
Θεοτόκε ἀειπάρθενε τῶν ἀνθρώπων ἡ σκέπη, 

Ἐσθῆτα καί Ζώνην τοῦ ἀχράντου σου Σώµατος, 

κραταιάν τῇ Πόλει σου περιβολήν ἐδωρήσω, τῷ  

ἀσπόρῳ τόκῳ σου ἄφθαρτα διαµείναντα· ἐπί σοί 

γάρ καί φύσις καινοτοµεῖται καί χρόνος, Διό 

δυσωποῦµέν σε· εἰρήνην τῇ πολιτεία σου δώρησαι, 

καί ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν τό µέγα ἔλεος.
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Ὅταν ἡ ψυχή κατέχεται ἀπό τήν 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τότε, ὤ, πῶς 

εἶναι ὅλα εὐχάριστα, ἀγαπηµένα καί χαρούµενα. 
Αὐτή ἡ ἀγάπη ὅµως συνεπάγεται θλίψη· κι ὅσο 
βαθύτερη εἶναι ἡ ἀγάπη, τόσο µεγαλύτερη εἶναι 
κι ἡ θλίψη. 

Ἡ Θεοτόκος δέν ἁµάρτησε ποτέ, οὔτε κἄν 
µέ τό λογισµό, καί δέν ἔχασε ποτέ τή Χάρη, 
ἀλλά κι Αὐτή εἶχε µεγάλες θλίψεις. Ὅταν 
στεκόταν δίπλα στό Σταυρό, τότε ἦταν ἡ θλίψη 
Της ἀπέραντη σάν τόν ὠκεανό κι οἱ πόνοι 
τῆς ψυχῆς Της ἦταν ἀσύγκριτα µεγαλύτεροι 
ἀπό τόν πόνο τοῦ Ἀδάµ µετά τήν ἔξωση ἀπό 
τόν Παράδεισο, γιατί κι ἡ ἀγάπη Της ἦταν 
ἀσύγκριτα µεγαλύτερη ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ 
Ἀδάµ στόν Παράδεισο. Κι ἄν ἐπέζησε, ἐπέζησε 
µόνο µέ τή Θεία δύναµη, µέ τήν ἐνίσχυση 
τοῦ Κυρίου, γιατί ἦταν θέληµά Του νά δῆ 
τήν Ἀνάσταση κι ὕστερα, µετά τήν Ἀνάληψή 
Του, νά παραµείνη παρηγοριά καί χαρά τῶν 
Ἀποστόλων καί τοῦ νέου χριστιανικοῦ λαοῦ.

Ἐµεῖς δέν φτάνουµε στήν πληρότητα 
τῆς ἀγάπης τῆς Θεοτόκου, καί γἰ  αὐτό δέν 
µποροῦµε νά ἐννοήσωµε πλήρως τό βάθος 
τῆς θλίψεώς Της. Ἡ ἀγάπη Της ἦταν τέλεια. 
Ἀγαποῦσε ἄπειρα τό Θεό καί Υἱό Της, ἀλλ̓  
ἀγαποῦσε καί τό λαό µέ µεγάλη ἀγάπη. Καί τί 
αἰσθανόταν τάχα, ὅταν ἐκεῖνοι, πού τόσο πολύ 
ἀγαποῦσε ἡ Ἴδια καί πού τόσο πολύ ποθοῦσε 
τή σωτηρία τους, σταύρωναν τόν ἀγαπηµένο 
Υἱό Της; 

Αὐτό δέν µποροῦµε νά τό συλλάβωµε, 
γιατί ἡ ἀγάπη µας γιά τό Θεό καί τούς 
ἀνθρώπους εἶναι λίγη. Κι ὅµως ἡ ἀγάπη τῆς 
Παναγίας ὑπῆρξε ἀπέραντη καί ἀκατάληπτη, 

ἔτσι ἀπέραντος ἦταν κι ὁ πόνος Της πού 
παραµένει ἀκατάληπτος γιά µᾶς.

Ἄσπιλε Παρθένε Θεοτόκε, πές σ̓  ἐµᾶς 
τά παιδιά Σου, πῶς ἀγαποῦσες τόν Υἱό Σου 
καί Θεό, ὅταν ζοῦσες στή γῆ; Πῶς χαιρόταν 
τό πνεῦµα Σου γιά τό Θεό καί Σωτῆρα Σου; 
Πῶς ἀντίκρυζες τήν ὀµορφιά τοῦ προσώπου 
Του; Πῶς σκεφτόσουν ὅτι Αὐτός εἶναι Ἐκεῖνος, 
πού Τόν διακονοῦν µέ φόβο καί ἀγάπη ὅλες οἱ 
Δυνάµεις τῶν οὐρανῶν; 

Πές µας, τί ἔνοιωθε ἡ ψυχή Σου, ὅταν 
κρατοῦσες στά χέρια Σου τό Θαυµαστό Νήπιο; 
Πῶς τό ἀνέτρεφες; Πῶς πονοῦσε ἡ ψυχή Σου, 
ὅταν µαζί µέ τόν Ἰωσήφ Τόν ἀναζητοῦσες 
τρεῖς µέρες στήν Ἱερουσαλήµ; Ποιάν ἀγωνία 
ἔζησες, ὅταν ὁ Κύριος παραδόθηκε στήν 
σταύρωση καί πέθανε στό Σταυρό; Πές µας, 
ποιά χαρά αἰσθάνθηκες γιά τήν Ἀνάσταση ἤ 
πῶς σπαρταροῦσε ἡ ψυχή Σου ἀπό τόν πόθο 
τοῦ Κυρίου µετά τήν Ἀνάληψη; Οἱ ψυχές µας 
λαχταροῦν νά γνωρίσουν τή ζωή Σου µέ τόν 
Κύριο στή γῆ· ἀλλά Σύ δέν εὐδόκησες νά 
τά παραδώσης ὅλ̓  αὐτά στή Γραφή, ἀλλά 
σκέπασες τό µυστήριό Σου µέ σιγή. Πολλά 
θαύµατα καί ἐλέη εἶδα ἀπό τόν Κύριο καί τή 
Θεοτόκο, ἀλλά µοῦ εἶναι τελείως ἀδύνατο ν̓  
ἀνταποδώσω κάπως αὐτή τήν ἀγάπη.

Τί ν̓  ἀναταποδώσω ἐγώ στήν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο, πού δέν µέ περιφρόνησε ἐνῶ ἤµουν 
βυθισµένος στήν ἁµαρτία, ἀλλά µ̓  ἐπισκέφθηκε 
σπλαγχνικά καί µέ συνέτισε; Δέν Τήν εἶδα, 
ἀλλά τό Ἅγιο Πνεῦµα µοῦ ἔδωσε νά Τήν 
ἀναγνωρίσω ἀπό τά γεµάτα χάρη λὀγια Tης 
καί τό πνεῦµα µου χαίρεται κι ἡ ψυχή µου 
παρασύρεται τόσο ἀπό τήν ἀγάπη πρός Αὐτόν, 

Ἡ  Θεοτόκος

 Ἁγίου  Σιλουανοῦ  τοῦ  Ἀθωνίτου.
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ὥστε καί µόνη ἡ ἐπίκληση τοῦ ὀνόµατός Tης 
γλυκαίνη τήν καρδιά µου.

Ὅταν ἤµουν νεαρός ὑποτακτικός, 
προσευχόµουν µιά φορά µπροστά στήν εἰκόνα 
τῆς Θεοµήτορος καί µπῆκε τότε στήν καρδιά 
µου ἡ προσευχή τοῦ Ἰησοῦ κι ἄρχισε ἀπό µόνη 
της νά προφέρεται ἐκεῖ. 

Μιά ἄλλη φορά ἄκουγα στήν ἐκκλησία 
τήν ἀνάγνωση τῶν προφητειῶν τοῦ Ἡσαΐα, 
καί στίς λέξεις «Λούσασθε καί καθαροί γίνεσθε» 
(Ἡσ. α ́ 16) σκέφτηκα: «Μήπως ἡ Παναγία 
ἁµάρτησε ποτέ, ἔστω καί µέ τό λογισµό;». Καί, 
ὤ τοῦ θαύµατος! Μέσα στήν καρδιά µου µιά 
φωνή ἑνωµένη µέ τήν προσευχή πρόφερε ρητῶς: 
«Ἡ Θεοτόκος ποτέ δέν ἁµάρτησε, οὔτε κἄν µέ 
τήν σκέψη». Ἔτσι τό Ἅγιο Πνεῦµα µαρτυροῦσε 
στήν καρδιά µου γιά τήν ἁγνότητά Της.

Ἐν τούτοις κατά τόν ἐπίγειο βίο Tης 
δέν εἶχε ἀκόµα τήν πληρότητα τῆς γνώσεως 
καί ὑπέπεσε σ̓  ὁρισµένα ἀναµάρτητα λάθη 
ἀτέλειας. Αὐτό φαίνεται ἀπό τό Εὐαγγέλιο· 
ὅταν ἐπέστρεφε ἀπό τήν Ἱερουσαλήµ, δέν ἤξερε 
ποῦ εἶναι ὁ Υἱός Της καί Τόν ἀναζητοῦσε τρεῖς 
µέρες µέ τόν Ἰωσήφ (Λουκ. β ́ 44-46).

Ἡ ψυχή µου γεµίζει ἀπό φόβο καί τρόµο, 
ὅταν ἀναλογίζωµαι τή δόξα τῆς Θεοµήτορος.
Εἶναι ἐνδεής ὁ νοῦς µου καί φτωχή κι ἀδύναµη 
ἡ καρδιά µου, ἀλλά ἡ ψυχή µου χαίρεται καί 
παρασύροµαι στό νά γράψω ἔστω καί λίγα 
λόγια γἰ  Αὐτόν.Ἡ ψυχή µου φοβᾶται νά τό 
ἀποτολµήση, ἀλλά ἡ ἀγάπη µέ πιέζει νά µήν 
κρύψω τίς εὐεργεσίες τῆς εὐσπλαγχνίας Tης.
Ἡ Θεοτόκος δέν παρέδωσε στή Γραφή οὔτε 
τίς σκέψεις Tης οὔτε τήν ἀγάπη Tης γιά τόν 
Υἱό καί Θεό Tης οὔτε τίς θλίψεις τῆς ψυχῆς 
Tης, κατά τήν ὥρα τῆς σταυρώσεως, γιατί οὔτε 
καί τότε θά µπορούσαµε νά τά συλλάβωµε. Ἡ 
ἀγάπη Tης γιά τό Θεό ἦταν ἰσχυρότερη καί 
φλογερότερη ἀπό τήν ἀγάπη τῶν Χερουβείµ 
καί τῶν Σεραφείµ κι ὅλες οἱ Δυνάµεις τῶν 
Ἀγγέλων καί Ἀρχαγγέλων ἐκπλήσσονται µ̓  
Αὐτήν. 

Παῤ  ὅλο ὅµως πού ἡ ζωή τῆς Θεοτόκου 
σκεπαζόταν, θά λέγαµε, ἀπό τήν ἅγια σιγή, 
ὁ Κύριος ὅµως φανέρωσε στήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία µας πῶς ἡ Παναγία µας ἀγκαλιάζει 
µέ τήν ἀγάπη Tης ὅλο τόν κόσµο καί βλέπει 
µέ τό Ἅγιο Πνεῦµα ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς 
καί, ὅπως καί ὁ Υἱός Tης, ἔτσι κι Ἐκείνη 
σπλαγχνίζεται καί ἐλεεῖ τούς πάντες.Ὤ, καί 
νά γνωρίζαµε πόσο ἀγαπᾶ ἡ Παναγία ὅλους, 
ὅσους τηροῦν τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, καί πόσο 
λυπᾶται καί στενοχωριέται γιά κείνους πού δέν 
µετανοοῦν! Αὐτό τό δοκίµασα µέ τήν πείρα 
µου.

Δέν ψεύδοµαι, λέω τήν ἀλήθεια ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ, πώς γνωρίζω πνευµατικά τήν 
Ἄχραντη Παρθένο. Δέν Τήν εἶδα, ἀλλά τό Ἅγιο 
Πνεῦµα µοῦ ἔδωσε νά γνωρίσω Αὐτόν καί τήν 
ἀγάπη Tης γιά µᾶς. Χωρίς τήν εὐσπλαγχνία 
Tης ἡ ψυχή θά εἶχε χαθῆ ἀπό πολύν καιρό. 
Ἐκείνη ὅµως εὐδόκησε νά µ̓  ἐπισκεφθῆ καί 
νά µέ νουθετήση, γιά νά µἠν ἁµαρτάνω. Μοῦ 
εἶπε: «Δέν µ̓  ἀρέσει νά βλέπω τά ἔργα σου». 
Τά λόγια Της ἦταν εὐχάριστα, ἤρεµα, µέ 
πραότητα καί συγκίνησαν τήν ψυχή. Πέρασαν 
πάνω ἀπό σαράντα χρόνια, µά ἡ ψυχή µου δέν 
µπορεῖ νά λησµονήση ἐκείνη τή γλυκειά φωνή 
καί δέν ξέρω πῶς νά εὐχαριστήσω τήν ἀγαθή 
καί σπλαγχνική Μητέρα τοῦ Θεοῦ.

Ἀληθινά, Αὐτή εἶναι ἡ βοήθειά µας 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί µόνο τ̓  ὄνοµά Της 
χαροποιεῖ τήν ψυχή. Ἀλλά κι ὅλος ὁ οὐρανός 
κι ὅλη ἡ γῆ χαίρονται µέ τήν ἀγάπη Tης.

Ἀξιοθαύµαστο κι ἀκατανόητο πράγµα. 
Ζῆ στούς οὐρανούς καί βλέπει ἀδιάκοπα τήν 
δόξα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν λησµονεῖ κι ἐµᾶς τούς 
φτωχούς κι ἀγκαλιάζει µέ τήν εὐσπλαγχνία 
Της ὅλη τή γῆ κι ὅλους τούς λαούς. Κι Αὐτή 
τήν Ἄχραντη Μητέρα Του ὁ Κύριος τήν ἔδωσε 
σ̓  ἐµᾶς. Αὐτή εἶναι ἡ χαρά καί ἡ ἐλπίδα 
µας. Αὐτή εἶναι ἡ πνευµατική µας Μητέρα 
καί βρίσκεται κοντά µας κατά τή φύση σάν 
ἄνθρωπος καί κάθε χριστιανική ψυχή ἑλκύεται 
ἀπό τήν ἀγάπη πρός Αὐτήν.

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ    τ. 14   (Αὔγουστος  2009)

  3



Μήνας τῆς Παναγίας µας, καὶ 
ὄχι ἄδικα, ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὁ 

Αὔγουστος, ἀφοῦ ἀπ’ τὴν ἀρχὴ µέχρι τὸ τέλος 
εἶναι ἀφιερωµένος στὸ γλυκύτατο πρόσωπό 
της.  Ἐπὶ δεκαπέντε µέρες κάθε βράδυ σ’ ὅλους 
τοὺς ναοὺς τῆς χριστιανοσύνης ἀκούγεται ὁ 
ὑπέροχος παρακλητικὸς κανόνας, ἕνα µοναδικὸ 
σ’ ὀµορφιὰ ποίηµα, ἀφιερωµένο ἐξ’ ὁλοκλήρου 
στὴν Παναγία µας. 

 Τὸ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ ὅπως 
ἔχει ὀνοµασθεῖ ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιµήσεως, 
εἶναι µία ἀπὸ τὶς µεγαλύτερες ἑορτὲς τοῦ 
Χριστιανισµοῦ. Χιλιάδες ἄνθρωποι, ἀπὸ κάθε 
γωνιὰ τῆς Ἑλλάδος συρρέουν στοὺς ναοὺς 
ποὺ εἶναι ἀφιερωµένοι στὴν µνήµη της, γιὰ 
νὰ ἀκουµπήσουν πάνω της τὴν ἀγωνία τους, 
τὸν καηµό τους καὶ τὰ προβλήµατά τους. 
Ξέρουν πολὺ καλὰ ὅτι µόνο αὐτὴ µπορεῖ  νὰ 
τοὺς ἀκούσει, µόνο αὐτὴ µπορεῖ νὰ δώσει 
ἀνακούφιση, µόνο αὐτὴ µπορεῖ νὰ παρηγορήσει 
κατὰ τρόπο µοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο. Ἔτσι 
ὅπως µόνο µία Μητέρα γνωρίζει. 

 Καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἡ µέρα τῆς 
Κοίµησης τῆς Παναγίας µας, εἶναι ἡµέρα 
χαρᾶς, ἐλπίδας καὶ αἰσιοδοξίας. Ὁ θάνατός της 
δὲν εἶναι ρήξη µὲ τὴ ζωὴ ἀλλὰ ἕνωση µὲ τὴ 
Ζωή. Δὲν εἶναι λύπη ἀλλὰ χαρά. Γιατί ἐν τέλει 
δὲν εἶναι θάνατος ἀλλὰ Ζωή. Ἡ Ἐκκλησίας 
µας ὑµνώντας τὸ θάνατό της ψάλλει: «Ἐν τῇ 
Κοιµήσει σου νέκρωσις ἄφθορος» ὑπενθυµίζοντας 
σὲ ὅλους µας ποὺ κοιτᾶµε µὲ ἀπορία τὸ νεκρό 
της σῶµα, ὅτι ὁ θάνατος δὲν ἰσχύει πλέον, ἔγινε 
πράξη ζωῆς γιατί αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Χριστὸ 
µέχρι τέλους γεύεται τὴν αἰώνια Ζωή, τὸν 
θρίαµβο τῆς Ζωῆς ποὺ µόνο Αὐτὸς µπορεῖ νὰ 
µᾶς δώσει. Γι’ αὐτὸ κάθε φορὰ ποὺ στεκόµαστε 
µὲ εὐλάβεια µπροστὰ στὴν εἰκόνα της ἀντλοῦµε 

δύναµη καὶ ἐλπίδα γιὰ νὰ ἀντιµετωπίσουµε τὰ 
προβλήµατα τῆς ζωῆς. 

 Ποτὲ δὲν ἀπαιτεῖ τίποτε, ἐνῶ δέχεται τὰ 
πάντα. Δὲν ἐπιδιώκει τίποτε καὶ κατέχει τὰ 
πάντα. Στὴν ἁγία της µορφὴ καὶ στὸ πανάχραντο 
πρόσωπό της βρίσκοµε αὐτὰ ποὺ ἔχουν χαθεῖ ἀπ’ 
τὸ γεµάτο ἐγωισµὸ καὶ κενοδοξία κόσµο µας: 
τὴν ταπείνωση, τὴν τρυφερότητα, τὴν φροντίδα, 
τὴν ἐµπιστοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη. 

 Ἐµεῖς τὴν ὀνοµάζουµε Κυρία καὶ 
βασίλισσα τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς κι αὐτὴ 
ἀποκαλεῖ τὸν ἑαυτὸ της «δούλη τοῦ Κυρίου». 
Δὲν ἦρθε στὸ κόσµο οὔτε νὰ διδάξει, οὔτε νὰ 
ἀποδείξει τίποτε. Ἔζησε µὲ τόσο ταπείνωση 
ὥστε λίγα πράγµατα γνωρίζουµε γιὰ τὴ ζωή 
της. Μέσα ἀπὸ τὶς µεγάλες Θεοµητορικὲς 
ἑορτὲς (ἡ γέννηση, τὰ εἰσόδια, ὁ εὐαγγελισµός, 
ἡ κοίµηση) ἀνακαλύπτοµε τὸ ἀληθινὸ νόηµα 
καὶ τὴ θέση ποὺ κατέχει ἡ Παναγία µας στὴν 
Ἐκκλησία. 

 Στὴν οἰκονοµία τῆς χριστιανικῆς πίστεως 
εἶναι ὁ τέλειος ἄνθρωπος ποὺ ὑπακούει τυφλὰ 
στὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ. Ἡ Θεοτόκος ὡς «δούλη 
Κυρίου» βρίσκεται στὸ κέντρο τῆς Ἐκκλησίας 
γιὰ τὸν κόσµο, τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ ζωή, ὡς 
ἔσχατος καρπὸς τῆς ταπεινώσεως καὶ τῆς 
ὑπακοῆς, γιατί χωρὶς αὐτὰ δὲν ὑπάρχει ἀληθινὴ 
κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου µὲ τὸ Θεό. 

 Εἶναι ἡ Θεοτόκος, αὐτὴ δηλαδὴ ποὺ 
γέννησε τὸ Θεό. Εἶναι ἀναπόσπαστο τµῆµα τῆς 
Χριστολογίας, γιὰ τὸ Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. 
Εἶναι ἡ κατάλληλη ἔκφραση τοῦ µυστηρίου τῆς 
σαρκώσεως. Ὁ ρόλος της εἶναι καταλυτικὸς 
στὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτῆρος. Βέβαια στὸ 
κέντρο τῆς πίστεώς µας στέκει ὁ Χριστός, ὅµως 

Ὁ Μήνας τῆς Παναγίας

π. Ἐµµανουήλ  Ν. Νιράκη
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παραδίπλα ὅλοι ἀτενίζοµε τὴν ἁγία της µορφὴ 
ὡς µητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ ὅλων τῶν χριστιανῶν. 
Διότι ἂν ἐµεῖς µὲ τὴ χάρη τῆς υἱοθεσίας εἴµαστε 
ἀδελφοί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ Ἰησοῦς ὅπως 
µᾶς λέγει ὁ ἀπ. Παῦλος εἶναι «πρωτότοκος ἐν 
πολλοῖς ἀδελφοῖς» τότε καὶ µεῖς εἴµαστε τέκνα 
τῆς Θεοτόκου. Ὡς µητέρα τοῦ Θεοῦ ἔχει τόση 
χάρη ὅση πρέπει νὰ ἔχει ἡ µητέρα ἀπ’ τὸν Υἱό. 
Ἀλλὰ καὶ ὡς µητέρα δίδει τόση χάρη στοὺς 
χριστιανούς, ὅση πρέπει νὰ δίδει ἡ Μητέρα 
πρὸς τὰ παιδιά της. 

 Λαµβάνει λοιπὸν ἄπειρη χάρη ἀπὸ τὸν 
Θεὸ – Υἱό της καὶ προσφέρει ἁπλόχερα στὰ τέκνα 
της ἄπειρη ἀγάπη. Νὰ λοιπὸν γιατί ἡ Παναγία 
µας εἶναι ἕνα πέλαγος χαρίτων. Νὰ γιατί ἡ 
ἀγάπη της, ἡ τρυφερότητά της, ἡ συµπάθεια 
καὶ ἡ  ἐµπιστοσύνη της δὲν στερεύουν ποτέ. 

 Ἀδελφοί µου, τοῦτες τὶς µέρες ἡ 
Ἐκκλησία µας προβάλλει µία ἄλλη µεγάλη 
ἑορτὴ ἀφιερωµένη στὴν Παναγία µας. 
Εἶναι ἡ κατάθεση τῆς Τιµίας Ζώνη της, τήν 

ὁποία πανηγυρίζει ὁ Ναός µας. Δὲν ἀρκεῖ 
νὰ προσέλθωµε στὸ ναὸ καὶ ν’ ἀνάψοµε ἕνα 
κερί.  Οὔτε βεβαίως νὰ σταθοῦµε µπροστὰ 
στὴν εἰκόνα της καὶ νὰ ἀρχίσουµε νὰ ζητᾶµε 
νὰ ἱκανοποιήσει τὰ αἰτήµατά µας. Χρέος µας 
εἶναι νὰ εὐαγγελιστοῦµε τὴν Παρθένο, ὅπως ὁ 
ἄγγελος τῆς ἡµέρας τοῦ Εὐαγγελισµοῦ. Καὶ 
ἀφορᾶ τὸν καθένα µας καὶ ὅλους µαζί. 

 Εἶναι ὁ τέλειος ἄνθρωπος, γιατί εἶναι 
µοναδικὴ ἡ σχέση της µὲ τὸ Θεό. Καὶ ὅµως 
εἶναι µία ἀπὸ ἐµᾶς, εἶναι σὰν ἐµᾶς. Ἡ ζωὴ 
της εἶναι ἀνθρώπινη, δὲν διαφέρει ἀπὸ τὴ δική 
µας. Στὸ πανάχραντο πρόσωπό της βρίσκεται ἡ 
λύση ὅλων τῶν προβληµάτων ποὺ κάνουν τὸν 
ἄνθρωπο ἀπάνθρωπο. Μᾶς πρόσφερε τὸν Χριστό. 
Καὶ Αὐτὸς ποὺ παραµένει αἰώνια Υἱός της, µᾶς 
τὴν προσφέρει σὰν βεβαιότητα πὼς ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι εἰκόνα τῆς ἀνέκφραστης ὀµορφιᾶς Του, 
ἀντικείµενο µιᾶς αἰώνιας ἀγάπης σὲ ἕνα αἰώνιο 
βασίλειο ἀτελεύτητης χαρᾶς. 

  Χρόνια Πολλὰ καὶ εὐλογηµένα.
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Στὴν ἐκκλησία -ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς 
ἐκκλησίας- λέµε πολλὰ πράγµατα 

χωρὶς νὰ συνειδητοποιοῦµε τί λέµε. Π.χ. στὸ 
Σύµβολο τῆς Πίστης λέµε ὅτι πιστεύουµε στὴν 
«ἄφεση ἁµαρτιῶν». Τὸ ἐπαναλάµβανα καὶ ἐγὼ 
ἐπὶ χρόνια πρὶν ἀναρωτηθῶ γιατί ἄραγε αὐτὸ 
εἶχε µπεῖ στὸ Σύµβολο τῆς Πίστης. 

Ἐκ πρώτης ὄψεως φαὶνεται περιττό. 
«Ἂν κανεὶς εἶναι χριστιανός», σκέφτηκα, «καὶ 
βέβαια πιστεύει στὴ συγχώρηση τῶν ἁµαρτιῶν. 
Ἐννοεῖται!» Ἐκεῖνοι ὅµως ποὺ συνέταξαν τὸ 
Σύµβολο τῆς Πίστης προφανῶς σκέφτηκαν ὅτι 
αὐτὸ ἦταν κοµµάτι τῆς πίστης µας ποὺ θὰ ἒπρεπε 
νὰ τὸ φέρνουµε στὴ µνήµη µας κάθε φορὰ ποὺ 
πηγαὶνουµε στὴν ἐκκλησία. Καὶ ἔχω καὶ ἐγὼ 
ἀρχίσει νὰ συνειδητοποιῶ ὅτι εἶχαν δίκιο. Τὸ νὰ 
πιστεύεις στὴν συγχώρηση τῶν ἁµαρτιῶν δὲν 
εἶναι ἀκριβῶς τόσο εὔκολο ὅσο νόµιζα. Τὸ νὰ 
πιστεύεις πραγµατικὰ σ’ αὐτὸ εἶναι κάτι πού, ἂν 
δὲν εἶσαι διαρκῶς σὲ ἐπιφυλακή, µπορεῖ εὔκολα 
νὰ σοῦ διαφύγει. 

Πιστεύουµε ὅτι ὁ Θεὸς µᾶς συγχωρεῖ γιὰ 
τὶς ἁµαρτίες µας. Πιστεύουµε ἐπὶσης ὅτι τὸ κάνει 
ἐφόσον καὶ ἐµεῖς συγχωροῦµε τὶς ἁµαρτίες τῶν 
ἄλλων ἀπέναντί µας. Δὲν ὑπάρχει ἀµφιβολία 
γι’ αὐτό. Τὸ λέει ἡ προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ 
στὸν Οὐράνιο Πατέρα, τὸ «Πάτερ ἡµῶν». Τὸ 
τόνισε αὐτὸ ὁ Χριστός. Ἂν δὲν συγχωρεῖτε, δὲν 
θὰ συγχωρεθεῖτε. Κανένα ἄλλο κοµµάτι τῆς 
διδασκαλίας Του δὲν εἶναι πιὸ ξεκάθαρο. Οὔτε 
καὶ ὑπάρχει καµιὰ ἐξαίρεση σ’ αὐτό. Δὲν λέει 
νὰ συγχωροῦµε τὶς ἁµαρτίες τῶν ἄλλων ὅταν 
δὲν εἶναι τόσο ἀποκρουστικὲς ἢ ὅταν ὑπάρχουν 
σοβαρὲς δικαιολογίες γι’ αὐτὲς ἢ κάτι τέτοιο. 
Πρέπει νὰ τὶς συγχωροῦµε ὅλες, ὁσοδήποτε 
ἀπαίσιες καὶ φρικτὲς κι ἂν εἶναι, ὁσοδήποτε 

συχνὰ κι ἂν ἐπαναλαµβάνονται. Ἂν δὲν τὶς 
συγχωροῦµε, δὲν θὰ συγχωρηθεῖ καµιὰ ἀπὸ τὶς 
δικές µας.

Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι κάνουµε κάποιο 
λάθος καὶ ὅσον ἀφορᾶ τὴ συγχώρηση τῶν δικῶν 
µας ἁµαρτιῶν καὶ ὅσον ἀφορᾶ τὴ συγχώρηση 
ποὺ ὀφείλουµε νὰ δίνουµε στοὺς ἄλλους γιὰ 
τὶς ἁµαρτίες τους ἀπέναντί µας. Ἂς πάρουµε 
πρῶτα-πρῶτα τὸ θὲµα τῆς συγχωρητικότητας 
τοῦ Θεοῦ ἀπέναντί µας. Βρίσκω πώς, ὅταν 
νοµίζω ὅτι ζητῶ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ µὲ συγχωρήσει, 
στὴν πραγµατικότητα-καὶ αὐτὸ γίνεται ἀρκετὰ 
συχνὰ ἂν δὲν εἶµαι πολὺ προσεκτικὸς-αὐτὸ 
ποὺ ζητῶ ἀπὸ τὸν Θεὸ εἶναι κάτι τὸ τελείως 
διαφορετικό. Δὲν τοῦ ζητῶ νὰ µὲ συγχωρήσει, 
ἀλλὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν ἁµαρτία µου. 
Ὑπάρχει ὅµως τεράστια διαφορὰ µεταξύ τοῦ 
συγχωρῶ καὶ τοῦ δικαιολογῶ. Ἡ συγχώρηση 
ἐννοεῖ τὸ ἑξῆς:

«Ναί, τὸ ἔχεις κάνει αὐτὸ ἀλλὰ δέχοµαι 
τὴ µετάνοιά σου. Ποτὲ δὲν θὰ σοῦ τὸ φυλάξω 
στὸ µέλλον καὶ θὰ εἶναι ὅλα µεταξύ µας τὸ ἴδιο 
ἀκριβῶς ὅπως καὶ πρίν». 

Τὸ «δικαιολογῶ» ὅµως σηµαίνει κάτι τὸ 
τελείως διαφορετικό. Σηµαίνει: «Βλέπω ὅτι δὲν 
µποροῦσες νὰ κάνεις ἀλλιῶς ἢ βλέπω ὅτι δὲν 
τὸ ἤθελες. Πραγµατικὰ δὲν φταῖς». Ἀλλά, ἂν 
πραγµατικὰ δὲν φταῖς, τότε δὲν ὑπάρχει καὶ 
λόγος νὰ ὑπάρξει συγχώρηση. Ὑπ’ αὐτὴ τὴν 
ἔννοια ἡ «συγχώρηση» καὶ ἡ «δικαιολόγηση» 
εἶναι σχεδὸν τελείως ἀντιφατικὲς ἔννοιες. 

Φυσικά, σὲ πολλὲς περιπτώσεις-εἴτε µεταξὺ 
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου εἴτε ἀνθρώπων µεταξύ τους-
ἐνδέχεται νὰ ὑπάρχει καὶ τὸ ἕνα καὶ τὸ ἄλλο. Ἕνα 

Περὶ συγχωρήσεως
 
C.S. Lewis.
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τµῆµα ἀπὸ κεῖνο ποὺ ἀρχικὰ φαινόταν νὰ εἶναι 
ἁµαρτία καταλήγει νὰ εἶναι κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο 
δὲν εὐθύνεται κανείς, ὁπότε δικαιολογεῖται. Καὶ 
συγχωρεῖται τὸ τµῆµα ποὺ παραµένει ἁµαρτία. 
Ἂν κανεὶς εἶχε µία τέλεια δικαιολογία, τότε δὲν 
θὰ ὑπῆρχε λόγος νὰ ὑπάρξει συγχώρηση. Ἂν 
χρειάζεται νὰ συγχωρηθεῖ ἡ ὅλη πράξη, τότε 
δὲν ὑπῆρχε δικαιολογία γι’ αὐτήν. Τὸ πρόβληµα 
εἶναι ὅτι ἐκεῖνο ποὺ λέµε «Ζητῶ τὴ συγχώρηση 
τοῦ Θεοῦ» πολὺ συχνὰ 
συµβαίνει νὰ εἶναι 
«Ζητῶ ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ 
δεχτεῖ τὶς δικαιολογίες 
µου». Ἐκεῖνο ποὺ 
µᾶς ὁδηγεῖ σ’ αὐτὸ 
τὸ σφάλµα εἶναι ὅ,τι 
µαζὶ µὲ τὴν ἁµαρτία, 
συνήθως, ὑπάρχει καὶ 
κάποια δικαιολογία, 
ὑπάρχουν κάποια 
ἐλαφρυντικά. 

