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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Ὁ μακαριστός Γέροντας Παΐσιος, κατὰ κόσμον Ἀρσένιος Ἐζνεπίδης, γεννήθηκε 

στὰ Φάρασα τῆς Καππαδοκίας στὶς 25‐7‐1924. Ἦρθε στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν Ἀνταλλαγή 

καὶ μεγάλωσε στὴν Κόνιτσα. 

Ἀπὸ  τὴν  παιδική  του  ἡλικία  ζοῦσε  ἀσκητικά,  ἐντρύφημα  εἶχε  τούς  βίους  τῶν 

Ἁγίων,  τὰ  παλαίσματα  τῶν  ὁποίων  ἀγωνιζόταν  νὰ  μιμῆται  μὲ  ζῆλο  ὑπέρμετρο  καὶ 

ἀκρίβεια  θαυμαστή.  Ἐπιδιδόταν  στὴν  ἀδιάλειπτη  προσευχή,  καλλιεργώντας 

παράλληλα τὴν ταπείνωση καὶ  τὴν ἀγάπη. Ἔμαθε τὴν τέχνη τοῦ μαραγκοῦ, γιὰ νὰ 

μιμηθῆ  καὶ  σʹ  αὐτὸ  τὸν  Χριστό.  Στὸν  στρατό  ὑπηρέτησε  κατὰ  τὸν  ἀνταρτοπόλεμο 

τριάμισι  χρόνια  ὡς  ἀσυρματιστής,  ζώντας  καὶ  ἐκεῖ  ἀσκητικά.  στὶς  ἐπιχειρήσεις 

διακρίθηκε γιὰ τὴν παλληκαριά, τὴν αὐτοθυσία, τὸ ἦθος καὶ τὰ χαρίσματά του. ἀφοῦ 

ἐκπλήρωσε τὸ χρέος του πρὸς τὴν Πατρίδα, ἀκολούθησε τὴν μοναχική ζωή, τὴν ὁποία 

ἀπὸ  μικρός  ἐπιθυμοῦσε.  Ἀπὸ  λαϊκός  εἶχε  θεῖες  ἐμπειρίες,  ἀλλὰ  στὴν  μοναχική  του 

ζωή ἡ  εὔνοια  τοῦ Κυρίου,  τῆς Θεοτόκου καὶ  τῶν Ἁγίων κορυφώθηκε. Ἀσκήτεψε στὸ 

Ἅγιον  Ὅρος,  στὴν  Ι.  Μονή  Στομίου  Κονίτσης  καὶ  στὸ  Σινά.  Ἔζησε  στὴν  ἀφάνεια, 

δόθηκε  ὁλόκληρος  στὸν  Θεό  καὶ  ὁ  Θεὸς  τὸν  φανέρωσε  καὶ  τὸν  ἔδωσε  σὲ  ὅλον  τὸν 

κόσμο.  Καθοδήγησε,  παρηγόρησε,  θεράπευσε,  ἀνέπαυσε  τὰ  πλήθη  τῶν  ἀνθρώπων 

ποὺ  ἔτρεχαν  κοντά  του.  Ἡ  ἁγιασμένη  τοῦ  ψυχή  ξεχείλιζε  ἀπὸ  θεϊκή  ἀγάπη  καὶ  ἡ 

ὁσιακή τοῦ μορφή ἀκτινοβολοῦσε τὴν θεία Χάρη. Ὅλη τὴν ἡμέρα ἀκούραστος μάζευε 

τὸν ἀνθρώπινο πόνο καὶ σκορποῦσε θεία παρηγοριά. 

Ὕστερα ἀπὸ μαρτυρικούς πόνους οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἔλεγε, τὸν ὠφέλησαν ὅσο δὲν 

τὸν ὠφέλησαν οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες ὅλης της ζωῆς του, ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίω στὶς 12‐

7‐1994  στὸ  Ἱερό  Ἡσυχαστήριο  τοῦ  Ἁγίου  Ἰωάννου  τοῦ  Θεολόγου  στὴν  Σουρωτή 

Θεσσαλονίκης.  Ἐνταφιάσθηκε  ἐκεῖ  δίπλα  στὸν  Ναό  τοῦ  Ἁγίου  Ἀρσενίου  τοῦ 

Καππαδόκου. 

Τὴν εὐχή του νὰ ἔχουμε. Ἀμήν. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ὁ μακαριστός Γέροντας Παΐσιος, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1994, ἄφηνε στὸν κόσμο μὲ τὴν 

κοίμησή του μία πνευματική κληρονομιά, τὴν διδασκαλία του. Ἁπλός μοναχός, μὲ τὰ 

λίγα γράμματα τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ἀλλὰ μὲ πλούσια τὴν κατὰ Θεόν σοφία, εἶχε 

κενώσει  τὸν  ἑαυτό  του  γιὰ  τὸν  πλησίον.  Ἡ  διδασκαλία  του  δὲν  ἦταν  διδαχή  ἤ 

κατήχηση. Τὸ Εὐαγγέλιο τὸ εἶχε κάνει βίωμά του καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ πήγαζε ἀπὸ 

τὴν  ζωή  του,  ποὺ  χαρακτηριστικό  γνώρισμά  της  εἶχε  τὴν  ἀγάπη.  Εἶχε  μορφώσει 

«ἐαυτόν»  κατὰ  τὸ  Εὐαγγέλιο,  γιʹ  αὐτὸ  πρῶτα  δίδασκε  ἡ  μορφή  του  καὶ  ὕστερα  ἡ 

εὐαγγελική ἀγάπη καὶ ὁ φωτισμένος λόγος του. Ὅταν δεχόταν τούς ἀνθρώπους, μὲ 

ὅλες τὶς ἰδιαιτερότητές τους, δὲν ἄκουγε ἁπλῶς ὑπομονετικά τὰ προβλήματα ποὺ τοῦ 

ἐμπιστεύονταν,  ἀλλὰ  μὲ  τὴν  ἁγία  του  ἁπλότητα  καὶ  διάκριση  ἔμπαινε  βαθιά  στὴν 

καρδιά τους καὶ ἔκανε δικό του τὸν πόνο, τὴν ἀνησυχία, τὸ πρόβλημά τους. Καὶ τότε 

σιγά‐σιγὰ    γινόταν  τὸ  θαῦμα,  ἡ  ἀλλαγή  τοῦ  ἀνθρώπου.  «Ὁ  Θεός,  ἔλεγε,  κάνει  τὸ 

θαῦμα, ὅταν συμμετέχει κανεὶς μὲ τὴν καρδιά του στὸν πόνο τοῦ ἄλλου». 

Μὲ  χαρὰ  εἴδαμε  τὰ  πρῶτα  βιβλία  ποὺ  κυκλοφόρησαν  γιὰ  τὴν  ζωή  καὶ  τὴν 

διδασκαλία  τοῦ  Γέροντα  νὰ  διαβάζωνται  μὲ  ἐνδιαφέρον.  Πολλοί  μιλοῦσαν  μὲ 

θαυμασμό γιὰ τὶς ἀπαντήσεις ποὺ εὕρισκαν στὰ ἐρωτήματά τους, τὴν παρηγοριά στὶς 

θλίψεις  τους.  Ἰδιαίτερα  χαιρόμασταν,  ὅταν  ἄνθρωποι  ἀπομακρυσμένοι  ἀπὸ  τὴν 

Ἐκκλησία  ἀποκτοῦσαν  τὴν  καλή  ἀνησυχία  καὶ  ἄλλαζαν  ζωή.  Πολλές  φορές  ἦρθαν 

στὰ χείλη μας οἱ στίχοι τοῦ ὑμνογράφου, ποὺ ἀναφέρονται στὸν Μ. Βασίλειο: «Ζῆ καὶ 

θανῶν ἐν Κυρίω, ζῆ καὶ παρʹ ἠμίν, ὡς λαλῶν ἐκ τῶν βίβλων». Συγχρόνως νιώσαμε μία 

ἀνάγκη: Τὰ λόγια του Γέροντα, ποὺ μὲ εὐλάβεια καταγράφαμε ἀπὸ τὰ πρῶτα βήματα 

τῆς Ἀδελφότητος, γιατί μᾶς ἦταν πολύ ὠφέλιμα, νὰ τὰ προσφέρουμε στούς ἐν Χριστῷ 

ἀδελφούς, ποὺ μᾶς ζητοῦσαν ἐπίμονα. 

Ὁ Καλός Θεὸς  οἰκονόμησε ὥστε  τὸ Ἡσυχαστήριό  μας  νὰ  ὀφείλη  τὴν  ὕπαρξή 

του  στὸν  Γέροντα  Παΐσιο.  Ἐκεῖνος  ἔλαβε  ἀπὸ  τὸν  Σεβασμιώτατο  Μητροπολίτη 

Κασσανδρείας κ.κ. Συνέσιο τὴν ἐπισκοπική ἔγκριση γιὰ τὴν ἵδρυσή του καὶ φρόντισε 

γιὰ τὴν εὕρεση τοῦ τόπου. Καὶ τὸ ἔκανε αὐτό, γιατί ἡ ἀρχοντική καὶ εὐαίσθητη καρδιά 

τοῦ  ἐνίωθε  μεγάλη  εὐγνωμοσύνη  γιὰ  τὴν  συμπαράστασή  μας,  ὅταν  τὸν 

πρωτογνωρίσαμε  τὸ  1966  στὸ  νοσοκομεῖο,  ὅπου  εἶχε  εἰσαχθῆ,  γιὰ  νὰ  ὑποστῆ 

ἐγχείρηση στούς πνεύμονες. Ἀπὸ τότε αἰσθάνθηκε ὅτι ἦταν μεγάλος ἀδελφός μας καὶ 

εἶχε τὴν ὑποχρέωση «νὰ ἀποκαταστήση τὶς ἀδελφές τού», ὅπως ἔλεγε, ἐννοώντας νὰ 

ἱδρύση τὸ Ἡσυχαστήριο. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1967 ἐγκαταστὰθηκαν οἱ πρῶτες ἀδελφές. 

Τότε  ὁ  Γέροντας Παΐσιος  ἔμεινε  δύο μῆνες στὸ Ἡσυχαστήριο,  γιὰ  νὰ βοηθήση στὴν 

ὀργάνωση  τοῦ  Κοινοβίου.  Στὴν  συνέχεια  ἔβγαινε  ἀπὸ  τὸ Ἅγιον Ὅρος  συνήθως  δυὸ 

φορές  τὸν χρόνο καὶ βοηθοῦσε στὴν λειτουργία  τοῦ Κοινοβίου,  καθώς καὶ  τὴν κάθε 

ἀδελφή  στὸν  πνευματικό  της  ἀγώνα  μὲ  τὶς  θεοφώτιστες  συμβουλές  καὶ  τὴν 

προσωπική  του  πείρα.  Ἀπὸ  τὸ  Ὅρος  πάλι,  «τὴν  πνευματική  Ἀμερική»,  ὅπως  τὸ 

ὀνόμαζε, βοηθοῦσε μὲ τὴν προσευχή καὶ  τὶς  ἐπιστολές ποὺ ἔστελνε εἴτε προσωπικά 

στὴν κάθε ἀδελφή εἴτε σὲ ὅλο τὸ Κοινόβιο. 

Ὅταν τὸ 1967 ὁ Γέροντας Παΐσιος ἄρχισε νὰ θέτη στὸ Ἡσυχαστήριο τὰ θεμέλια 

της  κοινοβιακῆς  ζωῆς,  ἀπὸ  τὰ  πιὸ  ἁπλά  πρακτικά  θέματα  ὡς  τὰ  πιὸ  σοβαρά 

πνευματικά,  ἦταν  43  ἐτῶν. Ἦταν  ὅμως  ἤδη ἄνδρας  τέλειος  «εἰς  μέτρον  ἡλικίας  τοῦ 
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πληρώματος  τοῦ Χριστοῦ»  (Ἐφ. 4, 13)  καὶ  εἶχε  τὴν  γεροντική σοφία. Ἀπὸ  τὶς πρῶτες 

μέρες τῆς ζωῆς τοῦ Κοινοβίου ἐνίωθες ὅτι τὰ λόγια του ἦταν «ρήματα ζωῆς αἰωνίου» 

(Ἰω. 6, 68) καὶ ὅτι πολλά ἀπὸ αὐτὰ  ἦταν ἀξιώματα γιὰ τὴν καθημερινή ζωή. Γί/ αὐτὸ 

ἔσπευδες  νὰ  τὰ  καταγράψης,  γιὰ  νὰ  μή  λησμονηθοῦν  καὶ  νὰ  χρησιμοποιοῦνται  ὡς 

ἀσφαλής κανόνας στὴν μοναχική πολιτεία. 

Καὶ  ὅταν  οἱ  σημειώσεις  μᾶς  συμπλήρωσαν  τὰ  πρῶτα  τετράδια,  τὶς  θέσαμε 

δειλά‐δειλά ὑπό τὴν κρίση του. Δειλά, γιατί ὁ Γέροντας τόνιζε πάντοτε τὴν ἐφαρμογή, 

δὲν ἤθελε νὰ μαζεύουμε ὑλικό, «πυρομαχικά», χωρίς νὰ κάνουμε πράξη τὰ λόγια του 

στὴν  ζωή  μας.  Ζητοῦσε  αὐτὸ  ποὺ  ἀκούγαμε  ἤ  διαβάζαμε  νὰ  τὸ  δουλεύουμε 

πνευματικά. Διαφορετικά, καθώς ἔλεγε, σὲ τίποτε δὲν θὰ μᾶς ὠφελοῦσαν τὰ πολλά 

γραπτά  καὶ  οἱ  πολλές  σημειώσεις,  ὅπως  σὲ  τίποτε  δὲν  ὠφελεῖ  ἕνα  κράτος,  ἄν  ἔχη 

πολλά  πυρομαχικά  καὶ  δὲν  ἔχη  στρατό  ἐκπαιδευμένο,  γιὰ  νὰ  τὰ  χρησιμοποιήση. 

Συγκαταβαίνοντας  στὶς  ἐπίμονες  παρακλήσεις  μας,  δέχθηκε  νὰ  τὰ  δῆ  καὶ  νὰ  τὰ 

συμπληρώση ἤ νὰ διορθώση σημεῖα ποὺ τυχόν δὲν εἶχαν κατανοηθῆ πλήρως. 

Ἡ καταγραφή αὐτή συνεχίσθηκε σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῶν εἴκοσι ὀκτώ ἐτῶν ποὺ 

ὁ Γέροντας παρακολουθοῦσε καὶ καθοδηγοῦσε τὸ Ἡσυχαστήριο. Καταγράφονταν οἱ 

Συνάξεις τῆς Ἀδελφότητος καὶ τῆς Γεροντίας ποὺ γίνονταν μὲ τὸν Γέροντα – ἀρχικά 

μὲ  σημειώσεις  ποὺ  κρατοῦσαν  οἱ  ἀδελφές  στὴν  διάρκεια  τῶν  Συνάξεων  καὶ  τὰ 

τελευταία  χρόνια  μὲ  μαγνητοφώνηση  –  ἀλλὰ  καὶ  οἱ  κατʹ  ἰδίαν  συζητήσεις  τῶν 

ἀδελφῶν  μὲ  τὸν  Γέροντα,  τὶς  ὁποῖες  κατέγραφε  κάθε  ἀδελφή  ἀμέσως  μετά  τὴν 

συνομιλία μαζί του. Ὅταν κάποτε αὐτὸ ἔπεσε στὴν ἀντίληψη τοῦ Γέροντα, εἶπε κάπως 

θυμωμένος: «Τί τὰ γράφετε ὅλα αὐτά; Γιὰ ὥρα ἀνάγκης τὰ κρατᾶτε; Σκοπός εἶναι νὰ 

τὰ δουλεύετε, νὰ τὰ ἐφαρμόζετε. Καὶ ποιός ξέρει τί γράφετε! Γιὰ φέρτε μου νὰ δῶ!». 

Ὅταν  τοῦ  δόθηκαν  ἐνδεικτικά  οἱ  σημειώσεις  μίας  ἀδελφῆς,  ἡ  ἔκφρασή  του  ἄλλαξε, 

ἀναπαύθηκε  καὶ  μὲ  ἱκανοποίηση  εἶπε:  «Πώ,  πώ,  βρέ παιδί  μου,  αὐτή μαγνητόφωνο 

εἶναι! Τὰ ἔγραψε ἀκριβῶς ὅπως τὰ εἶπα!». 

Ἡ  ἐπικοινωνία μας μὲ  τὸν  Γέροντα  εἶχε  συνήθως  τὴν μορφή ἀπαντήσεων σὲ 

ἐρωτήματά  μας.  στὶς  κατʹ  ἰδίαν  συζητήσεις  τῶν  ἀδελφῶν  μαζί  του  πάντα  ὑπῆρχαν 

ἐρωτήσεις κυρίως γιὰ τὸν προσωπικό ἀγώνα. στὶς Συνάξεις τῆς Γεροντίας, οἱ ὁποῖες 

ἦταν  προγραμματισμένες,  συζητιοῦνταν  θέματα  ποὺ  μᾶς  ἀπασχολοῦσαν  κατὰ  τὴν 

ἀπουσία  του.  Αὐτὰ    συγκεντρώνονταν  ὑπό  μορφή  ἐρωτήσεων,  γιὰ  νὰ  συζητηθοῦν, 

ὅταν  θὰ  ἐρχόταν. Ἦταν  θέματα  πάσης  φύσεως:  διοικητικά,  πρακτικά,  πνευματικά, 

κοινωνικά,  ἐκκλησιαστικά,  ἐθνικά  κ.α.  στὶς  Συνάξεις  τέλος  τῆς Ἀδελφότητος,  ἐκτός 

ἀπὸ  τὶς  ἐρωτήσεις ποὺ  ἔκαναν ἀδελφές,  ἀφορμή γιὰ  τὰ  διάφορα θέματα στὰ ὁποῖα 

ἀναφερόταν,  μπορεῖ  νὰ  ἦταν  καὶ  ἁπλά  ἐρεθίσματα.  Ὁ  Γέροντας  ἀξιοποιοῦσε  τὰ 

πάντα γιὰ τὴν πνευματική ὠφέλεια τῆς ψυχῆς. Ὁ ἦχος ἑνός ἀεροπλάνου, ὁ θόρυβος 

ἑνός μηχανήματος, τὸ κελαήδισμα ἑνός πουλιοῦ, τὸ ἄνοιγμα μίας πόρτας ἤ μία ἁπλὴ 

φράση μποροῦσε νὰ ἀποτελέση ἀφορμή νὰ μιλάη πολλή ὥρα γιὰ ἕνα σοβαρό θέμα. 

«Όλα τὰ χρησιμοποιῶ, ἔλεγε, γιὰ συγκοινωνία γιὰ πάνω, γιὰ τὸν Οὐρανό. Ὅλα ἄν τὰ 

δουλέψη  κανεὶς πνευματικά,  ξέρετε  τί  πνευματικό  κέρδος  βγάζει  καὶ  τί  πνευματική 

πείρα ἀποκτάει;». 

Καὶ ὅπως «ὁ Καλός Θεός,  καθώς ἔλεγε χαρακτηριστικά, μᾶς φροντίζει πρῶτα 

γιὰ τὴν ἄλλη ζωή καὶ ὕστερα γιʹ αὐτήν», ἔτσι καὶ ἐκεῖνος στόχο του στὴν ἐπικοινωνία 

μὲ τὸν ἄνθρωπο εἶχε νὰ τὸν ἑτοιμάση γιὰ τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, βοηθώντας τὸν 
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νὰ γνωρίση τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ συνδεθῆ μὲ τὸν Θεό. Ὅταν ἀνέφερε κάτι ἀπὸ 

τὴν  φύση,  ἀπὸ  τὴν  ἐπιστήμη,  ἀπὸ  τὴν  τέχνη  ἤ  ἀπὸ  τὴν  καθημερινή  ζωή,  δὲν  τὸν 

ἐνδιέφεραν αὐτὰ   καθʹ αὐτὰ  τὰ θέματα, ἀλλὰ τὰ χρησιμοποιοῦσε, γιὰ νὰ ἀφυπνίση 

τὶς ψυχές καὶ νὰ τὶς βοηθήση μὲ παραβολικό τρόπο νὰ συλλάβουν τὸ βαθύτερο νόημα 

τῆς ζωῆς καὶ νὰ «γαντζωθούν» ἀπὸ τὸν Θεό. 

Ἐπειδή τὸν λόγο τοῦ τὸν διέκρινε ἡ λιτότητα, ἡ ἑτοιμότητα, τὸ πηγαῖο χιοῦμορ, 

μποροῦσε νὰ λέη μεγάλες ἀλήθειες μὲ ἁπλό καὶ εὔθυμο τρόπο. «Εγώ κάνω λιακάδα», 

ἔλεγε,  καὶ  ἐννοοῦσε  ὅτι  ὅπως  ὁ  ἥλιος  εἶναι  ἀπαραίτητος,  γιὰ  νὰ  ἀνοίξουν  τὰ 

λουλούδια, ἔτσι καὶ ἡ ἁπαλή ποιμαντική προσέγγιση διευκολύνει στὸ ἄνοιγμα καὶ τὴν 

θεραπεία  τῆς ψυχῆς. Φωτισμένη ποιμαντική, ποὺ συχνά προετοίμαζε  τὸ  ἔδαφος τῆς 

ψυχῆς  νὰ  δεχθῆ  τὴν  αὐστηρότητα  τῶν  λόγων  του  γιὰ  τὸ  ἀπαρέγκλιτό  της 

Εὐαγγελικῆς  ἀλήθειας.  Μὲ  αὐτόν  τὸν  τρόπο,  ἀκόμη  καὶ  ὁ  αὐστηρότερος  λόγος  τοῦ 

ἔπεφτε  σάν  εὐεργετική  δροσιά  στὴν  καρδιά  τοῦ  ἄλλου  καὶ  τὴν  γεωργοῦσε,  γιὰ  νὰ 

καρποφορήση πνευματικά. 

Τὸ ὑλικό ποὺ συγκεντρώθηκε μέσα σʹ αὐτὰ  τὰ εἴκοσι ὀκτώ χρόνια, μαζί μὲ τὶς 

ἐπιστολές ποὺ ἔστελνε στὸ Ἡσυχαστήριο ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος, ταξινομήθηκε μετά τὴν 

κοίμηση τοῦ Γέροντα κατὰ θέματα, γιὰ νὰ εἶναι εὔχρηστο στὴν καθημερινή ζωή τοῦ 

Κοινοβίου. Παράλληλα ταξινομήθηκαν ὅλα τὰ σχετικά μὲ τὴν ζωή του περιστατικά, 

ἀκόμη  καὶ  θεία  γεγονότα  ποὺ  εἶχε  ζήσει,  στὰ  ὁποῖα  ἀναφερόταν  ὄχι 

περιαυτολογώντας ἀλλὰ προσφέροντας τὰ ὡς πνευματική ἐλεημοσύνη. «Δὲν σᾶς τὰ 

λέω αὐτά, ἔλεγε, γιὰ νὰ μοῦ κολλήσετε παράσημα, γιὰ νὰ μοῦ πῆτε »μπράβο«. Ὅταν 

λέω κάτι ἤ ἀπὸ τὸν πόλεμο ἤ ἀπὸ τὸν στρατό, ἀλλὰ καὶ ὁτιδήποτε νὰ πῶ, ἀκόμη καὶ 

ἕνα  ἀστεῖο  παράδειγμα,  δὲν  τὰ  λέω  ἔτσι,  κάτι  θέλω  νὰ  τονίσω,  νὰ  πιάνετε  τὸ 

βαθύτερο  νόημα.  Ποτέ  δὲν  λέω  ἄχρηστα  πράγματα».  Μὲ  αὐτόν  τὸν  τρόπο  γινόταν 

«πνευματικός  αἱμοδότης»,  γιὰ  νὰ  ἐνισχύση  τὴν  ἀναιμική  πίστη,  νὰ  κεντρίση  τὸ 

φιλότιμο  καὶ  νὰ  καλλιεργήση, ὡς πραγματικό ἀρχοντόπουλο  τοῦ Θεοῦ  ἐκεῖνος,  τὴν 

πνευματική ἀρχοντιά, ὥστε νὰ συγγενέψουμε μὲ τὸν Θεό. «Αδειάζω, ἀδειάζω, ἔλεγε, 

καὶ τί γίνεται; Δηλαδή, γιὰ νὰ σᾶς βοηθήσω, ἀναγκάζομαι νὰ σᾶς πῶ καὶ πράγματα 

ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό  μου.  Κάνω  τὴν  μεγαλύτερη  σπατάλη,  πνευματική  σπατάλη! 

Τουλάχιστον πιάνει τόπο; Κάθε γεγονός, θέλω νὰ πῶ, ποὺ ἀναγκάζομαι νὰ ἀναφέρω, 

γιὰ νὰ σᾶς βοηθήσω, πώς λ.χ. μὲ βοήθησε ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ σὲ κάποια περίσταση, 

τὸ χάνω. Τουλάχιστον πιάνει τόπο;». 

Λαμβάνοντας  ὑπʹ  ὄψιν  τὰ  δύσκολα  χρόνια  ποὺ  περνοῦμε,  ἀποφασίσαμε  νὰ 

δώσουμε στὴν δημοσιότητα ὅλο αὐτὸ τὸ ὑλικό σὲ σειρά τόμων ἀρχίζοντας ἀπὸ θέματα 

εὐρύτερου  ἐνδιαφέροντος.  Πολλά  εἶναι  θέματα  καθημερινά,  τὰ  ὁποῖα  ὅμως,  ἄν  δὲν 

ἀντιμετωπισθοῦν  σύμφωνα  μὲ  τὸ  Εὐαγγέλιο,  θὰ  ἔχουν  λυπηρές,  ἄν  ὄχι  ὀλέθριες, 

συνέπειες καὶ γιὰ τὴν παροῦσα ζωή ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν μέλλουσα. 

Αὐτήν  τὴν  ἐπιλογή  ἐνθάρρυνε  καὶ  μία  σκέψη  τὴν  ὁποία  εἶχε  ἀπὸ  χρόνια  ὁ 

Γέροντας.  Σκεφτόταν  νὰ  γράψη  «ἕνα  βιβλίο  ποὺ  νὰ  τούς  πιάνη  ὅλους,  λαϊκούς, 

μοναχούς  καὶ  ἱερωμένους».  Τὴν  σκέψη  αὐτή  δὲν  πρόλαβε  νὰ  τὴν  πραγματοποιήση, 

ἀφοῦ ὅλο του τὸν χρόνο τὸν διέθετε στὶς πονεμένες ψυχές ποὺ ἔφθαναν κάθε μέρα 

στὸ Καλύβι του καὶ στὶς ὁποῖες δινόταν ὁλόκληρος, παρά τὶς λιγοστές σωματικές του 

δυνάμεις.  «Τα  δικά  μου  νέα,  ἔγραφε  σὲ  κάποιο  γράμμα  του,  εἶναι,  κόσμος  πολύς, 

κουρασμένος, βασανισμένος. Ὁ μέν κόσμος ὅλο καὶ αὐξάνει μὲ τὰ προβλήματά του, οἱ 
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δέ  δικές  μου  δυνάμεις  οἱ  σωματικές  εὔχεσθε  νὰ μήν  ἐλαττώνωνται. Οἰκονομάω καὶ 

λίγο  τὸν  ἑαυτό  μου,  γιατί  πρέπει  νὰ  μπορῶ  πάντα.  Μπορῶ  δὲν  μπορῶ,  πρέπει  νὰ 

μπορῶ». 

Ὁ  Γέροντας  ὅπως  ἀναφέρθηκε,  ἀπαντοῦσε  συνήθως  σὲ  ἐρωτήματα.  Γιʹ  αὐτὸ 

στὴν  σύνθεση  τῶν  θεμάτων  ποὺ  ἔγινε  ἀπὸ  λόγους  του  σὲ  διάφορες  περιστὰσεις, 

κρατήθηκε ἡ διαλογική μορφή. Μέσα στούς διαλόγους ἐντάχθηκαν καὶ ἀποσπάσματα 

ἀπὸ  τὶς  ἐπιστολές  ποὺ  ἔστελνε  στὸ  Ἡσυχαστήριο  ἤ  παραθέματα  ἀπὸ  βιβλία  ποὺ 

ἔγραψε  ὁ  ἴδιος,  καθώς  καὶ  ὅ,τι  συμφωνοῦσε  θεματικά  ἀπὸ  τὶς  ἐπιστολές,  ποὺ  μᾶς 

ἐμπιστεύθηκαν ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ἤ τὶς σημειώσεις, τὶς ὁποῖες εἶχαν κρατήσει κατὰ 

τὶς συζητήσεις τους μὲ τὸν Γέροντα, ὥστε νὰ δοθῆ τὸ κάθε θέμα μὲ τὴν περισσότερη 

δυνατή  πληρότητα.  Καταβλήθηκε  προσπάθεια  νὰ  διατηρηθῆ,  κατὰ  τὸ  δυνατόν,  ἡ 

ἀμεσότητα  καὶ  ἡ  χάρη  τοῦ  προφορικοῦ  λόγου  τοῦ  Γέροντα.  Παρέμειναν  ἐπίσης  καὶ 

κάποιες ἐπαναλήψεις, ποὺ τόνιζαν τὰ νοήματα καὶ κέντριζαν τὶς καρδιές, καὶ μερικά 

ἀπὸ τὰ συχνά ἐπιφωνήματα κατὰ τὴν ροή τῶν ἀφηγήσεων τῆς παλλόμενης καρδιᾶς 

του ἀπὸ τὴν μεγάλη ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό καὶ τὸν ἄνθρωπο. 

Οἱ ἀναφορές στὴν μοναχική ζωή εἶναι συχνές. Αὐτὸ συμβαίνει ὄχι μόνο γιατί ὁ 

Γέροντας  ἀπευθύνεται  σὲ  μοναχές,  ἀλλὰ  γιατί  τὴν  «χαρὰ  τῆς  καλογερικής»,  ποὺ 

πηγάζει ἀπὸ τὴν ὁλοκληρωτική ἀνάθεση τῆς ζωῆς τοῦ μοναχοῦ στὸν Θεό, ἤθελε νὰ 

τὴν ἀναζητήση καὶ ὁ κάθε λαϊκός, γιὰ νὰ λυτρωθῆ ἀπὸ τὴν ἀνασφάλεια ποὺ φέρνει ἡ 

πίστη στὸ ἐγώ καὶ νὰ χαρῆ τὸν Παράδεισο ἀπὸ αὐτήν τὴν ζωή. 

Τὸ  βιβλίο  «Μὲ  πόνο  καὶ  ἀγάπη  γιὰ  τὸν  σύγχρονο  ἀνθρωπο»  ἀποτελεῖ  τὸν 

πρῶτο  τόμο  τῆς  σειρᾶς  «Γέροντος  Παϊσίου  Ἁγιορείτου  Λόγοι».  Γιὰ  νὰ  εἶναι  πιὸ 

εὔχρηστο  τὸ  περιεχόμενό  του,  χωρίσθηκε  σὲ  τέσσερις  θεματικές  ἑνότητες.  Κάθε 

ἑνότητα  διαιρεῖται  σὲ  κεφάλαια  καὶ  κάθε  κεφάλαιο  σὲ  μικρότερα  μέρη  μὲ  τούς 

ἀνάλογους ὑποτίτλους. Οἱ ὑποσημειώσεις ποὺ ἑρμηνεύουν ὅρους ἀπὸ τὴν πνευματική 

καὶ  μοναχική  ζωή,  γνωστούς  στούς  ἐν  Χριστῷ  ἀδελφούς  ποὺ  ἔχουν  μία  ἰδιαίτερη 

ἐπαφή μὲ πατερικά κείμενα, ἔγιναν κυρίως γιὰ νὰ διευκολύνουν ἀναγνῶστες ποὺ δὲν 

εἶναι ἐξοικειωμένοι μὲ τέτοια ὁρολογία. 

Ἐπειδή  ὁ  Γέροντας,  ὅπως  ἀναφέραμε,  χρησιμοποιοῦσε  συχνά  παραδείγματα 

ἀπὸ  τὴν  ἐπιστήμη,  τὴν  τέχνη  κ.λ.π.,  ὑπῆρχε  φόβος  νὰ  ἀποδώσουμε  κατὰ  τὴν 

καταγραφή τοῦ προφορικοῦ λόγου τοῦ λανθασμένα κάποια ἔκφραση ἤ κάποιον ὄρο. 

Γιʹ  αὐτὸ  δώσαμε  τὰ  σχετικά  κεφάλαια,  πρίν  δημοσιευθοῦν,  νὰ  διαβασθοῦν  ἀπὸ  ἐν 

Χριστῷ  ἀδελφούς  διαφόρων  εἰδικοτήτων.  Τούς  εὐχαριστοῦμε,  γιατί  μὲ  ἰδιαίτερη 

εὐλάβεια πρὸς τὸν Γέροντα εἶδαν αὐτὰ  τὰ κείμενα καὶ ἔκαναν διάφορες παρεμβάσεις. 

Θὰ εἴμαστε εὐγνώμονες καὶ γιὰ ὁποιαδήποτε ἄλλη ὑπόδειξη. 

Ἄς εὐχηθοῦμε ἡ «πνευματική σπατάλη» ποὺ ἔκανε ὁ Γέροντας ἀπὸ τὴν πολλή 

του ἀγάπη «νὰ πιάση τόπο» στὶς ἁπλές καὶ καλοπροαίρετες ψυχές τῶν ἀναγνωστῶν 

καὶ  νὰ  πλουτισθοῦν  μὲ  τὴν  σοφία  ὀτυ  Θεοῦ  «τὴν  κεκρυμμένην  ἀπὸ  σοφῶν  καὶ 

συνετῶν καὶ ἀποκεκαλυμμένην νηπίοις» (Βλ. Λουκ. 10, 21). Ἀμήν 

 

 

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων 14 Ἰουνίου 1998 

 

Ἡ Καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Φιλοθέη Μοναχή  
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καὶ αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί
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Εἰσαγωγικά ἀπὸ λόγους τοῦ Γέροντα 

 

«Τα χρόνια ποὺ περνοῦμε εἶναι πολύ δύσκολα καὶ πολύ ἐπικίνδυνα, ἀλλὰ 

τελικά θὰ νικήση ὁ Χριστός». 

 

Ὁ περισσότερος κόσμος τῆς ἐποχῆς μᾶς εἶναι μορφωμένος κοσμικά καὶ τρέχει 

μὲ τὴν κοσμική μεγάλη ταχύτητα. Ἐπειδή ὅμως τοῦ λείπει ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ – «ἀρχή 

σοφίας φόβος Κυρίου»1 –, λείπει τὸ φρένο, καὶ μὲ ταχύτητα, χωρίς φρένο, καταλήγει σὲ 

γκρεμό.  Οἱ  ἄνθρωποι  εἶναι  πολύ  προβληματισμένοι  καὶ  οἱ  περισσότεροι  πολύ 

ζαλισμένοι. Ἔχουν χάσει τὸν προσανατολισμό τους. Σιγά‐σιγὰ   κατευθύνονται πρὸς 

τὸ  νὰ μήν μποροῦν νὰ  ἐλέγχουν  τὸν  ἑαυτό  τους. Ἄν αὐτοί ποὺ  ἔρχονται  στὸ Ἅγιον 

Ὅρος  εἶναι  τόσο πολύ συγχυσμένοι,  τόσο μπερδεμένοι,  μὲ  τόσο ἄγχος,  σκεφθῆτε  οἱ 

ἄλλοι ποὺ εἶναι μακριά ἀπὸ τὸν Θεό, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, πώς θὰ εἶναι! 

Καὶ βλέπεις σὲ ὅλα τὰ κράτη φουρτούνα, ζάλη μεγάλη! Ὁ καημένος ὁ κόσμος –

ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Του! – βράζει σάν τὴν χύτρα ταχύτητος. Καὶ οἱ μεγάλοι πώς τὰ 

φέρνουν!  Μαγειρεύουν‐μαγειρεύουν,  τὰ  ρίχνουν  ὅλα  στὴν  χύτρα  ταχύτητος  καὶ 

σφυρίζει τώρα ἡ χύτρα! Θὰ πεταχθῆ σὲ λίγο ἡ βαλβίδα! Εἶπα σὲ κάποιον ποῦ εἶχε μία 

μεγάλη θέση: «Γιατί μερικά πράγματα δὲν τὰ προσέχετε; Τί θὰ γίνει;». «Πάτερ μου, 

μοῦ  λέει,  λίγο  χιόνι  ἦταν  πρῶτα  τὸ  κακό,  τώρα  ἔχει  γίνει  ὁλόκληρη  χιονοστιβάδα. 

Μόνο ἕνα θαῦμα μπορεῖ νὰ βοηθήση». Ἀλλά καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ πηγαίνουν μερικοί 

νὰ βοηθήσουν τὴν κατάσταση, κάνουν μεγαλύτερη τὴν χιονοστιβάδα τοῦ κακοῦ. Ἀντί 

νὰ λάβουν ὁρισμένα μέτρα γιὰ  τὴν παιδεία κ.λπ.,  κάνουν χειρότερα. Δὲν κοιτάζουν 

πώς νὰ διαλύσουν αὐτήν τὴν χιονοστιβάδα, ἀλλὰ τὴν κάνουν μεγαλύτερη. Βλέπεις, τὸ 

χιονάκι  εἶναι  λίγο  στὴν  ἀρχή.  Ἄν  κυλήση  στὸν  κατήφορο,  γίνεται  ἕνας  σβῶλος.  Ὁ 

σβῶλος,  καθώς  μαζεύει  καὶ  ἄλλο  χιόνι,  ξύλα,  πέτρες  κ.λπ.,  γίνεται  σιγά‐σιγὰ  

μεγαλύτερος‐μεγαλύτερος,  καὶ  τελικά  γίνεται  ὁλόκληρη  χιονοστιβάδα.  Ἔτσι  καὶ  τὸ 

κακό  λίγο‐λίγο  ἔχει  γίνει  πιά  χιονοστιβάδα  καὶ  κυλάει,  τώρα  θέλει  βόμβα  γιὰ  νὰ 

σπάση. 

 – Ἀγωνιᾶτε, Γέροντα; 

 –  Ἄχ,  τί  ἄσπρισαν  τὰ  γένια  μου  πρόωρα;  Ἐγώ  πονάω  δυὸ  φορές,  μία,  ὅταν 

προβλέπω μία κατάσταση καὶ φωνάζω, γιὰ νὰ προλάβουμε ἕνα κακό ποὺ πρόκειται 

νὰ  γίνη,  καὶ  μία,  ὅταν  δὲν  δίνουν  σημασία  –  ἴσως  ὄχι  ἀπὸ  περιφρόνηση  –,  καὶ 

συμβαίνη  μετά  τὸ  κακό  καὶ  μοῦ  ζητοῦν  τότε  τὴν  συμπαράστασή  μου.  Τώρα 

καταλαβαίνω τί τραβοῦσαν οἱ Προφῆτες. Μεγαλύτεροι Μάρτυρες ἦταν οἱ Προφῆτες! 

