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Ἐχθροὶ καὶ Σύμμαχοι
στὸν πνευματικό μας ἀγῶνα
«Ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος ! ...»
«Ἄγγελος Κυρίου ἐπετίμα αὐτοῖς...»
Μακαριστοῦ Μητροπολίτου
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ († 2013)

Ε

ΙΝαι ἀλήθεια ἐκ πείρας βεβαι
ωμένη, ὅτι ὁ εὐσεβὴς Χριστιανός,
ἀγωνιζόμενος μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ
καὶ τὴν βοήθεια τῶν Ἁγίων γιὰ νὰ
φθάση ἀπὸ τὸ παρὰ φύσιν στὸ κατὰ
φύσιν καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ ἀναβιβασθῆ
στὸ ὑπὲρ φύσιν, πολεμεῖται
νυχθημερὸν ἀπὸ τὰ πονηρὰ
πνεύματα, τοὺς ἐκπεσόντας
αὐτοὺς πρώην φωτεινοὺς ἀγ
γέλους.
Ὁ φθόνος τῶν δαιμόνων ἐναντίον
τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἀπερίγραπτος,
διότι βλέπουν οἱ δυστυχεῖς αὐτοί, ὅτι
οἱ ἐν Χριστῷ ἁγιασμένοι ἄνθρωποι, ἂν
καὶ θνητοὶ καὶ ὑλικοί, κληρονομοῦν
τοὺς τόπους τοῦ φωτὸς καὶ τῆς Δόξης
καὶ τῆς Μακαριότητος, ἀπὸ τοὺς
ὁποίους αὐτοὶ γιὰ τὴν ἔπαρσί τους
ἐξέπεσαν καὶ τώρα κληρονομοῦν τὸν
σκοτεινὸ ἅδη καὶ τὸ αἰώνιο πῦρ τῆς
κολάσεως.
Ἡ ἔλλειψις πνευματικῆς πείρας,
ἡ ὀλιγοπιστία καὶ τὸ νέφος τῶν
παθῶν δὲν ἐπιτρέπουν συνήθως νὰ
κατανοήσουμε τοὺς πραγματικοὺς
᾿Εχθρούς μας, οἱ ὁποῖοι νυχθημερὸν καὶ
μὲ ποικίλα τεχνάσματα πολιορκοῦν
τὴν ψυχή μας, προκειμένου νὰ τὴν

χωρίσουν ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ μας
καὶ νὰ τὴν ὑποτάξουν στὰ σκοτεινὰ
πάθη.
«Ἔλεγον περί τινος Γέροντος, ὅτι
ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ ἰδεῖν τοὺς δαίμονας.
Καὶ ἀπεκαλύφθη αὐτῷ ὅτι· Οὐ χρείαν
ἔχεις ἰδεῖν αὐτούς. Ὁ δὲ Γέρων
παρεκάλει λέγων· Κύριε, δυνα
τὸς εἶ σκεπάσαι με τῇ χάριτί
Σου.
Ὁ δὲ Θεὸς ἀπεκάλυψε τοὺς
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ εἶδεν αὐτοὺς
[τοὺς δαίμονας], ὅτι ὥσπερ μέλισσαι
κυκλοῦσι τὸν ἄνθρωπον βρύχοντες
τοὺς ὀδόντας αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτόν, ὁ δὲ
Ἄγγελος Κυρίου ἐπετίμα αὐτοῖς».
***
Τελικα ὅμως, ὅταν ξεπεράσουμε
τὸν πειρασμὸ τῆς ὀλιγοπιστίας καὶ
πεισθοῦμε, ὅτι κατ᾿ οὐσίαν οἱ μοναδι
κοί μας Ἐχθροὶ εἶναι τὰ ἀκάθαρτα
πνεύματα, ἀντιμετωπίζουμε πλέ
ον μὲ περισσότερη ἔντασι τὸν πει
ρασμὸ τῆς ἀδημονίας, τῆς λύπης,
τῆς ἀνυπομονησίας καὶ τῆς ἀγανα
κτήσεως, διότι ὁ πόλεμος, ἐσωτερικὰ
καὶ ἐξωτερικά, εἶναι βαρύτατος, ἀπα
ράκλητος καὶ ἀδιάλειπτος: λογισμοί,
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Ἐχθροὶ καὶ Σύμμαχοι



φαντασίες καὶ αἰσθήματα, ὡσὰν
νέφος σκοτεινό, καλύπτουν τὴν
καρδιὰ καὶ τὸν νοῦ μας· ἔχουμε ἔντονη
τὴν αἴσθησι, ὅτι οἱ ἄνθρωποι, ἡ φύσις,
οἱ καταστάσεις ἐξεγείρονται ὅλα
ἐναντίον μας!...
Ἕνας ἄμεσος κίνδυνος, τὸν ὁποῖο
διέρχονται ἰδίως οἱ ἀρχάριοι στὴν ἐν
Χριστῷ ζωή, εἶναι νὰ βλασφημήσουν
τὸν σατανᾶ!
Καλὸ θὰ εἶναι στὶς κρίσιμες
αὐτὲς στιγμές, ὅπου ἡ ἔντασις τοῦ
ἐσωτερικοῦ ἀγῶνος κορυφώνεται,
νὰ ἐνθυμούμεθα πῶς ἐνήργησε ὁ
Ἀρχιστράτηγος Μιχαήλ:
«Ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ
διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ
τοῦ Μωσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησε
κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ᾿
εἶπεν· ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος» (Ἰούδα,
στχ. 9).
Δηλαδή: Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ,
ὅταν συνδιαλεγόταν μὲ τὸν διάβολο,
ὁ ὁποῖος διεκδικοῦσε μὲ ὑπερήφανη
γνώμη καὶ ἤθελε νὰ πάρη ὑπὸ τὴν
ἐξουσία του τὸ νεκρὸ σῶμα τοῦ
θεόπτου Μωϋσέως, δὲν ἀπετόλμησε
νὰ καταδικάση αὐτὸν μὲ ὕβρεις
καὶ βλασφημίες, ἀλλὰ εἶπε στὸν
διάβολο: «Ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τὸ εὕρης...
Ὁ Κύριος νὰ σὲ ἐπιτιμήση... Ὁ Κύριος
νὰ σὲ καταργήση γιὰ τὴν ἀδικία ποὺ
ἀποτολμᾶς...». Καὶ ἔτσι, ἔγινε ἄφαντος
ὁ διάβολος...
«Καὶ στοχάσου», σχολιάζουν οἱ
Ἅγιοι, ὅτι «ὁ Ἄρχων Μιχαὴλ ἐδίωξε μὲν
τὸν διάβολον, ὄχι ὅμως ἐξουσιαστικῶς
καὶ αὐθεντικῶς, ἀλλὰ παραχωρήσας
[ἐν ταπεινώσει] τὴν κρίσιν πᾶσαν καὶ
τὸν διωγμὸν τοῦ διαβόλου εἰς τὸν τῶν
ὅλων Θεόν».
Ὁ Ἀρχάγγελος λοιπὸν Μιχαὴλ μὲ
τὸ παράδειγμά του μᾶς ἔδειξε, ὅτι δὲν
2

πρέπει νὰ βλασφημοῦμε, καταρώμεθα
καὶ ἀναθεματίζουμε οὔτε τὸν ἴδιο
τὸν σατανᾶ, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο μᾶς
διδάσκουν καὶ τὰ Ἱερὰ Κείμενα τῆς
Πίστεώς μας:
«Ἐν τῷ καταρᾶσθαι ἀσεβῆ τὸν σα
τανᾶν, αὐτὸς καταρᾶται τὴν ἑαυτοῦ
ψυχήν» (Σοφ. Σειρ. καʹ 27).
Οἱ Ἅγιοι ἑρμηνεύουν τὴν στάσι
αὐτὴ ὡς ἑξῆς:
«Καὶ γὰρ καὶ αὐτὸν τὸν σατανᾶν ἐὰν
ἀναθεματίσω, ἐφ᾿ ὅσον ποιῶ αὐτοῦ τὰ
ἔργα, ἐμαυτὸν ἀναθεματίζω».
***
	Ενασ δεύτερος κίνδυνος, τὸν ὁποῖο
ἀντιμετωπίζει ὁ ἀγωνιζόμενος τὸν
καλὸν ἀγῶνα, εἶναι ὅτι λησμονεῖ τοὺς
πνευματικούς του Συμμάχους: τοὺς
φωτεινοὺς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ!
Στὴν ἀποκάλυψι ποὺ εἶχε ὁ προ
αναφερθεὶς ὁσιώτατος Γέρων, μὴ λη
σμονοῦμε ποτὲ αὐτό!, εἶδε μὲν τοὺς
δαίμονας νὰ κυκλώνουν ἀγριεμένοι
τὸν ἄνθρωπο, ἀλλά: «Ἄγγελος Κυρίου
ἐπετίμα αὐτοῖς»!...
Ὅταν σὺν τῷ χρόνῳ μᾶς δοθῆ
πνευματικὴ καθαρότης ἀπὸ τὴν
φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας, τότε
θὰ ἀποκτήσουμε οἰκειότητα μὲ τὸν
φύλακα Ἄγγελό μας καὶ θὰ ἀκοῦ
με νοερῶς τὴν ἁγία φωνή Του νὰ
μᾶς διαβεβαιώνη: «Εἶμαι ἐδῶ!.... Μὴν
ἀποθαρρύνεσαι!.... Ἀρκεῖ νὰ προ
σέχης!....».
Οἱ Ἅγιοι μᾶς διδάσκουν καὶ ἡ πεῖρα
ἐπιβεβαιώνει, ὅτι ὅταν ἡ ψυχὴ διέλθη
θλίψεις καὶ πειρασμούς, ἀλλὰ μὲ
ὑπομονή, ταπείνωσι καὶ εὐχαριστία,
τότε ὁ Πανάγαθος Θεὸς οἰκονομεῖ νὰ
παρηγορηθῆ ἡ ψυχὴ
«διὰ τῶν νοητῶν Ἱερέων, τουτέστι
τῶν Ἀγγέλων, ἀνακτωμένων (οἱ
ὁποῖοι ῾῾τονώνουν᾿᾿) αὐτὴν θερμοτάτῃ
«Αγιος Κυπριανος»