Εἴµαστε τόσο 
ἀνυπόµονοι νὰ τὰ 
ἐπισηµὰνουµε αὐτὰ 
στὸ Θεὸ-ἀλλὰ καὶ 
στὸν ἑαυτό µας-
ποὺ τείνουµε νὰ 
ξεχάσουµε ποιὸ 
εἶναι τὸ πραγµατικὰ 
σπουδαῖο ζήτηµα, δηλαδὴ ἐκεῖνο τὸ κοµµάτι 
ποὺ δὲν καλύπτεται ἀπὸ δικαιολογίες, τὸ 
κοµµάτι ποὺ εἶναι ἀδικαιολόγητο, καίτοι ὄχι 
καὶ ἀδύνατο νὰ συγχωρηθεῖ. Ἂν τὸ ξεχάσουµε 
αὐτό, θὰ µείνουµε µὲ τὴν ἐντὺπωση ὅτι ἔχουµε 
µετανοήσει καὶ συγχωρηθεῖ, ἐνῶ αὐτὸ ποὺ ἒχει 
γίνει στὴν οὐσία εἶναι ὅτι ἁπλὰ ἔχουµε µείνει 
οἱ ἴδιοι ἱκανοποιηµένοι ἀπὸ τὶς δικαιολογίες 
µας. Μπορεῖ µάλιστα οἱ δικαιολογίες µας νὰ 
εἶναι πολὺ ἀτυχεῖς, γιατί ἔχουµε τὴν τάση νὰ 
ἱκανοποιούµαστε εὔκολα ἀπὸ τὰ λεγόµενα περὶ 
τοῦ ἑαυτοῦ µας.

Ὑπάρχουν δύο εἰδῶν φάρµακα γι’ αὐτὸ 
τὸν κίνδυνο. Τὸ ἕνα εἶναι νὰ θυµόµαστε ὅτι ὁ 
Θεὸς ξέρει ὅλες τὶς πραγµατικὲς δικαιολογίες 

πολὺ καλύτερα ἀπό µᾶς. Ἄν, πράγµατι, 
ὑπάρχουν ἐλαφρυντικά, δὲν ὑπάρχει περίπτωση 
νὰ µὴν τὰ λάβει ὑπόψη του ὁ Θεός. Ἐκεῖνος θὰ 
ξέρει καὶ πολλὲς δικαιολογίες ποὺ ἐµεῖς δὲν τὶς 
εἴχαµε κἄν σκεφτεῖ καί, κατὰ συνέπεια, κάποιες 
ταπεινὲς ψυχές, µετὰ τὸ θάνατό τους, θὰ βρεθοῦν 
ἐµπρὸς στὴν εὐχάριστη ἔκπληξη ὅτι σὲ ὁρισµένες 
περιπτώσεις εἶχαν ἁµαρτὴσει πολὺ λιγότερο 
ἀπ’ ὅτι οἱ ἴδιες νόµιζαν. Ὅτι πραγµατικὲς 

δ ι κ α ι ο λ ο γ ί ε ς 
ὑπάρχουν, ὁ Θεὸς θὰ 
τὶς βρεῖ. Ἐκεῖνο ὅµως 
ποὺ ἐµεῖς πρέπει νὰ 
φ έ ρ ουµ ε  ἐ νώπ ιόν 
Του εἶναι τὸ κοµµάτι 
τῆς πράξης ποὺ 
δὲν εἶναι ἐπιδεκτικὸ 
δικαιολόγησης: τὴν 
ἁ µ α ρ τ ί α .   Ἁ π λ ὰ 
χάνουµε τὸν καιρὸ 
µας µιλώντας γιὰ 
ὅλα ὅσα, κατὰ τὴν 
γνώµη µας, µποροῦν 
νὰ δικαιολογηθοῦν. 

Ὅταν πᾶς σ’ 
ἕνα γιατρό, τοῦ δείχνεις 
τὸ µέρος τοῦ σώµατός 
σου ποὺ πάσχει- π.χ. 
ἕνα σπασµένο χέρι- θὰ 

ἦταν χαµένος χρόνος νὰ κάτσεις νὰ τοῦ ἐξηγεῖς 
ὅτι τὰ πόδια καὶ τὰ µάτια κι ὁ λαιµός σου δὲν 
ἔχουν κανένα πρόβληµα. Μπορεῖ νὰ κάνεις 
λάθος ὡς πρὸς αὐτὸ καί, ἐν πάσῃ περιπτώσει, 
ἂν πραγµατικὰ δὲν ἔχουν πρόβληµα, αὐτὸ θὰ 
τὸ δεῖ ὁ γιατρός.

Τὸ  δεύτερο  φάρµακο  εἶναι  τὸ νὰ πιστεύουµε 
πραγµατικὰ καὶ ἀληθινὰ στὴ συγχώρηση τῶν 
ἁµαρτιῶν. Ἕνα µεγάλο ποσοστὸ τοῦ ἄγχους 
µας νὰ βροῦµε δικαιολογίες εἶναι ἐπειδὴ δὲν 
πιστεύουµε στ’ ἀλήθεια στὴ συγχώρηση, ὅτι 
δηλαδὴ ὁ Θεὸς θὰ µᾶς ξαναδεχτεῖ καὶ αὐτὸ 
ὄχι µόνο ἂν βρεθεῖ κάποιου εἴδους δικαιολογία 
γιά µᾶς. Γιατί κάτι τέτοιο ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ θὰ 
ἦταν συγχώρηση! Πραγµατικὴ συγχώρηση 
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σηµαίνει νὰ κοιτᾶς τὴν ἁµαρτία στὰ µάτια, 
ἐκεῖνο δηλαδὴ τὸ κοµµάτι τῆς ἁµαρτίας ποὺ 
ἔχει µείνει ἀκάλυπτο ἀπὸ δικαιολογίες- ἀφοῦ 
ἔχουν πιὰ ἐξαντληθεῖ ὅλες οἱ δικαιολογίες-καὶ 
νὰ τὴ δεῖς σὲ ὅλη της τὴ φρικαλεότητα, βρωµιά, 
τροµερότητα καὶ κακία, βλέποντας ὃµως ἐπίσης 
καὶ τὸ ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει πλήρως συµφιλιωθεῖ µὲ 
τὸν ἄνθρωπο ποὺ τὴ διέπραξε!

Ὅταν τώρα περνᾶµε στὸ θέµα τῆς δικῆς 
µας συγχώρησης ἄλλων αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ 
ἐν µέρει εἶναι τὸ ἴδιο καὶ ἐν µέρει διαφορετικὸ 
ἀπὸ τὸ προηγούµενο. Εἶναι τὸ ἴδιο γιατί καὶ 
σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ συγχώρηση δὲν εἶναι 
ταυτόσηµη µὲ τὴ δικαιολόγηση. 

Πολλοὶ ἄνθρωποι δὲν τὸ γνωρίζουν αὐτό. 
Νοµίζουν ὅτι, ἂν τοὺς ζητήσεις νὰ συγχωρήσουν 
κάποιον ποὺ τοὺς ἀπάτησε ἢ τοὺς φέρθηκε 
κατεξουσιαστικὰ εἶναι σὰν νὰ τοὺς ζητᾶς νὰ 
δεχτοῦν ὅτι στὴν πραγµατικότητα δὲν ἔγινε 
ἀπάτη ἢ κατεξουσίαση εἰς βάρος τους. Ἂν ὅµως 
ἔτσι εἶχαν τὰ πράγµατα, τότε δὲν θὰ ὑπῆρχε 
τίποτε ποὺ νὰ χρειάζεται νὰ συγχωρηθεῖ. 
Ἑξακολουθοῦν νὰ ἐπαναλαµβάνουν, «ἀλλά σοῦ 
ἐξηγῶ ὅτι ὁ ἂνθρωπος αὐτὸς παρέβη µία πολὺ 
σοβαρὴ ὑπόσχεση». Ἀκριβῶς ἔτσι εἶναι! Καὶ 
αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ συγχωρήσεις. 
(Σηµειωτέον ὅτι αὐτὸ δὲν σηµαίνει ὅτι πρέπει 
ὁπωσδήποτε νὰ πιστέψεις τὴν ἑπόµενη ὑπόσχεση 
αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Σηµαὶνει ὅµως ὅτι πρέπει 
πάσῃ θυσία νὰ ἐξαλείψεις ἀπὸ τὴν καρδιά σου 
κάθε γεύση ἀγανάκτησης, κάθε ἐπιθυµία νὰ 
τὸν ὑποβιβάσεις ἢ νὰ τὸν πληγώσεις ἢ νὰ τοῦ 
ἀνταποδώσεις τὸ κακό). 

Ἡ διαφορὰ ἀνάµεσα σ’ αὐτὴ τὴν 
περίπτωση καὶ στὴν περίπτωση ποὺ ζητᾶς ἀπὸ 
τὸ Θεὸ νὰ σὲ συγχωρήσει ἐσένα εἶναι ἡ ἑξῆς: 
ὅταν πρόκειται γιὰ µᾶς τοὺς ἴδιους, πολὺ εὔκολα 
βρίσκουµε δικαιολογίες. Ὅταν πρόκειται γιὰ 
ἄλλους, δὲν δεχόµαστε εὔκολα τὶς δικαιολογίες. 
Ὅσον ἀφορᾶ τὴ δική µου ἁµαρτία ἀπέναντι 
σὲ ἄλλους κατὰ πάσα πιθανότητα (καίτοι ὄχι 
βεβαιότητα) οἱ δικαιολογίες ποὺ προβάλλω εἶναι 
καὶ ἀντικειµενικὰ τόσο καλὲς ὅσο ἐγὼ νοµίζω 

ὅτι εἶναι. Ὅσον ἀφορᾶ ὅµως τὶς ἁµαρτίες τῶν 
ἄλλων ἀπέναντί µου, κατὰ πάσα πιθανότητα 
(καίτοι ὄχι βεβαιότητα) οἱ δικαιολογίες εἶναι 
καλύτερες ἀπ’ ὅτι νοµίζω. 

Πρὲπει λοιπὸν κανεὶς νὰ ξεκινήσει 
δίνοντας προσοχὴ στὸ καθετὶ ποὺ µπορεῖ νὰ 
δείχνει ὅτι ὁ ἄλλος δὲν εἶναι καὶ τόσο ἔνοχος 
ὅσο νοµίζαµε ὅτι εἶναι. Καὶ ἂν ὅµως ἀκόµα ἔχει 
ὅλο τὸ ἄδικο µὲ τὸ µέρος του, καὶ πάλι πρέπει 
νὰ τὸν συγχωρήσουµε. Ἀκόµα καὶ ἂν τὸ 99% 
τῆς ἐνοχῆς του καλύπτεται ἀπὸ πραγµατικὰ 
πολὺ καλὲς δικαιολογίες, ἐµεῖς ἔχουµε νὰ 
κάνουµε µὲ τὸ ἐναποµένον 1% τὸ ὁποῖο 
πρέπει νὰ συγχωρήσουµε. Τὸ νὰ παραβλέπει 
κανεὶς ἐκεῖνο ποὺ ὀφείλεται σὲ πολὺ καλὲς 
δικαιολογίες δὲν εἶναι χριστιανικὴ ἀγάπη. Εἶναι 
ἁπλὰ δικαιοσύνη. Τὸ νὰ εἶσαι ὅµως χριστιανὸς 
σηµαίνει ὅτι συγχωρεῖς ἐκεῖνο ποὺ δὲν µπορεῖ 
νὰ καλυφθεῖ ἀπὸ δικαιολογίες, γιατί ὁ Θεὸς 
ἔχει συγχωρήσει καὶ σ’ ἐσένα ἐκεῖνο ποὺ δὲν 
καλύπτεται ἀπὸ δικαιολογίες.

Αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ εἶναι δύσκολο. Ἴσως 
δὲν εἶναι τόσο δύσκολο νὰ συγχωρήσει κανεὶς µία 
µοναδικὴ βαριὰ πράξη. Ἀλλὰ τὸ νὰ συγχωρεῖς 
τὶς ἀδιάκοπες προκλήσεις τῆς καθηµερινῆς 
ζωῆς-τὸ νὰ ἐξακολουθεῖς νὰ συγχωρεῖς τὴν 
αὐταρχικὴ πεθερά, τὸν κατεξουσιαστικὸ σύζυγο, 
τὴν γκρινιάρα γυναίκα, τὴν ἐγωιστικὴ κόρη, τὸ 
δόλιο γιὸ-ποιὸς µπορεῖ νὰ τὸ κάνει; Νοµίζω 
πὼς αὐτὸ εἶναι δυνατὸ µόνο ὅταν θυµόµαστε 
ποιὰ εἶναι ἡ θέση ποὺ ἔχουµε πάρει καὶ τί 
ἐννοοῦµε µ’ αὐτὸ ποὺ λέµε στὶς προσευχὲς 
µας κάθε νύχτα, «συγχώρησέ µας τὶς ἁµαρτίες 
µας ὅπως κι ἐµεῖς συγχωροῦµε ὅσους ἔχουν 
ἁµαρτήσει ἀπέναντί µας». Ἡ συγχώρηση τοῦ 
Θεοῦ προσφέρεται ὑπ’ αὐτοὺς καὶ µόνο τοὺς 
ὅρους. Τὸ νὰ ἀρνούµαστε νὰ τὸ κάνουµε εἶναι 
σὰν νὰ ἀρνοὺµαστε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐπάνω 
µας. Στὸν κανόνα αὐτὸ δὲν ὑπάρχει οὔτε ἴχνος 
ἐξαίρεσης. Καὶ ὁ Θεὸς πάντα ἐννοεῖ αὐτὸ ποὺ 
λέει.

(Κείµενο ποὺ βρέθηκε στὰ κατάλοιπά του)  
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Ἰησοῦ Χριστέ, τὸ καλὸ ὄνοµα, ὁ 
γλυκασµός µου, ἡ ἐπιθυµία µου καὶ 

ἡ ἐλπίδα µου, σὺ ποὺ ἔγινες ἄνθρωπος γιά µᾶς 
καὶ τακτοποίησες τὰ πάντα µὲ σοφία γιὰ τὴ 
σωτηρία µας! 

Σὲ δοξάζω, Κύριε Θεέ µου, µὲ ὅλη τὴν 
καρδιά µου. Γονατίζω µπροστά Σου µὲ τὸ 
σῶµα καὶ τὴν ψυχή µου καὶ ἐξοµολογοῦµαι 
τὶς ἁµαρτίες µου. Σκύψε καὶ σὺ καὶ ἄκουσε τὴ 
δέησή µου καὶ συγχώρησε τὴν ἀσέβειά µου.

 Ἁµάρτησα, ἀνόµησα, ἐπληµµέλησα, 
παρώξυνα καὶ παραπίκρανα Ἐσένα τὸν ἀγαθό 
µου Κύριο καὶ τροφέα καὶ προστάτη. Δὲν 
ὑπάρχει εἶδος κακίας ποὺ δὲν ἔκανα µὲ ἔργο 
καὶ µὲ λόγο, ἐν γνώσει καὶ ἐν ἀγνοίᾳ καὶ µὲ 
ἐνθυµήσεις καὶ σκέψεις πονηρὲς πολὺ ἁµάρτησα. 
Καὶ, ὅσες φορὲς ὑποσχέθηκα νὰ µετανοήσω, 
ἄλλες τόσες ξανάκανα τὰ ἴδια. 

Εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ µετρηθοῦν οἱ σταγόνες 
τῆς βροχῆς παρὰ οἱ ἁµαρτίες µου. Ἔφτασαν καὶ 
πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι µου ἀκόµα! Γιατί ἀπὸ τὰ 
νιάτα µου καὶ µέχρι σήµερα ἄνοιξα τὶς πόρτες 
τῆς ψυχῆς µου στὶς ἄτοπες ἐπιθυµίες, δούλεψα 
στὶς ἄτακτες καὶ ἀχαλίνωτες ὁρµές, λέρωσα τὸν 
λευκὸ χιτῶνα τοῦ βαπτίσµατος, µόλυνα τὸν ναὸ 

τοῦ σώµατός µου, καὶ βρώµισα τὴν ψυχή µου 
µὲ τὰ πάθη τῆς ἀτιµίας ποὺ διέπραξα.

 Σὺ τὰ ξέρεις ὅλα. Τί νὰ τὰ λέω;

Ἡ καρδιά µου συντρίβεται καὶ ἡ ψυχή 
µου βουλιάζει µέσα στὴν ἀπορία, γιατί ἂν καὶ 
τόσα ἁµαρτήµατα ἔκανα, οὔτε ἕνα µικρὸ ἔργο 
µετάνοιας δὲν παρουσίασα… Γιὰ αὐτὸ εἶναι 
ταραγµένη ἡ ψυχή µου, γεµάτη ὀδύνη καὶ 
κατήφεια.... Παρὰ ταῦτα δὲν µπορῶ παρὰ νὰ 
ἐλπίζω στὴ σωτηρία µου… ἐλπίζοντας στὴν 
ἀγάπη σου.

Ἐλέησέ µε, Θεέ µου, µὲ τὸ µέγα ἔλεός 
σου, γιατί σὲ Σένα πιστεύω… Συγχώρησέ µε 
τὸν ἀχρεῖο καὶ ταπεινό.

 Ἄκουσε τὴν προσευχὴ τοῦ ταπεινοῦ 
δούλου σου … Σὰν ἄνθρωπος ἁµάρτησα. Ὡς 
Θεὸς συγχώρεσέ µε… γιά τὴν πολλή σου 
ἀγαθότητα καὶ τὴν ἀνέκφραστη εὐσπλαχνία 
καὶ φιλανθρωπία, µὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς 
πανενδόξου, πανυµνήτου, ὑπερευλογηµένης καὶ 
κεχαριτωµένης, ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν 
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας… 

 Ἀµήν.

∆έησις ἁµαρτωλοῦ

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόµου.

