σας». Τοῦ ἀ παν τοῦν ἐ κεῖ νοι 
ἔκ πλη κτοι: «Μά ὁ γέ ρον τάς μας δέν εἶ ναι κα θό λου 
πλού σι ος, γέ ρον τα». «Εἶ ναι», ἀ παν τᾷ ἐ κεῖ νος. Καί 
συν ε χί ζει: «Τόν εἶ δα μπρο στά στόν θρό νο τοῦ Χρι
στοῦ, καί τοῦ εἶ πε ὁ Χρι στός: “Πά τερ Ἐ φραίμ, πο λύ 
μέ ἀ νέ παυ σες, εἴσ ελ θε εἰς τήν χα ράν τοῦ Κυ ρίου 
σου”. Ὁ Γέ ρον τας εὐ χα ρί στη σε τα πει νά τόν Κύ ριο, 
ἀλ λά τοῦ εἶ πε πώς ἔ χει καί τούς μο να χούς του καί 
τίς μο να χές, καί ἄν δέν μποῦν καί αὐ τοί ὅ λοι στόν 
Πα ρά δει σο, δέν θά ἤ θε λε οὔ τε αὐ τός νά πε ρά σῃ μέ
σα. Ὁ Χρι στός μας συγ κα τέ νευ σε, ἀλ λά ὁ Γέ ρον τας 
πρόσ θε σε: “Ξέ ρεις, Χρι στέ μου, ἔ χω καί τούς λαϊ
κούς. Πα ρα κα λῶ σε καί γι’ αὐ τούς”. Τε λι κά ὁ Κύ
ρι ος συγ κα τέ νευ σε νά βά λῃ καί αὐ τούς ὅ λους στόν 
Πα ρά δει σο μα ζί μέ τόν Γέ ρον τά σας». Ὁ πό τε λέ γει 
ὁ ὅ σι ος Ἐ φραίμ ὁ Κα του να κι ώ της: «Κα τα λα βαί νε τε 
πό σο πλού σι ος πνευ μα τι κῶς εἶ ναι ὁ γέ ρον τάς σας! 
Ἔ χει πολ λή παρ ρη σία στόν Θεό».

Ἔ χου με μαρ τυ ρί ες ὅ τι ὁ Γέ ρον τας πα ρέ με νε στήν 
ζωή, για τί εἶ χε ἀ γω νία γιά τά πνευ μα τι κά του παι
διά. Καί αὐ τό τό βλέ που με μέ χρι τώ ρα· πό σο ἤ θε λε 
νά δί νῃ χα ρά σέ ὅ λους, μι κρούς καί με γά λους, παρ’ 
ὅ λη τήν βε βα ρυ μέ νη ὑ γεία του καί τήν ἡ λι κία του.

Εἶ ναι πολ λές οἱ θαυ μα στές ἐ πεμ βά σεις τοῦ ἁ γίου 
Γέ ρον τος, μαρ τυ ρού με νες ὑ πό πλή θους μο να χῶν καί 
λαϊ κῶν. Ἀλ λά αὐ τά τά ἀ φή νου με στόν Δε σπό τη Χρι
στό καί τήν Ἐκ κλη σία Του, νά κρι θοῦν εἰς τό μέλ
λον.
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Ἀ ξί ζει νά ἀ να φέ ρου με κά τι προσ ω πι κό πρός ἔν
δει ξιν τοῦ ὕ ψους τοῦ ἀν δρός. Κά πο τε εὑ ρι σκό μουν 
σέ πολ λές δυσ κο λί ες καί πει ρα σμούς ἐξ αἰ τί ας τοῦ 
βά ρους τῆς ἡ γου με νί ας καί ζη τών τας βο ή θεια ἀ πό 
τόν Γέ ρον τα –κά τι πού ἐ γί νε το τα κτι κώ τα τα, ἰ δι αι
τέ ρως στά πρῶ τα χρό νια– μοῦ ἀ πήν τη σε ὡς ἑ ξῆς: 
«Μή φο βοῦ παι δί μου, ὁ σταυ ρός σου εἶ ναι καί δι
κός μου σταυ ρός· δέν σέ ἐγ κα τα λεί πω. Σοῦ εὔ χο μαι 
πάν το τε νά σέ ἐ πι σκιά ζῃ ἡ θεία Χά ρις δι α λύ ου σα 
τά νέ φη τῶν πει ρα σμῶν».

Κα τά τόν τύ πον τοῦ ὁ σίου Γέ ρον τός του, Ἰ ω σήφ 
τοῦ Ἡ συ χα στοῦ καί πάπ που ἡ μῶν, δέν θά ἠμ πο
ροῦ σαν ἀ πό τόν σε βα στό Γέ ρον τα, ὡς ἐμ πει ρό τα τον 
ἐκ παι δευ τήν πού ἦ ταν στόν πνευ μα τι κό πό λε μο, νά 
λεί πουν καί οἱ ὠ φέ λι μες ἐ πι τι μή σεις καί λοι πές δο
κι μα σί ες πρός ὅ λους μας, πάν το τε ὅ μως με τά πολ
λῆς δι α κρί σε ως.

Τόν χι λι ο ευ γνω μο νοῦ με καί ἀ πεί ρως εὐ χα ρι στοῦ
με γιά ὅ λα. Ἄν ἔ χου με κά τι κα λό, εἶ ναι τοῦ Πα τέ ρα 
μας οἱ κό ποι, καί ὄ χι ἰ δι κό μας. Ὅ λα γί νον ται μέ τήν 
εὐ χή του καί τίς σω τή ρι ες νου θε σί ες του πρός δό ξαν 
τοῦ Θεοῦ καί μό νον.

Ἅ γιε Γέ ρον τα, πο λυ α γα πη μέ νε μας Πα τέ ρα, μᾶς 
προσ φέ ρα τε ἁ πλό χε ρα πολ λήπολ λή ἀ γά πη, τό ση 
πού ἐ γώ προσ ω πι κῶς δέν τήν ἀ ξί ζω. Μᾶς ἐξ ο πλί σα
τε μέ πολ λά ἐ φό δια, γιά νά ἀν τι πα λέ σω με στόν ἀ
ό ρα το πό λε μο. Εὐ καί ρως ἀ καί ρως μᾶς λέ γα τε: «Μέ 
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αὐ τά πού σᾶς ἔ μα θα, ὅ λοι σας γί να τε μι σοί πνευ
μα τι κοί, γιά νά μπο ρῆ τε νά βο η θή σε τε καί ἄλ λους 
ἀν θρώ πους στό ἐγ γύς μέλ λον». Καί συν έ χι ζε: «Ὅ,τι 
λέ με δέν εἶ ναι ἀ πό τά βι βλία, ἀλ λά τά πά θα με, τά 
ζή σα με, τά κά να με πρᾶ ξι καί σᾶς τά πα ρα δί δου με 
ἕ τοι μα· “πα τη μέ νος δρό μος”, μέ ἀ πό λυ τη σι γου ριά 
γιά τό ἀ πο τέ λε σμα, πού εἶ ναι ἡ σω τη ρία τῆς ψυ
χῆς».

Ἅ γιε Γέ ρον τα, πο λυ σέ βα στε ἀ γα πη μέ νε μας Πα
τέ ρα, γιά ὅ,τι σᾶς λυ πή σα με ὡς παι διά σας τα πει νά 
καί ἄ τα κτα –καί σί γου ρα σᾶς λυ πή σα με, σᾶς πι
κρά να με ἑκ ού σια καί ἀ κού σια, καί πρῶ τος ἡ ἐ λα χι
στό τη τά μου– λαμ βά νω τό θάρ ρος ἐκ μέ ρους ὅ λων 
νά σᾶς ζη τή σου με τα πει νά, γο νυ πε τεῖς, νά μᾶς συγ
χω ρή σε τε.

Πα ρα κα λοῦ με, ἀ πό ἐ κεῖ πού πο ρεύ ε σθε, πρός Ὅν 
ἠ γα πή σα τε ἐκ νε ό τη τος, νά στεί λε τε πα ρη γο ρία στίς 
ψυ χές μας καί νά μή μᾶς ἐγ κα τα λεί ψε τε πο τέ. Δε
η θῆ τε, πα ρα κα λοῦ με, στόν Δε σπό τη μας Χρι στό, νά 
μᾶς ἐν ι σχύ σῃ νά συν ε χί σου με τό ἰ δι κόν σας ἔρ γο, 
ἑ νω μέ νοι ὅ λοι μας, ὅ πως δι α κα ῶς τό ἐ πι θυ μεῖ τε καί 
πάν το τε μᾶς τό ἀ να φέ ρα τε, ὥ στε ὅ λοι ὁ μοῦ ἑ νω μέ
νοι καί ἀλ λη λο βο η θού με νοι μέ τα πεί νω σι καί ἀ γά πη 
καί κα τα νό η σι νά ἀν τι πα ρερ χώ με θα κά θε ἐ περ χό
με νον πει ρα σμόν, δι ό τι «ἀ δελ φός ὑ πό ἀ δελ φοῦ βα
στα ζό με νος ὡς πό λις ὀ χυ ρά ἐ στιν»7.

7. Πρβλ. Παροιμ. ιη΄ 19.
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Ἅ γι οι Ἀρ χι ε ρεῖς, ἀ γα πη τοί ἀ δελ φοί,
Ὁ μι κρός Ἰ ω άν νης ἀ πό τόν Βό λο, ὁ ἀ σκη τής καί 

οἰ κι στής τῶν σπη λαί ων καί κα λυ βί ων τοῦ Ἄ θω, ὁ 
με τέ πει τα Γέ ρον τας καί Κα θη γού με νος τῆς Ἱ ε ρᾶς 
Μο νῆς Φι λο θέου Ἁ γίου Ὄ ρους, καί ἀ κο λού θως γε
ωρ γός εἰς τόν ἀμ πε λῶ να αὐ τῆς τῆς με γά λης καί εὐ
γε νοῦς χώ ρας τῶν Η.Π.Α. καί κτί τωρ γε νό με νος τῆς 
Ἱ ε ρᾶς ταύ της Μο νῆς τοῦ Με γά λου Ἀν τω νίου καί ἑ
τέ ρων πολ λῶν Μο νῶν εἰς τάς Η.Π.Α. καί Κα να δᾶ, ὁ
μοιά ζει ὡς νά ἅ πλω σε καί ἐξ ε δί πλω σε τήν Ὀρ θό δο
ξη πνευ μα τι κό τη τα σέ ὅ λη τήν γῆ. Ἔ τσι τά Ἀ θω νι κά 
κα λυ βά κια κα τέ κτη σαν τήν οἰ κου μέ νη, προσ φέ ρον
τας τό ἀ νε ξί τη λον Φῶς τοῦ Χρι στοῦ, «ὅ φαί νει πάν
τα ἄν θρω πον»8.

Ἀ γα πη τοί μου, ἔ πε σε γί γας, ἀ νέ στη πα ρά κλη τος.
Προσ μο νή, λοι πόν, τῆς συν αν τή σε ως εἰς τήν ἀ νέ

σπε ρον δό ξαν τῆς αἰ ω νίου Βα σι λεί ας τοῦ Κυ ρίου 
ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, τόν ὁ ποῖ ον τό σον πο λύ ἠ γά
πη σεν ὁ ἀ εί μνη στος Γέ ρον τας, πα ρα στή σας ἑ αυ τόν 
θυ σί αν ζῶ σαν τῆς ἀ γά πης τοῦ πο θη τοῦ Νυμ φίου 
Χρι στοῦ. Νά εἶ ναι πα ρα μυ θία καί συν αν τί λη ψις ὅ
λων μας. Ἀ μήν.

Αἰ ω νία σου ἡ μνή μη ἀ λη σμό νη τε, πο λυ σέ βα στε 
καί πο λυ α γα πη μέ νε μας Πα τέ ρα καί Γέ ρον τα!

Κα λή ἀν τά μω σι!

8. Πρβλ. Ἰωάν. α΄ 9.
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Η ΕΜ ΠΙ ΣΤΟ ΣΥ ΝΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ
ΦΕΡ ΝΕΙ ΤΗΝ Α ΝΑ ΠΑΥ ΣΙ ΤΗΣ ΨΥ ΧΗΣ(*)

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

Ἀ δελ φοί καί Πα τέ ρες,

Εὐ χα ρι στοῦ με πά νω ἀ πό ὅ λα τόν Ἅ γιο Θεό πού 
μᾶς ἀ ξί ω σε νά φθά σου με στήν ΣΤ΄ Ἑ βδο μά δα 

τῶν Νη στει ῶν καί νά ἑ ορ τά σου με καί τόν Εὐ αγ γε
λι σμό τῆς Παν α γί ας μας, πού εἶ ναι μία σω τή ρι ος 
ἡ μέ ρα γιά ὅ λους τούς ἀν θρώ πους.

Ὁ Εὐ αγ γε λι σμός τῆς Παν α γί ας μας φα νε ρώ νει 
τήν ἄ πει ρη ἀ γά πη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄν θρω πο. Βλέ
που με ὅ τι ὁ Θε ός κυ νη γά ει τόν ἄν θρω πο γιά νά τόν 
σώ σῃ. Καί τό σχέ διό του ἦ ταν νά γί νῃ καί ὁ Ἴ δι ος 
ἄν θρω πος γιά τήν δι κή μας σω τη ρία. Ἀλ λά φα νε

(*) Λό γοι πνευ μα τι κοί πρός τούς ἀ δελ φούς τῆς Ἱ ε ρᾶς ἡ μῶν Μο νῆς 
κα τά τήν ἑ ορ τήν τοῦ Εὐ αγ γε λι σμοῦ τῆς Θε ο τό κου, 25/3/2020.
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ρώ νει, ὅ πως ἀ κού σα με καί στήν ἀ νά γνω σι ἀ πό τόν 
λό γο τοῦ ἁ γίου Νι κο λάου Κα βά σι λα στόν Εὐ αγ γε λι
σμό τῆς Θε ο τό κου1, τόν θη σαυ ρό πού εἶ χε μέ σα στήν 
καρ διά της ἡ Παν α γία μας, τήν ἀ γά πη, τήν θυ σία, 
τήν ὑ πα κοή, τήν τα πεί νω σι, καί πρό παν τός τήν πί
στι καί τήν ἐμ πι στο σύ νη της στόν Θεό. Φα νε ρώ νει 
ἀ κό μη καί τόν σε βα σμό πού ἔ χει ὁ Θε ός στόν ἄν
θρω πο. Δέν ἤ θε λε νά ἐ πέμ βῃ δυ να μι κά στήν Παν α
γία μας καί νά κα τοι κή σῃ μέ σα της, προ τοῦ νά πά ρῃ 
καί τήν δι κή της συγ κα τά θε σι. Γι’ αὐ τό, μέ χρι νά 
πῇ ἡ Παν α γία μας τό «ἰ δού ἡ δού λη Κυ ρίου· γέ νοι
τό μοι κα τά τό ρῆ μά σου»2, ὁ Θε ός πε ρί με νε. Καί 
ὅ ταν ἡ Παν α γία μας πα ρε δό θη ἐξ ὁ λο κλή ρου στόν 
Θεό, τό τε ἔ γι νε καί τό μέ γα μυ στή ριο τῆς σω τη ρί ας 
μας, καί ἀ πό ἐ κεί νη τήν στι γμή ἀρ χί ζει τό ἔρ γο τῆς 
σω τη ρί ας τοῦ ἀν θρώ που μέ τήν σάρ κω σι τοῦ Θεοῦ 
Λό γου μέ σα της.

Γι’ αὐ τό καί εὐ χα ρι στοῦ με τήν Παν α γία μας. Καί 
νά ξέ ρου με, ὅ τι κά θε φο ρά πού καί ἐ μεῖς πα ρα δι
δό μα στε στόν Θεό καί λέ με: «ἰ δού, Κύ ριε, ὁ δοῦ λός 
σου· γέ νοι τό μοι κα τά τό ρῆ μά σου», τό τε ἔρ χε ται 
καί σέ μᾶς μέ σα καί κα τοι κεῖ τό Ἅ γιο Πνεῦ μα, ἡ 
Χά ρις τοῦ Θεοῦ, καί γι νό μα στε ἄν θρω ποι χα ρι τω
μέ νοι. Ὁ σά κις ὅ μως ἐ μεῖς πα ρα βαί νου με τόν νό μο 

1. Βλ. Ἁγ. Νικολάου Καβάσιλα, Ἡ Θεομήτωρ, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Δια
κο νίας, Ἀθήνα 1995, σελ. 117161.
2. Λουκ. α΄ 38.



71

τοῦ Θεοῦ, τό τε φεύ γει καί ἡ Χά ρις τοῦ Θεοῦ. Εἶ ναι 
πα ρά δει γμα γιά μᾶς ἡ Παν α γία.

Βλέ που με ὅ τι ἡ Παν α γία πάν το τε εἶ χε μία ἀ νά
παυ σι μέ σα της, μία εἰ ρή νη. Καί με τά, ὅ ταν πῆ γε 
στήν Βη θλε έμ γιά νά γεν νή σῃ τόν Χρι στό, δέν στε νο
χω ρι ό ταν πού δέν εὕ ρι σκε τό πο γιά νά γεν νή σῃ καί 
ὅ τι χρειά σθη κε νά πάῃ σέ ἕ να σπή λαιο. Δι ό τι ἤ ξε ρε 
ὅ τι ἦ ταν στά χέ ρια τοῦ Θεοῦ. Εἶ χε τόν Θεό προσ τά
τη. Γι’ αὐ τό πάν το τε εἶ χε μία εἰ ρή νη, μία ἀ γαλ λί α σι 
μέ σα της, μία ἀ νά παυ σι. Καί ὅ ταν ἔ φυ γε στήν Αἴ γυ
πτο, τό ἴ διο. Καί ὅ ταν ἐ πέ στρε ψαν πά λι πί σω στήν 
Να ζα ρέτ, εἶ χε ἡ Παν α γία μας αὐ τήν τήν εἰ ρή νη καί 
τήν ἀ νά παυ σι μέ σα της, δι ό τι εἶ χε τήν πί στι καί τήν 
ἐμ πι στο σύ νη της στόν Θεό.

Ἔ τσι καί ἐ μεῖς, πού γι νό μα στε μο να χοί καί ἀ φι
ε ρω νό μα στε στόν Θεό, πρέ πει νά ἔ χου με αὐ τή τήν 
ἐμ πι στο σύ νη καί αὐ τή τήν πί στι στόν Θεό. Φέ τος μέ 
τήν Χά ρι τοῦ Θεοῦ κά να με καί πέν τε Με γα λο σχή
μους Μο να χούς καί ἀ κού σα με τίς ὑ πο σχέ σεις πού 
δί νει ὁ μο να χός, ὅ τι πρέ πει τά πάν τα νά ἐγ κα τα λεί
ψῃ γιά νά ἀ γα πή σῃ τόν Θεό. Ὁ σκο πός μας εἶ ναι νά 
ἀ γα πή σου με τόν Θεό. Καί ἄν τό πε τύ χου με αὐ τό 
καί ἔ χου με ἐμ πι στο σύ νη στόν Θεό καί δέν κλο νί ζε
ται ἡ πί στις μας καί ἡ ἐμ πι στο σύ νη μας σ’ Αὐ τόν –
ἐξ ἄλ λου γι’ αὐ τό ἐρ χό μα στε στό μο να στή ρι, ἐ πει δή 
ἔ χου με ἐμ πι στο σύ νη στόν Θεό–, τό τε πάν το τε θά εἴ
μα στε ἀ να παυ μέ νοι. Ὅ,τι καί νά συμ βαί νῃ στήν ζωή 
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μας, θά εἶ ναι γιά μᾶς μία ἀ νά παυ σις, για τί ξέ ρου με 
ὅ τι μέ ὅ λα τά γε γο νό τα τῆς ζω ῆς μας ὁ Θε ός ἑ τοι
μά ζει τήν σω τη ρία μας. Δι ό τι αὐ τός εἶ ναι ὁ σκο πός 
τοῦ Θεοῦ: Νά σώ σῃ τόν ἄν θρω πο.

Τώ ρα, βλέ πε τε, ἔ χου με καί αὐ τή τήν πε ρί πτω σι 
μέ τόν κο ρω νοϊό, ἐξ αἰ τί ας τοῦ ὁ ποίου ὑ πάρ χει μία 
τα ρα χή σ’ ὅ λο τόν κό σμο. Ἐ μεῖς ὀ φεί λου με νά ἔ
χου με ἐμ πι στο σύ νη στόν Θεό. Ἀ κού ον ται πολ λά σε
νά ρια. Ὅ μως νά μή ἐμ πι στεύ ε στε στό κά θε τί πού 
ἀ κοῦ τε, δι ό τι ὁ κό σμος ἔ χει τά σχέ διά του. Ἀλ λά καί 
ὁ Θε ός ἔ χει τά δι κά Του σχέ δια. Πά νω ἀ πό ὅ λα εἶ
ναι ὁ Χρι στός. Ὁ Κύ ρι ος τῆς ζω ῆς καί τοῦ θα νά του 
εἶ ναι ὁ Χρι στός. Ὁ Κύ ρι ος τῆς ἱ στο ρί ας εἶ ναι ὁ Θε ός· 
δέν εἶ ναι οἱ ἄν θρω ποι. Μπο ροῦν οἱ ἄν θρω ποι νά λέ
νε ὅ,τι θέ λουν, νά προ γραμ μα τί ζουν ὅ,τι θέ λουν. Καί 
δέν θά μᾶς σώ σῃ οὔ τε ἡ Ἀ με ρι κή οὔ τε ἡ Ρω σία οὔ
τε ἡ Κί να οὔ τε ἄλ λο τί πο τε ἀ πό τά τοῦ κό σμου· θά 
μᾶς σώ σῃ μό νον ὁ Θε ός. Νά μή μπλέ ξου με σ’ αὐ τά 
τά “γρα νά ζια” τῶν σχε δί ων τῶν ἀν θρώ πων. Ἐ μεῖς 
νά δοῦ με τί σχέ δια ἔ χει ὁ Θε ός. Σ’ ἐ κεῖ να νά ἐμ
πλα κοῦ με, νά ἀ να κα τευ τοῦ με, σ’ ἐ κεῖ να πού ὁ Θε ός 
θέ λει γιά μᾶς. Καί τί θέ λει ὁ Θε ός ἀ πό μᾶς; Ὁ Θε ός 
θέ λει τήν με τά νοιά μας!

Ὅ πως ἀ να φέ ρει ὁ ἅ γι ος Βαρ σα νού φι ος, ὅ λες αὐ
τές οἱ δο κι μα σί ες γί νον ται ἐξ αἰ τί ας τῶν ἁ μαρ τι ῶν 
μας. Δέν γί νε ται κά τι τυ χαῖο. Καί τά αἴ τια τῆς ἁ
μαρ τί ας εἶ ναι ἡ κα κή προ αί ρε σις τοῦ ἀν θρώ που. Δέν 
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ἔ χου με σω στή προ αί ρε σι, σω στή θέ λη σι. Ἐ πει δή δέν 
κά νου με τό θέ λη μα τοῦ Θεοῦ ἀλ λά κά νου με τά θε
λή μα τα τῆς σαρ κός, γι’ αὐ τό καί ὁ Θε ός ἐ πεμ βαί νει 
πολ λές φο ρές στήν ἱ στο ρία. Δι α βά ζου με στήν Πα
λαιά Δι α θή κη, ὅ τι ὅ ταν οἱ Ἰ ου δαῖ οι ξέ φευ γαν ἀ πό 
τόν νό μο τοῦ Θεοῦ, ἐ πέ τρε πε ὁ Θε ός τίς γει το νι κές 
φυ λές νά τούς πο λε μοῦν καί νά τούς νι κοῦν. Ὅ ταν 
ἐ πέ στρε φαν στόν Θεό, ἄν καί ἦ σαν λί γοι, νι κοῦ σαν.

Ὁ Θε ός τώ ρα μᾶς τα ρα κου νά ει λί γο, γιά νά ξυ
πνή σου με. Ὄ χι γιά νά βλέ που με τί κά νει ὁ ἕ νας καί 
ὁ ἄλ λος, ἀλ λά γιά νά δοῦ με ἐ μεῖς τί πρέ πει νά κά
νου με, γιά νά βο η θή σου με τόν ἑ αυ τό μας καί γιά νά 
βο η θή σου με τήν κα τά στα σι. Δέν ὠ φε λεῖ τό νά ἀ σχο
λού μα στε μέ τό τί κά νει ὁ ἕ νας καί ὁ ἄλ λος, πα τέ
ρες, ἀλ λά μέ τό τί πρέ πει ἐ μεῖς νά κά νου με, για τί ὁ 
Θε ός γιά μᾶς ἐ πι τρέ πει αὐ τήν τήν δο κι μα σία.

Ἡ ἁ γία Μα ρία ἡ Αἰ γυ πτία ἦ ταν μία γυ ναί κα 
πο λύ ἁ μαρ τω λή. Ἀλ λά ὁ Θε ός τήν κυ νη γοῦ σε, τήν 
πα ρα κο λου θοῦ σε, καί ἤ θε λε κά ποια στι γμή νά τήν 
βο η θή σῃ. Καί ὅ ταν πῆ γε νά προσ κυ νή σῃ τόν Τί μιο 
Σταυ ρό, πρό βα λε ὁ Θε ός αὐ τήν τήν ἀ ό ρα τη δύ να
μι, γιά νά τήν ἐμ πο δί σῃ νά εἰσ έλ θῃ μέ σα στόν ναό. 
Τό τε ἡ ἁ γία Μα ρία ἦλ θε στόν ἑ αυ τό της. Τί ση μαί
νει αὐ τό; Ὅ τι ἡ ἁ γία Μα ρία δέν ἄρ χι σε νά λέῃ: “Ὁ 
Θε ός εἶ ναι ἄ δι κος. Γι α τί δέν μέ ἀ φή νει νά πάω νά 
προσ κυ νή σω; Μή πως μό νο ἐ γώ εἶ μαι ἁ μαρ τω λή; Οἱ 
ἄλ λοι πού μπαί νουν μέ σα δέν εἶ ναι ἁ μαρ τω λοί; Γι
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α τί ἀ φή νει τούς ἄλ λους καί ἐ μέ να δέν μέ ἀ φή νει;”. 
Δέν κά θη σε νά ἀ σχο λη θῇ μέ τό τί κά νουν οἱ ἄλ λοι 
οὔ τε μέ τό ἄν ὁ Θε ός εἶ ναι δί και ος, ἀλ λά κα τά λα βε 
ὅ τι αὐ τό γι νό ταν γιά τίς ἁ μαρ τί ες της.

Αὐ τή εἶ ναι ἡ κα λή προ αί ρε σις, ἡ κα λή θέ λη σις πού 
εἶ χε ἡ Ἁ γία. Ὁ Θε ός τῆς ἔ δω σε μία εὐ και ρία, τήν τα
ρα κού νη σε λί γο, γιά νά κα τα λά βῃ τήν ἁ μαρ τία της. 
Καί ὅ ταν τό κα τά λα βε ἡ ἴ δια καί ἦλ θε στόν ἑ αυ τό 
της, ἔκ λα ψε, με τα νό η σε πο λύ καί πῆ ρε τήν ἀ πό φα σι 
νά ἐγ κα τα λεί ψῃ τόν κό σμο. Στρά φη κε στήν Παν α
γία, τήν ἔ βα λε ὡς ἐγ γυ ή τρια καί τήν πα ρα κά λε σε νά 
συγ χω ρή σῃ τίς ἁ μαρ τί ες της καί νά τήν βο η θή σῃ νά 
προσ κυ νή σῃ τόν Τί μιο Σταυ ρό. Με τά ἐμ πι στεύ θη κε 
τόν ἑ αυ τό της στήν Παν α γία, γιά νά τήν ὁ δη γή σῃ νά 
πάῃ ὅ που Ἐ κεί νη θά τῆς ἔ δει χνε. Βλέ πε τε, δέν πῆ γε 
ὅ που ἤ θε λε αὐ τή, ἀλ λά ὅ που τῆς ἔ δει ξε ἡ Παν α γία. 
Καί γνω ρί ζου με ὅ τι πῆ γε στήν ἔ ρη μο καί ὅ τι ἐ κεῖ 
ἔ ζη σε σα ράν τα ἑ πτά χρό νια. Τά δέ κα ἑ πτά πρῶ τα 
χρό νια εἶ χε πο λύ με γά λο πό λε μο. Τῆς ἔρ χον ταν λο
γι σμοί, τῆς ἔρ χον ταν ἐν θυ μή σεις ἀ πό τά τρα γού δια, 
ἀ πό τά φα γη τά, ἀ πό τά πο τά, ἀ πό τίς ἁ μαρ τί ες πού 
ἔ κα νε. Ἀλ λά αὐ τή δέν ἐ πέ τρε πε οὔ τε ἕ να λο γι σμό 
νά εἰσ έλ θῃ καί νά μο λύ νῃ τήν καρ διά της ἤ νά τραυ
μα τί σῃ τήν σχέ σι της μέ τόν Θεό, δι ό τι εἶ χε ὑ πο σχε θῆ 
ὅ τι ὅ λα αὐ τά θά τά ἐγ κα τα λεί ψῃ. Γι α τί; Δι ό τι εἶ χε 
κα λή θέ λη σι, εἶ χε κα λή προ αί ρε σι. Τό τε βο ή θη σε καί 
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ὁ Θε ός. Καί μέ τήν βο ή θεια τοῦ Θεοῦ «τά ἀ δύ να τα 
πα ρά ἀν θρώ ποις» γί νον ται «δυ να τά»3.

Εἶ ναι νά θαυ μά ζῃ κα νείς, πῶς μία γυ ναί κα ἔ ζη
σε μέ σα στήν ἔ ρη μο τό σα χρό νια. Γι α τί; Δι ό τι εἶ χε 
αὐ τή τήν κα λή θέ λη σι. Εἶ χε κα λή προ αί ρε σι καί ἀ
γω νί σθη κε δυ να μι κά, παρ’ ὅ λο πού εἶ χε τό σο με γά
λες ἁ μαρ τί ες. Ἀλ λά τό πρῶ το καί βα σι κό ποιό ἦ ταν; 
Πῶς ξε κί νη σε; Ἦλ θε «στόν ἑ αυ τό της». Δέν κά θη σε, 
ὅ πως εἴ πα με, νά συγ κρί νῃ τήν ζωή της μέ τούς ἄλ
λους καί νά λέῃ: “Γιά κοί τα ξε, καί αὐ τός πού μπαί
νει τώ ρα μέ σα εἶ ναι ἁ μαρ τω λός. Ἀ φοῦ τόν ξέ ρω. 
Ἔ χει κά νει τό σες ἁ μαρ τί ες. Γι α τί τόν ἀ φή νει ὁ Θε ός 
καί μπαί νει μέ σα καί ἐ μέ να δέν μέ ἀ φή νει νά μπῶ;”. 
Δέν εἶ πε, ὅ τι ὁ Θε ός εἶ ναι ἄ δι κος.

Ἑ πο μέ νως αὐ τό πού ζη τᾷ ὁ Θε ός ἀ πό μᾶς εἶ ναι 
νά κοι τᾶ με τόν ἑ αυ τό μας. Ἡ προ αί ρε σίς μας δέν εἶ
ναι σω στή· δι ό τι, ἄν ἔ χου με σω στή προ αί ρε σι, ὁ Θε ός 
θά βρῇ τρό πο νά μᾶς βο η θή σῃ.

Νά τό ξέ ρε τε αὐ τό, πα τέ ρες. Πά νω ἀ πό ὅ λα νά 
ἔ χου με αὐ τό στόν νοῦ μας: Τί ζη τά ει ἀ πό μᾶς ὁ 
Θε ός σέ κά θε πε ρί πτω σι. Καί αὐ τό πού ζη τά ει ὁ 
Θε ός ἀ πό μᾶς εἶ ναι ἡ ἐ πι στρο φή μας κον τά Του. 
Νά ἐ πι στρέ ψου με ὅ λοι μας. Τί πο τε ἄλ λο. Καί ὅ ταν 
ἐ πι στρέ φου με ἐ μεῖς, ἐ πι στρέ φει ἕ να μέ ρος τῆς Ἐκ
κλη σί ας καί σι γάσι γά δι ορ θώ νε ται ὅ λη ἡ Ἐκ κλη σία. 
Δι ό τι, ἄν προσ έ χου με “τί κά νει ὁ ἕ νας καί τί κά νει 

3. Λουκ. ιη΄ 27.
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ὁ ἄλ λος”, ἐ νῶ ἐ μεῖς κά νου με χει ρό τε ρα ἀ πό αὐ τούς, 
ἐ πει δή κα τα κρί νου με τούς ἀν θρώ πους, τό τε ποιό τό 
ὄ φε λος; Δέν ὠ φε λοῦ με κα νέ να. Δέν βγαί νει κα νέ να 
κέρ δος, ὅ ταν ἀ σχο λού μα στε μέ τούς ἄλ λους. Δι ό τι 
οὔ τε ἐ μεῖς ὠ φε λού μα στε οὔ τε αὐ τοί, ἀλ λά μᾶλ λον 
βλα πτό μα στε. Ἔ τσι ὅ μως δέν μπο ρεῖ νά προ χω ρή σῃ 
ἡ Ἐκ κλη σία.