Πιὸ μεγάλοι Μάρτυρες ἀπὸ ὅλους τους Μάρτυρες, παρʹ ὅλου ποὺ δὲν πέθαναν ὅλοι μὲ 

μαρτυρικό θάνατο. Γιατί οἱ Μάρτυρες γιὰ λίγο ὑπέφεραν,  ἐνῶ οἱ Προφῆτες ἔβλεπαν 

μία  κατάσταση  καὶ  ὑπέφεραν  συνέχεια.  Φώναζαν‐φώναζαν,  καὶ  οἱ  ἄλλοι  τὸν  χαβά 

τους.  Καὶ  ὅταν  ἔφθανε  ἡ  ὥρα  καὶ  ἐρχόταν  ἡ  ὀργή  τοῦ  Θεοῦ  ἐξ  αἰτίας  τους, 

βασανίζονταν καὶ  ἐκεῖνοι μαζί  τους.  Τουλάχιστον ὅμως τότε  τόσο ἔφθανε τὸ μυαλό 

τῶν  ἀνθρώπων.  Ἄφηναν  τὸν  Θεό  καὶ  προσκυνοῦσαν  τὰ  εἴδωλα.  Σήμερα  ποὺ 

καταλαβαίνουν, εἶναι ἡ μεγαλύτερη εἰδωλολατρία. 

                                                 
1. Ψαλμ. 110, 10 
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Δὲν  ἔχουμε  συνειδητοποιήσει  ὅτι  ὁ  διάβολος  βάλθηκε  νὰ  καταστρέψη  τὰ 

πλάσματα τοῦ Θεοῦ. Ἔχει κάνει παγοινιά2, νὰ καταστρέψη τὸν κόσμο. Λύσσαξε, γιατί 

ἄρχισε  νὰ  μπαίνη  στὸν  κόσμο  ἡ  καλή  ἀνησυχία.  Εἶναι  πολύ  ἀγριεμένος,  γιατί 

γνωρίζει ὅτι εἶναι λίγη ἡ δράση του3. Τώρα κάνει ὅπως ἕνας ἐγκληματίας πού, ὅταν 

τὸν κυκλώνουν, λέει: «Δὲν ἔχω σωτηρία! Θὰ μὲ πιάσουν!». καὶ τὰ κάνει ὅλα γυαλιά‐

καρφιά.  Ἤ  ὅπως  οἱ  στρατιῶτες,  ποὺ  ἐν  καιρῶ  πολέμου,  ὅταν  τελειώσουν  τὰ 

πυρομαχικά,  βγάζουν  τὴν  λόγχη  ἤ  τὸ  σπαθί  καὶ  ρίχνονται  καὶ  ὅ,τι  γίνει.  Σοῦ  λέει: 

«Ἔτσι  κι  ἀλλιῶς  χαμένοι  εἴμαστε,  ἄς  σκοτώσουμε  ὅσο  πιὸ  πολλούς  μποροῦμε».  Ὁ 

κόσμος καίγεται!  Τὸ καταλαβαίνετε; Ἔπεσε πολύς πειρασμός.  Τέτοια πυρκαγιά ἔχει 

βάλει  ὁ  διάβολος,  ποὺ  οὔτε  ὅλοι  οἱ  πυροσβέστες  ἄν  μαζευθοῦν,  δὲν  μποροῦν  νὰ 

κάνουν  τίποτε,  ἀναγκάζονται  οἱ  ἄνθρωποι  νὰ  στραφοῦν  στὸν  Θεό  καὶ  νὰ  Τὸν 

παρακαλέσουν νὰ ρίξη μία βροχή γερή, γιὰ νὰ σβήση. Ἔτσι καὶ γιὰ τὴν πνευματική 

πυρκαγιά ποὺ ἄναψε ὁ διάβολος, μόνον προσευχή χρειάζεται, γιὰ νὰ βοηθήση ὁ Θεός. 

Ὅλος ὁ κόσμος πάει νὰ γίνη μία περίπτωση. Γενικό ξεχαρβάλωμα! Δὲν εἶναι νὰ 

πῆς: «Σʹ ἕνα σπίτι χάλασε λίγο τὸ παράθυρο ἤ κάτι ἄλλο, ἄς τὸ διορθώσω». Ὅλο τὸ 

σπίτι  εἶναι  ξεχαρβαλωμένο.  Ἔχει  γίνει  χαλασμένο  χωριό.  Δὲν  ἐλέγχεται  πιά  ἡ 

κατάσταση. Μόνον ἀπὸ πάνω, ὅ,τι κάνει ὁ Θεός. Τώρα εἶναι νὰ δουλεύη ὁ Θεὸς μὲ τὸ 

κατσαβίδι,  μὲ  χάδια,  μὲ  σκαμπίλια,  νὰ  τὸ  διορθώση. Μία  πληγή  ἔχει  ὁ  κόσμος  ποὺ 

κιτρίνισε  καὶ  θέλει  σπάσιμο,  ἀλλὰ  ἀκόμη  δὲν  ὡρίμασε  καλά.  Πάει  νὰ  ὡριμάση  τὸ 

κακό, ὅπως τότε στὴν Ἱεριχὼ4 ποὺ ἦταν γιὰ ἀπολύμανση. 

 

Τί βάσανα ἔχει ὁ κόσμος 

 

Ἀτέλειωτα εἶναι τὰ βάσανα τοῦ κόσμου. Μία γενική ἀποσύνθεση, οἰκογένειες, 

μικροί‐μεγάλοι. Κάθε μέρα ἡ καρδιά μου γίνεται κιμάς. Τὰ περισσότερα σπίτια εἶναι 

γεμάτα ἀπὸ στενοχώριες, ἀπὸ ἀγωνία, ἀπὸ ἄγχος. Μόνο στὰ σπίτια ποὺ ζοῦν κατὰ 

Θεόν  εἶναι  καλά  οἱ  ἄνθρωποι.  Στὰ  ἄλλα,  διαζύγια,  ἄλλοι  χρεωκοπημένοι,  ἄλλοι 

ἄρρωστοι, ἄλλοι τρακαρισμένοι, ἄλλοι μὲ ψυχοφάρμακα, μὲ ναρκωτικά!... Λίγο‐πολύ 

ὅλοι,  οἱ  καημένοι,  ἔχουν  ἕναν  πόνο.  Ἰδίως  τώρα,  δουλειές  δὲν  ἔχουν,  χρέη  ἀπὸ  ʹδω, 

βάσανα ἀπὸ  ʹκει, τούς τραβοῦν οἱ Τράπεζες, τούς βγάζουν ἀπὸ τὰ σπίτια, ἕνα σωρό! 

Καὶ δὲν εἶναι μία καὶ δύο μέρες! Καὶ ἄν ἕνα‐δύο παιδιά σὲ μία τέτοια οἰκογένεια εἶναι 

γερά,  ἀρρωσταίνουν  ἀπὸ  αὐτήν  τὴν  κατάσταση. Πολλές  οἰκογένειες  ἀπὸ  αὐτές  μία 

μέρα  νὰ  εἶχαν  τὸ  ἀμέριμνο,  τὴν  ξενοιασιά  τῶν  μοναχῶν,  θὰ  εἶχαν  τὸ  καλύτερο 

Πάσχα. 

Τί δυστυχία ὑπάρχει στὸν κόσμο! Ὅταν κανεὶς πονάη καὶ ἐνδιαφέρεται γιὰ τούς 

ἄλλους καὶ ὄχι γιὰ τὸν ἑαυτό του, τότε ὅλο τὸν κόσμο τὸν βλέπει σάν σὲ ἀκτινογραφία 

μὲ  τὶς  ἀκτίνες  τὶς  πνευματικές...  Πολλές  φορές,  ἐκεῖ  ποὺ  λέω  τὴν  εὐχή,  βλέπω 

μικρούτσικα  παιδάκια,  τὰ  καημένα,  νὰ  περνοῦν  μπροστὰ  μου  θλιμμένα  καὶ  νὰ 

παρακαλοῦν τὸν Θεό. Τὰ βάζουν οἱ μανάδες τους νὰ κάνουν προσευχή, γιατί ἔχουν 

                                                 
2.  Παγοινιά  ἤ  παγγεν(ἐ)ἴα  (πάντες  ἀπὸ  κοινοῦ,  πᾶν  τὸ  κοινόν)  :  ἐργασία  τὴν  ὁποία 

ἀναλαμβάνουν ὅλοι μαζί οἱ ἀδελφοί μίας Μονῆς ἤ μίας Σκήτης. 
3. Βλ. Ἀποκ. 12, 12 
4. Βλ. Ἰ. Ναυῆ 6, 24 
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προβλήματα, δυσκολίες στὴν οἰκογένεια καὶ ζητοῦν βοήθεια ἀπὸ τὸν Θεό. Γυρίζουν τὸ 

κουμπί στὴν ἴδια συχνότητα, καὶ ἔτσι ἐπικοινωνοῦμε! 

 

Ἀσφάλειες καὶ... ἀνασφάλεια 

 

Σήμερα  ὁ  κόσμος  γέμισε  ἀσφάλειες‐ἀνασφάλειες,  ἀλλά,  γιὰ  νὰ  εἶναι 

ἀπομακρυσμένος  ἀπὸ  τὸν  Χριστό,  νιώθει  τὴν  μεγαλύτερη  ἀνασφάλεια.  Σὲ  καμμιά 

ἐποχή  δὲν  ὑπῆρχε ἡ ἀνασφάλεια ποὺ  ἔχουν  οἱ  σημερινοί ἄνθρωποι. Καὶ  ἐπειδή  δὲν 

τούς  βοηθοῦν  οἱ  ἀνθρώπινες  ἀσφάλειες,  τρέχουν  τώρα  νὰ  μποῦν  στὸ  καράβι  τῆς 

Ἐκκλησίας,  γιὰ  νὰ  νιώσουν  πνευματική  ἀσφάλεια,  γιατί  βλέπουν  ὅτι  τὸ  κοσμικό 

καράβι βούλιαξε. Ἄν ὅμως δοῦν ὅτι καὶ στὸ καράβι τῆς Ἐκκλησίας μπαίνει λίγο νερό, 

ὅτι καὶ ἐκεῖ ἔχουν πιασθῆ ἀπὸ τὸ κοσμικό πνεῦμα καὶ δὲν ὑπάρχει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, 

τότε θὰ ἀπογοητευθοῦν οἱ ἄνθρωποι, γιατί δὲν θὰ ἔχουν μετά ἀπὸ ποὺ νὰ πιασθοῦν. 

Ὁ  κόσμος  ὑποφέρει,  χάνεται  καὶ  δυστυχῶς  εἶναι  ἀναγκασμένοι  ὅλοι  οἱ 

ἄνθρωποι νὰ ζοῦν μέσα σʹ αὐτήν τὴν κόλαση τοῦ κόσμου. Νιώθουν οἱ περισσότεροι 

μία μεγάλη ἐγκατάλειψη, μία ἀδιαφορία –  ἰδίως τώρα – ἀπὸ παντοῦ. Δὲν ἔχουν ἀπὸ 

ποὺ νὰ κρατηθοῦν. Εἶναι αὐτὸ ποὺ λένε: «Ὁ πνιγμένος ἀπʹ τὰ μαλλιά τοῦ πιάνεται». 

Αὐτὸ  δείχνει  ὅτι  ὁ  πνιγμένος  ζητάει  ἀπὸ  κάπου  νὰ  πιασθῆ,  νὰ  σωθῆ.  Βλέπεις,  τὸ 

καράβι βουλιάζει καὶ ὁ ἄλλος πάει νὰ πιασθῆ ἀπὸ τὸ κατάρτι. Μά, ἀφοῦ τὸ καράβι 

κινδυνεύει νὰ βουλιάξη, δὲν σκέφτεται ὅτι καὶ τὸ κατάρτι θὰ βουλιάξη. Πιάνεται ἀπὸ 

τὸ κατάρτι καὶ βουλιάζει πιὸ γρήγορα! Θέλω νὰ πῶ ὅτι οἱ ἄνθρωποι ζητοῦν κάπου νὰ 

ἀκουμπήσουν, ἀπὸ κάπου νὰ πιασθοῦν. Καὶ ἄν δὲν ἔχουν πίστη νὰ ἀκουμπήσουν σʹ 

αὐτήν,  ἄν  δὲν  ἐμπιστευθοῦν  στὸν  Θεό,  ὥστε  νὰ  ἐγκαταλείψουν  τελείως  τὸν  ἑαυτό 

τούς σʹ Αὐτόν, θὰ βασανίζωνται. Μεγάλη ὑπόθεση ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό! 

Τὰ χρόνια ποὺ περνοῦμε εἶναι πολύ δύσκολα καὶ πολύ ἐπικίνδυνα, ἀλλὰ τελικά 

θὰ  νικήσει  ὁ  Χριστός.  Θὰ  δῆτε  πώς  θὰ  ἐκτιμήσουν  τὴν  Ἐκκλησία.  Ἀρκεῖ  ἐμεῖς  νὰ 

εἴμαστε σωστοί. Θὰ καταλάβουν ὅτι ἀλλιῶς δὲν γίνεται χωριό. Καὶ οἱ πολιτικοί ἔχουν 

πλέον  καταλάβει  ὅτι,  ἄν  κάποιοι  μποροῦν  νὰ  βοηθήσουν  τώρα  σʹ  αὐτὸ  τὸ 

τρελλοκομεῖο ποὺ ἔχει γίνει ὁ κόσμος, αὐτοί εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας. Μή σᾶς 

φαίνεται παράξενο! Οἱ πολιτικοί μας σήκωσαν τὰ χέρια. Ἦρθαν στὸ Καλύβι μερικοί 

καὶ  μοῦ  εἶπαν:  «Οἱ  καλόγεροι πρέπει  νὰ  κάνουν  ἱεραποστολή,  ἀλλιῶς  δὲν  γίνεται». 

Δύσκολα χρόνια! Ἄν γνωρίζατε σὲ τί κατάσταση βρισκόμαστε καὶ τί μᾶς περιμένει!... 

 

Τί ἀναζήτηση ὑπάρχει 

 

Χειμώνα καιρό ἦρθαν μία μέρα στὸ Καλύβι ὀγδόντα ἄτομα, ἀπὸ φοιτητές μέχρι 

σκηνοθέτες.  Ἔκλαιγαν  καὶ  ρωτοῦσαν  ἄν  μποροῦν  νὰ  σπουδάσουν  Θεολογία!  Εἶναι 

ἐξωφρενική  ἡ  κατάσταση  στὸν  κόσμο!  Ὅλοι  ζητοῦν  κάτι,  χωρίς  νὰ  ξέρουν  οἱ 

περισσότεροι  τί  ζητοῦν.  Ἄλλοι  μὲ  μπουζούκια  ψάχνουν  τὴν  ἀλήθεια!  Ἄλλοι  μὲ 

ἐξωφρενική μουσική ζητοῦν τὸν Χριστό! 

 – Γέροντα, ἀλήθεια, τί ἀναζήτηση ἔχει ὁ κόσμος! Τόσοι ἄνθρωποι νὰ ἔρχωνται 

καὶ νὰ στέκωνται ὄρθιοι καὶ νὰ περιμένουν ὧρες! Μέσα στὰ σημεῖα τῶν καιρῶν εἶναι 

καὶ αὐτό, νὰ ζητάει ὁ κόσμος βοήθεια ἀπὸ ἐμένα τὸν ταλαίπωρο. Δὲν βλέπω κάτι τὸ 

καλό  στὸν  ἑαυτό  μου  καὶ  ἀπορῶ  τί  βρίσκουν  οἱ  ἄνθρωποι  καὶ  τρέχουν  σʹ  ἐμένα. 
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Κολοκύθι  μὲ  φλούδα  καρπουζιοῦ  εἶμαι.  στὶς  μέρες  μας  τὸ  κολοκύθι  τὸ  τρῶνε  γιὰ 

καρπούζι, γιατί ἔχει φλούδα καρπουζιοῦ. Ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ἄκρη τοῦ κόσμου καὶ δὲν 

εἶναι σίγουροι, θὰ μὲ βροῦν, δὲν θὰ μὲ βροῦν. Καὶ τὸν ἑαυτό μου τὸν σιχαίνομαι καὶ 

τὸν  κόσμο  τὸν  πονάω.  Ποῦ  ἔχουμε φθάσει!  Ποῦ  κατήντησε  ὁ  κόσμος! Ὁ Προφήτης 

Ἠλίας5  ἀναφέρει  ὅτι  θὰʹ  ρθεῖ  καιρός  ποὺ  οἱ  ἄνθρωποι  θὰ  βροῦν  ἕναν  ποὺ  θὰ  ἔχη 

ἱμάτιο καὶ θὰ τοῦ ποῦν: «Ἔλα νὰ σὲ κάνουμε βασιλιᾶ!». Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθῆ! 

Ὅταν  διαβάζω  τὸν  28ο  Ψαλμό  ποὺ  εἶναι  «Γιʹ  αὐτούς  ποὺ  κινδυνεύουν  στὴν 

θάλασσα»6,  λέω:  «Θεέ  μου,  καὶ  ἡ  στεριά,  ὁ  κόσμος  ὅλος,  ἔγινε  χειρότερη  θάλασσα, 

γιατί πνίγει τὸν κόσμο πνευματικά». Καὶ ὅταν ἔρχεται κόσμος ἀπογοητευμένος, τούς 

διαβάζω  τὸν  93ο  καὶ  τὸν  36ο  Ψαλμό.  «Θεὸς  ἐκδικήσεων  Κύριος,  Θεὸς  ἐκδικήσεων 

ἐπαρρησιάσατο. Ὑψώθητι ὁ κρίνων τὴν γῆν, ἀπόδος ἀνταπόδοσιν τοῖς ὑπερηφάνοις... 

Τὸν λαόν σου, Κύριε, ἐταπείνωσαν καὶ τὴν κληρονομίαν σου ἐκάκωσαν... Καὶ ἐγένετο 

μοί Κύριος εἰς καταφυγήν καὶ ὁ Θεὸς μου εἰς βοηθόν ἐλπίδος μου...». Δίνουν μεγάλη 

παρηγοριά! Μὲ μία ματιά στὸν Οὐρανό θὰ ἄλλαζαν τὰ πράγματα. Ἀλλά βλέπεις, δὲν 

σκέφτονται  τὸν  Θεό  σήμερα  οἱ  ἄνθρωποι.  Γιʹ  αὐτὸ  δὲν  βρίσκεις  ἀνταπόκριση,  δὲν 

μπορεῖς νὰ συνεννοηθῆς. 

Συνέχεια  παρακαλῶ  τὸν  Θεό  νὰ  παρουσιάση  σωστούς  ἀνθρώπους, 

Χριστιανούς, γιὰ νὰ βοηθοῦν τὸν κόσμο, καὶ τούς σωστούς νὰ τούς κρατήση χρόνια. 

Νὰ κάνουμε προσευχή νὰ φωτίση ὁ Θεὸς νὰ βγοῦν ἄλλοι, νέοι ἄνθρωποι, ἁγνοί, νὰ 

βγοῦν Μακκαβαῖοι7, γιατί οἱ τωρινοί καταστρέφουν τὸν κόσμο. Οἱ νεώτεροι μπορεῖ νὰ 

ἔχουν ἀπειρία, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ψευτιά, πονηριά. Νὰ παρακαλοῦμε νὰ φωτίζη ὁ Θεὸς 

ἀνθρώπους ὄχι μόνο στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ αὐτούς ποὺ κυβερνοῦν, νὰ ἔχουν φόβο 

Θεοῦ, γιὰ νὰ μπορέσουν κάτι νὰ ποῦν. Λίγο, μία φωτισμένη κουβέντα ἄν ποῦν, τάκ, 

ἀλλάζουν  μία  κατάσταση.  Ἄν  ποῦν  μία  ἀνοησία,  μπορεῖ  ὁλόκληρο  κράτος  νὰ  τὸ 

τσαλακώσουν.  Μία  ἄσχημη  ἀπόφαση  εἶναι  καταστροφή.  Δὲν  εἶναι  μόνον  ἡ  ὑλική 

δυστυχία, ποὺ πεινοῦν, ποὺ δυστυχοῦν οἱ ἄνθρωποι, ἡ πνευματική δυστυχία εἶναι πιὸ 

μεγάλη. Ἡ προσευχή πολύ θὰ βοηθήση νὰ τούς φωτίση λιγάκι ὁ Χριστός. Παίρνει τὸ 

κατσαβιδάκι  ὁ  Χριστός,  λίγο  ἕνα  στρίψιμο,  μία  βόλτα  πίσω...  ἐντάξει,  ὅλα 

τακτοποιοῦνται.  Σιγά‐σιγά,  ὅταν  ὁ Θεὸς φωτίζη μερικούς  ἀνθρώπους,  τότε  τὸ  κακό 

ἐξευτελίζεται μόνο του. Γιατί τὸ κακό μόνο τοῦ καταστρέφεται, δὲν τὸ καταστρέφει ὁ 

Θεός. Τελικά τὰ πράγματα θὰ ἔρθουν στὴν θέση τους. Βλέπω ὅτι πολλοί ποὺ ἔχουν 

μία θέση καταλαβαίνουν, πονοῦν καὶ ἀγωνίζονται, καὶ ἰδιαίτερα τὸ χαίρομαι! 

 

Στὴν ἐποχή μᾶς λείπουν τὰ παραδείγματα 

  

                                                 
5. Βλ. Ἠσ. 3, 6. 
6. Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης διάβαζε αὐτόν τὸν Ψαλμό γιὰ ὅσους κινδυνεύουν 

στὴν θάλασσα. 
7.  Ἡ  προσωνυμία  «Μακκαβαίος»  δόθηκε  στὸν  Ἰούδα,  ἡγέτη  τῆς  Ἰουδαϊκῆς 

ἐπαναστὰσεως (166 π.Χ.), ἡ ὁποία ἔγινε κατὰ τοῦ Ἀντιόχου Δʹ τοῦ Ἐπιφανοῦς, ἡγεμόνος τοῦ 

βασιλείου  τῶν  Σελευκιδῶν.  Σημαίνει  –  κατὰ  τὴν  πιθανώτερη  ἄποψη  –  αὐτόν  ποὺ 

σφυροκόπησε τούς ἐχθρούς. Τὸ  ἴδιο  ἐπίθετο δόθηκε στὴν συνέχεια καὶ στούς διαδόχους του 

Ἰούδα.  Οἱ  Μακκαβαῖοι  διακρίθηκαν  γιὰ  τός  ἀγῶνες  ὑπέρ  τῆς  πατρώας  πίστεως  καὶ  τῆς 

πολιτικῆς ἐλευθερίας. (Βλ. Στὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Αʹ, Βʹ καὶ Γʹ Μακκαβαίων). 
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–  Γέροντα,  γιατί  ὁ  Ἅγιος  Κύριλλος  Ἱεροσολύμων  λέει  ὅτι  οἱ  Μάρτυρες  τῶν 

ἐσχάτων χρόνων θὰ εἶναι «ὑπέρ πάντας Μάρτυρας»8; 

–  Γιατί  παλιά  εἴχαμε  μεγάλα  ἀναστήματα.  Στὴν  ἐποχή  μᾶς  λείπουν  τὰ 

παραδείγματα – μιλῶ γενικά γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν Μοναχισμό. Τώρα πλήθυναν 

τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία καὶ λιγόστεψαν τὰ βιώματα. Θαυμάζουμε μόνον τούς Ἁγίους 

Ἀθλητές τῆς Ἐκκλησίας μας, χωρίς νὰ καταλαβαίνουμε τὸ πόσο κοπίασαν, γιατί δὲν 

κοπιάσαμε,  γιὰ  νὰ  μπορέσουμε  νὰ  καταλάβουμε  τὸν  κόπο  τους,  γιὰ  νὰ  τούς 

ἀγαπήσουμε  καὶ  νὰ ἀγωνισθοῦμε ἀπὸ φιλότιμο  νὰ  τούς μιμηθοῦμε. Ὁ Καλός Θεὸς 

βέβαια  θὰ  λάβη  ὑπʹ  ὄψιν  Τοῦ  τὴν  ἐποχή  καὶ  τὶς  συνθῆκες  στὶς  ὁποῖες  ζοῦμε  καὶ 

ἀνάλογα θὰ ζητήση. Ἄν λίγο ἀγωνισθοῦμε, θὰ στεφανωθοῦμε περισσότερα ἀπὸ τούς 

παλαιούς. 

Παλιά  ποὺ  ὑπῆρχε  τὸ  ἀγωνιστικό  πνεῦμα  καὶ  ὁ  καθένας  προσπαθοῦσε  νὰ 

μιμηθῆ τὸν ἄλλο, δὲν μποροῦσε νὰ σταθῆ οὔτε τὸ κακό οὔτε ἡ ἀμέλεια. Ἦταν καὶ τὸ 

καλό  πολύ  καὶ  ἀγωνιστικό  πνεῦμα  ὑπῆρχε,  γιʹ  αὐτὸ  ἕνας  ἀμελής  δὲν  μποροῦσε  νὰ 

σταθῆ.  Τὸν  ἔπαιρναν  σβάρνα  οἱ  ἄλλοι.  Θυμᾶμαι,  μία  φορά  στὴν  Θεσσαλονίκη 

περιμέναμε τὰ φανάρια, γιὰ νὰ περάσουμε ἀπὸ τὸ ἕνα πεζοδρόμιο στὸ ἄλλο. Σὲ μία 

στιγμή αἰσθάνθηκα ἕνα κύμα νὰ μὲ σπρώχνη πρὸς τὰ ἐμπρός, γιατί ὅλοι πήγαιναν 

πρὸς τὰ ἐκεῖ. Μόλις ποὺ σήκωνα τὸ πόδι καὶ προχωροῦσα. Θέλω νὰ πῶ δηλαδή ὅτι, 

ὅταν ὅλοι πᾶνε πρὸς ἕνα μέρος, ἕνας, καὶ νὰ μή θέλη νὰ πάη, δυσκολεύεται νὰ μήν 

πάη, γιατί τὸν πάνε οἱ ἄλλοι. Σήμερα, ἄν κάποιος θέλη νὰ ζήση τίμια καὶ πνευματικά, 

δὲν χωράει στὸν κόσμο, δυσκολεύεται. 

Καὶ ἄν δὲν προσέξη, θὰ τὸν πάρη ὁ κατήφορος, τὸ κοσμικό κανάλι. Παλιότερα, 

ἦταν πολύ τὸ καλό, πολλή ἡ ἀρετή, πολύ τὸ καλό παράδειγμα, καὶ τὸ κακό πνιγόταν 

στὸ  πολύ  καλό  καὶ  ἡ  λίγη  ἀταξία  ποὺ  ὑπῆρχε  στὸν  κόσμο  ἤ  στὰ Μοναστήρια  δὲν 

φαινόταν καὶ οὔτε ἔβλαπτε. Τώρα τί γίνεται; Τὸ κακό παράδειγμα εἶναι πολύ, καὶ τὸ 

λίγο καλό ποὺ ὑπάρχει, περιφρονεῖται. Γίνεται δηλαδή τὸ ἀντίθετο, πνίγεται τὸ λίγο 

καλό στὸ πολύ κακό, καὶ ἔτσι κυβερνάει τὸ κακό. 

Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ἤ ἕνα σύνολο ἀνθρώπων ἔχη ἀγωνιστικό πνεῦμα, αὐτὸ 

πολύ βοηθάει. Γιατί,  ὅταν ἕνας προχωράη πνευματικά,  δὲν ὠφελεῖ μόνον τὸν ἑαυτό 

του, ἀλλὰ βοηθάει καὶ τὸν ἄλλον ποὺ τὸν βλέπει. Καὶ ἕνας ποὺ εἶναι χαλαρός, πάλι τὸ 

ἴδιο,  ἐπιδρᾶ  καὶ  στούς ἄλλους. Ὅταν  ὁ  ἕνας  χαλαρώνη,  ὁ  ἄλλος  χαλαρώνη,  τελικά, 

χωρίς νὰ τὸ καταλαβαίνουν, δὲν μένει τίποτε. Γιʹ αὐτὸ τὸ ἀγωνιστικό πνεῦμα πολύ θὰ 

βοηθήση  μέσα  σʹ  αὐτήν  τὴν  χαλάρωση  ποὺ  ὑπάρχει.  Αὐτὸ  θὰ  πρέπη  νὰ  τὸ 

προσέξουμε πολύ, γιατί ἔφθασαν δυστυχῶς σὲ τέτοιο σημεῖο οἱ σημερινοί ἄνθρωποι, 

ποὺ  κάνουν  καὶ  νόμους  ἀκόμη  χαλαρούς  καὶ  τούς  ἐπιβάλλουν  καὶ  στούς 

ἀγωνιζομένους νὰ τούς ἐφαρμόσουν. Γιʹ αὐτὸ οἱ ἀγωνιζόμενοι ὄχι μόνο δὲν πρέπει νὰ 

ἐπηρεάζωνται ἀπὸ τὸ κοσμικό πνεῦμα, ἀλλὰ καὶ νὰ μή συγκρίνουν τὸν ἑαυτό τους μὲ 

τούς  κοσμικούς  καὶ  νομίζουν  ὅτι  εἶναι  ἅγιοι  καὶ  μετά  χαλαρώνουν  καὶ  γίνονται 

χειρότεροι καὶ ἀπὸ τούς πιὸ κοσμικούς. Στὴν πνευματική ζωή δὲν θὰ βάλη κανεὶς γιὰ 

πρότυπό τους κοσμικούς ἀλλὰ τούς Ἁγίους. Καλά εἶναι νὰ παίρνη κάθε ἀρετή καὶ νὰ 

βρίσκη τὸν Ἅγιο ποὺ τὴν εἶχε, νὰ μελετᾶ τὸν βίο του, καὶ τότε θὰ βλέπη ὅτι δὲν ἔχει 

κάνει  τίποτε  καὶ  νὰ  προχωρῆ  μὲ  ταπείνωση.  Στὸ  στὰδιο  αὐτοί  ποὺ  τρέχουν,  δὲν 

                                                 
8. Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Κατηχήσεις, Κατήχηση Φωτιζομένων ΙΕʹ, κέφ. ΙΖʹ, ἔκδ. 

«Ἑτοιμασία», Καρέας 1991, σ. 318. 
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κοιτάζουν πίσω νὰ δοῦν ποὺ βρίσκονται οἱ τελευταῖοι, γιατί, ἄν τὸ κάνουν, θὰ μείνουν 

αὐτοί  τελευταῖοι.  Ὅταν  προσπαθῶ  νὰ  μιμηθῶ  τούς  προχωρημένους,  ἡ  συνείδηση 

λεπτύνεται. Ὅταν ὅμως βλέπω τούς πίσω, δικαιολογῶ τὸν ἑαυτό μου καὶ λέω ὅτι δὲν 

εἶναι σπουδαία τὰ σφάλματά μου ἐν συγκρίσει μὲ τὰ δικά τους. Ἐπαναπαύομαι στὸν 

λογισμό  μου  ὅτι  ὑπάρχει  καὶ  ὁ  κατώτερός  μου.  Ἔτσι  πνίγω  τὴν  συνείδησή  μου  ἤ 

καλύτερα, καταλήγω νὰ ἔχω μία καρδιά σοβαντισμένη, ἀναίσθητη. 

Ὁ γλυκός κατήφορος εἶναι εὔκολος 

 

 – Γιατί, Γέροντα,  ἐνῶ κάνουμε τόσο δύσκολα τὸ καλό, πέφτουμε τόσο εὔκολα 

στὸ κακό; 

 –  Γιατί  γιὰ  τὸ  καλό  πρέπει  πρῶτα  ὁ  ἴδιος  ὁ  ἄνθρωπος  νὰ  βοηθήση,  νὰ 

ἀγωνισθῆ, ἐνῶ στὸ κακό βοηθάει ὁ διάβολος. Ὕστερα, οἱ ἄνθρωποι δὲν μιμοῦνται τὸ 

καλό οὔτε ἔχουν καλούς λογισμούς. Πολλές φορές φέρνω τὸ ἑξῆς παράδειγμα στούς 

λαϊκούς:  «Ἄς  ποῦμε  ὅτι  ἔχω  ἕνα  αὐτοκίνητο  καὶ  λέω  μὲ  τὸν  λογισμό  μου:  Τί  νὰ  τὸ 

κάνω; Ἐγώ μπορῶ νὰ ἐξυπηρετηθῶ καὶ μὲ κάποιον γνωστό μου καὶ μὲ κανένα ταξί 

στὴν ἀνάγκη. Ἄς τὸ δώσω σʹ ἐκεῖνον τὸν οἰκογενειάρχη ποὺ ἔχει πολλά παιδιά, νὰ τὰ 

βγάζη λίγο ἔξω, νὰ τὰ πάη σὲ κανένα Μοναστήρι, νὰ ξεσκᾶνε καὶ νὰ βοηθιοῦνται τὰ 

καημένα;  Ἄν  τὸ  δώσω,  κανένας  δὲν  θὰ  μὲ  μιμηθῆ  σʹ  αὐτό.  Ἄν  ὅμως  ἔχω  ἕνα 

αὐτοκίνητο  ἴδια μάρκα μὲ τὸ δικό σας καὶ ὕστερα ἀλλάξω καὶ πάρω ἄλλη καλύτερη 

μάρκα, νὰ δῆτε, δὲν θὰ κοιμηθῆτε ὅλη νύχτα, γιὰ νὰ βρῆτε ἕναν τρόπο νὰ ἀλλάξετε 

αὐτοκίνητο καὶ νὰ πάρετε καλύτερο, ἴδιο μὲ τὸ δικό μου, καὶ ἄς εἶναι καλά καὶ τὰ δικά 

σας αὐτοκίνητα. Σʹ αὐτή τὴν περίπτωση θὰ πῆτε: «Θὰ πουλήσω, θὰ δανεισθῶ, γιὰ νὰ 

τὸ ἀλλάξω». Ἐνῶ στὴν προηγούμενη περίπτωση κανένας δὲν θὰ μὲ μιμηθῆ, νὰ πεῖ: 

«Τί νὰ τὸ κάνω καὶ ἐγώ τὸ αὐτοκίνητο; ἄς τὸ δώσω», ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ποῦν ὅτι εἶμαι 

καὶ χαμένος». 

Οἱ ἄνθρωποι εὔκολα ἐπηρεάζονται στὸ κακό. Ἐνῶ στὸ βάθος ἀναγνωρίζουν καὶ 

παραδέχονται  τὸ  καλό,  ὅμως  πιὸ  εὔκολα  ἐπηρεάζονται  καὶ  παρασύρονται  ἀπὸ  τὸ 

κακό, γιατί ἐκεῖ κανοναρχεῖ9 τὸ ταγκαλάκι10. Τὸν γλυκό κατήφορο εὔκολα τὸν βρίσκει 

κανείς,  γιατί  ὁ  πειρασμός  δὲν  ἔχει  ἄλλο  τυπικό,  παρά  νὰ  σπρώχνη  στὸν  γλυκό 

κατήφορο τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός ἔχει ἀρχοντιά. Σοῦ λέει: «Αὐτὸ εἶναι τὸ 

καλό», «εἰ τὶς θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν...»11. Δὲν λέει: «Μὲ τὸ ζόρι ἔλα κοντά μου!». Ὁ 

διάβολος ἔχει γυφτιά. Ἀπὸ ʹδω‐ἀπὸ ʹκει τὸν τυλίγει τὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ τὸν πάη ἐκεῖ 

ποὺ  θέλει.  Ὁ  Θεὸς  σέβεται  τὴν  ἐλευθερία  τοῦ  ἀνθρώπου,  γιατί  δὲν  ἔκανε  δούλους 

ἀλλὰ υἱούς. Καὶ παρʹ ὅλο ποὺ ἤξερε ὅτι θὰ ἐπακολουθήση ἡ πτώση,  δὲν τούς ἔκανε 

δούλους.  Προτίμησε  νὰ  ἔρθη,  νὰ  σαρκωθῆ,  νὰ  σταυρωθῆ  καὶ  νὰ  κερδίση  ἔτσι  τὸν 

ἄνθρωπο. Μὲ τὴν ἐλευθερία ὅμως αὐτή ποὺ ἔδωσε ὁ Θεὸς –παρʹ ὅλο ποὺ ὁ διάβολος 

μπορεῖ νὰ κάνη πολύ κακό – δίνεται μία εὐκαιρία γιὰ κοσκίνισμα. Φαίνεται τί κάνει 

κανεὶς μὲ τὴν καρδιά του, φαίνεται καθαρά τὸ πολύ φιλότιμο. 

 

Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει 

                                                 
9.  Δηλαδή  ὑπαγορεύει  στὸν  ἄνθρωπο  τί  νὰ  κάνη.  (Ἀπὸ  τὸ  «Κανονάρχης»:  ὁ 

διατεταγμένος μοναχός νὰ προαναγγέλλη αὐτὸ ποὺ ψάλουν οἱ χοροί τῶν ψαλτῶν). 
10. Ἔτσι ἀποκαλοῦσε ὁ Γέροντας τὸν διάβολο. 
11. Ματθ. 16, 24 
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Στὴν  κατάσταση  ποὺ  εἶναι  σήμερα  οἱ  ἄνθρωποι,  ὅ,τι  τούς  λέει  ὁ  λογισμός 

κάνουν. Ἄλλοι εἶναι μὲ χάπια, ἄλλοι παίρνουν ναρκωτικά... Κάθε τόσο τρεῖς‐τέσσερις 

ξεκινοῦν νὰ κάνουν μία καινούργια θρησκεία. Ἀνάλογα,  λίγα γίνονται,  ἐγκλήματα, 

δυστυχήματα  κ.λπ.  Βοηθάει  ὁ  Θεός.  Ἦρθε  ἕνας  στὸ  Καλύβι  καὶ  μοῦ  λέει:  «Ἔχεις 

καμμιά κιθάρα;». Πίνει χασίς, ἔχει ὄρεξη νὰ μιλάη – δὲν σὲ ρωτάει ἄν ἔχης ἐσύ ὄρεξη – 

θέλει καὶ μία κιθάρα!! Ἄλλοι βαρέθηκαν τὴν ζωή τους καὶ θέλουν νὰ αὐτοκτονήσουν 

ἤ νὰ κάνουν κανένα κακό, γιὰ νὰ γίνη σαματάς. Δὲν εἶναι ὅτι τούς περνάει αὐτὸ σάν 

βλάσφημος λογισμός καὶ τὸν διώχνουν. Βαρέθηκαν τὴν ζωή τους καὶ δὲν ξέρουν τί νὰ 

κάνουν.  Μοῦ  εἶπε  ἕνας:  «Θέλω  νὰ  μὲ  γράψουν  οἱ  ἐφημερίδες  ὅτι  εἶμαι  ἤρωας».  Οἱ 

ἄλλοι  χρησιμοποιοῦν  μερικούς  τέτοιους  καὶ  κάνουν  τὴν  δουλειά  τους.  Πάλι  καλά, 

ἀνάλογα, λίγα γίνονται. 

Τὸ καλό εἶναι ποὺ δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει ὁ Θεός. Ὁ Καλός Θεὸς τὸν σημερινό 

κόσμο τὸν φυλάει μὲ τὰ δύο Του χέρια, παλιότερα μόνο μὲ τὸ ἕνα. Σήμερα, μέσα στούς 

τόσους κινδύνους ποὺ ζῆ ὁ ἄνθρωπος,  ὁ Θεὸς  τὸν φυλάει  ὅπως ἡ μάνα τὸ μικρό  τὸ 

παιδί, ὅταν ἀρχίζη νὰ περπατάη. Τώρα μᾶς βοηθοῦν πιὸ πολύ ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, 

οἱ Ἅγιοι, ἀλλὰ δὲν τὸ καταλαβαίνουμε. Ποῦ θὰ ἦταν ὁ κόσμος, ἄν δὲν βοηθοῦσαν!... 