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ    τ. 14   (Αὔγουστος  2009)

  9



Ὅταν κάποιος ἐπισκεφθῆ τὸ Ἅγιον 
Ὅρος καὶ δῆ τοὺς ταπεινοὺς 

καλογήρους, µπορεῖ νὰ συλλογισθῆ καὶ νὰ 
σκεφθῆ ὅτι αὐτοὶ ζοῦν τεµπέλικη ζωὴ καὶ χωρὶς 
σκοπό. Αὐτὸ φαίνεται ἔτσι, ὅταν κάποιος βλέπει 
τὰ πράγµατα ἐξωτερικά. Γιατί λίγοι εἶναι 
ἐκεῖνοι ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ καταλάβουν τὸ 
φοβερὸ καὶ χωρὶς διακοπὴ πόλεµο ποὺ γίνεται 
µέσα στὶς ψυχὲς τῶν µοναχῶν.

Αὐτὸς ὁ πόλεµος εἶναι σχεδὸν ὑπερφυσικός, 
ἀόρατος καὶ (διεξάγεται) ὄχι µόνο ἐναντίον 
τῶν δαιµονικῶν δυνάµεων τῶν ἀρχόντων τοῦ 
σκότους, ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἀρχάριους καὶ ἐναντίον 
τῆς σαρκός, δηλαδὴ κατὰ τῆς σαρκικῆς 
ἐπιθυµίας καὶ τῶν παθῶν.

Στὰ γραπτά του ὁ πατὴρ Σιλουανὸς 
περιγράφει πῶς αὐτὸς ὁ πόλεµος τὸν ἔφερε στὴν 
ἀπόγνωση καὶ σχεδὸν µέχρι τὴν αὐτοκτονία. Ἡ 
Παναγία Θεοτόκος φανερώθηκε σ’ αὐτὸν ὅταν 
περνοῦσε τὸ δυσκολότερο πόλεµο κατὰ τῶν 
παθῶν καὶ τὸν ἀπεκάθηρε ἀπὸ τὶς ἀκαθαρσίες, 
τὶς σαρκικὲς ἐπιθυµίες καὶ τοὺς λογισµούς. 
Ὁ Χριστὸς φανερώθηκε σ’ αὐτὸν καὶ τὸν 
ἐνδυνάµωσε, ὥστε νὰ νικήση καὶ νὰ βασιλεύση 
ἐπάνω στοὺς γήινους λογισµοὺς καὶ τὰ πονηρὰ 
πνεύµατα. Καὶ ἔτσι ἀφοῦ πέρασε ἕνα τέταρτο 
αἰῶνος µὲ δυνατὸ καὶ κοπιαστικὸ πόλεµο, 
ἔφθασε στὴ νίκη. Ἐνῶ µέχρι τότε ἀναζητοῦσε 
τὸν Θεό, ἔφθασε στὴν θεογνωσία, καὶ ἀπὸ 
µαθητής, ἔγινε δάσκαλος.

Ὁ Γέροντας Σιλουανὸς ἦταν καὶ δικός 
µου δάσκαλος. Μιὰ φορὰ τὸν ρώτησα: «Πάτερ 
Σιλουανέ, µήπως αὐτὸς ὁ πολὺς κόσµος φέρνει 
ταραχὴ στὸν νοῦ σας καὶ στὴν προσευχή σας; 

Δὲν θὰ ἦταν καλύτερα γιὰ σᾶς νὰ πᾶτε σ’ ἕνα 
ἀσκητήριο στὰ Καρούλια καὶ ἐκεῖ νὰ ζῆτε µέσα 
στὴν εἰρήνη, ὅπως ὁ π. Ἀρτέµιος, ὁ π. Δωρόθεος 
καὶ ὁ π. Καλλίνικος; Εἴτε νὰ ζῆτε σ’ ἕνα 
ἀποµονωµένο σπήλαιο, ὅπως ὁ π. Γοργόνιος;». 
«Ἐγὼ ζῶ στὸ σπήλαιο», µοῦ ἀπάντησε ὁ π. 
Σιλουανός. «Τὸ σῶµα µου εἶναι τὸ σπήλαιο τῆς 
ψυχῆς µου. Καὶ ἡ ψυχή µου εἶναι σπήλαιο τοῦ 
Ἁγίου Πνεύµατος. Καὶ ἐγὼ ἀγαπῶ τὸν λαὸ τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὸν διακονῶ, χωρὶς νὰ βγαίνω ἀπὸ τὸ 
σπήλαιό µου».

Παρὰ τὴ προθυµία του νὰ διακονῆ τὸν 
κάθε ἕνα καὶ τὴν θαυµαστὴ µετριοφροσύνη 
καὶ τὴν πρόθυµη φιλοστοργία του, µιλοῦσε 
γιὰ τὸν Θεὸ µὲ ἐξαίρετο ἐνθουσιασµὸ καὶ µὲ 
τὴν παρρησία ποὺ θὰ µιλοῦσε κάποιος γιὰ 
ἕνα φίλο του: «Ἐγὼ γνωρίζω τὸν Θεό. Αὐτὸς 
εἶναι φιλόστοργος, ἀγαθός, ταχὺς εἰς βοήθειαν». 
Ὅταν τὰ ἔλεγε αὐτὰ ὁ Γέροντας, κάποιος 
µοναχός, ὁ π. Θεοφάνης, τὰ ἄκουγε µὲ φόβο καὶ 
σκεπτόταν ὅτι ὁ Σιλουανὸς εἶχε χάσει τὸ φόβο 
τοῦ Θεοῦ. Ἀργότερα ὅµως, ὅταν διάβασε τὰ 
συγγράµµατα τοῦ π. Σιλουανοῦ, ὁ π. Θεοφάνης 
ἄλλαξε γνώµη καὶ εἶπε: «Ὁ π. Σιλουανὸς 
προχώρησε καὶ ἔφθασε στὰ µέτρα τῶν Πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας».

Ἐγὼ νοµίζω ὅτι τὰ κείµενα τοῦ πατρὸς 
Σιλουανοῦ θὰ ἔπρεπε νὰ πάρουν θέση ἀνάµεσα 
στὰ βιβλία τῆς ψυχολογίας. Ἂν καὶ γιὰ κανένα 
ἄλλο λόγο, τουλάχιστον γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουν 
ὅτι (ὁ συγγραφέας τους) ἦταν ἕνας πνευµατικὸς 
πολεµιστὴς τοῦ 20ου αἰῶνος καὶ γιὰ νὰ 
ἐπικυρώσουν ὅσα ἐδίδαξαν καὶ ἔγραψαν 
δοξασµένοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Μένει µόνο ἡ προσευχὴ καὶ ἡ ἀγάπη
(Περὶ τοῦ ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου)

Ἁγίου Νικολάου Βελιµίροβιτς  (Ἐπισκόπου Ἀχρίδος).
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Ὑπάρχει καὶ κάτι καινούριο ἀνάµεσα στὶς 
διδαχὲς τοῦ πατρὸς Σιλουανοῦ: «Κράτα τὸν νοῦ 
σου στὸν Ἅδη καὶ µὴν ἀπελπίζεσαι». Ἐκφράζει 
(µὲ τὸ λόγο αὐτὸ) µία παρότρυνση καὶ ὑπόµνηση 
κατὰ τῆς µελαγχολίας καὶ τῆς ἀκηδίας. Ἐγὼ 
προσωπικὰ ποτὲ δὲν ἄκουσα τέτοια λόγια.

Σπουδαία εἶναι καὶ ἡ ἄλλη ἔκφρασις: 
«Ἡ ἀγάπη εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὴ γνώση 
(γνωσιολογία)». Αὐτὴ εἶναι ἡ καθηµερινὴ καὶ 
θεµελιώδης διδασκαλία τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ.

Μὲ τὴν ἀγάπη του, ποὺ συνοδευόταν ἀπὸ 
τὴν µετὰ δακρύων προσευχή του, συγχωροῦσε 
τὶς ἁµαρτίες τῶν ἁµαρτωλῶν, στήριζε τοὺς 
ἀδυνάτους, διόρθωνε αὐτοὺς ποὺ ἔκαναν πονηρὰ 
ἔργα, θεράπευε τοὺς ἀρρώστους, εἰρήνευε τοὺς 
ἀνέµους. Στὸ µοναστήρι ἔκανε κοπιαστικὴ 
ἐργασία. Εἶχε τὴν ἀποθήκη µὲ τὰ βαριὰ 
ἀντικείµενα.

Κάποτε τοῦ εἶπα ὅτι οἱ Ρῶσοι µοναχοὶ 
βρίσκονταν σὲ µεγάλη ταραχή, λόγω τῆς 
τυραννίας τῶν µπολσεβίκων στὴν ρωσικὴ 
ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. Τότε αὐτὸς ἀπήντησε: «Καὶ 
ἐγὼ στὴν ἀρχὴ εἶχα ταραχὴ γί’ αὐτὸ τὸ θέµα. 
Μετὰ ὅµως ἀπὸ πολλὴ προσευχή µου ἦρθαν οἱ 
ἑξῆς λογισµοί: “ Ὁ Κύριος ἀγαπᾶ ἀνέκφραστα 
ὅλους”. Ἐκεῖνος γνωρίζει τὰ σχέδια ὅλων καὶ 
τὸν καιρὸ τοῦ καθενός. Ὁ Κύριος ἐπέτρεψε τὸν 
διωγµὸ στὸ Ρωσικὸ λαὸ γιὰ κάποιο µελλοντικὸ 
καλό. Ἐγὼ δὲν µπορῶ νὰ τὸ καταλάβω οὔτε 
νὰ τὸ σταµατήσω. Αὐτὰ λέω στοὺς ἀδελφοὺς 
ποὺ ἔχουν ταραχή: “ Ἐσεῖς µπορεῖτε νὰ 
βοηθήσετε τὴν Ρωσία µόνο µὲ τὴν προσευχὴ 
καὶ τὴν ἀγάπη. Μοῦ µένει µόνο ἡ προσευχὴ 
καὶ ἡ ἀγάπη. Ὁ θυµὸς καὶ οἱ κραυγὲς ἐναντίον 
τῶν ἄθεων δὲν διορθώνουν τὰ πράγµατα”».
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Ἔχεις ἀκόµη ἀνησυχίες. Πές 
µου, ἀπὸ ποῦ θὰ µποροῦσαν νὰ 

προέρχονται; Ὅλα τὰ ἐξωτερικὰ πᾶνε καλά. 
Ὅλα τὰ ἐσωτερικὰ τὰ ἔχεις ἐπανεξετάσει καὶ 
τακτοποιήσει. Τὴν ἀπόφασή σου τὴν ἔχεις 
πάρει. Ἀπὸ ποῦ, λοιπόν, προέρχονται αὐτὲς οἱ 
ἀνησυχίες; Ὅλες εἶναι ἀπὸ τὸν ἐχθρό. Ὅλες. 
Ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ.

Τί ἄλλο θὰ µποροῦσε νὰ συµβαίνει; 
Μήπως σκέφτεσαι νὰ φτιάξεις τὴ ζωή σου 
µόνη σου, µὲ τὶς δικές σου ἱκανότητες καὶ 
προσπάθειες; Ἂν πραγµατικὰ αὐτὸ σκέφτεσαι, 
σὲ συµβουλεύω ν’ ἀλλάξεις ἀµέσως γνώµη, 
ἀλλιῶς δὲν θ’ ἀπαλλαγεῖς ἀπό τῃ σύγχυση καὶ 
τὴν ταραχή.

Ἐξέτασε πάλι τὸν ἑαυτό σου ἤ θυµήσου 
ὅ,τι σοῦ ἔχω ὑποδείξει καὶ ὅ,τι ἔχει συµβεῖ µέσα 
σου σ’ ὅλη τη διάρκεια τῆς ἀλληλογραφίας 
µας. Θυµήσου, ἐπίσης, ποιὰ ἦταν ἡ ἔκβαση 
τῶν προβληµατισµῶν σου γιὰ τὴ ζωή. Τέλος, 
δῶσε στὴν αὐτοεξέτασή σου τέτοια κατεύθυνση, 
ὥστε νὰ καταλήξει σὲ µιά σταθερὴ ἀπόφαση 
ἀµετάκλητης ἐναποθέσεως τοῦ µέλλοντός σου 
στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. 

Ἀφοῦ, λοιπόν, πάρεις αὐτὴ τὴν ἀπόφαση, 
προσευχήσου στὸν Κύριο ὁλόθερµα. “Τὸ µέλλον 
µου”, πές Του, “τὸ ἀφήνω µὲ ἐµπιστοσύνη στὰ 
χέρια Σου. “Ὅπως ξέρεις καὶ ὅπως θέλεις, Κύριε, 
κατεύθυνε τὴ ζωή µου, µ’ ὅλα τὰ ἀπρόοπτα καὶ 
µ’ ὅλες τὶς δυσκολίες της. Ἀπὸ δῶ κι ἐµπρὸς 
δὲν θὰ µεριµνῶ καὶ δὲν θ’ ἀνησυχῶ πιὰ γιὰ 
τὸν ἑαυτό µου. Μιά φροντίδα µόνο θὰ ἔχω, νὰ 
κάνω πάντα ὅ,τι εἶναι εὐάρεστο σ’ Ἐσένα”. 

Ἔτσι νὰ Τοῦ µιλήσεις, ἀλλά καὶ ἔµπρακτα 
νὰ Τοῦ ἀποδείξεις ὅτι ἔχεις ὁλοκληρωτικὰ 
ἀφεθεῖ στὰ χέρια Του, ὅτι δὲν ἀνησυχεῖς γιὰ 
τίποτα, ὅτι ἀποδέχεσαι ἤρεµα καὶ ἀγόγγυστα 
ὁποιαδήποτε κατάσταση, εὐχάριστη ἡ δυσάρεστη, 
µὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ἔχει παραχωρηθεῖ ἀπό τή 
θεία πρόνοια. Μοναδική σου µέριµνα ἂς εἶναι ἡ 
ἀκριβὴς τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ σὲ κάθε 
περίσταση.

Ὕστερ’ ἀπὸ µιά τέτοια ἐσωτερικὴ 
τοποθέτηση, ὅλες οἱ ἀνησυχίες σου θὰ 
ἐξανεµιστοῦν. Ἀνησυχεῖς γιὰ τὸν ἑαυτό σου τώρα, 
καθὼς θέλεις ὅλες οἱ περιστάσεις νὰ συντείνουν 
στὴν ἐκπλήρωση τοῦ δικοῦ σου σκοποῦ. Καὶ 
ἐπειδή, φυσικά, ὅλα δὲν γίνονται σύµφωνα µὲ 
τὸ θέληµά σου, ταράζεσαι καὶ στενοχωριέσαι - 
“Αὐτὸ δὲν ἔγινε ἔτσι, ἐκεῖνο δὲν ἔγινε ἀλλιῶς”. 
Ἄν, ὅµως, ἀναθέσεις τὰ πάντα στὸν Κύριο µὲ 
ἐµπιστοσύνη καὶ δεχθεῖς πὼς ὅ,τι συµβαίνει 
προέρχεται ἀπ’ Αὐτὸν γιὰ τὸ καλό σου, τότε 
δὲν θ’ ἀνησυχεῖς πιά καθόλου. Θὰ κοιτᾶς µόνο 
γύρω σου, γιὰ νὰ δεῖς τί σοῦ στέλνει ὁ Θεός, 
καὶ θα ἐνεργεῖς σύµφωνα µ’ αὐτὸ ποὺ στέλνει. 

Κάθε κατάσταση µπορεῖ νὰ ὑπαχθεῖ 
σὲ κάποια θεία ἐντολή. Νὰ ἐνεργεῖς, λοιπόν, 
σύµφωνα µὲ τὴ σχετικὴ ἐντολή, ἐπιδιώκοντας τὴν 
εὐαρέστηση τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι τὴν ἱκανοποίηση 
τῶν δικῶν σου ἐπιθυµιῶν. Προσπάθησε νὰ 
καταλάβεις τί λέω καὶ ἀποφάσισε νὰ τὸ 
ἐφαρµόσεις. Δὲν θὰ τὸ κατορθώσεις, βέβαια, ἀπό 
τή µιά στιγµὴ στὴν ἄλλη. Χρειάζεται ἀγώνας 
γι’ αὐτό, ἀλλά καὶ προσευχή.