στὸν πνευματικό μας ἀγῶνα

γλυκυθυμίᾳ δακρύων, καὶ λεπτοῖς
νοήμασι, καὶ ἀρετῶν ἰσχύϊ».
Πρέπει νὰ ἔχουμε ἀκράδαντη τὴν
πίστι, ὅτι ἐφ᾿ ὅσον ἐμεῖς παραμένουμε
σταθεροὶ στὴν ἐργασία τῶν ἀγαθῶν
ἐντολῶν τοῦ Κυρίου μας, δεχόμεθα
μυστικῶς τὴν σφραγῖδα τοῦ θείου
Ἀγγέλου καὶ ἔτσι δὲν ἔχει ἐπάνω μας
ἐξουσία τὸ μελίσσι τῶν βρυχομένων
δαιμόνων· θὰ μᾶς προσβάλλουν, ἀλλὰ
θὰ γίνουν ἄφαντοι· θὰ ἔλθουν καὶ θὰ
παρέλθουν, ἐπιτιμημένοι.
«Ὑμεῖς δέ», λέγουν οἱ Ἅγιοι, «ἐὰν
μείνητε ἐν τῷ ἀγαθῷ, πέμπει ὁ Θεὸς
τὸν Ἄγγελον Αὐτοῦ καὶ σφραγίζει ὑμᾶς,
ὥστε τὸν ἐρχόμενον καὶ βαστάζοντα
τὴν ῥομφαίαν, παρελθεῖν ὑμᾶς, εὐχαῖς
Ἁγίων. Ἀμήν».
***
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Προσοχη, λοιπόν!.... Ὅταν τὸ
βάρος τοῦ ἀγῶνος μᾶς συνθλίβη, ἂς μὴ
λησμονοῦμε ποιοὶ εἶναι οἱ Ἐχθροί μας,
ἀλλὰ καὶ ποιοὶ εἶναι οἱ Σύμμαχοί μας!
Οἱ πρῶτοι, εἶναι σκοτεινοὶ καὶ
μοχθηροί, ἀλλὰ ἀδύναμοι... Οἱ ὑπο
χωρήσεις καὶ οἱ συμβιβασμοί μας
εἶναι ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα δίδουν δύναμι
εἰς αὐτοὺς καὶ μᾶς πληγώνουν, εἴτε
μὲ συγγνωστὰ εἴτε μὲ θανάσιμα
ἁμαρτήματα.
Οἱ δεύτεροι, εἶναι φωτεινοὶ καὶ
ἀγαθοί... Ἡ καθαρότητα τοῦ βίου
μας καὶ ἡ εὐωδία τῆς Χάριτος, ἡ
Ὁποία σκηνώνει στὴν καρδιά μας διὰ
μέσου τῆς νοερᾶς προσευχῆς, τοὺς
προσελκύει καὶ μᾶς προστατεύουν καὶ
μᾶς παρηγοροῦν καὶ μᾶς καθοδηγοῦν
στὰ ὕψη τῆς θεώσεως.
(2005)
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Ὁ Ὁσιομάρτυρας Δαμιανὸς ὁ Νέος
† 14.2.1568

Μάρτυρας τῆς κυριακάτικης ἀργίας*
τοῦ Κωνσταντίνου Ἀθ. Οἰκονόμου, δασκάλου

Ἱεραπόστολος

Ο

Δαμιανὸς γεννήθηκε στὸ Μυρίχοβο
τῶν Ἀγράφων γύρω στὸ 1500. Νέος,
ἀφοῦ ἐκάρη Μοναχὸς στὴν Ἁγιορείτικη Ἱ.
Μονὴ Φιλοθέου, ἀναχώρησε γιὰ ἔρημους
τόπους τοῦ Ὄρους. Ἐκεῖ γιὰ τρία ἔτη,
ὑποτασσόμενος σὲ κάποιον Γέροντα Δο
μέτιο, ἔζησε ἄκρως ἀσκητικὸ βίο, προ
ετοιμαζόμενος γι’ αὐτὸ ποὺ ὁ Κύριος
τὸν προόριζε. Στὸ πέρας τῆς τριετίας, ὁ
Ὅσιος ἄκουσε μιὰ φωνὴ νὰ τοῦ λέει:
«Δὲν πρέπει νὰ ἀναζητᾶς μόνο τὸ συμ
φέρον σου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων». Ἔτσι
ἀναχώρησε στὰ χωριὰ τοῦ Ὀλύμπου καὶ
κήρυττε ἐπανευαγγελίζοντας τοὺς «ρα
γιάδες». Κάποιοι ὅμως «Χριστιανοὶ» τὸν
ἀποκαλοῦσαν πλάνο καὶ τὸν κατέτρεχαν.
Ὁ ἴδιος δὲν ἀπαντοῦσε στὶς κατηγορίες
καί, γιὰ νὰ εἰρηνεύσουν οἱ ἀμφισβητίες,
ἀναχώρησε περιοδεύοντας σὲ χωριὰ τῆς
Ὄσσας, κηρύττοντας τὸν θεῖο Λόγο.
Κυνηγημένος ὅμως κι ἀπὸ ’κεῖ δίδα
ξε στὰ χωριὰ τῶν Ἀγράφων, ἀπ’ ὅπου
καὶ καταγόταν. Ἐκεῖ κατὰ τὴν παράδοση
ἔκτισε τὴν Μονὴ τῆς Παναγίας Πελεκητῆς.
Ὅμως οὔτε καὶ ἐκεῖ, συνεργείᾳ τοῦ δι
αβόλου, ἔγινε δεκτός. Τότε ἀναχώρησε
ξανὰ γιὰ τὴν Ὄσσα. Στὸ χωριὸ Σελίτσανη
(Ἀνατολή), βρῆκε ὁ Ἱεραπόστολος ἐπι
δεκτικὲς ψυχές. Ἐκεῖ, ἐπὶ πολλὰ ἔτη πα
ρέμεινε ἐργαζόμενος, ἐνῶ βρῆκε πόρους,
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ὥστε νὰ κτίσει ἕνα Μοναστήρι, τὸν Τίμιο
Πρόδρομο. Ἐκεῖ, καὶ στὸ Ἀσκηταριό
του, ποὺ σώζεται ὥς σήμερα, πήγαιναν
πολλοὶ κάτοικοι τῶν γύρω χωριῶν γιὰ νὰ
ἀκούσουν τὰ κηρύγματά του καὶ νὰ πά
ρουν τὴ συμβουλή του.

Διδασκαλία τοῦ Ὁσίου
περὶ Κυριακῆς - Σύλληψή του
Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1568, ἐνῶ δίδασκε στὴ
Βουλγαρινὴ (Ἔλαφο), συνελήφθη ἀπὸ
Ὀθωμανούς, ποὺ τὸν ἔστειλαν στὸ Μουλᾶ
(Δι
καστὴ) τῆς Λάρισας, μὲ τὴν κατηγορία
ὅτι ἐμπόδιζε τοὺς Χριστανοὺς νὰ πουλᾶνε
καὶ νὰ ἀγοράζουν τὶς Κυριακές [ἡ Κυριακὴ
γιὰ τὸ Ὀθωμανικὸ κράτος δὲν ἦταν ἀργία,
ἀντί
θετα Σάββατα καὶ Παρασκευές, ἱερὲς
μέρες γιὰ Ἑβραίους καὶ Μουσουλμάνους,
δὲν ὀργανώνονταν ἀγορές], καθὼς καὶ ὅτι
τοὺς στερέωνε στὴν πίστη. Καὶ νά ’ξερε ὁ
Ὅσιος ὅτι σήμερα, χωρὶς Τουρκοκρατία, κα
ταργήθηκε ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἔτσι ἁπλά!
Ὅμως δυστυχῶς, κι αυτὸ εἶναι ἕνα μέτρο ποὺ
ἀποσκοπεῖ στὴν ἀποδόμηση τῆς ἑλληνικῆς
κοινωνίας, στὴν ἀποϊεροποίηση τῆς ζωῆς τῶν
Ἑλλήνων καὶ τὴν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ὡς
ἡμέρας ἀφιερωμένης στὸ Θεό.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, πιστὸς στὴ
διδασκαλία τοῦ Δαμιανοῦ, ἔλεγε δύο αἰῶνες
ἀργότερα: «Πρέπει νὰ χαιρώμεθα περισσό
τερο τὴν Κυριακή, ποὺ εἶναι ἡ Ἀνάστασις
«Αγιος Κυπριανος»

Ὁ Ὁσιομάρτυρας Δαμιανὸς ὁ Νέος

τοῦ Χριστοῦ μας. Νὰ ἐργαζώμεθα τὶς ἕξι
ἡμέρες γιὰ τὰ μάταια, γήϊνα καὶ ψεύτικα, καὶ
τὴν Κυριακὴ νὰ πηγαίνουμε στὴν Ἐκκλησία
καὶ νὰ στοχαζώμεθα ἁμαρτίες, θάνατο, κό
λαση, παράδεισο, τὴν ψυχήν μας καὶ ὄχι
νὰ ἐργαζώμεθα καὶ νὰ πραγματευώμεθα.
Τὸ κέρδος τῆς Κυριακῆς εἶναι κατηραμένο,
βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα στὸ σπίτι σας καὶ
ὄχι εὐλογία» (Διδαχὴ Δ΄).
Ὅμως οἱ κοσμικοὶ στὸ
φρόνημα ἄρχοντες σήμε
ρα οὔτε κἄν προβληματί
ζονται, ἀφοῦ ἡ ζωή τους
περιστρέφεται γύρω ἀπὸ
δεῖκτες καὶ ἀδιαφοροῦν
ἄν ὁ λαὸς λιμοκτονεῖ.
Χρηματιστήρια, τράπεζες,
χρυ
σός, μοναδικὴ μέρι
μνά τους. Ἐγκλωβισμένοι
στὴν παγίδα τοῦ κακοῦ,
ἐκλαμβάνουν τὸν πλοῦτο
ὡς δρόμο εὐτυχίας. Σή
μερα, τύποις «χριστιανοὶ»
ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου, διαγράφουν
ἀπὸ τὴ ζωή μας τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς.