Ὅ λα αὐ τά τά εἶ πα μέ ἀ φορ μή τό θέ μα τοῦ κο
ρω νοϊοῦ, γιά νά μή ἀ κοῦ τε τά διά φο ρα σε νά ρια πού 
λέ γον ται ἐ δῶ καί ἐ κεῖ, δι ό τι δέν γνω ρί ζου με τί θά 
γί νῃ. Ὅ πως καί νά ἔ χῃ τό πρᾶ γμα, ὁ Ἀν τί χρι στος 
θά ἔλ θῃ, ἀ φοῦ ἡ Ἐκ κλη σία τό ἔ χει πεῖ. Ὅ μως πό τε 
θά ἔλ θῃ, δέν ξέ ρου με. Ἐ μεῖς ἄς εἴ μα στε ἕ τοι μοι. Ἐξ 
ἄλ λου καί ὁ Ἀν τί χρι στος νά ἔλ θῃ, τί μᾶς πει ρά ζει 
ἐ μᾶς; Ἐ πά νω ἀ πό ὅ λα εἶ ναι ὁ Χρι στός. Τί, δη λα δή, 
ὁ Ἀν τί χρι στος εἶ ναι ἐ πά νω ἀ πό τόν Χρι στό; Ἀ φοῦ 
στό τέ λος ὁ Χρι στός θά νι κή σῃ. Δέν θά νι κή σουν οἱ 
ἄν θρω ποι ἤ τά σχέ δια τῶν ἀν θρώ πων. Ἐ άν ἐ μεῖς 
πι στεύ ου με στόν Θεό, «εἰ ὁ Θε ός μεθ’ ἡ μῶν, οὐ δείς 
καθ’ ἡ μῶν». Νά μή συγ χυ ζό μα στε καί τα ρα ζό μα
στε καί στε νο χω ρι ό μα στε. Μό νο νά με τα νο οῦ με. Νά 
ἔ χου με σω στή με τά νοια καί ἐ πι στρο φή στόν Θεό. 
Αὐ τό νά κοι τά ξου με. Καί ἄν δέν τα πει νω θοῦ με, δέν 
μπο ρεῖ νά ἔλ θῃ τό ἔ λε ος τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας.

Θά δι α βά σου με τώ ρα κά τι ἀ πό τόν ἀβ βᾶ Βαρ σα
νού φιο, πού καί στήν ἐ πο χή του ὑ πῆρ χε κά τι ἀν τί
στοι χο μέ αὐ τό πού συμ βαί νει σή με ρα.
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«Πα ρά κλη ση τῶν Πα τέ ρων πού ἡ σύ χα ζαν
στό Κοι νό βιο πρός τό με γά λο Γέ ρον τα,

σχε τι κά μέ τόν κό σμο:
Ἐ πει δή κιν δυ νεύ ει ὁ κό σμος, σέ πα ρα κα

λοῦ με ὅ λοι νά ἱ κε τεύ σεις τήν ἀ γα θό τη τα τοῦ 
Θεοῦ νά ἀ πο σύ ρει τό (ἀ πει λη τι κό) Του χέ ρι 
καί νά βά λει τή ρομ φαία πί σω στή θή κη της. 
Στά σου ἀ νά με σα σ’ αὐ τούς πού ἔ πε σαν καί 
σ’ αὐ τούς πού στέ κουν μέ τό ἅ γιο θυ μί α μα 
τῆς προσ ευ χῆς σου καί στα μά τη σε τόν ἐξ ο λο
θρευ τή. Ὕ ψω σε τό ἅ γιο θυ σι α στή ριο (τῆς ἁ γι
α σμέ νης πα τρι κῆς καρ δι ᾶς σου) στά ὁ λό φω τα 
καί ἅ για δώ μα τα τοῦ οὐ ρα νοῦ καί θά παύ σει 
ἡ ὀρ γή τοῦ Θεοῦ. Καί σοῦ δε ό μα στε καί σέ 
πα ρα κα λοῦ με, λυ πή σου τόν κό σμο πού χά νε
ται. Θυ μή σου ὅ τι ὅ λοι εἴ μα στε μέ λη σου. Δεῖ
ξε καί στήν πα ροῦ σα στι γμή τήν εὐ σπλαγ χνία 
σου καί τά θαυ μά σια τοῦ Θεοῦ, δι ό τι σ’ Αὐ τόν 
ἀ νή κει ἡ δό ξα στούς αἰ ῶ νες. Ἀ μήν.

Ἀ πό κρι ση Βαρ σα νου φίου:
Ἀ δελ φοί, βρί σκο μαι σέ πέν θος καί σέ ὀ δυρ

μό γιά τήν ὀρ γή τοῦ Θεοῦ πού κρέ με ται πά νω 
ἀ πό τήν ἀν θρω πό τη τα, δι ό τι ὅ λα ὅ σα κά νου
με εἶ ναι ἀν τί θε τα ἀ πό τό θέ λη μα τοῦ Θεοῦ. Ὁ 
Κύ ρι ος εἶ πε· “ἄν ἡ ἀ ρε τή σας δέν ξε πε ρά σει 
τήν ἀ ρε τή τῶν Γραμ μα τέ ων καί τῶν Φα ρι σαί
ων, δέν θά εἰσ έλ θε τε στή Βα σι λεία τοῦ Θεοῦ” 
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(Ματθ. ε΄ 20). Ἐ μεῖς ὅ μως πή γα με στό τε λεί
ως ἀν τί θε το· ξε πέ ρα σε ἡ πα ρα νο μία μας κα
τά πο λύ τήν πα ρα νο μία καί τῶν ἀλ λο πί στων. 
Καί εἶ ναι πολ λοί αὐ τοί πού πα ρα κα λοῦν τή 
φι λαν θρω πία τοῦ Θεοῦ νά παύ σει τήν ὀρ γή ἀ
πό τόν κό σμο –καί κα νέ νας βέ βαια δέν εἶ ναι 
πιό φι λάν θρω πος ἀ πό τό Θεό– ἀλ λά δέν θέ
λει νά δώ σει ἔ λε ος, δι ό τι ἀν τι στέ κε ται τό πλῆ
θος τῶν ἁ μαρ τι ῶν πού γί νον ται στόν κό σμο. 
Ὑ πάρ χουν δέ τρεῖς ἄν δρες πού, μέ τή Χά ρη 
τοῦ Θεοῦ, ἔ φθα σαν στόν τέ λειο βα θμό τῆς ἀ
να γεν νή σε ώς τους καί ὑ πη ρε τοῦν ἀ φο σι ω μέ νοι 
τό θέ λη μά Του, οἱ ὁ ποῖ οι ξε πέ ρα σαν τά ὅ ρια 
τῆς ἀν θρώ πι νης φύ σης καί ἔ λα βαν ἐξ ου σία νά 
λύ νουν καί νά δέ νουν, νά συγ χω ροῦν καί νά μή 
συγ χω ροῦν ἁ μαρ τί ες. Αὐ τοί στέ κουν ἄ γρυ πνοι 
μπρο στά στήν ἀ πει λού με νη συμ φο ρά καί ἀ γω
νί ζον ται ὥσ τε νά μήν κα τα στρα φεῖ ἀ κα ρι αί ως 
καί ὁ λο σχε ρῶς ὅ λος ὁ κό σμος, ἡ Οἰ κου μέ νη. 
Πρα γμα τι κά, μέ τίς εὐ χές τους, ὁ Κύ ρι ος πα
ρα τεί νει μα ζί μέ τή δο κι μα σία καί τό ἔ λε ός 
Του. Λέ χθη κε δέ πρός αὐ τούς ὅ τι γιά λί γο χρό
νο θά κρα τή σει ἀ κό μη ἡ ὀρ γή. Μα ζί μ’ αὐ τούς 
λοι πόν εὐ χη θῆ τε καί σεῖς. Οἱ εὐ χές δέ αὐ τῶν 
τῶν τρι ῶν συν αν τι οῦν ται στήν εἴσ ο δο τοῦ ἄ
νω Θυ σι α στη ρίου τοῦ Πα τρός τῶν Φώ των. Καί 
συγ χαί ρουν ὁ ἕ νας μέ τόν ἄλ λο καί συν α γάλ
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λον ται στά ἐ που ρά νια. Ὅ ταν πά λι στρα φοῦν 
πρός τή γῆ συμ πεν θοῦν καί συγ κλαί ουν καί 
συν ο δύ ρον ται γιά τά κα κά ἐ κεῖ να πού γί νον ται 
καί κι νοῦν τήν ὀρ γή τοῦ Θεοῦ. Εἶ ναι δέ αὐ τοί ὁ 
Ἰ ω άν νης στή Ρώ μη, ὁ Ἠ λί ας στήν Κό ριν θο καί 
ἕ νας ἄλ λος στήν ἐ παρ χία τῶν Ἱ ε ρο σο λύ μων. 
Πι στεύω δέ ὅ τι θά ἐ πι τύ χουν νά ἀ πο σπά σουν 
τό ἔ λε ος τοῦ Θεοῦ. Ναί θά τό ἐ πι τύ χουν. Ἀ μήν. 
Ὁ Θε ός μου (πού χα ρί ζει τό ἔ λε ός Του σέ μέ
να τόν ἀ νά ξιο), νά σᾶς ἐν δυ να μώ σει, ὥ στε νά 
ἀ κού σε τε καί νά ση κώ σε τε τό βά ρος καί τήν ὀ
δύ νη πού προ κα λοῦν αὐ τά πού σᾶς εἶ πα, δι ό τι 
εἶ ναι ἀ πρόσ ι τα σέ ὅ σους δέν ἔ χουν τό χά ρι σμα 
νά τά ἐν νο ή σουν»4.

Βλέ πε τε, ὅ τι καί ὁ ἅ γι ος Βαρ σα νού φι ος, πού ἔ ζη
σε τόν στ΄ αἰ ῶ να, ὁ πό τε ὑ πῆρ χε κά ποια ἀν τί στοι χη 
δυσ κο λία σέ ὅ λο τόν κό σμο, ἔ λε γε ὅ τι οἱ ἄν θρω
ποι ὅ,τι κά νουν εἶ ναι ἀν τί θε το πρός τό θέ λη μα τοῦ 
Θεοῦ. Καί ἐ μεῖς σάν ἄν θρω ποι ἔ χου με ξε φύ γει ἀ πό 
αὐ τό πού θέ λει ὁ Θε ός.

Ἕ νας ἀ σκη τής κά πο τε ἔ λε γε στόν ἑ αυ τό του: “Ἄν 
καί εἶ μαι τό σα χρό νια στήν ἔ ρη μο, δέν ἔ χω κά νει τό 
θέ λη μα τοῦ Θεοῦ. Δέν κα τά φε ρα οὔ τε μία ἡ μέ ρα νά 
κά νω τό θέ λη μα τοῦ Θεοῦ. Αὔ ριο θά ἀ γω νι σθῶ νά 

4. Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου, Κείμενα διακριτικά καί ἡσυχαστικά 
(Ἐρωταποκρίσεις), ἐκδ. Ἑτοιμασία, Ἱ. Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, 
Καρέας 1997, τόμ. Γ΄, 569, σελ. 5963.
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κά νω τό θέ λη μα τοῦ Θεοῦ”. Ὁ πό τε δέν κά θη σε στό 
κελ λί του νά κά νῃ προσ ευ χή, ἀλ λά, ὅ πως ἔ κα νε κά
θε ἡ μέ ρα, πῆ ρε μία σακ κού λα μέ σι τά ρι καί πῆ γε 
στόν μύ λο γιά νά ἀ λέ σῃ. Μό λις ὅ μως ἔ φθα σε στόν 
μύ λο, ἔρ χε ται κά ποι ος ἄλ λος καί τοῦ λέ ει: “Πά τερ, 
μπο ρῶ νά ἀ λέ σω ἐ γώ, δι ό τι βιά ζο μαι;”. “Ἄ λε σε”, 
τοῦ λέ ει, δι ό τι σκέ φθη κε: “ὁ Θε ός τί θέ λει τώ ρα ἀ πό 
μέ να; Νά τοῦ δώ σω τήν θέ σι μου”. Μό λις ὅ μως τε
λεί ω σε αὐ τός, ἔρ χε ται ἄλ λος. Ἔ τσι πέ ρα σε ὅ λη ἡ ἡ
μέ ρα καί ἔρ χον ταν κά θε λί γο καί και νού ρι οι καί στό 
τέ λος ἔ φυ γε πί σω χω ρίς νά ἀ λέ σῃ τό σι τά ρι. Εἶ χε 
τό τε τήν πλη ρο φο ρία, ὅ τι “σή με ρα ἔ κα νες τό θέ λη μα 
τοῦ Θεοῦ”. Βλέ πε τε; Πρέ πει νά κοι τᾶ με κά θε στι
γμή στήν ζωή μας, ποιό εἶ ναι τό θέ λη μα τοῦ Θεοῦ.

Στόν ἅ γιο Ἐ φραίμ τόν Κα του να κι ώ τη, πού ὅ πως 
ξέ ρε τε εἶ χε δύσ κο λο Γέ ρον τα, κά θε ἡ μέ ρα τοῦ ἐρ
χό ταν λο γι σμός νά φύ γῃ. Ἔ λε γε: “Ἄς φύ γω αὔ ριο”. 
Με τά ἔ λε γε: “Ἄς φύ γω τήν ἄλ λη ἑ βδο μά δα”. Με τά: 
“Ἄς φύ γω τό Πά σχα, τά Χρι στού γεν να κ.λπ.”. Ἔ τσι 
πέ ρα σαν σα ράν τα χρό νια ἐ κεῖ μα ζί μέ τόν Γέ ρον τά 
του. Ὅ ταν ἐκ οι μή θη ὁ Γέ ρον τάς του καί πῆ γε νά τόν 
ἀ πο χαι ρε τί σῃ κα τά τόν τε λευ ταῖο ἀ σπα σμό, αἰ σθάν
θη κε μέ σα του ὅ τι αὐ τό πού ἔ κα νε ἦ ταν τό θέ λη μα 
τοῦ Θεοῦ καί ὅ τι αὐ τό θά τόν ὡ δη γοῦ σε στήν σω
τη ρία του. Αἰ σθάν θη κε μία πλη ρο φο ρία μέ σα του: 
“Ἄν δέν ἔ κα νες αὐ τό, πού ἦ ταν τό θέ λη μα τοῦ Θεοῦ 
στήν ζωή σου, καί ἔ φευ γες, θά χα νό σουν”. Αὐ τή τήν 
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πλη ρο φο ρία εἶ χε. Καί ἔ λε γε στόν Θεό: “Κα λά, για τί 
δέν μοῦ τό ἔ λε γες; Γι α τί, Θεέ μου, δέν μέ πλη ρο
φό ρη σες, ὅ τι αὐ τό ἦ ταν τό θέ λη μά Σου, γιά νά μή 
τα λαι πω ροῦ μαι;”. Καί ἔ λα βε τήν ἀ πάν τη σι: “Δι ό τι 
ἤ θε λα νά δῶ τήν προ αί ρε σί σου”.

Γι’ αὐ τό, πα τέ ρες, νά κά νου με ὑ πο μο νή καί νά ἔ
χου με πάν το τε ἕ να κα λό λο γι σμό. Νά ἔ χου με σω στή 
προ αί ρε σι καί νά ἀ να ρω τι ό μα στε, τί ζη τά ει ἀ πό μᾶς 
ὁ Θε ός. Ὁ Θε ός μᾶς τα ρα κου νά ει με ρι κές φο ρές, γιά 
νά ξυ πνή σου με.

Τό 1978, πού ἔ γι ναν οἱ σει σμοί στήν Θεσ σα λο
νί κη, ἐ γρά φη ἕ να βι βλίο πού ἔ λε γε: «Ἡ ἀ γά πη τοῦ 
Θεοῦ σεί ει τήν γῆ»5. Καί ὁ ἅ γι ος Παΐ σι ος, πού ἦ
ταν τό τε στήν Σου ρω τή, ἔ λε γε: «Νά πᾶ με στό Ἅ
γι ον Ὄ ρος νά δέ σου με τήν Θεσ σα λο νί κη, γιά νά μή 
κου νι έ ται». Ἄλ λο τε πά λι ὁ ἴ δι ος, ὅ ταν τοῦ ἔ λε γαν 
γιά κά ποι ους πού εἶ χαν πό νο καί στε νο χώ ρι ες καί 
τα λαι πω ρί ες, ἔ λε γε: «Τί φταῖ νε αὐ τοί οἱ ἄν θρω ποι 
καί τα λαι πω ροῦν ται, ἄν ἐ γώ, τό χα μέ νο, δέν εἶ μαι 
ἅ γι ος γιά νά τούς βο η θή σω;». Βλέ πε τε; Τήν εὐ θύ νη 
τήν ἔ ρι χνε ἐ πά νω του. Δέν τήν ἔ ρι χνε στούς ἀν θρώ
πους πού ὑ πέ φε ραν. Αὐ τό τό πνεῦ μα νά ἔ χου με, 
πα τέ ρες. Πάν το τε νά ἔ χου με αὐ τή τήν διά θε σι, ὅ τι 
ἐ μεῖς πρέ πει νά δι ορ θω θοῦ με καί με τά θά δι ορ θω
θοῦν καί οἱ ἄλ λοι.

5. Πρβλ. Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Ἡ ἀγάπη σείει τήν γῆ, ἐκδ. «Ὀρθό 
δο ξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1978.
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Καί τό Εὐ αγ γέ λιο πού ἀ κού σα με προ χθές στήν 
Ἐκ κλη σία, μέ τήν γυ ναῖ κα πού τήν συν έ λα βαν ἐπ’ 
αὐ το φώ ρῳ νά μοι χεύῃ, τό ἴ διο πρᾶ γμα το νί ζει. Σύμ
φω να μέ τόν νό μο ἔ πρε πε νά τήν λι θο βο λή σουν. Ὁ 
Χρι στός δέν ἀ πέρ ρι ψε τόν Νό μο αὐ τό, ἀλ λά τούς 
εἶ πε: Ἐν τά ξει, νά τήν λι θο βο λή σε τε. Ἀλ λά ὁ ἀ να
μάρ τη τος ἄς ρί ξῃ πρῶ τος τόν λί θο. Καί τό τε ὅ λοι ἔ
φυ γαν καί κα νείς δέν τήν λι θο βό λη σε. Καί ὁ Χρι στός 
εἶ πε: Οὔ τε ἐ γώ σέ λι θο βο λῶ πού εἶ μαι ὁ ἀ να μάρ τη
τος. Ἦλ θε ἡ Και νή Δι α θή κη, ἦλ θε ἡ Χά ρις τοῦ Θεοῦ. 
Δέν τι μω ρεῖ ὁ Θε ός, ἀλ λά θέ λει καί πε ρι μέ νει τήν 
ἐ πι στρο φή μας. Γι’ αὐ τό τῆς εἶ πε: «Πο ρεύου καί 
μη κέ τι ἁ μάρ τα νε»6, δι ό τι θέ λει νά μή ἁ μαρ τά νου με 
καί νά ἐ πι στρέ ψου με κον τά Του.

Γι’ αὐ τό νά προσ έ χου με, πα τέ ρες! Ἔ χου με τό σα 
μέ σα μας. Νά μή ἐ πι βα ρύ νου με τόν ἑ αυ τό μας πε
ρισ σό τε ρο. Τοὐ λά χι στον νά μή κα τα κρί νου με τούς 
ἀν θρώ πους, ὅ ποι οι καί νά εἶ ναι αὐ τοί. Καί νά κοι
τά ξου με νά δι ορ θω θοῦ με. Νά δοῦ με, ποῦ φταῖ με ἐ
μεῖς καί νά δι ορ θω θοῦ με. Ἐ δῶ μέ σα στό μο να στή ρι 
τά πρά γμα τα εἶ ναι ἁ πλᾶ. Τό μο να στή ρι εἶ ναι ὁ ἰ δα
νι κώ τε ρος χῶ ρος, ὅ που μπο ρεῖ κα νείς νά ἀ να πτυ χθῇ 
πνευ μα τι κά, φθά νει νά τό ἀ ξι ο ποι ή σῃ σω στά. Εἶ ναι 
οἱ ἀ κο λου θί ες πού ἔ χου με, εἶ ναι ἡ τρά πε ζα, εἶ ναι οἱ 
ἀ να γνώ σεις, εἶ ναι τό δι α κό νη μα, εἶ ναι τά πνευ μα τι
κά μας. Μέ αὐ τά, ἄν ἀ σχο λη θῇ κα νείς, τε λεί ω σε· ἡ 

6. Ἰωάν. η΄ 11.
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σω τη ρία του εἶ ναι εὔ κο λη. Γι α τί νά ἀ σχο λού μα στε 
μέ ἄλ λα πρά γμα τα καί νά στε νο χω ρι ό μα στε καί νά 
ψυ χραι νό μα στε καί με τα ξύ μας;

Τώ ρα οἱ πε ρι στά σεις τό κα λοῦν νά εἴ μα στε πιό 
σο βα ροί μο να χοί. Νά μή πα ρε ξη γού μα στε μέ μι κρο
πρά γμα τα με τα ξύ μας καί στε νο χω ρι ό μα στε καί 
ψυ χραι νό μα στε, ἀλ λά νά κοι τᾶ με πῶς θά βο η θή
σου με ὅ λοι κα τά τήν δύσ κο λη αὐ τή κα τά στα σι. Ὁ 
Θε ός ἀ πό μᾶς αὐ τό πε ρι μέ νει. Καί σκέ φθη κα, ἐ πει
δή ὑ πάρ χει αὐ τή ἡ δο κι μα σία μέ τήν παν δη μία, νά 
κά νου με καί ἐ μεῖς σάν μο να στή ρι κά τι πα ρα πά νω 
ἀ πό τίς ἀ κο λου θί ες πού κά νου με. Ἄν μπο ροῦ με κά
θε μέ ρα νά κά νου με μία Πα ρά κλη σι γι’ αὐ τή τήν 
κα τά στα σι στήν Ἁ γία Ἀ να στα σία με τά τό Ἀ πό δει
πνο. Πάν τα νά ὑ πάρ χῃ ἕ νας ἱ ε ρέ ας καί ὅ σοι θέ λουν 
νά κά νουν Πα ρά κλη σι γι’ αὐ τό τό θέ μα, νά πη γαί
νουν ἐ κεί νη τήν ὥ ρα στήν Ἁ γία Ἀ να στα σία. Καί ὁ 
κα θέ νας στό κελ λί του ὅ σο μπο ρεῖ νά κά νῃ λί γη 
προσ ευ χή. Ἄς ἀρ χί σου με μέ τήν Πα ρά κλη σι πρῶ τα 
καί με τά βλέ που με, ἄν θά κά νου με καί κά τι πα ρα
πά νω. Καί νά εὐ χη θοῦ με σι γάσι γά αὐ τή ἡ δο κι μα
σία νά τε λει ώ σῃ καί νά δώ σῃ ὁ Θε ός εἰ ρή νη στόν 
κό σμο Του.

Ἐ γώ βλέ πω ὅ τι πολ λοί ἄν θρω ποι ὠ φε λή θη καν. 
Κά νουν προσ ευ χές, πα ρα κα λοῦν τόν Θεό, με λε τοῦν, 
ἔρ χον ται σέ συν αί σθη σι. Λέ γουν: “Ὁ Θε ός μᾶς τι μω
ρεῖ, δι ό τι καί ἐ μεῖς δέν ἀ ξι ο ποι ή σα με σω στά αὐ τά 
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πού εἴ χα με στήν ζωή μας”. Αὐ τοί πού ἔ χουν κα λή 
διά θε σι, θά ὠ φε λη θοῦν. Καί πι στεύω ὅ τι μέ σα ἀ πό 
αὐ τό τό κα κό θά βγῇ κά τι κα λό, τοὐ λά χι στον γι’ 
αὐ τούς πού ἔ χουν κα λή διά θε σι. Μέ σα ἀ πό αὐ τή 
«τήν μπό ρα τήν δαι μο νι κή θά ἔλ θῃ καί ἡ λι α κά δα ἡ 
θεϊ κή»7. 

Γι’ αὐ τό νά μή ἀ νη συ χοῦ με, πα τέ ρες. Ἐ μεῖς ἔ
χου με τόν στό χο μας. Θά ἀ γω νι σθοῦ με σ’ αὐ τό πού 
ὀ φεί λου με νά κά νου με «καθ’ ἡ μέ ραν»8, δι ό τι τό αὔ
ριο δέν εἶ ναι στά χέ ρια μας. Ἔ χου με τήν ση με ρι νή 
ἡ μέ ρα. Πῶς θά δου λέ ψου με σή με ρα; Αὐ τό νά κοι
τά ξου με. Μή σκε πτό μα στε γιά αὔ ριο καί με θαύ ριο. 
Ὅ ταν θά ἔλ θῃ ἡ αὐ ρι α νή ἡ μέ ρα, πά λι θά εἶ ναι ση
με ρι νή καί ἐ κεί νη ἡ ἡ μέ ρα. Ἐ άν λοι πόν μά θου με νά 
δου λεύ ου με σω στά κά θε ἡ μέ ρα, ὅ λη μας τήν ζωή θά 
δου λεύ ου με σω στά. Ἐ νῶ, ἐ άν ἀ φή νου με τήν ἡ μέ ρα 
νά πε ρά σῃ μά ταια καί σκε πτό μα στε τί θά γί νῃ με
τά ἀ πό πέν τε καί δέ κα καί εἴ κο σι χρό νια, τό τε δέν 
πρό κει ται νά κά νου με τί πο τε στήν ζωή μας καί θά 
φύ γου με ἀ πό αὐ τόν τόν κό σμο, χω ρίς νά ἔ χου με πά
ρει τί πο τε μα ζί μας.

7. Μαρτυρίες Προσκυνητῶν, Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (1924
1994), ἐπιμελείᾳ Νικ. Ζουρνατζόγλου, ἐκδ. «Ἁγιοτόκος Καππαδοκία», 
Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 90.
8. Λουκ. θ΄ 23.



85

ΕΙΣ ΜΝΗ ΜΟ ΣΥ ΝΟΝ ΑΙ Ω ΝΙ ΟΝ
ΤΟΥ ΜΑ ΚΑ ΡΙ ΣΤΟΥ π. ΕΥ ΣΕ ΒΙ ΟΥ ΒΙΤ ΤΗ

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

Ἡ μορ φή τοῦ μα κα ρι στοῦ π. Εὐ σε βίου Βίτ τη χα
ρά χθη κε βα θειά καί ἀ νε ξί τη λα στήν μνήμη καί 

στήν καρ διά τῶν πνευ μα τι κῶν του τέ κνων καί τῶν ἐν 
Χρι στῷ ἀ δελ φῶν του. Τό πο λυ διά στα το καί πλού σιο 
σέ καρ πούς κοι νω νι κό, ἱ ε ρα πο στο λι κό, ἱερα τι κό καί 
ποι μαν τι κό του ἔρ γο στήν Σκανδιναυία, ἰ δι αίτερα 
στήν Σου η δία, καί στήν Ἑλ λά δα κα τό πιν, ἡ ἀσκητική 
του βι ο τή, ἡ ἀ νε πα νά λη πτη σέ εὐ αι σθησία καί ψυ χο
γνω σία συγ γρα φι κή του πα ρα γω γή, ἡ ὀρθοδοξία τοῦ 
φρο νή μα τός του καί ἡ ἐκ κλη σι α στι κή του ἀ κε ραι ό
της, ἀλ λά κυ ρί ως καί προ πάν των ἡ ἁ γι ό της τῆς καρ
δί ας του, βε βαι ώ νουν κα θέ να πού τόν ἐ γνώ ρι σε ἐν 
ζωῇ ἤ ἔ μα θε γι’ αὐ τόν με τά τήν κοί μη σί του, ὅ τι ἦ ταν 
σκεῦ ος ἐκ λο γῆς τῆς Χά ρι τος τοῦ Θεοῦ.

Ἡ πο λυ τά λαν τη προσ ω πι κό τη τά του χα ρι τώ θηκε 
πο λύ ἀ πό τόν Κύ ριο, δι ό τι ἦ ταν τα πει νός. Ἡ ἀ στεί
ρευ τη ἀ γά πη του δέν μει ώ θη κε οὔ τε ἀλ λοι ώ θη κε ἀ πό 
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τά σκλη ρά κτυ πή μα τα τῶν δο κι μα σι ῶν, ἀλ λά ἔ μει νε 
μέ χρι τέ λους ἀ γά πη φι λό θεη, χρι στο ειδής, καρπός 
τοῦ Ἁ γίου Πνεύ μα τος. Τό φω τει νό του πρόσ ω πο δέν 
ἔ χα σε τήν λαμ πρό τη τά του οὔ τε καί τήν ὥ ρα τῆς δει
νῆς ἀ σθέ νει ας τοῦ καρ κί νου, οὔ τε ἀ κό μη καί ὅταν ἡ 
μα κα ρία του ψυ χή εἶ χε πιά ἀ φήσει τό πολύα θλο σῶ
μα του. Ὁ ἀ πέ ριτ τος τά φος του δέ χθη κε ἕ να σῶ μα 
στο λι σμέ νο μέ τήν θεία λαμ πρό τη τα, τήν ἴ δια στι γμή 
πού ἡ ψυ χή του ὁ λό λαμ πρη εἰσ ήρ χε το στά πάμ φω τα 
δώ μα τα τῆς ἐ που ρα νίου Ἱ ε ρου σα λήμ.

Ὁ μα κα ρι στός Κα θη γού με νος τῆς Ἱ ε ρᾶς Μονῆς μας, 
Ἀρ χι μαν δρί της Γε ώρ γι ος Κα ψά νης, μέ τόν ὁποῖ ον ὁ 
π. Εὐ σέ βι ος συν ε δέ θη μέ πο λύ στε νούς πνευ μα τι
κούς δε σμούς, ἔ λε γε καί δι ε βε βαί ω νε, ὅ τι ὁ π. Εὐ
σέ βι ος εἶ ναι ἐ φά μιλ λος τῶν με γά λων Γε ρόν των τῆς 
ἐ πο χῆς μας, Παϊ σίου, Πορ φυ ρίου κ.λπ. (σή με ρα κα
τα τα γέν των στό Ἁ γι ο λό γιο τῆς Ἐκ κλη σί ας ἀ πό τό 
σε πτό Οἰ κου με νι κό Πα τρι αρ χεῖο).

Ὁ π. Εὐ σέ βι ος Βίτ της, ὁ εὐ λο γη μέ νος ἄν θρω πος 
τοῦ Θεοῦ, ὁ «ἀφ’ ἡ λίου ἀ να το λῶν εὐ γε νής»1, γεννή
θη κε στό ἱ στο ρι κό χω ριό Βλά στη τῆς Μα κε δο νί ας, 
στήν Ἑλ λά δα. Προι κι σμέ νος μέ ἐξ αι ρε τι κή εὐ φυΐα 
καί σπά νι ες ἱ κα νό τη τες, τε λεί ω σε μέ ἄ ρι στα τίς ἐγ
κύ κλι ες καί παν ε πι στη μι α κές του σπου δές.

 Πε ρί που 10 χρό νια ἀρ γό τε ρα, πλη γω μέ νος ἀ πό 
τούς ἀν θρώ πους καί μή θέ λον τας, λό γῳ τῆς λε πτό

1. Πρβλ. Ἰώβ α΄ 3.
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τη τος τῆς καρ δι ᾶς του, νά πλη γώ σῃ αὐ τούς πού τόν 
πλή γω σαν, ἔ φυ γε στό ἐξ ω τε ρι κό. Μετά ὀλιγό μη νη 
δι α μο νή στήν Γαλ λία, ἦλ θε πρός τά τέλη τοῦ 1961 
στήν Σου η δία γιά πε ραι τέ ρω σπουδές στήν θεολογία. 
Ἀ ξι ο ποι ών τας χρι στο κεν τρι κά τήν πηγαία ἀγά πη του, 
ἐ πι δό θη κε, πα ράλ λη λα, στήν φιλαν θρωπία καί στήν 
ἀ νι δι ο τε λῆ ἐξ υ πη ρέ τη σι τῶν πολλῶν ἀναγκῶν τῶν 
ἑλ λή νων με τα ναστῶν, καί ἀπό τό κα λο καί ρι τοῦ 1965, 
ὡς ἄ μι σθος ἱ ερεύς, ἀναλώθηκε ἐ πί πλέ ον καί στήν 
ἱ ε ρα τι κή καί ἱ εραποστο λι κή δραστηριότητα, στήν ποι
μαν τι κή τῶν πνευ μα τι κῶν τέ κνων πού τοῦ ἐμπιστεύ
θη κε ὁ Κύ ριος, στήν συγγρα φή ἀναριθμή των ἐ πιστο
λῶν γιά τόν στη ρι γμό καί τήν πα ρη γο ρία τους. Καί 
ὅ λα αὐ τά με τά τήν ἀ ναγ καία βιοποριστική ἐρ γα σία 
του. Μία δι αρ κής θυ σι α στική προσ φο ρά πού ἐ πε
κτείνε το ἀ κόμη καί στήν Δα νία καί Νορβη γία.