Ζητῶ ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ σὲ λυτρώσει ἀπὸ 
τὴν κατάθλιψη, ποὺ θεωρεῖς ἀφόρητη, ἀλλά 

Συµβουλές πνευµατικές γιά θάρρος καί προσευχή

 Ἁγίου  Θεοφάνους  τοῦ  Ἐγκλείστου.
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µόνο ἂν αὐτὸ εἶναι σύµφωνο µὲ τὸ ἅγιο θέληµά 
Του καὶ ἀπαραίτητο γιὰ τὴ σωτηρία σου. Θὰ 
σὲ λυτρώσει, δίχως ἄλλο, στὴν ὥρα ποὺ πρέπει. 
Ὁπλίσου µὲ πίστη καὶ ὑποµονή. Βλέπουµε 
πόσο γρήγορα µεταβάλλονται οἱ συνθῆκες 
τῆς ζωῆς µας. Ὅλα ἀλλάζουν ἀκατάπαυστα. 
Ἔτσι θ’ ἀλλάξει καὶ ἡ ψυχική σου κατάσταση. 
Θὰ ἔρθει µία µέρα πού, ἀπαλλαγµένη πιὰ 
ἀπὸ τὸ πλάκωµα, θ’ ἀναπνέεις ἐλεύθερα καὶ 
θὰ φτεροκοπᾶς ὅπως ἡ πεταλούδα πάνω ἀπὸ 
τὰ λουλούδια. Πρέπει µόνο νὰ σηκώσεις µὲ 
ὑποµονὴ τὴν τωρινὴ δυσκολία γιὰ ὅσον καιρὸ 
παραχωρήσει ὁ Θεός.

Ὅταν ἡ νοικοκυρὰ βάλει µιά πίτα στὸ 
φοῦρνο, δὲν τὴ βγάζει ὥσπου νὰ βεβαιωθεῖ πὼς 
εἶναι ψηµένη. Ὁ Νοικοκύρης τοῦ σύµπαντος σ’ 
ἔχει βάλει µέσα σ’ ἕνα φοῦρνο καὶ σὲ κρατάει 
ἐκεῖ ὥσπου νὰ ψηθεῖς. Κάνε ὑποµονή, λοιπόν, 
καὶ περίµενε. Δὲν θὰ µείνεις στὸ φοῦρνο οὒτ’ ἕνα 
λεπτὸ περισσότερο ἀπ’ ὅσο χρειάζεται. Μόλις 
εἶσαι ἕτοιµη, θὰ σὲ βγάλει ὁ Κύριος ἔξω. Ἄν, 
ὅµως, µόνη σου πεταχτεῖς ἔξω, θὰ εἶσαι σὰν τὴ 
µισοψηµένη πίτα.

Πρέπει ἐπίσης νὰ σοῦ πῶ, ὅτι, σύµφωνα 
µὲ τὴν πίστη µας, ὅποιος ὑποµένει ἀγόγγυστα 
τὶς δυσκολίες, πιστεύοντας ὅτι τὶς παραχωρεῖ ὁ 
Θεὸς γιὰ τὸ καλό του, εἶναι ἰσότιµος µὲ τοὺς 
µάρτυρες. Αὐτὸ νὰ τὸ θυµᾶσαι πάντα, γιὰ νὰ 
παρηγοριέσαι.

Εἶναι ἀδύνατο νὰ ζήσεις χωρὶς 
συναισθήµατα καὶ συγκινήσεις, ἀλλά δὲν 
εἶναι σωστὸ νὰ ὑποκύπτεις σ’ αὐτά. Πρέπει 
νὰ τὰ συγκρατεῖς µὲ τὴ λογικὴ καὶ νὰ τοὺς 
δίνεις τὴ σωστὴ κατεύθυνση. Εἶσαι εὐαίσθητη 
καὶ εὐσυγκίνητη. Ἡ καρδιά σου ξεχειλίζει καὶ 
χύνεται µέσα στὸ κεφάλι σου. 

Π ρ ο σ π ά θ η σ ε  ν ’  ἀ π ο κ τ ή σ ε ι ς 
αὐτοκυριαρχία. Σοῦ ἔχω γράψει ἤδη τί 
νὰ κάνεις: Νὰ σκέφτεσαι προκαταβολικὰ 
ποῦ βρίσκεται τὸ πιθανὸ ἐρέθισµα γιὰ κάθε 
συναίσθηµα. Καί, ὅταν τὸ ἐντοπίζεις, νὰ εἶσαι σὲ 
ἐπιφυλακή, γιὰ ν’ ἀντιλαµβάνεσαι ὁποιαδήποτε 

συναισθηµατικὴ ταραχὴ τῆς καρδιᾶς, ἤ νὰ 
κρατᾶς τὴν καρδιά σου κάτω ἀπὸ τὸν σταθερὸ 
ἔλεγχο τοῦ νοῦ. Χρειάζεται ν’ ἀσκηθεῖς σ’ αὐτό. 
Μὲ τὴν ἐξάσκηση εἶναι δυνατὸ ν’ ἀποκτήσεις 
πλήρη αὐτοκυριαρχία.

Ὅλα πάντως προέρχονται ἀπὸ τὸν 
Θεό. Γι’ αὐτὸ ἂς στρεφόµαστε σ’ Ἐκεῖνον 
µὲ τὴν προσευχή. Καὶ ὅµως, γράφεις ὅτι δὲν 
προσεύχεσαι. Τί εἶναι τοῦτο πάλι; Μήπως 
ἔγινες ἄθεη; Τί πάει νὰ πεῖ δὲν προσεύχεσαι; 
Μπορεῖ νὰ µὴ λὲς τὶς τυπικὲς προσευχές, ἀλλά 
ν’ ἀπευθύνεσαι στὸν Θεὸ µὲ δικά σου λόγια 
καὶ νὰ Τοῦ ζητᾶς βοήθεια. “Κοίτα, Κύριε, τί 
συµβαίνει µ’ ἐµένα. Ἐτοῦτο κι ἐκεῖνο... Δὲν 
µπορῶ νὰ τὰ βγάλω πέρα µόνη µου. Βοήθησέ 
µε, πολυεύσπλαχνε!”. Νὰ Τοῦ µιλᾶς γιὰ κάθε 
σου ἀνάγκη, ἀκόµα καὶ τὴν πιὸ µικρή, καὶ νὰ 
Τὸν παρακαλᾶς γιὰ διαρκή ἐνίσχυση. Αὐτὴ ἡ 
προσευχὴ εἶναι ἡ πιὸ γνήσια.

Γιατί ἀκοῦς ἐκεῖνον πού σὲ ἀποτρέπει ἀπὸ 
τὴν προσευχή; Δὲν καταλαβαίνεις ὅτι κι αὐτὸ 
εἶναι δουλειὰ τοῦ ἐχθροῦ; Ναί, ἀναµφίβολα εἶναι. 
Ψιθυρίζει στὸ αὐτί σου: “Μὴν προσεύχεσαι!”. 
Καὶ µερικὲς φορές, ἀφοῦ κυριαρχήσει σ’ 
ὁλόκληρο τὸ σῶµα σου, σὲ ρίχνει στὸ κρεβάτι 
καὶ σὲ ἀποκοιµίζει. Δικά του τεχνάσµατα εἶναι 
ὅλα τοῦτα. Μὰ ἐνῶ ὁ πονηρὸς κάνει τὴ δουλειά 
του, πασχίζοντας νὰ σὲ ἀποσπάσει ἀπὸ τὸ καλό 
σου ἔργο, πρέπει κι ἐσύ νὰ κάνεις τὴ δική σου 
δουλειά, ἐπιµένοντας σ’ αὐτὸ τὸ ἔργο ὥς τὸ 
τέλος. 

Ὁπλίσου, ὅπως τόσες φορὲς σοῦ ἔχω πεῖ, 
µὲ θάρρος καὶ µὴν ἀκοῦς τὸν ἐχθρό. Καµιὰ 
προσοχὴ µὴ δίνεις στοὺς ψιθυρισµούς του. Καὶ 
ἐπιπλέον, θύµωσε! Θυµώνοντας ἐναντίον του, 
εἶναι σὰν νὰ τὸν χτυπᾶς κατάστηθα. Ἀµέσως 
γίνεται καπνός.

Σοῦ εὔχοµαι µ’ ὅλη µου τὴν καρδιὰ νὰ 
βρεῖς τελικὰ τὴν εἰρήνη.

Ὁ Θεὸς βοηθός!
(Ὁ Δρόµος τῆς Ζωῆς,

ἐκδ. Παρακλήτου, ἐπιστ. 79) 
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«Κόρη µου, στοὺς γάµους σου ἐγὼ 
ὁ πνευµατικός σου πατέρας, ὁ 

Γρηγόριος, σοῦ κάνω δῶρο τοῦτο τὸ ποίηµα. 
Καὶ εἶναι ὅ,τι καλλίτερο ἡ συµβουλὴ τοῦ 
πατέρα.

 Ἄκου λοιπὸν Ὀλυµπιάδα µου:

1.  Ξέρω ὅτι θέλεις νὰ εἶσαι πραγµατικὴ 
χριστιανή. Καὶ µιά πραγµατικὴ χριστιανὴ 
πρέπει ὄχι µόνο νὰ εἶναι, ἀλλὰ καὶ νὰ φαίνεται. 
Γι’ αὐτό, σὲ παρακαλῶ, νὰ προσέξης τὴν 
ἐξωτερική σου ἐµφάνιση. Νὰ εἶσαι ἁπλή. Τὸ 
χρυσάφι, δεµένο σὲ πολύτιµες πέτρες, δὲν στολίζει 
γυναῖκες σὰν καὶ σένα. Πολὺ περισσότερο τὸ 
βάψιµο. Δὲν ταιριάζει στὸ πρόσωπό σου, τὴν 
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, νὰ τὴν παραποιῆς καὶ νὰ τὴν 
ἀλλάζης, µόνο καὶ µόνο γιὰ νὰ ἀρέσης. Ξέρε το 
ὅτι αὐτὸ εἶναι φιλαρέσκεια καὶ νὰ µένης ἁπλὴ 
στὴν ἐµφάνιση. Τὰ βαρύτιµα καὶ πολυτελῆ 
φορέµατα, ἂς τὰ φοροῦν ἐκεῖνες, ποὺ δὲν 
ἐπιθυµοῦν ἀνώτερη ζωή, ποὺ δὲν ξέρουν τί θὰ 
πῆ πνευµατικὴ ἀκτινοβολία. Ἐσύ ὅµως ἔβαλες 
µεγάλους καὶ ὑψηλοὺς στόχους στὴ ζωή σου. 
Κι αὐτοὶ οἱ στόχοι σοῦ ζητοῦν ὅλη τή φροντίδα 
κι ὅλη τὴν προσοχή. (...)

2.  Μὲ τὸ γάµο, ἡ στοργὴ καὶ ἡ ἀγάπη 
σου νὰ εἶναι φλογερὴ καὶ ἀµείωτη γιὰ κεῖνον, 
πού σοῦ ἔδωσε ὁ Θεός. Γιὰ κεῖνον, ποὺ ἔγινε 
τὸ µάτι τῆς ζωῆς σου καὶ σοῦ εὐφραίνει τὴν 
καρδιά. Κι ἂν καταλάβης πὼς ὁ ἄνδρας σου 
σὲ ἀγαπάει περισσότερο ἀπ’ ὅσο τὸν ἀγαπᾶς 
ἐσύ, µὴ κυττάξης νὰ τοῦ πάρης τὸν ἀέρα, κράτα 
πάντα τὴ θέση πού σοῦ ὁρίζει τὸ Εὐαγγέλιο.

3.  Ἐσὺ νὰ ξέρης ὅτι εἶσαι γυναίκα, ἔχεις 
µεγάλο προορισµό, ἀλλὰ διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν 
ἄνδρα, ποὺ πρέπει νὰ εἶναι ἡ κεφαλή. Ἄσε τὴν 
ἀνόητη ἰσότητα τῶν δύο φύλων καὶ προσπάθησε 
νὰ καταλάβης τὰ καθήκοντα τοῦ γάµου. Στὴν 
ἐφαρµογή τους θὰ δῆς πόση ἀντοχὴ χρειάζεται 
γιὰ ν’ ἀνταποκριθῆς, ὅπως πρέπει, σ’ αὐτὰ τὰ 
καθήκοντα, ἀλλὰ καὶ πόση δύναµη κρύβεται 
στὸ ἀσθενὲς φύλο.

4.  Θὰ ξέρης, πόσο εὔκολα θυµώνουν οἱ 
ἄνδρες. Εἶναι ἀσυγκράτητοι καὶ µοιάζουν µὲ 
λιοντάρια. Σ’ αὐτὸ τὸ σηµεῖο ἡ γυναίκα πρέπει 
νὰ εἶναι δυνατότερη καὶ ἀνώτερη. Πρέπει νὰ 
παίζη τὸ ρόλο τοῦ θηριοδαµαστῆ. Τί κάνει ὁ 
θηριοδαµαστὴς ὅταν βρυχᾶται τὸ θηρίο; Γίνεται 
περισσότερο ἤρεµος καὶ µὲ τὴν καλωσύνη 
καταπραΰνει τὴν ὀργή. Τοῦ µιλάει γλυκὰ καὶ 
µαλακά, τὸ χαϊδεύει, τὸ περιποιεῖται καὶ πάλι 
τὸ χαϊδεύει κι ἔτσι τὸ καταπραΰνει (...)

5.  Ποτὲ µὴ κατηγορήσης καὶ ἀποπάρης 
τὸν ἄνδρα σου γιὰ κάτι ποὺ ἔκανε στραβό. 
Οὔτε πάλι γιὰ τὴν ἀδράνειά του, ἔστω κι ἂν τὸ 
ἀποτέλεσµα δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ἤθελες ἐσύ. Γιατί 
ὁ διάβολος εἶναι αὐτός, ποὺ µπαίνει ἐµπόδιο 
στὴν ὁµοψυχία τῶν συζύγων (...)

6.  Νὰ ἔχετε κοινὰ τὰ πάντα καὶ τὶς χαρὲς 
καὶ τὶς λύπες. Γιατί ὁ γάµος ὅλα σᾶς τὰ ἔκανε 
κοινά. Κοινὲς καὶ οἱ φροντίδες, γιατί ἔτσι τὸ 
σπίτι θὰ στεριώση. Νὰ συµβάλλης ἐκφράζοντας 
τὴ γνώµη σου, ὁ ἄνδρας ὅµως ἂς ἀποφασίζη.

7.  Ὅταν τὸν βλέπης λυπηµένο, συµµερίσου 

Συµβουλή σὲ νιόπαντρη γυναίκα 
 
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.

(Ἐπιστολή τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου µέ τήν ὁποία ἐφοδιάζει τό πνευµατικό 
του παιδί  Ὀλυµπιάδα µέ συµβουλές γιά τόν γάµο της. Ἐξαίρετες συµβουλές µιᾶς 
φωτισµένης συνείδησης ἀλλά καί κείµενο ἰδιαίτερης ποιµαντικῆς ἀξίας) 
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τὴ λύπη του ἐκείνη τὴν ὥρα. Γιατί εἶναι µεγάλη 
ἀνακούφιση στὴ λύπη, ἡ λύπη τῶν φίλων. 
Ὅµως ἀµέσως νὰ ξαστεριάζη ἡ ὄψη σου καὶ 
νὰ εἶσαι ἤρεµη χωρὶς ἀγωνία. Ἡ γυναίκα εἶναι 
τὸ ἀκύµαντο λιµάνι γιὰ τὸ θαλασσοδαρµένο 
σύζυγο.

8.  Νὰ ξέρης ὅτι ἡ παρουσία σου στὸ σπίτι 
σου εἶναι ἀναντικατάστατη, γι’ αὐτὸ πρέπει 
νὰ τὸ ἀγαπήσης µ’ ὅλες τὶς φροντίδες τοῦ 
νοικοκυριοῦ. Νὰ τὸ βλέπης σὰν βασίλειό σου, 
καὶ νὰ µὴ συχνοβγαίνης ἀπὸ τὸ κατώφλι σου. 
Ἄφησε τὶς ἔξω δουλειὲς γιὰ τὸν ἄνδρα.