τοῦ Ἁγίου, διέταξε τὴν 14η Φεβρουαρίου
1568 νὰ τὸν κρεμάσουν στὴ «φούρκα».
Οἱ δήμιοι τὸν κρέμασαν στὴν περιοχὴ
Ξυλοπάζαρο τῆς Λάρισας (στὴν ἀρχὴ τῆς
ὁδοῦ Βενιζέλου, πρὸς τὸ ποτάμι). Καθὼς
ὅμως κάποιος βάρβαρος Ὀθωμανὸς τὸν
χτύπησε μὲ τσεκούρι στὸ κεφάλι, κόπηκε
τὸ σκοινί. Στὴ συνέχεια, ἡμιθανής, ρίχτη
κε στὴν πυρά. Τὸ μεσημέρι
τῆς ἴδιας μέρας, ὅλα εἶχαν
τελειώσει. Τὴ στάχτη του
τὴν ἔριξαν στὸν Πηνειό.
Φοβοῦνταν οἱ Ὀθωμανοὶ
καὶ τὸ Λείψανο τοῦ Ἁγί
ου, ἐπειδὴ γνώριζαν τὴν
τιμὴ ποὺ ἀπονέμουν οἱ
Χριστιανοὶ στὰ ἅγια Λεί
ψανα. Ἤξεραν ὅτι ἡ
ὕπαρξή τους θὰ διαιώνιζε
τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου. Κι
αὐτὴ τὴν μνήμη ἤθελαν
νὰ ἐξαλείψουν. Δὲν τὸ κα
τόρθωσαν. Ἔτσι ἔλαβε ὁ
Ὁσιομάρτυρας Δαμιανὸς τὸν στέφανο τοῦ
Μαρτυρίου.

Μαρτύριο

Ἡ Παρακαταθήκη

Στὴ Λάρισα ὁ Ὅσιος Δαμιανὸς ξυ
λοκοπήθηκε ἄγρια, τοῦ φόρεσαν βαριὲς
ἁλυσίδες σὲ λαιμὸ καὶ πόδια, ἐνῶ ρίχτη
κε στὴ σκοτεινὴ φυλακή. Γιὰ 15 μέρες
ὑποβαλλόταν σὲ συνεχῆ βασανιστήρια
γιὰ νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη του. Τελικά, ὁ
Δικαστὴς ἐξαγριωμένος ἀπὸ τὴν ὑπομονὴ

Ὁ Ὁσιομάρτυρας Δαμιανὸς ἀναδεί
χθηκε μὲ τὴ διδασκαλία του καὶ τὸ μαρ
τυρικό του θάνατο πρόδρομος τῶν μεγά
λων διδασκάλων τοῦ Γένους. Ἄς παρα
δειγματίσει ἡ διδασκαλία του καὶ στοὺς
σημερινοὺς χαλεποὺς καιρούς.

Ἀπολυτίκιον
Εὐφράνθητι σήμερον, ἡ ἐν Κισσάβῳ Μονή, καὶ Λάρισα σκίρτησον, Δαμιανοῦ ἡ σεπτὴ
πανήγυρις πάρεστι· δεῦτε οὖν καὶ συμφώνως, ἐν αὐτῇ τῷ Σωτῆρι, ἄσωμεν ἐν αἰνέσει,
τοῦτον ἀνευφημοῦντες· αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις, ὅπως σωζώμεθα.
(*) Ἱστολόγιο «Ἀκτῖνες», 13 Φεβρ. 2013

ΑΡΙΘ. 371  ανοιξισ-καλοκαιρι 2014

5

Περὶ Μετανοίας ὀλίγα τινὰ

Η

ΜΕΤΑΝΟΙΑ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ
τῆς κατὰ Χριστὸν τελειώσεως, ἡ
«θύρα τῆς Χάριτος», μία διαρκὴς πο
ρεία καὶ στάσις ζωῆς, καὶ ὄχι ἁπλῶς
μία μεταβατικὴ στιγμὴ ἀποστροφῆς
τῆς ἁμαρτίας καὶ προσωρινὴ βαθμίδα
ἀναβάσεως στὴν ἀρετή.
Ἀποτελεῖ τὴν στερεὴ καὶ ἀκλόνητη
βάσι γιὰ τὴν κάθαρσι καὶ τὴν τελείωσι, ὥστε ἡ θέλησις τοῦ ἀνθρώπου νὰ
ἀπαλλαγῆ καὶ ἀπελευθερωθῆ ἀπὸ τὰ
πάθη, γιὰ νὰ συντονισθῆ μὲ τὸ
θεῖο Θέλημα καὶ νὰ ἀποκτήση τὴν
Ἀγάπη, τὸ Πλήρωμα τῆς Χάριτος
καὶ τῆς θείας Ζωῆς.
Ἡ Μετάνοια, ὡς διαρκὴς κατάστασις,
χαρακτηρίζει ὅσους ποθοῦν ἀληθινὰ τὴν
ἕνωσί τους μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἀγωνίζονται
εἰλικρινὰ γιὰ τὴν ὑπέρβασι τοῦ ἐγωϊσμοῦ
τους καὶ γενικὰ τῆς ἐκπληρώσεως τῶν
ἐμπαθῶν καὶ ἁμαρτωλῶν θελημάτων
τους. Εἶναι δύναμις, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ τὴν
μεταβολὴ τῆς φύσεώς μας καὶ προφυλάσ
σει ἀπὸ τὴν πνευματικὴ πλάνη τῆς θεω
ρήσεως τοῦ ἑαυτοῦ μας ὡς δικαιωμένου
ἤ ἐπαναπαυμένου σὲ μία δῆθεν καλὴ καὶ
θεάρεστη κατάστασι ἐπαρκείας. Καὶ αὐτὸ
ἀκριβῶς εἶναι τὸ «μυστήριο» καὶ τὸ «μυ
στικό» της· ἀνευρίσκεται καὶ θάλλει ἐκεῖ
ὅπου δὲν ὑπάρχει αἴσθησις ἐξασφαλίσεως,
αὐταρκείας καὶ παρρησίας:
«Ἐκεῖνος ἔχει παρρησίαν ὁ μὴ νομίζων ἔχειν παρρησίαν· ὡς ὁ νομίζων παρρησίαν ἔχειν, ἀπώλεσε τὴν παρρησίαν, καθάπερ ὁ Φαρισαῖος· ὁ δὲ νομίζων ἑαυτὸν
ἀπερριμένον καὶ ἀπαρρησίαστον, οὗτος μάλιστα εἰσακουσθήσεται, καθάπερ ὁ τελώνης»
(ἱ. Χρυσόστομος).

6

Ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπίγνωσι
τῆς ἀδυναμίας καὶ φιλαμαρτησίας του,
τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων, φανερῶν
καὶ ἀφανῶν, ἐν γνώσει καὶ ἐν ἀγνοίᾳ,
ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων πτώσεων καὶ
ἁμαρτιῶν του, δὲν δύναται νὰ ἐμπιστευθῆ
τὴν ἐλευθερία του καὶ νὰ καυχηθῆ γιὰ
τὴν ἀρετή του ἤ γιὰ τὰ καλὰ ἔργα του,
παρὰ σπεύδει τελωνικῶς νὰ ἐκζητήση
τὸ θεῖον Ἔλεος: «ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι, τῷ
ἁμαρτωλῷ»!...
Ἡ Μετάνοια λογίζεται ὡς μία
ἀτέρμων πορεία καὶ ἄνοδος πρὸς
τὸν Θεό:
«Ἡ μετάνοια ὑπάρχει ὑψηλοτέρα
πασῶν τῶν ἀρετῶν, τῆς ὁποίας τὸ ἔργον δὲν
δύναται νὰ τελειώσῃ, παρὰ μόνον ἐν τῇ ὥρᾳ
τοῦ θανάτου· διὰ τοῦτο ἡ μετάνοια ἀπαιτεῖται
εἰς πάντας καὶ πάντοτε καὶ οὐδεὶς ὅρος τελειώσεως τῆς μετανοίας ὑπάρχει· διότι καὶ
αὐτῶν τῶν τελείων ἡ τελειότης εἶναι ἀτελής·
καὶ διὰ τοῦτο ἡ μετάνοια δὲν περιορίζεται εἰς
διορισμένους καιρούς, οὔτε εἰς ὡρισμένας
πράξεις ἕως εἰς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου»
(Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος).
Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὅσο περισσότερο
ἐγγίζουμε τὸν Θεό, τόσο περισσότερο
γνωρίζουμε τὴν ὑπερβατικότητά του,
καὶ ὅσο προοδεύουμε σὲ ἐσωτερικὴ κα
θαρότητα, τόσο γνωρίζουμε τὴν ἀτέλειά
μας ἔναντι τῆς ἀπροσπέλαστης θείας
Ἀπειροτελειότητός Του.
Ὅταν ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν κινῆται
πρὸς τὴν Μετάνοια, σημαίνει ὅτι ἔχει
ἀποξενωθῆ ἀπὸ τὴν Θεία Χάρι. Ἡ παῦσις
τῆς πνευματικῆς ἀνόδου, εἶναι σύμπτωμα
πνευματικῆς ἀναισθησίας, σκληροκαρδίας
ἤ ἀκόμη καὶ πνευματικῆς νεκρώσεως.
«Αγιος Κυπριανος»

Διάσωσις οἰκογενείας
Μία συγκλονιστικὴ μαρτυρία

Π

ΡΟΕΡΧΟΜΑΙ ἀπὸ οἰκογένεια
χριστιανική, ἄν καὶ ἡ δική μου
συμμετοχὴ στὴν Ἐκκλησία ἦταν
περιστασιακὴ καὶ κάποιες φορὲς
ὑποχρεωτικὴ καὶ ὄχι συνειδητὰ
ἀναγκαία.
Γνώρισα τὸν σύζυγό μου σὲ μικρὴ
ἡλικία, 18 ἐτῶν, καὶ μόλις τελειώσα-

με τὶς σπουδές μας, παντρευτήκαμε
καὶ κάναμε δύο παιδιά.
Ἴσως ἤμασταν μιὰ οἰκογένεια
πρότυπο γιὰ τὸν κόσμο καὶ ἦταν
ἔτσι, ὥσπου πρὶν ἀπὸ 5 χρόνια
κάτι ἄλλαξε... Ἡ συμπεριφορὰ
τοῦ 15ντάχρονου τότε γυιοῦ μου
ἀλλάζει, μπλέκει μὲ ὅ,τι χειρότερο