Τὸ μεγαλύτερο ποσοστό τῶν ἀνθρώπων παίρνει χάπια καὶ εἶναι σὲ μία κατάσταση... 

Ἄλλος  μεθυσμένος,  ἄλλος  ἀπογοητευμένος,  ἄλλος  ζαλισμένος.  Ἄλλος  ἀπὸ  τούς 

πόνους ξενυχτισμένος. Ὅλοι αὐτοί βλέπεις νὰ δοηγοῦν αὐτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, νὰ 

κάνουν  ἐπικίνδυνες  δουλειές,  νὰ  χειρίζωνται  ἐπικίνδυνα  μηχανήματα.  Εἶναι  ὅλοι 

αὐτοί  σὲ  κατάσταση νὰ  ὁδηγοῦν; Μποροῦσε  νὰ  εἶχε  σακατευθῆ  ὁ  κόσμος. Πῶς μᾶς 

φυλάει ὁ Θεὸς καὶ δὲν τὸ καταλαβαίνουμε! 

Παλιά, θυμᾶμαι, πήγαιναν οἱ γονεῖς μας στὰ χωράφια καὶ πολλές φορές μᾶς 

ἄφηναν στὴν γειτόνισσα νὰ μᾶς προσέχη μαζί μὲ τὰ παιδιά τὰ δικά της. Ἀλλά τότε 

ἦταν ἰσορροπημένα τὰ παιδιά. Μία ματιά ἔρειχνε ἡ γειτόνισσα καὶ ἔκανε τὶς δουλειές 

της καὶ ἐμεῖς παίζαμε ἥσυχα. Ἔτσι καὶ ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, οἱ Ἅγιοι παλιά μὲ μία 

ματιά παρακολουθοῦσαν τὸν κόσμο. Σήμερα καὶ ὁ Χριστός καὶ ἡ Παναγία καὶ οἱ Ἅγιοι 

τὸν  ἕναν  πιάνουν  ἀπὸ  ʹδω,  τὸν  ἄλλον  ἀπὸ  ʹκει,  γιατί  οἱ  ἄνθρωποι  δὲν  εἶναι 

ἰσορροπημένοι.  Τώρα  εἶναι  μία  κατάσταση... Θεὸς φυλάξοι!  Σάν μία μητέρα  νὰ  ἔχη 

δύο‐τρία προβληματικά παιδιά,  τὸ  ἕνα λίγο  χαζούλικο,  τὸ ἄλλο λίγο ἀλλοίθωρο,  τὸ 

ἄλλο λίγο ἀνάποδο, νὰ ἔχη καὶ κανά‐δύο της γειτόνισσας νὰ τὰ προσέχη, καὶ τὸ ἕνα 

νὰ ἀνεβαίνη ψηλά καὶ νὰ κινδυνεύη νὰ πέση κάτω, τὸ ἄλλο νὰ παίρνη τὸ μαχαίρι νὰ 

κόψη τὸν λαιμό του, τὸ ἄλλο νὰ πάη νὰ κάνη κακό στὸ ἄλλο, καὶ αὐτή συνέχεια νὰ 

βρίσκεται σὲ ἐγρήγορση, νὰ τὰ παρακολουθῆ, καὶ ἐκεῖνα νὰ μήν καταλαβαίνουν τὴν 

ἀγωνία  της.  Ἔτσι  καὶ  ὁ  κόσμος  δὲν  καταλαβαίνει  τὴν  βοήθεια  τοῦ  Θεοῦ.  Μὲ  τόσα 

ἐπικίνδυνα μέσα ποὺ ὑπάρχουν σήμερα θὰ εἶχε σακατευθῆ, ἄν δὲν βοηθοῦσε ὁ Θεός. 

Ἀλλά ἔχουμε καὶ Πατέρα τὸν Θεό καὶ Μάνα τὴν Παναγία καὶ ἀδέλφια τούς Ἁγίους 

καὶ τούς Ἀγγέλους, ποὺ μᾶς προστατεύουν. 

Πόσο  μισεῖ  ὁ  διάβολος  τὸ  ἀνθρώπινο  γένος  καὶ  θέλει  νὰ  τὸ  ἐξαφανίση!  Καὶ 

ἐμεῖς ξεχνοῦμε μὲ ποιόν παλεύουμε. Νὰ ξέρατε πόσες φορές ὁ διάβολος τύλιξε τὴν γῆ 

μὲ τὴν οὐρά του, γιὰ νὰ τὴν καταστρέψη! Δὲν τὸν ἀφήνει ὅμως ὁ Θεός, τοῦ χαλάει τὰ 

σχέδια. Καὶ τὸ κακό ποὺ πάει νὰ κάνη τὸ ταγκαλάκι, ὁ Θεὸς τὸ ἀξιοποιεῖ καὶ βγάζει 

μεγάλο καλό. Ὁ διάβολος τώρα ὀργώνει, ὁ Χριστός ὅμως θὰ σπείρη τελικά. 
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ό. 

                                                

Καὶ πάντα βλέπουμε ὅτι ὁ Καλός Θεὸς στὶς μεγάλες δοκιμασίες δὲν ἀφήνει νὰ 

περάσουν  περισσότερες  ἀπὸ  τρεῖς  γενιές,  γιὰ  νὰ  ὑπάρχη  προζύμι.  Πρίν  τὴν 

Βαβυλώνια  αἰχμαλωσία12  οἱ  Ἰσραηλίτες  ἔρριξαν  σὲ  ἕνα  ξεροπήγαδο  τὴν φωτιά  ἀπὸ 

τὴν  τελευταία  θυσία  ποὺ  ἔκαναν,  ὥστε  νὰ  βροῦν  μετά  ἀπὸ  τὴν  ἴδια  φωτιά  καὶ  νὰ 

ἀρχίσουν  πάλι  τὶς  θυσίες.  Καὶ  πράγματι,  μετά  ἀπὸ  ἑβδομήντα  χρόνια,  ὅταν 

ἐπέστρεψαν, βρῆκαν ἀπὸ ἐκείνη τὴν φωτιά καὶ ἄρχισαν τὶς θυσίες. Σὲ κάθε δύσκολη 

περίοδο δὲν παρασύρονται ὅλοι. Ὁ Θεὸς διατηρεῖ μία ζύμη γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιές. Οἱ 

Κομμουνιστές  δούλεψαν  ἑβδομήντα  πέντε  χρόνια  καὶ  κράτησαν  ἑβδομήντα  πέντε 

χρόνια, πάλι τρεῖς γενιές. Οἱ Σιωνιστές πόσα χρόνια ἔχουν ποὺ δουλεύουν, ἀλλὰ οὔτε 

ἑπτά χρόνια δὲν θὰ κρατήσουν. 

Ἔρχονται δύσκολα χρόνια 

 

Ὁ  Θεὸς  ἐπιτρέπει  νὰ  γίνη  τώρα  ἕνα  τράνταγμα  γερό.  Ἔρχονται  δύσκολα 

χρόνια.  Θὰ  ἔχουμε  δοκιμασίες  μεγάλες...  Νὰ  τὸ  πάρουμε  στὰ  σοβαρά,  νὰ  ζήσουμε 

πνευματικά. Οἱ περιστὰσεις μᾶς ἀναγκάζουν καὶ θὰ μᾶς ἀναγκάσουν νὰ δουλέψουμε 

πνευματικά. Καλό ὅμως εἶναι νὰ τὸ κάνουμε χαρούμενα καὶ προαιρετικά καὶ ὄχι ἀπὸ 

θλίψεις, ἀναγκαστικά. Πολλοί Ἅγιοι θὰ παρακαλοῦσαν νὰ ζοῦσαν στὴν ἐποχή μας, 

γιὰ νὰ ἀγωνισθοῦν. Ἐγώ χαίρομαι ποὺ ἀπειλοῦν μερικοί νὰ μὲ ξεκάνουν, ἐπειδή μιλῶ 

καὶ  τούς χαλῶ τὰ σχέδια. Ὅταν ἀργά τὸ βράδυ ἀκούω στὸ Καλύβι νὰ πηδοῦν μέσα 

ἀπὸ  τὸν  φράχτη,  χτυπάει  γλυκά  ἡ  καρδιά  μου.  Ἀλλά  ὅταν  φωνάζουν:  «Ἦρθε 

τηλεγράφημα, νὰ κάνης προσευχή γιὰ τὸν τάδε ἄρρωστο», λέω: «Αὐτὸ ἦταν; Πάει καὶ 

αὐτή ἡ εὐκαιρία!...» Ὄχι ὅτι βαρέθηκα τὴν ζωή μου, ἀλλὰ τὸ χαίρομαι. Νὰ χαιρώμαστε 

ποὺ μᾶς δίνεται αὐτή ἡ εὐκαιρία σήμερα. Εἶναι πολύ μεγάλος μισθός. 

Παλιά,  ὅταν  γινόταν  ἕνας  πόλεμος,  ἦταν  ἐν  ἀμύνη  κανεὶς  καὶ  πήγαινε  νὰ 

ἀγωνισθῆ,  νὰ πολεμήση,  γιὰ νὰ ὑπερασπιστή  τὴν Πατρίδα  του,  τὸ  ἔθνος  του.  Τώρα 

δὲν  πᾶμε  νὰ  ὑπερασπίσουμε  τὴν  Πατρίδα  μας  ἤ  νὰ  ἀγωνισθοῦμε,  γιὰ  νὰ  μή  μᾶς 

κάψουν  οἱ  βάρβαροι  τὰ  σπίτια  μας  ἤ  νὰ  μή  μᾶς  πάρουν  τὴν  ἀδελφή  μας  καὶ  μᾶς 

ἀτιμάσουν, οὔτε πᾶμε γιὰ ἕνα ἔθνος ἤ γιὰ μία ἰδεολογία. Τώρα πᾶμε ἤ γιὰ τὸν Χριστό 

ἤ  γιὰ  τὸν  διάβολο.  Εἶναι  καθαρό  μέτωπο.  Στὴν  Κατοχή  γινόσουν  ἥρωας,  γιατί  δὲν 

χαιρετοῦσες  ἕναν  Γερμανό.  Τώρα  γίνεσαι  ἥρωας,  γιατί  δὲν  χαιρετᾶς  τὸν  διάβολο. 

Πάντως  θὰ  δοῦμε  φοβερά  γεγονότα.  Θὰ  δοθοῦν  πνευματικές  μάχες.  Οἱ  Ἅγιοι  θὰ 

ἁγιασθοῦν  περισσότερο  καὶ  οἱ  ρυπαροί  θὰ  γίνουν  ρυπαρώτεροι13.  Νιώθω  μέσα  μου 

μία παρηγοριά. Μία μπόρα εἶναι καὶ ὁ ἀγώνας ἔχει ἀξία, γιατί τώρα δὲν ἔχουμε ἐχθρό 

τὸν Ἀλή Πασά ἤ τὸν Χίτλερ ἤ τὸν Μουσουλίνι, ἀλλὰ τὸν διάβολο. Γιʹ αὐτὸ θὰ ἔχουμε 

καὶ οὐράνιο μισθ

Ὁ Θεὸς ἄς ἀξιοποιήση τὸ κακό σὲ καλό σάν Καλός Θεός. 

Ἀμήν. 

 

 

 
12. Βλ. Βʹ Μακ. 1, 19‐22. 
13. Βλ. Ἀποκ. 22, 11 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Α’  «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη»   ‐ 22 ‐ 

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ 

 

 

ʺΦαρμάκι γευόμαστε, ὅταν ζοῦμε μακριά ἀπὸ τὸν γλυκύ Ἰησοῦʺ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1‐ Ἡ ἁμαρτία ἔγινε μόδα 

 

–  Γέροντα,  εἴπατε  σὲ  κανέναν  ὅτι  θὰ  γίνη  πόλεμος;  Ἔτσι  ἀκούσαμε.  Εἶναι 

ἀλήθεια; 

– Ἐγώ δὲν λέω τίποτε καὶ ὁ κόσμος λέει ὅ,τι θέλει. Καὶ νὰ ξέρω κάτι, ποῦ νὰ τὸ 

πῶ; 

– Τί βάρβαρο πράγμα, Γέροντα, ὁ πόλεμος! 

– Ἄν οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶχαν αὐτήν τὴν ... «εὐγένεια» τῆς ἁμαρτίας, δὲν θὰ ἔφθα‐

ναν σʹ αὐτὸ τὸ βάρβαρο. Πιὸ βάρβαρο ἀκόμη εἶναι ἡ ἠθική καταστροφή. Διαλύονται 

ψυχικά καὶ σωματικά οἱ ἄνθρωποι. Μοῦ ἔλεγε κάποιος: «Λένε γιὰ τὴν Ἀθήνα, «ζού‐

γκλα‐ζούγκλα»  καὶ  κανεὶς  δὲν  φεύγει  ἀπὸ  ʹκει!  Ὅλοι  «ζούγκλα»  τὴν  λένε  καὶ  ὅλοι 

στὴν ζούγκλα μαζεύονται». Πῶς ἔχουν γίνει οἱ ἄνθρωποι! Σάν τὰ ζῶα! Τὰ ζῶα ξέρετε 

τί  κάνουν;  Στὴν ἀρχή μπαίνουν στὸν σταῦλο,  κοπρίζουν,  οὐροῦν... Μετά ἀρχίζει  νὰ 

χωνεύη ἡ κοπριά. Μόλις ἀρχίζη νὰ χωνεύη, αἰσθάνονται μία ζεστασιά. Δὲν τὰ κάνει 

καρδιά νὰ φύγουν ἀπὸ τὸν σταῦλο, ἀναπαύονται. Ἔτσι καὶ οἱ ἄνθρωποι, θέλω νὰ πῶ, 

νιώθουν  τὴν  ζεστασιά  τῆς  ἁμαρτίας,  καὶ  δὲν  τούς  κάνει  καρδιά  νὰ  φύγουν.  Κατα‐

λαβαίνουν  ὅτι  βρωμάει,  ἀλλὰ  ἀπὸ  τὴν  ζεστασιά  ἐκείνη  δὲν  τούς  κάνει  καρδιά  νὰ 

φύγουν.  Νά,  ἄν  μπή  τώρα  ἕνας  μέσα  στὸν  σταῦλο,  δὲν  μπορεῖ  νὰ  ἀντέξη  ἀπὸ  τὴν 

μυρωδιά.  Ὁ  ἄλλος  ποὺ  εἶναι  συνέχεια  στὸν  σταῦλο  δὲν  ἐνοχλεῖται,  ἔχει  συνηθίσει 

πλέον. 

 – Γέροντα, μερικοί λένε: «Μήπως μόνο σήμερα ἁμαρτάνει ὁ κόσμος; Καὶ στὴν 

Ρώμη παλιά τί γινόταν!...» 

–  Μά  στὴν  Ρώμη  ἦταν  εἰδωλολάτρες  στὸ  κάτω‐κάτω.  Καὶ  αὐτὰ    ποὺ  λέει  ὁ 

Ἀπόστολος Παῦλος14  ἦταν  γιὰ  τούς  εἰδωλολάτρες  ποὺ  εἶχαν  βαπτισθῆ,  ἀλλὰ  εἶχαν 

κακές συνήθειες. Νὰ μήν παίρνουμε γιὰ παράδειγμα τὸν ξεπεσμό ἀπὸ κάθε ἐποχή. 

Σήμερα  τὴν  ἁμαρτία  τὴν  ἔκαναν  μόδα.  Βλέπεις,  ὀρθόδοξο  ἔθνος  ἐμεῖς  καὶ  πῶς 

εἴμαστε! Πόσο μᾶλλον οἱ ἄλλοι! Καὶ τὸ κακό εἶναι ποὺ οἱ σημερινοί ἄνθρωποι, ἐπειδή 

ἡ ἁμαρτία ἔχει γίνει μόδα, ἄν δοῦν ἕναν νὰ μήν ἀκολουθῆ τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς, νὰ 

μήν  ἁμαρτάνη,  νὰ  εἶναι  λίγο  εὐλαβεῖς,  τὸν  λένε  καθυστερημένο,  ὀπισθοδρομικό. 

Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι τὸ νὰ μήν ἁμαρτάνουν τὸ θεωροῦν προσβολή καὶ τὴν ἁμαρτία τὴν 

θεωροῦν  πρόοδο.  Αὐτὸ  εἶναι  τὸ  χειρότερο  ἀπὸ  ὅλα.  Ἄν  οἱ  σημερινοί  ἄνθρωποι  ποὺ 

ζοῦν  στὴν  ἁμαρτία  τουλάχιστον  τὸ  ἀναγνώριζαν,  θὰ  τούς  ἐλεοῦσε  ὁ  Θεός,  Ἀλλά 

δικαιολογοῦν  τὰ  ἀδικαιολόγητα  καὶ  ἐγκωμιάζουν  τὴν  ἁμαρτία.  Αὐτὸ  εἶναι  καὶ  ἡ 

μεγαλύτερη  βλασφημία  κατὰ  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος,  τὴν  ἁμαρτία  νὰ  τὴν  θεωροῦν 

πρόοδο καὶ τὸ ἠθικό νὰ τὸ λένε κατεστημένο. Γιʹ αὐτὸ ἔχουν μεγάλο μισθό, μεγάλη 

ἀξία, αὐτοί ποὺ ἀγωνίζονται στὸν κόσμο καὶ διατηροῦν καθαρή ζωή. 

Παλιά, ἄν ἕνας ἦταν διεστραμμένος ἤ μέθυσος, ντρεπόταν νὰ βγῆ στὴν ἀγορά, 

γιατί θὰ τὸν περιφρονοῦσαν. Ἡ μία, ἄν ἦταν λιγάκι παραστρατημένη, δὲν τολμοῦσε 

νὰ  βγῆ  ἔξω.  Καὶ  ἦταν  κατὰ  κάποιο  τρόπο  αὐτὸ  ἕνα  φρένο.  Σήμερα,  ἄν  εἶναι  ἕνας 

σωστός,  μία  κοπέλα  λ.χ.  ἄν  ζῆ  μὲ  εὐλάβεια,  λένε:  «Βρέ,  ποῦ  ζῆ  αὐτή!».  Ἀλλά  καὶ 

                                                 
14. Βλ. Ρωμ. 1, 24‐32 
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γενικά,  ἄν  οἱ  κοσμικοί  ἔκαναν  μία  ἁμαρτία,  οἱ  καημένοι,  αἰσθάνονταν  τὴν 

ἁμαρτωλότητά τους, ἔσκυβαν καὶ λίγο τὸ κεφαλάκι τους καὶ δὲν εἰρωνεύονταν ἕναν 

ποὺ ζοῦσε πνευματικά, ἀντίθετα τὸν καμάρωναν. Τώρα οὔτε ἐνοχή αἰσθάνονται οὔτε 

σεβασμός ὑπάρχει. Τὰ ἰσοπέδωσαν ὅλα. Ἄν ἕνας δὲν ζῆ κοσμικά, τὸν κοροϊδεύουν. 

 

Ἡ συνείδηση ἐλέγχει 

 

Στὴν Γαλλία, παρʹ ὅλο ποὺ εἶναι κράτος προοδευμένο – δὲν εἶναι ὑπανάπτυκτο 

–,  τελευταία15  ὀγδόντα  χιλιάδες  ἔγιναν Μουσουλμάνοι.  Γιατί;  Γιατί  ἔχουν  κάνει  τὴν 

ἁμαρτία μόδα. Βλέπεις ὅμως, ἐλέγχονται καὶ θέλησαν νὰ ἀναπαύσουν τὴν συνείδησή 

τους.  Καὶ  ὅπως  οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες,  γιὰ  νὰ  δικαιολογοῦν  τὰ πάθη  τους,  εἶχαν  βρεῖ 

τούς δώδεκα θεούς, ἔτσι καὶ αὐτοί ἔψαξαν νὰ βροῦν μία θρησκεία ποὺ νὰ δικαιολογεῖ 

τὰ  πάθη  τους,  γιὰ  νὰ  τούς  ἀναπαύση  σʹ  αὐτὸ  τὸ  θέμα.  Ὁ Μουσουλμανισμός  κατὰ 

κάποιο  τρόπο  τούς  ἐξυπηρετεῖ.  Ἐπιτρέπει  νὰ  πάρουν  ὅσες  γυναῖκες  θέλουν, 

ὑπόσχεται στὴν ἄλλη ζωή ἕνα βουνό πιλάφι, μία λίμνη γιαούρτι, ἕνα ποτάμι μέλι! Καὶ 

ὅσες  ἁμαρτίες  καὶ  νὰ  ἔχουν,  ἅμα  τούς  λούσουν  μὲ  ζεστό  νερό,  ὅταν  πεθάνουν, 

καθαρίζονται!  Πᾶνε  στὸν  Ἀλλάχ  καθαροί!  Τί  ἄλλο  θέλουν;  Ὅλα  βολικά!  Ἀλλά  οἱ 

Γάλλοι  δὲν  θὰ  βροῦν  ἀνάπαυση.  Πᾶνε  νὰ  ἀναπαυθοῦν,  ἀλλὰ  δὲν  θὰ  ἀναπαυθοῦν, 

γιατί τὰ πάθη δὲν δικαιολογοῦνται. 

Ὁτιδήποτε  καὶ  ἄν  κάνουν  οἱ  ἄνθρωποι,  καὶ  ἀναίσθητοι  νὰ  εἶναι,  πάλι 

ἀνάπαυση δὲν βρίσκουν, πᾶνε νὰ δικαιολογήσουν τὰ ἀδικαιολόγητα, ἀλλὰ ἐσωτερικά 

βασανίζονται,  εἶναι ἀγριεμένοι.  Γιʹ αὐτὸ ζητοῦν ψυχαγωγίες,  τρέχουν στὰ νταούλια, 

μεθοῦν, βλέπουν τηλεόραση. Χαζεύουν δηλαδή, γιὰ νὰ ξεχνιοῦνται, γιατί ἐλέγχονται. 

Καὶ ὅταν κοιμοῦνται, λές ὅτι ἡσυχάζουν; Ὑπάρχει συνείδηση, βλέπεις. Ἡ πρώτη Ἁγία 

Γραφή  ποὺ  ἔδωσε  ὁ  Θεὸς  στούς  Πρωτοπλάστους  εἶναι  ἡ  συνείδηση,  καὶ  ἐμεῖς  τὴν 

ξεσηκώνουμε  φωτοτυπία  τώρα  ἀπὸ  τούς  γονεῖς  μας.  Ὅσο  καὶ  ἄν  τὴν  καταπατήση 

κανεὶς  τὴν  συνείδησή  του,  πάλι  μέσα  τοῦ  ἐλέγχεται.  Γιʹ  αὐτὸ  λένε:  «Τὸν  τρώει  τὸ 

σαράκι». Ναί, δὲν ὑπάρχει γλυκύτερο πράγμα ἀπὸ τὸ νὰ ἔχη κανεὶς ἀναπαυμένη τὴν 

συνείδησή του. Φτερά νιώθει μέσα του, πετάει. 

 

Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν Θεό εἶναι κόλαση 

 

Δὲν  θυμᾶμαι  μέρα  νὰ  μήν  ἔχη  παρηγοριά  θεϊκή.  Διακοπές  γίνονται  μερικές 

φορές  καὶ  τότε  νιώθω ἄσχημα,  καὶ  ἔτσι  μπορῶ νὰ  καταλάβω πόσο ἄσχημα  ζοῦν  οἱ 

περισσότεροι ἄνθρωποι ποὺ εἶναι ἀπαρηγόρητοι, γιατί εἶναι ἀπομακρυσμένοι ἀπὸ τὸν 

Θεό.  Ὅσο  ἀπομακρύνεται  κανεὶς  ἀπὸ  τὸν  Θεό,  τόσο  πιὸ  δύσκολα  γίνονται  τὰ 

πράγματα. Μπορεῖ νὰ μήν ἔχη κανεὶς τίποτα, ἅμα ἔχη τὸν Θεό, δὲν θέλει τίποτε! Αὐτὸ 

εἶναι!  Ἐνῶ,  ἄν  τὰ  ἔχη  ὅλα,  ἅμα  δὲν  ἔχη  τὸν Θεό,  εἶναι  μέσα  τοῦ  βασανισμένος.  Γιʹ 

αὐτό, ὅσο μπορεῖ κανείς, νὰ πλησιάση τὸν Θεό, Μόνον κοντά στὸν Θεό βρίσκει κανεὶς 

τὴν πραγματική καὶ αἰώνια χαρά. Φαρμάκι  γευόμαστε,  ὅταν  ζοῦμε μακριά ἀπὸ  τὸν 

γλυκύ  Ἰησοῦ. Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  ἀπὸ  παλιάνθρωπος  γίνη  ἄνθρωπος,  βασιλόπουλο, 

τρέφεται μὲ τὴν θεία ἡδονή, μὲ τὴν οὐράνια γλυκύτητα, καὶ νιώθει τὴν παραδεισένια 

ἀγαλίαση, αἰσθάνεται ἀπὸ ʹδω ἕνα μέρος τῆς χαρᾶς τοῦ Παραδείσου. Ἀπὸ τὴν μικρή 

                                                 
15. Εἰπώθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1988 
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παραδεισένια  χαρὰ  καθημερινά  προχωράει  στὴν  μεγαλύτερη  καὶ  ἀναρωτιέται  ἄν 

ὑπάρχη  κάτι  ἀνώτερο  στὸν  Παράδεισο  ἀπὸ  αὐτὸ  ποὺ  ζῆ  ἐδῶ.  Εἶναι  τέτοια  ἡ 

κατάσταση ποὺ ζῆ, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ κάνη καμμιά ἐργασία. Τὰ γόνατά του λυγίζουν 

σάν λαμπάδες ἀπὸ τὴν θεία ἐκείνη θερμότητα καὶ γλυκύτητα, ἡ καρδιά τοῦ σκιρτάει 

καὶ  πάει  νὰ  σπάσει  τούς  τσατμάδες16,  γιὰ  νὰ  φύγη,  γιατί  ἡ  γῆ  καὶ  τὰ  γήινά  της 

φαίνονται χαμένα πράγματα. 

Ὁ ἄνθρωπος πρῶτα εἶχε ἐπικοινωνία μὲ τὸν Θεό. Μετά ὅμως, ὅταν ἀπομακρύν‐

θηκε ἀπὸ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἦταν σάν ἕναν ποὺ ζοῦσε μέσα σὲ παλάτι καὶ ὕστερα 

βρέθηκε γιὰ πάντα ἔξω ἀπὸ τὸ παλάτι καὶ τὸ ἔβλεπε ἀπὸ μακριά καὶ ἔκλαιγε. Ὅπως 

τὸ  παιδάκι,  ὅταν  ἀπομακρυνθῆ  ἀπὸ  τὴν  μάνα  του,  ὑποφέρει,  ἔτσι  καὶ  ὁ  ἄνθρωπος, 

ὅταν  ἀπομακρυνθῆ  ἀπὸ  τὸν  Θεό,  ὑποφέρει,  βασανίζεται.  Ἡ  ἀπομάκρυνση  τοῦ 

ἀνθρώπου ἀπὸ  τὸν Θεό  εἶναι  κόλαση. Ὁ  διάβολος κατόρθωσε νὰ ἀπομακρύνη  τούς 

ἀνθρώπους τόσο πολύ ἀπὸ τὸν Θεό, ὥστε νὰ φθάσουν στὸ σημεῖο νὰ λατρεύουν τὰ 

ἀγάλματα  καὶ  νὰ  θυσιάζουν  τὰ  παιδιά  τους  στὰ  ἀγάλματα.  Φοβερό!  Καὶ  ποὺ  τούς 

βρίσκουν τόσους θεούς οἱ δαίμονες! Θεὸς Χαμῶς17!... Μόνον τὸ ὄνομά του νὰ ἀκούσης, 

φθάνει!  Ὁ  πιὸ  βασανισμένος  ὅμως  εἶναι  ὁ  διάβολος,  γιατί  εἶναι  ὁ  πιὸ 

ἀπομακρυσμένος ἀπὸ τὸν Θεό, ἀπὸ τὴν ἀγάπη. Ἀλλά, ἄν φύγη ἡ ἀγάπη, μετά εἶναι 

κόλαση. Ἀντίθετό της ἀγάπης τί εἶναι; Ἡ κακία, κακία ἴσον βάσανο. 

Ἕνας  ποὺ  εἶναι  ἀπομακρυσμένος  ἀπὸ  τὸν  Θεό,  δέχεται  τὴν  δαιμονική 

ἐπίδραση. Ἐνῶ αὐτός ποὺ εἶναι κοντά στὸν Θεό, δέχεται τὴν θεία Χάρη. Ὅποιος ἔχει 

Χάρη Θεοῦ,  θὰ  τοῦ δοθῆ καὶ ἄλλη.  καὶ  ὅποιος  ἔχει  λίγη καὶ  τὴν περιφρονεῖ,  θὰ  τοῦ 

ἀφαιρεθῆ καὶ αὐτή18. ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ λείπει ἀπὸ τούς σημερινούς ἀνθρώπους, γιατί 

μὲ τὴν ἁμαρτία πετᾶνε καὶ τὴν λίγη ποὺ ἔχουν. Καὶ ὅταν φύγη ἡ θεία Χάρις, ὁρμοῦν 

ὅλοι οἱ δαίμονες μέσα στὸν ἄνθρωπο. 

Ἀνάλογα  μὲ  τὴν  ἀπομάκρυνσή  τους  ἀπὸ  τὸν  Θεό  οἱ  ἄνθρωποι  αἰσθάνονται  σʹ 

αὐτήν τὴν ζωή στενοχώρια καὶ στὴν ἄλλη ζωή θὰ ζοῦν τὴν αἰώνια στενοχώρια. Γιατί ἀπὸ 

αὐτήν τὴν ζωή γεύεται κανείς, σὲ κάποιο βαθμό, ἀνάλογα μὲ τὸ πόσο ζῆ σύμφωνα μὲ τὸ 

θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἕνα μέρος τῆς χαρᾶς τοῦ Παραδείσου. Ἤ θὰ ζήσουμε ἕνα μέρος τῆς 

χαρᾶς τοῦ Παραδείσου ἀπὸ ἐδῶ,  καὶ θὰ πᾶμε καὶ στὸν Παράδεισο,, ἤ θὰ ζήσουμε ἕνα 

μέρος  τῆς  κολάσεως  καὶ  –  Θεὸς  φυλάξοι!  –  θὰ  πᾶμε  στὴν  κόλαση.  Παράδεισος  ἴσον 

καλωσύνη..  Κόλαση  ἴσον  κακωσύνη.  Κάνει  κανεὶς  μία  καλωσύνη,  αἰσθάνεται  χαρά. 

Κάνει  μία  στραβοξυλιά,  ὑποφέρει.  Ὅσο  περισσότερο  καλό  κάνει,  τόσο  περισσότερο 

ἀγάλλεται.  Ὅσο  περισσότερο  κακό  κάνει,  τόσο  περισσότερο  ὑποφέρει  ἡ  ψυχή  του.  ὁ 

κλέφτης νιώθει χαρά;  δὲν νιώθει χαρά. Ἐνῶ αὐτός ποὺ κάνει καλωσύνες νιώθει χαρά. 

Καὶ νὰ βρῆ κανεὶς κάτι στὸν δρόμο, ἄν τὸ κρατήση καὶ πῆ ὅτι εἶναι δικό του, ἀνάπαυση 

δὲν θὰ ἔχη! Οὔτε ξέρει σὲ ποιόν ἀνήκει οὔτε ἀδίκησε κάποιον οὔτε τὸ κλέβει, καὶ ὅμως 

δὲν ἀναπαύεται. Πόσο μᾶλλον νὰ τὸ κλέψη! Ἀκόμη καὶ ὅταν κανεὶς λαμβάνη, πάλι δὲν 

νιώθει τὴν χαρὰ ποὺ νιώθει ὅταν δίνη. Πόσο μᾶλλον ὅταν κλέβη ἤ ὅταν ἀδικῆ, νὰ νιώθη 

                                                 
16. Τσατμάς  (λέξη τουρκική)  : λεπτός τοῖχος κατασκευασμένος μὲ δοκούς τῶν ὁποίων 

τὰ  διάκενα  συμπληρώνονται  μὲ  πλίνθους  ἤ  ξύλινες  πήχεις  καὶ  ἐπικαλύπτονται  μὲ 

ἀσβεστοκονίαμα. (Ὁ Γέροντας μεταφορικά ὀνομάζει ἔτσι τὸν θώρακα). 
17. Θεὸς τῶν Μωαβιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἦταν οἱ ἀπόγονοί του Μωάβ, τοῦ μεγαλύτερου γυιοῦ 

τοῦ Λώτ. Βλ. Γʹ Βασ. 11, 5. 
18. Βλ. Λουκ. 19, 26 
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χαρά!  Γιʹ  αὐτό,  βλέπεις,  οἱ  ἄνθρωποι  μὲ  τὴν  ἀδικία  τί  πρόσωπα  ἔχουν,  τί  γκριμάτσες 

κάνουν! 

 

Σὲ ὅποιο ἀφεντικό δουλεύεις ἀπὸ αὐτὸ θὰ πληρωθῆς 

 

Οἱ  ἀπομακρυσμένοι  ἄνθρωποι  ἀπὸ  τὸν Θεό  πάντα  ἀπαρηγόρητοι  βρίσκονται 

καὶ διπλά βασανίζονται. Ὅποιος δὲν πιστεύει στὸν Θεό καὶ στὴν μέλλουσα ζωή, ἐκτός 

ποὺ μένει  ἀπαρηγόρητος,  καταδικάζει  καὶ  τὴν ψυχή  τοῦ  αἰώνια.  Σὲ  ὅποιο  ἀφεντικό 

δουλεύεις,  ἀπὸ ἀτό θὰ πληρωθῆς. Ἄν  δουλεύης στὸ μαῦρο ἀφεντικό,  σοῦ κάνει  τὴν 

ζωή μαύρη ἀπὸ ἐδῶ. Ἄν δουλεύης στὴν ἁμαρτία, θὰ πληρωθῆς ἀπὸ τὸν διάβολο. Ἄν 

ἐργάζεσαι τὴν ἀρετή, θὰ πληρωθεῖς ἀπὸ τὸν Χριστό. Καὶ ὅσο ἐργάζεσαι στὸν Χριστό, 

τόσο  θὰ  λαμπικάρεσαι,  θὰ  ἀγάλλεσαι.  Ἀλλά  ἐμεῖς  λέμε:  «Χαμένο  τὸʹ  χοῦμε  νὰ 

ἐργασθοῦμε στὸν Χριστό;». Μά εἶναι φοβερό! Νὰ μήν ἀναγνωρίζουμε τὴν θυσία τοῦ 

Χριστοῦ  γιὰ  τὸν  ἄνθρωπο!  Σταυρώθηκε  ὁ  Χριστός,  γιὰ  νὰ  μᾶς  λυτρώση  ἀπὸ  τὴν 

ἁμαρτία,  γιὰ νὰ ἐξαγνισθῆ ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος.  Τί  ἔκανε ὁ Χριστός γιὰ μας;  τί 

κάνουμε ἐμεῖς γιὰ τὸν Χριστό; 

Ὁ κόσμος θέλει νὰ ἁμαρτάνη καὶ θέλει τὸν Θεό καλό. Αὐτός νὰ μᾶς συγχωράη 

καὶ ἐμεῖς νὰ ἁμαρτάνουμε. Ἐμεῖς δηλαδή νὰ κάνουμε ὅ,τι θέλουμε καὶ Ἐκεῖνος νὰ μᾶς 

συγχωράη.  Νὰ  μᾶς  συγχωράη  συνέχεια  καὶ  ἐμεῖς  τὸ  βιολί  μας.  Οἱ  ἄνθρωποι  δὲν 

πιστεύουν,  γιʹ  αὐτὸ  ὁρμοῦν  στὴν  ἁμαρτία. Ὅλο  τὸ  κακό  ἀπὸ  ʹκει  ξεκινάει,  ἀπὸ  τὴν 

ἀπιστία.  Δὲν  πιστεύουν  στὴν  ἄλλη  ζωή,  ὅποτε  δὲν  ὑπολογίζουν  τίποτε.  Ἀδικοῦν, 

ἐγκαταλείπουν  τὰ  παιδιά  τους...  Γίνονται  πράγματα...,  σοβαρές  ἁμαρτίες.  Οὔτε  οἱ 

Ἅγιοι Πατέρες ἔχουν προβλέψει τέτοιες ἁμαρτίες στούς Ἱερούς Κανόνες – ὅπως γιὰ τὰ 

Σόδομα καὶ Γόμορρα εἶχε πεῖ ὁ Θεός: «Δὲν πιτεύω νὰ γίνωνται τέτοιες ἁμαρτίες,  νὰ 

πάω νὰ δῶ!»19.  

Ἄν δὲν μετανοήσουν οἱ ἄνθρωποι,  ἄν  δὲν  ἐπιστρέψουν στὸν Θεό,  χάνουν  τὴν 

αἰώνια ζωή. Πρέπει νὰ βοηθηθῆ ὁ ἄνθρωπος νὰ νιώση τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς, 

νὰ συνέλθη, γιὰ νὰ νιώση τὴν θεία παρηγοριά. Σκοπός εἶναι νὰ ἀνεβῆ πνευματικά ὁ 

ἄνθρωπος, ὄχι ἁπλῶς νὰ μήν ἁμαρτάνη. 

 

 

 
19. Βλ. Γέν. 18, 21 
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Κεφάλαιο 2 ‐ Στὶς μέρες μας ὁ διάβολος ἁλωνίζει 

 

Μὲ τὴν ἁμαρτία δίνουμε δικαιώματα στὸν πειρασμό 

 

Πολύς δαιμονισμός ὑπάρχει σήμερα στὸν κόσμο. Ὁ διάβολος ἁλωνίζει, γιατί οἱ 

σημερινοί  ἄνθρωποι  τοῦ  ἔχουν  δώσει  πολλά  δικαιώματα  καὶ  δέχονται  δαιμονικές 

ἐπιδράσεις φοβερές. Ἔλεγε ἕνας πολύ σωστὰ: «Ὁ διάβολος παλιά ἀσχολεῖτο μὲ τούς 

ἀνθρώπους, τώρα δὲν ἀσχολεῖται! Τούς ἔβαλε στὸν δρόμο καὶ τούς λέει: «Ὥρα καλή!». 

καὶ  τραβᾶνε  οἱ  ἄνθρωποι!».  Εἶναι  φοβερό!  Βλέπετε,  τὰ  δαιμόνια  στὴν  χώρα  τῶν 

Γαδαρηνῶν20,  γιὰ  νὰ  πᾶνε  στὰ  γουρούνια,  ζήτησαν  ἄδεια  ἀπὸ  τὸν  Χριστό,  γιατί  τὰ 

γουρούνια  δὲν  εἶχαν  δώσει  δικαίωμα  στὸν  διάβολο  καὶ  αὐτός  δὲν  εἶχε  δικαίωμα  νὰ 

μπῆ σʹ αὐτά. Ὁ Χριστός  ἐπέτρεψε νὰ μπῆ,  γιὰ νὰ  τιμωρηθοῦν οἱ  Ἰσραηλίτες,  ἐπειδή 

ἀπαγορευόταν νὰ τρῶνε χοιρινό κρέας. 