9.  Πρόσεχε τὶς συναναστροφές σου. 
Πρόσεξε τὶς συγκεντρώσεις, ποῦ πηγαίνεις. 
Μὴ πᾶς σὲ ἄπρεπες συγκεντρώσεις, γιατί εἶναι 
µεγάλος κίνδυνος γιὰ τὴν ἁγνότητά σου. Αὐτὲς 
οἱ συναναστροφὲς ἀφαιροῦν τὴν ντροπὴ κι ἂπ’ 
τὶς ντροπαλές, σµίγουν µάτια µὲ µάτια, κι ὅταν 
φύγη ἡ ντροπὴ γεννιοῦνται ὅλα τὰ χειρότερα 

κακὰ («αἰδὼς οἰχοµένη, πάντων γενέτειρα 
κακίστων»). Τὶς σοβαρὲς ὅµως συγκεντρώσεις 
µὲ συνετοὺς φίλους νὰ τὶς ἐπιζητῆς, γιὰ νὰ 
ἐντυπώνεται στὸ νοῦ σου ἕνας καλὸς λόγος, ἤ 
κάποιο ἐλάττωµα νὰ κόψης ἤ νὰ καλλιεργήσης 
τοὺς δεσµούς σου µὲ ἐκλεκτὲς ψυχές. Μὴ 
ἐµφανίζεσαι ἀνεξέλεγκτα σὲ ὁποιονδήποτε, 
ἀλλὰ στοὺς σώφρονες συγγενεῖς σου, στοὺς ἱερεῖς 
καὶ σὲ σοβαροὺς νεώτερους ἤ ἡλικιωµένους. 
Μὴ συναναστρέφεσαι φαντασµένες γυναῖκες, 
ποὺ ἔχουν στὸ νοῦ τους στὸ ἔξω, γιὰ ἐπίδειξη. 
Οὔτε ἀκόµα ἄνδρες εὐσεβεῖς, ποὺ ὁ σύζυγός σου 
δὲν θέλει στὸ σπίτι, ἂν καὶ σὺ τόσο πολύ τούς 
ἐκτιµᾶς. Ὑπάρχει γιὰ σένα πιὸ ἀκριβὸ πράγµα 
ἀπὸ τὸν καλό σου σύζυγο, πού τόσο ἀγαπᾶς;

10.  Ἐπαινῶ τὶς γυναῖκες, ποὺ δὲν τὶς 
ξέρουν οἱ πολλοὶ ἄνδρες. Μὴ τρέχης σὲ τραπέζια 
κοσµικὰ καὶ ἂς εἶναι γιὰ γάµο ἤ γιὰ γενέθλια. 
Ἐκεῖ ἀνάβουν ἄνοµοι πόθοι, µὲ τοὺς χορούς, τοὺς 
πήδους καὶ τὰ γέλια, τὴν ψεύτικη εὐχαρίστηση, 
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ποὺ παραπλανεύουν ἀκόµη καὶ τοὺς ἁγνοὺς καὶ 
σώφρονες. Καὶ ἡ ἁγνότητα εἶναι τόσο λεπτὸ 
πρᾶγµα! Σὰν τὸ κερὶ στὶς ἀκτίνες τοῦ ἥλιου! 
Ἀπόφευγε ἀκόµα καὶ στὸ σπίτι σου τὰ κοσµικὰ 
τραπέζια. Ἂν µπορούσαµε νὰ περιορίσουµε τὶς 
ὀρέξεις τῆς κοιλιᾶς, θὰ κυριαρχούσαµε στὰ 
πάθη µας.

11.  Κράτα τὴν µορφή σου γαλήνια καὶ 
µὴ τὴν ἀλλοιώνης οὔτε µὲ µορφασµούς, ὅταν 
εἶσαι θυµωµένη. Στολίδια τ’ αὐτιὰ νἄχουν ὄχι 
µαργαριτάρια, ἀλλὰ ν’ ἀκοῦν καλὰ λόγια καὶ 
νὰ βάζουν γιὰ τὰ ἄσχηµα λουκέτο στὸ νοῦ. 
Ἔτσι, εἴτε κλειστὰ εἶναι, εἴτε ἀνοιχτά, ἡ ἀκοὴ 
θὰ µένη ἁγνή.

12.  Ὅσο γιὰ τὰ µάτια, εἶναι κεῖνα, 
ποὺ δείχνουν ὅλο τὸ ἐσωτερικό τῆς ψυχῆς. Ἂς 
σταλάζη ἁγνὸ κοκκίνισµα ἡ παρθενικὴ ντροπὴ 
κάτω ἀπὸ τὰ βλέφαρά σου καὶ ἂς προκαλῆ τὴ 
σεµνότητα καὶ τὴν ἁγνὴ ντροπὴ σὲ ὅσους σὲ 
βλέπουν καὶ σ’ αὐτὸν ἀκόµα τὸ σύζυγό σου. 
Εἶναι πολλὲς φορὲς προτιµότερο, γιὰ πολλὰ 
πράγµατα, νὰ κρατᾶς κλειστὰ τὰ µάτια, 
χαµηλώνοντας τὸ βλέµµα.

13.  Καὶ τώρα στὴ γλώσσα. Θάχης 
πάντα ἐχθρὸ τὸν ἄνδρα σου, ἂν ἔχης γλώσσα 
ἀχαλίνωτη, ἔστω κι ἂν ἔχης χίλια ἄλλα 
χαρίσµατα. Γλώσσα ἀνόητη βάζει, πολλὲς 

φορές, σὲ κίνδυνο καὶ τοὺς ἀθώους. Προτίµα 
κι ὅταν ἀκόµα ἔχης δίκιο, τὴ σιωπή. Εἶναι 
προτιµότερη γιὰ νὰ µὴ ριχοκινδυνεύσης νὰ πῆς 
ἕνα ἄτοπο λόγο. Κι ἂν ἔχης τὴν ἐπιθυµία νὰ 
λὲς πολλά, τὸ καλλίτερο εἶναι νὰ σωπαίνης. 

Πρόσεχε ἀκόµα καὶ τὸ βάδισµά σου. 
Μετράει στὴ σωφροσύνη.

14.  Καὶ τοῦτο πρόσεξε καὶ ἄκουσε: Μὴν 
ἔχης ἀδάµαστη σαρκικὴ ὁρµή. Πεῖσε καὶ τὸν 
ἄνδρα σου νὰ σέβεται τὶς ἱερὲς ἡµέρες. Γιατί οἱ 
νόµοι τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνώτεροι ἀπὸ τὴν εἰκόνα 
τοῦ Θεοῦ. (...)

15.  Ἂν ἀπὸ µένα τὸν γέροντα πῆρες 
κάποιο λόγο πνευµατικό, σοῦ συνιστῶ νὰ τὸν 
φυλάξης στὰ βάθη τῆς ψυχῆς σου. Ἔτσι µὲ ὅτι 
πῆρες ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἄκουσες καὶ µὲ τὴν ἠθική 
σου ἀνωτερότητα, θὰ θεραπεύσης τὸν ἐξαίρετο 
σύζυγό σου καὶ περίφηµο πολιτικὸ ἄνδρα ἀπὸ 
τὴν ὑπερηφάνεια.

16.  Αὐτὸ τώρα τὸ παρὸν δῶρο, κειµήλιο 
σοῦ προσφέρω. Ἂν θέλης πάλι νὰ σοῦ εὐχηθῶ 
καὶ τὸ καλλίτερο, σοῦ εὔχοµαι νὰ γίνης ἀµπέλι 
πολύκαρπο, µὲ τέκνα τέκνων, γιὰ νὰ δοξάζεται 
ἀπὸ περισσότερους ὁ Θεός, γιὰ τὸν ὁποῖον 
γεννιόµαστε καὶ πρὸς τὸν Ὁποῖον πρέπει ἀπ’ 
αὐτὴ τὴ ζωὴ νὰ ὁδεύουµε».

Προσφέρθηκαν κάποτε στὸν ἀββᾶ Μακάριο σταφύλια ποὺ ἐπιθυµοῦσε νὰ τὰ φάει. 

Ἀπὸ ἐγκράτεια ὅµως τὰ ἔστειλε σὲ ἕναν ἀδελφὸ ἄρρωστο ποὺ κι αὐτὸς εἶχε τὴν ἐπιθυµία νὰ 
φάει σταφύλια. Αὐτὸς τὰ πῆρε, ἔδειξε µάλιστα πάρα πολὺ χαρούµενος, γιατὶ ἤθελε νὰ κρύψει 
τὴν ἐγκράτειά του, καὶ κατόπιν τὰ ἔστειλε σὲ ἄλλον ἀδελφὸ µὲ τὴ δικαιολογία ὅτι δὲν ἔχει 
ὄρεξη γιὰ ὁτιδήποτε φαγώσιµο. Τὰ πῆρε κι ἐκεῖνος καὶ ἔκανε τὸ ἴδιο, ἂν καὶ εἶχε µεγάλη 
ἐπιθυµία νὰ τὰ γευθεῖ. Καθὼς λοιπὸν σὲ πολλοὺς ἀδελφοὺς πῆγαν τὰ σταφύλια καὶ κανεὶς 
δὲν θέλησε νὰ τὰ φάει, ὁ τελευταῖος ἐπίσης ἀδελφὸς δὲν τὰ ἔφαγε καὶ τὰ ἔστειλε στὸν ἀββᾶ 
Μακάριο πιστεύοντας ὅτι τοῦ προσφέρει σπουδαῖο δῶρο. Ὁ Μακάριος ὅµως τὰ ἀναγνώρισε 
καὶ ἀφοῦ ἐρεύνησε τί ἀκριβῶς συνέβη, θαύµασε καὶ εὐχαρίστησε τὸ Θεὸ γιὰ τὴν τόσο µεγάλη 
ἐγκράτεια τῶν ἀδελφῶν.
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Τὸ παρακάτω ἱστορικὸ γράφηκε ὡς 
ὑπόµνηµα ἀπὸ τὸν ἱεροµόναχο 

Σεραφεὶµ τὸν Θυηπόλο τὸ 1548 (ἀπὸ κτίσεως 
κόσµου 7056) ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καὶ Πρῶτος τοῦ 
Ἁγίου Ὅρους καὶ διέσωσε ὁ Ἅγιος Νικόδηµος 
ὁ Ἁγιορείτης.

Κατὰ τὴ Σκήτη τοῦ Πρωτάτου, ποὺ 
βρίσκεται στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγ. Ὄρους – στὴν 
ἀριστερὴ ὄχθη τοῦ κατιόντος χειµάρρου τοῦ 
Λιβαδογένη, κάτω ἀπὸ τὴ ρωσικὴ Σκήτη τοῦ 
Ἁγ. Ἀνδρέα - ἐκεῖ κοντὰ στὴν τοποθεσία τῆς 
Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, εἶναι ἕνας λάκκος 
(χαράδρα) µεγάλος ποὺ ἔχει διάφορα Κελλιά.

Σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ Κελλιὰ ποὺ ἦταν 
ἀφιερωµένο στὴν Κοίµηση τῆς Θεοτόκου, 
κατοικοῦσε ἕνας ἐνάρετος Ἱεροµόναχος γέροντας 
µὲ τὸν ὑποτακτικό του. Ἐπειδὴ δὲν συνηθίζονταν 
νὰ γίνεται ἡ καθιερωµένη ἀγρυπνία κάθε 
Κυριακὴ στὴν παραπάνω Σκήτη τοῦ Πρωτάτου, 
κατὰ τὸ ἑσπέρας ἑνὸς Σαββάτου θέλοντας ὁ 
Γέροντας νὰ πάει στὴν ἀγρυπνία λέγει στὸν 
ὑποτακτικὸ : 

-Ἐγὼ Τέκνο µου θὰ πάω νὰ ἀκούσω τὴν 
ἀγρυπνία ὡς συνήθως. Ἐσὺ µεῖνε στὸ κελὶ καὶ 
ἀνάγνωσε τὴν ἀκολουθία σου. Καὶ ἔτσι ἔφυγε.

Ἀφοῦ ἦρθε τὸ βράδυ, ἀκούει ὁ ὑποτακτικὸς 
νὰ χτυπάει κάποιος τὴν πόρτα τοῦ κελλιοῦ. 
Πῆγε, τὴν ἄνοιξε καὶ βλέπει κάποιον ξένο καὶ 
ἄγνωστο µοναχό, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ παρακάλεσε, 
µπῆκε καὶ ἔµεινε ἐκείνη τὴ βραδιὰ στὸ κελλί.

Τὴν ὥρα τοῦ ὄρθρου σηκώθηκαν καὶ 
ἔψαλλαν καὶ οἱ δύο τὴν ἀκολουθία. Ὅταν 
ὅµως ἦλθαν στὴν Τιµιωτέραν τῶν Χερουβίµ, ὁ 
ὑποτακτικὸς ἔψαλλε ἕως τέλους τὸ συνηθισµένο 
καὶ παλαιὸ ὕµνο τοῦ Ἁγ. Κοσµᾶ τοῦ Ποιητοῦ, 
ἐνῷ ὁ ξένος µοναχὸς στάθηκε µπροστὰ ἀπὸ τὴν 
εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καὶ µὲ περισσὴ εὐλάβεια 
καὶ φόβο κάνοντας ἄλλη ἀρχὴ τοῦ ὕµνου τὸν 
ἔψαλλε µελιρρύτως ὡς ἑξῆς: « Ἄξιον ἐστὶν 
ὡς ἀληθῶς, µακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν 
ἀειµακάριστον, καὶ παναµώµητον, καὶ µητέρα 
τοῦ Θεοῦ ἡµῶν». Μετὰ ἐπισύναψε καὶ τὴν 
Τιµιωτέραν µέχρι τέλους.

Ὅταν ἄκουσε αὐτὸ ὁ ὑποτακτικὸς 
ἐνθουσιάστηκε ἀφ’ ἑνὸς γιὰ τὸ νέο ὕµνο ἀφετέρου 
γιὰ τὴν κατὰ κάποιο τρόπο Ἀγγελοειδῆ φωνὴ 
καὶ οὐράνιο µελῳδία ποὺ ἄκουσε καὶ λέει πρὸς 
τὸν ξένο µοναχό:

Ἐµεῖς µόνο τὴν Τιµιωτέρα ψάλλουµε. Τὸ 
Ἄξιον Ἐστίν, δὲν τὸ ἔχουµε ἀκούσει ποτέ, οὔτε 
ἐµεῖς ἀλλὰ οὔτε καὶ οἱ πρωτύτεροι ἀπό µᾶς. 
Ἀλλὰ σὲ παρακαλῶ, κάνε ἀγάπη καὶ γράψε 
σὲ µένα τὸν ὕµνο αὐτὸ γιὰ νὰ τὸν ψάλλω καὶ 
ἐγὼ στὴν Θεοτόκο.

- Φέρε µου µελάνι καὶ χαρτὶ γιὰ νὰ 
γράψω τὸν ὕµνο, τοῦ εἶπε ὁ ξένος µοναχός.

- Δὲν ἔχω οὔτε µελάνι, οὔτε χαρτὶ ,εἶπε ὁ 
ὑποτακτικός. 

Τότε ὁ ξένος µοναχὸς εἶπε:

Ἱστορικό τοῦ ὕµνου «Ἄξιον ἐστὶν»

π. Γεωργίου Μετοχιανάκη .

11 Ἰουνίου: Τῆ αὐτῆ ἡµέρᾳ, ἡ Σύναξις τοῦ Παµµεγίστου Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἐν τῆ 
κοιλάδι τοῦ Ἄδειν, ἤτοι, τὸ θαῦµα τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν». 
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- Φέρε µου µία πλάκα .

Ὁ ὑποτακτικὸς πῆγε τότε καὶ ἔφερε 
(µάλιστα λέγεται ὅτι ἡ πλάκα αὐτὴ ἦταν ἀπὸ τὸ 
δάπεδο τοῦ ναοῦ κάτι ποὺ εἶναι πολὺ πιθανόν). 
Τὴν πῆρε λοιπὸν ὁ ξένος, καὶ ἔγραψε πάνω σ’ 
αὐτὴν µὲ τὸ δάκτυλό του τὸν παραπάνω ὕµνο, 
τὸ Ἄξιον Ἐστίν. Κι ὦ τοῦ θαύµατος!!! Τὰ 
γράµµατα χαράχθηκαν τόσο βαθιὰ πάνω στὴν 
σκληρὴ πλάκα σὰν νὰ γράφηκαν σὲ µαλακὸ 
πηλό.

 Καὶ ποιὸς νὰ περιγράψει τὴν ἔκπληξη 
τοῦ ὑποτακτικοῦ ποὺ βρέθηκε µπροστὰ σ’ αὐτὸ 
τὸ ἐξαίσιο γεγονός, ὁ ὁποῖος δίκαια στάθηκε 

ἐµβρόντητος καὶ παράλαβε τὴν πλάκα ἀπὸ τὸν 
ξένο. Μετὰ εἶπε ὁ ξένος στὸν ὑποτακτικό:

- Ἀπὸ σήµερα καὶ στὸ ἑξῆς ἔτσι νὰ 
ψάλλετε αὐτὸ τὸν ὕµνο καὶ ἐσεῖς, ἀλλὰ καὶ 
ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι στὴν Κυρία ἡµῶν Θεοτόκο. 
Καὶ µετὰ ἐξαφανίστηκε. Ἦταν ὁ Ἀρχάγγελος 
Γαβριήλ, ἀπεσταλµένος ἀπὸ τὸ Θεό, γιὰ νὰ 
ἀποκαλύψει τὸν ἀγγελικὸ αὐτὸ ὕµνο στὴν 
ἀνθρωπότητα.

Ὁ ὑποτακτικὸς µοναχὸς δοκιµάζοντας 
ἔκπληξη στὴν ἔκπληξη καὶ χαρὰ στὴν χαρά, 
προσκύνησε τὸν τόπο ὅπου στάθηκε ὁ Ἄγγελος 
καὶ ξεφώνησε: «Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλε 
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Κύριος τὸν Ἄγγελο Αὐτοῦ» καὶ ἀτενίζοντας τὴν 
εἰκόνα τῆς Θεοτόκου «Δεδοξασµένα ἐλαλήθη 
περί σοῦ ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ, Δέσποινά µου 
Μαρία».

Ἀφοῦ ἐπέστρεψε καὶ ὁ Γέροντας ἀπὸ τὴν 
Ἀγρυπνία στὸ κελλί, ἄρχισε ὁ ὑποτακτικὸς 
νὰ τοῦ διηγεῖται τὰ συµβαίνοντα καὶ νὰ τοῦ 
ψάλλει τὸ Ἄξιον Ἐστίν, ὅπως τοῦ παρήγγειλε 
ὁ Ἄγγελος καὶ στὴ συνέχεια τοῦ ἔδειξε καὶ τὴν 
πλάκα µὲ τὰ ἀγγελοχάρακτα γράµµατα. Ὁ 
Γέροντας ἀκούγοντας καὶ βλέποντας ὅλα αὐτά, 
ἔµεινε ἐκστατικὸς ἀπέναντι στὸ θαῦµα αὐτό.