Ἡ πραγματικὴ Μετάνοια ἀποτε
λεῖ θεῖο καρπὸ τῆς Χάριτος τοῦ Βαπτί
σματος, ἡ ὁποία ἐνυπάρχει μέσα στὸν
Βαπτιζόμενο, ἀλλὰ ἀναμένει τὴν προσ
ωπικὴ οἰκείωσί της ἀπὸ αὐτόν, ὥστε
νὰ ἐκδηλωθῆ ἔμπρακτα. Ἐφ’ ὅσον ἡ
Μετάνοια δὲν εἶναι μία ἁπλῆ μεταμέλεια
γιὰ ὡρισμένες πράξεις, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ
κατάστασις Χάριτος, ἐπέρχεται ὡς θεία
Δωρεὰ ἐκεῖ ὅπου καταβάλλεται ἔμπονη
προσπάθεια. Τὸ πένθος καὶ τὰ δάκρυα
εἶναι ἐκφράσεις πόνου γιὰ τὴν ἀπώλεια
τῆς θείας ὡραιότητος, γιὰ τὴν ἔλλειψι
τοῦ θείου ἐνδύματος, γιὰ τὴν βίωσι τοῦ
προσωπικοῦ ἅδου.
Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ ἀληθινὰ δάκρυα
τῆς Μετανοίας ἀποτελοῦν μία μεγάλη
δωρεὰ Χάριτος καὶ ἀποδεικνύουν, ὅτι
ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου πληγώθηκε ἀπὸ
τὴν θεία Ἀγάπη καὶ αἰσθανομένη τὸ θεῖο
Μεγαλεῖο καὶ ἀντιλαμβανομένη τὴν
ἀκαταλληλότητα καὶ πτωχεία της ἔναντι
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἀναλύεται σὲ θρῆνο

γοερό. Κατ’ αὐτὸ ὅμως τὸν τρόπο, λαμβά
νει χώρα μία ριζικὴ ἀλλαγὴ φρονήματος
καὶ μία ἐπάνοδος ἀπὸ τὴν ἀπώλεια στὴν
θεία Ζωή.
Ὅταν ἡ θεία Χάρις νύξη κατὰ τέ
τοιον τρόπο τὴν εὐαίσθητη ψυχὴ τοῦ
ἀνθρώπου, τότε πηγάζει θεία Παρηγορία·
τὰ δάκρυα τῆς Μετανοίας ἐξαγνίζουν τὴν
ἀνθρώπινη φύσι εἰς βάθος, ὥστε ἐν Χάριτι
νὰ μεταμορφωθῆ ὁ ὅλος ἄνθρωπος.
Μέσῳ τῆς Μετανοίας, ἐπέρχεται ἀδιό
ρατα ἡ θεραπεία τῆς ἀσθενοῦς φύσεως τοῦ
ἀνθρώπου:
«Μετάνοιά ἐστιν ἐκ τοῦ παρὰ φύσιν εἰς
τὸ κατὰ φύσιν καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τὸν
Θεὸν ἐπάνοδος δι’ ἀσκήσεως καὶ πόνων»
(Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός).
Ἡ εὐλογημένη αὐτὴ διαδικασία, δια
νοίγει τὴν ὁδὸ γιὰ τὴν κατὰ Θεὸν αὔξησι
καὶ τελείωσι τοῦ ἀνθρώπου, ἕως ὅτου
φθάσει «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας
τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ»!
† Γ.Κλ.
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Διάσωσις οἰκογενείας



μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε, ἀλητεία,
ναρκωτικά, κλοπές... Ὁ ἄντρας μου
ἀδιάφορος κι ἐγὼ νὰ παλεύω μὲ
ἄγνωστα θηρία... Εὐτυχῶς γνωρίζω
ἕναν καλὸ φίλο ποὺ μὲ τὶς συζητήσεις του μὲ βοηθᾶ νὰ σταθῶ στὰ πόδια μου... Ἔτσι πίστευα...
Τὴν ἴδια περίοδο μὲ χτυπᾶ σοβαρὸ
πρόβλημα στὴν ὑγεία μου... Ξαφνικά,
ἀπὸ τὸ πουθενὰ στὴν κυριολεξία...
Ἀρχικὰ προβλήματα στὴν καρδιά,
ποὺ μὲ ὁδηγοῦν σὲ κλινικὲς κι ἔπειτα
ἔντονοι πόνοι στὸ χέρι μου καὶ στὴν
πλάτη μου μὲ ὁδηγοῦν σὲ μαγνητικὴ
ἐξέταση καὶ σὲ γνωμάτευση πὼς ἔχω
ἀπόφραξη σχεδὸν ὁλικὴ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ καὶ ὁδηγοῦμαι σὲ τετραπληγία... Σόκ!
Χειρουργήθηκα πρὶν δύο χρόνια, ἔχοντας δεχθεῖ θαύματα, ποὺ
ἕως τότε δὲν τὰ ἔβλεπα. Πίστευα,
καὶ μάλιστα ὁ Ἅγιός μου, ὁ Ἅγιος
Φανούριος, ἦταν πάντα κοντά μου.
Ἔτσι ἔνοιωθα καὶ ἔτσι ἦταν! Ἡ
ἐπέμβαση εἶχε ἐπιτυχία καὶ γι’ αὐτὸ
καὶ σᾶς ἀναφέρω πὼς εἶχα τὴν προστασία τῶν Ἁγίων μου...
Τὴν ἴδια χρονιὰ (2011) ὁ γυιός
μου ὁ πολυαγαπημένος, πέρασε τὸν
δικό του Γολγοθᾶ. Τὸ ἀγόρι μου
γεννήθηκε μὲ ὅραση μόλις 8% καὶ
στὰ 18 του ἔτη ἴσως νὰ μποροῦσε
νὰ γίνει τὸ χειρουργεῖο στὰ μάτια του. Ἦταν ὅλα τὴν ἴδια χρονιά! Ἀποφασίζω μετὰ τὸ δικό μου
χειρουργεῖο νὰ χειρουργηθεῖ καὶ τὸ
παιδί... Τὸ γιατί; Ὁδηγοῦσε μηχανάκια χωρὶς γυαλιά, θεωροῦσε τὸν
8

ἑαυτό του ὑποδεέστερο τῶν ἄλλων
παιδιῶν ποὺ δὲν ἔβλεπε, καὶ ἐπέλεγε
παρέες «δυνατὲς» ποὺ ἔδερναν,
ἔκλεβαν καὶ διακινοῦσαν ναρκωτικά, γιατὶ πίστευε πὼς θὰ ἦταν μὲ
τοὺς «δυνατούς»...
Ὁ ἄντρας μου, ἄν καὶ γιατρός,
ἀδιάφορος. Τελικὰ τὸ χειρουργεῖο
γίνεται τὸ 2011, παραμονὲς τοῦ
Σταυροῦ, καὶ ἔχει ἐπιτυχία, καὶ
μέσα ἀπὸ μιὰ σειρὰ πολλῶν ἄλλων
γεγονότων, ποὺ ἴσως θὰ μποροῦσαν
νὰ ἦταν σενάριο ταινίας, φτάνουμε στὸ καλοκαίρι τοῦ 2012, ὅπου
τυχαία μαθαίνω κάτι ποὺ ἄλλαξε
τὴν ζωή μου... Πληροφοροῦμαι ἀπὸ
τρίτο ἄνθρωπο πὼς εἶχα δεχτεῖ μαγεία ἀπὸ μιὰ γυναίκα ποὺ εἶχε μπεῖ
στὴν ζωὴ τοῦ ἄντρα μου πρὶν ἀπὸ
5 χρόνια καὶ πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ
ἐπισκεφτῶ τὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου
Κυπριανοῦ γιὰ νὰ βοηθηθῶ...
Δὲν τὸ πίστεψα ἤ δὲν ἤθελα νὰ
τὸ πιστέψω... Ὁ ἄντρας μου εἶναι
ἕνας φιλήσυχος ἄνθρωπος, καλὸς
καὶ ἄνθρωπος τοῦ σπιτιοῦ, μπορεῖ
νὰ εἶναι ἀδιάφορος, ἀλλὰ ἔλεγα πὼς
πάντα ἔτσι ἦταν, ὅμως τὰ ἀπανωτὰ
γεγονότα καὶ ἡ περίοδος ποὺ συνέβησαν μὲ ἔβαλαν σὲ προβληματισμό...
Πῆγα στὸ ἰατρεῖο του, τὰ ἀρνήθηκε
ὅλα... Τοῦ ζήτησα νὰ ἔρθουμε στὴν
Ἀθήνα στὸ Μοναστήρι κι ἔτσι ἔγινε
τὸ πρῶτο Θαῦμα:
Ἦταν τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2012.
Ἤρθαμε, λειτουργηθήκαμε καὶ στὸ
τέλος κάθισα σὲ μιὰ καρέκλα ἀκριβῶς
ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου.
«Αγιος Κυπριανος»