 – Γέροντα, εἶναι μερικοί ποὺ λένε ὅτι δὲν ὑπάρχει διάβολος. 

– Ναί, κι ἐμένα μου εἶπε κάποιος: «Νὰ βγάλης ἀπὸ τὴν γαλλική μετάφραση τοῦ 

βιβλίου  «Ὁ  Ἅγιος  Ἀρσένιος  ὁ  Καππαδόκης»  αὐτὰ    ποὺ  ἀναφέρονται  στούς 

δαιμονισμένους,  γιατί  οἱ  Εὐρωπαῖοι  δὲν  θὰ  τὰ  καταλάβουν.  Δὲν  πιστεύουν  ὅτι 

ὑπάρχει  διαβολος»!  Τὰ  ἐξηγοῦν,  βλέπεις,  ὅλα  μὲ  τὴν  ψυχολογία.  Ἄν  πήγαιναν 

ἐκείνους  τούς  δαιμονισμένους  τοῦ  Εὐαγγελίου  στούς  ψυχιάτρους,  θὰ  τούς  τάραζαν 

στὰ  ἠλεκτροσόκ!  Ὁ  Χριστός  ἔχει  ἀφαιρέσει  ἀπὸ  τὸν  διάβολο  τὸ  δικαίωμα  νὰ  κάνη 

κακό. Μόνον ἄν τοῦ δώση ὁ ἄνθρωπος δικαιώματα, μπορεῖ νὰ κάνη κακό. Ὅταν δὲν 

συμμετέχη κανεὶς στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, δίνει δικαιώματα στὸν πειρασμό καὶ 

δέχεται μία ἐπίδραση δαιμονική. 

 – Γέροντα, πῶς ἀλλιῶς δίνει κανεὶς δικαιώματα; 

– Ἡ λογική21, ἡ ἀντιλογία, τὸ πεῖσμα, τὸ θέλημα, ἡ ἀνυπακοή, ἡ ἀναίδεια εἶναι 

ἰδιότητες τοῦ διαβόλου. Ἀνάλογα μὲ τὸν βαθμό ποὺ τὰ ἔχει ὁ ἄνθρωπος, δέχεται μία 

ἐξοτερική ἐπίδραση. Ὅταν ὅμως ἡ ψυχή ἐξαγνισθῆ, κατοικεῖ στὸν ἄνθρωπο τὸ Ἅγιο 

Πνεῦμα καὶ χαριτώνεται ὁ ἄνθρωπος. Ἐνῶ, ὅταν μολυνθῆ μὲ θανάσιμα ἁμαρτήματα, 

κατοικεῖ  τὸ  ἀκάθαρτο  πνεῦμα.  Ὅταν  πάλι  δὲν  εἶναι  θανάσιμα  μολυσμένη,  τότε 

βρίσκεται ὑπό τὴν ἐπίδραση τοῦ πονηροῦ πνεύματος. 

Στὴν ἐποχή μας, δυστυχῶς, δὲν θέλουν οἱ ἄνθρωποι νὰ κόψουν τὰ πάθη τους, 

τὸ θέλημά τους, δὲν δέχονται συμβουλές. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, μιλοῦν μὲ ἀναίδεια καὶ 

διώχνουν τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὅπου νὰ σταθῆ μετά ὁ ἄνθρωπος, δὲν μπορεῖ νὰ κάνη 

προκοπή, γιατί δέχεται ἐπιδράσεις δαιμονικές. Εἶναι ἐκτός ἑαυτοῦ πιά, γιατί τὸν κάνει 

κουμάντο  ἀπʹ  ἔξω  ὁ  διάβολος.  Δὲν  εἶναι  μέσα  –Θεὸς  φυλάξοι!  –  ἀλλὰ  καὶ  ἀπʹ  ἔξω 

ἀκόμη μπορεῖ καὶ τὸν κάνει κουμάντο. 

Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐγκαταλείπεται ἀπὸ τὴν Χάρη, γίνεται χειρότερος ἀπὸ τὸν 

διάβολο. Γιατί μερικά πράγματα ὁ διάβολος δὲν τὰ κάνει, ἀλλὰ βάζει ἀνθρώπους νὰ 

τὰ κάνουν. Δὲν κάνει λ.χ. Ἐγκλήματα, ἀλλὰ βάζει τὸν ἄνθρωπο νὰ κάνη ἐγκλήματα. 

Ἔτσι δαιμονίζονται μετά οἱ ἄνθρωποι. 

 

Ἡ ἐξομολόγηση κόβει τὰ δικαιώματα τοῦ διαβόλου 

                                                 
20. Βλ. Λουκ. 8, 26‐33 
21. Ὁ Γέροντας ἐννοεῖ τὸν ὀρθολογισμό. 
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Νὰ πᾶνε τουλάχιστον οἱ ἄνθρωποι σὲ ἕναν Πνευματικό νὰ ἐξομολογηθοῦν, νὰ 

φύγη  ἡ  δαιμονική  ἐπίδραση,  γιὰ  νὰ  μποροῦν  νὰ  σκέφτωνται  λιγάκι.  Τώρα  δὲν 

μποροῦν οὔτε νὰ σκεφθοῦν ἀπὸ τὴν δαιμονική ἐπίδραση. Ἡ μετάνοια, ἡ ἐξομολόγηση 

κόβει τὸ δικαίωμα τοῦ διαβόλου. Πρίν λίγο καιρό22, ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὅρος ἕνας μάγος 

καὶ ἔφραξε μὲ πασσαλάκια καὶ δίχτυα ὅλο τὸν δρόμο, ἐκεῖ σὲ μία περιοχή κοντά στὸ 

Καλύβι. Ἄν περνοῦσε ἀπὸ ʹκει μέσα ἕνας ἀνεξομολόγητος, θὰ πάθαινε κακό. Δὲν θὰ 

ἤξερε ἀπὸ ποὺ τοῦ ἦρθε. Μόλις τὰ εἶδα, κάνω τὸν σταυρό μου καὶ περνῶ ἀπὸ μέσα, τὸ 

διέλυσα. Μετά ὁ μάγος ἦρθε στὸ Καλύβι,  μοῦ  εἶπε  ὅλα  τὰ σχέδιά  του καὶ  ἔκαψε  τὰ 

βιβλία  του.  σὲ  ἕναν  ποὺ  εἶναι  πιστός,  ἐκκλησιάζεται,  ἐξομολογεῖται,  κοινωνάει,  ὁ 

διάβολος δὲν ἔχει καμμιά δύναμη, καμμιά ἐξουσία. Κάνει μόνο λίγο «κάφ‐καφ» σάν 

ἕνα  σκυλί  ποὺ  δὲν  ἔχει  δόντια.  Σὲ  ἕναν  ὅμως  ποὺ  δὲν  εἶναι  πιστός  καὶ  τοῦ  δίνει 

δικαιώματα,  ἔχει  μεγάλη  ἐξουσία.  Μπορεῖ  νὰ  τὸν  λιντσάρη,  ἔχει  δόντια  καὶ  τὸν 

ξεσκίζει.  Ἀνάλογα  μὲ  τὰ  δικαιώματα  ποὺ  δίνει  μία  ψυχή,  εἶναι  καὶ  ἡ  ἐξουσία  τοῦ 

ἐπάνω της. 

Ἀκόμη καὶ ὅταν πεθάνη κανεὶς καὶ εἶναι τακτοποιημένος, τὴν ὥρα ποὺ ἡ ψυχή 

τοῦ ἀνεβαίνει στὸν Οὐρανό, εἶναι σάν νὰ τρέχη ἕνα τραῖνο καὶ ἄλλα σκυλιά τρέχουν 

ἀπὸ πίσω γαυγίζοντας «κάφ‐κάφ...», κόβει καὶ κανένα σκυλί τὸ τραῖνο. Ἀλλά, ἄν δὲν 

εἶναι τακτοποιημένος, εἶναι σάν νὰ βρίσκεται σὲ τραῖνο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τρέξη μὲ 

ταχύτητα,  γιατί  εἶναι  χαλασμένες  οἱ  ρόδες,κ  οἱ  πόρτες  ἀνοικτές  καὶ  μπαίνουν  τὰ 

σκυλιά μέσα καὶ δαγκάνουν καὶ κανέναν. 

Ὅταν ὁ διάβολος ἔχη ἀποκτήσει μεγάλα δικαιώματα στὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ἔχη 

κυριεύσει, τότε πρέπει νὰ βρεθῆ ἡ αἰτία, γιὰ νὰ κοποῦν τὰ δικαιώματα. Ἀλλιῶς, ὅση 

προσευχή καὶ νὰ κάνουν οἱ ἄλλοι, αὐτός δὲν φεύγει. Σακατεύει τὸν ἄνθρωπο. Οἱ ἱερεῖς 

δωσʹ  τοῦ‐δωσʹ  τοῦ  ἐξορκισμούς,  καὶ  τελικά  τὰ  πληρώνει  ὁ  ἄνθρωπος,  γιατί 

βασανίζεται ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὸν διάβολο. Πρέπει νὰ μετανοήση ὁ ἄνθρωπος, 

νὰ  ἐξομολογηθῆ,  νὰ  κοποῦν  τὰ  διακαιώματα  ποὺ  ἔχει  δώσει,  καὶ  μετά  θὰ  φύγη  ὁ 

διάβολος, ἀλλιῶς θὰ ταλαιπωρῆται. Μία μέρα, δύο μέρες,  ἑβδομάδες, μῆνες, χρόνια, 

διάβασε‐διάβασε ἐξορκισμούς, ἀφοῦ ὁ διάβολος ἔχει δικαιώματα, δὲν φεύγει. 

 

Ὁ διάβολος δὲν πλησιάζει στὸ καθαρό πλάσμα τοῦ Θεοῦ 

 

 – Γέροντα, πῶς γίνεται καὶ κυριεύομαι ἀπὸ τὰ πάθη;  

– Ὁ ἄνθρωπος, ἄν δώση δικαιώματα στὸν πειρασμό, κυριεύεται ἀπὸ τὰ πάθη. 

Αὐτὸ ποὺ θέλει ὁ Θεός, ποὺ εἶναι καὶ συμφέρον σου, εἶναι νὰ πετάξης στὰ μοῦτρα τοῦ 

διαβόλου ὅλα τὰ πάθη. Δηλαδή νὰ στρέψης ἐναντίον τοῦ τὸν θυμό, τὸ πεῖσμα κ.λπ. Ἡ 

καλύτερα,  πούλησε  τὰ  πάθη  στὸ  ταγκαλάκι  καὶ,  μὲ  ὅσα  χρήματα  πάρης,  ἀγόρασε 

πέτρες,  νὰ  ἔχης  καὶ  νὰ  τὸ  πετροβολᾶς,  γιὰ  νὰ  μή  σὲ  πλησιάζη!  Συνήθως  ἐμεῖς  οἱ 

ἄνθρωποι  μὲ  τὶς  ἀφορμές  ποὺ  δίνουμε,  εἴτε  μὲ  ἀπροσεξίες  εἴτε  μὲ  ὑπερήφανους 

λογισμούς,  ἐπιτρέπουμε  στὸν  ἐχθρό  νὰ  μᾶς  κάνη  κακό.  Ἀκόμη  καὶ  ἕναν  λογισμό  ἤ 

ἕναν λόγο μπορεῖ νὰ τὰ ἐκμεταλλευθῆ τὸ ταγκαλάκι. Θυμᾶμαι, ἦταν μία οἰκογένεια 

πολύ ἀγαπημένη. Κάποτε ἄρχισε ὁ ἄνδρας καὶ ἔλεγε στὴν γυναίκα: «Θὰ σὲ χωρίσω». 

Καὶ ἡ γυναίκα ἔλεγε στὸν ἄνδρα: «Θὰ σὲ χωρίσω». Ἔτσι τὸ ἔλεγαν, στʹ ἀστεία. Ἀλλά 

                                                 
22. Εἰπώθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 1985. Ὁ Γέροντας τότε ἔμενε στὸ Καλύβι τῆς Παναγούδας. 
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τὸ  ἐκμεταλλεύθηκε  ὁ  πειρασμός  καὶ  δημιούργησε  μία  μικρή  δυσκολία  καὶ  ἦταν 

ἕτοιμοι νὰ χωρίσουν, οὔτε τὰ παιδιά τούς σκέφτονταν οὔτε τίποτε. Εὐτυχῶς βρέθηκε 

ἕνας Πνευματικός καὶ τούς μίλησε: «Γιʹ αὐτήν τὴν χαζομάρα θὰ χωρίσετε;», τούς εἶπε. 

Καὶ ἔτσι συνῆλθαν. 

Ἄν ἕνας ἄνθρωπος λοξοδρομήση ἀπὸ τὶς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, τὸν πολεμοῦν μετά 

τὰ πάθη. Καὶ ἄν ἀφήση κανεὶς τὰ πάθη νὰ τὸν πολεμοῦν, δὲν χρειάζεται διάβολος νὰ 

τὸν πολεμήση. Καὶ  τὰ δαιμόνια ἔχουν «εἰδικότητα». Χτυποῦν τὸν ἄνθρωπο τάκ‐τάκ, 

νὰ τοῦ βροῦν τὴν πάθηση, τὴν ἀδυναμία, γιὰ νὰ τὸν πολεμήσουν. Θέλει προσοχή, νὰ 

κλείνουμε  τὶς  πόρτες  καὶ  τὰ  παράθυρα  –  τὶς  αἰσθήσεις  –,  νὰ  μήν  ἀνοίγουμε 

χαραμάδες  στὸν  πειρασμό  καὶ  μπαίνη  ἀπὸ  ἐκεῖ  ὁ  ἐχθρός.  Ἐκεῖ  εἶναι  τὰ  ἀδύνατα 

σημεῖα. Ἐὰν ἀφήσης ἔστω καὶ μία σχισμή ἀνοιχτή, μπορεῖ νὰ μπῆ καὶ νὰ σοῦ κάνη 

ζημιά.  Ὁ  διάβολος  μπαίνει  στὸν  ἄνθρωπο,  ὅταν  ὑπάρχη  λάσπη  στὴν  καρδιά  τοῦ 

ἀνθρώπου, δὲν πλησιάζει στὸ καθαρό πλάσμα τοῦ Θεοῦ. Ἅμα ξελασπωθῆ ἡ καρδιά, 

φεύγει ὁ ἐχθρός καὶ ἔρχεται πάλι ὁ Χριστός. Ὅπως τὸ γουρούνι, ὅταν δὲν βρῆ λάσπη, 

γουγουλίζει καὶ φεύγει, ἔτσι καὶ ὁ διάβολος δὲν πλησιάζει στὴν καρδιά ποὺ δὲν ἔχει 

βοῦρκο. Τί δουλειά ἔχει σὲ καρδιά καθαρή καὶ ταπεινή; ἐὰν λοιπόν δοῦμε ὅτι τὸ σπίτι 

μας  –ἡ  καρδιά μᾶς  –  εἶναι  παλιόσπιτο  καὶ  κατοικεῖ  ὁ  ἐχθρός,  πρέπει  ἀμέσως  νὰ  τὸ 

γκρεμίσουμε, γιὰ νὰ φύγη καὶ ὁ κακός ἐνοικιαστής μας, δηλαδή τὸ ταγκαλάκι. Γιατί, 

ὅταν  ἡ ἁμαρτία  χρονίση στὸν ἄνθρωπο,  ὁ  διάβολος,  φυσικά,  ἀποκτάει περισσότερα 

δικαιώματα. 

 – Γέροντα, ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ἔχη δώσει δικαιώματα στὸν πειρασμό, ἐπειδή 

ἔζησε  μὲ  ἀμέλεια,  καὶ  θέλη  νὰ  βάλη  μία  σειρά,  νὰ  ἀρχίσει  νὰ  ζῆ  προσεκτικά,  τὸν 

πολεμάει τὸ ταγκαλάκι; 

– Ὅταν παίρνη τὴν στροφή, παίρνη μία δύναμη ἀπὸ τὸν Θεό, ἕναν φωτισμό καὶ 

θεία παρηγοριά, γιὰ νὰ ἀρχίση. Ἀλλά, μόλις ἀρχίση τὸν ἀγώνα,  ὁ  ἐχθρός του κάνει 

σφοδρό  πόλεμο.  Τότε  χρειάζεται  λίγη  καρτερία.  Ἀλλιῶς,  πῶς  θὰ  ξερριζωθοῦν  τὰ 

πάθη; Πῶς θὰ γίνη ἡ ἀπέκδυση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου; Πῶς θὰ φύγη ἡ ὑπερηφάνεια; 

Ἔτσι  καταλαβαίνει  ὅτι  μόνος  του  δὲν μπορεῖ  νὰ  κάνη  τίποτε  καὶ  ζητάει  ταπεινά  τὸ 

ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ἔρχεται ἡ ταπείνωση. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ ὅταν κάποιος πάη νὰ 

κόψη μία κακή συνήθεια, π.χ. τσιγάρα, ναρκωτικά. Στὴν ἀρχή νιώθει μία χαρὰ καὶ τὰ 

πετάει. Μετά βλέπει τούς ἄλλους νὰ καπνίζουν κ.λπ. καὶ ἔχει πόλεμο σφοδρό. Ἄν τὸ 

ξεπεράση,  γυρίζει  τὶς πλάτες χωρίς  νὰ  δυσκολεύεται. Πρέπει  νὰ ἀγωνισθοῦμε λίγο. 

Τὸ ταγκαλάκι κάνει τὴν δουλειά του. Ἐμεῖς νὰ μήν κάνουμε τὴν δουλειά μας; 

 

Νὰ μήν ἀνοίγουμε συζήτηση μὲ τὸ ταγκαλάκι 

 

Ὅλοι  ἔχουμε  πάθη  κληρονομικά,  ἀλλὰ  αὐτὰ    δὲν  μᾶς  βλάπτουν.  Εἶναι  ὅπως 

ἕνας γεννιέται λ.χ. Μὲ μία ἐλιά στὸ πρόσωπο. Αὐτή καὶ ὀμορφιά τοῦ δίνει, ἄν ὅμως 

τὴν ξεσκαλίση, μπορεῖ νὰ δημιουργηθῆ καρκίνος. Νὰ μήν ἀφήνουμε τὸν διάβολο νὰ 

ξεσκαλίζη τὰ πάθη. Ἄν τὸν ἀφήσουμε νὰ ξεσκαλίζη τὴν ἀδυναμία μας, δημιουργεῖται 

«καρκίνος». 

Πρέπει νὰ ἔχουμε τὴν πνευματική λεβεντιά, νὰ περιφρονοῦμε τὸν διάβολο καὶ 

ὅλα  τὰ  πονηρά  του  τηλεγραφήματα  –τούς  λογισμούς  –  καὶ  νὰ  μήν  ἀνοίγουμε 

συζήτηση  μαζί  του.  Ὅλοι  οἱ  δικηγόροι  νὰ  μαζευτοῦν,  δὲν  μποροῦν  νὰ  τὰ  βγάλουν 
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πέρα  μὲ  ἕνα  μικρό  διαβολάκι.  Γιὰ  νὰ  κόψουμε  τὶς  σχέσεις  μὲ  τὸν  πειρασμό  καὶ  νὰ 

ἀποφύγουμε τούς πειρασμούς, πολύ βοηθάει τὸ νὰ κόψουμε τὶς συζητήσεις μαζί του. 

μᾶς συνέβη κάτι; Μᾶς ἀδίκησαν; Μᾶς ἔβρισαν; Νὰ ἐξετάσουμε ἄν σφάλαμε. Ἄν δὲν 

σφάλαμε, ἔχουμε μισθό. Δὲν χρειάζεται συνέχεια. Ὅποιος συνεχίζει νὰ συζητάη μὲ τὸ 

ταγκαλάκι,  τοῦ  πλέκει  μετά  δαντέλλα23  καὶ  τὸν  ἀναστατώνει.  Τὸν  κάνει  νὰ  τὰ 

ἐξετάζη μὲ τὴν ταγκαλίστικη νομική καὶ τὸν ἀγριεύει. 

                                                

Θυμᾶμαι, ὅταν εἶχαν φύγει οἱ Ἰταλοί, εἶχαν ἀφήσει μέσα σὲ σκηνές λοφίσκους 

ἀπὸ  χειροβομβίδες,  τὰ  δέ  μπαρούτια  ἦταν  ὁλόκληροι  λόφοι. Πήγαιναν  οἱ  ἄνθρωποι 

καὶ  ἔπαιρναν  τὶς  σκηνές.  Τὰ  παιδιά  ἔπαιζαν  μὲ  τὶς  χειροβομβίδες  καὶ  πόσα,  τὰ 

καημένα,  σκοτώθηκαν!  Μὲ  τὶς  χειροβομβίδες  νὰ  παίξουν!  Ἔτσι  καὶ  μὲ  τὸν  διάβολο 

παιχνίδια θὰ κάνουμε; 

 

Ὁ διάβολος εἶναι ἀδύναμος 

 

 – Γέροντα, μοῦ λέει ὁ λογισμός ὅτι ὁ διάβολος, ἰδίως στὶς μέρες μας, ἔχει πολλή 

δύναμη. 

–  Ὁ  διάβολος  ἔχει  κακία  καὶ  μίσος,  ὄχι  δύναμη.  Ἡ  ἀγάπη  τοῦ  Θεοῦ  εἶναι 

παντοδύναμη.  Ὁ  σατανᾶς  προσπαθεῖ  νὰ  φανῆ  παντοδύναμος,  ἀλλὰ  δὲν  τὰ 

καταφέρνει. Φαίνεται δυνατός, ἀλλὰ εἶναι τελείως ἀδύναμος. Πολλά καταστρεπτικά 

σχέδιά του χαλοῦν, πρίν καν ἀρχίσουν νὰ πραγματοποιοῦνται. Θὰ ἄφηνε ποτέ ἕνας 

πολύ καλός πατέρας μερικά ἀλητάκια νὰ χτυποῦν τὰ παιδιά του; 

 – Γέροντα, φοβᾶμαι τὰ ταγκαλάκια. 

–  Τί  νὰ  φοβηθῆς;  Τὰ  ταγκαλάκια  δὲν  ἔχουν  καμμιά  δύναμη.  Ὁ  χριστός  εἶναι 

παντοδύναμος. Ὁ πειρασμός εἶναι σάπιος. Σταυρό δὲν φορᾶς; Τὰ ὄπλα τοῦ διαβόλου 

εἶναι  ἀδύναμα.  Ὁ  Χριστός  μας  μᾶς  ἔχει  ὁπλίσει  μὲ  τὸν  Σταυρό  Του.  Μόνον  ὅταν 

ἀφήνουμε  τὰ  ὄπλα  τὰ  πνευματικά,  τότε  ὁ  ἐχθρός  ἔχει  δύναμη.  Ἕνα  μικρό 

σταυρουδάκι  ἔδειξε  ἕνας  ὀρθόδοξος  ἱερέας  σὲ  ἕναν  μάγο  καὶ  ἔκανε  νὰ  τρέμη  ὁ 

δαίμονας ποὺ εἶχε ἐπικαλεσθῆ μὲ τὶς μαγεῖες του. 

 – Γιατί φοβᾶται τόσο πολύ τὸν Σταυρό; 

–  Γιατί,  ὅταν  ὁ  Χριστός  δέχθηκε  τούς  ἐμπτυσμούς,  τὰ  ραπίσματα  καὶ  τὰ 

χτυπήματα,  τότε συντρίφθηκε τὸ βασίλειο καὶ ἡ  ἐξουσία τοῦ διαβόλου. Μὲ τί  τρόπο 

νίκησε ὁ Χριστός! «Μὲ τὸ καλάμι συντρίφθηκε τὸ κράτος τοῦ διαβόλου», λέει κάποιος 

Ἅγιος. Ὅταν δηλαδή Τοῦ ἔδωσαν τὸ τελευταῖο χτύπημα μὲ τὸ καλάμι στὸ κεφάλι, τότε 

συντρίφθηκε ἡ ἐξουσία τοῦ διαβόλου. Δηλαδή ἡ ὑπομονή εἶναι ἡ πνευματική ἄμυνα 

καὶ  ἡ  ταπείνωση  τὸ  μεγαλύτερο  ὅπλο  κατὰ  τοῦ  διαβόλου.  Τὸ  μεγαλύτερο  βάλσαμο 

τῆς  σταυρικῆς  θυσίας  τοῦ  Χριστοῦ  εἶναι  ποὺ  συντρίφθηκε  ὁ  διάβολος.  Μετά  τὴν 

Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, εἶναι πιά ὅπως τὸ φίδι ποὺ τοῦ ἔχει ἀφαιρεθῆ τὸ δηλητήριο ἤ 

ὅπως τὸ σκυλί ποὺ τοῦ ἔχουν ἀφαιρεθῆ τὰ δόντια. Ἀφαιρέθηκε τὸ φαρμάκι ἀπὸ τὸν 

διάβολο,  ἀφαιρέθηκαν  τὰ  δόντια  ἀπὸ  τὰ  σκυλιά,  τούς  δαίμονες,  καὶ  εἶναι  τώρα 

ἀφοπλισμένοι  καὶ  ἐμεῖς  μὲ  τὸν  Σταυρό  ὁπλισμένοι.  Τίποτε,  τίποτε  δὲν  μποροῦν  νὰ 

 
23.  Δηλαδή  τὸ  ταγκαλάκι  δίνει  στὸν ἄνθρωπο  λεπτό  ἐργόχειρο,  τοῦ  βάζει  λογισμούς, 

γιὰ  νὰ  ἀσχολῆται  συνέχεια  καὶ  νὰ  εἶναι  ταραγμένος,  ὥστε  νὰ  μήν  μπορῆ  νὰ  ἐργασθῆ 

πνευματικά, καὶ τὸν ἀποδυναμώνει. 
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κάνουν οἱ δαίμονες στὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ, ὅταν δὲν τούς δώσουμε ἐμεῖς δικαιώματα. 

Μόνο φασαρία κάνουν, δὲν ἔχουν ἐξουσία. 

Μία φορά, ὅταν ἤμουν στὸ Κελλί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πέρασα μία πολύ ὄμορφη 

ἀγρυπνία! Εἶχαν μαζευθῆ τὴν νύχτα πολλοί δαίμονες ἐπάνω στὸ ταβάνι. Στὴν ἀρχή 

χτυποῦσαν  μὲ  βαριές  δυνατά  καὶ  μετά  θορυβοῦσαν,  σάν  νὰ  κυλοῦσαν  κούτσουρα 

μεγάλα,  κορμούς  Δὲνδρων.  Σταύρωνα  τὸ  ταβάνι  καὶ  ἔψαλλα  «Τὸν  Σταυρόν  σου 

προσκυνοῦμεν, Δέσποτα...»24. Τελείωνα, ἄρχιζαν τὰ κούτσουρα πάλι. «Τώρα, εἶπα, θὰ 

κάνουμε  δύο  χωρούς!  Ἕναν  ἐσεῖς  μὲ  τὰ  κούτσουρα  ἀπὸ  πάνω  καὶ  ἕναν  ἐγώ  ἀπὸ 

κάτω!».  Ἄρχιζα  ἐγώ,  σταματοῦσαν  αὐτοί.  Μία  φορά  ἔψαλλα  «Τὸν  Σταυρόν  σου 

προσκυνοῦμεν...», τὴν ἄλλη «Κύριε, ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου τὸν Σταυρόν σου ἠμίν 

δέδωκας...»25.  Πέρασα  τὴν  πιὸ  εὐχάριστη  νύχτα  μὲ  ψαλμωδία  καὶ,  ὅταν  λίγο 

σταματοῦσα, συνέχιζαν αὐτοί μὲ τὴν ψυχαγωγία! Τὴν κάθε φορὰ ὅλο καὶ διαφορετικό 

ἔργο θὰ παρουσιάσουν!... 

– Ὅταν ψάλλατε τὴν πρώτη φορά, δὲν ἔφυγαν; 

–  Ὄχι.  Μόλις  τελείωνα  ἐγώ,  ἄρχιζαν  ἐκεῖνοι.  Ναί,  ἔπρεπε  νὰ  βγάλουμε 

ἀγρυπνία καὶ οἱ δύο χοροί! Ἦταν μία ὄμορφη ἀγρυπνία! Ἔψελνα μὲ καημό! Πέρασα 

καλές μέρες!... 

 – Γέροντα, πῶς εἶναι ὁ διάβολος; 

– Ξέρεις τί «ὄμορφος» εἶναι; Ἄλλο πράγμα! Μόνο νὰ τὸν δής!! Καὶ πῶς ἡ ἀγάπη 

τοῦ  Θεοῦ  δὲν  ἐπιτρέπει  νὰ  βλέπει  ὁ  ἄνθρωπος  τὸν  διάβολο!  Ὤ,  θὰ  πέθαιναν  οἱ 

περισσότεροι ἀπὸ  τὸν φόβο  τους! Σκέψου ἄν  τὸν  ἔβλεπαν πώς  ἐνεργεῖ,  ἄν  ἔβλεπαν 

τὴν... «γλυκειά» τοῦ μορφή! Μερικοί πάλι θὰ εἶχαν τὴν καλύτερη ψυχαγωγία! Ξέρεις 

τί ψυχαγωγία; Πῶς τὸ λένε; Σινεμά;... Γιὰ νὰ δή κανεὶς ὅμως ἕνα τέτοιο ἔργο, πρέπει 

νὰ πληρώση πολλά..., καὶ πάλι ἄν θὰ μπορέση νὰ τὸ δή! 

– Ἔχει κέρατα, οὐρά; 

– Ναί, ὅλα τὰ ἐξαρτήματα!!! 

 –  Γέροντα,  οἱ  δαίμονες  ἔγιναν  τόσο  ἄσχημοι,  ὅταν  ἔπεσαν  καὶ  ἔγιναν  ἀπὸ 

Ἄγγελοι δαίμονες; 

– Ἔμ, βέβαια! Καὶ εἶναι τώρα σάν νὰ τούς χτύπησε κεραυνός. Ἄν πέση κεραυνός 

καὶ χτυπήση ἕνα Δὲνδρο, δὲν θὰ γίνη ἀμέσως τὸ Δὲνδρο ἕνα μαῦρο κούτσουρο; Ἔτσι 

καὶ αὐτοί εἶναι σάν νὰ τούς χτύπησε κεραυνός. Ἕνα διάστημα ἔλεγα στὸ ταγκαλάκι: 

«Νὰ ἔρχεσαι νὰ σὲ βλέπω, γιὰ νὰ μήν πέσω στὰ χέρια σου. Τώρα καὶ μόνον ποὺ σὲ 

βλέπω, φαίνεσαι πόσο κακός εἶσαι. Ἄν πέσω στὰ χέρια σου, τί κακό ἔχω νὰ πάθω!». 

 

Ὁ διάβολος εἶναι κουτός 

 

– Γνωρίζει, Γέροντα, τὸ ταγκαλάκι τί ἔχουμε στὴν καρδιά μας; 

–  Ἀκόμη  αὐτὸ  ἔλειψε,  νὰ  γνωρίζη  καὶ  καρδιές!  Μόνον  ὁ  Θεὸς  εἶναι 

καρδιογνώστης καὶ μόνο σὲ ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτει ὁρισμένες φορές πάλι 

ὁ  Θεὸς  –γιὰ  τὸ  καλό  μας  –  τί  ἔχουμε  στὶς  καρδιές  μας.  Τὸ  ταγκαλάκι  γνωρίζει  τὶς 

πονηριές  καὶ  τὶς  κακίες  ποὺ  φυτεύει  στὰ  δικά  του  ὄργανα,  δὲν  ξέρει  τούς  καλούς 

                                                 
24. «Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν». 

Τροπάριο τῆς ἑορτῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 
25. Ἀναστὰσιμο στιχηρό τῶν Αἴνων τοῦ πλ. Δʹ ἤχου. 
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λογισμούς μας. Μόνον  ἐκ πείρας ἀντιλαμβάνεται  μερικά,  ἀλλὰ  καὶ  σʹ  αὐτά,  πέφτει 

ἔξω τὶς περισσότερες φορές. Καὶ ἐὰν δὲν ἐπιτρέψη ὁ Θεὸς νὰ τὰ καταλάβη καὶ αὐτά, 

πέφτει συνέχεια ἔξω σὲ ὅλα, γιατί εἶναι σκοτεινός ὁ διάβολος, ὁρατότης μηΔὲν!!! Δὲν 

ξέρει, ἄς ὑποθέσουμε,  ἕναν καλό λογισμό δικό μου. Ἄν ἔχω κανέναν κακό λογισμό, 

ἐκεῖνον τὸν ξέρει, γιατί ὁ ἴδιος τὸν φυτεύει. Ἄν ἐγώ τώρα θέλω νὰ πάω νὰ κάνω κάπου 

μία καλωσύνη, νὰ σώσω λ.χ. ἕναν ἄνθρωπο, ὁ διάβολος αὐτὸ δὲν τὸ ξέρει. Ὅταν ὅμως 

ἐκεῖνος  βάλη  σὲ  κάποιον  ἕναν  λογισμό  καὶ  τοῦ  πῆ:  «Πήγαινε  νὰ  σώσης  τὸν  τάδε 

ἀνθρωπο», θὰ τὸν κεντήση συγχρόνως καὶ στὴν ὑπερηφάνεια καὶ γιʹ αὐτὸ τὸν ξέρει 

αὐτόν τὸν λογισμό. Ἀλλά καὶ μὲ  τὸ ὅτι  δέχεται  ὁ ἄνθρωπος  τὴν ὑπερηφάνεια,  δίνει 

δικαίωμα στὸν πειρασμό. Εἶναι πολύ λεπτά τὰ πράγματα! Θυμάστε τὸ περιστατικό μὲ 

τὸν Ἀββᾶ Μακάριο26; Εἶχε συναντήσει μία φορά τὸν διάβολο ποὺ ἐπέστρεφε ἀπὸ τὴν 

πιὸ κοντινή Ἔρημο, ὅπου εἶχε πάει, γιὰ νὰ πειράξη τούς ἀδελφούς, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε: 

«Ὅλοι οἱ ἀδελφοί  εἶναι πολύ ἀγριεμένοι μαζί μούμ ἐκτός ἀπὸ ἕναν ποὺ εἶναι φίλος 

μου καὶ μοῦ κάνει ὑπακοή καὶ, ὅταν μὲ βλέπη, στρέφεται σάν ἀνέμη». «Ποιος ἀδελφός 

εἶναι αὐτός;», τὸν ρώτησε ὁ Ἀββάς Μακάριος. «Θεόπεμπτος εἶναι τὸ ὄνομα τού», τοῦ 

ἀπάντησε ἐκεῖνος. Πηγαίνει ὁ Ὅσιος καὶ βρίσκει τὸν ἀδελφό. Μὲ τρόπο τὸν κατάφερε 

νὰ τοῦ ἀποκαλύψη τούς λογισμούς του καὶ  τὸν βοήθησε. Ὅταν ξανασυνάντησε τὸν 

διάβολο,  τὸν  ρώτησε  γιὰ  τούς  ἀδελφούς  καὶ  ἐκεῖνος  τοῦ  εἶπε:  «Ὅλοι  εἶναι  πολύ 

ἀγριεμένοι μαζί μου. Καὶ τὸ χειρότερο, καὶ αὐτός ποὺ ἦταν φίλος μου, δὲν ξέρω πῶς 

ἔγινε καὶ ἄλλαξε καὶ τώρα εἶναι ὁ πιὸ ἀγριεμένος ἀπὸ ὅλους». Δὲν ἤξερε ὅτι πῆγε ὁ 

Ἀββάς Μακάριος καὶ τὸν ἔφερε τὸν ἀδελφό σὲ λογαριασμό, γιατί ὁ Ἀββάς Μακάριος 

εἶχε  κινηθῆ  ταπεινά,  ἀπὸ  ἀγάπη,  καὶ  δὲν  εἶχε  δικαίωμα  ὁ  διάβολος  στὸν  λογισμό 

ἐκεῖνον.  Ἄν  ὑπερηφανευόταν  ὁ  Ἀββάς  Μακάριος,  θὰ  ἐδίωχνε  τὴν  Χάρη  τοῦ  Θεοῦ, 

ὅποτε θὰ εἶχε δικαίωμα ὁ διάβολος. Τότε θὰ τὸ ἤξερε, γιατί αὐτός θὰ τοῦ εἶχε κεντήσει 

τὴν ὑπερηφάνεια. 

 – Ἄν πῆ ἕναν καλό λογισμό τοῦ ὁ ἄνθρωπος κάπου, μπορεῖ ὁ διάβολος νὰ τὸν 

ἀκούση καὶ νὰ τὸν πειράξη μετά; 

–  Πῶς  νὰ  τὸν  ἀκούση,  ἀφοῦ  δὲν  ἔχει  «διαβολο»;  Ἅμα  ὅμως  τὸν  πῆ,  γιὰ  νὰ 

ὑπερηφανευθῆ, θὰ μπῆ στὴν μέση ὁ πειρασμός. Ἄν δηλαδή ὑπάρχη μία προδιάθεση 

ὑπερηφανείας καὶ λέη ὑπερήφανα κανείς: «Θὰ πάω νὰ τὸν σώσω αὐτόν», μπαίνει ὁ 

διάβολος ἐνδιάμεσος καὶ τότε αὐτὸ τὸ ξέρει. Ἐνῶ, ἄν κινῆται ταπεινά, ἀπὸ ἀγάπη, δὲν 

τὸ ξέρει. Χρειάζεται προσοχή. Εἶναι πολύ λεπτά τὰ πράματα. Γιʹ αὐτὸ λένε οἱ Πατέρες 

ὅτι ἡ πνευματική ζωή εἶναι «ἐπιστήμη ἐπιστημών». 

 – Πῶς συμβαίνει ὅμως, Γέροντα, ἕνας μάγος νὰ πῆ γιὰ τρεῖς κοπέλες ὅτι ἡ μία 

θὰ ἀποκατασταθῆ, ἡ ἄλλη θὰ ἀτυχήση καὶ ἡ ἄλλη θὰ μείνη ἀνύπανδρη, καὶ νὰ γίνη 

ἔτσι; 

– Ὁ  διάβολος  ἔχει  πείρα. Ὅπως π.χ. Ἕνας  μηχανικός,  ὅταν  δή  ἕνα  σπίτι  ποὺ 

κινδυνεύει νὰ πέση, εἶναι σὲ θέση νὰ πῆ πόσο θὰ κρατήση κ.λπ., ἔτσι καὶ αὐτός βλέπει 

κάποιον πῶς βαδίζει καὶ μὲ τὴν πείρα ποὺ ἔχει, λέει πῶς θὰ καταλήξη. 

Ὁ  διάβολος  δὲν  ἔχει  ἐξυπνάδα,  εἶναι  πολύ  κουτός.  Εἶναι  ὅλος  ἕνα  μπέρδεμα, 

ἄκρη  δὲν  τοῦ  βρίσκεις.  Κάνει  καὶ  ἐξυπνάδες  καὶ  χαζομάρες.  Τὰ  τερτίπια  τοῦ  εἶναι 

χοντρά. Ὁ Θεὸς οἰκονόμησε ἔτσι, γιὰ νὰ τὸν καταλαβαίνουμε. Πρέπει νὰ εἶναι κανεὶς 

πολύ  σκοτισμένος  ἀπὸ  ὑπερηφάνεια,  γιὰ  νὰ  μήν  τὸν  καταλαβαίνη.  Ὅταν  ἔχουμε 

                                                 
26. Βλ. Τὸ Γεροντικόν, ἔκδ. «Αστήρ», Ἀθήνα 1981, Ἀββάς Μακάριος γʹ, σ. 64‐65 
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ταπείνωση, φωτίζεται ὁ ἄνθρωπος καὶ συγγενεύει μὲ τὸν Θεό. Ἡ ταπείνωση εἶναι ποὺ 

σακατεύει τὸν διάβολο. 