 Πῆραν καὶ οἱ δύο τὴν ἀγγελοχάρακτη 
πλάκα καὶ πῆγαν στὸ Πρωτᾶτο. Τὴν ἔδειξαν 
στὸν Πρῶτο ἀλλὰ καὶ στοὺς Γέροντες τῆς 
Κοινῆς Σύναξης καὶ τοὺς διηγήθηκαν ὅλα 
τὰ γενόµενα. Αὐτοὶ δόξασαν τὸ Θεὸ καὶ 
εὐχαρίστησαν τὴ Κυρία Θεοτόκο γιὰ τὸ ἐξαίσιο 
αὐτὸ Θαῦµα. Ἀµέσως ἔστειλαν τὴν πλάκα 
στὴν Κωνσταντινούπολη πρὸς τὸν Πατριάρχη 
καὶ τὸν Αὐτοκράτορα ἀφοῦ τοὺς ἔγραψαν καὶ 
γράµµατα ποὺ ἐξιστοροῦσαν ὅλη τὴν ὑπόθεση 
τοῦ γεγονότος.

Ἀπὸ τότε καὶ µετὰ ὁ Ἀγγελικὸς αὐτὸς 
ὕµνος διαδόθηκε σὲ ὅλη τὴν Οἰκουµένη καὶ 
ψάλλεται στὴ Θεοµήτορα ἀπὸ ὅλους τούς 
Ὀρθοδόξους.

Ἡ δὲ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ποὺ βρισκόταν 
στὴν Ἐκκλησία τοῦ Κελλίου στὸ ὁποῖο ἔγινε 
αὐτὸ τὸ Θαῦµα, µὲ κοινὴ ἀπόφαση τῶν 
Πατέρων ἀποφασίσθηκε νὰ µεταφερθεῖ στὸ Ι. 
Βῆµα τοῦ Πρωτάτου. Ἔτσι ἀφοῦ συνήχθησαν 
πολλοὶ Πατέρες, ἔκαναν µία µεγαλειώδη 
λιτανεία (κρατώντας κεριά, προσφέροντας 
θυµιάµατα, καὶ θείους ὕµνους) ὅπως ἅρµοζε 
στὴν περίπτωση καὶ ἀφοῦ πῆγαν στὸ κελλὶ 
ὅπου εἶχε λάβει χώρα τὸ Θαῦµα προσκύνησαν 
τὴν ἐν λόγῳ Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Θεοµήτορος. Στὴ 
συνέχεια τὴν λιτάνευσαν πρὸς τὴν Ἐκκλησία 
τοῦ Πρωτάτου. Ὅταν ἔφθασαν στὸν Ναὸ τὴν 
ἀπέθεσαν στὸν κυρίως Ἱερὸ Ναὸ καὶ στὴ 
συνέχεια τέλεσαν ἀγρυπνίας εἰς δόξα καὶ τιµὴ τῆς 

Θεοµήτορος καὶ τοῦ Ὑπηρέτη Αὐτῆς Μεγίστου 
Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Μετὰ ἀφοῦ τὴν ἔλαβαν 
σὰν τίµιο ἁγίασµα, χρυσοπορφύρωτο κιβωτὸ 
καὶ τιµαλφέστατο θησαυρό, µὲ τὴν δέουσα 
τιµὴ καὶ εὐλάβεια τὴν εἰσήγαγαν στὸ Ἱ. Βῆµα 
σύµφωνα µὲ τὴν προσυµφωνηθεῖσα ἀπόφαση 
καὶ τὴν ἐνθρόνισαν στὸ Ἱερὸ σύνθρονο τοῦ 
Ἁγίου Βήµατος πίσω ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα, 
ὅπου βρίσκεται µέχρι καὶ σήµερα, σὰν σὲ θρόνο 
βασιλικό.

Ἀπὸ τότε ἡ Ἱερὰ αὐτὴ Εἰκόνα πῆρε τὴν 
ὀνοµασία τοῦ ἀγγελικοῦ ὕµνου «Ἄξιον Ἐστίν», 
ἂν καὶ ἀρχικὰ εἶχε ἄλλη ὀνοµασία, ἐπειδὴ 
µπροστὰ στὴν εἰκόνα αὐτὴ ψάλθηκε γιὰ πρώτη 
φορὰ ἀπὸ τὸν Ἄγγελο ὁ ὕµνος αὐτός. Τὸ 
κελλὶ πῆρε τὴν ἐπωνυµία «Ἄξιόν Ἐστι» ἐνῷ ὁ 
λάκκος ( ἡ τοποθεσία) ποὺ βρίσκεται τὸ κελλὶ 
ὀνοµάζεται ἀπὸ ὅλους µέχρι σήµερα «Ἄδειν» 
(δηλαδή, ψάλλειν), ἐπειδὴ ἐκεῖ γιὰ πρώτη φορὰ 
ψάλθηκε ὁ ἀγγελικὸς καὶ Θεοµητροπρεπὴς 
αὐτὸς ὕµνος.

Τὸ θαῦµα αὐτὸ εἶναι παλαιὸ καὶ ἔγινε τὸ 
980 µ.Χ. (6488 ἔτη ἀπὸ κτίσεως κόσµου) ἐπὶ 
τῆς Βασιλείας Βασιλείου καὶ Κωνσταντίνου 
τῶν αὐταδέλφων ποὺ ὀνοµαζόντουσαν καὶ 
Πορφυρογέννητοι, υἱῶν τοῦ Ρωµανοῦ τοῦ 
νέου καὶ ἐπὶ πατριαρχίας Νικολάου τοῦ 
Χρυσοβέργου.

Τὸ ὅτι ὁ Ἄγγελος ποὺ φάνηκε ὡς ξένος 
µοναχὸς ἦταν ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, µαρτυρεῖ 
καὶ τὸ βιβλίο τοῦ µηναίου κατὰ τὴν ἑνδεκάτη 
Ἰουνίου ὡς ἑξῆς: «Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἡ σύναξις 
τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ ἐν τῷ Ἄδειν».

Δι’ εὐχῶν τῆς Ὑπερευλογηµένης Ἐνδόξου 
Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου 
Μαρίας, τῆς ὡς Ἄξιον Ἐστὶν µακαρισθείσης 
ὑπὸ Γαβριὴλ τοῦ Ἀρχαγγέλου ἐν τῆ κοιλάδι τοῦ 
Ἄδειν, ἥς τὴν θείαν βοήθειαν ἀεὶ ἐξαιτούµεθα, 
Κύριε ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστὲ, ὁ Θεός, ἐλέησον 
ἡµᾶς .  

Ἀµὴν
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Ἀφοῦ τὸ βαποράκι ἐστάθη ὡς µισὴν 
ὥραν εἰς τὸν µικρὸν ὅρµον, κατέναντι 

τῆς ἀγορᾶς, ἥτις ἐφαίνετο σχεδὸν γεµάτη ἀπὸ 
κόσµον, ἔστρεψε τὴν πρῷραν πρὸς ἀνατολάς καὶ 
ἀπέπλευσε. Συγχρόνως οἱ καµπάνες τῶν δυὸ 
ἐκκλησιῶν, αἵτινες διέπρεπον µὲ τοὺς ὑψηλοὺς 
πύργους καὶ τοὺς θόλους των, ἡ µία εἰς τὸ ὕψος 
τῆς παραθαλασσίας ὁδοῦ καὶ τῆς πλατείας, 
ἡ ἄλλη εἰς τὸ κέντρον τῆς ἐπάνω συνοικίας, 
ἐκινήθησαν γοργῶς, ἐκχέουσαι µεγάλην καὶ 
παρατεταµένην κωδωνοκρουσίαν.

Διατὶ αὐτά; Οἱ παπάδες ἤξευραν, ὅτι ὁ 
Δεσπότης ὁ νεοχειροτόνητος τῆς ἐπαρχίας ἦτο 
µέσα στὸ βαπόρι, ἀλλ̓  ὁ πρῶτος µεταξὺ αὐτῶν, 
ὁ ἐπισκοπικὸς ἐπίτροπος, εἶχε πληροφορηθῆ ὅτι 
ἡ Σεβασµιότης του δὲν ἐπροτίθετο πρὸς τὸ παρὸν 
νὰ ἐξέλθῃ εἰς τὴν πολίχνην, ἀλλὰ θὰ µετέβαινε 
πρῶτον, χάριν τῆς ἰδίας εὐκολίας του, εἰς τὴν 
ἄλλην νῆσον, τὴν ἀνατολικήν, τὴν ἀπωτέραν 
εἰς τὸν δρόµον του, καὶ εἶτα θὰ ἐπέστρεφε νὰ 
ἐπισκεφθῆ καὶ τὸ ἐδῶ ποίµνιόν του. Οὐχ ἧττον 
ἐπῆραν µίαν βάρκαν καὶ ἀνῆλθον ὅλοι ὁµοῦ, οἱ 
ἑπτὰ παπάδες, εἰς τὸ βαπόρι, διὰ νὰ χαιρετίσουν 
ἁπλῶς τὸν ἐπίσκοπον εἰς τὴν διέλευσίν του.

Μόλις ἡ µαύρη τῶν ρασοφόρων πλειὰς 
ἀνῆλθεν εἰς τὸ πρυµναῖον «κάσαρο» (στεγασµένος 
χῶρος στήν πρύµνη) τοῦ ἀτµοπλοίου, ὅπου ἵστατο 
ἀγναντεύων τὴν µικρὰν πόλιν ὁ περιοδεύων 
ἱεράρχης, καὶ ὁ διάκος, ἀποτεινόµενος πρὸς 
τὸν πρῶτον βαίνοντα ἐκ τῶν ἱερέων, τὸν ὁποῖον 
ἐκατάλαβεν ὡς ἐπίτροπον τοῦ Δεσπότη, ἂν καὶ 

πρώτην φορὰν τὸν ἔβλεπε, τοῦ λέγει µὲ τόνον 
δεσποτικόν.

- Γιατί δὲν ἐσηµάνατε τὶς καµπάνες;

Ὁ παπα-Γιαννάκης, 83 ἐτῶν ἄνθρωπος, ἂν 
καὶ κωφὸς ἦτο, ἐκατάλαβεν τί ἔλεγεν ὁ διάκος. 
Ἐπειδὴ ὁ Δεσπότης δὲν ἐπρόκειτο νὰ ἐξέλθῃ, 
δὲν εἶχαν προβλέψει, ἢ τὸ ἐνόµισον περιττόν, 
νὰ κρούσουν τὶς καµπάνες. Τώρα, ὅµως, εἰς τὸ 
κέλευσµα τοῦ διάκου, ἐστράφη πρὸς τὴν λέµβον, 
ἐφώναξεν ἕνα νέον κρατοῦντα τὰς κώπας, καὶ 
τοῦ λέγει.

- Σταµάτη! Τρέχα γρήγορα, ἔξω! Τὶς 
καµπάνες! Βαρᾶτε τὶς καµπάνες!

Ὁ Σταµάτης, ἔφηβος ὡς 16 ἐτῶν, κυρίως 
βαρκάρης δὲν ἦτο, ἀλλ̓  ὀρφανὸς µάγκας, τρέχων 
παιδιόθεν κατόπιν εἰς τὰ ράσα τῶν παπάδων. 
Ὅπως ὑπάρχουν ἐκκλησιαστικὰ δαιµόνια, 
οὕτω ὑπάρχουν καὶ ἀγυιόπαιδα ἐκκλησιαστικά. 
Πάραυτα ἐσιάρισεν, ἐκωπηλάτησε, καὶ µετὰ 
ἓν λεπτὸν ἔφθασεν εἰς τὴν προκυµαίαν. Θὰ 
ἠµποροῦσε νὰ φωνάξη ἀπὸ τὴν βάρκαν πρὸς 
τοὺς ἔξω, διὰ νὰ τρέξουν νὰ σηµάνουν τὶς 
καµπάνες, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκαµε. Ἐπήδησε ἔξω, 
κἰ  ἔτρεξε διὰ ν̓  ἀπολαύση αὐτὸς πρῶτος τὴν 
ὑπερτάτην ἡδονὴν τῆς κωδωνοκρουσίας.

Καθὼς ἔτρεχεν, ἔκραξε τὸν ἄλλον ἀδελφόν 
του, τὸν Φώτην, καὶ τὸν ἔστειλεν εἰς τὴν ἐπάνω 
ἐνορίαν πρὸς τὸν αὐτὸν σκοπόν. Εἶτα ἀνῆλθεν 

                 «Μὴ οἱ ποιµένες βόσκουσιν ἑαυτούς; οὐχὶ τὰ πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιµένες;»
                                                                                                              (Ἰεζεκιήλ)

Ἡ Ἐπίσκεψις τοῦ ἁγίου ∆εσπότη
 
Ἀλεξάνδρου Παπαδιαµάντη .
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ὑψηλὰ εἰς τὸ καµπαναριό, ἐκόλλησεν ὡς 
τελώνιον εἰς τὴν µεγάλην καµπάναν, ἥρπασε 
τὸ γλωσσίδι της, µὲ τὴν ἄλλην χεῖρα τὴν 
λαβὴν τοῦ ἐπικράνου τῆς ἄλλης, κἰ  ἔρριψε τὸ 
σχοινίον τῆς τρίτης εἰς ἓν ἄλλο παιδίον παρὰ 
τὴν βάσιν τοῦ κωδωνοστασίου, τὸ ὁποῖον εἶχε 
κλειδώσει πεισµόνως ἔξω ἀπὸ τὸ πορτέλλο τοῦ 
καµπαναριοῦ.

Μετὰ µίαν στιγµὴν µανιώδης 
κωδωνοκρουσία ἤρχισε, καὶ ἄλλοι ἐναέριοι ἦχοι 
ἀπήντησαν ἀπὸ τὴν ἄλλην ἐκκλησίαν. Καὶ ὑπὸ 
τοὺς ἤχους αὐτοὺς τὸ ἀτµόποοιον ἀπέπλεε, καὶ 
οἱ παπάδες ἐπέστρεψαν εἰς τὴν ξηράν.

Μετὰ δυὸ ἑβδοµάδας, ὅταν ἐπέστρεψεν ἀπὸ 
τὴν γείτονα νῆσον ὁ Σεβασµιώτατος, ἐν µεγάλῃ 
κλαγγῇ κωδώνων, ὡς πρώτην φορὰν ἐρχόµενος, 
ἐπῆγε κατ̓  εὐθεῖαν εἰς τὸν ναόν. Ἐκεῖ, εἰς τὸ 
τέλος τῆς δοξολογίας - καὶ αὐτὸ ὑπῆρξε µετὰ 
τὴν περὶ κωδωνοκρουσίας διαταγήν, τὴν διὰ 
τοῦ διάκου δοθεῖσαν, ἡ πρώτη χαρακτηριστικὴ 
πρᾶξις τῆς ποιµαντικῆς του - ἐπετίµησεν ἕνα τῶν 
ἱερέων, διότι ὡς ἐπαρχιώτης καὶ ἀσυνήθιστος 
ἀπὸ ἀρχιερατικὰς ἱεροπραξίας, εἶπε τὸ σύνηθες 
«Δἰ  εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡµῶν», καὶ δὲν 
εἶπε: «Δἰ  εὐχῶν τοῦ ἁγίου Δεσπότου ἡµῶν». Ὁ 
δυστυχὴς ἱερεὺς πῶς νὰ τὸ ξεύρη, ἀφοῦ πουθενὰ 
δὲν τὸ εἶχεν εὕρει γραµµένον.

Τὴν Κυριακὴν ὅταν ἐλειτούργησεν ὁ 
ἐπίσκοπος, εἰς τὸ τέλος τῆς λειτουργίας ἔδωκε 
νέον δεῖγµα τῆς ποιµαντικῆς του. Εἰς τὸ 
«Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», τὸν γεροντότερον, τὸν 
πλέον πεπειραµένον, ἀλλὰ καὶ ἐγγράµµατον 
ἱερέα, τὸν ἔπιασεν ἀποτόµως ἀπὸ τὸν βραχίονα, 
βαστάζοντα τὸ Ἅγιον Ποτήριον, καὶ τὸν ἐβίασε 
νὰ σταθῇ ἐπὶ ἓν λεπτὸν εἰς τὰ βηµόθυρα, διὰ νὰ 
εἴπῃ τὸ «Πάντοτε» - ὡς νὰ ἐπρόκειτο, κατόπιν 
τοῦ «Μετὰ φόβου Θεοῦ», νὰ γίνῃ καὶ Δευτέρα 
Μετάληψις. Καὶ ὅµως τὸ Εὐχολόγιον γράφει 
µόνον, ὅτι «βλέπει ὁ ἱερεὺς πρὸς τὸν λαόν», 
καὶ ὄχι ἵσταται εἰς τὴν Ἁγίαν Πύλην. Ὅ,τι δὲ 
περιττὸν γίνεται, µαρτυρεῖ µόνον τάσιν πρὸς τὸ 

ποµπῶδες καὶ θεατρικὸν - ὅπως συνηθίζουν 
µάλιστα οἱ Ρῶσοι. Μέγα εὐτύχηµα ὑπῆρξε 
γιὰ τὸν ἄλλον γέροντα, τὸν ἐπίτροπόν του, εἰς 
τὴν οἰκίαν τοῦ ὁποίου κατέλυσεν ὁ ἱεράρχης, τὸ 
ὅτι ἦτο πολὺ κωφός. Ὁ Δεσπότης ἠδύνατο νὰ 
τὸν ἐπιτιµᾶ καὶ νὰ τὸν ὀνειδίζῃ µάλιστα, χωρὶς 
αὐτὸς ν̓  ἀντιλαµβάνεται, µηδὲ νὰ πικραίνεται 
τίποτε. Ὅταν δὲν ἦτο παρὼν ὁ διάκος, διὰ 
νὰ τοῦ ἐξηγήση, αὐτὸς δὲν ἠδύνατο νὰ ἐννοῇ 
τίποτε ἀπὸ τοὺς θυµοὺς καὶ τὰς ἐξάψεις τοῦ 
Σεβασµιωτάτου.