Μία συγκλοντιστικὴ μαρτυρία

Τὸν κοίταξα καὶ τοῦ
εἶπα ἀπὸ μέσα μου:
− Ἅγιέ μου, ὅλα αὐτὰ
ποὺ ἄκουσα εἶναι τόσο
γελοῖα ποὺ ζητῶ συγγνώμην ποὺ τὰ πίστεψα καὶ δέχτηκα πὼς
κάποια γυναίκα, ποὺ ὁ
ἄντρας μου εἶχε δῆθεν
σχέση, μοῦ ἔκανε μάγια... Ἤμουν τόσο
ἀφελής! Συγγνώμην θὰ
ζητήσω ἀπὸ τὸν ἄντρα
μου τώρα μόλις βγοῦμε ἀπὸ τὸ
Μοναστήρι Σου καὶ δὲν θὰ ξαναπιστέψω σὲ ὅ,τι μοῦ ποῦνε... Ἔτυχαν
ὅλα τὰ προβλήματα στὴν ζωή μου,
ὅπως τυχαίνουν στοὺς ἀνθρώπους...
Κοίταξα δεξιὰ νὰ δῶ ποῦ εἶναι ὁ
ἄντρας μου, ἄν εἶχε σταυρώσει καὶ
τὸ δικό του μέτωπο ὁ Ἱερέας μὲ τὸ
λαδάκι τοῦ Ἁγίου καὶ τελειώνοντας
ἀνηφορίσαμε πρὸς τὸ αὐτοκίνητο.
Ἐγὼ κοντοστάθηκα νὰ ἀγοράσω
κάποιες Εἰκονίτσες καὶ θυμίαμα καὶ
κίνησα πρὸς τὸ αὐτοκίνητο...
Ἦταν ἐκεῖ, καθισμένος καὶ μὲ περίμενε. Μπῆκα καὶ κάθισα· ἤμουν
ἕτοιμη νὰ τοῦ ζητήσω συγγνώμην...
Ὅταν πρὶν καλὰ καλὰ κλείσω τὴν
πόρτα τοῦ αὐτοκινήτου, ἄρχισε νὰ
μοῦ μιλάει [ἀργότερα ὁμολόγησε
πὼς δὲν μιλοῦσε αὐτός!]... Μοῦ τὰ
εἶπε ὅλα, γιὰ τὴν σχέση του μὲ τὴν
ἄλλη γυναίκα, ὅλα!...
Τὴν ἑπομένη Τετάρτη ἤρθαμε
πάλι στὴν Παράκληση τὸ ἀπόγευμα...
Δέχτηκα καὶ ἄλλο Θαῦμα... Τὴν μεθ
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επομένη Τετάρτη ἤρθαμε
πάλι...
Στὸ σπίτι μου ἔχω
φτιάξει ἕνα Ἐκκλησάκι·
κάθε μὰ κάθε βράδυ διαβάζω τὴν Εὐχὴ κατὰ
τῆς μαγείας, ἀνάβω θυμίαμα καὶ κλαίω σὰν
μικρὸ παιδί!...
Ὁ γυιός μου εἶναι καλύτερα καὶ ἀποκόπηκε
ἀπὸ ὅ,τι κακὸ εἶχε
συμβεῖ στὴν ζωή του, ἡ
ὑγεία μου ἔχει βελτιωθεῖ καὶ μὲ τὸν
ἄντρα μου συνεχίζουμε τὴν ζωή μας
μαζί...
Προδόθηκα, ἔχασα τὴν ἀξιο
πιστία μου πρὸς τοὺς ἀνθρώπους,
ὁ ἄντρας μου μὲ πρόδωσε γιὰ μιὰ
ἄλλη γυναίκα καὶ τίναξε τὸ σπίτι
μας οἰκονομικὰ στὸν ἀέρα, καὶ ὁ πολυαγαπημένος μου φίλος, ποὺ ἦρθε
μέσα στὴν μαγεία, μὲ πρόδωσε γιὰ τὸ
χρῆμα... Χτυπήθηκε ἡ ὑγεία μου καὶ
κινδύνεψα νὰ χάσω τὴν ζωή μου καὶ
τὸ παιδί μου... Ἔδωσα μάχες μὲ τὸ
κακό, ἀλλὰ εἶχα τὴν τιμὴ νὰ γνωρίσω τὸν Ἅγιο Κυπριανὸ ποὺ μοῦ στάθηκε καλύτερα ἀπὸ φίλος μου... Ἄν
μοῦ ἐπιτρέπεται ἡ ἔκφραση, γνώρισα
τὸν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ, ποὺ στάθηκε συμπολεμιστὴς στὸν ἀγῶνα μου
καὶ ὁ Ἅγιος Φανούριός μου ποὺ ἦταν
πάντα ἐκεῖ νὰ μὲ προσέχει...
Εὐγνωμονῶ, εὐγνωμονῶ, εὐγνω
μονῶ!
Εὐχαριστῶ, εὐχαριστῶ, εὐχαρι

στῶ!
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Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Βίο
τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου τοῦ Ὁμολογητοῦ ἐν Ρουμανίᾳ
(† 15/28.6.1985)

Νέα φάσις μαρτυρικῶν Ἀγώνων*

Ó

ΤΗΝ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ
ἔτους 1935, ὁ Ἅγιος Γλυκέριος, ἀκόμη
Ἱερομόναχος τότε, ἑώρταζε τὴν μεγά
λη αὐτὴ ἡμέρα στὸ Ντρασένι, ὅπου
ἔλαβε τηλεγράφημα ἀπὸ τὸ Ἅγιον
Ὄρος περὶ τῆς καταστάσεως τῶν
ἀγωνιστῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου
Ἑλλάδος, μετὰ τὴν γενομένη τότε
προσχώρησι στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία
τῶν τριῶν Ἀρχιερέων Δημητριάδος
Γερμανοῦ, Ζακύνθου Χρυσοστόμου
καὶ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου.


Στὸ γραφεῖο μου, ἀπ’ ὅπου σᾶς
γράφω, ἔχω μία Εἰκονίτσα τοῦ
Ἁγίου Κυπριανοῦ, ποὺ κοιτάζει
πρὸς τὴν πόρτα· ὅταν ἄνοιξα τὸ
ἠλεκτρονικὸ μήνυμά σας τὴν κοίταξα, καὶ εἶδα νὰ εἶναι στραμμένη
πρὸς ἐμένα! Γι’ αὐτὸ καὶ σᾶς γράφω,
διότι ὁ Ἅγιος αὐτὸ ἐπιθυμεῖ!
Ἤμουν, ὅπως μοῦ εἶπαν, «κουκλάκι» στὰ χέρια μιᾶς γυναίκας,
ποὺ «κάρφωνε» βελόνες ἐπάνω μου,
γιατὶ ἤθελε τὸν ἄντρα μου κι αὐτὸς
δὲν συμφώνησε νὰ μὲ χωρίσει· χτυπήθηκα παντοῦ, στὴν οἰκογένεια,
στὴν ὑγεία μου, στὰ οἰκονομικά
μου, στὸ παιδί μου... Κι αὐτὴ μοῦ
εἶπαν πὼς γιὰ χρόνια προσπαθοῦσε
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Οἱ ἐλπίδες γιὰ θετικὴ ἐπίδρασι τοῦ
ἱστορικοῦ αὐτοῦ διαβήματος καὶ γιὰ
τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους στὴν
Ρουμανία ὁπωσδήποτε φτερούγι
σαν στὴν ψυχὴ τοῦ Ὁμολογητοῦ
Ἱερομονάχου, ὁ ὁποῖος ἄρχισε νὰ
σκέπτεται σοβαρὰ τὸ ἐνδεχόμενο
νέας μεταβάσεώς του στὴν Ἑλλάδα,
γιὰ γνωριμία τῆς καταστάσεως ἐκ τοῦ
σύνεγγυς.
***
Ἐντὸς ἐκείνου τοῦ ἔτους, ὁ Ἀγῶνας

καὶ ξαναπροσπαθοῦσε ἔχοντας κάνει σύμμαχο τὸ κακό· οἱ δικοί μου
ὅμως σύμμαχοι ἦταν πιὸ δυνατοί!!!...
Ἡ δύναμη τοῦ καλοῦ μας Θεοῦ
καὶ τῶν Ἁγίων μας εἶναι πάντα κον
τά μας, ὅσοι τὸ βιώνουμε μὲ πάθη...
Ἴσως εἴμαστε οἱ μάρτυρες γιὰ ὅσους
ἀκόμη ἀμφισβητοῦν...
Εὐχαριστῶ ποὺ διαβάσατε τὸ μακροσκελές μου σημείωμα· σὲ λίγες
ἡμέρες θὰ χαρῶ νὰ βρεθῶ στὸ σπίτι
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, ἀκόμη κι ἄν θὰ
εἶμαι ἕνας ἀκόμη προσκυνητὴς ποὺ
ἴσως δὲν θὰ σᾶς γνωρίσω· παρακαλῶ
νὰ μὲ ἔχετε στὴν προσευχή σας!
Μὲ σεβασμό, Φ.Κ.
(21.4.2013)
«Αγιος Κυπριανος»