Πι ε ζό με νος ἀ πό δύσ κο λες ἐξ ω τε ρι κές κα τα στά
σεις καί πο θών τας τόν ἡ συ χα στι κό βίο, ἀ πο σύρ θηκε 
τό 1972 σέ ἕ να ἀ πο μο νω μέ νο πα λαιό σπί τι στό δά
σος κον τά στό Ραῖτ βικ τῆς Σου η δί ας, τό ὁ ποῖο με
τέ τρε ψε σέ ἡ συ χα στή ριο ἀ φι ε ρω μέ νο στόν ἅ γιο Νι
κό λαο. Ἐ κεῖ ἐ πι δό θη κε ἀ πο κλει στι κά στήν ἄ σκη σι 
καί στήν προσ ευ χή, ἀλ λά, με τά ἀπό κά ποιο χρο νι κό 
διά στη μα, συ νέ χι σε νά στη ρί ζῃ καί πά λι τά πνευ μα
τι κά του τέ κνα, κυ ρί ως μέ σῳ ἐ πι στο λῶν.

Τό παν έ μορ φο αὐ τό ἡ συ χα στή ριο, ὅ ταν ὁ Κύ ριος 
θέ λη σε ὁ ἀ κά μα τος ἐρ γά της του νά ἐ πι στρέ ψῃ ἄ κων 
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τό 1980 πί σω στήν Ἑλ λά δα, συν τη ρή θη κε ἐ πί τρι άν
τα πέν τε χρό νια ἀ πό ἕ ναν σύλ λο γο εὐ σε βῶν πνευ
μα τι κῶν του τέ κνων. Με τά ἀ πό μία πρόσ φα τη κα τα
στρο φι κή πυρ κα γιά, τό ἡ συ χα στή ριο ἀ ναστηλώ θη κε 
ἀ πό τόν σύλ λο γο αὐ τόν, ἀ πο κα τα στά θη κε στήν ἀρ
χι κή του ὀ μορ φιά καί πα ρα χω ρή θη κε στήν Ἱ ε ρά Μη
τρό πο λι Σου η δί ας καί πά σης Σκαν δι ναυ ί ας, ὥ στε νά 
ἀ πο τε λῇ στό δι η νε κές ἁ πτή μαρ τυ ρία τῶν ἱερα πο
στο λι κῶν κό πων καί ἀ σκη τι κῶν ἱ δρώ των μι ᾶς ψυ χῆς 
πού ἀ γά πη σε τόν Χρι στό καί τούς ἀ δελ φούς τοῦ 
Χρι στοῦ μέ τό πλή ρω μα τῆς ἀ γά πης.

Ἡ Ἑλ λά δα δέ χθη κε πί σω τόν π. Εὐ σέ βιο ταλαιπω
ρη μέ νο ἀ πό τήν ὀ δυ νη ρή ἐμ πει ρία τῆς «ἀ πο τυ χί ας» 
τοῦ πο λύ μο χθου ἔρ γου του στίς βό ρει ες ἐ σχα τι ές 
τῆς Εὐ ρώ πης, ὅ μως τόν δέ χθη κε φορ τω μέ νο μέ τούς 
μυ στι κούς καρ πούς πού μό νο μέ τέ τοι ες «ἀ πο τυχί
ες» ἀ πο θη σαυ ρί ζον ται στήν ἀ πο θή κη τοῦ Οὐ ρα νίου 
Γε ωρ γοῦ. Μέ τούς μυ στι κούς αὐ τούς καρ πούς εἶ χαν 
τε θῆ οἱ βά σεις, τό ἐ φαλ τή ριο, γιά με γα λύ τερες ἀ να
βά σεις. Τήν ἀ πο κά λυ ψι τῶν προσ ω πι κῶν του ἀ να βά
σε ων στήν ὑ ψο ποιό πο ρεία τῆς ἀ λη θι νῆς προσ ευ χῆς 
ὁ π. Εὐ σέ βι ος κα τα χώ ρι σε στό βι βλίο του «Κύ ριε, 
δί δα ξον ἡ μᾶς προσ εύ χε σθαι»2, τό ὁ ποῖο ἔ γρα ψε στά 
σου η δι κά τό 1973 καί δη μο σί ευ σε τό 1984. Τά πνευ
μα τι κά του τέ κνα στήν Σου η δία παρη γο ρή θη καν μέ 

2. Ὁ τίτλος μέ τόν ὁποῖο τό βιβλίο «Ἀναβάσεις» κυκλοφόρησε στά 
σουηδικά.
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τό βι βλίο, στη ρί χθη καν, τόν ἀγάπη σαν πε ρισ σό τε ρο, 
ἔ στω κι ἄν δέν μπο ροῦ σε νά εἶ ναι κον τά τους σω
μα τι κά.

Τήν ἀ πό στα σι, πού τόν χώ ρι ζε ἀ πό τούς ἀν θρώ
πους πού ἀ γά πη σε στήν Σου η δία, τήν κα τάρ γη σε μέ 
μία μυ στι κή γέ φυ ρα, μέ μία συμ φω νία μέ τόν Κύ
ριο, πού τήν δι α τύ πω σε μέ τά ἀ κό λου θα λό για:

«Κύριε, ἐσύ εἶσαι ὁ ἕνας καί μοναδικός Ποιμήν 
ψυ χῶν. Ἀπό ἄπειρη συγκατάβαση ὅμως καί ἄμετρο 
ἔ λε ος θέλησες νά ἐμπιστευθῆς τό μοναδικό αὐτό ἔρ
γο σέ ἀνθρώπινα χέρια. Γι’ αὐτό εὐδόκησες ἀπό ἄ
πει ρη συγκατάβαση καί ἔλεος νά καλέσης ἀκόμη καί 
ἐμένα, τῶν ἀναξίων ἀναξιώτερον καί ἁμαρτω λῶν ἁ
μαρ τω λό τερον ... Ἐσύ μόνο γνωρίζεις κάποια δάκρυα, 
κάποιους ἱδρῶτες, κάποιους μόχθους, ... Ἐ σύ μόνο ξέ
ρεις πόσο μοῦ κόστισε ἡ ἀποδοχή τῆς κλή σε ώς σου... 
Σέ εὐχαριστῶ, Κύριε, ταπεινά γιά ὅλα αὐτά... Μέ 
ξα νάφερες στόν ἀρχικό μου τόπο ... καταστρέφοντας 
τό ἔργο τῶν χεριῶν μου. Σέ εὐχαριστῶ γιά τήν κα
τα στροφή αὐτή... Σέ εὐχαριστῶ γιατί δέν μέ ἄφη σες 
στόν ὕπνο τῶν φαντασιώσεών μου... Πόσο ἀγά πη σα 
τό ποίμνιο αὐτό, τό ξέρεις, Κύριε... Ξέρω ὅ μως κι 
ἐτοῦ το: Καμμιά θυσία δέν εἶναι εὐπρόσδεκτη ἐνώ
πιόν Σου καί δέν μεταβάλλεται “εἰς ὀσμήν εὐωδίας 
πνευματικῆς”, ἄν δέν γίνεται σύμφωνα μέ τό πανάγιο 
θέλημά Σου... Τό ζήτημα δέν εἶναι νά θυσιασθῶ ἐ γώ 
καί ὅπως τό θέλω ἐγώ, ἀλλά ἄν τό θέλης Ἐσύ καί 
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ὅπως τό θέλης Ἐσύ. Γι’ αὐτό καί ὑποτάσσομαι στό 
θέ λημά Σου... Μακριά τοπικά ἀπό τό ποίμνιο πού 
ἀγα πῶ μέ ὅλη μου τήν καρδιά..., Κύριέ μου, Σέ ἱκε
τεύω θερμά μέ δάκρυα, στεῖλε ἅγιους ἱερεῖς, ἐρ γάτες 
τοῦ θερισμοῦ Σου, οἰκονόμους τῆς ποικίλης Χάριτός 
Σου στό ἐγκαταλελειμμένο Ποίμνιό Σου. Στεῖλε ἱε
ρεῖς παρακαλοῦντας τόν λαόν σου, Κύριε!... Ξέρω 
ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μου πόσο δύσκολο εἶναι γιά 
τά πρόβατά Σου νά ὑποταχθοῦν πέρα γιά πέρα στό 
θέλημά Σου. Εἶναι τόσο διεφθαρμένη ἡ φύση μας 
καί τόσο διεστραμμένη ἀπό τήν ἁμαρτία... Μή μπο
ρώντας νά κάνω τίποτε –μά καί στήν καλύτερη πε
ρί πτωση τί μπορεῖ νά κάνῃ ὁ ἄνθρωπος;– Σέ παρα
καλῶ· δέξου μιά ταπεινή προσφορά, Κύριε. Μιά 
προσ φορά ἑνός ἀνάξιου ποιμένος ψυχῶν, πού παρό
λη τήν ἀθλιότητά του ἀγαπάει τά πρόβατά Σου... 
Καί ἡ προσφορά μου θά εἶναι:

Γιά ὅ σα πρό βα τά Σου... δέν ἐ πι κοι νω νοῦν μα ζί 
Σου, θά ἐ πι κοι νω νῶ ἐ γώ.

Γιά ὅ σα πρό βα τά Σου δέν κλαῖ νε γιά τίς ὅ ποι ες 
πα ρα βά σεις τους..., θά κλαίω ἐ γώ.

Γιά ὅ σα πρό βα τά Σου βυ θί ζον ται στόν βοῦρ κο 
τῆς ἁ μαρ τί ας..., θά θρη νῶ ἐ γώ.

Γιά ὅ σα πρό βα τά Σου Σέ βλα σφη μοῦν... θά Σέ δο
ξο λο γῶ ἐ γώ.

Γιά ὅ σα πρό βα τά Σου βρί σκον ται σέ ἀ πελ πι στι κή 
κα τά στα ση..., θά Σοῦ δέ ο μαι ἐ γώ.
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Μέ ὅ σα πρό βα τά Σου ἀ γω νί ζον ται εἰ λι κρι νά..., θά 
συν α γω νί ζω μαι καί ἐ γώ.

Δέ ξου, Κύ ριε Ἰ η σοῦ γλυ κύ τα τε,... τήν τα πει νή μου 
προσ φο ρά...

Τό ξέ ρεις πώς ἡ πιό με γά λη μου εὐ τυ χία κλεί
νον τας τά μά τια μου στόν μά ταιον αὐ τόν κό σμο, ἡ 
πιό με γά λη μου χα ρά, θά εἶ ναι νά ἔ χω κρα τή σει μιά 
καί μό νο εἰ κό να: Ἕ να κο πά δι λο γι κῶν προ βά των, 
τῶν προ βά των πού μοῦ εἶ χες Ἐ σύ ἐμ πι στευ θῆ, μά 
δέν ἀ ξι ώ θη κα νά πε θά νω ἀ νά με σά τους, νά βό σκουν 
ἑ νω μέ να, ἀ γα πη μέ να, εἰ ρη νι κά, πνευ μα τι κά κα ταρ
τι σμέ να... Ἴ σως αὐ τή ἡ εἰ κό να, πού θά ἔ χω κλεί σει 
στά μά τια μου, νἆ ναι ἡ μό νη μου ἀ πο λο γία μπρός 
στό φο βε ρό Κρι τή ριο καί ἀ δέ κα στο Βῆ μα Σου»3.

Ὁ νε α ρός Στέρ γι ος Βίτ της (αὐ τό ἦ ταν τό κο σμι κό 
του ὄ νο μα καί ἐ πώ νυ μο) ἔ φευ γε γιά τήν Εὐ ρώ πη μέ 
ἐ φό διο τά φυ σι κά του χα ρί σμα τα καί τήν πλού σια 
φυ σι κή του ἀ γά πη. Ἐ κεῖ τά ἀ ξι ο ποί η σε ἀ φει δώ λευ
τα. Ἐ πι στρέ φον τας ἀ πό τήν Εὐ ρώ πη δέν ἔ φε ρε μα ζί 
του οὔ τε τί τλους, οὔ τε περ γα μη νές, οὔ τε δό ξα, οὔ τε 
ἀ να γνώ ρι σι. Δέν τά ἐ πε δί ω ξε ἄλ λω στε. Γύ ρι σε συν
τε τριμ μέ νος, τα πει νω μέ νος, ἀλ λά κα θα ρός στό φρό
νη μα, στό ἦ θος, στά ὁρά μα τα. Σέ ἕ να μό νο προσ έ
βλε πε. Στήν ἀ νι δι ο τε λῆ ἀ γά πη πρός τόν Κύ ριο καί 
πρός τούς ἀ δελ φούς του.

3. Προσευχητικές καί ἐξομολογητικές πατρικές ἱκεσίες, ἐκδ. Ὀρθ. 
Κυψέλη, Θεσ/νίκη 2009, σελ. 1526.
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Ὁ ἀ κού ρα στος ἐ ρα στής τοῦ θείου θε λή μα τος ἀ
ξι ώ θη κε ἀ πό τόν Θεό νά ἀ φι ε ρώ σῃ τρι άν τα ἀ κό μη 
χρό νια σέ νέα ἀ γω νί σμα τα ἀ γά πης, ποι μαν τι κῆς δι
α κο νί ας, προσ ω πι κῆς ἀ σκή σε ως καί πνευ μα τι κῶν ἀ
να βά σε ων. Ὡς τό πο ἀ σκή σε ως ἐ πέ λε ξε τήν «ἐνδο τέ
ρα ἔ ρη μο» τοῦ ἡ συ χα στη ρίου του στήν Φαιά Πέτρα 
κον τά στό Σι δη ρό κα στρο, μέ τήν εὐ λο γία τοῦ τό τε 
Μη τρο πο λί του Σι δη ρο κά στρου Ἰ ω άν νου. Αὐ τό τό νέο 
ἡ συ χα στή ριο, ὅ πως ἐ πί σης τό δι καί ω μα ἐπανεκ δό
σε ως τῶν συγ γρα φῶν του, τά ἐμ πι στεύ θη κε μέ τήν 
δι α θή κη του καί μέ τήν σύμ φω νη γνώ μη τοῦ Σεβ. 
Μη τρο πο λί του Σι δη ρο κά στρου κ. Μα κα ρίου στήν Ἱ
ε ρά Μο νή Ὁ σίου Γρη γο ρίου στό Ἅ γιον Ὄρος. Σέ αὐ τό 
τό ἡ συ χα στή ριο βρί σκε ται καί ὁ τάφος, τόν ὁ ποῖ ον 
ὁ ἴ δι ος ἄ νοι ξε γιά τόν ἑ αυ τό του καί γραπτῶς ὑ πέ
δει ξε ὡς τό πο, ὅ που θά ἀ να παύ ε ται τό θε ο χα ρί τω το 
σκή νω μά του.

Αὐ τά τά ὕ στε ρα χρό νια τῶν πνευ μα τι κῶν του ἀ
να βά σε ων ὁ π. Εὐ σέ βι ος στο λί σθη κε ἀ πό τόν Θεό μέ 
τά χα ρί σμα τα τῆς δι ο ρά σε ως, τῆς θεί ας γνώ σε ως καί 
ἐμ πει ρί ας, τῆς ἀ πα θεί ας, καί ἔ τσι ὡλοκλήρωσε τήν 
ἐ πί γῆς πο ρεία του ὁ οὐ ρα νο δρό μος αὐ τός ἀσκη τής 
καί τῶν θεί ων ἐν το λῶν ἀ κρι βέ στα τος τηρητής. Τά 
οὐ ρά νια σκη νώ μα τα, ὅ πως προ εί πα με, τόν ὑπο δέ
χθη καν λαμ πρό στήν ψυ χή, λαμ πρό καί στό πρόσω
πο, ὅ πως ἐ κεί νους τούς ἁ γί ους ἄν δρες πού δέ χθη καν 
τίς ἐλ λάμ ψεις τῆς κα τά Χά ριν θε ώ σε ως, τόν προ φή
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τη Μω υ σῆ, τόν ἀβ βᾶ Σι σώη καί ἄλ λους νεώτε ρους. 
Οἱ μαρ τυ ρί ες τῶν ἀν θρώ πων, πού τόν ἔ ζη σαν, βε
βαι ώ νουν τό πα τε ρι κό ἀ πό φθε γμα: «Πρᾶξις γάρ ἐ
πί βα σις θε ω ρί ας»4. Ὁ π. Εὐ σέ βι ος ἀνα δεί χθηκε στίς 
ἡ μέ ρες μας γνή σι ος συν ε χι στής τῆς ἡ συ χα στι κῆς θε
ο ποιοῦ ἐρ γα σί ας καί ἐν τέ λει αὐ θεν τι κός μάρ τυς τῆς 
Ὀρ θο δό ξου ἡ συ χα στι κῆς Πα ρα δό σε ως. Ἐ πι βε βαι ώ
θη κε γιά μία ἀ κό μη φο ρά ὁ λό γος τοῦ ἁ γί ου Συ με ών 
τοῦ Νέου Θε ο λό γου: «Ἅ πας γάρ ὁ τῶν ἁγίων ἔ παι νος 
καί μα κα ρι σμός διά τῶν δύο τού των συνί στα ται, 
διά τε τῆς Ὀρ θο δό ξου πί στε ως καί τοῦ ἐ παι νε τοῦ 
βίου, καί διά τῆς δω ρε ᾶς τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος καί 
τῶν χα ρι σμά των αὐ τοῦ. Τοῖς γάρ δυ σί τού τοις τό 
τρί τον συν έ πε ται»5.

4. Ἁγ. Γρηγ. Θεολόγου, Λόγος Κ΄, «Περί δόγματος καί καταστάσεως 
ἐπισκόπων», PG 35, 1080B.
5. Ὁσ. Συμεών Ν. Θεολόγου, «Κατήχησις Ι΄».
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Η Α ΓΑ ΠΗ ΕΙ ΝΑΙ Ο ΠΑ ΡΑ ΔΕΙ ΣΟΣ

Ἀ νω νύ μου Ἁ γι ο ρεί του

Αὐ τό πού λεί πει σή με ρα ἀ πό τά ἀν δρό γυ να εἶ ναι 
ἡ ἀ γά πη, ἡ ἔλ λει ψις συν εν νο ή σε ως καί ἡ πνευ

μα τι κή ζωή.
Ἀ πό τήν ἄλ λη με ριά βλέ που με ὅ τι κά ποι οι χω ρίς 

πνευ μα τι κή ζωή τά κα τα φέρ νουν κα λύ τε ρα, ἐ πει δή 
ἔ χουν ἀ γά πη.

Κα τά τόν ἅ γιο Ἰ σα άκ τόν Σῦ ρο, «ἡ ἀ γά πη εἶ ναι 
ὁ Πα ρά δει σος»1. Ἡ ἀ γά πη εἶ ναι ὁ Θε ός. Ἄν κά ποι οι 
ἔ χουν ἀ λη θι νή ἀ γά πη, αὐ τοί θά βροῦν καί τήν πνευ
μα τι κή ζωή. Ἄν ὅ μως δέν ἔ χουν ἀ γά πη, θά χά σουν 
καί τήν λί γη πνευ μα τι κή ζωή πού εἶ χαν καί θά φθά
σουν στόν χω ρι σμό.

Ἡ ἀ γά πη εἶ ναι μία θυ σία, ἕ να δό σι μο, μία ἔκ στα
σις, μία ἔξ ο δος τοῦ ἀν θρώ που ἀ πό τόν ἑ αυ τό του. 
Ὅ λοι οἱ ἄν θρω ποι τήν ἀ γά πη ζη τοῦν. Ἀ πό τούς γέ
ρους μέ χρι τά μι κρά παι διά, ὅ λοι τήν ἀ γά πη θέ λουν. 
Ἀ κό μη καί τά ζῶα αὐ τήν θέ λουν. Κα τά βά σιν ὅ λοι 

1. Πρβλ. Ἰσαάκ Σύρου, Ἀσκητικά, ἐκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 
1997, Λόγος ΟΒ΄, σελ. 282.
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τήν ἀ γά πη ἐ πι ζη τοῦν. Θέ λουν νά τούς προσ έ ξῃς, νά 
τούς ἀ κού σῃς καί νά κά νῃς τό πρό βλη μά τους δι κό 
σου. Νά τούς βά λῃς μέ σα στήν καρ διά σου.

Ἐ πει δή ὅ μως ἔ χου με πο λύ ἐ γω ι σμό καί φι λαυ τία, 
δέν μπο ροῦ με νά ἀ γα πή σου με εἰ λι κρι νά.

Ἡ ἀ γά πη κά νει θαύ μα τα. «Ἐ άν ἀγ κα λιά σῃς ἕ
να δαι μο νι σμέ νο μέ ἀ λη θι νή ἀ γά πη», ἔ λε γε ὁ ἅ γι ος 
Παΐ σι ος, «φεύ γει τό δαι μό νιο»2.

Ὅ,τι κά νει ὁ ἄν θρω πος ἀ πό ἀ γά πη δέν τόν κου
ρά ζει. Ἡ μά να πού φρον τί ζει τά παι διά της μέ ἀ γά
πη, δέν κου ρά ζε ται, ὅ σους κό πους καί ἄν κά νῃ γι’ 
αὐ τά. Καί οἱ ἅ γι οι Μάρ τυ ρες ἀ πό τήν πολ λή τους 
ἀ γά πη πρός τόν Χρι στό ἔ πε φταν στήν φω τιά, στά 
μαρ τύ ρια, καί δέν αἰ σθά νον ταν τόν πό νο, για τί ἡ ἀ
γά πη τους νι κοῦ σε τά πάν τα. Καί ὁ μο να χός, ὅ ταν 
αἰ σθαν θῇ τόν θεῖο ἔ ρω τα, κά νει ἀ γρυ πνί ες, προσ ευ
χές, νη στεῖ ες, ἄ σκη σι, καί δέν κα τα λα βαί νει τί πο τα. 
Οὔ τε νυ στά ζει, οὔ τε κρυ ώ νει, οὔ τε πει νά ει· ὅ λα τά 
πε ρι φρο νεῖ.

Γιά νά φθά σου με ὅ μως ἐ κεῖ πρέ πει νά νι κή σου με 
τήν φι λαυ τία μας, δη λα δή τήν ἐ γω ι στι κή ἀ γά πη τοῦ 
ἑ αυ τοῦ μας. Ὅ ταν νι κή σου με τήν φι λαυ τία, βά ζου με 
τόν Θεό στήν θέ σι τοῦ ἑ αυ τοῦ μας.

2. Πρβλ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι, τόμ. Ε΄, Πάθη καί Ἀρε
τές, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», 
Σου ρωτή Θεσσαλονίκης 2006, σελ. 227.
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Γι’ αὐ τό ἡ ζωή μας ἔ γι νε δύσ κο λη καί χω ρίς χα
ρά, για τί δέν ὑ πάρ χει ἀ γά πη, λό γῳ τῆς φι λαυ τί ας 
καί τοῦ ἐ γω ι σμοῦ. Γι’ αὐ τό καί οἱ ἄν θρω ποι ἔ χουν 
ἀ πο ξε νω θῆ με τα ξύ τους.

Ἡ ἀ γά πη κά νει θαύ μα τα. Ἦ ταν ἕ να γνω στό παιδί. 
Εἶ χε τήν δου λειά του, τήν ὑ γεία του, ὅ,τι ἐπιθυ μοῦ
σε. Ἐν τού τοις ἔ λε γε: «Δέν ἔ χω καμ μία χα ρά. Τί πο
τε δέν μέ ἐν δι α φέ ρει. Ἔ χω πέ σει σέ μία κα τά στασι 
ἀ πελ πι σί ας». Ἦ ταν ἀ νύ παν δρος. Τοῦ λέω: «Ἄν βρῇς 
μία κα λή κο πέ λα καί τήν ἀ γα πή σῃς καί κά νῃς οἰ κο
γέ νεια, θά ἀλ λά ξῃ ἡ ζωή σου». Καί πρά γμα τι. Βοή
θη σε ὁ Θε ός καί βρῆ κε μία κα λή κο πέ λα, πού τήν 
ἀ γά πη σε πο λύ, καί ἄλ λα ξε τε λεί ως ἡ ζωή του. Αὐ τή 
ἡ μι κρή ἀν θρώ πι νη ἀ γά πη τόν ἀλ λοί ω σε καί ἔ γι νε 
ἄλ λος ἄν θρω πος. Εἶ ναι τώ ρα παν ευ τυ χής. Ποῦ νά 
εἶ χε αἰ σθαν θῆ καί τόν θεῖο ἔ ρω τα!

Σή με ρα ζοῦ με σέ μία κοι νω νία πού καλ λι ερ γεῖ ται 
τό μῖ σος καί ἡ ἀν τι πά θεια. Ἄν κά ποι ος δεί ξῃ λί
γη ἀ γά πη στόν συν άν θρω πό του, πα ρε ξη γεῖ ται. Δέν 
μπο ροῦν νά τόν κα τα λά βουν. Βρῆ κε μία γνω στή μου 
ἕ να πορ το φό λι μέ πολ λά χρή μα τα καί διά φο ρα πο
λύ τι μα ἔγ γρα φα καί τό πα ρέ δω σε στήν Ἀ στυ νο μία. 
Οἱ ἀ στυ νο μι κοί ἔ κα ναν τόν σταυ ρό τους. Ἀ ναρ ρω τι
όν ταν: «Ὑ πάρ χουν καί σή με ρα τέ τοι οι ἄν θρω ποι;». 
Ἐ νῶ πα λαι ό τε ρα αὐ τό ἦ ταν αὐ το νό η το.

Ἡ ἀ γά πη εἶ ναι σάν τόν ἥ λιο πού λι ώ νει τόν πά γο 
καί θερ μαί νει τίς καρ δι ές τῶν ἀν θρώ πων.
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Ὑ πάρ χουν διά φο ρες ἀ γά πες. Ἐ μεῖς δέν μι λᾶ
με γι’ αὐ τές, ἀλ λά γιά τήν πρα γμα τι κή ἀ γά πη, τήν 
πνευ μα τι κή ἀ γά πη, τήν ἀ γά πη τήν κα θα ρή ἀ πό τά 
πά θη.

«Ἡ ἀ γά πη εἶ ναι κρα ταιά ὡς ὁ θά να τος»3, λέ γει 
ἡ Ἁ γία Γρα φή. Δι ό τι οὔ τε ὁ θά να τος δέν μπο ρεῖ νά 
χω ρί σῃ τούς ἀν θρώ πους πού ζοῦν μέ σα στήν Ἐκ
κλη σία καί πού ἀ γα πι οῦν ται πρα γμα τι κά. Ὁ θά να
τος δέν μπο ρεῖ νά μᾶς χω ρί σῃ ἀ πό τούς ἐν Χρι στῷ 
κε κοι μη μέ νους μας.

Ὅ ταν κα νείς ἀ γα πᾷ κά ποι ον, συν έ χεια αὐ τόν 
σκέ πτε ται καί συν έ χεια μι λά ει γι’ αὐ τόν.

Ἡ ἀ γά πη εἶ ναι συν δε δε μέ νη μέ τήν τα πεί νω σι. 
Οἱ δύο ἀ ρε τές μοιά ζουν μέ ἕ να νό μι σμα πού ἔ χει 
δύο ὄ ψεις. Ἡ μία βο η θά ει τήν ἄλ λη. Ρω τοῦ σε ὁ ἅ
γι ος Παΐ σι ος: «Ὅ ποι ος ἔ χει τα πεί νω ση, δέν ἔ χει καί 
ἀ γά πη;»4.

Ὁ ἅ γι ος Κο σμᾶς ὁ Αἰ τω λός ἔ λε γε: «Ἐ γώ ξέ ρω νά 
ζυ γιά ζω τήν ἀ γά πη, ἄν εἶ ναι κα θα ρή ἤ ξύγ κι κη»5. 
Καί ὁ Θε ός θά δο κι μά σῃ τήν ἀ γά πη μας ἄν εἶ ναι 
κα θα ρή, καί μό νον αὐ τήν θά ἀ μεί ψῃ. Π.χ. κά ποι ος 
κά νει μία ἐ λε η μο σύ νη καί βά ζει τό ὄ νο μά του. Αὐ τό 
δέν εἶ ναι ἀ γά πη. Γι' αὐ τό εἴ πα με ὅ τι ἡ ἀ γά πη εἶ ναι 

3. Ἆσμα Ἀσμ. η΄ 6.
4. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι, ἔνθ' ἀνωτ., σελ. 17.
5. Ἐπισκ. Αὐγουστίνου Καντιώτου Μητροπ. Φλωρίνης, Κοσμᾶς ὁ Αἰ
τω λός, ἐκδ. «Ὁ Σταυρός», Ἀθῆναι 1971, Διδαχή Α΄, σελ. 9598.
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συν δε δε μέ νη μέ τήν τα πεί νω σι. Ὅ ταν στήν ἀ γά πη 
μας βά ζου με καί τό ἐ γώ μας, τό τε νο θεύ ε ται.

Πῶς θά ἀ πο κτή σου με ἀ γά πη;
Εἴ πα με προ η γου μέ νως, ὅ τι ἀ πο κτοῦ με ἀ γά πη νι

κῶν τας τήν φι λαυ τία καί τά πά θη μας. Ἐ πί σης, ὅ
πως λέ νε καί οἱ φι λο κα λι κοί Πα τέ ρες, «καρ πός τῆς 
εὐ χῆς εἶ ναι ἡ ἀ γά πη»6. Καί ὁ ἅ γι ος Παΐ σι ος προσ έ
θε τε κά τι πο λύ πρα κτι κό καί πο λύ σο φό: «Δῶ σε τήν 
μι κρή ἀ γά πη πού ἔ χεις, καί αὐ τή θά φέ ρῃ πιό πολ λή 
ἀ γά πη. Ὅ πως ὅ ποι ος σπέρ νει λί γο σπό ρο, παίρ νει 
πιό πο λύ ἀ πό αὐ τό πού ἔ σπει ρε. Θά πολ λα πλα σι
α σθῇ ὁ σπό ρος πού εἶ χε»7. Ἐ νῶ, ἄν τόν κρα τή σῃ, ὁ 
σπό ρος θά σα πί σῃ.

Ὁ Ἰ ορ δά νης πο τα μός χύ νε ται στήν Τι βε ριά δα θά
λασ σα καί ἀ πό ἐ κεῖ στήν Νε κρά θά λασ σα. Ἐ πει δή 
ἡ Τι βε ριά δα τό νε ρό πού παίρ νει δέν τό κρα τᾷ γιά 
τόν ἑ αυ τό της, ἀλ λά τό δί νει, ἔ χει ζωή καί πρα σι
νά δα καί πολ λά ψά ρια καί τήν εὐ λό γη σε ὁ Χρι στός 
καί ἀ να παυ ό ταν σ’ αὐ τήν καί ἔ κα νε πολ λά θαύ μα
τα καί πολ λές δι δα σκα λί ες ἐ κεῖ. Ἀν τι θέ τως ἡ Νε κρά 
θά λασ σα πού κρα τά ει τά νε ρά της καί δέν τά δί νει, 
δέν ἔ χει ζωή. Εἶ ναι νε κρή. Οὔ τε που λιά πε τοῦν ἐ πά
νω της οὔ τε κα νείς πη γαί νει νά ζή σῃ κον τά της.

6. Ἰσαάκ Σύρου, Ἀσκητικά, ἔνθ’ ἀνωτ., Λόγος ΞΘ΄, σελ. 272.
7. Πρβλ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι, ἔνθ' ἀνωτ., σελ. 211.
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Ὅ που κα νείς βλέ πει χα ρά καί εὐ τυ χία, αὐ τό ὀ
φεί λε ται στό ὅ τι ὑ πάρ χει ἀ γά πη. Καί ἐ κεῖ ὅ που ἀ
που σιά ζει ἡ ἀ γά πη, ἐ κεῖ βρί σκον ται ὅ λα τά δει νά.

Ἡ ἀ γά πη μπο ρεῖ νά ἐκ φρά ζε ται καί μέ αὐ στη ρό
τη τα. Ὅ πως ὁ γι α τρός δί νει πι κρά φάρ μα κα ἤ κά νει 
ἐ πώ δυ νες ἐγ χει ρή σεις· ὅ μως σώ ζει τόν ἀ σθε νῆ. Ἤ 
ὁ πα τέ ρας ἤ ὁ Γέ ρον τας, ὅ ταν μα λώ νουν τά παι διά 
τους ἤ τά κά νουν πα ρα τη ρή σεις, δέν ση μαί νει ὅ τι 
δέν τά ἀ γα ποῦν. Ἀ πε ναν τί ας μέ αὐ τόν τόν τρό πο 
ἐκ φρά ζουν τήν με γά λη ἀ γά πη τους. Ἄν δέν ἔ κα ναν 
ἔ τσι, αὐ τό θά σή μαι νε ὅ τι εἶ ναι ἀ διά φο ροι γιά τά 
παι διά τους καί ὅ τι δέν τά ἀ γα ποῦν ἀ λη θι νά.

Ὡς πρός τούς ἑ τε ρο δό ξους, τό νά τούς ἀ πο κρύ
πτου με τήν ἀ λή θεια δέν εἶ ναι ἀ γά πη. Ἡ πρα γμα τι κή 
ἀ γά πη, ὅ πως μᾶς δι δά σκουν οἱ ἅ γι οι Πα τέ ρες, εἶ ναι 
νά τούς προ βλη μα τί σου με καί νά τούς βο η θή σου με 
νά δοῦν τήν ἀ λή θεια.