Τέλος κατώρθωσε νὰ δώση λογαριασµὸν 
ὁ γέρων ἐπίτροπος εἰς µετρητά, δἰ  ὅλας τὰς 
ἀδείας γάµου καὶ τὰ λοιπὰ «δικαιώµατα» τῆς 
Ἐπισκοπῆς. Ἀλλὰ διὰ τὰ γαλόπουλα, τοὺς 
ἀστακοὺς καὶ τ̓  αὐγοτάραχα, κανεὶς δὲν τοῦ 
ἐζήτησε λογαριασµὸν πόσα εἶχε ξοδεύσει. Εἶναι 
ἀληθὲς ὅτι ὁ Δεσπότης ἦτο ἐγκρατέστατος. 
Ἔπασχε ἀπὸ στοµαχικὰ καὶ καρδιακὰ 
συµπτώµατα - ἴσως ἀπὸ ψαµµίασιν ἢ καὶ 
διαβήτην. Ἀλλ̓  ὁ διάκος εἶχε τὰ νιᾶτά του, τὴν 
ξανθὴν γενειάδα καὶ τὴν κόµην του. Θὰ ἦτο 
ὑπερβολὴ βεβαίως ἂν ἐλέγαµεν, ὅτι ὠµοῖαζε 
µὲ τὸν ἀρχιποιητὴν ἐκεῖνον τῆς Παπικῆς αὐλῆς, 
τοῦ Λέοντος τοῦ Ί , ὅστις εἶχε παραπονεθῆ ποτε, 
ὅτι ἔκαµνε στίχους διὰ χίλιους ποιητάς, καὶ 
εἰς τὸν ὁποῖον ὁ περιώνυµος Ποντίφιξ ἔδωκε 
τὴν ἀπάντησιν: Et pro mille allis archipoe-
ta bibit. (µά καί ὁ ἀρχιποιητής πίνει γιά 
χίλιους)

Ὅπως καὶ ἂν ἔχῃ, εἶναι βέβαιον, ὅτι ἠγάπα 
πολὺ τὸ ἐντόπιον µοσχᾶτον εἰς δαµιτζάνες 
προσφερόµενον.

Τέλος ὁ Σεβασµιώτατος, ἀφοῦ ἔδωκε τὸ 
τελευταῖον καὶ κυριώτερον µάθηµα ποιµαντικῆς 
εἰς τοὺς ἱερεῖς του - τοὺς ἐνουθέτησε νὰ εἶναι 
καθάριοι, νὰ µὴ καπνίζουν ναργιλὲ δηµοσίᾳ 
καὶ νὰ µὴν κρατοῦν ποτὲ ράβδον - ἐν ἤχῳ 
κωδώνων καὶ πάλιν, προεπέµφθη, ἐπεβιβάσθη 
στὸ βαποράκι, κἰ  ἐπῆγε νὰ ποιµάνῃ καὶ ἄλλα 
πρόβατα.
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Πέµπτη, 28 Ἀπριλίου, 1977

Σὲ σχέση µὲ τὴν κρίση ποὺ ὑπάρχει 
στὴν προσέλευση φοιτητῶν, 

σκεφτόµουν: γιατί οἱ ἄνθρωποι τόσο συχνὰ 
ἁπλῶς καταστρέφουν τὴ ζωή τους, βλάπτουν τὸν 
ἑαυτό τους, σὰν νὰ διακατέχονται ἀπὸ κάποια 
amor fati. 

Θὰ ὑπέθετε κανεὶς πὼς ἕνας ἁπλὸς 
ἐγωισµὸς καὶ τὸ ἔνστικτό τῆς αὐτοσυντήρησης 
θὰ τοὺς προφύλασσαν , ἀλλὰ ὄχι, οὔτε αὐτὸ τὸ 
ἔνστικτο δὲν τοὺς σταµατᾶ. Μπορεῖς νὰ διακρίνεις 
καθαρὰ ἕνα εἶδος τρέλας, ἕνα πραγµατικὸ πάθος 
γιὰ καταστροφή. Αὐτὸ τὸ πάθος εἶναι τὸ «Ἐγώ», 
δηλ. ἡ ὑπερηφάνεια. 

Ἡ ὑπερηφάνεια µεταµόρφωσε τὸν 
«ἄγγελο φωτός» σὲ Διάβολο, καὶ τώρα µόνον 
ἡ ὑπερηφάνεια ἔχει τὴ δύναµη νὰ καταστρέφει 
τοὺς ἀνθρώπους. Συνεπῶς, τὸ καθετὶ ποὺ 
συνδέεται, κατὰ τὸν ἕνα ἤ τὸν ἄλλο τρόπο, µὲ 
τὴν ὑπερηφάνεια, ἀκόµη καὶ σὲ µικροσκοπικὲς 
δόσεις, συνδέεται µὲ τὸν Διάβολο καὶ µὲ τὸ 
διαβολικό. 

Ἡ θρησκεία ἐπίσης ἀποτελεῖ ἕνα ἕτοιµο 
πεδίο δράσης γιὰ τὶς δυνάµεις τοῦ διαβόλου. 
Τὰ πάντα, ἀπολύτως τὰ πάντα στὴ θρησκεία, 
εἶναι ἀµφιλεγόµενα, κι αὐτὴ ἡ ἀσάφεια µπορεῖ 
ν’ ἀρθεῖ µόνο µὲ τὴν ταπείνωση, ἔτσι ὥστε 
ὁλόκληρη ἡ πνευµατικὴ ζωὴ νὰ εἶναι, ἤ νὰ 
πρέπει νὰ κατευθύνεται, στὴν ἀναζήτηση τῆς 
ταπείνωσης. 

Τὸ σηµάδι τῆς ταπείνωσης: χαρά! Ἡ 
ὑπερηφάνεια ἀποκλείει τὴ χαρά. Ἔπειτα: 
ἁπλότητα, δηλαδὴ ἀπουσία κάθε στροφῆς 
πρὸς τὸν ἑαυτό µας. Τελικά, ἐµπιστοσύνη, ὡς 
ἡ κύρια κατευθυντήρια γραµµὴ τῆς ζωῆς, ποὺ 

ἐφαρµόζεται στὸ καθετὶ (καθαρότητα καρδιᾶς, 
ὅταν ὁ ἄνθρωπος µπορεῖ νὰ δεῖ τὸν Θεό). 
Σηµάδια τῆς ὑπερηφάνειας εἶναι: ἡ ἀπουσία 
χαρᾶς, περιπλοκότητα καὶ φόβος. Ὅλα αὐτὰ 
µποροῦν νὰ ἐπαληθευθοῦν κάθε µέρα, κάθε ὥρα, 
παρατηρώντας τὸν ἑαυτό µας καὶ µελετώντας 
τὴ ζωὴ γύρω µας.

Εἶναι τροµερὸ νὰ σκέφτεσαι πώς, 
κατὰ µία ἔννοια, καὶ ἡ Ἐκκλησία ζεῖ µὲ 
ὑπερηφάνεια - «τὰ δίκαια τῶν ἐκκλησιῶν», 
«τὰ δίκαια τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου», «ἡ 
ἀξιοπρέπεια τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας», κ.λπ. 
καὶ µὲ µιά πληµµύρα ἄχαρης, περίπλοκης καὶ 
ἐπίφοβης «πνευµατικότητας». Εἶναι µιά συνεχὴς 
αὐτοκαταστροφή.

 Προσπαθοῦµε νὰ προστατεύσουµε τὴν 
«Ἀλήθεια», παλεύουµε µὲ κάτι καὶ γιὰ κάτι 
δίχως νὰ καταλαβαίνουµε πὼς ἡ Ἀλήθεια 
ἐµφανίζεται καὶ νικᾶ µόνον ὅπου εἶναι ζωντανή: 
«...ταπεινώσου, γίνε σὰν δοῦλος», καὶ θὰ ἔχεις µιά 
χαρὰ καὶ µία ἁπλότητα ποὺ ἀπελευθερώνουν, 
ἐκεῖ ὅπου ἡ ταπείνωση ἀκτινοβολεῖ τὴ θεϊκή 
της ὀµορφιά, ὅπου ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται στὴ 
δηµιουργία καὶ στὴ σωτηρία. Πῶς θὰ µπορέσω 
ἐγὼ ὁ ἴδιος νὰ ζήσω µαζί της; Πῶς θὰ µπορέσω 
νὰ πείσω τοὺς ἄλλους;………..

………….Συνεχίζω τὶς χθεσινὲς σηµειώσεις 
µου γιὰ τὴν ὑπερηφάνεια, τὸν ἐγωκεντρισµό, ὡς 
πηγὴ ἁµαρτίας, ὡς τὸ περιεχόµενο τῆς ἁµαρτίας 
καὶ ὡς ἡ καταστροφική, ὀλέθρια δύναµή της. 

Σκεφτόµουν σήµερα τὴ σχέση ἀνάµεσα στὴν 
ἁµαρτία, στὴ σάρκα καὶ στὴ λαγνεία. Λαγνεία 
εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ ἴδια ἐγωκεντρικότητα, ἡ ἴδια 
ὑπερηφάνεια, ποὺ στρέφει τὸ σῶµα στὸν ἑαυτό του, 
στὴν αὐτοδικαίωση καὶ στὴν αὐτοϊκανοποίησή 
του. Ἔτσι, εἶναι ἀδύνατη ἡ γνήσια ταπείνωση 

__>

Ἡ Ὑπερηφάνεια αἰτία τῆς ἀπουσίας χαρᾶς
 

π. Alexander Schmemann 
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δίχως τὴ νίκη ἐνάντια στὴ σάρκα, ἡ ὁποία τελικὰ 
συνίσταται στὴν πνευµατοποίηση τοῦ σώµατος. 

Ἀλλὰ ἡ µάχη µὲ τὴ σάρκα µπορεῖ εὔκολα 
νὰ µετατραπεῖ σὲ ὑπερηφάνεια καὶ σὲ πηγὴ 
ὑπερηφάνειας ἂν δὲν ριζώνει στὴν ἀναζήτηση καὶ 
ἐπιδίωξη τῆς ταπείνωσης. Ὁ ἀσκητισµὸς µπορεῖ 
νὰ ἐντρυφᾶ στὸν ἑαυτό του κι ὄχι στὸν Θεό. Τὰ 
σηµάδια εἶναι σαφῆ. Ὁ φωτεινὸς ἀσκητισµὸς 
εἶναι χαρούµενος, ἁπλός, ἐλπιδοφόρος. 

Ὁ ψευδὴς ἀσκητισµός, χωρὶς ἐξαίρεση, ζεῖ 
ἀπεχθανόµενος τὴ σάρκα, τὸν κόσµο, τὴ ζωή. 

Τρέφεται µὲ τὴν περιφρόνηση, συµµετέχει στὴ 
βλασφηµία τοῦ Διαβόλου ἀπέναντι στὴν κτίση. 
Γιὰ ἕναν τέτοιο ἀσκητή, ἡ ἁµαρτία - ὅπως 
καὶ ὁ πειρασµὸς καὶ ὁ κίνδυνος - φαίνεται νὰ 
βρίσκεται παντοῦ. Ἐνῶ ἡ νίκη πάνω στὴ σάρκα 
δὲν γίνεται ποτὲ ἀπέχθεια καὶ πάντα ὁδηγεῖ 
στὸν «καθαρὸ ὀφθαλµό». «Ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλµός 
σου πονηρὸς ἦ, ὅλον τὸ σῶµα σου σκοτεινὸν 
ἔσται» (Ματθ. 6,23).

( Ἀπόσπασµα ἀπό τό ἔξοχο ἡµερολόγιο τοῦ 
π. Ἀλεξάνδρου Σµέµαν) 

 Ὅλα ξεκινοῦν ἀπὸ µιὰ πρωτογενῆ 
ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νὰ κοιτάξει 

τὸν οὐρανὸ καὶ νὰ τὸν ἑρµηνεύσει. Νὰ τὸν γνωρίσει 
καὶ µὲς τὴ γνωριµία αὐτὴ νὰ βρεῖ τὸν ἑαυτό του. 

 Ἡ στροφὴ πρὸς τὰ πάνω τοῦ ἀνθρώπου εἶναι 
φυσική. Ἡ στροφὴ  τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὰ κάτω εἶναι 
«ἀφύσικη». Τὸ νὰ κοιτάζει ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεὸ εἶναι 
φυσικό. Τὸ νὰ προσβλέπει ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο, τὸ 
νὰ τὸν ἀγαπᾶ ἀπεριόριστα, τὸ νὰ γίνεται ὁ ἴδιος 
ἄνθρωπος καὶ νὰ µπαίνει στὴν ἀνθρώπινη ζωή, τὸ 
νὰ καταντάει ὁ εὐτελέστερος τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ 
σβήνεται, αὐτὰ ὅλα εἶναι «ἀφύσικα». 

 Ἡ ἐκκλησία λοιπὸν ζεῖ τὸ «ἀφύσικο». Ζεῖ µιὰ 
πρωτόγνωρη στὴν ἱστορία τοῦ κόσµου ἐµπειρία. 
Ὅµως ἔτσι δοκιµάζεται ὅλος ὁ ἄνθρωπος· στὸ 
νὰ µπορέσει νὰ µπεῖ σ’ αὐτὴ τὴ νέα λογική· τὴν 
«ἀφύσικη» λογική. 

 Ὅλες οἱ θρησκεῖες κοιτοῦν πρὸς τὰ πάνω 
µὲ σκοπὸ τὴν ἑρµηνεία τῆς ὕπαρξης καὶ τῆς ζωῆς. 
Ἕνας κόσµος κλειστός, ἀνθρώπινος, παρὰ τὴν 
φαινοµενικὴ µεταφυσική του διάσταση.  Στὴν 
ἐκκλησία, ἀντίθετα, µαθαίνεις νὰ ζεῖς προσµένοντας 

τὸ ἄνοιγµα τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὴν ἀποκάλυψη. 
Θρησκεία καὶ ἐκκλησία εἶναι διαφορετικὲς 
πραγµατικότητες. 

 Μπορεῖ ὅµως ἡ ἐκκλησία µέσα στήν 
συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου νὰ µετατραπεῖ σὲ θρησκεία; 
Βέβαια µπορεῖ· ἐὰν παύσει αὐτῄ ἡ συνείδηση νὰ ζεῖ 
τήν ἀδιάπτωτη καὶ ὀδυνηρὴ πεῖνα γιὰ τὴν σχέση 
του µὲ τό ἀόρατο, τὸ σιωπηλό, τὸ µακρινὸ πρόσωπο 
τοῦ Θεοῦ.

 Ἡ ἐκκλησία βασίζεται ὁλοκληρωτικὰ στὴν 
πίστη σ’ αὐτὴ τὴ σχέση. Καὶ ἡ πίστη βασίζεται 
στὴν ἐµπειρία καὶ τὸν ἔλεγχο πραγµάτων οὐ 
βλεποµένων. Χρειάζεται συνεχὴς ἐπικέντρωση σ’ 
αὐτή τήν σχέση. Χρειάζεται ὁλοκληρωτικὸ ἄνοιγµα 
στὴν παρουσία Του. 

 Ὁ µεγάλος µας ἀντίπαλος σ’ αὐτὴν τὴν 
προσπάθεια εἶναι ἡ ἀποµόνωση. Τὸ κλείσιµό µας σ’ 
ἕναν κόσµο φτιαγµένο ἀπό ἔπαρση, ἐπιπολαιότητα 
καὶ αὐτοϊκανοποίηση. Ὁ Κύριος ἔχει πεῖ ὅτι 
ἀποκαλύπτεται µόνον στοὺς ταπεινούς δηλαδὴ 
τοὺς ὁλότελα ἀνοιχτοὺς ἀνθρώπους· στό πρόσωπο 
τὸ δικό του καὶ στὰ πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν τους.    

__>

Ἐκκλησία ἤ Θρησκεία;
 
Ἀρχιµ. Ἄνθιµος Ἠλιόπουλος
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