 

Γιατί ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει στὸν διάβολο νὰ μᾶς πειράζη 

 

 – Γέροντα, γιατί ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει στὸν διάβολο νὰ μᾶς πειράζη; 

– Γιὰ νὰ διαλέξει τὰ παιδιά Του. «Κάνε, διάβολε, ὅ,τι θέλεις», λέει ὁ Θεός, γιατί, 

ὅ,τι καὶ ἄν κάνη, τελικά θὰ σπάση τὰ μοῦτρα του στὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο ποὺ εἶναι ὁ 

Χριστός.  Ἐὰν πιστεύουμε  ὅτι  ὁ  Χριστός  εἶναι  ὁ  ἀκρογωνιαῖος  λίθος,  τότε  τίποτε  δὲν 

μᾶς φοβίζει. 

Ὁ Θεὸς δὲν ἐπιτρέπει μία δοκιμασία, ἄν δὲν βγῆ κάτι καλό. Ὅταν ὁ Θεὸς βλέπη 

ὅτι  θὰ  γίνη  ἕνα  μεγαλύτερο  καλό,  ἀφήνει  τὸν  διάβολο  νὰ  κάνη  τὴν  δουλειά  του. 

εἴδατε  τί  ἔκανε  ὁ  Ἡρώδης;  Σκότωσε  δεκατέσσερις  χιλιάδες  νήπια,  ἀλλὰ  ἔκανε 

δεκατέσσερις  χιλιάδες  Μάρτυρες  Ἀγγέλους.  Ποῦ  εἶδες  ἐσύ  Μάρτυρες  Ἀγγέλους; 

Ἔσπασε τὰ μοῦτρα τοῦ ὁ διάβολος! Ὁ Διοκλητιανός ἔγινε συνεργάτης τοῦ διαβόλου 

βασανίζοντας  τούς Χριστιανούς  σκληρά.  Ἀλλά,  χωρίς  νὰ  τὸ  θέλη,  ἔκανε  καλό  στὴν 

Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, γιατί τὴν πλούτισε μὲ Ἁγίους. Νόμιζε ὅτι θὰ ἐξαφάνιζε ὅλους 

τους  Χριστιανούς,  ἀλλὰ  δὲν  ἔκανε  τίποτε.  Ἄφησε  πλῆθος  ἅγια  Λείψανα  νὰ  τὰ 

προσκυνοῦμε καὶ πλούτισε τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 

Μποροῦσε νὰ τὸν εἶχε ξεκάνει τὸν διάβολο ὁ Θεός, Θεὸς εἶναι! Ἐὰν θέλη, καὶ 

τώρα τὸν μαζεύει κουβάρι στὴν κόλαση, ἀλλὰ τὸν ἀφήνει πάλι γιὰ τὸ καλό μας. Θὰ 

τὸν ἄφηνε  νὰ  ταλαιπωρῆ καὶ  νὰ βασανίζη  τὸ πλάσμα Του;  τὸν ἄφησε  ὅμως μέχρις 

ἑνός σημείου καὶ ἕως καιροῦ, γιὰ νὰ μᾶς βοηθάη μὲ τὴν κακία του, νὰ μᾶς πειράζη, 

γιὰ νὰ τρέχουμε σʹ Αὐτόν. Μόνον ἄν πρόκειται νὰ βγῆ καλό, ἐπιτρέπει στὸ ταγκαλάκι 

νὰ μᾶς πειράξη. Ἄν δὲν βγῆ καλό, δὲν ἐπιτρέπει. Ὅλα τὰ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς γιὰ τὸ καλό 

μας.  Νὰ  τὸ  πιστέψουμε  αὐτό.  Ἀφήνει  τὸν  διάβολο  ὁ  Θεός,  γιὰ  νὰ  παλαίψη  ὁ 

ἄνθρωπος. Χωρίς πάλη δὲν γίνεται χωριό. Ἄν δὲν μᾶς πείραζε ὁ διάβολος, μπορεῖ νὰ 

νομίζαμε ὅτι εἴμαστε καὶ ἅγιοι. Ἐπιτρέπει λοιπόν ὁ Θεὸς στὸν διάβολο νὰ μᾶς χτυπάη 

μὲ  κακία,  γιατί  μὲ  τὸ  χτύπημα  ποὺ  μᾶς  κάνει,  διώχνει  ὅλες  τὶς  σκόνες  μας  καὶ 

ξεσκονίζεται ἡ σκονισμένη ψυχή μας. Ἤ τὸν ἀφήνη νὰ ὀρμάη νὰ μᾶς δαγκώση, γιὰ 

νὰ  καταφεύγουμε  σʹ  Αὐτόν.  Ὁ  Θεὸς  μᾶς  καλεῖ  συνέχεια,  ἀλλὰ  ἐμεῖς  συνήθως 

ἀπομακρυνόμαστε  ἀπὸ  τὸν  Θεό  καὶ,  μόνον  ἄν  παρουσιασθῆ  κανένας  κίνδυνος, 

τρέχουμε κοντά Του. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἑνωθῆ μὲ τὸν Θεό, δὲν ὑπάρχει περιθώριο νὰ 

εἰσχωρήση ὁ πονηρός, ἀλλὰ οὔτε ὑπάρχει καὶ λόγος νὰ ἐπιτρέψη ὁ Θεὸς στὸν πονηρό 

νὰ  τὸν  πειράξη,  γιὰ  νὰ  ἀναγκασθῆ  ὁ  ἄνθρωπος  νὰ  καταφύγη  στὸν  Θεό.  Πάντως, 

ὅπως καὶ ἄν εἶναι, ὁ πονηρός μας κάνει καλό, μᾶς βοηθάει νὰ ἁγιάσουμε. Γιʹ αὐτὸ καὶ 

ὁ Θεὸς τὸν ἀνέχεται. 

Ὁ Θεὸς ἔχει ἀφήσει ἐλεύθερους, ἐκτός ἀπὸ τούς ἀνθρώπους, καὶ τούς δαίμονες, 

μία  ποὺ  τὴν  ψυχή  τοῦ  ἀνθρώπου  δὲν  τὴν  βλάπτουν,  γιατί  δὲν  μποροῦν.  Ἐκτός  ἐὰν 

θέλη  ὁ  ἴδιος  ὁ  ἄνθρωπος  νὰ  βλάψη  τὴν  ψυχή  του.  ἀντίθετα,  μισθό  προξενοῦν  στὶς 

ψυχές μας εἴτε κακοί ἄνθρωποι εἴτε ἀπρ/ὀσεκτοι ποὺ ἄθελά τους κάνουν κακό στὴν 

ζωή μας. Γιατί, νομίζετε, λέει ἐκεῖνος ὁ Ἀββάς: «Ἐπαρον τούς πειρασμούς καὶ οὐδείς ὁ 

σωζόμενος»27; Γιατί οἱ πειρασμοί ὠφελοῦν πολύ. Ὄχι ὅτι ὁ διάβολος μπορεῖ νὰ κάνη 

                                                 
27. Τὸ Γεροντικόν, Ἀββάς Εὐάγριος εʹ, σ. 34. 
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ποτέ  καλό  –  γιατί  εἶναι  κακός  –  ἀλλὰ  ὁ  Καλός  Θεὸς  ἐμποδίζει  τὴν  πέτρα  ποὺ  μᾶς 

πετάει, γιὰ νὰ σπάση τὸ κεφάλι μας, καὶ μᾶς τὴν δίνει στὸ ἕνα χέρι, καὶ στὸ ἄλλο χέρι 

μᾶς δίνει ἀμύγδαλα, γιὰ νὰ σπάζουμε καὶ νὰ τρῶμε! Ἐπιτρέπει δηλαδή ὁ Θεὸς τούς 

πειρασμούς, ὄχι γιὰ νὰ μᾶς τυραννᾶ ὁ διάβολος, ἀλλὰ γιὰ νὰ δίνουμε μὲ αὐτόν τὸν 

τρόπο «ἐξετάσεις» γιὰ τὴν ἄλλη ζωή καὶ νὰ μήν ἔχουμε παράλογες ἀπαιτήσεις στὴν 

Δευτέρα Παρουσία. Πρέπει νὰ τὸ καταλάβουμε καλά ὅτι πολεμοῦμε – καὶ ἔχουμε νὰ 

πολεμήσουμε, ἕως ὅτου βρισκόμαστε σʹ ἐτούτη τὴν ζωή – μὲ τὸν ἴδιο τὸν διάβολο. Ὅσο 

ζῆ ὁ ἄνθρωπος, ἔχει πολλή δουλειά νὰ κάνη γιὰ τὴν καλυτέρευση τῆς ψυχῆς του καὶ 

ἔχει  δικαίωμα νὰ δίνη ἐξετάσεις πνευματικές. Ἐὰν πεθάνη καὶ  δὲν περάση,  κόβεται 

πιά. Μετεξεταστέος δὲν ὑπάρχει. 

 

Ὁ διάβολος δὲν θέλει νὰ μετανοήση 

 

Ὁ Καλός Θεὸς ἔκανε Ἀγγέλους. Μερικοί ὅμως Ἄγγελοι ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνειά 

τους  ξέπεσαν  καὶ  ἔγιναν  δαίμονες.  Ἔπλασε  τὸν  ἄνθρωπο  ὁ  Θεός,  τὸ  τέλειο 

δημιούργημα, γιὰ νὰ ἀντικαταστήση καὶ τὸ ξεπεσμένο τάγμα τῶν Ἀγγέλων. Γιʹ αὐτὸ 

ὁ διάβολος πολύ ζηλεύει τὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ, τὸν ἄνθρωπο. Φωνάζουν οἱ δαίμονες: 

«Ἐμεῖς  μία  φορά  σφάλαμε  καὶ  μᾶς  τυραννᾶς,  καὶ  αὐτούς  ποὺ  πολλές  φορές 

σφάλλουν,  τούς  συγχωράς».  Ναί,  ἀλλὰ  οἱ  ἄνθρωποι  μετανοοῦν.  Αὐτοί,  ἐνῶ  ἦταν 

Ἄγγελοι,  κατήντησαν δαίμονες,  καὶ ἀντί  νὰ μετανοήσουν,  γίνονται πιὸ πονηροί καὶ 

κακοί καὶ βάλθηκαν μὲ μανία νὰ καταστρέψουν τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ. Ἦταν τὸ πιὸ 

φωτεινό  τάγμα  ὁ  Ἑωσφόρος!  Καὶ  τελικά...  Ἀπὸ  τὴν  ὑπερηφάνεια  οἱ  δαίμονες 

ἀπομακρύνθηκαν  ἀπὸ  τὸν  Θεό  πρίν  ἀπὸ  χιλιάδες  χρόνια  καὶ  συνεχίζουν  νὰ 

ἀπομακρύνωνται  μὲ  τὴν  ὑπερηφάνεια  καὶ  νὰ  μένουν  ἀμετανόητοι.  Ἕνα  «Κύριε 

ἐλέησον» νὰ ποῦν, ὁ Θεὸς κάτι θὰ κάνη καὶ γιʹ αὐτούς. Νὰ ποῦν ἕνα «ἤμαρτον», δὲν 

λένε «ἤμαρτον». Ἄν ὁ διάβολος ἔλεγε «ἤμαρτον», θὰ γινόταν Ἄγγελος πάλι. Ἡ ἀγάπη 

τοῦ  Θεοῦ  δὲν  ἔχει  ὅρια.  Ἀλλά  ὁ  διάβολος  ἔχει  θέλημα  γερό,  πεῖσμα,  ἐγωισμό,  δὲν 

θέλει νὰ καμφθῆ, δὲν θέλει νὰ σωθῆ. Φοβερό πράγμα! Καὶ ἐνῶ ἦταν Ἄγγελος! 

 – Γέροντα, ὁ διάβολος θυμᾶται τὴν προηγούμενη κατάστασή του; 

– Ἄν θυμᾶται λέει; Αὐτός εἶναι πῦρ καὶ μανία, γιατί δὲν θέλει νὰ γίνουν ἄλλοι 

Ἄγγελοι, ποὺ θὰ τὸν ἀντικαταστήσουν. Καὶ ὅσο πάει χειρότερος γίνεται. Ἐξελίσσεται 

στὴν κακία καὶ στὸν φθόνο. 

Ὤ,  ἄν  νιώση  κανεὶς  τὸ  κατάντημα  τοῦ  διαβόλου,  θὰ  κλαίη  μέρα‐νύχτα!  Ἐδῶ 

ἕναν  καλό  ἄνθρωπο  βλέπει  κανεὶς  ποὺ  ἀλλάζει,  γίνεται  ἐγκληματίας,  καὶ  πόσο 

στενοχωριέται!  Πόσο  μᾶλλον  νὰ  δή  ἔτσι  ὄχι  ἕναν  ἄνθρωπο  ἀλλὰ  ἕναν  Ἄγγελο! 

Κάποτε,  ἕνας  μοναχός28  εἶχε  πονέσει  πολύ  τους  δαίμονες  καὶ,  ἐνῶ  προσευχόταν 

γονατιστός, πεσμένος κάτω, ἔλεγε τὰ ἑξῆς: «Ἐσύ Θεὸς εἶσαι καὶ, ἅμα θέλης, μπορεῖς 

νὰ  βρής  ἕναν  τρόπο γιὰ  νὰ σωθοῦν  καὶ  αὐτοί  οἱ  δυστυχισμένοι  δαίμονες,  οἱ  ὁποῖοι, 

ἐνῶ εἶχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρῶτα, τώρα ἔχουν ὅλη τὴν κακία καὶ τὴν διαβολιά τοῦ 

κόσμου καὶ, ἐὰν δὲν μᾶς προστὰτευες, θὰ μᾶς εἶχαν ρημάξει ὅλους τους ἀνθρώπους». 

Ἐνῶ  λοιπόν  ἔλεγε  αὐτὰ    τὰ  λόγια  προσευχόμενος  μὲ  πόνο,  βλέπει  ἕνα  κεφάλι 

σκυλήσιο δίπλα του νὰ τοῦ βγάζη τὴν γλώσσα του καὶ νὰ τὸν κοροϊδεύη. Τὸ ἐπέτρεψε 

φαίνεται ὁ Θεὸς αὐτό, γιὰ νὰ πληροφορήση τὸν μοναχό ὅτι Ἐκεῖνος ἕτοιμος εἶναι νὰ 

                                                 
28. Ὁ μοναχός αὐτός, ὅπως διαπιστώθηκε ἀργότερα, ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας Παΐσιος. 
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τούς  δεχθῆ,  ἀρκεῖ  νὰ  μετανοήσουν,  ἀλλὰ  αὐτοί  δὲν  θέλουν  τὴν  σωτηρία  τους. 

Βλέπετε, ἡ πτώση τοῦ Ἀδάμ ἀντιμετωπίσθηκε μὲ τὸν ἐρχομό τοῦ Θεοῦ στὴν γῆ, μὲ τὴν 

Ἐνανθρώπηση.  Ἐνῶ  τοῦ  διαβόλου  ἡ  πτώση  δὲν  ὑπάρχει  περίπτωση  νὰ 

ἀντιμετωπισθῆ,  ἐκτός  ἄν  ταπεινωθῆ.  Ὁ  διάβολος  δὲν  διορθώνεται,  γιατί  δὲν  θέλει. 

Ξέρετε  πόσο  θὰ  χαιρόταν  ὁ  Χριστός!  Καὶ  ὁ  ἄνθρωπος,  μόνον  ὅταν  δὲν  θέλη,  δὲν 

διορθώνεται. 

 –  Γέροντα,  ὁ  διάβολος  γνωρίζει  ὅτι  ὁ Θεὸς  εἶναι  ἀγάπη  καὶ  τὸν  ἀγαπάει  καὶ 

παρʹ ὅλα αὐτὰ  συνεχίζει τὸ τυπικό του; 

–  Ἔμ,  πῶς  δὲν  τὸ  γνωρίζει!  Ἀλλά  ἡ  ὑπερηφάνεια  τὸν  ἀφήνει;  εἶναι  ὅμως  καὶ 

πονηρός.  Προσπαθεῖ  τώρα  νὰ  κερδίση  ὅλον  τὸν  κόσμο.  Σοῦ  λέει:  «Ἄν  ἔχω 

περισσότερους  ὀπαδούς,  θὰ  ἀναγκασθῆ  ὁ  Θεὸς  στὸ  τέλος  νὰ  λυπηθῆ  ὅλα  τὰ 

πλάσματά Του καὶ θὰ μὲ πάρη κι ἐμένα τὸ σχέδιο!». Ἔτσι νομίζει. Γιʹ αὐτὸ θέλει, ὅσο 

μπορεῖ,  νὰ  ἀποκτήση  πιὸ  πολλούς  ὀπαδούς.  Βλέπετε  ποῦ  τὸ  πάει;  Σοῦ  λέει:  «Ἔχω 

τόσους μὲ τὸ μέρος μου! Θὰ ἀναγκασθῆ ὁ Θεὸς νὰ χαρισθῆ καὶ σʹ ἐμένα!». Χωρίς νὰ 

μετανοιώση! Καὶ ὁ Ἰούδας τὸ ἴδιο δὲν ἔκανε; Ἤξερε ὅτι ὁ Χριστός θὰ ἐλευθέρωνε τούς 

νεκρούς  ἀπὸ  τὸν  Ἅδη.  Σοῦ  λέει:  «Θὰ  πάω  κι  ἐγώ  πρίν  ἀπὸ  τὸν  Χριστό,  γιὰ  νὰ  μὲ 

ἐλευθερώση κι ἐμένα». Βλέπεις πονηριά; Ἀντί νὰ ζητήση συγχώρηση ἀπὸ τὸν Χριστό, 

πῆγε νὰ κρεμασθῆ. Καὶ νὰ δῆτε, ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θοῦ λύγισε τὴν συκιά, καὶ αὐτός 

μάζεψε τὰ πόδια του, γιὰ νὰ μήν ἀκουμπήσουν κάτω. Καὶ ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ μήν πάη 

νὰ  πῆ  ἕνα  «εὐλόγησον».  Φοβερό!  Ἔτσι  λοιπόν  καὶ  ὁ  διάβολος,  ὁ  ἀρχηγός  τοῦ 

ἐγωισμοῦ, δὲν λέει «ἤμαρτον», ἀλλὰ συνέχεια ζορίζεται νὰ ἀποκτήση περισσότερους 

ὀπαδούς. 

 

Ἡ ταπείνωση διαλύει τὸν διάβολο 

 

Ἡ  ταπείνωση  ἔχει  μεγάλη  δύναμη  καὶ  διαλύει  τὸν  διάβολο.  Ὅπου  ὑπάρχει 

ταπείνωση, δὲν ἔχει θέση ὁ διάβολος. Καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει διάβολος, ἑπόμενο εἶναι 

νὰ μήν ὑπάρχουν πειρασμοί. Μία φορά ἕνας ἀσκητής ζόρισε ἕνα ταγκαλάκι νὰ πῆ τὸ 

«Ἅγιος ὁ Θεός...» Εἶπε τὸ ταγκαλάκι «Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος», 

«ἐλέησον  ἠμάς»  δὲν  ἔλεγε.  Πές:  «ἐλέησον  ἡμᾶς»!  Τίποτε!  Ἄν  τὸ  ἔλεγε,  θὰ  γινόταν 

Ἄγγελος. Ὅλα  τὰ  λέει  τὸ  ταγκαλάκι,  τὸ  «ἐλέησον  μὲ»  δὲν  τὸ  λέει,  γιατί  χρειάζεται 

ταπείνωση. Τὸ «ἐλέησον μὲ» ἔχει ταπείνωση, καὶ δέχεται ἡ ψυχή τὸ μεγάλο ἔλεος τοῦ 

Θεοῦ ποὺ ζητάει. 

Ὅ,τι  καὶ  νὰ  κάνουμε,  ταπείνωση‐ἀγάπη‐ἀρχοντιά  χρειάζεται.  Τὰ  πράγματα 

εἶναι  ἁπλά.  Ἐμεῖς  τὰ  κάνουμε  δύσκολα.  Ὅσο  μποροῦμε,  νὰ  κάνουμε  ὅ,τι  εἶναι 

δύσκολο  στὸν  διάβολο  καὶ  εὔκολο  στὸν  ἄνθρωπο. Ἡ  ἀγάπη  καὶ  ἡ  ταπείνωση  εἶναι 

δύσκολες  στὸν  διάβολο  καὶ  εὔκολες  στὸν  ἄνθρωπο.  Καὶ  ἕνας  φιλάσθενος  ποὺ  δὲν 

μπορεῖ  νὰ  κάνη  ἄσκηση,  μπορεῖ  νὰ  νικήση  τὸν  διάβολο  μὲ  τὴν  ταπείνωση.  Σὲ  ἕνα 

λεπτό  μέσα  μπορεῖ  ὁ  ἄνθρωπος  νὰ  γίνη  Ἄγγελος  ἤ  ταγκαλάκι.  Πῶς;  Μὲ  τὴν 

ταπείνωση ἤ τὴν ὑπερηφάνεια. Τί, μήπως χρειάσθηκαν ὧρες γιὰ νὰ γίνη ὁ Ἑωσφόρος 

ἀπὸ Ἄγγελος διάβολος; Μέσα σὲ δευτερόλεπτα ἔγινε. Ὁ εὐκολώτερος τρόπος γιὰ νὰ 

σωθοῦμε, εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ταπείνωση. Γιʹ αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ταπείνωση 

νὰ ἀρχίσουμε καὶ μετά νὰ προχωρήσουμε στὰ ἄλλα. 
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Νὰ  εὔχεσθε  νὰ  δίνουμε  συνέχεια  χαρὰ  στὸν  Χριστό  καὶ  στενοχώρια  στὸ 

ταγκαλάκι, μία ποὺ τοῦ ἀρέσει ἡ κόλαση καὶ δὲν θέλει νὰ μετανοήση. 
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Κεφάλαιο 3 ‐ Τὸ κοσμικό πνεῦμα 

 

Ὁ διάβολος κυβερνάει τὴν ματαιότητα 

 

– Γέροντα, γιατί τὸν διάβολο τὸν λένε «κοσμοκράτορα»; Εἶναι πράγματι; 

– Ἀκόμη αὐτὸ ἔλειπε, νὰ κυβερνᾶ ὁ διάβολος τὸν κόσμο! Ὅταν εἶπε ὁ Χριστός 

γιὰ  τὸν  διάβολο  «ὁ  ἄρχων  τοῦ  κόσμου  τούτου»29,  δὲν  ἐννοοῦσε  ὅτι  εἶναι 

κοσμοκράτορας,  ἀλλὰ  ὅτι  κυριαρχεῖ  στὴν  ματαιότητα,  στὴν  ψευτιά.  Ἀλλοίμονο,  θὰ 

ἄφηνε ὁ Θεὸς τὸν διάβολο κοσμοκράτορα! Ὅσοι ὅμως ἔχουν δοσμένη τὴν καρδιά τους 

στὰ  μάταια,  στὰ  κοσμικά,  αὐτοί  ζοῦν  ὑπό  τὴν  ἐξουσία  «τοῦ  κοσμοκράτορος  τοῦ 

αἰῶνος τούτου»30. Ὁ διάβολος δηλαδή κυβερνάει τὴν ματαιότητα καὶ τούς ἀνθρώπους 

ποὺ εἶναι κυριευμένοι ἀπὸ τὴν ματαιότητα, ἀπὸ τὸν «κόσμο». «Κόσμος» τί θὰ πῆ; Δὲν 

θὰ  πῆ  κόσμημα,  μάταιο  στολίδι;  Ὅποιος  λοιπόν  εἶναι  κυριευμένος  ἀπὸ  τὴν 

ματαιότητα εἶναι ὑπό τὴν κατοχή τοῦ διαβόλου. Ἡ αἰχμαλωτισμένη καρδιά ἀπὸ τὸν 

μάταιο  κόσμο  διατηρεῖ  καὶ  τὴν  ψυχή  ἀτροφική  καὶ  τὸν  νοῦ  σκοτισμένο.  Τότε,  ἐνῶ 

φαίνεται κανεὶς ὅτι εἶναι ἄνθρωπος, στὴν οὐσία εἶναι πνευματικό ἔκτρωμα.  

Μοῦ λέει ὁ λογισμός ὅτι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός της ψυχῆς μας ἀκόμη καὶ ἀπὸ 

τὸν διάβολο εἶναι τὸ κοσμικό πνεῦμα, γιατί μᾶς παρασύρει γλυκά καὶ μᾶς πικραίνει 

τελικά  αἰώνια.  Ἐνῶ,  ἄν  βλέπαμε  τὸν  ἴδιο  τὸν  διάβολο,  θὰ  μᾶς  ἐπίανε  τρόμος,  θὰ 

ἀναγκαζόμασταν  νὰ  καταφύγουμε  στὸν  Θεό  καὶ  θὰ  ἐξασφαλίζαμε  τότε  τὸν 

Παράδεισο. Στὴν ἐποχή μας, πολύς «κόσμος» –κοσμικό πνεῦμα – μπῆκε στὸν κόσμο 

καὶ  αὐτός  ὁ  «κόσμος»  θὰ  τὸν  καταστρέψη.  Ἔβαλαν  οἱ  ἄνθρωποι  μέσα  τούς  τὸν 

«κόσμο» καὶ διώξανε ἀπὸ μέσα τούς τὸν Χριστό. 

– Γέροντα, γιατί δὲν καταλαβαίνουμε πόσο κακό κάνει τὸ κοσμικό πνεῦμα καὶ 

παρασυρόμαστε ἀπὸ αὐτό; 

–  Γιατί  τὸ  κοσμικό  πνεῦμα  μπαίνει  σιγά‐σιγά,  ὅπως  ὁ  σκαντζόχοιρος  μπῆκε 

στὴν φωλιά τοῦ λαγοῦ. Στὴν ἀρχή ὁ σκαντζόχοιρος παρακάλεσε τὸν λαγό νὰ βάλη 

λίγο τὸ κεφάλι τοῦ μέσα στὴν φωλιά του, γιὰ νὰ μή βρέχεται. Μετά ἔβαλε τὸ ἕνα πόδι, 

μετά  τὸ ἄλλο,  καὶ  τελικά μπῆκε  ὁλόκληρος,  καὶ μὲ  τὰ ἀγκάθια  τοῦ  ἔβγαλε  τελείως 

ἔξω τὸν λαγό. Ἔτσι καὶ  τὸ κοσμικό φρόνημα μᾶς ξεγελάει μὲ μικρές παραχωρήσεις 

καὶ σιγά‐σιγὰ  μᾶς κυριεύει. Τὸ κακό λίγο‐λίγο προχωράει. Ἄν ἐρχόταν ἀπότομα, δὲν 

θὰ  ξεγελιόμασταν.  Βλέπεις.  Ἄν  θέλης  νὰ  ζεματίσης  ἕναν  βάτραχο,  πρέπει  νὰ  τοῦ 

ρίξης λίγο‐λίγο τὸ ζεματιστό νερό. Ἄν τὸ ρίξης ἀπότομα ὅλο μαζί, πετιέται καὶ φεύγει, 

γλυτώνει. Ἐνῶ, ἄν τοῦ ρίξης λίγο καυτό νερό, στὴν ἀρχή θὰ τὸ τινάξη λίγο ἀπὸ τὴν 

πλάτη του καὶ μετά θὰ τὸ δεχθῆ. Ἄν τοῦ ρίξης ἀκόμη λίγο, πάλι θὰ τὸ τινάξη λίγο, καὶ 

σιγά‐σιγὰ  θὰ ζεματιστή, χωρίς νὰ τὸ καταλάβη. «Βρε, βάτραχε, ἀφοῦ σου ἔρριξε λίγο 

καυτό νερό, σήκω καὶ φύγε!». Δὲν φεύγει. Φουσκώνει‐φουσκώνει καὶ μετά ζεματιέται. 

Ἔτσι  κάνει  καὶ  ὁ  διάβολος,  μᾶς  ζεματίζει  λίγο‐λίγο,  καὶ  τελικά,  χωρίς  νὰ  τὸ 

καταλάβουμε, βρισκόμαστε ζεματισμένοι! 

 

Τὰ πρωτεῖα νὰ δοθοῦν στὴν ὀμορφιά τῆς ψυχῆς 

 

                                                 
29. Ἰω. 16, 11. 
30. Βλ. Ἐφ. 6, 12. 
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Ἡ ψυχή ποὺ συγκινεῖται ἀπὸ τὶς ὀμορφιές τοῦ ὑλικοῦ κόσμου φανερώνει ὅτι ζῆ 

μέσα τῆς ὁ μάταιος κόσμος, γιʹ αὐτὸ ἕλκεται ἀπὸ τὴν πλάση καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν Πλάστη, 

ἀπὸ τὸν πηλό καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν Θεό. Δὲν ἔχει σημασία ἄν ὁ πηλός αὐτός εἶναι καθαρός 

καὶ  δὲν  ἔχη  λάσπη  ἁμαρτίας.  Ἡ  καρδιά,  ὅταν  ἕλκεται  ἀπὸ  κοσμικές  ὀμορφιές,  οἱ 

ὁποῖες δὲν εἶναι ἁμαρτωλές, ἀλλὰ δὲν παύουν νὰ εἶναι μάταιες, νιώθει κοσμική χαρὰ 

τῆς ὥρας,  ἡ ὁποία δὲν ἔχει θεϊκή παρηγοριά, φτερούγισμα ἐσωτερικό μὲ ἀγαλλίαση 

πνευματική.  Ὅταν  ὅμως  ὁ  ἄνθρωπος  ἀγαπάη  τὴν  πνευματική  ὡραιότητα,  τότε 

γεμίζει καὶ ὀμορφαίνει ἡ ψυχή του. 

Ἄν γνώριζε ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἰδίως ὁ μοναχός, τὴν ἐσωτερική ἀσχήμια του, δὲν 

θὰ  ἐπεδίωκε  ἐξωτερικές  ὀμορφιές.  Μέσα  ἡ  ψυχή  ἔχει  τόσους  λεκέδες,  τόσες 

μουντζοῦρες,  καὶ  θὰ  κοιτάξουμε  λ.χ.  τὰ  ροῦχα  μας;  Πλένουμε  τὰ  ροῦχα  μας,  τὰ 

σιδερώνουμε κιόλας καὶ εἴμαστε καθαροί, καὶ μέσα εἴμαστε... μήν τὰ ρωτᾶς! Γιʹ αὐτό, 

ἄν λάβη ὑπʹ ὄψιν τοῦ κανεὶς τί πνευματική ἀκαθαρσία ἔχει μέσα του, δὲν θὰ καθήση 

τόσο  σχολαστικά  νὰ  βγάλη  καὶ  τὸν  παραμικρό  λεκέ  ἀπὸ  τὰ  ροῦχα  του,  γιατί  αὐτὰ  

εἶναι χίλιες φορές καθαρώτερα ἀπὸ τὴν ψυχή του. Ἀλλά, ἄν δὲν  ἔχη ὑπʹ ὄψιν  τοῦ ὁ 

ἄνθρωπος  τὴν  πνευματική  σαβούρα  ποὺ  ἔχει  μέσα  του,  ε,  τότε  κοιτάζει  νὰ  βγάλη 

σχολαστικά καὶ τὸν παραμικρό λεκέ. Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται,  εἶναι νὰ στρέψη ὅλη τὴν 

φροντίδα  του  στὴν  πνευματική  καθαρότητα,  στὴν  ἐσωτερική  ὀμορφιά  καὶ  ὄχι  στὴν 

ἐξωτερική. Τὰ πρωτεῖα νὰ δοθοῦν στὴν ὀμορφιά τῆς ψυχῆς, στὴν πνευματική ὀμορφιά 

καὶ ὄχι στὶς μάταιες ὀμορφιές, γιατί καὶ ὁ Κύριός μας εἶπε: «Ὅσο ἀξίζει μία ψυχή, δὲν 

ἀξίζει ὁ κόσμος ὅλος»31. 

 

Κοσμικές ἐπιθυμίες 

 

Ὅσοι  δὲν  φρενάρουν  τὴν  καρδιά  τους  ἀπὸ  τὶς  ὑλικές  ἐπιθυμίες,  τὶς  μή 

ἀπαραίτητες, – οὔτε καν λόγος γίνεται γιὰ σαρκικές ἐπιθυμίες – καὶ δὲν συμμαζέψουν 

τὸν νοῦ τούς μέσα στὴν καρδιά, γιὰ νὰ τὰ δώσουν ὅλα μαζί μὲ τὴν ψυχή στὸν Θεό, 

διπλή δυστυχία τούς περιμένει. 

– Γέροντα, εἶναι πάντα κακό τὸ νὰ ἐπιθυμῆς κάτι; 

–  Ὄχι,  ἡ  ἐπιθυμία  τῆς  καρδιᾶς  δὲν  εἶναι  καθʹ  ἐαυτῆ  κακή.  Ἀλλά,  ὅταν  μου 

παίρνουν  ἕνα  κομμάτι  τῆς  καρδιᾶς  μου  πράγματα,  ἔστω  καὶ  μή  ἁμαρτωλά,  μοῦ 

ἐλαττώνουν τὴν ἀγάπη μου πρὸς τὸν Χριστό. Αὐτή ἡ ἐπιθυμία πάλι εἶναι κακή, γιατί ὁ 

ἐχθρός  μου  κόβει  τὴν  ἀγάπη  μου  ἀπὸ  τὸν  Χριστό.  Ὅταν  ἐπιθυμῶ  ἕνα  πράγμα 

χρήσιμο,  ἕνα  βιβλίο  λ.χ.,  καὶ  μοῦ  παίρνη  ἕνα  κομμάτι  τῆς  καρδιᾶς,  τότε  αὐτὸ  εἶναι 

κακό. Γιατί νὰ μοῦ πάρη ἕνα κομμάτι τῆς καρδιᾶς ἕνα βιβλίο; Τὸ βιβλίο θὰ ἐπιθυμῶ ἤ 

τὸν  Χριστό  θὰ  λαχταρῶ;  Κάθε  ἐπιθυμία,  ὅσο  καλή  καὶ  νὰ  φαίνεται,  δὲν  εἶναι 

καλύτερη  ἀπὸ  τὸ  νὰ  ἐπιθυμῆ  κανεὶς  τὸν  Χριστό  ἤ  τὴν  Παναγία.  Ὅταν  δώσω  τὴν 

καρδιά μου στὸν Θεό,  εἶναι  δυνατόν ὁ Θεὸς νὰ μή μοῦ δώση ὅλο τὸν Ἑαυτό Του; Ὁ 

Θεὸς ζητάει τὴν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. «Δος μοί, υἱέ, σήν καρδίαν»32. Ἅμα Τοῦ δώση ὁ 

ἄνθρωπος τὴν καρδιά του, μετά ὁ Θεὸς τοῦ δίνει καὶ ὅ,τι ἀγαπᾶ ἡ καρδιά του, ἀρκεῖ νὰ 

μήν τὸν βλάψη. Μόνο στὸν Χριστό ὅταν δίνεται ἡ καρδιά δὲν χαραμίζεται, καὶ μόνο 

                                                 
31. Βλ. Ματθ. 16, 26 
32. Παρ. 23, 26. 
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στὸν Χριστό βρίσκεις πλούσια ἀνταπόκριση θεϊκῆς ἀγάπης σʹ αὐτήν τὴν ζωή, καὶ στὴν 

ἄλλη, τὴν αἰώνια, τὴν θεία ἀγαλλίαση. 

Πρέπει  νὰ ἀποφεύγουμε  τὰ κοσμικά πράγματα,  γιὰ νὰ μή μᾶς παίρνουν  τὴν 

καρδιά,  καὶ  νὰ  χρησιμοποιοῦμε  τὰ  ἁπλά,  μόνο  γιὰ  νὰ  ἐξυπηρετούμαστε.  Νὰ 

φροντίζουμε  ὅμως  νὰ  εἶναι  στέρεα.  Ἄν  θέλω  νὰ  χρησιμοποιῶ  ἕνα  ὄμορφο  πράγμα, 

δίνω ὅλη τὴν καρδιά μου στὴν ὀμορφιά καὶ γιὰ τὸν Θεό δὲν μένει οὔτε ἕνα κομματάκι. 

Περνᾶς ἀπὸ κάπου καὶ βλέπεις  ἕνα σπίτι μὲ ὡραία μάρμαρα,  σχέδια,  σκαλίσματα... 

Θαυμάζεις τὶς πέτρες, τὰ τοῦβλα καὶ ἀφήνεις τὴν καρδιά σου ἐκεῖ. Ἤ βλέπεις σὲ ἕνα 

κατάστημα  ἕναν  ὡραῖο  σκελετό  γιὰ  τὰ  γυαλιά  σου  καὶ  τὸν  ἐπιθυμεῖς.  Ἄν  δὲν  τὸν 

ἀγοράσεις,  ἀφήνεις  τὴν  καρδιά  σου  στὸ  κατάστημα.  Ἄν  τὸν  ἀγοράσεις,  κρεμᾶς  τὴν 

καρδιά σου ἀπὸ τὸν σκελετό ποὺ φορᾶς!  Ἰδίως οἱ γυναῖκες εὔκολα κλέβονται. Λίγες 

εἶναι ἐκεῖνες ποὺ δὲν χαραμίζουν στὰ μάταια τὴν καρδιά τους. Θέλω νὰ πῶ, κλέβει ὁ 

διάβολος  τὴν  πλούσια  καρδιά  ποὺ  ἔχουν  μὲ  ὅλα  τὰ  κοσμικά,  τὰ  χρωματιστὰ,  τὰ 

γυαλιστερά. Χρειάζεται μία ἕνα πιάτο; Θὰ ψάξη νὰ βρῆ πιάτο μὲ λουλούδια. Λές καὶ 

θὰ ξινίση τὸ φαγητό, ἄν δὲν ἔχη λουλούδια τὸ πιάτο! Μερικές πνευματικές γυναῖκες 

θὰ συγκινηθοῦν μὲ σοβαρά σχέδια, μὲ δικέφαλο ἀετό κ.λπ. Μετά ρωτᾶνε: «Γιατί δὲν 

συγκινοῦμαι  ἀπὸ  τὰ  πνευματικά;».  Πῶς  νὰ  συγκινηθῆς,  ἀφοῦ  ἡ  καρδιά  σου  εἶναι 

σκορπισμένη  στὰ  ντουλάπια,  στὰ  πιάτα;  Δὲν  ἔχεις  καρδιά,  ἔχεις  μόνον  κρέας,  ποὺ 

μέσα κάτι χτυπάει τίκ‐τάκ, μηχανικά, σάν τὸ ρολόι,  ἴσα γιὰ νὰ περπατᾶς! Γιατί πάει 

λίγη καρδιά στὸ ἕνα, λίγη καρδιά στὸ ἄλλο καὶ γιὰ τὸν Χριστό δὲν μένει τίποτε. 