Ὅ πως ὁ Θε ός ἀ γα πᾷ ὅ λη τήν κτί σι καί ὅ λα τά πλά
σμα τά Του, ἔ τσι καί ἐ μεῖς ὀ φεί λου με νά ἀγαποῦ με 
ὅ λους τούς ἀν θρώ πους. Μό νο μέ τήν ἀ γάπη καί οἱ 
ἑ τε ρό δο ξοι ἀ δελ φοί μας θά βο η θη θοῦν νά δοῦν τήν 
πλά νη τους καί νά βροῦν τήν ἀ λή θεια. Τό νά τούς 
κρύ βου με ὅ μως τήν ἀ λή θεια δέν εἶ ναι ἀ γά πη, δι ό τι 
δέν τούς βο η θοῦ με νά γνω ρί σουν τήν ἀ λή θεια καί ἔ
τσι νά σω θοῦν. Ὅ πως ἐ πί σης δέν εἶ ναι ἀ γά πη τό νά 
ἐκ φρα ζό μα στε ἀ γε νῶς καί ἐμ πα θῶς πρός αὐ τούς.
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Πρός τούς ἑ τε ρο δό ξους πρέ πει νά φε ρό μα στε ὅ
πως φέ ρον ται οἱ κα λοί γο νεῖς πρός τό παι δί τους 
πού πα ρα στρα τεῖ. Τοῦ δεί χνουν πολ λή ἀ γά πη καί ἡ 
ἀ γά πη τους αὐ τή τό σώ ζει. Αὐ τό βέ βαια ἐξ αρ τᾶ ται 
καί ἀ πό τήν πνευ μα τι κή τους κα τά στα σι. Ὅ σο πιό 
προ χω ρη μέ νοι πνευ μα τι κά εἶ ναι τό σο λι γώ τε ρες πα
ρα τη ρή σεις καί πε ρισ σό τε ρη προσ ευ χή κά νουν.

Ἦ ταν μία γνω στή οἰ κο γέ νεια πού τό παι δί της 
εἶ χε πα ρα συρ θῆ ἀ πό τά ναρ κω τι κά καί ἐρ χό ταν στό 
σπί τι του τά ξη με ρώ μα τα. Οἱ γο νεῖς του δέν τοῦ ἔ
λε γαν τί πο τα. Τό πε ρί με ναν, προσ ευ χό με νοι, μέ χρι 
νά γυ ρί σῃ. Εἶ χαν τό φα γη τό ἕ τοι μο καί τοῦ ἔ λε γαν: 
«Παι δί μου, τό φα γη τό σου εἶ ναι ἐ κεῖ. Νά φᾶς καί 
νά κοι μη θῇς». Αὐ τό εἶ χε σάν ἀ πο τέ λε σμα τό παι δί 
αὐ τό νά συν έλ θῃ, νά ξε φύ γῃ ἀ πό τά ναρ κω τι κά, νά 
κά νῃ οἰ κο γέ νεια καί νά προ κό ψῃ πο λύ πε ρισ σό τε ρο 
ἀ πό τά παι διά πού δέν εἶ χαν πα ρε κτρα πῆ.

Τό χα ρα κτη ρι στι κό γνώ ρι σμα τῶν χρι στι α νῶν εἶ
ναι ἡ ἀ γά πη. Ὁ Χρι στι α νι σμός εἶ ναι ἡ θρη σκεία τῆς 
ἀ γά πης, δι ό τι πι στεύ ο με στόν Χρι στό πού σταυ ρώ
θη κε γιά ὅ λους ἐ μᾶς, ἁ μαρ τω λούς καί δι καί ους. Ἡ 
ἀ γά πη τοῦ Θεοῦ δί νε ται σέ ὅ λους χω ρίς διά κρι σι. 
Ὁ Θε ός «τόν ἥ λι ον αὐ τοῦ ἀ να τέλ λει ἐ πί πο νη ρούς 
καί ἀ γα θούς καί βρέ χει ἐ πί δι καί ους καί ἀ δί κους»8. 
Ἐ νῶ ἐ μεῖς οἱ ἄν θρω ποι ἀ πό τήν ἀ νι σό τη τα τῆς ἀ
γά πης μας γί νε ται φα νε ρό ὅ τι βρι σκό μα στε μα κριά 

8. Ματθ. ε΄ 45.
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ἀ πό τήν ἀ λη θι νή ἀ γά πη. Ὁ ἅ γι ος Κο σμᾶς δί δα σκε 
ὅ τι, ἄν θέ λω με νά σω θοῦ με, πρέ πει νά ἀ πο κτή σω με 
τήν δι πλῆ ἀ γά πη, πρός τόν Θεό καί τούς ἀν θρώ
πους9.

Ὁ Χρι στός μας νά βο η θή σῃ ὅ λους μας νά ἀ πο κτή
σω με τήν ἀ λη θι νή ἀ γά πη! Ἀ μήν.

9. Ἐπισκ. Αὐγουστίνου..., Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἔνθ' ἀνωτ., σελ. 95.
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ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ἡ ζωή στόν κόσμο –χωρίς Χριστό– εἶναι φρίκη.
Καλῶς ἤλθατε στό παρόν ὑπαίθριο,
ἁγιορείτικο Ἀρχονταρίκι.

Ἡ ζωή εἶναι ὡραία
μόνο μέ τόν Χριστό παρέα.
Εἶναι ἀκόμα καί γλυκιά
στῆς Παναγιᾶς τήν ἀγκαλιά.

Ἡ ζωή εἶναι ἕνα μυστήριο
πού μπορεῖ νά γίνη καί μαρτύριο
στή ζωή μοναδικό,
ἀλλά καί καθημερινό.

Ἀδολέσχησε(*) λοιπόν ἐδῶ
σέ περιβάλλον φυσικό
τό μέλλον τό ἀπώτερον,
πού δέν εἶχες κάνει πρότερον.

Πάρε ἀπόφαση εἰς τό ἑξῆς,
μέ ἁμαρτίες μή καταπιασθῆς,
τές ἡδονές ν᾿ ἀποταχθῆς,
μέ τόν Χριστό νά συνταχθῆς.

(*) ἀσχολήσου, μελέτησε, ἐντρύφησε
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Ἔτσι ἴσως βροῦμε λίγο ἔλεος
ἀπ᾿ τόν Θεό τόν πολυέλεο.
Καί τό προσκύνημά σου ἐδῶ
νά εἶναι καθοριστικό,
πού τόν βίο σου θ᾿ ἀλλάξη
καί τούς Ἀγγέλους θ᾿ ἀναπαύση.

Μ.Ν.Γ.
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Υ ΠΟ ΜΝΗ ΜΑ Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΙ ΩΝ
Α ΓΙ ΟΥ Ο ΡΟΥΣ Α ΘΩ(*)

Εὐ φραί νου σή με ρον ἐν Κυ ρίῳ ὁ Ἁ γι ώ νυ μος Ἄθως, 
ὁ κλῆ ρος τῆς Θε ο τό κου καί ἐ πί γει ος Πα ρά δει

σος! Ἰ δού φι λέ ορ τοι ἀ δελ φοί, τήν ἐ τή σι ον τῶν Ἐ λευ
θερί ων μνή μην ἑ ορ τά ζο μεν. Σκιρ τά τω τό Ὄ ρος τοῦ 
Ἄθω, χο ρευ έ τω ἡ πε ρί δο ξος Μο να δι κή ἡ μῶν Πο λι
τεία. Χαί ροις ἡ Προσ τά τις τῶν Κα ρυ ῶν καί ὁ τοῦ 
Πρωτάτου θεῖ ος Να ός. Ἔ χεις γάρ ἐν θρό νῳ ἱ δρυ μέ
νην ἀ εί ἐν σοί τήν ὑ πό Ἀγ γέ λου τόν ὕμνον δε ξα μέ νην, 
τήν Πρύ τα νιν τοῦ Ὄ ρους καί ἡ μῶν τήν Ὑ πέρμα χον. 
Χαί ροις ἡ τοῦ Ἄ θω θεία φρου ρός, πρόμα χος καί φύ
λαξ, καί ἀν τί λη ψις κρα ταιά. Χαῖ ρε Θε ό νυμφε Μα
ρι άμ, Βα σί λισ σα τοῦ Ἄ θω, ὅ τι οὗ τος με τά μα κρούς 
τυ ραν νί ας χρό νους, ταῖς μη τρι καῖς εὐ χαῖς Σου ἐκ 
τῆς δου λεί ας Ἄ γαρ ἀ πη λευ θέ ρω ται.

Τήν κοι νήν ταύ την καί και νήν ἑ ορ τήν ἡ μῶν καί πα
νή γυ ριν, ἥν ἅ παν τες ὁ μοῦ ἐ πι τε λοῦ μεν, ἐν αγκαλίσα
θε σε βά σμι οι πα τέ ρες καί λοι ποί ἀ δελ φοί, ὡς ὀ σμήν 

(*) Λόγος Πανηγυρικός ἐκφωνηθείς εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Πρωτάτου 
Κα ρυῶν μετά τήν τέλεσιν Δοξολογίας τήν 2αν Νοεμβρίου 2019, ἐπί τῇ 
ἐπε τείῳ τῆς Ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω ἐκ τοῦ τουρ κι
κοῦ ζυγοῦ τήν 2αν Νοεμβρίου 1912.
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εὐ ω δί ας πνευ μα τι κῆς καί θυ σί αν εὐ πρόσ δε κτον τῷ 
Κυ ρίῳ. Τεί να τε εὐ ή κοα ὦ τα καί ἀ κούσατε ὡς Συνα
ξα ρι α κόν ἀ νά γνω σμα τό πα ρόν βρα χύ Ἀ θω νι κόν χρο
νι κόν, δό ξαν ἀ να πέμ πον τες πρός τόν Φιλάνθρωπον 
Χρι στόν.

Ἔ μελ λεν ὁ Ἱ ε ρός ἡ μῶν Τό πος, τό μό νον ἐν απομεῖ
ναν ἑν ι αῖ ον καί ἀ με τά βλη τον Μο να χι κόν κέν τρον ἀ
πό τῆς ἐ πο χῆς τοῦ Βυ ζαν τίου, νά ὑ πο δου λω θῇ εἰς 
τούς Ὀ θω μα νούς Τούρ κους ὁ ρι στι κῶς μέ χρι τοῦ ἔ
τους 1430, κα τά τό ὁ ποῖ ον ἐκ υ ρι εύ θη ὑπ’ αὐ τῶν καί 
ἡ ἁ γι ο τό κος πό λις τῆς Θεσ σα λο νί κης, ἡ δέ πε ρί ο δος 
τῆς δου λεί ας θά δι αρ κέ σῃ ἐ πί πέν τε πε ρί που αἰ ῶ
νας, μέ χρι καί τήν 2αν Νο εμ βρίου 1912.

Ὁ Ἄ θως ἐ πί Τουρ κο κρα τί ας, οὐ μό νον δι ε τή ρη σε 
τά ἑλ λη νι κά γράμ μα τα καί τήν Ὀρ θο δο ξί αν, ἀλ λά 
δι ε τή ρη σεν ἄ σβε στον τό ἱ ε ρόν πῦρ τῆς φι λο πα τρίας· 
δι ε τή ρη σε τόν Ἑλ λη νι σμόν ἐν τός τῆς Χαλ κι δι κῆς χερ
σο νή σου, ἀλ λά καί εἰς με γί στην ἀ κτῖ να, ἕ ως ἐ κεῖ ὅ
που ὑ πῆρ χον τά Ἁ γι ο ρει τι κά Με τό χια, πα ρά τάς ἀν
τι ξό ους πε ρι στά σεις.

Τό μή νυ μα τῆς Ἐ πα να στά σε ως τοῦ 1821 εὗ ρε τόν 
Ἄ θω νά δο νῆ ται ἀ πό με γά λον ἐν θου σι α σμόν. Ἡ ὅ λη 
ἀ τμό σφαι ρα ἦ το ἠ λε κτρι σμέ νη καί τά πνεύ μα τα ἐξ
ημ μέ να, λό γῳ καί τῆς συγ κλο νι στι κῆς εἰ δή σε ως τοῦ 
ἀ παγ χο νι σμοῦ τοῦ Ἐ θνοϊ ε ρο μάρ τυ ρος Πα τρι άρ χου 
τοῦ Γέ νους Ἁ γίου Γρη γο ρίου τοῦ Ε΄, ἡ μορ φή τοῦ 
ὁ ποίου ἦ το ἰ δι αι τέ ρως συν δε δε μέ νη μέ τό Ἅ γι ον Ὄ
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ρος, ὅ που καί εἶ χεν ἐγ κα τα βι ώ σει ἐ πί ἱ κα νά ἔ τη. Ὀ
λί γον ὅ μως ἐ νω ρί τε ρον, πε ρί τά τέ λη Φε βρου α ρίου 
τοῦ 1821, εἶ χεν ἤ δη κα τα φθά σει εἰς τό Ἅ γι ον Ὄ ρος ὁ 
Ἐμ μα νου ήλ Πα πᾶς, κα τό πιν δι α τα γῆς τῆς Ἀρ χῆς, μέ 
τήν ἐν το λήν ὅ πως προ χω ρή σῃ εἰς τήν ἐξ έ γερ σιν ὅ λης 
τῆς Μα κε δο νί ας. Οὗ τος ἤρ χι σεν ἀ μέ σως νά συν εν νο
ῆ ται μέ τούς μᾶλ λον ἰ σχύ ον τας καί ἐμ πί στους τῶν 
δι α φό ρων Ἱ ε ρῶν Μο νῶν.

Οὕ τω, με τά καί τά ἔκ τα κτα γε γο νό τα τῆς 16ης 
Μαΐ ου 1821 εἰς τόν Πο λύ γυ ρον καί τήν ἐξ έ γερ σιν 
τῆς Κασ σάν δρας καί τῆς Σι θω νί ας, ἐκ η ρύ χθη δι’ ἐ
πι σή μου τε λε τῆς καί εἰς τό Πρω τᾶ τον τῶν Κα ρε ῶν 
ἡ ἐν αν τί ον τῶν Τούρ κων ἐξ έ γερ σις. Ἀ πο τυ χού σης ὅ
μως τῆς ἐν Μα κε δο νίᾳ ἐ πα να στά σε ως, ὁ γνω στός 
διά τήν βαρ βα ρό τη τα καί ὠ μό τη τα αὐ τοῦ ἐξ ω μό της 
Ἀμ πτούλΛουμ πούτ πα σᾶς, ἀ φοῦ ὑ πέ τα ξε τήν Χαλ
κι δι κήν, τόν Δε κέμ βρι ον τοῦ 1821 εἰσ ή λα σεν ἐν Ἄ θῳ 
καί μετ’ οὐ πο λύ ὥ ρι σεν ἐν ταῦ θα ἔν ο πλον φρουράν, 
δι α σκορ πι σθεῖ σαν ἁ παν τα χοῦ τῆς χερ σο νή σου. Ἡ ἰ
σχυ ρά αὕ τη φρου ρά πα ρέ μει νεν ἐν Ἁ γίῳ Ὄ ρει μέ χρι 
τήν 13ην Ἀ πρι λίου 1830, Κυ ρι α κήν τοῦ Θω μᾶ, καθ’ 
ἥν ὁ ἱ ε ρός Ἄ θως πα νη γυ ρί ζει δι’ ὁ λο νυ κτίου ἀ γρυ πνί
ας τήν τα κτι κήν ἀ πο χώ ρη σιν τοῦ τουρ κι κοῦ στρα
τοῦ, προ νοίᾳ καί προ στα σίᾳ τῆς Ὑ περ α γί ας Δε σποί
νης ἡ μῶν Θε ο τό κου.

Ὅ πως ἀ να φέ ρε ται καί εἰς τήν ψαλ λο μέ νην μέχρι 
σή με ρον ἐν τῷ Ἱ ε ρῷ τού τῳ Ναῷ «ἱ κε τή ρι ον καί εὐ χα
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ρι στή ρι ον ἀ κο λου θί αν τῆς ἐκ δε κα ε τοῦς κατα δρο
μῆς τοῦ Ὄ ρους ἀ παλ λα γῆς», ἡ φύ λαξ τοῦ Ὄ ρους 
Θε ο τό κος «στρα τόν ἔκ φυ λον, στρατόν καί λα όν ἀ
σε βῆ τῶν θεί ων πε ρι βό λων ἀπή λασεν», ἐλευθε ρώ
νου σα «πα ρα δό ξως, θαμ βι κῶς, τῶν μοναστῶν τόν 
σύλ λο γον, κα τα τρι βέν τα δε κα ε τοῦς τυ ραννί δος».

Ἡ πο λυ πό θη τος Ἡ μέ ρα Κυ ρίου ἔ φθα σεν ὁριστι
κῶς τήν Πα ρα σκευ ήν, 2αν Νο εμ βρίου 1912, κα τό πιν 
τυ ραν νι κῆς δε σπο τεί ας πέν τε ὡς ἔγ γι στα αἰ ώ νων. 
Πλη ρω θέν τος τοῦ τοι ού του θε ο πέμ πτου «κα νό νος», 
ηὐ δό κη σεν ὁ τά ἡ νία τοῦ κό σμου παν σό φως δι α κρα
τῶν Παν τε πό πτης Ἰ η σοῦς Χρι στός, ἵ να ἀ ναι μά κτως 
δι αρ ρή ξῃ τόν πο λυ χρό νι ον τυ ραν νι κόν ζυ γόν, ἀ πο
λι κμή σας ὡς χοῦν πλα τει ῶν τούς δυσ σε βεῖς κα τα
κτη τάς ἐκ τοῦ Ἱ ε ροῦ ἡ μῶν Τό που, ἱ κε σί αις τῆς τε 
Ἁ γνῆς Θε ο μή το ρος καί πάν των τῶν Ὁ σί ων Ἁ γι ο ρει
τῶν Πα τέ ρων.

Μί αν ἡ μέ ραν ἐ νω ρί τε ρον, τήν 1ην τοῦ μη νός Νο εμ
βρίου, ὁ διά δο χος τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Θρό νου Κων σταν
τῖ νος ἀ πέ στει λε τη λε γρά φη μα πρός τόν πρω θυ πουρ
γόν Ἐ λευ θέ ρι ον Βε νι ζέ λον, ἐν τελ λό με νος: «ἀ νάγ κη 
νά κα τα λη φθῇ ὑπ’ ἀ γή μα τος Ἅ γι ον Ὄρος καί ὑ ψω
θῇ ση μαία». Ἡ δι α τα γή κα τα φθά νει εἰς χεῖρας τοῦ 
Ναυ άρ χου Παύ λου Κουν του ρι ώ του τό με σονύκτι ον, 
ὁ ὁ ποῖ ος τά χα ρά μα τα τῆς Πα ρα σκευῆς, 2ας Νο εμ
βρί ου, δί δει ἐν το λήν νά κα τα πλεύ σῃ εἰς τόν λι μέ να 
τῆς Δά φνης μοῖ ρα πο λε μι κοῦ ναυ τι κοῦ, ἀ πο τε λου
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μέ νη ἐκ τῶν ἀν τι τορ πι λι κῶν Πάν θη ρος, Ἱ έ ρα κος, 
Θυ έλ λης, μέ ἐ πι κε φα λῆς τό ἀ ήτ τη τον θω ρη κτόν Γ. 
Ἀ βέ ρωφ. Ἡ πα ρου σία τῶν πο λε μι κῶν σκα φῶν ἤ δη 
εἶ χε γί νει ἀν τι λη πτή ἀ πό τούς Μο να χούς τῶν πα ρα
θα λασ σί ων Μο να στη ρί ων καί Κελ λί ων. Εἰς τάς ἐ πα
κο λου θη σά σας κω δω νο κρου σί ας καί τυ φε κι σμούς τῶν 
Ἱ ε ρῶν Μο νῶν, τό θρυ λι κόν θω ρη κτόν ἀν τα πέ δω σε 
μέ 21 χαι ρε τι στη ρί ους βο λάς.

Ὁ μα κα ρι στός Κα θη γού με νος τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Σί
μω νος Πέ τρας Ἀρ χι μαν δρί της Ἱ ε ρώ νυ μος περιγρά
φει χα ρα κτη ρι στι κῶς τάς στι γμάς αὐ τάς:

«Ἤ κου ες μί αν βρο χήν βρον τῶν, ἀ λα λαγμός ἠκού
ε το ἔξω στά μο να στή ρια, καμ πά νες ὡς τό Πάσχα 
ἔ παι ζον χαρ μό συ να καί “ζή τω” μέ φωνάς πού ἔφθα
ναν στόν οὐ ρα νόν. Λοι πόν καί οἱ σιωπηλοί ἐ κεῖνοι 
οἱ τῆς ἐ ρή μου μο να χοί ἐκραύγαζον τό “ζήτω”! Στι
γμή ἁ γία! Ἡ μέ ρα θεία, παν σεβάσμιος, λαμ πρά! Ὁ 
ἥ λι ος μᾶς ἔ διδεν ὁ λόκλη ρον τήν λάμψιν του, ὁ οὐ
ρα νός μέ μί αν ὑπερβο λι κήν χαράν, ἡ θάλασ σα μέ 
μί αν γα λή νην, ἡ φύ σις ὅ λη μέ ἡ μᾶς ἐπανηγύρι ζεν, ὁ 
ἥ λι ος μέ τό φῶς του, ὁ οὐρανός μέ τό χαρμόσυνον 
τοῦ χρώ μα τός του μᾶς ἔλεγαν: ἰ δού τό ἀκραι φνές 
ση μεῖ ον τῆς ση μαί ας τῆς Ἑλληνι κῆς. Φῶς καί χαρά, 
τά δύο χρώ μα τα τῆς ἐ λευ θε ρί ας καί ἀ νά παυ σις ἀ
πό τά βά σα να τῆς κα κο δι οι κή σε ως τοῦ Τούρ κου. 
Τῆς δέ θα λάσ σης ἡ γα λή νη μᾶς ἐ φώ να ζεν: εἰ ρή νη 
θέ λει βα σι λεύ σει πλέ ον εἰς τό ἑ ξῆς. Μι κρόν ρι πίδι
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σμα ἀ έ ρος εἰς τήν θά λασσαν, ἡ ζω ο γό νος αὔρα 
τοῦ ὠ κε α νοῦ μᾶς ἔλεγε: πλεύ σα τε εὐ χα ρί στως τῆς 
ἐλευ θερί ας τό τα ξεί δι ον. Τί μέ νει; Τοῦ Θεοῦ ἡ δό ξα 
ἀ πό μέρους μας, ἡ εὐ φρο σύνη τῆς ψυ χῆς, ἡ συγ κί
νη σις καί δάκρυα, ἐγ κάρ δια χαρά...».

Εἰς τόν ἀρ σα νᾶν τῆς Δά φνης ἀ πε βι βά σθη ναυτι κόν 
ἄ γη μα ἐκ τοῦ ἀν τι τορ πι λι κοῦ «Θύ ελ λα», ἀποτε λού
με νον ἀ πό τεσ σα ρά κον τα πε ζο ναυ τῶν, μέ ἐ πι κε φα
λῆς τόν ση μαι ο φό ρον Γε ώρ γι ον Πα πα γε ωρ γίου, τό 
ὁ ποῖ ον ὕ ψω σεν εὐ θύς τήν ἑλ λη νι κήν ση μαί αν. Τούς 
ἐ λευ θε ρω τάς ἀ νέ με νεν ἐ πί ση μος Ἐ πι τρο πή Ἀν τι
προσ ώ πων τῆς Ἱ ε ρᾶς Κοι νό τη τος, μέ ἐ πι κε φαλῆς τόν 
Πρω τε πι στά την Προ η γού με νον Γρη γέν τι ον Ἰβη ρί την. 
Ἡ εἴ δη σις τῆς ἀ πο βι βά σε ως τῶν Ἑλ λή νων ναυ τῶν 
προ ε κά λε σε νέ αν ἔκ ρη ξιν ἐν θου σι α σμοῦ εἰς τούς Ἁ
γι ο ρεί τας, οἱ ὁ ποῖ οι ἐκ ραύ γα ζον στεν το ρί ως «Χρι
στός Ἀ νέ στη! Ζή τω ἡ Ἐ λευ θε ρία! Ζή τω ὁ Ἑλ λη νι
σμός! Ζή τω ἡ Ὀρ θο δο ξία!» καί ὕ ψω ναν μέ δά κρυα 
εἰς τούς ὀ φθαλ μούς τήν ἑλ λη νι κήν ση μαί αν.

Ἀ κο λού θως, τό ἄ γη μα κα τηυ θύν θη, διά τῆς Ἱ ε ρᾶς 
Μο νῆς Ξη ρο πο τά μου, εἰς τάς Κα ρυ άς, ὅ που εἶ χεν ἤ
δη συγ κρο τη θῆ Ἱ ε ρο κοι νο τι κή Ἐ πι τρο πή, ἀ πο τε λου
μέ νη ἐκ τῶν ἀν τι προσ ώ πων τῶν Ἱ ε ρῶν Μο νῶν Ἰ βή
ρων, Ζω γρά φου, Δο χει α ρίου καί Κα ρα κάλ λου, διά 
τήν πα ρά δο σιν τοῦ Ὀ θω μα νοῦ Καϊ μα κά μη καί τῶν 
ἄλ λων ὀ θω μα νι κῶν σω μά των ἀ σφα λεί ας. Τό ἄ γη μα 
κα τέ φθα σε πε ρί ὥ ραν 11:00 π.μ. καί ὕ ψω σε τήν ἑλ
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λη νι κήν ση μαί αν εἰς τό Δι οι κη τή ρι ον, χαι ρε τι σθεῖ σαν 
ὑ πό χαρ μο σύ νων κω δω νο κρου σι ῶν ἐκ πάν των τῶν 
κω δω νο στα σί ων.

Ἡ Ἀ θω νι κή πρω τεύ ου σα ἦ το ἅ πα σα ἐ στο λι σμέ νη 
μέ τήν γα λα νό λευ κον καί μέ στε φά νους δά φνης, οἱ 
δέ Μο να χοί ἔ φε ρον κυ α νο λεύ κους ται νί ας ἐν σχή μα
τι σταυ ροῦ. «Πα πά δες φο ρε μέ νοι, θυ μι α τά μέ εὐ ω
δί αν ἐκ λε κτήν τοῦ θυ μιά μα τος, καί οἱ φα νοί μέ τάς 
λαμ πά δας. Μο να χοί ἐξ ήρ χον το σε βά σμια ἐν δε δυ
μέ νοι ὡς εἰς λι τα νεί αν νά ὑ πο δε χθοῦν τό δῶ ρον τοῦ 
Θεοῦ, τήν ἐ θνι κήν ἐ λευ θε ρί αν μας», παντα χοῦ μέ 
ἑλ λη νι κάς ση μαί ας καί δά φνας κατά τήν δι έ λευσιν 
τοῦ ὑ πο δε χο μέ νου ἀ γή μα τος καί προε πο ρεύ ον το 
αὐ τοῦ ψάλ λον τες τό «Ἄ ξι όν ἐ στιν». Τό χαρ μό συ νον 
μή νυ μα τῆς ἐ λευ θε ρί ας ὡς ἀ στρα πή δι ήρ χε το πά σας 
τάς Ἱ ε ράς Μο νάς, Σκή τας καί Κελ λία καί τάς χα
ρά δρας τοῦ πε ρι πύ στου καί με γα λω νύ μου Ὄ ρους.

Ἀρ χι κῶς οἱ στρα τι ῶ ται καί οἱ πα τέ ρες με τέ βη σαν 
εἰς τό Ἀν τι προσ ω πεῖ ον τῆς Ἱ. Μ. Παν το κρά τορος, 
ἔν θα δι ῆλ θον ἐκ πύ λης κε κο σμη μέ νης μέ φύλ λα δά
φ νης. Ἐν συν ε χείᾳ οἱ νι κη ταί ἐ γέ νον το δε κτοί εἰς τό 
Πρω τᾶ τον. Με τά τήν Δο ξο λο γί αν, ὁ ση μαι ο φό ρος Πα
πα γε ωρ γίου ἀ νέ γνω σε τό δι άγ γελ μα τοῦ ναυ άρ χου 
Παύ λου Κουν του ρι ώ τη, «ἐν ὀ νό μα τι τοῦ Βα σι λέ ως 
τῶν Ἑλ λή νων Γε ωρ γίου τοῦ Α΄», μέ τό ὁ ποῖ ον τό 
Ἑλ λη νι κόν Κρά τος ἠγ γυ ᾶ το ἀ πο λύ τως τά δικαιώμα
τα τοῦ Ἁ γίου Ὄ ρους καί δι ε βε βαί ω νεν ὅ τι τό κα θε
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στώς αὐ τοῦ θά ἔ με νεν ἀ ναλ λοί ω τον. Τό δι άγ γελ μα 
ἐκ οι νο ποι ή θη εἰς ἁ πά σας τάς Ἱ ε ράς Μο νάς. Ἀ κο
λού θως ὁ Ἀρ χι γραμ μα τεύς τῆς Ἱ ε ρᾶς Κοι νό τη τος Ἀ
να τό λι ος Βα το παι δι νός ἐξ ε φώ νη σεν ἐν θου σι ώ δη πα
νη γυ ρι κόν λό γον.

Τήν με θε πο μέ νην, 4ην Νο εμ βρίου, ἀ πο βι βά ζε ται ἀ
πό τό φορ τη γόν πλοῖ ον «Αἴ ο λος» εἰς Δά φνην τό Τά
γμα τοῦ 20οῦ Συν τά γμα τος Πε ζι κοῦ, μέ ἐπικεφαλῆς 
τόν τα γμα τάρ χην Γ. Κα ρέ κλην καί ἑ πτα κο σί ους πεν
τή κον τα ἄν δρας, οἵ τι νες κα τηυ θύν θη σαν ἀ μέ σως πρός 
τάς Κα ρυ άς, καί ἔ τυ χον τῆς ἰ δί ας ἐν θου σι ώ δους ὑ
πο δο χῆς ὑ πό τῆς Ἱ ε ρᾶς Κοι νό τη τος, ἡ ὁ ποία μά λι
στα ἀ πέ στει λεν εὐ χα ρι στη ρί ους καί συγ χα ρη τη ρί
ους ἐ πι στο λάς πρός τούς πρω τερ γά τας τῆς με γά λης 
νί κης: τόν πρω θυ πουρ γόν Ἐ λευ θέ ρι ον Βε νι ζέ λον, τόν 
βα σι λέα Γε ώρ γι ον τόν Α΄ καί τόν διά δο χον Κων σταν
τῖ νον, κα λοῦ σα αὐ τούς ὅ πως ἐ πι σκε φθοῦν τήν Ἁ γι
ώ νυ μον Μο να χι κήν Πο λι τεί αν.

Ὁ δέ ἀ εί μνη στος Κα θη γού με νος τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς 
Δι ο νυ σίου Ἀρ χι μαν δρί της Γα βρι ήλ, ὅ στις ἐ βί ω σε τήν 
ἀ πε λευ θέ ρω σιν τοῦ Ἁ γίου Ὄ ρους, πε ρι γρά φει ὡς ἑ
ξῆς τό χαρ μό συ νον γε γο νός: 

«Ὅ ταν τό '12 ἐμ φα νί στη κε τό θω ρη κτό Ἀβέρωφ, 
κλαί γα με ἀπ’ τήν χα ρά μας. Καί μό λις ἀ ποβιβά
στη κε στήν Δά φνη τό ἄ γη μα τῶν ναυ τῶν καί ὕ ψω σε 
τήν ἑλ λη νι κή ση μαία, ὅ λοι οἱ κα λό γε ροι ἀνεμίζα με 
τά ρά σα μας καί πε τού σα με τίς σκούφι ες μας στά 
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ὕ ψη. Νά, σ’ ἐ κεῖ νο τό ση μεῖο, στό καλ ν τε ρί μι τοῦ 
Παν το κρα το ρι νοῦ κο να κιοῦ ἔ γι νε ἡ ἐ πί ση μη παρά
δο σι. Ἀπ’ ἐ δῶ κι ἀπ’ ἐ κεῖ ἦ σαν πα ρα τεταγμένοι 
Ἕλ λη νες στρα τι ῶ τες πού ἔ κα μαν κα μά ρα μέ τά ξίφη 
τους, κι ὁ Τοῦρ κος καϊ μακάμης μέ τούς τζαντερ μά
δες του, ἀ φοῦ πα ρέ δι δαν τόν ὁ πλι σμόν τους, περ
νοῦ σαν σκυ φτοί ἀ πό κά τω, σέ ἔν δει ξι ὑ πο τα γῆς...

Ἐ πί ἡ μέ ρας ἐ δο νεῖ το ὁ Ἱ ε ρός Τό πος ἀ πό τάς χαρ
μο σύ νους κω δω νο κρου σί ας καί πυ ροβολισμούς, 
καί δο ξο λο γί αι ἀ νε πέμ πον το καθ’ ἡ μέ ραν πρός τόν 
Παν ά γα θον Θε όν, ἐ πί τῷ εὐ φρο σύ νῳ γε γονότι. Γέ
ρον τες, Μο να χοί καί λαϊ κοί ἔκ λαι ον ὡ σάν μι κρά 
παι δία ἀ πό τήν συγ κί νη σιν καί χα ράν των, δι ό τι εἰς 
τάς ἡ μέ ρας των ἐ πλη ρώ θη ὁ αἰ ώ νιος πό θος τοῦ Γέ
νους· αὐ τοί “ἠ ξι ώ θη σαν ἰ δεῖν τήν ἡ μέ ραν ταύτην, ἥν 
ἐ πό θη σαν γε νε αί πα τέ ρων καί πάπ πων καί οὐκ ἠ
δυ νή θη σαν”, ὡς λέ γει τό ἱ ε ρόν Εὐαγγέλιον, διά τήν 
ἡ μέ ραν τοῦ Κυ ρίου, “τήν μεγά λην καί ἐπιφανῆ”». 
Το νί ζει ἐ πί σης, ὅ τι «ἡ χα ρά ἐ κεί νη ἦ το παν α γι ο
ρειτι κή, γε νι κή εἰς ὅ λους τούς οἰ κή το ρας τοῦ Ἱεροῦ 
Ἄ θω νος, καθ’ ὅ τι ἦ το καρ πός παν ορ θοδό ξου ἀ γῶ
νος ἐν αν τί ον τοῦ ἐ χθροῦ».