Νέα φάσις μαρτυρικῶν Ἀγώνων

συνεχίσθηκε μὲ ἀμείωτη
ἔντασι. Εἶναι πάντως χαρα
κτηριστικό, ὅτι ὁ π. Γλυκέριος
δὲν ἐνεφορεῖτο ἀπὸ «ζῆλον
οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν», δὲν τὸν
κατελάμβανε ζῆλος πικρός,
ἀλλὰ παρὰ τοὺς διωγμούς,
τοὺς ὁποίους ὑφίστατο ἀπὸ
τοὺς Καινοτόμους τοῦ Νέου
Ἡμερολογίου, στὴν ψυχή
του ἄνθιζε ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν
Θεὸ καὶ πρὸς τὸν πλησίον,
ἀκόμη δὲ καὶ πρὸς αὐτοὺς
τοὺς ἐχθροὺς καὶ διώκτας
τῆς Εὐσεβείας. Τὸ ἐν συνεχείᾳ
παρατιθέμενο περιστατικὸ
δεικνύει τὴν ἀνεξικακία τοῦ
Ἁγίου καὶ τὴν σοφὴ εὐαγ
γελικὴ ποιμαντική του:
Κάποτε, μετέβη στὴν Μοΐσα γιὰ νὰ
εὐλογήση ἕνα Παρεκκλήσιο. Τὴν νύ
κτα, ὁ ἱερέας τοῦ Νέου Ἡμερολογίου
ἀπὸ ἕνα διπλανὸ χωριό, συγκέντρωσε
μία ὁμάδα ἰδικῶν του ἀνθρώπων καὶ
ἐπέδραμαν γιὰ νὰ «τιμωρήσουν» τοὺς
ἀφιχθέντας «Παλαιοημερολογίτας τα
ραχοποιούς», οἱ ὁποῖοι ἐνεφανίσθησαν
στὴν περιοχή τους γιὰ νὰ «διασα
λεύσουν» τὴν τάξι καὶ ἡσυχία τους.
Ὁ Ἅγιος πρὸ τοῦ κινδύνου προκλή
σεως αἱματοχυσίας, ἔδωσε ἐντολὴ
ὅσοι ἦσαν μαζί του νὰ σπεύσουν νὰ
ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν περιοχή,
δίδων οὕτω «τόπον τῇ ὀργῇ». Ὅμως,
ἕνας ἀπὸ τοὺς πιστοὺς τοῦ Πατρίου συ
νελήφθη ἀπὸ τοὺς Νεοημερολογίτας
καὶ κακοποιήθηκε βάναυσα στὰ χέρια
τῶν Καινοτόμων...
Τὴν ἑπομένη ἡμέρα, ἕνας θερμόαι
μος πιστὸς τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου
συγκέντρωσε ἀπὸ τὰ πέριξ καὶ ἄλλους,
γιὰ νὰ ὑπάγουν καὶ νὰ «τιμωρήσουν»
καταλλήλως τὸν ὑποκινητὴ τῆς δι
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ώξεώς τους ἱερέα τοῦ Νέου
Ἡμερολογίου. Πράγματι, κα
τώρθωσε νὰ συγκεντρώση
ἀρκετοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι
ξεκίνησαν ἀποφασιστικὰ ἐπὶ
τὸ ἔργον!...
Μόλις ὅμως πληροφορή
θηκε περὶ τούτου ὁ Ἅγιος,
ἔσπευσε δρομαίως γιὰ νὰ
τοὺς προλάβη καὶ γιὰ νὰ
τοὺς σταματήση ἐν ὀνόματι
τῆς Εἰρήνης τοῦ Χριστοῦ.
Ὅταν τοὺς συνάντησε, τοὺς
ἐξώρκισε νὰ μὴ τολμήσουν νὰ
προβοῦν σὲ ἔργο ἐκδικήσεως,
τονίζοντάς τους ὅτι τὸ κακὸ
δὲν νικᾶται μὲ τὸ κακὸ καὶ
ὅτι ὀφείλουν νὰ παρέχουν
σὲ ὅλους ἕνα γνήσιο Χριστιανικὸ πα
ράδειγμα εἰρηνικῶν καὶ θεοφοβου
μένων ἀνθρώπων. Οἱ γλυκεῖς λόγοι
τοῦ πράου καὶ ταπεινοῦ Ἀγωνιστοῦ
π. Γλυκερίου, ἐπέδρασαν βαθειὰ στὶς
ψυχὲς τῶν ἀνωρίμων ἐκείνων πιστῶν,
οἱ ὁποῖοι μετεστράφησαν, ἐζήτησαν
συγχώρησι καὶ ματαίωσαν τὸν μὴ
χριστιανικὸ σκοπό τους.
***
Ὅπως προαναφέραμε, ὁ π. Γλυ
κέριος ἔφερε τραῦμα στὸ πόδι του δι
αρκές, ἀπὸ τὸ ἐπεισόδιο τοῦ Ἰουνίου
τοῦ 1932 στὸ Ραντασένι, τὸ ὁποῖο
κάποτε τοῦ προξενοῦσε ἀφόρητους
πόνους. Ὅμως, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ
τὸν ἐνεδυνάμωνε παρηγορητικῶς
καὶ θαυμαστῶς, ὥστε νὰ δύναται νὰ
ἐπιτελῆ τὰ ἄκρως ἀναγκαῖα καθή
κοντά του. Κάποιες φορὲς ὁ πόνος
στὸ πόδι του ἀνακουφιζόταν κατὰ
τὴν διάρκεια τελέσεως τῶν Θείων
Μυστηρίων.
Στὴν Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
τῆς νέας τῆς Ἐπιβατινῆς (14 Ι’), δευ
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τέρα ἑορτὴ τοῦ Ναοῦ στὸ Ραντασένι,
ὁ Ἅγιος τελοῦσε τὸν Μέγα Ἑσπερινὸ
τῆς παραμονῆς καὶ αἰσθάνθηκε
δριμῦ πόνο στὸ τραῦμα του, ὥστε
νὰ μὴ δύναται νὰ ἐξέλθη μὲ τὴν
Εἰκόνα τῆς Ἁγίας κατὰ τὴν διάρ
κεια τῆς Λιτῆς. Τότε, προσέπεσε μὲ
δάκρυα καὶ παρεκάλεσε θερμὰ τὴν
Ἁγία νὰ τοῦ ἐπιτρέψη νὰ ἐπιτελέση
τὰ πρέποντα καὶ ἀμέσως ὁ πόνος του
θαυματουργικὰ ἔπαυσε! Ἔτσι, μπόρε
σε νὰ τελέση πανηγυρικὰ καὶ τὴν Θ.
Λειτουργία τῆς ἑπομένης, πρὸς τιμὴν
τῆς μεγάλης θαυματουργοῦ Ἁγίας καὶ
προστάτιδος τῆς Μολδαβίας.
Ἄλλοτε, παρέμενε κλινήρης, ἐν
τελῶς ἀδύναμος νὰ πατήση τὸ τραυ
ματισμένο πόδι του. Στὴν κατάστασί
του ἐκείνη, ἦλθε ἕνας ἄνδρας καὶ τοῦ
ἐμήνυσε νὰ σπεύση ἐπειγόντως νὰ
κοινωνήση μία γυναίκα περασμένης
ἡλικίας, ἡ ὁποία ἦταν ἑτοιμοθάνατη.
Ὁ Ἅγιος προσπάθησε νὰ σηκωθῆ,
ἀλλὰ ἦταν ὁλοφάνερο ὅτι δὲν ἠδύνατο
νὰ πατήση τὸ προβληματικὸ πόδι
του. ῎Ετσι, ὁ ἀπεσταλμένος ἔφυγε.
Ὅμως, ἐπέστρεψε σὲ λίγο καὶ πάλι
καὶ ἀνήγγειλε ὅτι ἡ γυναίκα χειρο
τέρευσε καὶ ἐπρόκειτο νὰ ἀποβιώση
ἐντὸς ὀλίγου! Ἐν τούτοις, καὶ πάλι
ὁ Ἅγιος, παρὰ τὴν προσπάθειά του,
ἦταν ἀδύνατον νὰ πατήση τὸ πονεμέ
νο πόδι του.
Ὅταν ἔμεινε μόνος, ἐβασανίζετο
ἀπὸ τὸ δίλημμα περὶ τοῦ τί θὰ ἔπρεπε
νὰ πράξη, ὥστε ἡ γυναίκα νὰ μὴ πέ
θαινε χωρὶς τὴν Θ. Κοινωνία. Τότε,
προσπάθησε νὰ ἀνασηκωθῆ καὶ πάλι
καί, ὤ τῶν θαυμασίων Σου Χριστὲ
Βασιλεῦ! -ὁ πόνος ἔπαυσε! Μετέβη
γρήγορα στὸν Ναό, ἑτοίμασε τὰ χρει
ώδη καὶ περιπάτησε χωρὶς καμμία δυ
σκολία περὶ τὰ 2 χλμ. καὶ περισσότερο,
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μέχρι τὴν οἰκία τῆς ἑτοιμοθανάτου,
τὴν ὁποίαν ἐπρόλαβε καὶ εὐλαβῶς
ἐκοινώνησε. Μόλις δὲ ἐπέστρεψε στὸ
κατάλυμά του, ἀμέσως ὁ πόνος τοῦ
ποδιοῦ του τὸν κατέλαβε καὶ πάλι
καὶ τὸν ἔρριξε στὸ κρεβάτι! Μετὰ πά
ροδον ἑνὸς μόλις τετάρτου τῆς ὥρας,
ἄκουσε τὸν κτῦπο τῆς καμπάνας τοῦ
Ναοῦ, ποὺ ἀνήγγειλε τὴν κοίμησι τῆς
γυναικός, τὴν ὁποίαν εἶχε μεταβῆ
θαυματουργικὰ γιὰ νὰ κοινωνήση!....
Πραγματικά, τὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ
εἶναι «ἄβυσσος πολλή»!...
***
Καὶ ὅμως, ὁ Ἀγῶνας συνεχιζόταν
καὶ ὁ «Πρωταγωνιστής», ὁ ἐκλεκτὸς
δοῦλος τοῦ Θεοῦ π. Γλυκέριος, ὁ ὡς θα
νατούμενος καὶ ζῶν καὶ ἀγωνιζόμενος,
ἔπρεπε νὰ ἐπιλαμβάνεται καὶ νὰ σπεύ
δη ὅπου τὸν καλοῦσαν οἱ ἀνάγκες.
Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἐνῶ ὁ Ἅγιος
τελοῦσε τὴν Πανήγυρι τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων στὸ Ραντασένι, ἔμαθε γιὰ
κάποια τραγικὰ συμβάντα στὸ χωριὸ
Τοπορέστι τῆς περιοχῆς Βάσλουϊ.
Ἐκεῖ οἱ χωρικοὶ ἐργαζόντουσαν γιὰ
τὴν ἀνοικοδόμησι Ναοῦ τοῦ Πατρίου,
ἀλλὰ ἡ ἀστυνομία ἔσπευσε νὰ τοὺς
ἐμποδίση. Οἱ πιστοὶ ἀντιστάθηκαν καὶ
οἱ ἀστυνομικοὶ ἀρχικὰ ὑποχώρησαν·
ὅμως, μετὰ ἀπὸ λίγο ἐπέστρεψαν καὶ
ἄνοιξαν πῦρ (!!) κατὰ τῶν ἀμάχων, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ φονευθοῦν ἐπὶ τόπου
τρεῖς ἀθῶοι ἄνδρες καὶ μία γυναῖκα!...
Ὁ Ἅγιος, μόλις τελείωσε ἡ Θ. Λει
τουργία στὸ Ραντασένι, ὅπως ἦταν
φορεμένος τὰ ἄμφιά του, μαζὶ καὶ μὲ
ἄλλους Κληρικοὺς καὶ πλῆθος λαοῦ,
μετέβησαν ἐν εἴδει Λιτανείας στὴν πόλι
Φελτισένι, γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν
στοὺς ὑπευθύνους γιὰ ὅσα φρικτὰ
συνέβησαν στὸ Τοπορέστι. Ὁ δὲ
τοπικὸς πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Νέου
«Αγιος Κυπριανος»
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Ἡμερολογίου, ἐνώπιον ἐκείνου τοῦ
ἐντυπωσιακοῦ θεάματος, ἔσπευσε
ἔντρομος στὴν ἀστυνομία καὶ ζήτησε
νὰ ἐπέμβη ὁ στρατὸς (!!) γιὰ νὰ δια
λύση τοὺς ἐπικινδύνους διαδηλωτάς!
Ὅμως, ἡ ἀστυνομία στὴν περίπτωσι
ἐκείνη συνετῶς φερομένη δὲν πείρα
ξε τοὺς πιστοὺς ὑπὸ τὸν π. Γλυκέριο,
ἄκουσε τὴν διαμαρτυρία τους, καὶ ἔτσι
ἐκεῖνοι ἐπέστρεψαν στὸ Ραντασένι γιὰ
τὴν ἑόρτιο τράπεζα!...
Ἀξίζει ἐπίσης νὰ ἀναφερθῆ
καὶ τὸ φρικτὸ περιστατικὸ τῆς 23ης
Ἀπριλίου/6ης Μαΐου τοῦ 1935, ὅταν
οἱ διῶκτες ἐπέδραμαν κατὰ τῆς νε
οσυστάτου τότε Ἀνδρώας Μονῆς

τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Κούκοβα,
ὅπου στὴν συμπλοκὴ ποὺ διεξή
χθη ἐθανατώθησαν 5 πιστοὶ τοῦ
Πατρίου Ἡμερολογίου, οἱ ὁποῖοι μά
λιστα ἐρρίφθησαν σὲ πηγάδι, καὶ
ἐτραυματίσθησαν ἕτεροι 28, ὥστε νὰ
ἐμπλουτισθοῦν οἱ σελίδες τοῦ νέου
ὁμολογιακοῦ Μαρτυρολογίου τοῦ
20οῦ αἰῶνος!...
(*) Πρωτοδημοσίευσις ἀπὸ τὸ ἀνέκδοτο
εἰσέτι ἔργο τοῦ Ἐπισκόπου Γαρδικίου
Κλήμεντος, Οἱ κατὰ Θεὸν Ἀγῶνες καὶ τὰ
Θαυμαστὰ Παλαίσματα τοῦ Ὁμολογητοῦ
Ἱεράρχου Ἁγίου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ (18911985).