– Δηλαδή, Γέροντα, καὶ αὐτές οἱ ἁπλές ἐπιθυμίες εἶναι ἁμαρτωλές; 

– Οἱ ἐπιθυμίες αὐτές, ὅσο καὶ ἁμαρτωλές νὰ μήν εἶναι, εἶναι χειρότερες ἀπὸ τὶς 

ἁμαρτωλές.  Γιατί μία ἁμαρτωλή  ἐπιθυμία θὰ  τὸν συγκλονίση  τὸν ἄνθρωπο κάποια 

φορὰ καὶ θὰ τὸν πειράξη ἡ συνείδηση, ὅποτε θὰ κάνη μία προσπάθεια, θὰ μετανοήση, 

θὰ πῆ «ἥμαρτον, Θεέ μού». Ἐνῶ αὐτές οἱ ἐπιθυμίες, οἱ «καλές», δὲν τὸν ἀνησυχοῦν. 

Νομίζει ὅτι πάει καλά. «Αγαπώ τὸ καλό, ἀγαπῶ τὸ ὄμορφο, λέει. Ἄλλωστε καὶ ὁ Θεὸς 

τὰ  ἔκανε  ὅλα  ὄμορφα». Ναί,  ἀλλὰ  δὲν πάει  νὰ  στὸν Κτίστη  ἡ  ἀγάπη  του,  πάει  στὸ 

κτίσμα.  Γιʹ  αὐτὸ  καλά  εἶναι  νὰ  κόβουμε  κάθε  ἐπιθυμία.  Ὅταν  κανεὶς  κάνη  μία 

προσπάθεια γιὰ τὸν Χριστό καὶ θυσιάζη αὐτὸ ποὺ ἀγαπάει καὶ κάνη κάτι ποὺ δὲν τὸ 

ἀγαπάει  –  ὅσο  καλό  καὶ  νὰ  εἶναι  αὐτὸ  ποὺ  ἀγαπάει  –,  τότε  ὁ  Θεὸς  τοῦ  δίνει 

μεγαλύτερη ἀνάπαυση. 

Ἡ καρδιά, πρίν καθαρισθῆ,  ἔχει  τὶς κοσμικές  ἐπιθυμίες καὶ χαίρεται μʹ αὐτές. 

Ὅταν ὅμως ἐξαγνισθῆ, μετά στενοχωριέται μὲ τὶς κοσμικές ἐπιθυμίες, σιχαίνεται τὶς 

κοσμικές ἐπιθυμίες καὶ τότε οἱ χαρές εἶναι πνευματικές. Ἔτσι  ἐξαγνίζεται ἡ καρδιά, 

ὅταν  σιχαθῆ  τὶς  κοσμικές  ἐπιθυμίες.  Πρίν  τὶς  σιχαθῆ,  ἕλκεται  ἀπὸ  αὐτές.  Ἀλλά, 

βλέπεις,  ἐμεῖς δὲν θέλουμε νὰ στενοχωρήσουμε λίγο τὸν παλαιό ἄνθρωπο, θέλουμε 

νὰ  κάνουμε  τὰ  χατήρια  τοῦ  παλαιοῦ  ἀνθρώπου.  Πῶς  θὰ  γίνουμε  μετά  μιμητές 

Χριστοῦ; 

–  Ὅταν,  Γέροντα,  δυσκολεύωμαι  νὰ  κόψω  μία  ἐπιθυμία  μου,  πρέπει  νὰ 

ἐπιμείνω στὸν ἀγώνα; 

– Ναί, ἀκόμη καὶ ἄν στενοχωρῆται ἡ καρδιά σου, ἐπειδή δὲν κάνεις αὐτὰ  ποὺ 

τὴν  ἀναπαύουν,  δὲν  πρέπει  νὰ  ὑπακούσης  στὴν  καρδιά.  Γιατί,  ἄν  ὑπακούσης,  θὰ 

νιώθης μία χαρὰ κοσμική καὶ μετά ἕνα ἄγχος, πάλι κοσμικό. Ἐνῶ, ἄν δὲν ὑπακούσης 

καὶ  στενοχωρηθῆ  ἡ  καρδιά,  ἐπειδή  δὲν  ἔκανες  αὐτὰ    ποὺ  τὴν  ἀναπαύουν,  καὶ  τὸ 
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χαίρεσαι αὐτό, τότε ἔρχεται ἡ θεία Χάρις. Καὶ αὐτός εἶναι ὁ σκοπός, νὰ ἀποκτήσουμε 

τὴν  θεία  Χάρη.  Γιὰ  νὰ  ἀποκτήσης  δηλαδή  τὴν  θεία  Χάρη,  πρέπει  νὰ  κοποῦν  οἱ 

ἐπιθυμίες, καὶ καλές νὰ εἶναι, νὰ κοπῆ τὸ θέλημα. Τότε ταπεινώνεται ὁ ἄνθρωπος καὶ, 

ὅταν  ταπεινωθῆ,  ἔρχεται  μετά  ἡ  θεία Χάρις. Ὅταν  δυσαρεστηθῆ  κοσμικά  ἡ  καρδιά, 

τότε  θὰ  χαρῆ πνευματικά. Ὅσο  μπορεῖ  κανείς,  νὰ  μάθη  νὰ  ἀποφεύγη  τὴν  κοσμική 

παρηγοριά,  νὰ  κάνη  ἐσωτερική  ἐργασία  πνευματική,  γιὰ  νὰ  ἀποκτήση  τὴν  θεϊκή 

παρηγοριά. 

 

Οἱ κοσμικές χαρές εἶναι ὑλικές χαρές 

 

– Γέροντα, συχνά κοσμικοί ἄνθρωποι λένε ὅτι αἰσθάνονται ἕνα κενό, ἐνῶ ἔχουν 

ὅλα τὰ καλά. 

–  Ἡ  πραγματική,  ἡ  γνήσια  χαρὰ  βρίσκεται  κοντά  στὸν  Χριστό.  Ἄν  συνδεθῆς 

μαζί Του μὲ τὴν προσευχή, θὰ δής πληρωμένη τὴν ψυχή σου. Οἱ κοσμικοί  τὴν χαρὰ 

τὴν  ζητοῦν  στὶς  ἀπολαύσεις.  Μερικοί  πάλι  πνευματικοί  ἄνθρωποι  τὴν  ζητοῦν  σὲ 

θεολογικές συζητήσεις, ὁμιλίες κ.λπ. Καὶ ὅταν τελειώσουν αὐτά, μένουν μὲ ἕνα κενό 

καὶ ἀναρωτιοῦνται τί θὰ κάνουν στὴν συνέχεια. Εἴτε ἁμαρτωλά εἴτε ἀδιάφορα εἶναι 

αὐτὰ    μὲ  τὰ  ὁποία  ἀσχολοῦνται,  τὸ  ἴδιο  εἶναι.  Δὲν  πηγαίνουν  τουλάχιστον  νὰ 

κοιμηθοῦν, νὰ εἶναι ξεζαλισμένοι τὸ πρωί στὴν δουλειά τους; 

Ἐκπληρώνοντας τὶς κοσμικές ἐπιθυμίες τῆς καρδιᾶς, δὲν ἔρχεται ἡ πνευματική 

χαρά,  ἄγχος  ἔρχεται.  Ἡ  κοσμική  χαρὰ  φέρνει  καὶ  τὸ  ἄγχος  στούς  πνευματικούς 

ἀνθρώπους.  Ἡ  κοσμική  χαρὰ  δὲν  εἶναι  μόνιμη,  ἀληθινή  χαρά,  εἶναι  μία  χαρὰ 

πρόσκαιρη,  ἐκείνης  τῆς  στιγμῆς.  Αὐτή  εἶναι  ὑλική  χαρά,  δὲν  εἶναι  πνευματική,  ἀπὸ 

ὑλικές  χαρές  ὅμως  δὲν  «γεμίζει»  ἡ  ψυχή  τοῦ  ἀνθρώπου.  Ἴσα‐ἴσα  γεμίζει  σαβούρα 

μέσα.  Ὅταν  νιώσουμε  τὴν  πνευματική  χαρά,  δὲν  θὰ  θέλουμε  τὴν  ὑλική  χαρά. 

«Χορτασθήσομαι  ἐν  τῷ  ὀφθῆναι  μοί  τὴν  δόξαν  σου!»33.  Ἡ  κοσμική  χαρὰ  δὲν 

ξεκουράζει τὸν πνευματικό ἄνθρωπο, τὸν κουράζει. Βάλε ἕναν πνευματικό ἄνθρωπο 

σʹ  ἕνα  κοσμικό  σπίτι.  Δὲν  ξεκουράζεται.  Καὶ  ὁ  κοσμικός  ἄνθρωπος  νομίζει  ὅτι 

ξεκουράζεται,  ἀλλὰ  βασανίζεται.  Τὸ  αἴρεται  ἐξωτερικά,  ἀλλὰ  μέσα  του  δὲν 

εὐχαριστιέται, βασανισμένος εἶναι.  

– Μὲ τὴν κοσμική τάξη, Γέροντα, σὲ πιάνει ἀσφυξία. 

– Καὶ ἀσφυξία τούς πιάνει καὶ τὰ θέλουν κιόλας, ὅπως ὁ βάτραχος τρέχει στὸ 

στόμα τοῦ φιδιοῦ. Τὸ φίδι κάθεται ἀπέναντι ἀπὸ τὴν στέρνα καὶ κοιτάζει συνέχεια τὸν 

βάτραχο. Ἄν ξεγελασθῆ ὁ βάτραχος καὶ κοιτάξη τὸ φίδι, ἠλεκτρίζεται, ζαλίζεται καὶ 

τρέχει  φωνάζοντας  στὸ  στόμα  τοῦ  φιδιοῦ.  Μετά  τὸ  φίδι  τὸν  δαγκάνει  καὶ  τὸν 

δηλητηριάζει,  γιὰ  νὰ  μή  χτυπιέται.  Τότε  φωνάζει  ὁ  βάτραχος,  ἀλλά,  καὶ  νὰ  τὸν 

γλυτώσης, ἔχει δηλητηριασθῆ καὶ θὰ ψοφήση. 

– Γέροντα, γιατί οἱ ἄνθρωποι χαίρονται μὲ τὰ κοσμικά πράγματα; 

–  Δὲν  σκέφτονται  τὴν  αἰωνιότητα  οἱ  σημερινοί  ἄνθρωποι.  Ἡ  φιλαυτία  τούς 

κάνει νὰ ξεχνοῦν ὅτι θὰ χαθοῦν τὰ πάντα. Δὲν ἔχουν συλλάβει τὸ βαθύτερο νόημα 

τῆς  ζωῆς.  Δὲν  νιώσανε  ἄλλες,  οὐράνιες  χαρές.  Δὲν  σκιρτᾶ  ἡ  καρδιά  τους  γιὰ  κάτι 

ἀνώτερο. Δίνεις λ.χ. σὲ κάποιον ἕνα κολοκύθι. «Τι ὡραῖο κολοκύθι!». λέει. Τοῦ δίνεις 

                                                 
33. Ψαλμ. 16, 15 
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ἀνανά, «Ὁ ἀνανάς ἔχει λέπια», σοῦ λέει καὶ τὸν πετάει, γιατί δὲν ἔφαγε ποτέ. Ἤ πές 

σὲ  ἕναν  τυφλοπόντικα:  «Τί  ὡραῖος  εἶναι  ὁ  ἥλιος!»,  αὐτός  πάλι  θὰ  χωθῆ  μέσα  στὸ 

χῶμα. Ὅσοι ἀναπαύονται μέσα στὸν ὑλικό κόσμο, μοιάζουν μὲ τὰ ἀνόητα πουλάκια 

ποὺ δὲν θορυβοῦν μέσα στὸ αὐγό, γιὰ νὰ σπάσουν τὸ τσόφλι καὶ νὰ βγοῦν ἔξω,  νὰ 

χαροῦν τὸν ἥλιο – τὸ οὐράνιο πέταγμα στὴν παραδεισένια ζωή –, ἀλλὰ παραμένουν 

ἀκίνητα καὶ πεθαίνουν μέσα στὸ τσόφλι τοῦ αὐγοῦ. 

 

Τὸ κοσμικό πνεῦμα στὴν πνευματική ζωή 

 

– Γέροντα, μερικές φορές λέτε ὅτι ὁ τάδε ἄνθρωπος βλέπει μὲ εὐρωπαϊκό φακό 

καὶ ὄχι μὲ ἀνατολίτικο πνεῦμα. Τί ἐννοεῖτε;  

–  Ἐννοῶ  ὅτι  βλέπει  μὲ  εὐρωπαϊκό  μάτι,  μὲ  εὐρωπαϊκή  λογική,  χωρίς  πίστη, 

ἀνθρώπινα. 

– Καὶ ποιό εἶναι τὸ ἀνατολίτικο πνεῦμα; 

– «Ἀνατολή ἀνατολῶν καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιά...»34! 

– Δηλαδή; 

– Ὅταν λέω ὅτι  ἕνας ἐπίασε τὸ ἀνατολίτικο πνεῦμα καὶ ἄφησε τὸ  εὐρωπαϊκό 

πνεῦμα,  θέλω  νὰ  πῶ  ὅτι  ἄφησε  τὴν  λογική,  τὸν  ὀρθολογισμό,  καὶ  ἐπίασε  τὴν 

ἁπλότητα  καὶ  τὴν  εὐλάβεια,  γιατί  αὐτὸ  εἶναι  τὸ  ὀρθόδοξο  πνεῦμα  στὸ  ὁποῖο 

ἀναπαύεται ὁ Χριστός, ἁπλότης καὶ εὐλάβεια. Σήμερα, συχνά λείπει ἡ ἁπλότητα ἀπὸ 

τούς πνευματικούς ἀνθρώπους,  ἡ ἁγία ἁπλότητα ποὺ  ξεκουράζει  τὴν ψυχή. Ἄν  δὲν 

ἀρνηθῆ κανεὶς τὸ κοσμικό πνεῦμα καὶ δὲν κινηθῆ ἁπλά, νὰ μή σκέφτεται δηλαδή πῶς 

θὰ τὸν δοῦν ἤ τί θὰ ποῦν γιʹ αὐτόν, τότε δὲν συγγενεύει μὲ τὸν Θεό, μὲ τούς Ἁγίους. 

Γιὰ νὰ συγγενέψη, πρέπει νὰ κινηθῆ στὸν πνευματικό χῶρο. Ὅσο κανεὶς κινεῖται μὲ 

ἁπλότητα,  ἰδίως  μέσα  σὲ  ἕνα  Κοινόβιο,  τόσο  στρογγυλεύει,  γιατί  φεύγουν  τὰ 

ἐξογκώματα τῶν παθῶν. Ἀλλιῶς κοιτάζει νὰ φτιάξη ἕναν ψεύτικο ἄνθρωπο. Γιʹ αὐτὸ 

νὰ προσπαθήσουμε νὰ πετάξουμε τὸν κοσμικό καρνάβαλο, γιὰ νὰ ἀγγελοποιηθοῦμε. 

Ξέρετε  τί  κάνουν  οἱ  κοσμικοί  καὶ  τί  κάνουν  οἱ  πνευματικοί  ἄνθρωποι;  Οἱ 

κοσμικοί κοιτάζουν ἡ αὐλή τους νὰ εἶναι καθαρή. Τὸ σπίτι μέσα δὲν τούς ἐνδιαφέρει 

ἄν ἔχη σκουπίδια. Σκουπίζουν τὴν αὐλή καὶ πετοῦν τὰ σκουπίδια μέσα στὸ σπίτι! Σοῦ 

λέει: «Οἱ ἄλλοι τὴν αὐλή βλέπουν, δὲν βλέπουν μέσα τὸ σπίτι». Μέσα μου δηλαδή ἄς 

ἔχω σκουπίδια, ὄχι ὅμως ἔξω! Τούς ἐνδιαφέρει νὰ τούς καμαρώνουν οἱ ἄλλοι. Ἐνῶ οἱ 

πνευματικοί ἄνθρωποι κοιτάζουν τὸ σπίτι μέσα νὰ εἶναι καθαρό. Δὲν τούς ἐνδιαφέρει 

τί θὰ πῆ ὁ κόσμος, γιατί ὁ Χριστός κατοικεῖ στὸ σπίτι, στὴν καρδιά, δὲν κατοικεῖ στὴν 

αὐλή. 

Μερικές φορές ὅμως καὶ πνευματικοί ἄνθρωποι κινοῦνται ἐπιφανειακά, κοσμι‐

κά, καὶ γιὰ νὰ εἴμαστε πιὸ συγκεκριμένοι, φαρισαϊκά. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δὲν σκέφτο‐

νται πῶς θὰ πᾶνε στὸν Παράδεισο, κοντά στὸν Θεό, ἀλλὰ πῶς θὰ φανοῦν ἐδῶ καλοί. 

Στεροῦνται  ὅλες  τὶς  πνευματικές  χαρές,  ἐνῶ  μποροῦσαν  νὰ  ζήσουν  ἀπὸ  ʹδω  τὸν 

Παράδεισο. Ἔτσι  μένουν  γήινοι  ἄνθρωποι. Προσπαθοῦν  νὰ  ζήσουν μία πνευματική 

ζωή μὲ κοσμικό τρόπο. Μέσα τούς ὅμως εἶναι ἄδειοι, δὲν ὑπάρχει Θεός. 

                                                 
34. Ἐξαποστειλάριο τῆς ἑορτή τῶν Χριστουγέννων: «Ἐπεσκέψατο ἠμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ 

ἠμῶν  ἀνατολή  ἀνατολῶν  καὶ  οἱ  ἐν  σκότει  καὶ  σκιά,  εὔρομεν  τὴν  ἀλήθειαν,  καὶ  γάρ  ἐκ  τῆς 

Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος». 
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Δυστυχῶς,  τὸ  κοσμικό  πνεῦμα  ἔχει  ἐπιδράσει  πολύ  καὶ  στούς  πνευματικούς 

ἀνθρώπους. Ἄν πνευματικοί ἄνθρωποι ἐνεργοῦν καὶ σκέφτωνται κοσμικά,  τί νὰ κά‐

νουν οἱ κοσμικοί; Εἶπα σὲ μερικούς νὰ βοηθήσουν ναρκομανῆ παιδιά καὶ μοῦ εἶπαν: 

«Ἄν κάνουμε ἕνα  ἵδρυμα γιὰ ναρκομανεῖς,  δὲν θὰ μᾶς δίνουν καμμιά περιουσία.  Γιʹ 

αὐτὸ θὰ κάνουμε Γηροκομεῖο». Δὲν λέω ὅτι τὸ Γηροκομεῖο δὲν χρειάζεται. Ἀλλοίμονο! 

Ἀλλά, ἄν ξεκινοῦμε ἔτσι, αὐτὰ   δὲν θὰ εἶναι εὐαγῆ ἀλλά... «ναυαγή»  ἱδρύματα! Δὲν 

καταλαβαίνουν ὅτι ἡ κοσμική ἐπιτυχία εἶναι ἀποτυχία πνευματική. 

 

Τὸ κοσμικό πνεῦμα στὸν Μοναχισμό 

 

– Γέροντα, πολλοί μας λένε: «Ζῆτε στὸν Παραδεισο». 

– Νὰ κάνετε εὐχή νὰ μήν χάσετε τὸν ἄλλο Παράδεισο. Ἐγώ θὰ ἀναπαυόμουν 

νὰ  ἐντυπωσιάζονταν  οἱ  κοσμικοί  ἀπὸ  τὴν  πνευματική  σας  ἐξέλιξη,  χωρίς  νὰ  τὸ 

καταλαβαίνατε  ἐσεῖς  –  ἐξ  αἰτίας  τῆς  πνευματικῆς  σας  ἐξελίξεως  –  καὶ  χωρίς  νὰ  τὸ 

ἐπιδιώκατε  ἐσεῖς,  ἀλλὰ  νὰ  γινότανε  μόνο  τοῦ  αὐτό,  ἐσωτερικά  καὶ  φυσιολογικά. 

Προσπαθῆστε  νὰ  μή  χάνεσθε  μὲ  χαμένα  πράγματα,  γιὰ  νὰ  μή  χάσετε  τὸν  Χριστό. 

Ὅσο  μπορεῖτε,  προσπαθῆστε  νὰ  ἀποκτᾶτε  συνείδηση  μοναχική.  Ζῆστε  πνευματικά 

σάν μοναχές,  μήν  ξεχνᾶτε  τὸν Χριστό,  γιὰ  νὰ σᾶς θυμᾶται  καὶ Ἐκεῖνος.  Σκοπό  δὲν 

ἔχω  νὰ  σᾶς  στενοχωρῶ,  ἀλλὰ  νὰ  σᾶς  βοηθῶ,  νὰ  σᾶς  στηρίζω.  Προσπαθῆστε  νὰ 

διακρίνετε τὸ κοσμικό πνεῦμα πού, ὅταν μπαίνη στὸ Μοναχισμό, στενοχωρεῖ τὸν ἴδιο 

τὸν Χριστό, καὶ νὰ τὸ ἀποβάλλετε σάν ξένο πνεῦμα. 

Δυστυχῶς  τὸ  κοσμικό  πνεῦμα  ἀπὸ  τὸν  κόσμο  ἔχει  μπή  καὶ  σὲ  πολλά Μονα‐

στήρια,  γιατί  μερικοί  Πατέρες  τῆς  ἐποχῆς  μᾶς  διοχετεύουν  τὸν Μοναχισμό  ἀπὸ  τὸ 

κοσμικό  κανάλι  καὶ  δὲν  ὁδηγοῦνται  οἱ  ψυχές  στὸ  πατερικό  πνεῦμα  τῆς  Χάριτος. 

Βλέπω  ἕνα  πνεῦμα  ποὺ  ἐπικρατεῖ  σήμερα  στὰ  Μοναστήρια  ἀντί‐πατερικό,  νὰ  μή 

δέχωνται τὸ καλό, τὸ πατερικό, νὰ μή ζοῦν δηλαδή πατερικά καὶ νὰ ἰσοπεδώνουν τὰ 

πνευματικά  ὑψώματα  ἐν  ὀνόματι  τῆς  ὑπακοῆς,  τῆς  κοπῆς  τοῦ  θελήματος,  καὶ  νὰ 

κάνουν τὰ κοσμικά τους ἀνάλογα θελήματα. Ἔτσι δὲν κάνουν προκοπή, γιατί ἔχουν 

κοινοβιασμένο  καὶ  τὸν  πειρασμό,  τὸ  κοσμικό  πνεῦμα.  Τὶς  ἐντολές  τοῦ  Θεοῦ  δὲν 

ἔχουμε  δικαίωμα νὰ  τὶς  ἑρμηνεύουμε  ὅπως μᾶς  συμφέφει,  οὔτε  καὶ  τὸν Μοναχισμό 

ἔχουμε  δικαίωμα  νὰ  τὸν  παρουσιάζουμε  ὅπως  θέλουμε.  Ἄλλο  εἶναι  τὸ  νὰ 

ἀναγωνρίζουμε  τὶς  ἀδυναμίες  μας  καὶ  νὰ  ζητοῦμε  ταπεινά  τὸ  ἔλεος  τοῦ  Θεοῦ.  Τὸ 

μεγαλύτερο  κακό  γιὰ  μένα  εἶναι  τὸ  ὅτι  μερικοί  θεωροῦν  πρόοδο  τὸ  κοσμικό  αὐτὸ 

πνεῦμα.  Ἐνῶ  θὰ  ἔπρεπε  νὰ  τὸ  αἰσθανθοῦν  ὡς  πτώση  καὶ  νὰ  τὸ  ἐμέσουν,  γιὰ  νὰ 

καθαρισθοῦν πνευματικά καὶ νὰ ἔρθη ἀμέσως τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι 

ποὺ ἁγιάζει, πληροφορεῖ καὶ στηρίζει τὶς ψυχές.  

Εἶναι  καὶ  μερικοί  ποὺ  λένε:  «Πρέπει  νὰ  παρουσιάσουμε  τὸν  πολιτισμό  μας». 

Ποιόν  πολιτισμό  νὰ  παρουσιάσουμε;  Τὸν  κοσμικό  πολιτισμό;  Ἐμεῖς  κανονικά,  σάν 

μοναχοί, πρέπει νὰ παρουσιάσουμε τὸν πνευματικό πολιτισμό μας,  τὴν πνευματική 

ἐξέλιξη.  Ποῦ  εἶναι  ἡ  πνευματική  ἐξέλιξη;  Νὰ  μήν  πᾶμε  νὰ  ξεπεράσουμε  τούς 

κοσμικούς  στὴν  κοσμική  ἐξέλιξη.  Τούς  κοσμικούς  τους  βασανίζει  αὐτή  ἡ  ἐξέλιξη  ἡ 

κοσμική, πόσο μᾶλλον τὸν μοναχό! Ἐμεῖς ἔπρεπε νὰ τρέχουμε τόσο πολύ πνευματικά, 

γιὰ  νὰ  κάνουν  κάτι  καὶ  οἱ  κοσμικοί.  Ἄν  κάνουμε  ἐμεῖς  ὅ,τι  κάνει  ἕνας  πολύ 

πνευματικός λαϊκός, καὶ αὐτὸ πάλι δὲν τούς βοηθάει, γιατί αὐτοί ἔχουν παράδειγμα 
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ἕναν  λαϊκό  πολύ  πνευματικό.  Πρέπει  νὰ  τούς  ξεπεράσουμε  ἐμεῖς.  Ὁ  μοναχός  δὲν 

πρέπει νὰ ἔχη σάν σκοπό νὰ παρουσιάση μία ἐξέλιξη κοσμική. Αὐτὸ εἶναι βρισιά γιὰ 

τὸν Μοναχισμό. Ὁ μοναχός ποὺ σκέφτεται κοσμικά, φαίνεται ὅτι λάθεψε τὸν δρόμο 

του,  ἐνῶ  ξεκίνησε  γιὰ  τὸν  Χριστό,  ἡ  ψυχή  τοῦ  πάει  στὸν  κόσμο.  Μὲ  τὴν  κοσμική 

ἐξέλιξη,  ἡ  ὁποία  θεωρεῖται  πρόοδος,  ὁδηγεῖται  σὲ  ἀποσύνθεση  πνευματική  ὁ 

Μοναχισμός. 

Πόσα  πράγματα  χάνονται‐χάνονται  καὶ  στὸν  Μοναχισμό,  ὅπως  στὸν  κόσμο 

χάνονται ἡ τιμή, ὁ σεβασμός, καὶ τὰ λένε κατεστημένα! Γιʹ αὐτὸ πονάω καὶ πάω νὰ 

σκάσω. Μοῦ ἔρχεται νὰ πάρω τὰ βουνά. Ἕνας ποὺ δὲν ἔχει ζήσει κάτι τὸ ἀνώτερο, δὲν 

στενοχωριέται καὶ τόσο πολύ γιὰ τὴν πνευματική ζωή ποὺ ζῆ μὲ τὸν δικό του τρόπο. 

Γιὰ  τὸν ἄλλον  ὅμως ποῦ ἀναγκάζεται  νὰ  ζῆ μὲ αὐτόν  τὸν  τρόπο,  ξέρετε  τί  βάσανο 

εἶναι;  Ἄν  μὲ  ἀξίωνε  ὁ  Χριστός  νὰ  ζοῦσα  ὅπως  ἤθελα  μοναχικά  καὶ  νὰ  πέθαινα 

παλληκαρίσια, θὰ τὸ θεωροῦσα σάν νὰ πέθαινα στὴν πρώτη γραμμή. Ἀξίζει τώρα νὰ 

πεθάνη κανείς, νὰ δώση μία ὁμολογία, νὰ κάνη μία θυσία, μόνο γιὰ νὰ μή βρίζωνται 

οἱ Ἅγιοι Πατέρες. 

Δὲν  σκεφτόμαστε  λίγο  τους  Ὁσίους  Πατέρες,  τούς  ὁποίους  διαβάζουμε 

συνέχεια,  ποὺ  ζοῦσαν  καὶ  πῶς  ζοῦσαν;  Ὁ  Κύριος  εἶπε:  «Αἱ  ἀλώπεκες  φωλεούς 

ἔχουσιν,  ὁ  δέ  Υἱός  τοῦ  ἀνθρώπου  οὐκ  ἔχει  ποὺ  τὴν  κεφαλήν  κλίνη»35.  Φοβερό!  Καὶ 

βλέπεις πώς προσπαθοῦσαν νὰ μιμηθοῦν τὸν Χριστό μέσα στὶς σπηλιές! Ἐνίωθαν τὴν 

χαρὰ τοῦ Χριστοῦ, γιατί μιμοῦνταν τὸν Χριστό σὲ ὅλα. Ὅλο τὸ ἐνδιαφέρον τούς ἦταν 

ἐκεῖ.  Οἱ  Ἅγιοι  Πατέρες  ἔκαναν  τὴν  ἔρημο  πνευματική  πολιτεία  καὶ  σήμερα  τὴν 

κάνουμε κοσμική πολιτεία. Ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ φεύγει στὴν ἔρημο νὰ σωθῆ, καὶ 

ἐμεῖς τὴν ἔρημο τὴν κάνουμε κοσμική πολιτεία, γιὰ νὰ σκανδαλισθοῦν οἱ ἄνθρωποι 

καὶ  νὰ  μή  βοηθηθοῦν,  καὶ  μετά  νὰ  μήν  ἔχουν  ἀπὸ  ποὺ  νὰ  πιασθοῦν.  Αὐτόν  τὸν 

μεγάλο κίνδυνο βλέπω αὐτὰ  τὰ δύσκολα χρόνια ποὺ περνοῦμε. Ἐνῶ πρέπει γιὰ ἕναν 

λόγο  παραπάνω  σήμερα  νὰ  ζοῦμε  πιὸ  μοναχικά,  γιὰ  νὰ  ἔχουμε  θεϊκές  δυνάμεις, 

δυστυχῶς ἀλλοιωνόμαστε ἀπὸ  τὸ κοσμικό πνεῦμα καὶ ἀποδυναμωνόμαστε. Δηλαδή 

διώχνουμε τὸ πνεῦμα μας, καὶ μένει τὸ πτῶμα μας. 

Σήμερα  ὑπάρχουν  μοναχοί  ποὺ  ζοῦν  ἐξωτερικά  τὸν  Μοναχισμό.  Δὲν 

καπνίζουν,  ζοῦν  ἁγνά,  διαβάζουν Φιλοκαλία,  μιλοῦν  ὅλο  ἀπὸ  τούς Πατέρες. Ὅπως 

δηλαδή στὸν κόσμο, ὅσοι δὲν ἔλεγαν ψέματα, ἔκαναν τὸν σταυρό τους, πήγαιναν στὴν 

Ἐκκλησία καὶ, ὅταν μεγάλωσαν, προσεχαν λίγο τὸ θέμα τῆς ἠθικῆς, νόμιζαν ὅτι αὐτὸ 

ἦταν ὅλο, ἔτσι γίνεται καὶ σὲ μερικά Μοναστήρια καὶ οἱ λαϊκοί ἕλκονται. Ἀλλά, ὅταν 

τούς γνωρίσουν, βλέπουν ὅτι δὲν διαφέρουν ἀπὸ τούς κοσμικούς, γιατί διατηροῦν ὅλο 

τὸ  κοσμικό πνεῦμα. Ἄν  κάπνιζαν,  διάβαζαν  ἐφημερίδες,  μιλοῦσαν γιὰ πολιτικά,  θὰ 

τούς ἀπέφευγαν σάν κοσμικούς καὶ δὲν θὰ βλαπτόταν ὁ Μοναχισμός. 

Ὅταν  ὁ  μοναχός  ἀποδυναμώνεται  πνευματικά,  μὲ  τί  θὰ  συγκινήση  τὸν 

κοσμικό;  Τὸ  οἰνόπνευμα,  ἄν  τὸ  ἀφήσουμε  ἀνοιχτό  τὸ  μπουκάλι,  χάνει  ὅλη  τὴν 

σπιρτάδα. Οὔτε  τὰ μικρόβια σκοτώνει  οὔτε φλόγα μπορεῖ  νὰ βγάλη,  ἄν  τὸ ἀνάψης. 

Καὶ ἄν τὸ βάλης στὸ καμινέτο, θὰ χαλάση καὶ τὸ φιτίλι. Ἔτσι καὶ ὁ μοναχός, ἄν δὲν 

προσέξη,  διώχνει  τὴν  θεία  Χάρη  καὶ  μετά  ἔχει  μόνο  τὸ  σχῆμα.  Εἶναι  σάν  τὸ 

οἰνόπνευμα  ποὺ  ἔχασε  τὴν  σπιρτάδα  του.  δὲν  μπορεῖ  νὰ  καυτηριάση  τὸν  διάβολο. 

                                                 
35. Ματθ. 8, 20 καὶ Λουκ. 9, 58. 
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«Φως μοναχοῖς Ἄγγελοι, φῶς κοσμικοῖς μοναχοί»36! Οὔτε φῶς εἶναι μετά. Τὸ κοσμικό 

φρόνημα  ξέρετε  πόσο  καταστρέφει;  Ἄν  φύγη  αὐτὸ  τὸ  πνευματικό  ἀπὸ  τὸν 

Μοναχισμό,  δὲν  μένει  τίποτε.  Γιατί  «ἄν  τὸ  ἅλας  μωρανθή»37,  δὲν  κάνει  οὔτε  γιὰ 

κοπριά. Ἐνῶ τὰ σκουπίδια γίνονται κοπριά, τὸ ἁλάτι δὲν γίνεται κοπριά. Ἄν τὸ βάλης 

στὸ φυτό, θὰ τὸ κάψη. Σήμερα εἶναι μία ἐποχή ποὺ πρέπει νὰ λάμπη ὁ Μοναχισμός. Σʹ 

αὐτήν  τὴν  σαπίλα  εἶναι  ποὺ  χρειάζεται  τὸ  «ἀλάτι».  Ἄν  τὰ  Μοναστήρια  δὲν  ἔχουν 

κοσμικό  φρόνημα  καὶ  ἔχουν  πνευματική  κατάσταση,  αὐτὸ  θὰ  εἶναι  ἡ  μεγαλύτερη 

προσφορά  τους  στὴν  κοινωνία.  Δὲν  θὰ  χρειάζεται  οὔτε  νὰ  μιλοῦν  οὔτε  νὰ  κάνουν 

τίποτε  ἄλλο,  γιατί  θὰ  μιλοῦν  μὲ  τὴν  ζωή  τους.  Ἀπὸ  αὐτὸ  ἔχει  ἀνάγκη  σήμερα  ὁ 

κόσμος. 

Εἴδατε καὶ οἱ Καθολικοί ποῦ ἔφθασαν; Θυμᾶμαι πρίν ἀπὸ χρόνια, ὅταν ἤμουν 

στὴν Μονή Στομίου, στὴν Κόνιτσα, μοῦ ἔφερε κάποιος ἕνα ἀπόκομμα ἀπὸ μία ἐφημε‐

ρίδα ποὺ ἔγραφε: «Τριακόσιες καλογριές διαμαρτυρήθηκαν, γιατί νὰ μήν παρακολου‐

θήσουν ἕνα κινηματογραφικό ἔργο, γιατί τὰ φορέματά τους νὰ εἶναι μέχρι κάτω καὶ 

ὄχι μέχρι  τὸ γόνατο».  Τόσο ἀγανάκτησα,  ὅταν  τὸ  διάβασα,  ποῦ  εἶπα: «Μά,  γιατί  νὰ 

γίνετε καλόγριες τέλος πάντων;». Καὶ τελικά ἔγραφε ὅτι τὰ πέταξαν τὰ ράσα. Ἄν καὶ 

ἔτσι  ποὺ  σκέφτονταν,  πεταμένα  τὰ  εἶχαν  καὶ  ἀπὸ  πρίν.  Μία  φορά  πάλι  εἶδα  μία 

καθολική καλόγρια ποὺ  δὲν  διέφερε  καθόλου ἀπὸ μία  κοσμικιά. Ἔκανε  δῆθεν  ἔργο 

ἱεραποστολικό  καὶ  ἦταν  τελείως...,  ὅπως  μερικές  πολύ  κοσμικές  κοπέλες.  Νὰ  μήν 

ἐπιτρέψουμε νὰ μπῆ καὶ σʹ ἐμᾶς αὐτὸ τὸ πνεῦμα τὸ εὐρωπαϊκό, νὰ μή φθάσουμε καὶ 

ἐμεῖς ἐκεῖ. 

– Γέροντα, μοῦ φαίνεται δύσκολο νὰ πετάξω τὸ κοσμικό φρόνημα. 

– Δὲν εἶναι δύσκολο, ἐγρήγορση χρειάζεται. Νὰ σκέφτεσαι συνέχεια αὐτὸ ποῦ 

ἔλεγε  ὁ  Μέγας  Ἀρσένιος:  «Δι’  ὅ  ἐξῆλθες;...»38  Ἐμεῖς  ξεχνοῦμε  γιατί  ἤρθαμε  στὸ 

Μοναστήρι.  Λίγο‐πολύ  ὅλοι  καλά  ξεκινᾶνε,  ἀλλὰ  καλά  δὲν  καταλήγουν,  ἐπειδή 

ξεχνοῦν γιατί πῆγαν στὸ Μοναστήρι. 

– Εἴπατε, Γέροντα, ὅτι τὸ κοσμικό πνεῦμα μπαίνει στὸν Μοναχισμό καὶ χάνεται 

ἡ πνευματική ἀντιμετώπιση. Θὰ διασωθῆ τὸ σωστό πνεῦμα τοῦ Μοναχισμοῦ; 

– Μία μπόρα εἶναι, δὲν θὰ ἀφήση ὁ Θεός. 

– Γέροντα, μοῦ πέρασε ὁ λογισμός: «Ὑπάρχουν ἀκόμη συνοδίες ποῦ πορεύοναι 

πνευματικά;». 

–  Αὐτὸ  ἔλειπε  ἀκόμα,  νὰ  μήν  ὑπάρχουν.  Τότε  θὰ  μᾶς  πήγαινε  ἡ  Παναγία 

συνδεία  στὴν  φυλακή...  Ὑπάρχουν  μοναχοί  ποὺ  ζοῦν  πολύ  πνευματικά,  ἀθόρυβα. 

Ὑπάρχουν  ψυχές  σὲ  κάθε  Μοναστήρι,  σὲ  κάθε  Μητρόπολη  κ.λπ.  Οἱ  μεμονωμένες 

ψυχές, αὐτές εἶναι ποὺ συγκινοῦν τὸν Θεό καὶ μᾶς ἀνέχεται. 

 

Τὸ κοσμικό πνεῦμα εἶναι ἀρρώστια 

 

Τὸ σπουδαιότερο σήμερα εἶναι νὰ μήν προσαρμοσθῆ κανεὶς μὲ αὐτὸ τὸ κοσμικό 

πνεῦμα.  Εἶναι  μία  μαρτυρία.  Ὅσο  μποροῦμε,  νὰ  μήν  παρασυρθοῦμε  ἀπὸ  αὐτὸ  τὸ 

                                                 
36. Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ, Λόγος ΚΣΤʹ, πάρ. κγʹ, ἔκδ. «Αστήρ», Ἀθήνα 1970, σ. 