Μέ τόν ἴ δι ον παλ μόν εἰς τάς καρ δί ας, ἀ νά λο γα αἰ
σθή μα τα ἐ βί ω σαν οἱ Ἁ γι ο ρεῖ ται καί κα τά τούς ἑ ορ
τα σμούς τῆς 100ε τη ρί δος τῆς θε οσ δό του ἀ πελευ θε
ρώ σε ως τοῦ Ἁ γι ω νύ μου Ὄ ρους, τήν 2αν Νο εμ βρίου 
2012. Σύσ σω μος ἡ Ἱ ε ρά Κοι νό της, ἀ φοῦ πρό τε ρον 
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ἔ λα βε μέ ρος εἰς τά ἑκ α το στά Ἐ λευ θέ ρια τῆς ἁ γι ο
τό κου καί θε ο φρου ρή του Θεσ σα λο νί κης καί ἄλ λων 
Μα κε δο νι κῶν πό λε ων μέ τήν ἐ κεῖ σε με τα φο ράν τῆς 
θαυ μα τουρ γοῦ Εἰ κό νος τοῦ «Ἄ ξι όν Ἐ στιν», ἑ ώρ
τα σε με γα λο πρε πῶς καί ἐν Ἄ θῳ τό Ἰ ω βη λαῖ ον τῶν 
Ἐ λευ θε ρί ων αὐ τοῦ.

Κα τά τήν με γα λό πρε πον ταύ την ἑ ορ τήν, καθ’ ἥν 
ἐ δο νή θη ἐκ νέου σύμ πας ὁ Ἄ θως, τόν Ἱ ε ρόν ἡμῶν 
Τό πον ἐ τί μη σε καί πά λιν τό ἔν δο ξον ἑλ λη νι κόν πολε
μι κόν ναυ τι κόν μέ τόν προσ ελ θόν τα κα τά τήν προ
τε ραί αν ἡ μέ ραν τῆς ἑ ορ τῆς ἀρ χη γόν τοῦ ἑλ ληνικοῦ 
Στό λου ἀν τι ναύ αρ χον κ. Κων σταν τῖ νον Μα ζα ρά κην
Αἰ νι άν, ὅ στις ἐ γέ νε το ἐν θέρ μως δε κτός με τά τῆς 
λαμ προ φό ρου ἀ κο λου θί ας του καί στε λε χῶν τοῦ Γε
νι κοῦ Ἐ πι τε λείου Ναυ τι κοῦ εἰς τόν λι μέ να τῆς Δά
φνης ὑ πό τῆς Ἰ ω βη λαί ας Ἰ βη ρι τι κῆς Ἐ πι στα σί ας καί 
Ἀν τι προσ ώ πων τῆς Ἱ ε ρᾶς Κοι νό τη τος.

Ἀ πο τί ον τες, ὅ θεν, καί σή με ρον φό ρον τι μῆς καί εὐ
γνω μο σύ νης ἐν θέρ μου εἰς τήν λυ τρώ σα σαν ἡ μᾶς ἐκ 
τῆς δου λεί ας τῆς Ἄ γαρ Κυ ρί αν Θε ο τό κον, καί εἰς ἅ
παν τας τούς θυ σι α στι κῶς ὑ περ μα χή σαντας πρό ἡ
μῶν Ἀ θω νί τας πα τέ ρας, εὐ χό με θα, ὅ πως τό ἱστορι κόν 
τοῦ το γε γο νός τῶν Ἐ λευ θε ρί ων τοῦ Ἁγίου Ὄ ρους ἀ
πο τε λέ σῃ κο λυμ βή θραν πνευ μα τι κοῦ ἀναβα πτι σμοῦ 
δι’ ἅ παν τας τούς τι μη τάς τῆς ση με ρι νῆς εὐ φρο σύ
νου ἡ μέ ρας καί σύμ παν τα τόν Ἱ ε ρόν ἡ μῶν Τό πον.
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Φυ λά ξω μεν τοί νυν ἀ δελ φοί, ὡς φι λο πά το ρες υἱ οί, 
τήν πα τρι κήν ταύ την κλη ρο νο μί αν ἀ πα ρεγ χεί ρη τον 
καί μή κα ταρ γή σω μεν τόν τό πον ὡς ἡ ἄ καρ πος συ
κῆ· ἀλ λά τῶν Πα τέ ρων ἡ μῶν ἀ να θε ω ροῦν τες τήν ἔκ
βα σιν τῆς ἀ να στρο φῆς, μι μη σώ με θα τήν πί στιν καί 
τούς ἀ γῶ νας, ἵ να καί σύν αὐ τοῖς τῶν αἰ ω νί ων ἀ γα
θῶν ἐ πι τύ χω μεν.

«Χαί ρει Ὄ ρος Ἄ θω νος τό σε πτόν, τῆς ἐλευθερίας 
ἀ πο λαῦ σαν τῆς πο θη τῆς, καί Χρι στόν Σω τῆ ρα δο ξά
ζει εὐ γνω μό νως, τόν ἐκ τῆς ἁ μαρ τί ας ἀν θρώ πους 
σώ σαν τα».

«Σμῆ νος τῶν Ὁ σί ων Ἀ θω νι τῶν, σύν τῇ Θε ο τό κῳ, 
ἱ κε τεύ σα τε τόν Χρι στόν, ὅ πως εἰς αἰ ῶ νας ἐ λεύ θε
ρον τη ρή σῃ, ἐκ πά σης ἐ πη ρεί ας Ὄ ρος τό Ἅ γι ον». 
Ἀ μήν!
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ΘΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΛΗ ΨΙΣ ΧΩ ΡΙΣ Ο ΛΙ ΓΟ ΠΙ ΣΤΙΑ

Ἱ ε ρᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου

Μέ σα στό κλῖ μα τοῦ γε νι κευ μέ νου φό βου, τό ὁ
ποῖο προ κά λε σε ἡ παν δη μία τοῦ κο ρω νοϊοῦ, 

ἀμ φι σβη τή θη κε ὁ πα ρα δε δο μέ νος τρό πος τῆς θεί ας 
Με τα λή ψε ως. Ἄν θρω ποι πού δέν κα τα λα βαί νουν τί 
εἶ ναι ἡ Ἐκ κλη σία, ἀ διά φο ροι ἤ ἐ χθρι κοί πρός τήν χρι
στι α νι κή πί στι, ἔ ρι ξαν καί καλ λι έρ γη σαν στόν φο βι
σμέ νο κό σμο τήν ἰ δέα ὅ τι ἡ κοι νή λα βί δα πρέ πει νά 
κα ταρ γη θῇ, δι ό τι μπο ρεῖ νά με τα δώσῃ ἀσθένει ες καί 
νά θέ σῃ σέ κίν δυ νο τήν δη μό σια ὑγεία. Ἔτ σι, δυστυ
χῶς, ἐ πη ρε ά σθη καν καί κά ποι οι πι στοί ἄνθρω ποι. 
Δι στά ζουν πιά νά με τα λά βουν ἀ πό τήν ἴ δια λα βί δα. 
Νο μί ζουν ὅ τι κιν δυ νεύ ουν. Ἄλλοι πάλι δέν ἐ πι τρέ
πουν σέ μέ λη τῆς οἰ κο γε νεί ας τους νά με τα λά βουν, 
φο βού με νοι τήν με τά δο σι τοῦ ἰοῦ στό σπί τι τους.

Ἡ ἰ δέα βρῆ κε ὑ πο στή ρι ξι καί ἀ πό θε ο λό γους, οἱ 
ὁ ποῖ οι ἔ γρα ψαν ὅ τι πρέ πει νά συγ κα τα βοῦ με στήν 
ἀ δυ να μία τῶν φο βι σμέ νων συν αν θρώ πων μας· ὅ τι εἶ
ναι φι λαν θρω πία τό νά μή τούς βά λου με σέ κίνδυνο· 
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ὅ τι δέν εἶ ναι ἀρ χαία πα ρά δο σις ἡ λα βί δα· ὅ τι δέν 
προσ βάλ λου με τό Μυ στή ριο μέ τούς ἐν αλ λα κτι κούς 
τρό πους με τα λή ψε ως· καί ὅ τι, τέ λος πάν των, ἦρ θε 
ἡ ὥ ρα νά κα ταρ γη θῇ «αὐ τός ὁ ἀ πο λί τι στος τρό πος 
τῆς Με τα λή ψε ως διά λα βί δος».

Εἶ ναι φα νε ρό ὅ τι ὁ κα κο μή χα νος διά βο λος ἔ βαλε 
τήν Ἐκ κλη σία σέ νέα δο κι μα σία. Ἔ σπει ρε πρῶ τα στήν 
ψυ χή μας τόν φό βο, τήν ὀ λι γο πι στία καί τήν ἀμ φι βο
λία, ὅ τι δῆ θεν κιν δυ νεύ ου με ἀ πό τήν θεία Με τά λη
ψι, καί κα τό πιν ἔ βα λε ἀν θρώ πους νά ἐξ ευγε νί σουν 
τήν ὀ λι γο πι στία μας καί νά τήν ὀ νο μά σουν ἄλ λο τε 
συγ κα τά βα σι καί ἄλ λο τε ἀ γά πη καί ἐν δι α φέ ρον γιά 
τούς συν αν θρώ πους μας. Ἔ βα λε καί κά ποι ους ἄλ
λους νά ἀ πο δο μή σουν τήν πί στι μας στό ὑ περ φυ ές 
καί θεῖο Μυ στή ριο τῆς Θεί ας Κοι νω νί ας, νά πι στέ
ψου με δη λα δή ὅ τι μπο ρεῖ νά γί νῃ μέ σο δι α σπο ρᾶς 
ἀ σθε νει ῶν. Μέ τέ τοι ους φό βους το πο θε τή σα με φί
λαυ τα τήν ὑ γεία μας πά νω καί ἀ πό τήν πρώ τη ἐν
το λή τοῦ Θεοῦ, πού ὁ ρί ζει νά ἀ γα πᾶ με τόν Θεό «ἐξ 
ὅ λης τῆς καρ δί ας καί ἐξ ὅ λης τῆς ψυ χῆς καί ἐξ ὅ λης 
τῆς δι α νοί ας καί ἐξ ὅ λης τῆς ἰ σχύ ος» μας1. Ἐ πι θυ
μοῦ με νά Τόν με τα λαμ βά νου με ἀμ φι σβη τών τας Τον!

Τίς σκέ ψεις πού ἀ κο λου θοῦν τίς προσ φέ ρου με 
στούς ἀ δελ φούς μας χρι στι α νούς πού ἀ γα ποῦν τόν 
Χρι στό, πού θέ λουν νά ζοῦν στήν Ἐκ κλη σία μέ γνή
σιο καί αὐ θεν τι κό τρό πο, πού πο θοῦν τήν ἐν Χρι

1. Πρβλ. Μάρκ. ιβ΄ 30.
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στῷ σω τη ρία τους, ἀλ λά φο βοῦν ται καί δι στά ζουν 
νά με τα λά βουν μέ τήν πα ρα δο σι α κά γνω στή μας ἁ
γία λα βί δα.

α΄. Ὁ ἀ θέ λη τος φό βος, ὅ τι θά ἀρ ρω στή σου με ἤ θά 
πε θά νου με, εἶ ναι συγ γνω στός, ἀ φοῦ ἀ κό μη δέν ἔ χου
με ἀ πο κτή σει βι ω μα τι κή «πεῖ ρα τῆς Ἀ να στάσεως»2. 
Ἡ ἀ σθέ νεια γεν νᾶ ὑ παρ ξι α κό φό βο θα νά του, ὁ ὁ
ποῖ ος ὑ περ βαί νε ται μό νο μέ ἰ δι αί τε ρη Χά ρι ἀ πό τόν 
Θεό. Ὅ μως, ἄν ὡς ἀ τε λεῖς ἄν θρω ποι φο βη θή κα με, 
γιά τήν Ἐκ κλη σία ὡς Ἐκ κλη σία ὁ φό βος τοῦ θα νά του 
εἶ ναι ἀ δι και ο λό γη τος. Ἡ Ἐκ κλη σία ἔ χει τήν ἀ να
στά σι μη ἐμ πει ρία, ἡ ὁ ποία δέν ἔ χει φό βο καί ὀ λι γο
πι στία («ἡ τε λεία ἀ γά πη ἔξω βάλ λει τὸν φό βον»3). 
Αὐ τήν τήν ἐμ πει ρία τήν ἐκ φρά ζουν οἱ Ἅ γι οι. Αὐ τοί 
μᾶς λέ νε πῶς πρέ πει νά με τα λαμ βά νου με, μᾶς ὑ πεν
θυ μί ζουν ὅ τι σέ και ρό λοι μι κῆς ἐ πι δη μί ας ἔ κα ναν 
λι τα νεῖ ες, λει τουρ γοῦ σαν καί ἐ λει τουρ γοῦν το καί με
τε λάμ βα ναν χω ρίς φο βί ες γιά τήν Θεία Λειτουρ γία 
καί γιά τήν κοι νή λα βί δα τῆς Με τα λή ψε ως. Ἔ χοντας 
αὐ τήν τήν πα ρα κα τα θή κη τῶν Ἁ γί ων μας, πρέ πει 
μᾶλ λον νά με τα νο οῦ με γιά τήν ὀ λι γο πι στία μας, πα
ρά νά ζη τοῦ με νά κα τα στή σου με τόν φο βι σμέ νο ἑ
αυ τό μας και νό νο μο θέ τη στήν Ἐκ κλη σία.

β΄. Ὅ πως δι δά σκει ἡ Ἐκ κλη σία μας, μέ τήν Θεία 
Λει τουρ γία οἱ χρι στι α νοί προσ φέ ρου με στόν Θεό τήν 

2. Βλ. Παρακλητική, ἦχος γ΄, Ὄρθρος Κυριακῆς, γ΄ στιχηρόν Αἴνων.
3. Α΄ Ἰω. δ΄ 1618.
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Εὐ χα ρι στία μας. Δη λα δή προσ φέ ρου με τόν ἑ αυ τό 
μας, τούς συν αν θρώ πους μας καί ὅ λη τήν ζωή μας 
εὐ χα ρι στι α κά στόν Θεό, δι ό τι ἀ νή κου με σέ Αὐ τόν 
καί ὄ χι στόν ἑ αυ τό μας4. Με τα λαμ βά νου με «με τά 
φό βου Θεοῦ, πί στε ως καί ἀ γά πης» εὐ χα ρι στών τας 
τόν Χρι στό πού πέ θα νε καί ἀ να στή θη κε γιά μᾶς5. Σέ 
αὐ τήν τήν εὐ χα ρι στι α κή πρᾶ ξι συμ με τέ χου με κα θα
ροί ἀ πό κά θε πά θος, δι ό τι λέ με: «Ἰ δού βα δί ζω πρός 
Θεί αν Κοι νω νί αν· Πλα στουρ γέ, μή φλέ ξῃς με τῇ με
του σίᾳ· πῦρ γάρ ὑ πάρ χεις τούς ἀ να ξί ους φλέ γον· 
ἀλλ’ οὖν κά θα ρον ἐκ πά σης με κη λί δος»6.

Τώ ρα, μέ τήν φο βία πού ἔ σπει ραν στόν νοῦ μας, 
κυ ρι ευ μέ νοι ἀ πό ὀ λι γο πι στία ἀλ λά ζου με νο ο τροπία, 
διά θε σι καί στά σι. Ξε χνοῦ με ὅ τι ἡ Με τά λη ψις προϋ
πο θέ τει εὐ χα ρι στι α κή διά θε σι καί ὅ τι εἶ ναι Εὐ χαρι
στία στόν Θεό. Δεί χνου με ὅ τι ἀ νή κου με ὄ χι εὐ χαρι
στι α κά στόν Θεό ἀλ λά φί λαυ τα στόν ἑ αυ τό μας. 
Συμ πε ρι φε ρό μα στε ἐ γω κεν τρι κά. Μετα λαμβάνοντας 
ἔ τσι, μέ ὀ λι γο πι στία, μέ τήν ἰ δέα δη λα δή ὅ τι ἐν δέ
χε ται νά κολ λή σου με ἀ σθέ νεια, ἀ στο χοῦ με καί προ
φα νῶς ἁ μαρ τά νου με.

Τόν πα λαιό και ρό ἡ Ἐκ κλη σία ὕ ψω νε δυ να τή φω
νή νά κλεί σουν οἱ πόρ τες τοῦ ναοῦ γιά τούς ἀ μυή
τους, γιά ἐ κεί νους πού δέν εἶ χαν ἀ κό μη βα πτι σθῆ 

4. Α΄ Κορ. στ΄ 19.
5. Β΄ Κορ. ε΄ 15.
6. Μ. Ὡρολόγιον, Ἀκολουθία Θ. Μεταλήψεως.
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(«τάς θύ ρας, τάς θύ ρας»). Ὅ σοι ἐ πί σης χρι στι ανοί 
εἶ χαν ἁ μαρ τή σει βα ρειά, στέ κον ταν στόν νάρ θη κα 
τῆς Ἐκ κλη σί ας «προσ πί πτον τες» ἤ «προσ κλαίοντες» 
γιά ἕ να, δύο, τρία ἤ καί πε ρισ σό τε ρα χρό νια. Μετά 
ἀ πό αὐ τήν τήν προ ε τοι μα σία ἔμ παι ναν στόν κυ ρί ως 
ναό, ἔ στε καν «ἀ κρο ώ με νοι» τό κή ρυ γμα καί κά ποι
ες εὐ χές καί ἐ πέ στρε φαν στόν νάρ θη κα μα ζί μέ τούς 
κα τη χου μέ νους. Μό νον ὅ ταν με τά ἀ πό μία ὁ λο κλη
ρω μέ νη με τά νοια μπο ροῦ σαν «με τά φό βου Θεοῦ, 
πί στε ως καί ἀ γά πης» νά στα θοῦν κα θα ροί μπρο στά 
στόν Θυ σι α ζό με νο Ἀ μνό, μό νον τό τε ἀν ταποκρί νον
ταν στήν προ τρο πή τοῦ λει τουρ γοῦ «προσ έλ θε τε» 
στήν θεία Με τά λη ψι. Εἶ ναι μία ἀρ χαία κα λή πρα κτι
κή. Ἄς δι ε ρω τη θοῦ με καί ἐ μεῖς σή με ρα, μή πως θά 
ἔ πρε πε νά πα ρα μεί νου με στόν νο ε ρό νάρ θη κα τῆς 
Ἐκ κλη σί ας «προσ κλαί ον τες» γιά τήν ὀ λι γο πιστία 
μας, ἕ ως ὅ του ἐ πα να κτή σου με φό βο Θεοῦ, πί στι καί 
ἀ γά πη, δη λα δή μέ χρις ὅ του παύ σου με νά ἀμφι σβη
τοῦ με φί λαυ τα τόν Νι κη τή τοῦ θα νά του. Ἄλ λωσ
τε, πρέ πει νά κοι νω νοῦ με ἀ ξί ως. Ἡ ὀ λι γοπι στία, 
ἡ ἀμ φι βο λία καί ἡ ἀμ φι σβή τη σις δέν εἶ ναι κα λές 
προϋ πο θέ σεις. Ὁ ἀ πό στο λος Παῦ λος μᾶς ἔ χει προ
ει δοποι ή σει: «ὅς ἄν ἐ σθίῃ τόν ἄρ τον τοῦ τον ἤ πίνῃ 
τό πο τή ρι ον τοῦ Κυ ρίου ἀ να ξί ως, ἔνοχος ἔ σται 
τοῦ σώ μα τος καί αἵ μα τος τοῦ Κυ ρίου. Δοκιμα ζέτω 
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δέ ἄν θρω πος ἑ αυ τόν, καί οὕ τως ἐκ τοῦ ἄρ του ἐ
σθιέτω καί ἐκ τοῦ πο τη ρίου πι νέ τω»7.

γ΄. Ἄν οἱ Ὀρ θό δο ξοι πι στέ ψου με, δε χθοῦ με ἤ τυ
χόν συν η γο ρή σου με ὅ τι ἡ Θεία Κοι νω νία με τα δί δει 
καί δι α σπεί ρει ἀ σθέ νει ες, ἄν δέν ἀν τι λαμ βα νό μα στε 
(ἔ στω, ἄν ὄ χι διά με θέ ξε ως, τοὐ λά χι στον διά πί στε
ως) ὅ τι ὁ λει τουρ γός πού με τα δί δει καί ὁ πιστός 
πού με τα λαμ βά νει τόν Ἄρ το καί τόν Οἶ νο τῆς Εὐχα
ρι στί ας εἶ ναι μέ σα στόν ὑ πέρ φω το γνό φο τῆς Βασι
λεί ας, προ δί δου με τόν λό γο τῆς χρι στι α νι κῆς μας ὑ
πάρ ξε ως. Ἡ Θεία Κοι νω νία πρέ πει νά εἶ ναι με το χή 
στήν Βα σι λεία τοῦ Πα τρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁ
γίου Πνεύ μα τος· δι α φο ρε τι κά, στήν Λει τουρ γία παί
ζου με θέ α τρο.

Ὅ σοι πλη σιά ζουν στό Ἅ γιο Πο τή ριο μέ θεία ἀγά
πη, ψελ λί ζον τας μέ αἴ σθη σι καρ δί ας «ἔ θελ ξας πόθῳ 
με, Χρι στέ, καί ἠλ λοί ω σας τῷ θείῳ σου ἔ ρω τι» καί 
«τοῦ το αὐ τό ἐ στι τό ἄ χραν τον Σῶ μά σου καί τοῦ
το αὐ τό ἐ στι τό τί μι ον Αἷ μά σου»8, δέν θά συμφω
νοῦ σαν μέ τήν δι κή μας ὀ λι γο πι στία. Δέν θά δέ χον ταν 
νά με τα λά βουν ἀ πό ἄλ λη λα βί δα, ἤ χω ρίς λα βί δα, 
ἀ πό φό βο καί μό νο.

δ΄. Δη μο σι εύ θη κε, ὅ τι τήν πε ρί ο δο τῶν πε ρι ο ριστι
κῶν μέ τρων κά ποι ος χρι στι α νός ζή τη σε νά μεταλά βῃ. 
Τοῦ τό ἀρ νή θη καν. Ἔ φυ γε ξα φνι κά τήν ἄλ λη μέ ρα ἀ

7. Α΄ Κορ. ια΄ 2728.
8. Μ. Ὡρολόγιον, Ἀκολουθία Θ. Μεταλήψεως.
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πό τήν πα ροῦ σα ζωή μέ τό πα ρά πο νο. Καί ὄ χι μό νο. 
Ἄς τό ὁ μο λο γή σου με. Ἀ ξί ζει νά δι ε ρω τη θῇ κα νείς: 
Μέ τέ τοια ὀ λι γό πι στη ποι μαν τι κή πῶς θά στα θοῦ με 
μπρο στά στό ἀ δέ κα στο Βῆ μα; Τί θά ποῦ με στόν δι
και ο κρί τη Κύ ριο γιά ὅ λους ἐ κεί νους τούς ἀ δελ φούς 
μας πού εἶ χαν ἀ νάγ κη νά με τα λά βουν (ἀρ ρώ στους, 
πο νε μέ νους, ἑ τοι μο θα νά τους κ.λπ.) καί ἔ φυ γαν ἀ πό 
τήν ζωή χω ρίς τό οὐ ρά νιο Ἐ φό διο ἐξ αι τί ας τῆς ὀ λι
γο πι στί ας μας;

ε΄. Ἀ πό μή Ὀρ θο δό ξους δέν ἀ παι τοῦ με νά ἀ πο δε
χθοῦν ὅ τι ἡ Θεία Κοι νω νία εἶ ναι ὑ περ φυ ές Μυ στή
ριο καί δέν με τα δί δει ἀ σθέ νει ες. Ἄλ λω στε, ἡ χρῆ σις 
λα βί δος δέν εἶ ναι στοι χεῖο τῆς πρα κτι κῆς τους καί 
γι’ αὐ τό τήν φο βοῦν ται· καί τήν με τά λη ψι ἀ πό τό ἴ
διο Ἅ γιο Πο τή ριο τήν ἔ χουν κα ταρ γήσει ἐ δῶ καί αἰ
ῶ νες. Ὅ σοι Ὀρ θό δο ξοι ζοῦ με σέ ἕ να ἑτερόδο ξο πε
ρι βάλ λον, ὀ φεί λου με νά λει τουρ γού με θα σύμφωνα μέ 
τήν δι κή μας λει τουρ γι κή Πα ρά δο σι, καί νά μή συ
ρώ με θα στήν χο ά νη τῆς ὁ μο γε νο ποι ή σε ως τῶν λει
τουρ γι κῶν τύ πων. Ἡ ὁ μο γε νο ποί η σις ὁ δη γεῖ σέ συγ
κρη τι στι κές ἀ τρα πούς καί θε ο λο γι κά ὀ λι σθήματα. 
Θά με τα λαμ βά νου με χω ρίς νά ὀ λι γο πι στοῦ με στό 
Μυ στή ριο, χω ρίς τήν ἰ δέα ὅ τι διά τοῦ Πο τη ρίου ἤ 
διά τῆς λα βί δος με τα δί δον ται ἀ σθέ νει ες. Καί ἄν ἐ
πι σεί ων ται ποι νές καί ἀ σή κω τα πρόσ τι μα, θά θυ
μό μα στε τίς ἐ πο χές τῶν δι ω γμῶν. Ἡ Ἐκ κλη σία σέ 
πε ρί ο δο δι ω γμοῦ χρη σι μο ποι οῦ σε ἀ νεν δυ ά στως ἐν
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αλ λα κτι κούς τρό πους Με τα λή ψε ως. Ἔ στελ νε στόν 
φυ λα κι σμέ νο μάρ τυ ρα τήν Θεία Κοι νω νία μέ κά ποι
ον ἐ πι δέ ξιο τρό πο. Δέν δί στα ζε νά ἐ πι νοῇ τρό πους, 
ὥ στε τό «ἐ φό δι ον τῆς ἀ θα να σί ας» νά φθά σῃ στόν 
φυ λα κι σμέ νο ἀ θλη τή τῆς θεί ας ἀ γά πης. Μέ τήν δια
φο ρά ὅ τι οὔ τε ὁ φυ λα κι σμέ νος μάρ τυς οὔ τε ὁ θαρ
ρα λέ ος με τα φο ρέ ας τῆς Θεί ας Κοι νω νί ας δι α κα τέ
χον ταν ἀ πό φο βία καί ὀ λι γο πι στία γιά τό Μυ στή ριο. 
Ἦ σαν πλημ μυ ρι σμέ νοι ἀ πό τόν φό βο τοῦ Θεοῦ, τήν 
πί στι καί τήν ἀ γά πη. Με τε λάμ βα ναν μέ πί στι, ὄ χι μέ 
ὀ λι γο πι στία! 

στ΄. Ἄν τυ χόν βρε θοῦ με σέ συν θῆ κες δι ω γμοῦ, πο
λύ σω στά πρέ πει νά βροῦ με διά φο ρα “τε χνά σματα”, 
μέ τά ὁ ποῖα θά με τα λαμ βά νουν οἱ σύγ χρο νοι μάρ
τυ ρες. Ἄν ὅ μως ἀλ λά ξου με τόν τρό πο Με τα λή ψε ως 
ἀ πό φό βο, ὀ λι γο πι στία καί φι λαυ τία, δέν θά μπο ρέ
σου με νά κρύ ψου με τήν εὐ θύ νη μας: «Ἑ κου σίως γάρ 
ἁ μαρ τα νόν των ἡ μῶν με τά τό λα βεῖν τήν ἐπί γνω σιν 
τῆς ἀ λη θεί ας, οὐ κέ τι πε ρί ἁ μαρ τι ῶν ἀ πο λεί πε ται 
θυ σία, φο βε ρά δέ τις ἐκ δο χή κρί σε ως καί πυ ρός ζῆ
λος ἐ σθί ειν μέλ λον τος τούς ὑ πε ναντίους»9. Σέ νε
ο ελ λη νι κή ἀ πό δο σι: «Ἄν, ἀ φοῦ γνω ρί σα με τήν ἀλή
θεια, ἁ μαρ τά νου με μέ τήν θέ λη σί μας, δέν ἀ πο μέ νει 
πλέ ον ἄλ λη θυ σία νά συγ χω ρηθοῦν οἱ ἁ μαρ τί ες μας, 
ἀλ λά μᾶς πε ρι μέ νει φο βε ρή κα τα δί κη καί τό αἰ ώ νιο 

9. Ἑβρ. ι΄ 2627.
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πῦρ πού μέλ λει νά κα τα καίῃ ἐ κεί νους πού ἀν τι στέ
κον ται στόν Θεό». 

Ὅ ταν ἡ ἴ δια ἡ συν εί δη σίς μας θά μᾶς κα τα λο γί σῃ 
ὅ τι ἀ πι στοῦ με στό Μυ στή ριο, δέν θά μᾶς κα λύ ψῃ 
καμ μία δι δα κτο ρι κή δι α τρι βή πε ρί τοῦ «πό τε εἰσ ή
χθη ἡ χρῆ σις λα βί δος εἰς τήν Ἐκ κλη σί αν», οὔ τε θά 
μᾶς δι και ώ σῃ κά ποια δῆ θεν ποι μαν τι κή μας εὐ αι
σθη σία γιά ἐ κεί νους πού θέ λουν νά με τα λά βουν τόν 
Ζω ο δό την ἀλ λά Τόν φο βοῦν ται, δι ό τι τό ἀ ψευ δές 
στό μα τοῦ Χρι στοῦ εἶ πε κά πο τε τόν σκλη ρό ἀλ λά 
ἀ πο φα σι στι κό λό γο: «Μή καί ὑ μεῖς θέ λε τε ὑ πά
γειν;»10. Καί ὁ ἀ πό στο λος Παῦ λος ἔ γι νε «τοῖς πᾶσι 
τά πάν τα, ἵ να πάν τως τι νάς σώ σῃ», ὄ χι ὅμως ὡς 
ἄ νο μος ἀλλ’ «ὡς ἔν νο μος Χρι στῷ»11. Ὄχι ὀ λι γο πι
στών τας ἤ ἀμ φι σβη τών τας Ἐ κεῖ νον, χά ριν τοῦ Ὁ ποί
ου ἔ γι νε τά πάν τα τοῖς πᾶ σι. Τά ρη το ρι κά σχή μα τα 
νε ω τε ρι στῶν θε ο λό γων, πού ἀ να φέ ρον ται στήν ἐ πι
κιν δυ νό τη τα τοῦ «ἰοῦ τοῦ φον τα μεν τα λι σμοῦ» καί 
τῶν ἄλ λων συν α φῶν «λοι μο γό νων ἰ ῶν τοῦ ἐκκλησι
α στι κοῦ σώ μα τος», θά φα νοῦν ἀ νί σχυ ρα, ὅ ταν ἡ συν
εί δη σίς μας θά μᾶς κα τα λο γί ζῃ ὅ τι ἁ μαρ τή σα με. 
Γι α τί ἄ ρα γε δέν εἶ ναι «λοι μο γό νος» ἡ ὀ λι γο πι στία 
καί ἡ φο βία πού μᾶς ἔρ χον ται ἀ πό ἕ ναν κό σμο πού 
ἀ γνο εῖ, πε ρι φρο νεῖ ἤ καί ἐ χθρεύ ε ται τό Ὀρ θό δο ξο 
ἦ θος καί βί ω μα; Δέν εἶ ναι δι δα κτι κή ἡ ἱ στο ρία πού 

10. Ἰω. στ΄ 67.
11. Πρβλ. Α΄ Κορ. θ΄ 2122.