Ὁ Ἅγιος Γλυκέριος ὡς Ἱερομόναχος καθήμενος στὸ κέντρο, μὲ τὸ
κομβοσχοίνι ἐπὶ τοῦ ἐπιτραχηλίου, μεταξὺ καὶ ἄλλων Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν,
σὲ φωτογραφία τῆς περιόδου περὶ τὰ μέσα τοῦ ’30 στὴν Ρουμανία.
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Τὸ ἐτήσιο Μνημόσυνο
τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρὸς καὶ Γέροντός μας
Μητροπολίτου Κυπριανοῦ

Τ

Ο Σάββατο, 18/31.5.2014, ἐτελέσθη
στὴν Ἱερὰ Μονή μας τῶν Ἁγίων Κυ
πριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς,
τὸ ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Κτήτορος καὶ
πρώτου Καθηγουμένου Αὐτῆς Σεβασμ.
Μητροπολίτου κυροῦ Κυπριανοῦ († 17/30.
5.2013).
Τὴν Θ. Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ.
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἐφ’ ὅσον ὁ
Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
κ. Κυπριανὸς ὁ νεώτερος ἔλειπε σὲ ποιμαντικὸ ταξίδι στὸ ἐξωτερικό. Ἔλαβαν
μέρος ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος, οἱ Ἱερομόναχοι
καὶ Ἱεροδιάκονοι Αὐτῆς, ὡς καὶ πολλοὶ Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι στὸ Ἱ. Βῆμα ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ.
Φώτιος καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἀνεχώρησε πρὸ τῆς Ἀπολύσεως
σὲ ἀεροπορικὸ ταξίδι ποὺ εἶχε προγραμματισμένο ἀπὸ πολλοῦ καιροῦ, ὡς καὶ
ἕτεροι Κληρικοί, ὁ δὲ χῶρος τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κατακλύσθηκε
ἀπὸ μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν, Μοναχῶν, Μοναζουσῶν καὶ λαϊκῶν, ἐκ τῶν
ἀμέσων καὶ ἐμμέσων πνευματικῶν τέκνων τοῦ μεταστάντος, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα,
τὴν Ἀττικὴ καὶ ἀπὸ διάφορες ἄλλες περιοχές.
Στὸ ἐπακολουθῆσαν Ἱερὸ Μνημόσυνο, στὸ ὁποῖο προΐστατο ὁ Θεοφιλ.
Γαρδικίου, ἔλαβαν μέρος καὶ ὁ ἀφιχθεὶς πρὸς τοῦτο Σεβασμ. Μητροπολίτης
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ.
Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφιλ. Μαραθῶνος κ. Φώτιος.
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Μοναστηριακὰ Νέα

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου

Τ

ΗΝ Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, 27.1/9.2.2014, ἀρχὴ τοῦ Τριῳδίου,
τελέσθηκε ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸ ἡ εἰς
Διάκονον χειροτονία τοῦ Ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ
καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς Μοναχοῦ Γαβριήλ, στὸν Προσκυνηματικὸ Ναὸ Αὐτῆς,
παρουσίᾳ μεγάλου πλήθους εὐλαβῶν πιστῶν.
Στὴν Θ. Λειτουργία ἔλαβαν ἐπίσης μέρος ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης,
ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καὶ τὸν θεῖο Λόγο, ὁ σεβαστὸς Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π.
Θεοδόσιος, Κληρικοὶ Αὐτῆς, ὡς καὶ ὁ ἐκ Τσεχίας ἐπισκέπτης Ἱερέας μας Αἰδεσιμ. π.
Ἱερεμίας Τσβάκ.
Ὁ νέος Ἱεροδιάκονος γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1964 καὶ ἀφιερώθηκε στὴν Μονὴ
τῆς μετανοίας του πρὸ 25ετίας, ἐκάρη Μεγαλόσχημος Μοναχὸς τὸν Δεκέμβριο τοῦ
1991 ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Γέροντά μας Σεβασμ. Μητροπολίτη κ. Κυπριανό († 2013), εἶναι
δὲ ὑπεύθυνος τοῦ εὐφήμως γνωστοῦ Ἁγιογραφικοῦ Ἐργαστηρίου Αὐτῆς.
Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς ὁ νεώτερος σὲ σύντομη προσλαλιά του,
ἀνεφέρθη στὴν εὐδόκιμη Μοναχικὴ πορεία τοῦ νεοχειροτονήτου καὶ στὴν διάκρισί του
στὶς ἀρετὲς τῆς θυσίας καὶ εὐσπλαγχνίας, εὐχηθεὶς ὅπως αὐξήση αὐτὲς πρὸς εὐάρεστον
διακονίαν.

Σὲ Ὁμιλία του, στὸ τέλος Αὐτοῦ, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης εὐχαρίστησε τοὺς
προσελθόντας Κληρικοὺς καὶ Λαϊκοὺς γιὰ τὴν προσευχητικὴ φιλάδελφη συμ
μετοχή τους, ὑπενθυμίσας τὴν πνευματικὴ κληρονομιὰ τοῦ ἀειμνήστου Πατρὸς
ἡμῶν, ἡ ὁποία συνοψίζεται στὶς προτροπὲς τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Ὑπομονῆς.
Ἐν συνεχείᾳ, ἐψάλη Τρισάγιον καὶ στὸ παρακείμενο Παρεκκλήσιο ἐπὶ τοῦ
Τάφου τοῦ μακαριστοῦ, ἄνωθεν τοῦ ὁποίου ἐδέσποζε ἡ ἑτοιμασθεῖσα κατ’
αὐτὰς Τοιχογραφία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν.
Κατόπιν, ἀκολούθησε δεξίωσις στὸ μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, κατὰ
τὴν ὁποίαν οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἀνεφέρθησαν εὐαρέστως στὴν ἐκκλησιαστική μας
Ἕνωσι, ὡς καὶ στὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ μεταστάντος, δώσαντες
τὴν εὐχή τους στοὺς πολυπληθεῖς προσκυνητάς.
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Ἡ Πνευματικὴ Θέρμη τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς*
Ἁγίου Ἐπισκόπου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