128. 
37. Βλ. Ματθ. 5, 13 
38. Τὸ Γεροντικόν, Ἀββάς Ἀρσένιος μʹ, σ. 10‐11 
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ρεῦμα  καὶ  μᾶς  πάρη  σβάρνα  αὐτὸ  τὸ  κανάλι.  Τὰ  ἔξυπνα  ψάρια  δὲν  πιάνονται  στὸ 

ἀγκίστρι. Βλέπουν τὸ δόλωμα, καταλαβαίνουν ὅτι εἶναι δόλωμα καὶ φεύγουν ἀπὸ ʹκει 

καὶ  γλυτώνουν.  Ἐνῶ  τὰ  ἄλλα  βλέπουν  τὸ  δόλωμα,  τρέχουν  ἐκεῖ  νὰ  φᾶνε  καὶ,  τάκ, 

πιάνονται!  Ἔτσι  δηλαδή  καὶ  ὁ  κόσμος  ἔχει  τὸ  δόλωμα  καὶ  πιάνει  τούς  ἀνθρώπους. 

Ἕλκονται οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ κοσμικό πνεῦμα καὶ πιάνονται μετά ἀπὸ αὐτό. 

Τὸ  κοσμικό  φρόνημα  εἶναι  ἀρρώστια.  Ὅπως  μία  ἀρρώστια  τὴν  ἀποφεύγει 

κανείς, ἔτσι καὶ τὸ κοσμικό φρόνημα πρέπει νὰ τὸ ἀποφεύγη, ὅπου καὶ ἄν εἶναι. Νὰ 

ἀποξενωθῆ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς κοσμικῆς ἐξελίξεως, γιὰ νὰ ἐξελίσσεται πνευματικά, 

νὰ ὑγιαίνη πνευματικά καὶ νὰ χαίρεται ἀγγελικά. 
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Κεφάλαιο 4 ‐ Ἡ ἀδικία εἶναι μεγάλη ἁμαρτία 

 

Ἡ ἀδικία μαζεύει ὀργή Θεοῦ 

 

Μεγάλη  ὑπόθεση  νὰ  ἔχη  ὁ  ἄνθρωπος  τὴν  εὐλογία  τοῦ  Θεοῦ!  Πλοῦτος  εἶναι! 

Ὅ,τι ἔχει εὐλογία, στέκει, δὲν γκρεμίζεται. Ὅ,τι δὲν ἔχει εὐλογία, δὲν στέκει. Ἡ ἀδικία 

εἶναι  μεγάλη  ἁμαρτία.  Ὅλες  οἱ  ἁμαρτίες  ἔχουν  ἐλαφρυντικά,  ἡ  ἀδικία  δὲν  ἔχει, 

μαζεύει ὀργή Θεοῦ. Φοβερό! Αὐτοί ποὺ ἀδικοῦν, βάζουν φωτιά στὸ κεφάλι τους. Ἀπὸ 

τὴν μία  μεριά  βλέπεις  νὰ  κάνουν μία  ἀδικία  καὶ  ἀπὸ  τὴν  ἄλλη  νὰ πεθαίνουν  δικοί 

τους ἄνθρωποι καὶ νὰ μή δίνουν σημασία. Πῶς νὰ κάνουν προκοπή οἱ ἄνθρωποι μὲ 

τόσες  ἀδικίες;  Κάνουν  αὐτὰ    ποὺ  κάνουν,  δίνουν  δικαιώματα  καὶ  στὸν  διάβολο,  γιʹ 

αὐτὸ μετά περνοῦν  δοκιμασίες,  τούς  βρίσκουν ἀρρώστιες  κ.λπ.  καὶ  σοῦ λένε: «Κάνε 

προσευχή νὰ γίνω καλά». 

Τὰ περισσότερα κακά ποὺ συμβαίνουν εἶναι ἀπὸ ἀδικίες. Ὅταν λ.χ. μαζεύεται μὲ 

ἀδικία  ἡ  περιουσία,  ζοῦν  οἱ  ἄνθρωποι  λίγα  χρόνια  σάν  ἀρχοντόπουλα  καὶ  μετά  τὰ 

δίνουν, ὅσα μάζεψαν, στούς γιατρούς. Τί λέει ὁ Ψαλμός; «Κρεῖσσον ὀλίγον τῷ δικαίω ὑπέρ 

πλοῦτον ἁμαρτωλῶν πολύν»39. «Ανεμομαζώματα, ἀνεμοσκορπίσματα». Ὅσα μαζεύουν, 

φεύγουν, ὅλα ἐξανεμίζονται. Σπάνια, σὲ πολύ λίγους συμβαίνει νὰ εἶναι οἱ ἀρρώστιες, οἱ 

χρεωκοπίες κ.λπ. μία δοκιμασία τοῦ Θεοῦ. Αὐτοί θὰ ἔχουν καθαρό μισθό. Σʹ αὐτήν τὴν 

περίπτωση  συνήθως  γίνονται  ὕστερα  πιὸ  πλούσιοι,  σάν  τὸν  Ἰωβ.  Ἀλλά,  καὶ  πολλοί 

ἄνθρωποι ποὺ βγαίνουν ἄλειωτοι, εἶναι καὶ ἀπὸ αὐτό, κάποια ἀδικία ἔχουν κάνει. 

 

Ὁ ἄδικος βασανίζεται 

 

Ὁ ἄδικος, καὶ γενικά κάθε ἔνοχος, ὅταν δὲν ζητήση συγχώρηση, ταλαιπωρεῖται 

ἀπὸ  τὴν  συνείδησή  του  καὶ  ἐπιπλέον  ἀπὸ  τὴν  ἀγανάκτηση  τοῦ  ἀδικημένου.  Γιατί, 

ὅταν  ὁ  ἀδικημένος  δὲν  τὸν  συγχωρήση  καὶ  γογγύζη,  τότε  ὁ  ἄδικος  ταλαιπωρεῖται 

πολύ,  βασανίζεται.  Δὲν  μπορεῖ  νὰ  κοιμηθῆ.  Σάν  νὰ  τὸν  χτυποῦν  κύματα  καὶ  τὸν 

φέρνουν σβούρα. Εἶναι μυστήριο πράγμα τὸ πῶς τὸ πληροφορεῖται! Ὅπως, ὅταν ἕνας 

ἀγαπᾶ κάποιον καὶ τὸν σκέφτεται μὲ τὴν καλή ἔννοια, ἐκεῖνος τὸ πληροφορεῖται, ἔτσι 

καὶ  σʹ  αὐτήν  τὴν  περίπτωση.  Ὤ,  ὁ  γογγυσμός  τοῦ  ἄλλου  τὸν  κάνει  ἄνω‐κάτω!  Καὶ 

μακριά νὰ εἶναι, τί στὴν Αὐστραλία, τί στὸ Γιοχάννεμπουργκ, δὲν μπορεῖ νὰ ἡσυχάση, 

ὅταν εἶναι ἀγανακτισμένος ὁ ἄλλος ἐξ αἰτίας του. 

– Ἄν εἶναι ἀναίσθητος; 

–  Οἱ  ἀναίσθητοι  λές  ὅτι  δὲν  ὑποφέρουν;  Τὸ  πολύ‐πολύ  νὰ  καταφύγουν  σὲ 

καμμιά ψυχαγωγία, γιὰ νὰ ξεχασθοῦν. Μπορεῖ πάλι ὁ ἀδικημένος νὰ τὸν συγχώρησε 

τὸν  ἔνοχο,  ἀλλὰ  νὰ  ἔχη  μείνει  λίγη  ἀγανάκτηση  μέσα  του.  τότε  καὶ  ὁ  ἴδιος 

ταλαιπωρεῖται  σὲ  ἕναν  βαθμό,  ἀλλὰ  ὁ  ἔνοχος  ταλαιπωρεῖται  πολύ  ἀπὸ  τὴν 

ἀγανάκτηση τοῦ ἄλλου. Ἄν ὅμως ὁ ἔνοχος ζητήση συγνώμη καὶ δὲν τοῦ τὴν δώση ὁ 

ἀδικημένος,  τότε  ταλαιπωρεῖται  ἐκεῖνος.  Δὲν  ὑπάρχει  μεγαλύτερη  φωτιά  ἀπὸ  τὸ 

ἐσωτερικό  κάψιμο  τῆς  ψυχῆς  ἀπὸ  τὴν  συνείδηση.  Τὴν  βασανίζει  καὶ  τὴν  τρώει 

συνέχεια μὲ τὸ σαράκι σʹ ἐτούτη τὴν ζωή καὶ πιὸ πολύ φυσικά θὰ τὴν τρώη στὴν ἄλλη 

ζωή, τὴν αἰώνια, «ὁ ἀκοίμητος σκώληξ», ἄν δὲν μετανοήση ὁ ἄνθρωπος σʹ αὐτήν τὴν 

                                                 
39. Ψαλμ. 36, 16 
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ζωή  καὶ  δὲν  ἐπιστρέψη  τὶς  ἀδικίες  του  στούς  συνανθρώπους  του,  ἔστω  καὶ  μὲ  τὴν 

ἀγαθή του προαίρεση, σὲ περίπτωση ποὺ δὲν μπορεῖ μὲ ἄλλον τρόπο. 

Θυμᾶμαι ἕνας δικηγόρος, ποὺ ἔκανε πολλές ἀδικίες, πόσο βασανίσθηκε στὸ τέ‐

λος  τῆς  ζωῆς  του.  ἐξασκοῦσε  τὸ  ἐπάγγελμά  του  σὲ  μία  ἐπαρχία  ποὺ  εἶχε  πολλούς 

κτηνοτρόφους. Ἐκεῖ, φυσικά, γίνονταν καὶ ἀγροζημίες καὶ πολλοί βοσκοί ἔτρεχαν σʹ 

αὐτόν τὸν δικηγόρο, γιατί μὲ πονηρά ἐπιχειρήματα ἔπειθε καὶ τὸν ἀγρονόμο καὶ τὸν 

εἰρηνοδίκη. Ἔτσι οἱ καημένοι γεωργοί πολλές φορές ὄχι μόνο δὲν ἔβρισκαν τὸ δίκαιο 

γιὰ τὰ σπαρτά ποὺ τούς κατέστρεφαν τὰ κοπάδια, ἀλλὰ ἔβρισκαν καὶ τὸν μελά τους. 

Ὅλοι τὸν ἤξεραν τὸν δικηγόρο αὐτόν καὶ κανεὶς τίμιος ἄνθρωπος δὲν τὸν πλησίαζε. 

Ἀκόμη καὶ  ὁ Πνευματικός νὰ  δῆτε  τί  συμβούλεψε  ἕναν  εὐαίσθητο βοσκό. Ὁ βοσκός 

αὐτός  εἶχε  ἕνα  μικρό  κοπάδι  καὶ  μία  σκύλα. Μία φορά  ποὺ  ἡ  σκύλα  εἶχε  γεννήσει, 

ἔδωσε  τὰ  κουταβάκια  σὲ  ἄλλους  καὶ  κράτησε μόνον  τὴν μάνα.  Ἐκεῖνο  τὸ  διάστημα 

εἶχε χαθῆ μία προβατίνα καὶ εἶχε ἀφήσει τὸ ἀρνάκι της ποὺ θήλαζε. Αὐτό, ἐπειδή δὲν 

εἶχε μάνα, ἔτρεχε πίσω ἀπὸ τὴν σκύλα καὶ θήλαζε ἀπὸ αὐτήν, ἡ ὁποία ἐνίωθε καὶ ἡ 

ἴδια  ἀνακούφιση.  Ἔτσι  τὰ  δύο  ζῶα  εἶχαν  συνηθίσει  καὶ  τὸ  ἕνα  ἔβρισκε  τὸ  ἄλλο.  Ὁ 

καημένος ὁ βοσκός, ὅσο καὶ νὰ προσπαθοῦσε νὰ τὰ ξεχωρίση, ἐκεῖνα ἔσμιγαν. Ἐπειδή 

ἦταν εὐαίσθητος ὁ βοσκός, σκέφθηκε νὰ ρωτήση τὸν Πνευματικό ἐὰν τελικά τρώγεται 

τὸ κρέας τοῦ ἀρνιοῦ ἤ ὄχι. Ὁ Πνευματικός, ἔχοντας ὑπʹ ὄψιν του καὶ τὴν φτώχεια τοῦ 

βοσκοῦ,  σκέφτηκε  λίγο  καὶ  τοῦ  εἶπε:  «Τὸ  ἀρνί  αὐτό,  παιδί  μου,  δὲν  τρώγεται,  γιατί 

θήλασε  ἀπὸ  τὴν  σκύλα,  ἀλλὰ  ξέρεις  τί  νὰ  κάνεις;  Ἐπειδή  ὅλοι  οἱ  ἄλλοι  βοσκοί 

πηγαίνουν δῶρα στὸν δικηγόρο τὸν δείνα ἀρνιά καὶ τυριά, νὰ τοῦ πᾶς καὶ σύ αὐτὸ τὸ 

ἀρνί νὰ τὸ φάη. Μόνον αὐτός ἔχει εὐλογία νὰ τὸ φάη, γιατί ὅλος ὁ κόσμος ξέρει ποὺ 

εἶναι  ἄδικος».  Ὅταν  εἶχε  γεράσει  πιά  ὁ  ἄδικος  αὐτός  δικηγόρος  καὶ  ἔπεσε  στὸ 

κρεββάτι, ὑπέφερε χρόνια ἀπὸ ἐφιάλτες καὶ δὲν μποροῦσε νὰ κοιμηθῆ. Τὸν χτύπησε 

καὶ ἡμιπληγία καὶ δὲν μποροῦσε οὔτε νὰ μιλήση. Προσπάθησε ὁ Πνευματικός νὰ τὸν 

κάνη  τουλάχιστον  νὰ  γράψη  τὶς  ἁμαρτίες  του,  ἀλλὰ  εἶχε  χάσει  καὶ  τὸν  ἔλεγχο,  καὶ 

ἀναγκαζόταν  νὰ  τοῦ  διαβάζη  τὴν  εὐχή  τῶν  Ἑπτὰ  Παίδων,  γιὰ  νὰ  κλείση  λίγο  τὰ 

μάτια του νὰ κοιμηθῆ. Τοῦ διάβαζε καὶ ἐξορκισμούς, γιὰ νὰ γαληνέψη λίγο, μέχρι ποὺ 

ἀναπαύθηκε, καὶ ἄς εὐχηθοῦμε ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἀναπαύση πραγματικά. 

– Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ὅτι τούς ἔχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τὰ μάγια; 

–  Ἐὰν  ὁ  ἄνθρωπος  ἔχη  μετάνοια  καὶ  ἐξομολογῆται,  δὲν  πιάνουν.  Γιὰ  νὰ 

πιάσουν τὰ μάγια, θὰ ἔχη δώσει κάποιο δικαίωμα ὁ ἄνθρωπος. Θὰ ἀδίκησε κάποιον, 

θὰ  κοροϊδεύη  καμμιά  κοπέλα  κ.λπ.  Τότε  θὰ  πρέπη  νὰ  μετανοήση,  νὰ  ζητήση 

συγχώρηση,  νὰ ἐξομολογηθῆ, νὰ τακτοποιηθῆ καὶ νὰ ἐπανορθώση αὐτὸ ποὺ ἔκανε. 

Γιατί  ἀλλιῶς,  καὶ  ὅλοι  οἱ  παπάδες  νὰ  τοῦ  διαβάσουν  ἐξορκισμούς,  δὲν  λύνονται  τὰ 

μάγια. Ἀλλά καὶ μάγια νὰ μήν τοῦ ἔκαναν, καὶ μόνον τὸ ἄχτι τῆς ἀδικημένης ψυχῆς 

ἀρκεῖ γιὰ νὰ τὸν βασανίζη.  

Ὑπάρχουν δύο μορφές ἀδικίας,  ἡ ὑλική καὶ ἡ ἠθική. Ὑλική ἀδικία  εἶναι,  ὅταν 

ἀδικῆ κανεὶς τὸν ἄλλον σὲ ὑλικά πράγματα. Ἠθική εἶναι, ὅταν λ.χ. κάποιος γελάση 

μία κοπέλα, καὶ ἄν μάλιστα εἶναι ὀρφανή, μὲ πενταπλάσιο βάρος βαραίνει τὴν ψυχή 

του. στὸν πόλεμο ἡ σφαίρα ξέρεις πῶς κυνηγάει τούς ἀνήθικους; ἐκεῖ βλέπεις ἔντονα 

τὴν  θεία  δικαιοσύνη,  τὴν  προστασία  τοῦ  Θεοῦ.  Ἀτιμία  στὸν  πόλεμο  δὲν  σηκώνει. 

Ἀνήθικο ἄνθρωπο θὰ τὸν βρῆ σφαίρα. Μία φορά πηγαίναμε μὲ  τὴν διλοχία μας νὰ 

ἀντικαταστησουμε ἕνα τάγμα. Ἐν τῷ μεταξύ ὅμως μᾶς χτύπησαν καὶ ριχτήκαμε στὴν 
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μάχη.  Ἕνας,  θυμᾶμαι,  ἀπὸ  ἐκεῖνο  τὸ  τάγμα  εἶχε  κάνει  τὴν  προηγούμενη  μέρα  μία 

ἀτιμία, εἶχε βιάσει μία ἔγκυο, τὴν καημένη. Ἔ, σʹ ἐκείνη τὴν ἐπιχείρηση μόνον αὐτός 

σκοτώθηκε!!  Φοβερό! Ὅλοι  ἔλεγαν  μετά:  «Τὸ  κτῆνος,  καλά  ἔπαθε  καὶ  σκοτώθηκε!». 

Ἰδίως αὐτοί ποὺ κάνουν πονηριές, ποὺ κοιτάζουν νὰ ξεφύγουν ἀπὸ ʹδω, νὰ ξεφύγουν 

ἀπὸ ʹκει, τελικά δὲν γλυτώνουν. Εἶναι παρατηρημένο ὅτι ὅσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά 

ζοῦνε καὶ τίμια, χριστιανικά, καὶ τὸ σῶμα τούς τὸ τίμιο προστατεύεται ἀπὸ τὰ πυρά 

περισσότερο ἀπʹ ὅ,τι ἄν φοροῦσαν Τιμιόξυλο. 

 

Ἡ ἀδικία ταλαιπωρεῖ καὶ τούς ἀπογόνους 

 

–  Γέροντα,  ὅταν  ἔφυγα  γιὰ  μοναχή,  οἱ  δικοί  μου φέρθηκαν ἄδικα. Μπορῶ  νὰ 

ζητήσω αὐτὸ ποῦ μου δίνεται ἀπὸ τὸν νόμο; 

– Ὄχι, δὲν ταιριάζει. 

– Φοβᾶμαι μήπως τούς βρῆ κανένα κακό ἀπὸ τὴν ἀδικία. 

– Νά,  αὐτὸ  εἶναι  τὸ  καθαρό φιλότιμο! Ἄν ἤμουν  ἐγώ στὴν θέση σου,  θὰ  τούς 

ἔλεγα: «Ἐγώ γιὰ τὸν ἑαυτό μου δὲν θέλω τίποτε. Τὸ μερίδιο ὅμως ποὺ μου ἀνήκει, θὰ 

ἤθελα νὰ τὸ μοιράσετε μὲ τὰ χέρια σας στούς φτωχούς. Δῶστε πρῶτα στούς φτωχούς 

συγγενεῖς. Σᾶς τὸ λέω αὐτό, γιὰ νὰ μή φθάση στὰ παιδιά σας ἡ ὀργή τοῦ Θεού». Γιατί 

μπορεῖ καμμιά φορὰ ὁ πατέρας νὰ δώση κάτι γιὰ τὴν ψυχή του, γιὰ νὰ γίνη λ.χ. ἕνα 

Ἵδρυμα, καὶ νὰ μήν ἀφήση κάτι στὸ παιδί του. 

Μπορεῖ σὲ μία οἰκογένεια ὁ παππούς ἤ ἡ γιαγιά νὰ ἔκαναν ἀδικίες καὶ αὐτοί νὰ 

εἶναι καλά. Ὅμως τὰ παιδιά ἤ τὰ ἐγγόνια τούς παιδεύονται. Ἀρρωσταίνουν καὶ ἀνα‐

γκάζονται νὰ δίνουν στούς γιατρούς ὅσα μαζεύτηκαν μὲ ἀδικίες, γιὰ νὰ ἐξοφλήσουν 

οἱ  παπποῦδες  τους.  Κάποτε  σὲ  μία  γνωστή  μου  οἰκογένεια  συνέβαιναν  πολλές 

δοκιμασίες.  Εἶχε  ἀρχίσει  ἀπὸ  τὸν  ἀρχηγό  τῆς  οἰκογενείας  ἀρρώστια  βαρειά, 

ταλαιπωρία, ἔμεινε κατάκοιτος λίγα χρόνια καὶ μετά πέθανε. Στὴν συνέχεια πέθανε ἡ 

γυναίκα του καὶ ὕστερα τὰ παιδιά του, τὸ ἕνα κοντά στὸ ἄλλο. Πρόσφατα πέθανε καὶ 

τὸ τελευταῖο, τὸ πέμπτο παιδί. Ἀπὸ πολύ πλούσια οἰκογένεια ποὺ ἦταν, κατήντησε ἡ 

πιὸ  φτωχή,  γιατί  πουλοῦσαν  τὰ  κτήματα  ὅσο‐ὅσο,  γιὰ  νὰ  πληρώνουν  γιατρούς  καὶ 

ἔξοδα  διάφορα.  Ἀποροῦσα  γιʹ  αὐτήν  τὴν  οἰκογένεια:  «Πῶς  συμβαίνουν  τόσες 

ἀρρώστιες καὶ ἀτυχήματα σʹ αὐτούς!». Στὰ ἄτομα τῆς οἰκογένειας ποὺ γνώρισα, δὲν 

φαινόταν ἡ καλή περίπτωση, δηλαδή νὰ τούς δοκιμάζη ὁ Θεὸς σάν ἐκλεκτούς, ἀλλὰ 

μᾶλλον  νὰ  λειτουργοῦν  οἱ  πνευματικοί  νόμοι  τοῦ Θεοῦ.  Γιὰ  νὰ  εἶμαι  πιὸ  σίγουρος, 

προσπάθησα νὰ μάθω ἀπὸ ἀξιόλογα γεροντάκια, συμπατριῶτες τους, καὶ ἔμαθα τὰ 

ἑξῆς: Ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶχε βρεῖ μία σχετική περιουσία ἀπὸ τὸν πατέρα του, ἀλλὰ 

στὴν συνέχεια τὴν αὔξησε μὲ ἀδικίες. Δηλαδή, ἐὰν τοῦ ζητοῦσε μία χήρα δανεικά, γιὰ 

νὰ παντρέψη τὴν κόρη της, καὶ θὰ τοῦ τὰ ἔδινε ὅταν θὰ ἁλώνιζε, αὐτός τῆς ζητοῦσε 

ἕνα οἰκόπεδο ποὺ εἶχε. Καὶ  ἐκείνη ἐπάνω στὴν ἀνάγκη τὸ ἔδινε ὅσο‐ὅσο. Ἄλλος τοῦ 

ζητοῦσε δάνειο νὰ πληρώση τὴν Τράπεζα καὶ θὰ τοῦ τὸ ἐπέστρεφε μόλις μάζευε τὰ 

βαμβάκια.  Ἐκεῖνος  τοῦ  ζητοῦσε  ἕνα  χωράφι  ποὺ  εἶχε,  καὶ  στὴν  ἀνάγκη  ὁ  ἄλλος  τὸ 

ἔδινε ὅσο‐ὅσο, γιὰ νὰ μήν τὸν κυνηγήση ἡ Τράπεζα. Ἄλλος τοῦ ζητοῦσε λίγα δανεικά, 

γιὰ νὰ πληρώση τούς γιατρούς, καὶ αὐτός τοῦ ζητοῦσε τὴν ἀγελάδα ποὺ εἶχε. Ἐκεῖνος 

ὁ  καημένος  τὴν  ἔδινε  ὅσο‐ὅσο. Μὲ  αὐτόν  τὸν  τρόπο  μάζεψε  μία  μεγάλη  περιουσία. 

Ὅλος ὅμως ὁ γογγυσμός τῶν πονεμένων ἀνθρώπων χτύπησε ὄχι μόνο σʹ αὐτόν καὶ 
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στὴν γυναίκα του, ἀλλὰ καὶ στὰ παιδιά τοῦ ἀκόμη. Ἔτσι λειτούργησαν οἱ πνευματικοί 

νόμοι καὶ ἔκαναν καὶ ἐκεῖνοι τὸ ἴδιο, γιὰ νὰ πληρώσουν δηλαδή τούς γιατρούς καὶ τὰ 

ἔξοδα ἀπὸ  τὶς ἀρρώστιες,  τὰ ἀτυχήματα κ.λπ.,  πουλοῦσαν ὅσο‐ὅσο  τὰ κτήματα,  καὶ 

ἀπὸ  πολύ  πλούσιοι  ἔγιναν  φτωχοί,  καὶ  ἕνας‐ἕνας  ἔφυγαν  ὅλοι.  Ὁ  Θεὸς  φυσικά  θὰ 

τούς  κρίνη  μὲ  τὴν  πολλή  Του  ἀγάπη  καὶ  δικαιοσύνη  ἀνάλογα.  Οἱ  ἄλλοι  πάλι  ποὺ 

ἀναγκάσθηκαν,  ἐπάνω στὴν ἀνάγκη ποὺ βρίσκονταν,  νὰ πουλήσουν ὅ,τι  εἶχαν,  γιὰ 

νὰ  ξεχρεώσουν  χρέη  σὲ  γιατρούς  κ.λπ.  καὶ  φτώχεψαν,  θὰ  ἀνταμειφθοῦν  γιὰ  τὴν 

ἀδικία ποὺ δοκίμασαν ἀνάλογα. Βέβαια καὶ οἱ ἄδικοι ἐξοφλοῦν καὶ αὐτοί ἀνάλογα.  

 

Αὐτός ποὺ μᾶς ἀδικεῖ, μᾶς εὐεργετεῖ 

 

– Γέροντα, πῶς νὰ βλέπουμε αὐτόν ποῦ μᾶς ἀδικεῖ; 

–  Πῶς  νὰ  τὸν  βλέπουμε;  Σάν  ἕναν  μεγάλο  εὐεργέτη  μας,  ποὺ  μᾶς  κάνει 

καταθέσεις στὸ Ταμιευτήριο τοῦ Θεοῦ. Μᾶς κάνει πλούσιους αἰώνια. Μικρό πράγμα 

εἶναι  αὐτό;  Τὸν  εὐεργέτη  μας  δὲν  τὸν  ἀγαποῦμε;  Δὲν  τοῦ  ἐκφράζουμε  τὴν 

εὐγνωμοσύνη  μας;  Ἔτσι  καὶ  αὐτόν  ποὺ  μᾶς  ἀδικεῖ  νὰ  τὸν  ἀγαποῦμε  καὶ  νὰ  τὸν 

εὐγνωμονοῦμε,  γιατί  μᾶς  εὐεργετεῖ  αἰώνια.  Οἱ  ἄδικοι  ἀδικοῦνται  αἰώνια,  ἐνῶ  ὅσοι 

δέχονται μὲ χαρὰ τὴν ἀδικία δικαιώνονται αἰώνια. 

Ἕνας εὐλαβής οἰκογενειάρχης δοκίμασε πολλές ἀδικίες στὴν δουλειά του. εἶχε 

ὅμως  πολλή  καλωσύνη  καὶ  ὅλα  τὰ  ὑπέμεινε  χωρίς  νὰ  γογγύση. Ἦρθε  κάποτε  στὸ 

Καλύβι  καὶ μοῦ  τὰ  εἶπε. Μετά μὲ  ρωτάει: «Τί μὲ συμβουλεύεις  νὰ κάνω;». «Ἔτσι  νὰ 

κάνεις, τοῦ λέω, νὰ ἀποβλέπης στὴν θεία δικαιοσύνη καὶ στὴν θεία ἀνταπόδοση καὶ 

νὰ  ὑπομένης.  Τίποτε  δὲν  πάει  χαμένο.  Μὲ  αὐτόν  τὸν  τρόπο  ἀποταμιεύεις  στὸ 

Ταμιευτήριο  τοῦ  Θεοῦ.  Στὴν  ἄλλη  ζωή  σίγουρα  θὰ  ἔχης  νὰ  λάβης  γιʹ  αὐτήν  τὴν 

δοκιμασία ποὺ περνᾶς. Ἀλλά νὰ ξέρης, ὁ Καλός Θεὸς καὶ σʹ αὐτήν τὴν ζωή ἀμείβει τὸν 

ἀδικημένο. Ἄν  ὄχι πάντοτε  τὸν  ἴδιο,  ὁπωσδήποτε  τὰ παιδιά  του.  Ξέρει  ὁ Θεός. Ἔχει 

πρόνοια γιὰ τὸ πλάσμα Του». Ἅμα κάνη κανεὶς ὑπομονή, ἔρχονται τὰ πράγματα στὴν 

θέση  τους.  Τὰ  οἰκονομάει  ὁ  Θεός.  Χρειάζεται  ὅμως  ὑπομονή  χωρίς  λογική.  Ἀφοῦ  ὁ 

Θεὸς βλέπει, παρακολουθεῖ, νὰ παραδίνεται ἐν λευκῷ στὸν Θεό. Βλέπεις, ὁ Ἰωσήφ40 

δὲν μίλησε,  ὅταν  τὸν πούλησαν οἱ ἀδελφοί  του γιὰ  δοῦλο. Μποροῦσε νὰ πῆ: «Εἶμαι 

ἀδελφός τους». Δὲν μίλησε ὅμως, καὶ μετά μίλησε ὁ Θεὸς καὶ τὸν ἔκανε βασιλιά. Ἅμα 

ὅμως  κανεὶς  δὲν  κάνη  ὑπομονή,  εἶναι  βάσανο.  Ἀπὸ  ʹκει  καὶ  πέρα  θέλει  νὰ  τοῦ 

ἔρχωνται τὰ πράγματα ὅπως τοῦ ταιριάζει, ὅπως ἀναπαύεται. Καὶ ἀνάπαυση φυσικά 

δὲν βρίσκει καὶ οὔτε τοῦ ἔρχονται ὅλα ἔτσι ὅπως τὰ θέλει. 

Ἐὰν κανεὶς ἀδικηθῆ σʹ αὐτήν τὴν ζωή ἀπὸ ἀνθρώπους ἤ ἀπὸ δαίμονες, δὲν ἀνη‐

συχεῖ ὁ Θεός, γιατί κέρδος προξενεῖται στὴν ψυχή. Πολλές φορές ὅμως λέμε ὅτι μᾶς ἀδι‐

κοῦν, ἐνῶ στὴν οὐσία ἀδικοῦμε ἐμεῖς. Ἐδῶ θέλει προσοχή νὰ πιάνουμε τὸν ἑαυτό μας. 

 

 «Τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον...»41  

 

–  Γέροντα,  ὅταν ἀγοράζουμε κάτι  γιὰ  τὸ Μοναστήρι,  μερικοί  δὲν  δέχονται  νὰ 

μᾶς κόψουν τιμολόγιο. Τί νὰ κάνουμε; 

                                                 
40. Βλ. Γέν. 37, 20 κ.ε. 
41. Ρωμ. 13, 7 
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– Τιμολόγια νὰ σᾶς κόβουν πάντοτε καὶ ἐσεῖς νὰ κόψετε τὶς ἀπαιτήσεις σας. Νὰ 

περιορίσετε τὶς ἀνάγκες σας καὶ νὰ φτιάχνετε μόνον ὅ,τι εἶναι ἀπαραίτητο. Ἐγώ ἔτσι 

θὰ  ἔκανα.  Θὰ  τὰ  στείλη  ὁ  Θεός.  Ἄν  ἐμεῖς  οἱ  μοναχοί  ζητᾶμε  νὰ  μή  μᾶς  κόβουν 

τιμολόγια, κάνουμε καὶ τούς ἄλλους νὰ ἁμαρτάνουν. Λένε: «Ἀφοῦ ἔτσι κάνουν τὰ Μο‐

ναστήρια...» Ἄν ἐμεῖς ποῦ θέλουμε νὰ τηρήσουμε τὶς ἐντολές, κινούμαστε ἔτσι, ξέρετε 

πόσο  σκανδαλίζουμε;  «Τῷ  τὸν  φόρον  τὸν  φόρον»,  λέει  ἡ  Γραφή.  Ἐγώ,  ὅταν  στέλνω 

γράμμα ὄχι μὲ τὸ ταχυδρομεῖο ἀλλὰ μὲ ἄνθρωπο, πάλι βάζω τὰ γραμματόσημα. Οἱ 

κοσμικοί δικαιολογοῦν τὸν ἑαυτό τους, ἀλλὰ καὶ τὰ Μοναστήρια, ἄν κινοῦνται ἔτσι, 

δὲν ἔχουν εἰλικρίνεια καὶ πάει τὸ Εὐαγγέλιο στὴν ἄκρη... Ὅταν δὲν δίνουμε τὰ ὑλικά 

πράγματα  –,  ἄν  σοῦ  ἀφαιρέση  ἕνας  τὸν  χιτώνα,  ἄφησε  καὶ  τὸ  ἱμάτιο»42  –,  κάνουμε 

ἀρνητικό κήρυγμα καὶ οἱ κοσμικοί μετά δικαιολογοῦν τὶς πτώσεις τους. Κοιτάζουν νὰ 

βροῦν κάτι,  γιὰ νὰ ἀναπαύσουν λίγο τὴν συνείδησή τους. Νὰ προσέχουμε,  γιατί θὰ 

εἴμαστε  ἀναπολόγητοι  τὴν  ἡμέρα  τῆς  Κρίσεως.  Σκοπός  εἶναι  ἐμεῖς  νὰ  ἀμυνθοῦμε 

κυρίως  στὰ  πνευματικά  καὶ  ὄχι  μόνο  στὰ  ὑλικά.  Ὅταν  γιὰ  κάποιο  λόγο  δὲν  σᾶς 

κόβουν τιμολόγια, νὰ τὸ θεωρῆτε ζημιά πνευματική. 

– Συμβαίνει καμμιά φορὰ, Γέροντα, νὰ δώση κάποιος ἕνα μικρό ποσό ὡς δωρεά 

καὶ νὰ ζητήση ἀπόδειξη γιὰ μεγαλύτερο. Τί νὰ κάνουμε; 

– Νὰ πῆτε: «Δὲν κόβουμε ἀποδείξεις γιὰ μεγαλύτερο ποσό. Ἄν δὲν θέλετε ἔτσι, 

νὰ  σᾶς  ἐπιστρέψουμε  τὰ  χρήματα,  μήπως  κάπου  ἀλλοῦ  μποροῦν  νὰ  σᾶς 

ἐξυπηρετήσουν». Μή σᾶς κολλήση καμμιά τέτοια ἀρρώστια. 

– Κάποιος μάστορας, Γέροντα, ζήτησε νὰ τὸν ἀπολύσουμε ἀπὸ τὴν δουλειά, νὰ 

μπῆ στὸ Ταμεῖο Ἀνεργίας καὶ νὰ συνεχίση νὰ δουλεύη σʹ ἐμᾶς. 

– Ὄχι, βρέ παιδί, δὲν εἶναι σωστό! Λίγη συνείδηση νὰ ἔχη κανείς, δὲν τὸ κάνει 

αὐτό!  Δὲν  ταιριάζει  σὲ  Μοναστήρι  νὰ  κάνη  τέτοιο  πράγμα!  Προτιμότερο  εἶναι,  καὶ 

ἀνάγκη νὰ ἔχη τὸ Μοναστήρι, νὰ τὸν πληρώση διπλό μισθό, γιὰ νὰ μήν τὸ κάνη. Τόσο 

βαρύ  εἶναι!  Ἡ  εὐλογία  φέρνει  εὐλογία  καὶ  ἡ  ἀδικία  φέρνει  τὴν  καταστροφή.  Αὐτὸ 

πολύ  νὰ  τὸ  προσέξετε.  Οὔτε  νὰ  κάνετε  παζάρια  μὲ  τούς  μάστορες.  Γιʹ  αὐτὸ  μετά 

γίνονται πυρκαγιές καὶ καταστροφές στὰ Μοναστήρια. Ἕνας ὑπάλληλος ὁρκίζεται νὰ 

κάνη  τίμια  τὴν  δουλειά  του.  ἐμεῖς  σάν  μοναχοί  δὲν  δίνουμε  ἕναν  τέτοιο  ὅρκο  ἀλλὰ 

διπλό, εἶναι πνευματική ἡ ὑπόσχεση ποὺ δίνουμε καὶ, ἄν τὴν παραβοῦμε, εἶναι διπλή 

ἡ  ἁμαρτία  γιὰ  μας.  Προσέξτε  νὰ  κρατήσετε  μία  ἰσοροπία,  νὰ  ὑπάρχη  κάτι 

διαφορετικό.  Βλέπω μία πληγή νὰ ὡριμάζη. Θὰ σπάση,  θὰ  καθαρίση.  Δὲν  δίνει  τὴν 

Χάρη  Τοῦ  ὁ  Θεὸς  σὲ  λανθασμένη  κατάσταση.  Ἔτσι  θὰ  ἦταν  σάν  νὰ  βοηθοῦσε  τὸν 

διάβολο. Κοιτάξτε νὰ ὑπάρχη εἰλικρίνεια,  τιμιότης. Αὐτή ἡ κατάσταση πάει σάν τὸν 

μεθυσμένο ποὺ τρικλίζει. Μπορεῖ νὰ σταθῆ; Θὰ  ʹρθει ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ. Θὰ δώσουμε 

ἐξετάσεις.  Πρώτη  φάση,  θὰ  χωρίση  τὸ  μπακίρι  ἀπὸ  τὸ  χρυσάφι.  Δεύτερη  φάση,  θὰ 

φανῆ πόσων καρατιῶν χρυσάφι εἶναι ὁ καθένας. 

Ὁ κόσμος κινεῖται στὴν ψευτιά. Οἱ ἄνθρωποι γίνονται ψεῦτες. Ἔχουν φτιάξει 

ἄλλη συνείδηση. Δὲν μπορῶ νὰ γίνω ψεύτης, νὰ ἀλλάξω ἑαυτό,  ἐπειδή τὸ ἀπαιτεῖ ἡ 

κοινωνία. Καλύτερα νὰ ταλαιπωρηθῶ. Θέλει προσοχή νὰ μήν μπή κανεὶς σʹ αὐτήν τὴν 

κοσμική  τροχιά.  Ἀλλά  καὶ  ὅλο  τὸ  οἰκονομικό  σύστημα  ποὺ  ὑπάρχει  σήμερα,  δὲν 

βοηθάει καθόλου. Οἱ ἄνθρωποι ἀναγκάζονται νὰ δηλώνουν λιγότερα κ.λπ. Μάλλωσα 

                                                 
42. Βλ. Ματθ. 5, 40 
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κάτι  ἐφοριακούς  ποὺ  ἦταν  πιστοί  ἄνθρωποι.  «Τι  κάνετε;  τούς  εἶπα.  Κοιτάξτε  νὰ 

κρατηθῆ λίγο προζύμι. Ἔχω ὑπʹ ὄψιν μου γεγονότα πολλά! Ἕνας πάει στὴν Ἐφορία 

καὶ  λέει:  «Ἔχω  εἰσοδήματα  ἕνα  ἑκατομμύριο».  Τοῦ  βάζει  ὁ  ἐφοριακός  ὅτι  ἔχει  τρία 

ἑκατομμύρια,  γιατί  ὑπάρχουν  ὁρισμένοι  ποὺ  παρουσιάζουν  τὸ  ἕνα  τρίτο  ἀπὸ  τὰ 

εἰσοδήματά  τους,  ὅποτε  μὲ  αὐτὸ  τούς  πιάνει  ὅλους.  Ἔτσι  ὅμως,  ἄν  ὑπάρχη  ἕνας 

εὐσυνείδητος καὶ ἐσεῖς τὸν κοπανᾶτε τριπλασιάζοντας τὰ ἔσοδά του, τὸν ἀναγκάζετε 

νὰ γίνη κλέφτης. Δηλαδή, ἀντί νὰ βοηθήσετε νὰ ἀλλάξη λίγο ἡ κατάσταση, κάνετε τὸ 

ἀντιθετο». «Δὲν καταλαβαίνουμε πότε μᾶς λένε τὴν ἀλήθεια», μοῦ ἀπαντοῦν. «Θα τὸ 

καταλαβαίνετε, τούς λέω, ἄν ζῆτε πνευματικά. Τότε θὰ μπορῆτε νὰ κάνετε αὐτήν τὴν 

διάκριση. Θὰ σᾶς πληροφορῆ ὁ Θεός, γιὰ νὰ καταλαβαίνετε».  