124

δι α σώ ζει ὁ ἀρ χι ε πί σκο πος Ἀ λε ξαν δρεί ας Δι ο νύ σι ος 
(3ος αἰ ώ νας) πε ρί τῆς ἀ φο βί ας, τῆς πί στε ως καί τῆς 
αὐ το θυ σί ας τῶν χρι στι α νῶν12, οἱ ὁ ποῖ οι ἐν και ρῷ φο
βε ρῆς λοι μι κῆς ἐ πι δη μί ας συμ πα ρα στέ κον ταν στούς 
ἀ σθε νεῖς καί κή δευ αν τούς νε κρούς σχε δόν σί γου ροι 
ὅ τι θά ἀρ ρω στή σουν καί θά πε θά νουν καί οἱ ἴ δι οι, 
τήν ἴ δια στι γμή πού οἱ ἐ θνι κοί ἔ φευ γαν φο βι σμέ νοι 
καί ἐγ κα τέ λει παν ἀ βο ή θη τους καί ἄ τα φους τούς ἴ
δι ους τούς συγ γε νεῖς τους; Ὅ ταν οἱ ἡ ρω ϊ κοί ἐ κεῖ νοι 
χρι στι α νοί τῆς Ἀ λε ξαν δρεί ας ἀ ψη φοῦ σαν τόν θά να
το γιά τήν ἀ γά πη τοῦ Χρι στοῦ καί τοῦ θνή σκον τος 
συν αν θρώ που, θά εἶ χαν ἄ ρα γε τήν ὀ λι γο πι στία νά 
φο βοῦν ται τήν θεία Με τά λη ψι ἀ πό τό ἕ να Ἅ γιο Πο
τή ριο (σή με ρα τήν ἁ γία λα βί δα) στόν ναό τους; 

ζ΄. Ἡ ἐ πι στρο φή στήν «πα λαιά τά ξι τῆς με τα λή
ψε ως» (ὅ πως στήν Λει τουρ γία τοῦ ἁ γίου Ἰ α κώ βου) 
δέν εἶ ναι λύ σις. Πρῶ τον, δι ό τι ἡ πα λαιά τά ξις δέν 
εἶ ναι ἄ μοι ρη ἀν τι κει με νι κῶν δυσ κο λι ῶν (με τά λη ψις 
βρε φῶν, ἡ λι κι ω μέ νων, ἀ σθε νῶν), λό γῳ τῶν ὁ ποί ων 
εἶ χε στα δι α κά ἐγ κα τα λει φθῆ. Δεύ τε ρον, δι ό τι ἐφ’ ὅ
σον ἡ με τά λη ψις τοῦ θείου Αἵ μα τος προ βλε πό ταν 
καί ἀ παι τεῖ νά γί νε ται ἀ πό τό ἴ διο Ἅ γιο Πο τή ριο, δέν 
θά ἐ πι τρα πῇ ἀ πό τούς ἀν τι εκ κλη σι α στι κά νομοθε
τοῦν τες πο λι τι κούς ἄρ χον τες. Καί τρί τον, δι ό τι ἡ τυ
χόν «τρο πο ποί η σίς» της μέ χρῆ σι πολ λῶν λα βί δων, 

12. Εὐσεβίου Καισαρείας, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία ΖΙ, ΕΠΕ, Θεσσα
λο νί κη 1978, τόμ. 3, κα΄ «Περί τῆς ἐπισκηψάσης νόσου», σελ. 5460.
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ὥ στε νά ἀ πο φευ χθῇ ἡ με τά λη ψις ἀ πό τό ἴ διο Ἅ
γιο Πο τή ριο, φα νε ρώ νει ὅ τι φο βό μα στε καί ὀ λιγο πι
στοῦ με, καί ἑ πο μέ νως ὁ δη γού μα στε στίς συνέπει ες 
πού προ α να φέρ θη καν. Ἕ νας ἱ ε ρεύς, πού ἐ πί πολ λές 
δε κα ε τί ες με τα λαμ βά νει χι λιά δες πι στούς (ὑ γι εῖς 
καί ἀ σθε νεῖς) καί ὁ μο λο γου μέ νως χω ρίς φό βο κα τα
λύ ει τό Ἅ γιο Πο τή ριο, ὁ πωσ δή πο τε δέν θά δι στά σῃ 
καί σή με ρα νά πα ρο τρύ νῃ τούς φοβισμένους χρι
στι α νούς μας νά ἀ πο βά λουν τόν φό βο καί νά πλη
σιά σουν χω ρίς ὀ λι γο πι στία στό Πο τή ριο τῆς Ζω ῆς. 
Οἱ συν ο δι κές ἀ πο φά σεις τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι
αρ χείου καί τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, σύμ φω
να μέ τίς ὁ ποῖ ες δέν ὑ φί στα ται λό γος νά ἀλ λά ξῃ ὁ 
τρό πος τῆς θεί ας Με τα λή ψε ως, εἶ ναι πα ρή γο ρες καί 
ἐν ι σχυ τι κές.

Ὅ σοι φο βη θή κα με, ἄς προσ πέ σου με ἐν με τα νοίᾳ 
σέ Ἐ κεῖ νον πού ἀ πό ἐ μᾶς ἀμ φι σβη τή θη κε, ἄς ζη τή
σου με τήν συγ χώ ρη σί Του γιά τήν ὀ λι γο πι στία μας 
καί ἄς «ἀ να στη λώ σου με» μέ σα μας τήν ἀ φοβία γιά 
τήν θεία Με τά λη ψι. Δι ό τι, ὅ σο φο βό μα στε τήν δια
σπο ρά ἀ σθε νει ῶν μέ τήν χρῆ σι τῆς λα βί δος, κατεβά
ζου με τό Μυ στή ριο ἀ πό τό θεῖο ὕ ψος του καί ἐνερ
γοῦ με ὡς εἰ κο νο μά χοι. Ἡ «ἀ να στή λω σις» αὐ τή θά 
γί νῃ ἕ να ἀ σφα λές κρι τή ριο πού θά δι α χω ρί ζῃ τίς 
θε ο φι λεῖς λύ σεις ἀ νάγ κης ἐν και ρῷ δι ω γμοῦ ἀ πό τίς 
ὀ λι γό πι στες «λύ σεις» ἐν και ρῷ εἰ ρή νης. Ἄς συνεχί
σου με νά με τα λαμ βά νου με ἀ κρι βῶς ὅ πως με τα λαμ
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βά να με, καί μά λι στα στόν ναό, ἐφ’ ὅ σον μᾶς τόν 
ἀ φή νουν ἀ νοι κτό, ἀ κό μη καί ἄν συμ βῇ μα ζί μέ ἐ μᾶς 
νά με τα λαμ βά νουν ἀ πό τό ἴ διο Ἅ γιο Πο τή ριο καί 
ἀ σθε νεῖς ἀ πό ὁ ποι α δή πο τε ἀ σθέ νεια. Ἄς μή ἐ πι τρέ
ψου με στούς λο γι σμούς τῆς ὀ λι γο πι στί ας νά κα τα
κυ ρι εύ σουν τόν νοῦ καί τήν καρ διά μας. Ὅ ταν ὁ Πέ
τρος κά πο τε ὀ λι γο πί στη σε, ἄρ χι σε νά βυ θί ζε ται καί 
ἄ κου σε τόν Κύ ριο νά τοῦ λέ γῃ: «Ὀ λι γό πι στε, εἰς 
τί ἐ δί στα σας;»13. Ἄν κλεί σουν τούς να ούς μας, θά 
βρε θοῦν τρό ποι με τα λή ψε ως, χω ρίς ἀ πό ἐ μᾶς τούς 
ἴ δι ους νά «κε νω θῇ ὁ σταυ ρός τοῦ Χρι στοῦ»14 λό
γῳ ἀ πι στί ας στό Μυ στή ριο τῆς ἄ πει ρης ἀ γά πης τοῦ 
Θεοῦ, τήν με τά λη ψι τῆς θεί ας Εὐ χα ρι στί ας.

13. Ματθ. ιδ΄ 31.
14. Α΄ Κορ. α΄ 17.
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† ΚΑ ΘΗ ΓΟΥ ΜΕ ΝΟΣ 
ΑΙ ΜΙ ΛΙ Α ΝΟΣ 

ΣΙ ΜΩ ΝΟ ΠΕ ΤΡΙ ΤΗΣ
(1934–2019)

Ἱ ε ρο μο νά χου Μύ ρω νος Σι μω νο πε τρί του

Πέ ρα σε ἕ νας χρό νος ἀ πό τήν κοί μη σι τοῦ σεβα
στοῦ, ἀ οι δί μου πλέ ον, Πα τρός μας Ἀρχιμ. Αἰμιλι

α νοῦ Σι μω νο πε τρί του. Ὅ πως κά θε Γέροντας γιά τούς 
ὑπο τα κτι κούς του, ἔ τσι καί ὁ Γέ ροντάς μας εἶ ναι γιά 
μᾶς γεν νή το ρας, δι δά σκα λος, παράδειγμα, εὐ χέ της. 
Αὐ τές οἱ ἰ δι ό τη τες, ὅ σο ζοῦν οἱ ὑποτακτικοί, εἶ ναι 
πάν τα ἐ πί και ρες, ἔ στω καί ἄν ὁ Γέ ρον τας βρίσκε ται 
εἰς τάς οὐ ρα νί ους μο νάς, ὅ πως ὁ δικός μας, εὐ χέ της 
τώ ρα κατ’ ἐ νώ πι ον τοῦ Θεοῦ ὑ πέρ ὅλων τῶν τέ κνων 
του. Ἡ μνή μη τῶν Γερον τάδων εἶναι πάν τα μιά ὑ
πεν θύ μι σις, ἀφ’ ἑ νός μέν τῆς ζωῆς τους, ἀφ’ ἑ τέ ρου 
δέ τῶν ὑ πο χρε ώ σε ών μας, ὡς τέκνων καί μα θη τῶν 
τους, ἐ νώ πι ον τοῦ Θεοῦ καί τοῦ πλησίον. Ὁ χρό νος 
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φθεί ρει πρά γμα τα καί ἀμ βλύ νει κα ταστάσεις, οὐδέ
πο τε ὅ μως μει ώ νει τήν ἀγά πη, τόν σε βα σμό, τήν εὐ
γνω μο σύ νη πρός αὐ τούς.

Ἔ τσι, ὅ ταν ὁ σε βα στός ἅ γι ος Κα θη γού με νος τῆς 
γεί το νος Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς τοῦ Ὁ σίου Γρη γο ρίου, Ἀρ χιμ. 
κ.κ. Χρι στό φο ρος, ἐν ὄ ψει τῆς ἐ τη σί ας ἐκ δό σε ως τοῦ 
ἐγ κρί του πε ρι ο δι κοῦ τους «Ὁ Ὅ σι ος Γρη γό ρι ος», ζή
τη σε νά γρά ψω με κά τι γιά τόν Γέ ρον τά μας, τόν μα
κα ρι στό Ἀρ χιμ. κυ ρό Αἰ μι λι α νό, τόν εὐ χα ρι στή σα με 
καί θά προσ πα θή σω με ἐν ὀ λί γοις νά ἀν τα πο κρι θοῦ
με, μέ νον τας σέ με ρι κούς στα θμούς τῆς ἐ πι γείου ζω
ῆς του.

Ὁ Γέ ρον τας Αἰ μι λι α νός, κα τά κό σμον Ἀ λέ ξαν δρος 
Βα φεί δης τοῦ Χρί στου καί τῆς Δή μη τρας, γεν νή θη κε 
στίς 5 Ὀ κτω βρίου 1934 στήν Νί καια τοῦ Πει ραιᾶ. Ὁ 
παπ ποῦς του Ἀ λέ ξαν δρος καί ἡ γι α γιά του Εὐ δο ξία 
ἦ σαν Μι κρα σιά τες δη μο δι δά σκα λοι τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ 
τῆς Καπ πα δο κί ας στό χω ριό Σή μαν τρα. Με τά τήν Μι
κρα σι α τι κή κα τα στρο φή καί τήν ἀν ταλ λα γή τῶν πλη
θυ σμῶν, ἐγ κα τα στά θη καν στά Νέα Σή μαν τρα τῆς 
Χαλ κι δι κῆς, ὅ που ὁ μέν παπ ποῦς του Ἀ λέ ξαν δρος 
ἔ ζη σε μό νο δύο χρό νια καί πέ θα νε, λόγῳ τῆς ἑλονο
σί ας, ἡ γι α γιά του ὅ μως πα ρέ μει νε ὡς δα σκά λα τοῦ 
χω ριοῦ καί συν έ βα λε ση μαν τι κά στήν ἀνασυγκρότη
σι τοῦ χω ριοῦ Νέα Σή μαν τρα.

Οἱ παπ ποῦ δες του, ἄν καί ἔγ γα μοι, ζοῦ σαν ὡς μο
να χοί, μέ νη στεῖ ες, προσ ευ χές καί ἀ γρυ πνί ες. Γι’ αὐ
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τό ἡ γι α γιά με τά τόν θά να το τοῦ συ ζύ γου της ἔ λα βε 
τό μο να χι κό Σχῆ μα, ἀλ λά συν έ χι σε νά ζῆ στό χω ριό 
ὡς κρυ φή μο να χή.

Μέ τόν Ἑλ λη νοϊ τα λι κόΓερ μα νι κό πό λε μο τοῦ 1940 
ὁ Ἀ λέ ξαν δρος, ἑ πτά χρο νῶν, ἀ νέ βη κε στά Νέα Σή
μαν τρα Χαλ κι δι κῆς, ὅ που καί πα ρέ μει νε ἕ ως τό τέ
λος τοῦ πο λέ μου. Στά Νέα Σή μαν τρα, μαζί μέ τήν 
μα θη τι κή γνῶ σι ἔ λα βε καί τήν ἐ σω τε ρι κή πνευματι κή 
γνῶ σι. Ἔ μα θε νά ἀ γα πᾶ τήν Ἐκ κλη σία, νά προσεύ
χε ται βι ω μα τι κά, νά νη στεύη, νά δι α βάζη, νά χρησι
μο ποιῆ τό σο τά λει τουρ γι κά βι βλία στίς προσευχές 
του, ὅ σο καί τά πα τε ρι κά πνευ μα τι κά βι βλία. Ἔμα
θε τήν εὐ γέ νεια, τήν ἐ πι μέ λεια, τήν συν έ πεια, τήν σο
βα ρό τη τα καί τήν σι ω πή. Ἔ λε γε ὁ Γέ ρον τας: «Ὅ ταν 
ἤ μουν μι κρός, ἐ πει δή ἐκ χα ρα κτῆ ρός μου ἤ μουν ζω
η ρός, ἡ γι α γιά μου ὡς δα σκά λα συ χνά μοῦ θύμι ζε: 
“Ἀ λέ ξαν δρε, ὅ σο θά σι ω πᾶς, τό σο θά φω νά ζη μέ σα 
σου ὁ Θε ός”. Ἔ τσι ἁ πλά ἔ μα θα ἀ πό πο λύ μι κρός νά 
σι ω πῶ, γιά νά ἀ φουγ κρά ζω μαι τήν φω νή τοῦ Θεοῦ». 
Σχο λιά ζον τας αὐ τό, ἔ λε γε ὅ τι «δέν μᾶς κά νουν τά 
λό για κοι νω νι κούς, ἀλ λά ἡ σι ω πή, ἡ ὁ ποία μᾶς κά νει 
κοι νω νούς τοῦ Θεοῦ· καί ὅ ποι ος εἶ ναι κοι νω νός τοῦ 
Θεοῦ, δέν μπο ρεῖ νά μήν εἶ ναι κοι νω νι κός μέ τούς 
ἀν θρώ πους».

Ὡς μα θη τής τῆς Α´ τά ξε ως Γυ μνα σίου κα τέβηκε 
στόν Πει ραιᾶ καί τε λεί ω σε τό ἑ ξα τά ξιο τό τε Γυμνά
σιο. Με τά γιά ἕ να χρό νο φοί τη σε στήν Νο μι κή Σχο λή, 
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ἀλ λά οἱ ἐ σω τε ρι κές του πνευ μα τι κές ἀ να ζη τή σεις τόν 
ὁ δή γη σαν στήν Θε ο λο γι κή Σχο λή τοῦ Παν ε πι στη μίου 
Ἀ θη νῶν. Ἕ νας φί λος του, κα τα ξιωμένος κλη ρι κός καί 
ἡ γού με νος, μᾶς ἔ λε γε: «Ὅ ταν πή γαινα στό σπί τι τῆς 
γι α γι ᾶς μου στό νη σί, ἔ λε γε γιά τόν Ἀ λέ ξαν δρο ὅ τι 
ἔ χει πρόσ ω πο σάν τό πρόσ ω πο τοῦ Χρι στοῦ». Κα
θα ρός ἄν θρω πος ἡ γι α γιά, ἔ βλε πε τήν κα θα ρό τη τά 
του καί τήν φι λο χρι στία του στό πρόσω πό του.

Πα ράλ λη λα ὅ μως, ὡς μα θη τής καί ἐν συν ε χείᾳ ὡς 
φοι τη τής συμ με τεῖ χε στό ὅ λο πνευ μα τι κό ἔρ γο τῆς 
Ἐκ κλη σί ας. Εἶ χε ὡς κα τη χη τή του τόν με τέ πει τα Ἀρ
χι ε πί σκο πο Ἀλ βα νί ας κ.κ. Ἀ να στά σιο, ὅ πως ἐ πίσης 
συν ε δέ ε το καί μέ ἄλ λους πνευ μα τι κούς ἀν θρώ πους 
ἐ κεί νης τῆς ἐ πο χῆς. Εἶ χε βα θύ ἱ ε ρα πο στο λι κό πόθο, 
καί τήν ἀ γά πη του καί τήν πί στι του στόν Θεό ἤθε λε 
νά τήν με τα λαμ πα δεύ ση σέ ὅ σους μπο ροῦ σε πε ρισ
σο τέ ρους. Γιά νά προ ε τοι μά ση τόν ἑ αυ τό του, ἀ πο
φά σι σε νά βρῆ ἕ να μο να στή ρι. 

Σ’ αὐ τή του τήν ἀ να ζή τη σι ἀ να κά λυ ψε τόν τό τε φι
λο μό να χο Μη τρο πο λί τη Τρίκ κης καί Στα γῶν Δι ο νύ
σιο. Μι κρα σιά της καί αὐ τός, 16 ἐ τῶν ἔ γινε μο να χός 
στό Ἅ γι ον Ὄ ρος, στήν Με γί στη Λαύ ρα. Σπούδασε στήν 
Ἀ θω νιά δα Σχο λή, στήν Θε ο λο γι κή Σχο λή τῆς Χάλ κης, 
ἔ γι νε ἡ γού με νος στήν Ἱ ε ρά Μο νή Λειμῶνος Λέ σβου 
καί με τά ἀ πό σκλη ρές πε ρι πέ τει ες σέ Γερμα νι κά 
στρα τό πε δα συγ κεν τρώ σε ων, ἀ φοῦ ἐ πέστρε ψε στήν 
Ἑλ λά δα, ἔ γι νε Σχο λάρ χης τῆς νε οϊδρυ θείσης Ἐκ κλη
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σι α στι κῆς Σχο λῆς «Ἀ πό στο λος Βαρ νά βας» στήν Κύ
προ, ἀπ’ ὅ που ἐξ ε λέ γη τό πρῶτον τό 1951 Μητρο πο
λί της Λή μνου, καί κα τό πιν, τό 1959, Μητρο πο λί της 
Τρίκ κης καί Στα γῶν.

Ὁ Γέ ρον τας πῆ γε στά Τρί κα λα τό 1960, ἐκ ά ρη 
μο να χός ἀ πό τόν Μη τρο πο λί τη, μέ τό ὄ νο μα Αἰμιλι
α νός, στίς 11 Δε κεμ βρίου τοῦ 1960 χει ρο το νή θη κε ἱ ε
ρο διά κο νος, στίς 15 Αὐ γού στου τοῦ 1961 χειροτονή
θη κε πρε σβύ τε ρος στήν Ἱ. Μο νή Βυ του μᾶ καί τήν 1η 
Ἰ α νου α ρίου 1962 ἔ γι νε Ἀρ χι μαν δρί της καί ἡ γού με
νος τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Με τα μορ φώ σε ως, στό Με γά λο 
Με τέ ω ρο τῶν Με τε ώ ρων. 

Τά Με τέ ω ρα ἐ κεί νη τήν ἐ πο χή λει τουρ γοῦ σαν ὡς 
του ρι στι κά ξε νο δο χεῖα. Ἀ νά με σα στά ἀ ξι ο θέ ατα ἦ ταν 
καί με ρι κοί γέ ροι μο να χοί, μέ τούς ὁ ποί ους οἱ του ρί
στες φω το γρα φί ζον ταν. Τοῦ Μη τρο πο λί του ἐκαί γε το 
ἡ καρ διά καί ἔ κα νε ἔμ πο νη προσ ευ χή νά τόν ἀ ξι ώ ση 
ὁ Θε ός νά ξα να δῆ τά μο να στή ρια τόπο, ὅ που θά ὑ
μνῆ ται καί θά δο ξά ζε ται ὁ Θε ός. Ὁ Θεός τόν ἀ ξί ω σε 
νά δῆ, πρίν κοι μη θῆ, τά ἕξι ἐναπομείναντα μο να στή
ρια ἐ παν δρω μέ να. Σ’ αὐ τήν τήν ἐ πά νδρω σι βο ή θη
σαν νέ οι φι λο μό να χοι πού βρέθη καν κον τά του, ἕ νας 
ἀ πό τούς ὁ ποί ους ἦ ταν καί ὁ Γέ ρον τας.

Ἕ νας φί λος του καί συμ μο να στής του τό τε, λέ
γει: «Πή γα με νά ἑ τοι μα στοῦ με γιά τό ἱ ε ρα πο στολι
κό ἔρ γο, ἀλ λά ὁ Αἰ μι λι α νός ἄλ λα ξε πο ρεία. Ἀ γά πη
σε τήν ἄ σκη σι καί τούς ἀ σκη τι κούς Πα τέ ρας πού 
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διά βα ζε καί προσ πα θοῦ σε νά τούς μι μη θῆ σέ ὅ λα. 
Πο λύ νη στευ τής καί πο λύ ἀ γρυ πνη τής, βρῆ κε μιά μι
κρή σπη λιά στό Με τέ ω ρο, καί ἐ κεῖ ἀ γρυ πνοῦ σε ὅ λη 
νύ κτα. Ὁ Θε ός τόν χα ρί τω σε καί τόν ἔ κα νε ἐν συν
ε χείᾳ πα τέ ρα πολ λῶν μο να χῶν καί μο να ζου σῶν καί 
πολ λῶν πνευ μα τι κῶν τέ κνων στόν κό σμο».

Πρίν ὅ μως γί νη ἡ γού με νος στό Με τέ ω ρο, ὁ Σε βα
σμι ώ τα τος γιά ἕ να μι κρό διά στη μα, τεσ σά ρων πε
ρί που μη νῶν, τόν ἔ στει λε στήν ἱ στο ρι κή Ἱ ε ρά Μο νή 
τοῦ Δου σί κου, κτή το ρας τῆς ὁ ποί ας εἶ ναι ὁ ἅ γι ος Βησ
σα ρί ων, ἐ πί σκο πος Λα ρί σης, ὁ θαυ μα τουρ γός. Ἐ κεῖ ὁ 
Γέ ρον τας σέ κά ποια θεία Λει τουρ γία ἔ ζη σε ζων τα νά 
καί ὀ φθαλ μο φα νῶς τήν πα ρου σία τοῦ ἁ γίου Βησ σα
ρί ω νος, ἔ χον τας ὡς συλ λει τουρ γό του τόν ἅ γιο, ἁ πλό 
ἱ ε ρέα πα παΔη μή τρη Γκαγ κα στά θη. Ὅ μως τήν ὅ λη 
του ζωή ση μά δε ψε καί ἕ να βί ω μα θε ο φα νεί ας πού 
ἔ ζη σε ἐ κεῖ. 

Τό πε ρι γρά φει, ἀλ λά τό κρύ βει κά τω ἀ πό ἄλλο ἄ
γνω στο πρόσ ω πο μο να χοῦ. Με τά τήν κοίμησί του, ἐ
μεῖς μπο ροῦ με νά βε βαι ώ σω με καί ἀ πό ἄλλες μαρ τυ
ρί ες, ἀλ λά καί ἀ πό τίς λε πτο μέ ρειες τῆς περιγραφῆς, 
ὅ τι ἦ ταν ὁ ἴ δι ος πού εἶ χε αὐ τό τό βίωμα, πού ση μά
δε ψε τήν με τέ πει τα πο ρεία του. Βρί σκε ται στήν ὁ μι
λία «Ἡ προσ ευ χή τοῦ Ἁ γίου Ὄρους χθές καί σή με
ρον», ἡ ὁ ποία πρα γμα το ποιή θη κε στήν Μητρό πο λι 
Δρά μας τήν 24η Ἀ πρι λίου 1983, καί τό με τα φέ ρο με 
αὐ τού σιο: «…Ἐ πι τρέ ψα τέ μου, πρίν προ χω ρή σω, νά 
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Σᾶς ἀ να φέ ρω διά κά ποι ον μο να χόν, τόν ὁ ποῖ ον ἐ
γνώ ρι σα καί –ὅ πως ὅ λοι μας περ νοῦ με τέ τοιες δυσ
κο λί ες– δι ήρ χε το εἰς τό μο ναστή ρι του μί αν κρι σι
μω τά την ἐ πο χήν δύσ κο λες ἡ μέ ρες! Τό μυα λό του τό 
πυρ πο λοῦ σε ὁ πο νη ρός ἐ χθρός καί δυνά μεις ἀντίθε
τες ἤ θε λαν νά τόν “πετά ξουν” καί ἀ πό πρίγ κι πα τῆς 
Ἐκ κλη σί ας νά τόν με τα ποι ή σουν εἰς ἀ να ζη τη τήν δῆ
θεν τῆς ἀ λη θεί ας. Ἡ ψυ χή του βογ γοῦ σε σάν τά ἀ
φρι σμέ να κύ μα τα καί ζη τοῦ σε τήν λύ τρω σιν ἀ πό τῆς 
δυσ χε ρεί ας. Ἐν ε θυ μεῖ το πό τεπό τε τήν εὐ χήν αὐ τήν, 
ἀλ λά ἔ βγαι νε τό σον ἀ δύ να μη, δι ό τι δέν ἐ πίστευ εν εἰς 
αὐ τήν. Τό πε ρι βάλ λον του τό ἄ με σον δέν τόν βοη θοῦ
σε κα θό λου· ἦ το ἀρ νη τι κόν. Τα λαίπω ρος πού γί νε ται 
ὁ ἄν θρωπος, ὅ ταν προ βλη μα τί ζε ται. Ποι ός ὅ μως δέν 
δι έρ χε ται ἀ πό τοι αῦ τες φρι κτές ἡ μέ ρες, σκο τει νές 
νύ κτες, τρα γι κές δο κι μα σί ες;

»Λοι πόν, ὁ μο να χός μας δέν ἤ ξευ ρε τί νά κά νῃ. Ὁ 
πε ρί πα τος δέν τοῦ ἔ δι δε τί πο τε. Ἡ νύ κτα τόν ἔπνι
γε. Καί κά ποια νύ κτα μέ σα εἰς τό πνί ξι μο πού ἔν οι
ω θε, ἀ νοί γει τό πα ρά θυ ρο τοῦ κελ λιοῦ του νά ἀ να
πνεύ σῃ. Ἦ ταν σκο τά δι, κά που τρεῖς τῆς νυ κτός. Καί 
ὅ πως ἦ ταν κου ρα σμέ νος, ἐ πῆ γε νά τό κλεί σῃ, μή πως 
μπο ρέ σῃ λί γο νά ξε κου ρα σθῇ. Ὅ μως σάν νά ἔ γι νε 
τρι γύ ρω του –ἔ ξω ὅ λο τό σκο τά δι– σάν νά ἔγινε 
φῶς! Σκύ βει νά δῇ, πό θεν ἔ βγαι νε αὐ τό τό φῶς! Ἀλ
λά, ἀ πό που θε νά δέν προ ήρ χε το. Τό σκότος τό ἀ
νυ πό στα τον ἔ γι νε φῶς. Ἡ καρ διά ἀ κό μη τοῦ ἰ δίου 
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ἦ ταν σκο τει νή. Τό κελ λί του, ὅ ταν ἦλ θε πρός αὐ τό, 
εἶ δε ὅ τι καί τοῦ το ἔ γι νε φῶς! Κοι τοῦ σε μή πως τό 
φῶς αὐ τό ἦ το ἀ πό τήν λάμ πα. Ὅ μως δέν μποροῦσε 
ἡ λάμ πα τοῦ πε τρε λαίου νά γί νῃ καί νά κά νῃ τό πᾶν 
φῶς!

»Ἡ καρ διά του τώ ρα δέν ἦ ταν ἀ κό μη φω τει νή, ὅ
μως εἶ χε κά ποι αν ἐλ πί δα· χω ρίς νά κα τα λα βαί νῃ καί 
ὁ ἴ δι ος, μέ σα εἰς τό ξά φνι α σμά του καί μέ σα εἰς τήν 
ἐλ πί δα πού ἀ νέ βλε πε, βγαί νει εἰς τήν μαύ ρη αὐ λή 
τοῦ μο να στη ριοῦ, πού πολ λές φο ρές τοῦ εἶ χε φα νῆ 
σάν κό λα σι· βγαί νει μέ σα εἰς τήν σι ω πή, μέ σα εἰς 
τήν νυ χτιά. Μά πα ρά ξε νο! Ὅ λα ἦ σαν φα νε ρά! Τί πο
τε δέν ἦ ταν κρυμ μέ νο μέ σα εἰς τήν σκο τει νιά. Ὅ λα 
μέ σα εἰς τό φῶς, καί τά ξύ λι να δο κά ρια καί τά πα
ρά θυ ρα, ὁ να ός, τό χῶ μα πού πα τοῦ σε, ὁ οὐ ρα νός, ἡ 
βρύ σι πού ἔ τρε χε συν ε χῶς, τά τρι ζό νια ἐ κεῖ, οἱ πυ
γο λαμ πί δες, τά νυ χτο πού λια, ὅ λα πα ρου σιά σθηκαν 
ἐ κεῖ, ὅ λα! Καί κα τέ βαι ναν καί τά ἄ στρα, καί χα μή
λω νε ὁ οὐ ρα νός, μᾶλ λον τοῦ ἐ φαί νε το ὅ τι ὅ λα εἶ χαν 
γί νει –γῆ καί οὐ ρα νός– ἕ νας οὐ ρα νός! Καί ὅ λα μα ζί 
ἔ ψαλ λαν τήν εὐ χή, ὅ λα ἔ λε γαν τήν εὐ χή. Καί ἡ καρ
διά του πα ρα δό ξως ἄ νοι ξε καί αὐ τή καί ἄρ χι σε νά 
χο ρεύῃ, ἄρ χι σε καί ἐ κεί νη νά κτυ πᾷ καί νά συμ με
τέ χῃ ἄ θε λά της εἰς τήν ἰ δί αν τήν εὐ χήν καί τά πό δια 
του δέν ἤ ξευ ρε τί νά τά κά νῃ.

»Οὔ τε κα τά λα βε πό τε ἄ νοι ξε τήν πόρ τα καί μπῆ
κε μέ σα εἰς τόν ναό, πό τε “ν τύ θη κε”, πό τε ἦλ θε κά
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ποι ος ἄλ λος μο να χός γε ρον τά κος, πό τε ἄρ χι σε τήν 
λει τουρ γία του, πό τε ἦλ θαν καί οἱ ἄλ λοι μο να χοί. Τί 
ἔ γι νε δέν ἤ ξευ ρε. Εἶ χε χά σει τόν συν ειρ μόν του, ἤ ξευ
ρε μό νον ὅ τι εὑ ρί σκε ται μπρο στά εἰς τό θυσια στή
ρι ον, ἐ νώ πι ον τοῦ ἀ ο ρά τως πα ρι στα μέ νου Θεοῦ καί 
λει τουρ γοῦ σε. Καί κτυ πῶν τας τά πλῆ κτρα –ἄς ποῦ
με ἐ μεῖς ἔ τσι– τῆς καρ δί ας καί τοῦ θυ σιαστηρίου, ἡ 
φω νή ἀν τη χοῦ σε ἐ πά νω εἰς τό ὑ περου ρά νι ον θυσι α
στή ρι ον. Ἡ λει τουρ γία προ χώ ρη σε, ὁ να ός ἐ φωτίζε το 
ἀ πό τά καν δή λια μυ στι κώ τα τα. Τελεί ω σε τό Εὐ αγ
γέ λιο. Τό φῶς δέν ὑ πῆρ χε τρι γύ ρω του, μά τό φῶς 
εἶ χε φω λιά σει εἰς τήν καρ δί αν του. Ὅ λα τε λεί ω σαν, 
ὅ μως δέν τε λεί ω νε πιά τό τρα γού δι πού εἶ χε ἀρ χί
σει ἡ καρ διά του. Ναί, εἶ δε –μέ σα εἰς τήν ἔκ στα σίν 
του– ὅ τι γῆ καί οὐ ρα νός ψάλ λουν τήν εὐ χήν καί κα
τά λα βε ὅ τι ὁ μο να χός ζῇ καί φαί νει, ὅ ταν σκιρ τᾷ ἀ
πό τήν εὐ χήν. Ἀρ κεῖ μό νον νά παύ σῃ νά ὑ πάρ χῃ διά 
τόν ἑ αυ τόν του».