Μ

Ε τὸ πρῶτον ξύπνημα, τὸ πρωΐ, ἐνδιαφερθῆτε νὰ συγκεντρωθῇ ὅλος ὁ
νοῦς σας ἐντὸς τῆς καρδίας, διὰ νὰ ἀναζωπυρωθῇ ἡ θέρμη τῆς καρδίας
σας. Τοῦτο ἄς γίνῃ ἕνα τακτικόν σας μέλημα.
Ἐφ’ ὅσον τοῦτο δὲν θὰ ἐφαρμοσθῇ, νὰ ἠξεύρετε ὅτι εἰς τὸ ἐσωτερικόν
σας ὑπάρχει ἀνωμαλία. Στηριχθέντες, λοιπόν, τὸ πρωΐ εἰς τὴν κατάστασιν
αὐτὴν τῆς ἐσωτερικῆς συγκεντρώσεως καὶ θέρμης, νὰ προβῆτε εἰς τὴν διόρ
θωσιν τῶν παραλείψεών σας, καὶ ὅσα μὲν διατηροῦν τὴν καλὴν καὶ κανονικὴν κατάστασιν
νὰ τὰ ἐκτελῆτε, ὅσα ὅμως ἐπιφέρουν εἰς τὸν νοῦν ἀνωμαλίαν καὶ ἀκαταστασίαν, οὐδόλως
νὰ τὰ δέχεσθε, διότι τοῦτο θὰ ἐσήμαινεν ὅτι ἐχθρεύεσθε τὸν ἑαυτόν σας. Δεχθῆτε ὡς νό
μον τὸ νὰ διατηρῆτε τὴν ἐσωτερικήν σας συγκέντρωσιν καὶ τὴν θέρμην, νοερῶς ἱστάμενοι
διὰ τῆς μνήμης πάντοτε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Ἡ δὲ στάσις σας αὕτη θὰ σᾶς ὁδηγήσῃ περὶ
τοῦ πρακτέου. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν πολὺ βοηθεῖ ἡ προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ. Πρέπει νὰ
ἀποκτήσητε τὴν συνήθειαν, ὥστε νὰ λέγεται ἡ προσευχὴ αὕτη ἀδιακόπως ἐκεῖ, ὅπου εἶναι
ἡ θέσις τῆς καρδίας. Πρὸς τοῦτο χρειάζεται κόπος. Ἀρχίσατε ἀμέσως τὸ ἔργον. Ἤ μήπως
τὸ γνωρίζετε ἤδη; Νομίζω ὅτι τὸ γνωρίζετε, διότι ἐκτελεῖτε τὴν ἐν λόγῳ προσευχήν, μὲ τὴν
ἄσκησιν κατ’ ἐντολήν μου. Ἄλλο ὅμως ἡ ἐντολή μου μὲ τὰς ὁδηγίας διὰ προσευχήν, καὶ ἄλλο
ἡ ἐφαρμογή της εἰς τὴν πρᾶξιν, εἴτε τρώγετε, εἴτε βαδίζετε, εἴτε κάθεσθε, εἴτε ἐργάζεσθε.
Ἐὰν δὲν ἑδραιωθῇ ἡ προσευχὴ αὐτὴ καλῶς εἰς τὴν καρδίαν, πρέπει νὰ ἐγκαταλείψετε τὰ
πάντα καὶ νὰ ἀσχοληθῆτε μόνον μὲ αὐτήν, ἕως ὅτου ἑδραιωθῇ. Τοῦτο πραγματοποιεῖται εἰς
στάσιν προσευχῆς ἐνώπιον τῶν ἁγ. Εἰκόνων καὶ μὲ τὴν προσοχήν σας συγκεντρωμένην εἰς
τὸν τόπον τῆς καρδίας σας, καὶ νὰ ἐκτελῆτε τὴν προσευχὴν τοῦ Ἰησοῦ, ἔχοντες τὴν μνήμην
τῆς παρουσίας Του. Αὐτὸ νὰ κάμετε ἐπὶ ἡμίσειαν ὥραν ἤ μίαν, ἤ καὶ περισσοτέραν. Κατὰ
τὴν ἀρχὴν θὰ δυσκολευθῆτε ὀλίγον, ἀλλ’ ὅταν συνηθίσετε, θὰ ἐκτελῆτε τὴν προσευχὴν
κατὰ φυσικώτατον τρόπον, ὅπως ἐκτελεῖται ἡ ἀναπνοή σας, μάλιστα δὲ μετὰ γλυκυτάτης
εὐχαριστήσεως.
Διὰ τοιαύτης ἐσωτερικῆς δομῆς ἄρχεται ἡ ἐντὸς ἡμῶν νοερὰ ζωὴ ἤ ὅπως ἐκφράζονταί
τινες ἡ νοερὰ ἄσκησις. Ἀπαράβατος ὅρος κατ’ αὐτὴν εἶναι ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως,
τὸ ἄμεμπτον αὐτῆς, ὄχι μόνον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων καὶ
τοῦ ἑαυτοῦ σας, ἀκόμη καὶ τῶν ἀντικειμένων, δηλαδὴ τῶν ὑλικῶν πραγμάτων. Διότι ἔστω
καὶ μὲ ἀνεπαίσθητον τρόπον ἄν διολισθήσῃ κάτι εἰς τὴν σκέψιν ἤ εἰς τοὺς λόγους σας
(συνομιλίας) καὶ ἐπισκοτήσῃ κάπως τὴν συνείδησίν σας, πρέπει ἀμέσως νὰ μετανοήσετε
ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ὅστις βλέπει τὰ πάντα, καὶ ὁ Κύριος θὰ εἰρηνεύσῃ τὴν συνείδησίν
σας. Εἰς τὸν ἀγῶνα, τώρα, κατὰ τῶν διαλογισμῶν, οἱ ὁποῖοι διαρκῶς βοΐζουν, ὡς κώνω
πες ἐνοχλητικοί. Θὰ μάθετε μόνοι σας τὸν τρόπον τῆς καταπολεμήσεώς των. Ἡ ἐμπειρία
εἶναι μάθημα μαθημάτων. Ἔχετε ὅμως ὑπ’ ὄψιν σας τὸ ἑξῆς: Συνήθως οἱ λογισμοὶ περιφέ
ρονται ἐντὸς τῆς διανοίας, καὶ εἶναι ἀσήμαντοι σχετικῶς. Προσέξατε ὅμως τοὺς λογισμοὺς
ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι διαπερνοῦν εἰς τὴν καρδίαν καὶ ἀφήνουν ἴχνη καὶ πληγάς. Διὰ τοῦτο,
ἀμέσως διὰ τῆς προσευχῆς ἀντικαταστήσατε τοὺς ἐν λόγῳ λογισμοὺς διὰ τῶν ἀντιθέτων
εὐσεβῶν αἰσθημάτων. Ὅταν διατηρῆται ἡ προηγουμένως ἀναφερομένη θέρμη, ἡ ἐπίθεσις τῶν
λογισμῶν εἶναι σπανία ἤ καὶ ἐντελῶς ἀνενέργητος.

(*) Ἡ Νοερὰ Ἄθλησις ἤτοι Περὶ Προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ, Συλλογὴ διδασκαλιῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ πεπειραμένων Ἀσκητῶν περὶ τῆς Προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετάφρασις ἐκ τοῦ Ρωσικοῦ, ἔκδ. δευτέρα, «Γέννησις
Χριστοῦ», Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους, 1978, σελ. 90-91.
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Ψυχωφελῆ Σαλπίσματα*
Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Μαγνησίας Χρυσοστόμου († 1973)
 ΑΝ ἄλλοι ἀνεχώρησαν ἐνωρίτερον ἡμῶν ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμον, ἡμεῖς δὲ εἰσέτι ὑπάρχομεν καὶ ἡ ἀναχώρησις ἡμῶν ἀναβάλλεται,
ἄς γνωρίζωμεν ὅτι τοῦτο σημαίνει, ὅτι δὲν εἴμεθα ἀκόμη ἀρκετὰ παρεσκευασμένοι καὶ ὅτι εἴμεθα ἀνάξιοι εἰσέτι τόσον μεγάλης δόξης,
ὁποῖα εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία θὰ ἀποκαλυφθῇ εἰς ἡμᾶς κατὰ τὰ ὁρισθέντα
πρὸ αἰωνίων χρόνων· καὶ συνεπῶς ἄς προσπαθήσωμεν νὰ ἑτοιμασθῶμεν καλύτερον διὰ τὸν
θάνατον. «Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὅν ἐλθὼν ὁ Κύριος
αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ
καταστήσει αὐτόν» (Λουκ. ιβ΄ 43, 44).
 ΑΝ ἐπιθυμῇς νὰ προοδεύσῃς πνευματικῶς διατήρει μέσα σου τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ
καὶ μὴ ἐπιτρέπῃς εἰς τὸν ἑαυτόν σου ὑπερβολικὴν ἐλευθερίαν. Ἔχε ὑπὸ ἔλεγχον ὅλας τὰς
αἰσθήσεις σου καὶ μὴ παραδίδεσαι εἰς παράλογον ἐπιθυμίαν.
Ἡ ἀληθινὴ ἐλευθερία καὶ ἡ πραγματικὴ χαρὰ εὑρίσκονται εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ
τὴν ἀγαθὴν συνείδησιν. Εὐτυχὴς ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἀπαρνεῖται πᾶν ὅ,τι δύναται
νὰ μολύνῃ ἤ νὰ βαρύνῃ τὴν συνείδησίν του.
 Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ τοῦ ἀνθρώπου δὲν συνίσταται εἰς τὴν ἀφθονίαν τῶν προσκαίρων
ἀγαθῶν· ἡ μετριότης εἶναι ἀρκετὴ εἰς τὸν ἄνθρωπον. Διότι ὅσῳ πνευματικώτερος γίνεται
ὁ ἄνθρωπος, τόσῳ πικροτέρα γίνεται δι’ αὐτὸν ἡ ζωὴ αὐτή· διότι βλέπει καὶ ἐννοεῖ σαφέστερον τὴν διαφθορὰν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.
Πόσον μεγάλη εἶναι ἡ ἀδυναμία τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἡ ὁποία ρέπει πάντοτε πρὸς
τὸ κακόν! Σήμερον ἐξομολογεῖσαι τὰς ἁμαρτίας σου, καὶ αὔριον σὺ ὁ ἴδιος διαπράττεις
τὰς ἰδίας ἁμαρτίας. Τώρα ἀποφασίζεις νὰ προσέχῃς, καὶ μετὰ μίαν ὥραν ἐνεργεῖς, σὰν
νὰ μὴν εἶχες λάβει καμμίαν ἀπόφασιν.
Ἔχομεν, λοιπόν, λόγους νὰ εἴμεθα ταπεινοὶ καὶ οὐδέποτε νὰ ὑψηλοφρονῶμεν· καὶ ὅ,τι
καλόν, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀπεκτήσαμεν μὲ κόπον καὶ δυσκολίαν, δύναται ταχέως
νὰ χαθῇ ἕνεκα ἀμελείας καὶ ἀπροσεξίας μας.
 ΑΝ ἔχῃς ἀγαθὴν συνείδησιν, δὲν θὰ φοβεῖσαι τὸν θάνατον πολύ. Θὰ ἦτο συμφερώτερον εἰς σὲ νὰ προφυλάττεσαι ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, παρὰ νὰ ἀποφεύγῃς τὸν θάνατον. Ἄν
δὲν εἶσαι προητοιμασμένος σήμερον, πῶς θὰ εἶσαι αὔριον; Ἡ αὔριον εἶναι ἄδηλος καὶ
ἀβεβαία, καὶ πῶς δύνασαι νὰ γνωρίζῃς, ὅτι θὰ ζῇς μέχρι τῆς αὔριον;
Ποία ἡ ὠφέλεια δι’ ἡμᾶς νὰ ζήσωμεν πολύ, ὅταν τόσον ὀλίγον ἐπωφελούμεθα τοῦ χρόνου;
Ὦ ἡ μακρὰ ζωὴ δὲν φέρει πάντοτε μαζί της τὴν διόρθωσιν, ἀλλὰ συχνὰ τῆς αὐξάνει τὴν
ἐνοχήν. Εἴθε νὰ ἠδυνάμεθα καὶ μίαν μόνον ἡμέραν νὰ ζήσωμεν χωρὶς ἁμαρτίαν.
 ΕΙΝΑΙ μάταιος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐμπιστοσύνην εἰς ἀνθρώπους καὶ εἰς δημιουργήματα. Μὴ θεωρῇς ἐντροπὴν νὰ ἐξυπηρετῇς ἄλλους χάριν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ,
καὶ νὰ εἶσαι πτωχὸς εἰς τὰ ὄμματα τοῦ κόσμου.

(*) Ἐπισκόπου Χρυσοστόμου, 365 Ψυχωφελῆ Σαλπίσματα, ἔκδ. Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς «Ὑπαπαντὴ τοῦ
Χριστοῦ» Ἐλευθερουπόλεως, Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 23-24, 25-29, 31.