Στό ἑ ξῆς δέν ἔ χου με ἁ πλῆ ἐξ έ λι ξη τοῦ βι ώ μα τος, 
ἀλ λά μία και νούρ για ζωή. Σέ ἐ κεί νη τήν κρι σι μώ
τα τη στι γμή τῆς ὁ λο κλη ρω τι κῆς αὐ το γνω σί ας, πού 
τό «ναί» ἤ τό «ὄ χι» θά εἶ χε αἰ ώ νι ες δι α στά σεις, ὁ 
Γέ ρον τας ἔν οι ω σε μέ σα του ἀ γά πη γιά τόν Θε όν καί 
πα ρα δέ χθη κε τήν νέ κρα τῆς με γά λης πτώ σε ως τοῦ 
ἀν θρώ που. Κα τά λα βε πῶς ἔ πε σε ὁ ἄν θρω πος, καί 
κα τά λα βε τί εἶ ναι ὁ τραυ μα τι σμός τῆς ἀν θρω πί νης 
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φύ σε ως. «Μέ γα τραῦ μα ὁ ἄν θρω πος», ὅ πως μᾶς ἔ
λε γε.

Μέ πα νη γυ ρι κή λοι πόν διά θε σι δό θη κε ὁ λό κλη ρος 
στόν ἠ γα πη μέ νο του Χρι στόν, χω ρίς καμ μιά προϋ
πό θε σι. Ὑ πο τά χθη κε καί νί κη σε τόν Παν το δύ να μο. 
Κέρ δι σε τόν πο λύ τι μο μαρ γα ρί τη. Ἔ γι νε ἕ τοι μος γιά 
κά θε ὑ πα κοή σέ Αὐ τόν, γιά κά θε ὑ πη ρε σία πού θά 
τοῦ ζη τή ση στό ἑ ξῆς, γιά κά θε θέ λη μά Του. Γέ μι σε 
ἀ πό ὅ λες τίς χά ρες καί τίς ἀ ρε τές τοῦ Παν α ρέ του.

Ὅ λα αὐ τά τά βι ώ μα τα τοῦ Γέ ρον τος τά συν αν τᾶ 
κά ποι ος, ψά χνον τας συν ε χῶς μέ σα στά κεί με να, ὅ
που τά πε ρι γρά φει μέ λε πτο μέ ρει ες καί τά ἀ πο κα
λύ πτει κά πως συν ε σκι α σμέ να. Δέν ἀ φή νει νά φαί νε
ται ὁ ἑ αυ τός του· προ βάλ λει πάν τα τόν Ἠ γα πη μέ νον 
του, τόν Θε όν.

Αὐ τό ἦ ταν τό ξε κί νη μά του, ἡ προ ε τοι μα σία. Προ
ε τοί μα σε τόν ἑ αυ τό του γιά τόν Θε όν, καί τόν προε
τοί μα σε ὁ Θε ός γιά τήν Ἐκ κλη σία του.

Με τά ἀπ’ ὅ λο αὐ τό ἐρ γά ζε ται στόν «ἀμ πε λῶ να 
τοῦ Κυ ρίου», μό νον εἰς δό ξαν Θεοῦ. Τί ἔ ζη σε ὁ Γέ
ρον τας; Ἔ ζη σε τόν Θε όν. Τί θέ λει ὁ κό σμος; Θέ λει 
τόν Θε όν. Αὐ τό ἀ κρι βῶς ἔ κα νε. Με τέ δω σε τόν Θε όν· 
«ἐ ποί η σε καί ἐ δί δα ξε».

Ὁ Γέ ρον τας ἦ ταν πάν τα ἤ ρε μος, εὔ χα ρις, ἱ εροπρε
πής, ἀρ χον τι κός. Λει τουρ γοῦ σε σχε δόν κα θη με ρι νῶς, 
κά τι τό ὁ ποῖο δι α τή ρη σε μέ χρι τήν ἀ σθέ νειά του. 
Ἔ ζη καί ἐ ζω ο γο νεῖ το ἀ πό τόν «Ἄρ τον τῆς Ζω ῆς».
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Στά ἐξ ο μο λο γη τή ρια –δυό φο ρές τήν ἑ βδο μάδα 
στά Τρί κα λα καί μία στήν Κα λαμ πά κα– τόν πε ρικύ
κλω νε πλῆ θος νέ ων καί παι δι ῶν, χά ριν τῶν ὁ ποίων ὁ 
Γέ ρον τας δέν σκε πτό ταν κό πο, χρό νο, δά κρυα, προσ
ευ χές, κα κο πά θεια καί ἄ δι κες κα τη γο ρί ες. Ἔ τσι, γί
νε ται πα τέ ρας «υἱ ῶν» καί «θυ γα τέ ρων» τοῦ Θεοῦ. 
Ζῆ καί αἰ σθά νε ται ὡς ἀ λη θι νός ἀ πό στο λος. Ἡ ζωή 
του εἶ ναι ἀ φι ε ρω μέ νη στόν Θε όν καί τά τέ κνα του, 
τέ κνα τοῦ Θεοῦ. Ὅ λα αὐ τά ἐν τε λῶς ἐ λεύ θε ρα, χωρίς 
νά ὑ πο χρε ώ νη κα νέ να καί χω ρίς νά πε ρι μέ νη τί πο τε 
ἀ πό κα νέ να. Ἀ πό τό σύν ο λο αὐ τῶν τῶν νέ ων ἀρ χί
ζουν νά ξε χω ρί ζουν καί μο να χι κές κλί σεις καί κλή
σεις. Δέν προ τρέ πει κα νέ να νά ἀ φι ε ρω θῆ καί δέν 
ἀ πο τρέ πει κα νέ να. Ὁ κα θέ νας ἀ πό μό νος του ἀ πο
φα σί ζει, ἀ ξι ο ποι ῶν τας τά χα ρί σμα τα τοῦ Θεοῦ μέ 
τήν βο ή θεια τοῦ Γέ ρον τος. 

Ἔ δι νε ἀ παν τή σεις, μᾶλ λον ἔ δει χνε δι ε ξό δους καί 
ἡ ἀ πό φα σις δι κή σου. Κά πο τε, ὅ ταν κά ποι ος τοῦ εἶ
πε, «δέν μοῦ λέ τε τό ἕ να πού πρέ πει, νά τε λει ώ νω
με;», τοῦ ἀ πάν τη σε: «Λά θος μο να στή ρι διά λε ξες». 
Ἡ συμ βου λή του δέν κα ταρ γοῦ σε τήν ἐ λευ θε ρία, οὔ
τε τήν εὐ θύ νη τῆς ἀ πο φά σε ως. Ὁ σε βα σμός στήν ἐ
λευ θε ρία τοῦ ἄλ λου ἦ ταν τό πιό χα ρα κτη ρι στι κό τῆς 
προσ ω πι κό τη τός του. 

«Τί εἶ ναι ὁ Γέ ρον τας;» ἔ λε γε σέ παι διά του, φοι
τη τές τό τε. «Ἕ να σκα μνί. Πα τᾶς, καί φθά νεις στόν 
Θε όν· τοῦ δί νεις με τά μιά κλω τσιά καί μέ νεις κρα
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τη μέ νος ἀ πό τόν Θε όν! Δη λα δή πρέ πει νά μά θης ὁ 
ἴ δι ος νά κρα τι έ σαι ἀ πό τόν Θε όν». Τήν σύν δε σι τῶν 
παι δι ῶν του μέ τόν Θε όν λα χτα ροῦ σε καί αὐ τή τόν 
ἐν δι έ φε ρε.

Ἡ ζωή του ἦ ταν μαρ τυ ρι κή, ἀ πο στο λι κή, μο να χι
κή. Ὡς μάρ τυ ρας μαρ τυ ροῦ σε Χρι στόν, ὡς ἀ πό στο
λος εὐ ηγ γε λί ζε το τόν Χρι στόν, καί ὡς μο να χός ζοῦ
σε τήν αὐ τα πάρ νη σι καί τήν κέ νω σι τοῦ ἑ αυ τοῦ του.

Τό 1963 ἐγ κα τα στά θη καν οἱ δύο πρῶ τοι μο να χοί 
στό Με γά λο Με τέ ω ρο. Ὁ δρό μος, τό μο νο πά τι ἀ νά
με σα στά βρά χια, δέν ἔ μει νε πλέ ον χορ τα ρι α σμέ νος. 
Τά νε α νι κά πό δια, ἀ νε βαί νον τας καί κα τε βαί νον τας, 
τόν δι α τη ροῦ σαν πάν τα ἀ νοι κτό. Ἔ τσι, μέ σα στήν δε
κα ε τία 19631973 ἔ γι ναν 14 μο να χοί καί ἦ σαν καί 
78 δό κι μοι.

Στό κε φά λαιο Μο να χι σμός, δέν ἔ κα νε τοῦ κε φα
λιοῦ του. Ἦ ταν βα θύς γνώ στης τῆς ὅ λης ἀ σκη τι κῆς 
βι βλι ο γρα φί ας. Ὁ ἴ δι ος ἔ ζη σε ὅ πως διά βα ζε, ἀλ λά 
ὅ,τι ἔ κα νε, τό ἔ κα νε καί συμ βου λευ ό με νος κα ταξιω
μέ νους ἀν θρώ πους τῆς ἐ πο χῆς του, ση με ρι νούς ἁ γί
ους τῆς Ἐκ κλη σί ας μας: ἅ γιο Ἀμ φι λό χιο Μα κρῆ τῆς 
Πά τμου, ἅ γιο Παΐ σιο τόν Ἁ γι ο ρεί τη, ἅ γιο Ἰ ουστῖνο 
τόν Σέρ βο, ἅ γιο Ἐ φραίμ τόν Κα του να κι ώ τη, π. Φιλό
θεο τῆς Πά ρου, π. Ἀ θα νά σιο Χα μα κι ώ τη, π. Δαμα
σκη νό Κα τρα κού λη τοῦ Μα κρι νοῦ κ.ἄ.

Πα ράλ λη λα μέ τήν ἀν δρι κή ἀ δελ φό τη τα, ἀ να πτύ
χθη κε καί ἡ γυ ναι κεία ἀ δελ φό τη τα (τοῦ ση με ρι νοῦ 
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Ἱ ε ροῦ Κοι νο βίου τῆς Ὁρ μυ λί ας), ἡ ὁ ποία πρω το εγ
κα τα στά θη κε σέ ἕ να μι κρό μο να στη ρά κι τῶν Ἁ γί ων 
Θε ο δώ ρων Κα λαμ πά κας, πά νω σέ βρά χο, μέ Γε ρόν
τισ σα τήν νῦν Γε ρόν τισ σα Νι κο δή μη.

Ὅ λα αὐ τά μέ χρι τόν Ὀ κτώ βριο τοῦ 1973, ὁ πότε 
γιά πολ λούς λό γους, πρα κτι κούς καί ἐκ κλη σι α στι
κούς, ἡ ἀ δελ φό τη τα με τεγ κα τε στά θη στό Ἅ γι ον Ὄ
ρος. Κύ ρι ος λό γος ἦ ταν ἡ βο ή θεια στήν ἐ πά νδρω σι 
τῆς Κοι νο βι α κῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Σί μω νος Πέ τρας Ἁ γίου 
Ὄ ρους, ὅ που τόν Μάιο τοῦ 1973 κοιμή θηκε ὁ Γέ ρον
τας Ἀρ χιμ. Χα ρά λαμ πος, καί εἶ χε μεγά λη λειψαν
δρία. Οἱ πα τέ ρες τῆς Σι μω νό πε τρας παρεκάλε σαν 
τόν Γέ ρον τα νά πάη μέ τήν συν ο δία του καί νά ἀ να
λά βη τήν Μο νή. Πρά γμα τι, ὁ Γέ ρον τας ἀνταπο κρί
θη κε καί ἔ τσι βρέ θη κε ἡ ἀ δελ φό τη τα ἀ πό τόν βρά χο 
τοῦ Με γά λου Με τε ώ ρου στόν βρά χο τοῦ Ἁ γί ου Σί
μω νος. Οἱ πα λαι οί πα τέ ρες χά ρη καν καί ἀ γά πη σαν 
τούς νέ ους· οἱ νέ οι τα κτο ποι ή θη καν καί ὑ πη ρέ τη σαν 
τούς γέ ρον τες καί ἔ γι νε μιά ἑν ι αία ἀ δελ φό τη τα 30 
μο να χῶν.

Γε φυ ρώ θη κε τό χά σμα τῆς ἡ λι κί ας, τό ὁ ποῖο ὑ
πῆρ χε καί τό ὁ ποῖο ἦ ταν καί αὐ τό μιά ἀ πό τίς αἰ τί ες 
λει ψαν δρί ας, ἀ φοῦ οἱ νέ οι πού ἔρ χον ταν δέν μποροῦ
σαν νά συμ πο ρευ θοῦν μέ τούς γέ ρον τες. Στήν Σι μω
νό πε τρα τά γε ρον τά κια, 13 τόν ἀ ρι θμό, ἦ ταν ἀ πό 50 
ἕ ως 100 χρο νῶν. Ἡ συν ο δία τοῦ Γέροντος Αἰμιλια
νοῦ ἦ ταν ἀ πό 17 ἕ ως 39 χρό νων. Ἔ τσι ἀποτε λέ σθη
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κε ἡ ἑν ι αία πλέ ον ἀ δελ φό τη τα τῶν 30 μο να χῶν ἀ πό 
17 ἕ ως 100 ἐ τῶν. 

Στίς 25 Νο εμ βρίου τοῦ 1973, οἱ γέ ρον τες ψή φισαν 
καί ἐξ έ λε ξαν νέο ἡ γού με νο τῆς ἀ δελ φό τη τος τόν Γέ
ρον τα Αἰ μι λι α νό, ἡ λι κί ας τό τε 39 ἐ τῶν. Ἡ ἐν θρό νι σίς 
του ἀ πό τήν Ἱ. Κοι νό τη τα ἔ γι νε στίς 17 Δε κεμβρίου, 
καί στίς 24 Δε κεμ βρίου ἔ γι ναν οἱ δύο πρῶ τες κουρές 
τῶν δο κί μων ἀ πό τά Με τέ ω ρα, μή νυ μα νέ ας ζω ῆς 
εἰς τήν πα λαί φα τον Ἱ ε ράν Μο νήν τοῦ Ἁ γίου Σίμω
νος, ἀλ λά γε νι κῶς καί τοῦ Ἁ γίου Ὄ ρους, ἀ φοῦ τό 
πα ρά δει γμα τοῦ Γ. Αἰ μι λι α νοῦ τό ἀ κο λού θη σαν καί 
ἄλ λες ἀ δελ φό τη τες ἀ πό ἄλ λα ἐξ ω α γι ο ρεί τι κα μο να
στή ρια. 

Ἡ κοι νο βι α κή ζωή στήν Σι μω νό πε τρα συν ε χί στη
κε ἁρ μο νι κά. Οἱ νέ οι ἀ γα ποῦν καί σέ βον ται καί συμ
βου λεύ ον ται τούς γε ρον τό τε ρους, καί οἱ γέ ρον τες 
ἐμ πι στεύ ον ται καί δι δά σκουν τά τοῦ Ἁ γίου Ὄ ρους 
εἰς τούς νέ ους. Ἡ πα ρά δο σις εἶ ναι κά τι πού με ταδί
δε ται ἔμ πρα κτα καί ὄ χι θε ω ρη τι κά. Ὁ Γέ ρον τας Αἰ
μι λι α νός, ὡς Κα θη γού με νος, κα τόρ θω σε ὄ χι μό νο νά 
τόν ἐμ πι στευ θοῦν, ὄ χι μό νο νά τόν ἀ γα πή σουν, ἀλ λά 
καί νά πί νουν νε ρό στό ὄ νο μά του.

Ὁ μα κα ρι στός Γε ροΜε λέ τι ος ὁ ἁ πλοῦς, ὅ ταν ὁ 
Γέ ρον τας χο ρο στα τοῦ σε στίς ἀ γρυ πνί ες, πή γαινε, τοῦ 
ἔ βα ζε με τά νοια καί ἔ λε γε: «Χαῖ ρε, δέν δρον ἀγλα ό
καρ πον, ἐξ οὗ τρέ φον ται πι στοί· Χαῖ ρε, ξύ λον εὐ σκι
ό φυλ λον, ὑφ’ οὗ σκέ πον ται πολ λοί».
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Ὁ Γε ροΓε λά σι ος, δυ να μι κός, εὐ φυ ής, ἄν θρωπος 
μέ δι οι κη τι κές ἱ κα νό τη τες, ὅ ταν ἔ βλε πε τούς νέους 
μο να χούς νά μπαι νο βγαί νουν γιά δου λει ές καί σπου
δές, ἔ λε γε: «Γέ ρον τα, μά ζε ψε τά κα λο γέ ρια σου· θά 
τά χά σης, θά σοῦ φύ γουν». Καί ὁ Γέ ροντας τοῦ ἔ λε
γε: «Γε ροΓε λά σιε, μεῖ νε ἥ συ χος· δέν θά πᾶνε που
θε νά, ἐ δῶ θά εἶ ναι...» Καί ὁ Γε ροΓελάσιος ἔλεγε: 
«Σέ θαυ μά ζω· πῶς κά νεις κου μάν το αὐ τούς τούς μι
κρούς καί σέ ἀ γα πᾶ νε τό σο πο λύ!».

Ὅ ταν ἄρ χι σαν τά Γε ρον τά κια ἕ να ἕ να νά φεύ
γουν, εἶ χε –καί μᾶς τό ἔ λε γε– τήν σι γου ριά καί τήν 
βε βαι ό τη τα, ὅ τι ὁ κα θέ νας τους βρί σκει τόν τό πο του 
κον τά στόν Θε όν. Εἶ χε βα θειά τήν αἴ σθη σι τῆς σω τη
ρί ας των.

Νά ἀ να φέ ρω με ἐ πί σης ὅ τι ὁ Γέ ρον τας Αἰ μι λι α νός 
εἶ χε καί ἰ δι αί τε ρο σύν δε σμο φι λί ας, ἀλ λά καί ἀ μοι
βαίου σε βα σμοῦ, μέ τόν μα κα ρι στό π. Γε ώργιον Κα
ψά νη, Κα θη γού με νον τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Ὁ σίου Γρηγο
ρίου. Συν ερ γά σθη καν τόν Μάιο τοῦ 1974, ὅταν ὁ 
Γέ ρον τας ἤ θε λε νά κά νη τίς πρῶ τες χειροτονί ες, καί 
ὑ πῆρ χαν πρα κτι κές δυσ κο λί ες γιά νά γί νουν στό Ἅ γι
ον Ὄ ρος. Τό τε τίς ἔ κα νε στήν Ἱ ε ρά Μη τρό πολι Χαλ
κί δος, στό μο να στή ρι τοῦ Ἁ γίου Γε ωρ γίου ΑΡ ΜΑ, 
ὅ που ἡ γού με νος ἦ ταν ὁ π. Γε ώρ γι ος. Ὅ ταν κα τόπιν, 
τόν Ἰ ού λιο τοῦ 1974, δη μι ουρ γή θη καν τά ἐκ κλη σια
στι κά προ βλή μα τα στήν Ἐκ κλη σία τῆς Ἑλλά δος, ὁ 
π. Γε ώρ γι ος μα ζί μέ τήν συν ο δία του ἦλ θε στό Ἅ γι
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ον Ὄ ρος. Φι λο ξε νή θη καν γιά λί γες ἡ μέ ρες στήν Ἱ ε ρά 
Μο νή Σί μω νος Πέ τρας, καί μέ τήν μεσολάβησι καί 
τοῦ Γέ ρον τος Αἰ μι λι α νοῦ με τα κό μι σαν καί κοινοβία
σαν στήν Ἱ ε ρά Μο νή τοῦ Ὁ σίου Γρη γο ρίου, ὅ που ὁ 
π. Γε ώρ γι ος ἔ γι νε ἡ γού με νος. Ἄ νοι ξε ἔ τσι καί γι’ 
αὐ τήν τήν Μο νή και νούρ για σελίδα στήν νε ώτερη ἱ
στο ρία της καί ἡ σχέ σις τῶν δύο μο να στηριῶν συνε
χί σθη κε ἡ ἴ δια.

Ὡς φι λό στορ γος πα τέ ρας ἔ πρε πε νά τα κτο ποι ή ση 
καί τά ἄλ λα παι διά του, τήν νε ο συ στα θεῖ σα γυ ναι
κεία ἀ δελ φό τη τα. Γι’ αὐ τό ὁ Γέ ρον τας εἶ χε με γά λη 
ἐμ πι στο σύ νη στήν πρό νοια τοῦ Θεοῦ, καί δέν δι α
ψεύ σθη κε. 

Τόν Φε βρου ά ριο τοῦ 1974 ἡ Σι μω νό πε τρα ἀ γό ρα
σε ἀ πό τήν Ἱ ε ρά Μο νή Βα το παι δίου τό ἐ ρει πωμένο 
καί ἐγ κα τα λε λειμ μέ νο Με τό χι της, στήν Ὁρ μύ λια Χαλ
κι δι κῆς. Ὅ ταν τό πρω το εῖ δαν οἱ πα τέ ρες, κα τατρό
μα ξαν. Μό νο χα λά σμα τα, ἀγ κά θια, κο πρι ές καί φί
δια ὑ πῆρ χαν. Δι ε ρω τή θη καν πῶς αὐ τός ὁ χῶ ρος θά 
γί νη κα τά λυ μα μο να ζου σῶν.

Ἔ χον τας ὡς πρό τυ πο τῆς ζω ῆς του ὁ Γέ ρον τας 
τόν πα τρι άρ χη Ἀ βρα άμ, πού ἄ κου σε τήν φω νή τοῦ 
Θε οῦ καί πῆ γε στήν ἄ γνω στη Γῆ τῆς Ἐ παγ γε λί ας, 
ὁ δή γη σε τρό πον τι νά καί ἐ κεῖ νος τίς ἀ δελ φές μέ τήν 
βε βαία πί στι, ὅ τι δί πλα του στέ κει ὁ Θε ός. Ἐ πί σης 
οἱ ἀ δελ φές, ἔ χον τας ἐμ πι στο σύ νη στόν πα τρι κό του 
λό γο καί ἀ ψη φῶν τας τίς δυσ κο λί ες –χω ρίς κἄν τά 
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στοι χει ώ δη, νε ρό καί ρεῦ μα– ἦλ θαν στό που θε νά καί 
ἐγ κα τα στά θη καν. Εἶ χαν τήν πε ποί θη σι, πού τούς ἐνέ
πνευ σε ὁ Γέ ρον τας, ὅ τι ὁ Θε ός θέ λει τήν αὐ τα πάρ
νη σι γιά νά δεί ξη τήν πρό νοιά Του. Ὅ ταν ἐ μεῖς, ἔ λε
γε ὁ Γέ ρον τας, δέν μπο ροῦ με νά ἔ χω με τήν αἴ σθη σι 
τῆς αὐ τα παρ νή σε ως, δέν μπο ροῦ με νά ζή σω με τήν 
πα ρου σία τοῦ Θεοῦ.

Ἄρ χι σαν νά συμ μα ζεύ ουν, νά κτί ζουν καί νά ἀ να
και νί ζουν τά ἐ ρεί πια μέ ζῆ λο, φι λο θεΐα, ἀ γά πη καί 
ἐμ πι στο σύ νη στόν Γέ ρον τα καί μέ πνεῦ μα θυ σί ας. 
Ἔ τσι ἔ γι νε τό Κοι νό βιο αὐ τό πού εἶ ναι σή με ρα, τοῦ 
ὁ ποίου εἶ ναι κτή το ρας καί εἰς τοῦ ὁ ποίου τόν ἐξ ω
νάρ θη κα τοῦ με γα λο πρε πε στά του νέου Ἱ ε ροῦ Ναοῦ 
τοῦ Εὐ αγ γε λι σμοῦ τῆς Θε ο τό κου σή με ρα ἀ να παύ ε
ται τό σκή νω μά του. Ὅ,τι γί νε ται εἰς δό ξαν Θεοῦ, ὁ 
Θε ός τό εὐ λο γεῖ!

Μα ζί μέ τό Με τό χι τῆς Ὁρ μύ λι ας ὁ Γέ ρον τας φρόν
τι σε καί γιά τά ἄλ λα Με τό χια, τά πα λαιά τοῦ Ἁ γίου 
Χα ρα λάμ πους στήν Θεσ σα λο νί κη, τῆς Ἀναλήψε ως 
στήν Ἀ θή να, ἀλ λά καί γιά τήν δη μι ουρ γία ἄλ λων 
τρι ῶν στήν Γαλ λία μέ ἀ δελ φούς Ὀρ θοδόξους Γάλ
λους.

Ὡς ἁ γι ο ρεί της Ἡ γού με νος συμ με τεῖ χε στά κοι νά 
τοῦ Ἁ γίου Ὄ ρους. Στό γράμ μα τῆς Ἱ ε ρᾶς Κοι νότη
τος, πού δι α βά σθη κε στήν Ἐξ ό διο Ἀ κο λου θία τοῦ 
Γέ ρον τος Αἰ μι λι α νοῦ, γρά φει: «Ἡ καθ’ ἡ μᾶς Ἱ ε ρά 
Κοι νό της με τά πολ λῆς εὐ γνω μο σύ νης μέ μνη ται τῆς 
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πο λυ τί μου συν ει σφο ρᾶς τοῦ ἀ ει μνή στου Πα τρός εἰς 
τά κοι νά τῆς Ἁ γι ω νύ μου ἡ μῶν Πο λι τεί ας, εἰς περι
στά σεις κρι σί μους καί κιν δυ νώ δεις δι’ αὐ τήν. Διά τῆς 
εἰ ρη νο ποιοῦ καί ἀ γα θο δώ ρου πα ρου σί ας του καί τῆς 
βα θεί ας δι α κρί σε ώς του, ἐ πε τύγ χα νε νά ἀμ βλύ νη 
ἀν τι θέ σεις, νά συμ βάλ λη εἰς ἐ πί λυ σιν προ βλη μά των, 
νά συν ά πτη τά δι ε στῶ τα. Βα θύς γνώστης τῶν θε με
λι ω δῶν ἀρ χῶν τοῦ μο να χι σμοῦ καί τῶν πα ρα δό σε
ων τοῦ ἱ ε ροῦ ἡ μῶν τό που, καί πι στός εἰς τάς ὑ περ
αι ω νο βί ους ἀρ χάς καί τό παν άρ χαι ον καθεστώς του, 
ἦ το συγ χρό νως κά το χος μι ᾶς σο φί ας, ἥ τις δέν ἦ το 
δι α νο η τι κή οὔ τε μό νον καρ πός τῆς βαθεί ας θε ο λο γι
κῆς μορ φώ σε ως καί κα ταρ τί σε ως του καί ἐν τρυ φή
σε ως εἰς τά ἔρ γα τῶν Πα τέ ρων, ἀλ λά πρό πάν των 
καρ πός ἑ νός γνη σίου πνευ μα τι κοῦ βι ώ μα τος θυ σι
α στι κῆς ἀ σκή σε ως, ὁ λο κλη ρω τι κῆς αὐ τα παρ νή σε ως 
καί συν ε χοῦς καί ἐν τό νου λει τουρ γι κῆς ζω ῆς...». Αὐ
τά ἦ ταν πού φαί νον ταν καί γνω ρί ζου με ὅ λοι μας.

Ὁ Γέ ρον τας ὅ μως ἐρ γά σθη κε πο λύ γιά τήν ἐσωτε
ρι κή του τε λει ό τη τα καί ἁ γι ό τη τα, μέ σα στήν σιωπή 
καί τήν τα πεί νω σι. Ἦ ταν σι ω πη λός. Δέν ἔλεγε περιτ
τά λό για. Ἦ ταν τα πει νός, παρ’ ὅ λο πού φαινόταν ἐ γω
ι στής. Ὅ ταν κα νείς τόν ἔ βλε πε ἀ πό μα κριά, ἔ νοι ω θε 
ὅ τι εἶ ναι ἀ γέ ρω χος καί ἀ πλη σί α στος. Ὅ ταν ὅ μως 
κα νείς τόν πλη σί α ζε, τό τε κα τα λά βαι νε ὅ τι εἶ ναι 
προσ η νής, μέ τά αὐ τιά του πάν τα ἕ τοι μα νά ἀ κού ση 
τόν κα θέ να πού πή γαι νε κον τά του. Ἔ τσι μπο ροῦσε 
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καί κα τέ βα ζε τόν Θε όν στήν γῆ, στά παιδιά του, καί 
ἀ νέ βα ζε τίς δυσ κο λί ες των, τίς προσ ω πι κές, τίς ἁ
γι ο ρεί τι κες, τῶν πι στῶν ἀνθρώπων, εἰς τόν οὐ ρα νό.

Κά ποι ος ἀ πό τούς πα λαι ό τε ρους Σι μω νο πε τρί τες 
μο να χούς, ὅ ταν εἶ δε τόν τό σο πο λύ κό σμο συγ κεν
τρω μέ νο γιά τήν κοί μη σί του, εἶ πε: «Μπο ρεῖ νά σκε
φθῆ κά ποι ος, πό σες ὧ ρες ἀ φι έ ρω σε ὁ Γέ ρον τας γιά 
τόν κα θέ να ἀ πό ὅ λους ἐ μᾶς· χρό νο συν αν τή σε ων καί 
χρό νο προσ ευ χῆς ἐν τῷ κρυ πτῷ. Τά θαύ μα τά του τά 
βλέ που με στήν ζωή μας ὁ κα θέ νας μας».

Δέν κου ρα ζό ταν. Εἶ χε τήν αἴ σθη σι ὅ τι αὐ τό εἶ ναι 
τό ἔρ γο τοῦ Θεοῦ· τό ἔρ γο τό ἀ πο στο λι κό, πού τοῦ 
ἀ νέ θε σε ὁ Θε ός. 

Τό 1995 ὅ μως ἕ νας μό νι μος κλο νι σμός τῆς ὑ γεί ας 
του τόν ἐξ α νάγ κα σε νά ἀ φή ση τήν Σι μω νό πε τρα καί 
νά πα ρα μεί νη στό Με τό χι τῆς Ὁρ μύ λι ας τά ὑ πό λοι
πα χρό νια μέ χρι τῆς ὁ σι α κῆς κοι μή σε ώς του στίς 9 
Μαΐου τοῦ 2019.

Ἡ ἡ γου με νία τοῦ Γ. Αἰ μι λι α νοῦ στήν Ἱ ε ρά Μονή 
Σί μω νος Πέ τρας θε ω ρεῖ ται ὡς μία ἀ πό τίς πιό εὐ λο
γη μέ νες πε ρι ό δους τῆς νε ώ τε ρης ἱ στο ρί ας τῆς Ἱ ε ρᾶς 
Μο νῆς.

Ἐν κα τα κλεῖ δι, θά με τα φέ ρω με ρι κά ἀ πό τά υἱι
κά, στορ γι κά καί πλή ρη εὐ γνω μο σύ νης ἀ πο κα λυ πτι
κά λό για τοῦ νῦν Πα τρός καί Κα θη γου μέ νου τῆς Ἱ ε
ρᾶς Μο νῆς Ἀρ χιμ. κ. Ἐ λι σαίου, τά ὁ ποῖα εἶ πε ὡς τόν 
ὕ στα τον ἐ πι κή δει ον χαι ρε τι σμόν ἀ πό μέ ρους ὅλων 
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τῶν πα τέ ρων καί ἀ δελ φῶν, πνευ μα τι κῶν τέκνων τοῦ 
ἐκ λι πόν τος Γέ ρον τος Αἰ μι λι α νοῦ.

«... Πο λυ σέ βα στέ μας, πο λυ α γα πη τέ μας Γέ ρον τα 
καί μα κα ρι στέ μας Πα τέ ρα, εἶ ναι δύσ κο λον... νά ἀρ
θρώ σω με λό για πρέ πον τα στήν ἐκ δη μία τοῦ μεγά
λου Πα τρός μας... 

»Δέν ξέ ρου με τί νά ποῦ με! Τό γε γο νός εἶ ναι ὀδυ
νη ρόν ἤ χα ρο ποι όν; Ὁ πα τήρ ἡ μῶν, ὡς θά ἔ λε γεν εἰς 
πα ρο μοί αν πε ρί πτω σιν ὁ με γά λος πα ρη γο ρη τής Ἅ
γι ος Θε ό δω ρος ὁ Στου δί της, ἐξ ε δή μη σεν. Ποι ός ἦ ταν 
αὐ τός; Ὁ ὁ μο λο γη τής τοῦ Χρι στοῦ, ὁ δεύ τερος Ἰ ώβ, 
ἡ σπα νία καλ λο νή τῶν μο να χῶν, ὁ τῆς ἀ γάπης δη μι
ουρ γός, ὁ παν το φί λη τος ἀ νήρ, ὁ ἔν σαρ κος ἄγγελος, 
ὁ πο λύ δα κρυς ὀ φθαλ μός, ὁ φι λο μα θής νοῦς, ὁ θείᾳ 
γνώ σει πε πλου τι σμέ νος, ὁ πο λύς ἐν τα πεινο φροσύνῃ 
καί πολ λο στός ἐν συν έ σει, ὁ ἀμ φο τε ρο δέξι ος τρόπων, 
νο η τῶν καί ὁ ρα τῶν, ὁ γνή σι ος ὁ δη γός καί ὑπερ γνή
σι ος Πα τήρ. 

»Δέν εἶ ναι ὀ δυ νη ρόν αὐ τό πού πά θα με, ἀλ λά, ὅ
πως ὁ ἴ δι ος θά μᾶς ἔ λε γε, καί λί αν πε ρι χα ρές. Δέν ἀ
πέ θα νεν ὁ Γέ ρον τας, ἀλ λά με τέ στη εἰς αἰ ώ νι ον ζω ήν. 
Θά τόν κα λύ ψη ἡ γῆ, ἀλ λά ὁ οὐ ρα νός θά τόν ὑ πο δε
χθῆ. Τόν πε ρι μέ νουν φί λοι ἅ γι οι, τέ κνα καί ἀ δελ φοί 
μι κροί καί με γά λοι καί γέ ρον τες, ἡ χο ρεία τῶν ἀγ γέ
λων καί ἡ ὁ μο σκη νία τῶν ἀ σκη τῶν, οἱ κοινο βι άρ χες, 
οἱ Με τε ω ρί τες καί οἱ Ἁ γι ο ρεῖ τες...
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»Ὦ! Γέ ρον τα, εὐ θεῖα ἡ καρ δία σου, εὐ θεῖα καί ἡ 
ὁ δός σου. Ὁ σία ἡ μνή μη σου, μα κα ρία ἡ ἐν θύ μισίς 
σου. Ποῖ ος δέν θυ μᾶ ται ὅ τι πάν τα μέ χρι τε λευ ταίας 
στι γμῆς ἤ σουν φαι δρός, χα ρού με νος, εὐ γε νής καί μει
λί χι ος; Ποῖ ος, ἀ λή θεια, σέ συν ήν τη σε καί δέν σέ ἠ
γά πη σε; Ποῖ ος συν ο μί λη σε ἤ ποι ός συν αν τή θη κε μα ζί 
σου καί δέν τοῦ ἐ γλύ κα νες τήν καρ διά; Ὅλοι ἐ πι θυ
μοῦ σαν νά εἶ ναι κον τά σου! Ὅ λοι, καί πρό παν τός οἱ 
ἁ πλές καρ δι ές δι έ κρι ναν πά νω σου τήν ἀ ρε τή, τούς 
εἵλ κυε ἡ φω τει νή κα θα ρό τη τά σου...

»Δε ό με θά σου, ἁ γι ώ τα τε Πά τερ, “ἅρ μα Ἰσ ρα ήλ καί 
ἱπ πεύς αὐ τοῦ”, μή ἐ ά σης ἡ μᾶς ὀρ φα νούς, ἀλ λά πρέ
σβευε ὑ πέρ πάν των ἡ μῶν, ὅ λων τῶν ὑ πό σέ ἀ δελ
φο τή των καί ὅ λων τῶν συν η γμέ νων εἰς τήν ἔξ ο δόν 
σου, καί τεῖ νον χεῖ ρα βο η θεί ας ὑ πέρ πά σης τῆς Ἐκ
κλη σί ας...

Αἰ ω νία ἡ μνή μη τοῦ Πα τρός καί Κα θη γου μέ νου 
ἡ μῶν γε νο μέ νου, Αἰ μι λι α νοῦ Ἱ ε ρο μο νά χου».
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Ε ΠΙ ΚΑΙ ΡΑ ΓΕ ΓΟ ΝΟ ΤΑ ΚΑΙ ΘΕ ΜΑ ΤΑ

1. 
ΝΕ ΟΙ Α ΓΙ ΟΙ ΣΤΟ Α ΓΙ Ο ΛΟ ΓΙΟ

ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙ ΑΣ ΜΑΣ

Και νός κό σμος, «και νός οὐ ρα νός καί και νή γῆ»1, 
εἶ ναι ὁ κά θε Ἅ γι ος, ἀφ’ ὅ του ἡ ἄ πει ρη ἀ γά πη τοῦ Θε
οῦ και νο ποί η σε τόν κό σμο μας, «ἰ δού γέ γο νε και νά 
τά πάν τα»2, μέ τήν Σάρ κω σι τοῦ Κυ ρίου μας Ἰ η σοῦ 
Χρι στοῦ καί τήν θεία Οἰ κο νο μία Του.

Ἡ ἐ πο χή μας, ἄν καί πε πα λαι ω μέ νη ἀ πό τήν ἁ
μαρτία, ἀ νέ δει ξε πολ λούς Ἁ γί ους. Αὐ τή εἶ ναι μία ἰ δι
αί τε ρη εὐ λο γία ἀ πό τόν Θεό, ἐ πει δή ἔ πρε πε νά ὑ πάρ
ξῃ ἕ να φρέ νο στήν κα τη φο ρι κή πο ρεία πού ἔ χου με 
πά ρει. Ἀ πό τό Σε πτό Οἰ κου με νι κό Πα τριαρχεῖο κα
τε τά γη σαν ἐ φέ τος στήν χο ρεία τῶν Ἁ γίων ἕξι ἀ κό μη 
ἀ πό τούς πολ λούς ἁ γί ους ἀν θρώ πους πού ἔζησαν 
τόν 20όν αἰ ῶ να καί μέ τήν ἀ σκη τι κή ζωή τους «ἔ
πλυ ναν τάς στο λάς αὐ τῶν καί ἐ λεύ κα ναν αὐ τάς ἐν 
τῷ αἵ μα τι τοῦ Ἀρ νίου» καί «εἰ σίν ἐ νώ πι ον τοῦ θρό

1. Πρβλ. Ἀποκ. κα΄ 1.
2. Β΄ Κορ. ε΄ 17.
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νου τοῦ Θεοῦ καί λα τρεύ ου σιν αὐ τῷ ἡ μέ ρας καί νυ
κτός ἐν τῷ ναῷ αὐ τοῦ»3. Αὐ τοί οἱ νε ο κατατα γέν τες 
Ἅ γι οι εἶ ναι:

Ὁ ὅ σι ος Ἰ ω σήφ ὁ Ἡ συ χα στής, ὁ ἐ ρη μί της, ὁ βια
στής τῆς θεί ας ἀ γά πης, ὁ πνευ μα τι κός γεν νή τωρ πολ
λῶν ἐκ τῶν νε ω τέ ρων μο να χῶν. (Ἡ μνή μη του στίς 
16 Αὐ γού στου).

Ὁ ὅ σι ος Σω φρό νι ος τοῦ Ἔσ σεξ, ὁ θε ο λό γος καί 
ἑρ μη νευ τής τῆς ἐμ πει ρί ας τῆς θέ ας τοῦ Θεοῦ. (Ἡ μνή
μη του στίς 11 Ἰ ου λίου).

Ὁ ὅ σι ος Δα νι ήλ ὁ Κα του να κι ώ της, ὁ σο φός δι δά
σκα λος καί τη ρη τής τῶν πα τρι κῶν δο γμά των καί πα
ρα δό σε ων. (Ἡ μνή μη του στίς 7 Σε πτεμ βρίου).

Ὁ ὅ σι ος Ἱ ε ρώ νυ μος ὁ Σι μω νο πε τρί της, ὁ τα πει νός 
καί ἀ νε ξί κα κος ἁ γι ο ρεί της ἡ γού με νος καί ἀ πα ρά
μιλ λος Πνευ μα τι κός. (Ἡ μνή μη του στίς 9 Μαΐου).

Ὁ ὅ σι ος Ἐ φραίμ ὁ Κα του να κι ώ της, ὁ δι α πρύ σι ος 
κῆ ρυξ τῆς τε λεί ας καί θε ο ποιοῦ ὑ πα κο ῆς, καί τῆς ἐ
ρή μου τῶν Κα του να κί ων τό εὔ ο σμον ἄν θος. (Ἡ μνή
μη του στίς 27 Φε βρου α ρίου).

Ὁ ἅ γι ος Ἱ ε ράρ χης, ὁ Μη τρο πο λί της Ἐ δέσ σης Καλ
λί νι κος, ὁ ποι μήν ὁ κα λός, ὁ ὑ πο γραμ μός τῆς ἀρ χι
ε ρα τι κῆς δι α κο νί ας καί τῆς θεί ας ἀ γά πης ὁ ἐκ φάν
τωρ. (Ἡ μνή μη του στίς 8 Αὐ γού στου).

Ὁ κα θέ νας ἀ πό τούς Ἁ γί ους αὐ τούς μέ τόν ἰ δι
αί τε ρο ἀ σκη τι κό του ἀ γῶ να εὐ α ρέ στη σαν καί ἐ δό

3. Ἀποκ. ζ΄ 1415.
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ξα σαν τόν Ἅ γιο Θεό. Καί Ἐ κεῖ νος τούς ἀν τε δό ξα σε, 
σύμ φω να μέ τόν ἀ ψευ δῆ λό γο Του: «τούς δο ξά ζον
τάς με δο ξά σω»4.

Εὐ χα ρι στοῦ με τόν Ἅ γιο Θεό πού μᾶς τούς ἐ χάρι
σε πρε σβευ τάς ἐ νώ πι ον τοῦ θρό νου Του. Τούς εὐχα
ρι στοῦ με γιά τούς ἀ γῶ νες τους, μέ τούς ὁ ποί ους ἐ λεύ
κα ναν ἑ αυ τούς καί λευ καί νουν τίς ψυ χές ὅ σων τούς 
ἐ πι κα λοῦν ται καί τούς μι μοῦν ται κα τά δύναμιν. Τούς 
εὐ χα ρι στοῦ με, δι ό τι ἔ γι ναν φῶ τα ὁδη γη τι κά στήν ἀ
σέ λη νη νύ κτα πού δι ερ χό με θα ὡς κοι νω νία, ὡς ἔ θνος 
καί ὡς ἀν θρώ πι νο γέ νος συν ο λι κά.

2. 
ΔΕ ΚΑ Ε ΤΙΑ Α ΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙ ΜΗ ΣΕ ΩΣ

ΤΟΥ ΜΑ ΚΑ ΡΙ ΣΤΟΥ π. ΕΥ ΣΕ ΒΙ ΟΥ ΒΙΤ ΤΗ

Τό ἔ τος 2019 συμ πλη ρώ θη κε δε κα ε τία ἀ πό τήν ἐκ
δη μία τοῦ μα κα ρι στοῦ Γέ ρον τος Εὐ σε βίου Βίτ τη. Εἰς 
μνη μό συ νόν του ἔ γι ναν ἐκ δη λώ σεις καί ἐκ δόσεις μέ 
πρω το βου λία τῶν ἐν Ἑλ λά δι πνευ μα τι κῶν του τέ
κνων. Στό «Πνευ μα τι κό Συμ πό σιο γιά τόν Γέ ρον τα 
Εὐ σέ βιο Βίτ τη», πού πρα γμα το ποι ή θη κε στίς Σέρ
ρες στίς 19 Ἰ α νου α ρίου 2020 μέ τήν εὐ λο γία τοῦ 
Σεβ. Μη τρο πο λί του Σερ ρῶν καί Νι γρί της κ. Θεολό
γου, χαι ρε τι σμό ἀ πηύ θυ νε ὡς ἐκ πρόσ ω πος τῆς Ἱερᾶς 
Μο νῆς μας ὁ Ἱ ε ρομ. Δη μή τρι ος Γρη γο ριά της. Στό 

4. Α΄ Βασ. β΄ 30.
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πλαί σιο τοῦ «ἰ ω βη λαίου» ὁ Σεβ. Σου η δί ας καί πά
σης Σκαν δι ναυ ί ας κ. Κλε ό πας ἐ με ρί μνη σε, κα τό πιν 
εὐ χα ρί στου καί ὁ λο θύ μου συμ φω νί ας τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο
νῆς Ὁ σίου Γρη γο ρίου, ἡ ὁ ποία ἔ χει τά δι και ώ μα τα 
ἐ πα νεκ δό σε ως τῶν ἔρ γων τοῦ π. Εὐ σε βίου, γιά τήν 
ἐ πα νέκ δο σι κα τά τό ἴ διο ἔ τος 2019 τοῦ βι βλίου «Ἀ
να βά σεις» στήν ἑλ λη νι κή γλῶσ σα ἀ πό τίς ἐκ δό σεις 
τῆς «Ἀ πο στο λι κῆς Δι α κο νί ας». Μέ τήν ἴ δια εὐ και ρία 
ἡ Ἱ ε ρά Μο νή ἀ πε φά σι σε τήν ἐ πα νέκ δο σι τῶν «Ἀ να
βά σε ων» στά Σου η δι κά, ὅ πως τό εἶ χε πρωτοεκδώσει 
ὁ π. Εὐ σέ βι ος τό 1984 χά ριν τῶν πνευ μα τι κῶν του 
τέ κνων στήν μα κρυ νή χώ ρα τοῦ Βορ ρᾶ καί τῶν Σου
η δῶν πού ἐ πι θυ μοῦ σαν νά γνω ρί σουν τήν Ὀρ θό δο ξη 
δι δα σκα λία πε ρί τῆς προσ ευ χῆς. Τήν νέα αὐ τή ἔκ
δο σι, πού θά ἀ πευ θύ νε ται σέ σου η δι κό ἀ να γνω στι κό 
κοι νό, προ λο γί ζει ὁ Σεβ. κ. Κλε ό πας.

Ἡ μορ φή τοῦ π. Εὐ σε βίου μέ νει ἀ νε ξί τη λη στήν 
μνή μη τῶν ἀν θρώ πων πού τόν γνώ ρι σαν. Στό Ἡ συ
χα στή ριό του, στό Κρυ ο νέ ρι τῆς Φαι ᾶς Πέ τρας, ὅ που 
ὁ ἴ δι ος θέ λη σε νά τα φῇ, ἀ να παύ ε ται τό ἁ γι ασμένο 
ἀ πό τήν ἄ σκη σι σῶ μα τοῦ μα κα ρι στοῦ Γέ ρον τος. Μέ 
τίς εὐ λο γί ες τοῦ Σεβ. Μη τρο πο λί του Σι δη ρο κά στρου 
κ. Μα κα ρίου ἀ δελ φός τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς μας βρί σκε
ται ἐ κεῖ καί κρα τεῖ «ἀ ναμ μέ νο τό καν τή λι» τοῦ τά
φου τοῦ π. Εὐ σε βίου καί δί νει ἀν θρώ πι νη πα ρου σία 
στόν χῶ ρο τῆς ἀ σκή σε ώς του.
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Στήν σελ. 85 τοῦ παρόντος τεύχους πα ρα θέ του
με κεί με νο τοῦ σε βα στοῦ Κα θη γου μέ νου τῆς Μο νῆς 
μας, Ἀρ χι μαν δρί του Χρι στο φό ρου, εἰς μνη μό συ νον 
τοῦ μα κα ρι στοῦ Γέ ρον τος.

3. 
† Ο π. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΒΙΤΤΗΣ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΙΑΣ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στήν κρίσιμη γιά τήν Ἐκκλησία περίοδο, κατά τήν 
ὁποία ἡ πανδημία φανέρωσε τήν ὀλιγοπιστία μας 
ἔναντι τοῦ θεοποιοῦ Δώρου τῆς Θείας Κοινωνίας, ὁ 
κατωτέρω ἁγιοπνευματικός λόγος τοῦ ἀειμνήστου 
Γέροντος Εὐσεβίου εἶναι ὁδηγητικός.

«Ἡ Ἐκκλησία στηρίζεται στή θεία Εὐχαριστία καί 
αὐτήν θέλησε νά χτυπήση ὁ σατανᾶς. Ἐκκλησία χωρίς 
θεία Εὐχαριστία δέν ὑπάρχει, δέν μπορεῖ νά ὑπάρξη. 
Καί ἄν σήμερα εἶναι χαλαρή ἡ ἐν Χριστῷ πνευματική 
ζωή καί συνείδηση τῆς ἐκκλησιαστικότητος πολλῶν 
χριστιανῶν, αὐτό ὀφείλεται στή μακρά ἀποχή ἀπό τή 
θεία Εὐχαριστία ἤ στήν τυπική συμμετοχή σ’ αὐ τήν 
κατά πολύ ἀραιά διαστήματα, π.χ. μιάδυό φο ρές τό 
χρόνο. Καί φτάσαμε στό σημεῖο σημερινοί χρι στιανοί 
ὄχι μόνο νά ἀπέχουν οἱ ἴδιοι ἀπό τή θεία Κοι νωνία, 
ἀλλά καί νά… σκανδαλίζωνται (!) για τί κά ποιοι τά 
τε λευταῖα χρόνια μέ εὐλογία τῶν πνευμα τικῶν τους 
κοι νωνοῦν τακτικά. Ἄν εἶχαν ὅλοι ζωή τέ τοια πού 
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ζητάει ὁ Χριστός, δέν θά ὑπῆρχαν βέβαια κω λύ ματα 
γιά μετοχή στό Μυστή ριο ἀπό τούς πε ρισ σότερους 
χριστιανούς. Ἐπίσης ἔχουμε καί χρι στια νούς πού ἀ
ποφεύγουν  νά κοινωνή σουν για τί… σι χαί νον ται (!!!) 
τή θεία Κοινω νία ἤ φοβοῦν ται τή διά μέσου της με
τά δοση… κολλητικῶν ἀσθε νει ῶν!!! Καί ὑπάρχουν ἄλ
λοι πού ὄχι μόνο δέν μετέ χουν οἱ ἴδιοι, ἀλλά ἐμποδί
ζουν καί αὐτούς πού θέλουν νά κοι νω νή σουν, π.χ. 
παι διά, ἐγγόνια ἤ ἄλλα πρόσω πα πού ἐπάνω τους 
ἀ σκοῦν κάποια ἐξουσία. Ὅλα αὐτά μαρ τυ ροῦν ἀπι
στία, ὀλιγοπιστία, ἄγνοια τῆς χριστιανι κῆς δι δαχῆς 
καί πνευματικότητας, κοσμικο φρο σύνη, ἀμέ λεια, 
πνευ ματική νωθρότητα, ἀδιαφορία καί γε νι κώ τε ρα 
ἁ μαρ τω λή ζωή πού σκοτίζει τό νοῦ καί ἀπο ξε νώ νει 
τόν ἄνθρωπο ἀπό κάθε πνευματικό ἐν δια φέ ρον καί 
πνευ μα τι κή προοπτική στή ζωή του [...]. Ὁ Κύριός 
μας τό νισε ρητῶς καί κατηγορηματικῶς τήν ἀνάγκη 
τῆς θείας Κοινωνίας ὡς “ἄρτου ζωῆς”, πού χωρίς τή 
με το χή σ’ αὐτόν, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χρι στός, ζωή 
πνευ μα τι κή δέν ὑπάρχει. Ἑπομένως κά θε πιστός, ἄν 
θέλη νά εἶναι πιστός ζωντανός καί ἐνεργό μέλος τῆς 
Ἐκ κλησίας, ὀφείλει νά κοινωνῆ. Ἔτσι μόνο θά ὑ
πάρ χη ζωντανή Ἐκκλησία»5.

5. Ἀρχιμ. Εὐσεβίου Βίττη, Ὁμιλίες πνευματικῆς οἰκοδομῆς στήν Ἀπο
κάλυψη τοῦ ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, τόμος Β΄, ἐκδ. Ὀρθόδοξος 
Κυψέλη, Θεσ/νίκη 1997, σελ. 330333.
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4. 
† ΣΕ ΡΑ ΦΕΙΜ ΠΟ ΝΗΣ (1943-2020)

«Ὁ ἰ α τρός ὁ ἀ γα πη τός»6

Στίς 18 Ἀ πρι λίου τοῦ 2020 ἔ φυ γε ἀ πό τήν ζωή ὁ 
πο λύ ἀ γα πη τός μας ὀ δον τί α τρος κ. Σε ρα φείμ Πό
νης, «πλή ρης ἀ γα θῶν ἔρ γων καί ἐ λε η μο συ νῶν ὧν 
ἐ ποί ει»7. Ἔ κα νε μία πο λύ κα λή καί εὐ λο γη μέ νη οἰ
κο γέ νεια μέ τήν χα ρι τω μέ νη σύ ζυ γό του Μα ρί να, 
ἀ πό τήν ὁ ποία ἀ πέ κτη σε τρεῖς κό ρες.

Τό κεν τρι κό γνώ ρι σμα τῆς ζω ῆς του ἦ ταν ἡ πύ ρι
νη ἀ γά πη του πρός τόν Ἅ γιο Θεό καί τήν ἁ γία Ἐκ
κλη σία Του, ἀλ λά καί ἡ ὁ λο πρό θυ μη καί θυ σι α στι κή 
του ἀ γά πη πρός τόν κά θε ἄν θρω πο. Ἀ πό τά γε ρον
τά κια τοῦ Γη ρο κο μείου καί τούς ἐν δε εῖς μέ χρι τούς 
Ἀ θω νί τες μο να χούς, πού δι α κό νη σε ἀ φι λο κερ δῶς, δέν 
ἔ παυ σε σέ ὅ λη του τήν ζωή νά δα πα νᾷ τόν ἑ αυ τό 
του γιά τήν ἀ να κού φι σι τοῦ ἀν θρω πί νου πό νου, μέ
χρις ὅ του ἡ βα ρειά ἀ σθέ νειά του τόν ἐμ πό δι σε. Εἶ
ναι ἀ μέ τρη τες οἱ φο ρές, πού ἐ πί σα ράν τα χρό νια μέ 
δι κά του ἔξ ο δα ἔ παιρ νε τό αὐ το κί νη τό του γιά νά 
ἔλ θῃ στήν Μο νή μας καί νά πε ρι ποι η θῇ τούς ὀ δον το
πα θεῖς ἀ δελ φούς. Δέν θά ξε χά σου με πο τέ τήν φι λά
δελ φο δι α κο νία του. Κά πο τε ἦλ θε κα λε σμέ νος ἀ πό 
μᾶς, γιά νά ἀν τι με τω πί σῃ ἕ να ὀ δον τι α τρι κό πρό βλη
μα τοῦ Γέ ρον τος Ἐ φραίμ τοῦ Κα του να κι ώ τη, τοῦ 

6. Κολ. δ΄ 14.
7. Πράξ. θ΄ 36.
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νέου Ὁ σίου, ὁ ὁ ποῖ ος ἔκ το τε τόν ἀ γά πη σε πο λύ καί 
συν δέ θη κε μα ζί του.

Ἦ ταν ἄν θρω πος τῆς ἀ δι α λεί πτου προσ ευ χῆς, τῆς 
δο ξο λο γί ας τοῦ Θεοῦ, πάν το τε πρᾶ ος, γλυ κύς, ταπει
νός, θυ σι α στι κός. Πάν το τε χα μο γε λα στός καί πάντο
τε πρό θυ μος νά τρέ χῃ μέ ἀ γά πη, ἡ ὁ ποία δέν φείδε
ται κό πων ὑ πέρ τῶν ἀ γα πω μέ νων, ὅ που ὑπῆρχε ἀ
νάγ κη.

Ὁ Θε ός ὅ μως τοῦ ἐ πε φύ λα ξε βα ρει ές δο κι μα σίες. 
Κά ποια στι γμή ἕ να ἀ πό τά παι διά του ὑ πέ στη βαρύ 
τρο χαῖο ἀ τύ χη μα. Χά ρι τι Θεοῦ ἐ πέ ζη σε, χω ρίς νά 
πα ρα μεί νῃ κά ποια ἀ να πη ρία. Ὅ μως ἡ δο κι μα σία 
κρά τη σε πο λύ καί ὁ πό νος τῶν γο νέ ων ὑ πῆρ ξε ἀ βά
στα χτος. Στά τε λευ ταῖα του πά λι ὁ Θε ός ἐ πέ τρε ψε 
νά τόν ἐ πι σκε φθῇ ἡ κα κο ή θης νό σος στόν ἐγ κέ φα λο. 
Ὑ πέ μει νε τίς χη μει ο θε ρα πεῖ ες, διά τρη σι τοῦ ἐν τέ ρου 
καί πε ρι το νί τι δα, σάν πα ρε νέρ γει ες τῶν θε ρα πει ῶν, 
καί τήν εἰσ α γω γή του στήν ἐν τα τι κή. Ἔ φθα σε μέ χρι 
τό χεῖ λος τοῦ θα νά του, ἀλ λά παρ’ ἐλ πί δα ἐ πέ ζη σε. 
Λί γο πρίν τό τέ λος του, τοῦ πῆ ρε ὁ Θε ός καί τήν κα
λή του σύ ζυ γο, πο λύ νε ώ τε ρή του στήν ἡ λι κία. Ὅ λα 
αὐ τά ὅ μως τά ἀν τι με τώ πι σε ὡς πι στός καί ἀ γω νι
στής Χρι στι α νός, δο ξά ζον τας τόν Θεό.

Συ νο μι λῶν τας πολ λές φο ρές μα ζί του, καί ἰ δί ως 
λί γο πρίν φύ γῃ ἀ πό τήν ζωή αὐ τή, μᾶς ἀ πε κά λυ ψε 
κά ποια θεϊ κά βι ώ μα τά του, τά ὁ ποῖα, τώ ρα πού δέν 
κιν δυ νεύ ει πλέ ον ἀ πό τήν ὑ ψη λο φρο σύ νη, μπο ροῦ με 
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νά τά δη μο σι εύ σου με. Αὐ τά ἀ πο δει κνύ ουν ὁ λο φά νε
ρα ὅ τι ὁ Ἅ γι ος Θε ός δί δει ἀ δι α κρί τως τήν Χά ρι Του 
σέ ὅ λους ὅ σους ποι οῦν τό θέ λη μά Του τό ἅ γιο, εἴ τε 
κληρικούς εἴτε μο να χούς εἴ τε λαϊ κούς.

Ἕ ναδύο μῆ νες πρίν τήν μα κα ρία του κοί μη σι ἔ
λε γε ἐμ πι στευ τι κῶς σέ κά ποι ον ἀ δελ φό τῆς Μονῆς 
μας: «Δέν μπο ρῶ νά πε ρι γρά ψω τήν ζωή μου, ἡ ὁ
ποία εἶ ναι μία εὐ λο γη μέ νη ζωή. Κοι νω νῶ συ χνά, 
προσ εύ χο μαι, κά νω τίς με τά νοι ές μου, δι α βά ζω, καί 
μά λι στα βι βλία πού δέν θά μπο ροῦ σα νά τό φαν τα
στῶ, ὅ πως τήν “Ἔκ φρα σι μο να χι κῆς ἐμ πει ρί ας” τοῦ 
Γέ ρον τος Ἰ ω σήφ. Αἰ σθά νο μαι εὐ λο γία, χα ρά, εὐ χα
ρί στη σι. Πα ρα κα λῶ τόν Θεό νά μέ κρα τή σῃ κον τά 
Του, για τί κιν δυ νεύω. Εἶ ναι εὔ κο λο νά πα ρα συρ θῶ. 
Χρειά ζε ται τα πεί νω σις.

Δέν πε ρι γρά φε ται αὐ τό πού ζῶ. Δέν μπο ρῶ νά δι
α νο η θῶ, ὅ τι θά μπο ροῦ σα νά ζή σω ἐ γώ αὐ τά τά πρά
γμα τα, ὅ τι θά μέ ἀ ξί ω νε ὁ Θε ός. Καί συν ε χί ζει νά 
μέ βο η θά ει τό σο πο λύ σέ ὅ λους τούς το μεῖς. Εἶναι 
νά ἀ πο ρῇς καί νά λές: “Θεέ μου, πό σο μέ ἀ γα πᾷς; 
Χρι στέ μου, τί ἔ κα να ἐ γώ γιά σέ να καί κά νεις τό σο 
πολ λά ἐ σύ γιά μέ να;”. Ζῶ μία πο λύ με γά λη εὐ τυ χία!

Χθές, γιά πρώ τη φο ρά στήν ζωή μου, μό λις κοινώ
νη σα, ἄρ χι σαν ἀ πό τά μά τια μου νά ρέ ουν ἀ στα μά
τη τα τά δά κρυα. Δέν μπο ροῦ σα νά συν έλ θω. Νά πῶ 
τήν ἀ λή θεια, πάν το τε πα ρα κα λοῦ σα τόν Θεό νά μοῦ 
χα ρί σῃ δά κρυα, ἀλ λά δέν τολ μοῦ σα νά ἐ πι μεί νω, 
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για τί δέν εἶ μαι ἄ ξι ος. Καί χθές, με τά τήν Θ. Κοινω
νία, γιά πρώ τη φο ρά στήν ζωή μου, ἔν οι ω σα νά ρέ
ουν τά δά κρυά μου ἀ βί α στα. Καί σκε πτό μουν: “Δέν 
τό ἀ ξί ζεις”.

Ἐκ κλη σιά ζο μαι σχε δόν κά θε μέ ρα. Ψάλ λω. Εἶ ναι 
ἀ λή θεια ὅ τι προσ πα θῶ. Μή νο μί σε τε ὅ τι κά νω κά τι 
καί γι’ αὐ τό μοῦ τό ἀν τα πο δί δει ὁ Θε ός. Ὄ χι. Ἀλ λά 
κά νω ὅ,τι περ νά ει ἀ πό τό χέ ρι μου. Ὅ,τι νο μί ζω ὅ τι 
πρέ πει νά κά νω, σάν εὐ γνω μο σύ νη πρός τόν Θεό, τό 
κά νω. Γι α τί πρά γμα τι μοῦ χα ρί ζει ὁ Θε ός πο λύ πε
ρισ σό τε ρα ἀ πό ὅ σα ἀ ξί ζω. Τό πι στεύω. Προσ πα θῶ 
μέ κά θε τρό πο νά βο η θή σω τήν σύ ζυ γό μου. Πλύ νω 
τά πιά τα, δέν στα μα τῶ κα θό λου, προ κει μέ νου ὅ λοι 
νά εἶ ναι εὐ χα ρι στη μέ νοι. Καί αὐ τό ἀν τα πο δί δε ται 
καί σέ μέ να. Τό εἰσ πράτ τω ἀ πό παν τοῦ.

Εἶ μαι εὐ τυ χι σμέ νος. Χαί ρο μαι τόν κό σμο ὅ λο. Τόν 
ἀ γα πῶ. Μέ ἀ γα ποῦν ὅ λοι, ἱ ε ρω μέ νοι, λαϊ κοί, ἡ οἰκο
γέ νειά μου· μοῦ τό δεί χνουν μέ κά θε τρό πο. Δέν πε ρι
γρά φε ται τί γί νε ται. Πα ρα λο γί ζο μαι. Ἴσως νά εἶ ναι 
ὑ περ βο λές. Εἶ μαι γε μᾶ τος. Δέν ξέ ρω ἄν εἶ ναι σω
στές οἱ ἐκ φρά σεις μου, ἀλ λά ἐ γώ ἔ τσι αἰσθάνομαι.

Εὐ λο γία! Εὐ τυ χία! Μία ἀ γά πη γιά ὅ λον τόν κό
σμο. Ἔ τσι ζῶ καί ὑ πο λο γί ζω ὅ τι ἔ τσι ζοῦν καί οἱ 
Ἅ γι οι. Γε μί ζει ἡ ζωή τους καί δέν ἔ χουν ἀ νάγ κη ἀ πό 
τί πο τε· δέν θέ λουν τί πο τε. Μοῦ χά ρι σε ὁ Θεός τήν 
γα λή νη, τήν ἠ ρε μία, δέν ἔ χω κα νέ να πό λε μο δαιμονι
κό. Τί νά πῶ; Δό ξα τῷ Θεῷ! Δό ξα τῷ Θεῷ!
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Ζῶ τήν κά θε στι γμή μου. Θά βγῶ στόν κῆ πο μου, 
θά χα ρῶ τά λου λου δά κια μου, θά χα ρῶ τήν φύ σι. 
Δη λα δή, εἶ μαι εὐ λο γη μέ νος. Τί νά πῶ; Δέν θά μπο
ροῦ σα νά φαν τα στῶ ὅ τι θά ζοῦ σα τέ τοι ες στι γμές. 
Καί τά πιό μι κρά πρά γμα τα μέ εὐ χα ρι στοῦν. Καί 
ὅ λα αὐ τά ἔ χουν δι άρ κεια· δέν εἶ ναι στι γμι αῖα. Εἶ μαι 
ὅ λη τήν ἡ μέ ρα μέ σα σέ ἕ να εὐ λο γη μέ νο κό σμο, σέ 
μία εὐ λο γη μέ νη κα τά στα σι. Δέν αἰ σθά νο μαι κε νό. 
Δέν μι ζε ριά ζω, δέν γκρι νιά ζω. Εὐ χα ρι στῶ τόν Θεό 
ἀ νά πᾶ σαν ὥ ραν καί στι γμήν». 

Ὁ Χρι στο φό ρος ἄν θρω πος, ὅ πως ὁ μα κά ρι ος Σε
ρα φείμ, εἶ ναι πλή ρης καί εὐ τυ χής· πα ρά τίς με γά λες 
δο κι μα σί ες του καί μέ σα σ’ αὐ τές, δο ξά ζει τόν Θεό, 
χαί ρε ται μέ ὅ λα καί τόν χαί ρον ται ὅ λοι.

Ὅ μως, ὅ ταν ἔ κλει σαν ἀ δί κως οἱ να οί λό γῳ τῆς παν
δη μί ας, δέν μπο ροῦ σε πλέ ον νά ἐκ κλη σιά ζε ται καί 
νά κοι νω νῇ κα θη με ρι νῶς, ὅ πως ἔ κα νε στά τε λευ ταῖα 
του. Αὐ τό τοῦ στοί χι σε πο λύ. Καί στίς 18 Ἀ πρι λίου 
ἔ φυ γε ἀ πό τήν ζωή αὐ τή, πλή ρης ὅ μως Χά ρι τος 
Θεοῦ καί δο ξο λο γῶν τας τόν Θεό γιά ὅ λα.
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