 

Πῶς ψεύτισε ὁ κόσμος 

 

Ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων ἔχει ξεπεράσει τὰ ὅρια. Κοιτάζουν πῶς νὰ ξεγελάση ὁ 

ἕνας τὸν ἄλλον. Καὶ τὸ θεωροῦν κατόρθωμα ποὺ τὸν ξεγελοῦν. Ἀλήθεια, πῶς ψεύτισε 

ὁ κόσμος! Ὅλα ψεύτικα τὰ φτιάχνουν. Χρήματα ἐν τῷ μεταξύ παίρνουν περισσότερα 

ἀπʹ ὅσα ἔπαιρναν οἱ παλιοί, οἱ καημένοι. Γενικά ὅλα τὰ ψεύτισαν. Μία μέρα μου ἔφερε 

κάποιος ντοματιές. Κάθε φυτό ἦταν σὲ ἕνα σακκουλάκι μικρούτσικο μὲ χῶμα χοντρό, 

μέλαγγα,  ἀμμούδα  χοντρή,  γιὰ  νὰ  κρατάη  τὴν  ὑγρασία.  Βαριοῦνται  νὰ  ρίξουν  λίγο 

νερό!  Οὔτε  καν  νὰ  βάλουν  κοπριά,  μόνον  ἐπάνω‐ἐπάνω  εἶχε  λίγη  σάν  τὸ 

μαυροπίπερο! Ὅποτε,  ὅταν  τὶς  ἔβγαλα ἀπὸ  τὸ  σακκουλάκι,  ὅλη  ἡ  ρίζα  ἦταν σάπια. 

Ἔρριξα ἕνα στρῶμα χῶμα ἀπὸ πάνω, γιὰ νὰ βγάλουν νέες ρίζες. 

Καὶ πῶς ξεγελοῦν  τὸν κόσμο! Νὰ δῆτε,  μοῦ  εἶχαν φέρει  ἕνα κουτί μεγάλο μὲ 

γλυκά. «Θα τὸ ἀνοίξω, εἶπα, ὅταν θὰ  ʹρθῆ καμμιά παρέα μεγάλη. Ἄς μήν τὸ ἀνοίξω 

τώρα  καὶ  πᾶνε  μυρμήγκια».  Μία  μέρα  μαζεύτηκαν  κάμποσοι,  ὑπολόγισα  ὅτι  θὰ 

φθάσουν καὶ θὰ περισσέψουν κιόλας. Μόλις τὸ ἀνοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλ ἀπὸ ʹδω, 

φελιζόλ ἀπὸ ʹκει... Καὶ ἦταν τόοοσο μικρό αὐτὸ ποὺ εἶχε τὰ γλυκά. Ὅλο τὸ ἄλλο ἦταν 

ἄδειο! Μία  ἄλλη  φορὰ  μου  ἔφεραν  ἕνα  ἐπίσημο  κουτί  γλυκά  δεμένο  μὲ  κορδέλλες. 

«Θα τὸ φυλάξω, εἶπα, γιὰ τὰ παιδιά τῆς Ἀθωνιάδος». Καὶ τελικά ἦταν κάτι λουκούμια 

σκληρά,  παλιά  λουκούμια!  Ἐγώ  τέτοια  λουκούμια  δὲν  τὰ  δίνω.  Δίνω  στὸν  κόσμο 

κανένα μαλακό λουκούμι. 

– Γέροντα, δὲν καταλαβαίνουν ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀδικία; 

–  Τὸ θεωροῦν κατόρθωμα.  Γιατί  ἡ ἁμαρτία  ἔχει  γίνει μόδα  τώρα καὶ ἡ ἀδικία 

θεωρεῖται ἐξυπνάδα. Τὸ κοσμικό πνεῦμα δυστυχῶς τροχάει τὸ μυαλό στὴν πονηριά, 

καὶ τὸ θεωρεῖ κατόρθωμα ἐκεῖνος ποὺ ἀδικεῖ τὸν συνάνθρωπό του. Παίρνει μάλιστα 

καὶ  τὸν τίτλο: «Αὐτός εἶναι  διάβολος,  τὰ καταφέρνει»,  ἐνῶ ἐσωτερικά ὑποφέρει ἀπὸ 

τὸν ἔλεγχο τῆς συνειδήσεως, τὴν μικρή κόλαση. 

 

Ὁ δίκαιος ἔχει τὸν Θεό μὲ τὸ μέρος του 

 

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δὲν χωρᾶνε σʹ αὐτόν τὸν κόσμο σήμερα. Ἄν κάποιος θέλη νὰ 

ζήση τίμια καὶ πνευματικά, δὲν χωράει μέσα στὸν κόσμο. 

– Γέροντα, γιατί δὲν χωράει; 
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– Ὅταν εἶναι κανεὶς εὐαίσθητος καὶ βρεθῆ σὲ ἕνα σκληρό περιβάλλον καὶ τοῦ 

κάνουν τὴν ζωή μαύρη, πῶς νὰ ἀντέξη; ἤ πρέπει νὰ βρίζη κ.λπ. ἤ νὰ φύγη. Ἀλλά καὶ 

νὰ  φύγη  δὲν  μπορεῖ,  γιατί  χρειάζεται  νὰ  ζήση.  Τοῦ  λέει  τὸ  ἀφεντικό:  «Σοῦ  ἔχω 

ἐμπιστοσύνη, γιατί δὲν κλέβεις, πρέπει ὅμως νὰ βάζης καὶ σάπια ἀνάμεσα στὰ καλά. 

Μέσα στὶς καλές μπάλες τριφύλλι πρέπει νὰ βάλης καὶ λίγες χωνεμένες»! Τὸν βάζει 

καὶ διευθυντή, γιὰ νὰ τὸν κρατήση, πρέπει ὅμως νὰ κάνη καὶ ἔτσι, γιατί ἀλλιῶς θὰ τὸν 

πετάξη ἀπὸ τὴν δουλειά. Μετά ὁ καημένος δὲν κοιμᾶται, ἀρχίζει τὰ χάπια. Ξέρετε τί 

τραβᾶνε οἱ καημένοι οἱ ἄνθρωποι; Τί δυσκολίες, τί ἐκβιασμούς συναντοῦν πολλοί στὶς 

δουλειές του ἀπὸ τούς προϊσταμένους; Τούς κάνουν τὴν ζωή μαύρη. Νὰ παρατήσουν 

τὴν δουλειά; Ἔχουν οἰκογένεια. Νὰ καθήσουν; Βάσανα. Μπρός βαθύ καὶ πίσω ρέμα, 

καὶ τὰ δυὸ στενά. Πάει νὰ σκάση κανείς. Κάνει ὑπομονή, παλεύει. 

Σὲ  ἄλλον  τοῦ  ἀφήνουν  ὅλη  τὴν  δουλειά  καὶ  πάει  ὁ  συνάδελφος  μόνο  γιὰ  νὰ 

πληρωθῆ. Γνωρίζω ἕναν ποὺ ἦταν κάπου διευθυντής. Ὅταν ἄλλαξαν τὰ πράγματα, 

τὸν ἔβγαλαν ἀπὸ διευθυντή καὶ ἔβαλαν ἄλλον τοῦ κόμματος, ποὺ οὔτε τὸ Λύκειο δὲν 

εἶχε  τελειώσει.  Τὸν  ἔκαναν  διευθυντή,  ἀλλὰ  δὲν  ἤξερε  τὴν  δουλειά,  καὶ  ἔτσι  δὲν 

μποροῦσαν νὰ πᾶνε σὲ ἄλλη θέση τὸν προηγούμενο. Λοιπόν, τί κάνουν; Βάζουν στὸν 

ἴδιο χῶρο καὶ δεύτερο γραφεῖο! Τὴν δουλειά τὴν ἔκανε ὁ παλιός διευθυντής καὶ ὁ νέος 

καθόταν,  τσιγάρο,  καφέ,  κουβέντα...  Τελείως  ἀναιδής!  Δὲν  τοῦ  ἔκοβε  κιόλας,  ἔλεγε 

ὅ,τι τοῦ ἐρχόταν, καὶ ἔπεφτε ἡ εὐθύνη μετά στὸν παλιό. Μέχρι ποὺ ἀναγκάσθηκε νὰ 

φύγη ὁ καημένος. «Μήπως πρέπει νὰ πάω κάπου ἀλλοῦ; Ὁ χῶρος εἶναι μικρός,  δὲν 

χωρᾶνε δυὸ γραφεῖα. Καλύτερα, κάθησε ἐσύ ἐδώ», τοῦ εἶπε καὶ σηκώθηκε καὶ ἔφυγε, 

γιατί τοῦ ἔκανε καὶ τὴν ζωή μαύρη. Καὶ δὲν εἶναι μία μέρα, δυὸ. Κάθε μέρα νὰ ἔχης 

ἕναν τέτοιον στὸ κεφάλι σου, εἶναι βάσανο! 

Τὸν δίκαιο ἄνθρωπο συνήθως οἱ ἄλλοι τὸν σπρώχνουν στὴν τελευταία θέση ἤ 

ἀκόμη τοῦ παίρνουν καὶ τὴν θέση. Τὸν ἀδικοῦν, τὸν πατοῦν –»πατοῦν ἐπί πτωμάτων», 

ἔτσι δὲν λέγεται; Ἀλλά, ὅσο οἱ ἄνθρωποι τὸν σπρώχνουν πρὸς τὰ κάτω, τόσο ὁ Θεὸς 

τὸν  ἀνεβάζει  πρὸς  τὰ  ἄνω  σάν  τὸν  φελλό.  Θέλει  ὅμως  πάρα  πολλή  ὑπομονή.  Ἡ 

ὑπομονή  ξεκαθαρίζει  πολλά  πράγματα.  Αὐτός  ποὺ  θέλει  νὰ  ζήση  μὲ  ἀρετή  καὶ  νὰ 

εἶναι  τίμιος  στὴν  δουλειά  του,  εἴτε  ἐργάτης  εἶναι  εἴτε  ἔμπορος  εἴτε  ὁτιδήποτε  εἶναι, 

πρέπει νὰ τὸ πάρη ἀπόφαση ὅτι, ὅταν ἀρχίση τὴν δουλειά του, θὰ φθάση σὲ σημεῖο νὰ 

μήν ἔχη νὰ πληρώση λ.χ. οὔτε τὰ ἐνοίκια, ἄν ἔχη μαγαζί, γιὰ νὰ τοῦ ἔρθη ἡ εὐλογία 

τοῦ Θεοῦ. Ὄχι ὅμως νὰ πηγαίνη μὲ τὸν σκοπό: «Ἄν φθάσω μέχρις ἐκεῖ, μετά θὰ ἔχω 

πελατεία»! Νὰ μήν πάη μὲ  τέτοιο σκοπό,  γιατί  τότε  ὁ Θεὸς  δὲν θὰ  τοῦ  δώση. Ἀλλά 

ὅταν πῆ: «Θὰ ζήσω κατὰ Θεόν, δὲν θὰ κάνω ἀδικίες, θὰ πῶ ὅτι αὐτὸ ἀξίζει πενήντα 

δραχμές καὶ ἐκεῖνο διακόσιες δραχμές», ὁ Θεὸς δὲν θὰ τὸν ἀφήση. Κάποιος ἄλλος ἐν 

τῷ  μεταξύ  ἐκεῖνο  ποὺ  θὰ  τὸ  δίνη  αὐτός  πενήντα  δραχμές,  θὰ  τὸ  δίνη  πεντακόσιες 

δραχμές καὶ θὰ πλουτίση. Τελικά ὅμως ὁ ἀπατεώνας αὐτός θὰ φθάση σὲ σημεῖο νὰ 

μήν ἔχη νὰ πληρώση οὔτε τὰ ἐνοίκια καὶ θὰ τὸ κλείση τὸ μαγαζί του, γιατί ὁ κόσμος 

πληροφορεῖται,  ἐνῶ  σιγά‐σιγὰ    ὁ  τίμιος  δὲν  θὰ  μπορῆ  νὰ  τὰ  βγάλη  πέρα  ἀπὸ  τὴν 

πελατεία  ποὺ  θὰ  ἔχη,  θὰ  παίρνη  συνέχεια  ὑπαλλήλους!  Ἀλλά  στὴν  ἀρχή  θὰ 

δοκιμασθῆ. Ὁ καλός δοκιμάζεται στὰ χέρια τῶν κακῶν, περνάει ἀπὸ τὰ λανάρια43. 

                                                 
43.  Μηχάνημα  χειροκίνητο  ἤ  μηχανοκίνητο,  μὲ  τὸ  ὁποῖο  ἔξαιναν  καὶ  καθάριζαν  τὸ 

μαλλί ποὺ ἐπρόκειτο νὰ κλωσθῆ. 
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Ὅταν πάη κανεὶς μὲ τὸν διάβολο, μὲ πονηριές, δὲν εὐλογεῖ ὁ Θεὸς τὰ ἔργα του. 

ὅ,τι  κάνουν  οἱ  ἄνθρωποι  μὲ  πονηριά,  δὲν  εὐδοκιμεῖ.  Μπορεῖ  νὰ  φαίνεται  ὅτι 

προχωράει,  ἀλλὰ  τελικά θὰ σωριάση.  Τὸ κυριώτερο  εἶναι  νὰ ξεκινᾶ κανεὶς ἀπὸ  τὴν 

εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅ,τι κάνει! Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι δίκαιος, ἔχει τὸν Θεό μὲ τὸ 

μέρος του. καὶ ὅταν ἔχη καὶ λίγη παρρησία στὸν Θεό, τότε θαύματα γίνονται. Ὅταν 

κανεὶς βαδίζη μὲ  τὸ Εὐαγγέλιο,  δικαιοῦται  τὴν θεία βοήθεια.  Βαδίζει μὲ  τὸν Χριστό. 

Πῶς νὰ τὸ κάνουμε; τὴν δικαιοῦται. Ὅλη ἡ βάση ἐκεῖ εἶναι. Ἀπὸ  ʹκει καὶ πέρα νὰ μή 

φοβᾶται  τίποτε. Αὐτὸ ποὺ  ἔχει  σημασία  εἶναι  νὰ ἀναπαύεται  ὁ Χριστός,  ἡ Παναγία 

καὶ οἱ Ἅγιοι στὴν κάθε ἐνέργειά μας, καὶ τότε θὰ ἔχουμε τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ, τῆς 

Παναγίας  καὶ  τῶν  Ἁγίων  μας,  καὶ  τὸ  Ἅγιο  Πνεῦμα  θὰ  ἐπαναπαύεται  σʹ  ἐμᾶς.  Ἡ 

τιμιότης τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ ἀνώτερο Τιμιόξυλο. Ἄν ἕνας δὲν εἶναι τίμιος καὶ ἔχη 

Τιμιόξυλο,  εἶναι  σάν  νὰ  μήν  ἔχη  τίποτε.  Ἕνας  καὶ  Τιμιόξυλο  νὰ  μήν  ἔχη,  ἄν  εἶναι 

τίμιος, δέχεται τὴν θεία βοήθεια. Καὶ ἄν ἔχη καὶ Τιμιόξυλο, τότε!... 

 

Ὁ δίκαιος ἀνταμείβεται καὶ σʹ ἐτούτη τὴν ζωή 

 

Ἔχω δεῖ ψυχές ποὺ ἀδικήθηκαν,  ἀλλὰ ὑπέμειναν  τὴν ἀδικία μὲ  καλούς λογι‐

σμούς καὶ τούς ἔλουσε ἡ Χάρις σʹ αὐτήν τὴν ζωή. Πρίν ἀπὸ πολλά χρόνια μὲ εἶχε ἐπι‐

σκεφθῆ  ἕνας  εὐλαβής  Χριστιανός,  ἁπλός  καὶ  καλοκάγαθος,  καὶ  μὲ  παρακάλεσε  νὰ 

εὐχηθῶ νὰ φωτίση ὁ Χριστός  τὰ παιδιά  του,  ὅταν ἐνηλικιωθοῦν,  νὰ μήν γογγύσουν 

κατὰ τῶν συγγενῶν γιὰ τὴν μεγάλη ἀδικία ποὺ τούς εἶχαν κάνει, καὶ μοῦ διηγήθηκε 

τὴν ὑπόθεση. Ὅπως εἶδα, ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἦταν πραγματικά ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. 

Ἦταν  ὁ  μεγαλύτερος  ἀδερφός  ἀπὸ  πέντε  παιδιά  τῆς  οἰκογενείας  του  καὶ  μετά  τὸν 

αἰφνίδιο θάνατο τοῦ πατέρα τούς συμπαραστὰθηκε σάν καλός πατέρας στὰ ἀδέρφια. 

Ἐργάσθηκε σκληρά, ἀπέκτησε καὶ ἄλλη περιουσία, κτήματα κ.λπ. καὶ ἀποκατέστησε 

τὶς  δυὸ  ἀδερφές  τους.  Παντρεύτηκαν  καὶ  τὰ  μικρότερα  ἀδέρφια  του,  πῆραν  ὅλα  τὰ 

καλά  κτήματα,  ἐλαιῶνες  κ.λπ.  Καὶ  σʹ  αὐτόν  ἄφησαν  τὰ  ἄχρηστα,  τὰ  ἄγονα,  κάτι 

ἀμμουδιές.  Στὸ  τέλος  παντρεύτηκε  καὶ  αὐτός  καὶ  ἀπέκτησε  τρία  παιδάκια.  Ἦταν 

ἡλικιωμένος  φυσικά  καὶ  σκεφτόταν  τὰ  παιδιά  του,  ὅταν  μεγαλώσουν,  μήπως 

καταλάβουν τὴν ἀδικία καὶ γογγύσουν. Μοῦ ἔλεγε: «Ἐγώ δὲν στενοχωριέμαι γιὰ τὴν 

ἀδικία,  γιατί  διαβάζω  τὸ  Ψαλτήρι.  Ἕνα  Κάθισμα  τὸ  ἀπόγευμα  καὶ  δυὸ  Καθίσματα 

πρίν ξημερώση. Σχεδόν τὸ ἔμαθα ἀπʹ ἔξω τὸ Ψαλτήρι. Κανένας Ψαλμός δὲν λέει ὅτι οἱ 

ἄδικοι ἔκαναν προκοπή. Ἐνῶ τούς δικαίους τους σκέφτεται ὁ Θεός. Ἐγώ, Πάτερ μου, 

δὲν λυπᾶμαι τὰ κτήματα ποὺ ἔχασα, ἀλλὰ λυπᾶμαι τὰ ἀδέρφια μου ποὺ χάνουν τὴν 

ψυχή  τους.»  Ἔφυγε  μετά  ὁ  εὐλογημένος  αὐτός  ἄνθρωπος  καὶ  μὲ  ξαναεπισκέφθηκε 

μετά  ἀπὸ  δέκα  χρόνια  περίπου,  πολύ  χαρούμενος,  καὶ  μὲ  ρωτάει:  «Μὲ  θυμᾶσαι, 

Πάτερ, μὲ θυμᾶσαι;». «Ναί», τοῦ εἶπα καὶ τὸν ρώτησα πῶς περνάει. «Έγινα πλούσιος 

τώρα», μοῦ ἀπάντησε. «Καί πῶς ἔγινες πλούσιος ἀδερφέ;». «Νά,  ἐκεῖνα τὰ ἄχρηστα 

χωράφια,  οἱ  ἀμμουδιές,  πῆραν  μεγάλη  ἀξία,  γιατί  ἦταν  παραθαλάσσια.  Αὐτήν  τὴν 

φορά ἦρθα νὰ μοῦ πῆς τί νὰ τὰ κάνω τὰ πολλά χρήματα ποὺ ἔχω». «Νὰ ἐξασφαλίσης 

τὰ παιδιά σου μὲ ἕνα σπιτάκι καὶ νὰ κρατήσης μερικά χρήματα καὶ γιὰ τὶς σπουδές 

τους, μέχρι νὰ τακτοποιηθούν». «Έχω καὶ γιὰ τὰ παιδιά μου, μοῦ λέει, ἀλλὰ πάλι εἶναι 

πολλά». «Δώσε στούς φτωχούς συγγενεῖς σου πρῶτα καὶ μετά σὲ ἄλλους φτωχούς». 

«Έδωσα, Πάτερ, ἀλλὰ πάλι εἶναι πολλά». «Δώσε, γιὰ νὰ φτιάξουν τὸν Ναό τοῦ χωριοῦ 
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σου  καὶ  τὰ  ἐξωκκλήσια».  «Έδωσα,  ἀλλὰ  πάλι  εἶναι  πολλά».  Τότε  τοῦ  λέω:  «Θὰ 

εὔχωμαι  νὰ  σὲ  φωτίζη  ὁ  Χριστός,  γιὰ  νὰ  κάνης  καλωσύνες  ἐκεῖ  ποὺ  ὑπάρχει 

μεγαλύτερη  ἀναγκη».  Μετά  τὸν  ρώτησα:  «Τί  κάνουν  τὰ  ἀδέρφια  σου;  ποῦ 

βρίσκονται;».  Ξέσπασε  σὲ  κλάμα  καὶ  μὲ  λυγμούς  μου  ἀπάντησε:  «Δὲν  ξέρω,  Πάτερ 

μου, χάθηκαν καὶ τὰ  ἴχνη τους. Εἶχαν πουλήσει τὰ κτήματα ἀπὸ τὸ χωριό, ἐλαιῶνες 

καὶ χωράφια,  καὶ  τώρα δὲν ξέρω ποὺ βρίσκονται. Εἶχαν πάει πρῶτα στὴν Γερμανία, 

μετά στὴν Αὐστραλία καὶ τώρα δὲν ἀκούγονται». Μετανόησα ποὺ τὸν ρώτησα γιὰ τὰ 

ἀδέρφια του, γιατί δὲν ἤξερα πώς θὰ λυπηθῆ τόσο πολύ. Τὸν παρηγόρησα μετά καὶ 

ἔφυγε  εἰρηνικός.  Τοῦ  εἶπα  νὰ  εὐχηθοῦμε  καὶ  οἱ  δυὸ  νὰ  μάθουμε  καὶ  γιʹ  αὐτούς 

χαρούμενες  εἰδήσεις.  Θυμήθηκα  μετά  τὸν  Ψαλμό  ποὺ  λέει:  «Εἶδον  τὸν  ἀσεβῆ 

ὑπερυψούμενον καὶ ἐπαιρόμενον ὡς τάς κέδρους τοῦ Λιβάνου. Καὶ παρῆλθον καὶ ἰδού 

οὐκ ἤν καὶ ἐζήτησα αὐτόν καὶ οὔχ εὑρέθη ὁ τόπος αὐτοῦ»44. Αὐτὸ ἀκριβῶς συνέβη μὲ 

τὰ ταλαίπωρα ἀδέρφια του. 

 

Χειρότερο  πράγμα  ἀπὸ  τὴν  ἀδικία  δὲν  ὑπάρχει.  Ὁτιδήποτε  κάνετε,  κοιτάξτε 

νάχετε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. 

 

 

 
44. Ψαλμ. 36, 35‐36. 
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Κεφάλαιο 5 ‐  «Εὐλογεῖτε καὶ μή καταρᾶσθε»45 

 

Μὲ ρώτησε κάποιος: «Αὐτὸ ποὺ ψάλουμε τὴν Μεγάλη Σαρακοστή, τὸ «Πρόσθες 

αὐτοῖς  κακά,  Κύριε,  τούς  ἐνδοξοις  τῆς  γῆς»46,  γιατί  τὸ  λέμε,  ἀφοῦ  εἶναι  κατάρα;». 

«Ὅταν κάνουν ἐπιδρομή οἱ βάρβαροι, τοῦ εἶπα, καὶ πᾶνε νὰ καταστρέψουν στὰ καλά 

καθούμενα  ἕναν  λαό  καὶ  ὁ  λαός  προσεύχεται  νὰ  τούς  βροῦν  κακά,  δηλαδή  νὰ 

σπάσουν  τὰ ἁμάξια  τους,  καὶ  τὰ  ἄλογά  τους  νὰ πάθουν  κάτι,  γιὰ  νὰ  ἐμποδισθοῦν, 

καλό εἶναι ἤ κακό; Αὐτὸ ἐννοεῖ, νὰ τούς ἔρθουν ἐμπόδια. Δὲν εἶναι ὅτι καταριούνται». 

– Γέροντα, πότε πιάνει ἡ κατάρα; 

– Ἡ κατάρα πιάνει,  ὅταν ὑπάρχη στὴν μέση ἀδικία. Ἄν λ.χ.  κάποια κοροϊδέψη 

μία πονεμένη ἤ τῆς κάνη ἕνα κακό καὶ ἡ πονεμένη τὴν καταρασθῆ, πάει, χάνεται τὸ σόι 

της.  Ὅταν  δηλαδή  κάνω  κακό  σὲ  κάποιον  καὶ  ἐκεῖνος  μὲ  καταριέται,  πιάνουν  οἱ 

κατάρες  του.  Ἐπιτρέπει  ὁ  Θεὸς  καὶ  πιάνουν,  ὅπως  ἐπιτρέπει  λ.χ.  νὰ  σκοτώση  ἕνας 

κάποιον ἄλλον. Ὅταν ὅμως δὲν ὑπάρχη ἀδικία, τότε ἡ κατάρα γυρνᾶ πίσω σʹ αὐτόν ποὺ 

τὴν ἔδωσε. 

– Καὶ πῶς ἀπαλλάσσεται κανεὶς ἀπὸ τὴν κατάρα; 

–  Μὲ  τὴν  μετάνοια  καὶ  τὴν  ἐξομολόγηση.  Ἔχω  ὑπʹ  ὄψιν  μου  πολλές 

περιπτώσεις,  ἄνθρωποι  ποὺ  ταλαιπωρήθηκαν  ἀπὸ  κατάρα,  ὅταν  τὸ  κατάλαβαν  ὅτι 

τούς  καταράσθηκαν,  γιατί  εἶχαν  φταίξει,  μετανοιωσαν,  ἐξομολογήθηκαν  καὶ 

τακτοποιήθηκαν.  Ἄν  αὐτός  ποὺ  ἔφταιξε  πῆ:  «Θεέ  μου,  ἔκανα  αὐτὸ  καὶ  αὐτό, 

συγχώρεσε  μὲ...»  καὶ  ἐξομολογηθῆ  μὲ  πόνο  καὶ  εἰλικρίνεια,  τότε  ὁ  Θεὸς  θὰ  τὸν 

συγχωρήση, Θεὸς εἶναι. 

–  Καὶ  τιμωρεῖται  μόνον  αὐτός  ποὺ  δέχεται  τὴν  κατάρα  ἤ  καὶ  αὐτός  ποῦ  τὴν 

δίνει; 

– Αὐτός ποὺ  δέχεται  τὴν  κατάρα,  βασανίζεται  σʹ  αὐτήν  τὴν  ζωή. Αὐτός  ὅμως 

ποὺ  καταράσθηκε,  βασανίζεται  καὶ  σʹ  αὐτήν  τὴν  ζωή,  καὶ  στὴν  ἄλλη,  γιατί  ὡς 

ἐγκληματίας  θὰ  τιμωρηθῆ  ἐκεῖ  ἀπὸ  τὸν  Θεό,  ἄν  δὲν  μετανοήση  καὶ  ἐξομολογηθῆ. 

Γιατί,  ἐντάξει,  μπορεῖ  κάποιος  νὰ  σὲ  πείραξε,  ἐσύ  ὅμως  μὲ  τὴν  κατάρα  ποὺ  δίνεις, 

εἶναι σάν νὰ παίρνης  τὸ πιστόλι  καὶ  νὰ  τὸν σκοτώνης. Μὲ ποιό  δικαίωμα  τὸ κάνεις 

αὐτό; Ὅ,τι  καὶ  ἄν  σου  ἔκανε  ὁ  ἄλλος,  δὲν  ἔχεις  δικαίωμα  νὰ  τὸν  σκοτώσης.  Γιὰ  νὰ 

καταρασθῆ  κανείς,  σημαίνει  ὅτι  ἔχει  κακία.  Κατάρα  δίνει  κανείς,  ὅταν  τὸ  λέη  μὲ 

πάθος, μὲ ἀγανάκτηση. 

Ἡ κατάρα,  ὅταν προέρχεται ἀπὸ ἄνθρωπο ποὺ  ἔχει  δίκαιο,  ἔχει μεγάλη  ἰσχύ, 

ἰδίως  ἡ  κατάρα  τῆς  χήρας.  Θυμᾶμαι,  μία  γριά  εἶχε  ἕνα  ἀλογάκι  καὶ  τὸ  ἔβαζε  στὴν 

ἄκρη τοῦ δάσους νὰ βοσκήση. Ἐπειδή ἦταν λίγο ζόρικο, εἶχε βρεῖ ἕνα γερό σχοινί καὶ 

τὸ  ἔδενε. Μία  φορά  πῆγαν  στὸ  δάσος  τρεῖς  γυναῖκες  νὰ  κόψουν  ξύλα. Ἡ  μία  ἦταν 

πλούσια, ἡ ἄλλη χήρα καὶ ἡ ἄλλη ἦταν ὀρφανή καὶ πολύ φτωχιά. Εἶδαν τὸ ἄλογο ποὺ 

ἦταν  δεμένο  μὲ  τὸ  σχοινί  καὶ  βοσκοῦσε  καὶ  εἶπαν:  «Δὲν  παίρνουμε  τὸ  σχοινί  νὰ 

δέσουμε  τὰ  ξύλα;».  Τὸ  ἔκοψαν  στὰ  τρία  καὶ  πῆρε  ἡ  καθεμιά  ἀπὸ  ἕνα  κομμάτι  νὰ 

δέσουν τὰ δεμάτια τους. Ἑπόμενο ἦταν νὰ φύγη τὸ ἄλογο. Ὅταν ἦρθε ἡ γριά καὶ δὲν 

βρῆκε τὸ ζῶο, ἀγανάκτησε. Ἄρχισε νὰ τὸ ψάχνη παντοῦ, παιδεύτηκε πολύ νὰ τὸ βρῆ. 

                                                 
45. Βλ. Ρωμ. 12, 14 
46. Ἠσ. 26, 15 
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Τελικά,  ὅταν  τὸ  βρῆκε,  εἶπε  ἀγανακτισμένη:  «Μὲ  τὸ  ἴδιο  τὸ  σχοινί  νὰ  τὴν 

κουβαλήσουν αὐτήν ποὺ τὸ πῆρε». Μία μέρα, ὁ ἀδελφός της πλούσιας ἔκανε ἀστεία 

μὲ ἕνα ὅπλο νομίζοντας πώς εἶναι ἄδειο –ἦταν ἀπὸ αὐτὰ  ποὺ εἶχαν ἀφήσει οἱ Ἰταλοί – 

καὶ χτύπησε τὴν ἀδελφή του στὸν λαιμό. Ἔπρεπε νὰ τὴν μεταφέρουν στὸ νοσοκομεῖο 

καὶ  χρειάσθηκε  σχοινί,  γιὰ  νὰ  τὴν  δέσουν  ἐπάνω  σὲ  μία  ξύλινη  σκάλα.  Ἐκείνη  τὴν 

ὥρα βρέθηκε τὸ  ἕνα κομμάτι σχοινί,  τὸ κλεμμένο, ἀλλὰ δὲν  ἔφθανε. Ἔφεραν καὶ οἱ 

δύο ἄλλες γειτόνισσες τὰ δικά τους κλεμμένα κομμάτια καὶ τὴν ἔδεσαν στὴν σκάλα 

καὶ τὴν μετέφεραν στὸ νοσοκομεῖο. Ἔτσι πραγματοποιήθηκε ἡ κατάρα τῆς γριᾶς, «Μὲ 

τὸ  ἴδιο  σχοινί  νὰ  τὴν  κουβαλήσουν».  Καὶ  τελικά  πέθανε  ἡ  καημένη,  ὁ Θεὸς  νὰ  τὴν 

ἀναπαύση. Βλέπετε, ἐπίασε ἡ κατάρα στὴν πλούσια, ποὺ δὲν εἶχε οἰκονομική ἀνάγκη. 

Οἱ ἄλλες εἶχαν τὴν φτώχειά τους, εἶχαν κάποια ἐλαφρυντικά. 

 

Ἀρρώστιες καὶ ἀτυχήματα ἀπὸ κατάρα 

 

Πολλές  ἀρρώστιες  ποὺ  δὲν  βρίσκουν  οἱ  γιατροί  ἀπὸ  τί  εἶναι,  μπορεῖ  νὰ  εἶναι 

ἀπὸ κατάρα. Τί νὰ βροῦν οἱ γιατροί,  τὴν κατάρα; Μία φορά μου ἔφεραν στὸ Καλύβι 

ἕναν  παράλυτο.  Ὁλόκληρος  ἄνδρας  δὲν  μποροῦσε  νὰ  καθήση.  Τὸ  κορμί  τοῦ  ἦταν 

τεντωμένο σάν ξύλο. Τὸν κουβαλοῦσε ἕνας στὴν πλάτη καὶ ἕνας ἄλλος τὸν κρατοῦσε 

ἀπὸ  πίσω.  Τοῦ  ἔβαλα  δυὸ  κούτσουρα  καὶ  ἀκουμποῦσε  λίγο  ὁ  καημένος.  Μοῦ  λένε 

αὐτοί  ποὺ  τὸν  συνόδευαν:  «Ἀπὸ  δεκαπέντε  χρονῶν  παιδί  εἶναι  σʹ  αὐτήν  τὴν 

κατάσταση  καὶ  ἔχουν  περάσει  δεκαοκτώ  χρόνια  ἀπὸ  τότε».  «Μα  πῶς  στὰ  καλά 

καθούμενα νὰ τὸ πάθη αὐτό; εἶπα. Δὲν μπορεῖ, κάτι συμβαίνει». Ἔψαξα ἀπὸ δῶ‐ἀπὸ 

ʹκει καὶ βρῆκα ὅτι κάποιος τὸν εἶχε καταρασθῆ. Τί εἶχε συμβῆ; Κάποτε πήγαινε μὲ τὸ 

ἀστικό στὴν σχολή του καὶ καθόταν σὲ μία θέση τεντωμένος. Σὲ κάποια στὰση μπῆκε 

ἕνας ἡλικιωμένος παπάς καὶ ἕνα γεροντάκι καὶ στὰθηκαν ὄρθιοι δίπλα του. Τότε τοῦ 

εἶπε ἕνας: «Σήκω, νὰ καθήσουν οἱ μεγάλοι». Αὐτός τεντώθηκε ἀκόμη περισσότερο στὸ 

κάθισμα, χωρίς νὰ δώση σημασία. Ὅποτε τὸ γεροντάκι ποὺ στεκόταν ὄρθιό του λέει: 

«Τεντωμένος νὰ μείνης καὶ ποτέ νὰ μήν μπορῆς νὰ καθήσης». Καὶ ἡ κατάρα ἐπίασε. 

Βλέπεις,  εἶχε  ἀναίδεια  ὁ  νέος.  Σοῦ  λέει:  «Γιατί  νὰ  σηκωθῶ,  ἀφοῦ  τὴν πλήρωσα  τὴν 

θέση;».  Ναί,  ἀλλὰ  καὶ  ὁ  ἄλλος  πλήρωσε  καὶ  εἶναι  ἡλικιωμένος,  σεβάσμιος,  καὶ 

στέκεται ὄρθιος καὶ ἐσύ εἶσαι μικρό παιδί, δεκαπέντε χρονῶν, καὶ κάθεσαι. «Από αὐτὸ 

εἶναι, τοῦ λέω. Κοίταξε νὰ μετανοήσης, γιὰ νὰ γίνης καλά, χρειάζεται μετανοια». Ὁ 

καημένος, μόλις τὸ κατάλαβε λίγο καὶ τὸ ἀναγνώρισε, ἀμέσως τακτοποιήθηκε. 

Πόσα ἀπὸ αὐτὰ  ποὺ συμβαίνουν σήμερα εἶναι ἀπὸ κατάρα, ἀπὸ ἀγανάκτηση. 

Καὶ  ὅταν  ἐξοντώνωνται  ὁλόκληρες  οἰκογένειες  ἤ  πεθαίνουν  πολλά  ἄτομα  ἀπὸ  μία 

οἰκογένεια, νὰ ξέρετε, εἶναι ἤ ἀπὸ ἀδικία ἤ ἀπὸ μάγια ἤ ἀπὸ κατάρα. Ἕνας πατέρας 

εἶχε ἕνα παιδί ποὺ ὅλο γύριζε. Μία φορά τοῦ λέει ἀγανακτισμένος: «Νὰ ἔλθης μία καὶ 

καλή».  Τὸ  παιδί  ἐκεῖνο  τὸ  βράδυ,  καθώς  ἐρχόταν  στὸ  σπίτι,  ἀκριβῶς  ἔξω  ἀπὸ  τὴν 

πόρτα,  τὸ  χτύπησε  ἕνα  αὐτοκίνητο  καὶ  ἔμεινε  στὸν  τόπο.  Τὸν  πῆραν  οἱ  φίλοι  του 

σκοτωμένο καὶ τὸν πῆγαν μέσα στὸ σπίτι του. Ἦρθε μετά ὁ πατέρας στὸ Καλύβι καὶ 

ἔκλαιγε. «Το παιδί μου σκοτώθηκε ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μού», ἔλεγε. Ἀπὸ 

ʹδω‐ἀπὸ  ʹκει,  μετά  μου  λέει:  «Τοῦ  εἶχα  πεῖ  μία  κουβέντα».  «Τι  τοῦ  εἶπες;»,  τοῦ  λέω. 

«Αγανάκτησα ποὺ ξενυχτοῦσε καὶ τοῦ εἶπα: «Νὰ ἔρθης μία καὶ καλή!». Μήπως ἦταν 

ἀπʹ  αὐτό»;  «Εμ,  ἀπὸ  τί  ἦταν;  τοῦ  λέω.  Κοίταξε  νὰ  μετανοήσης,  νὰ  ἐξομολογηθής». 
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«Αυτήν  τὴν  φορά  νὰ  ἔρθης  μία  καὶ  καλή»,  τοῦ  εἶπε,  καὶ  τὸ  παιδί  τὸ  ἔφεραν  νεκρό. 

Ἄντε μετά νὰ χτυπιέται ὁ πατέρας, νὰ κλαίη... 

 

Ἡ κατάρα τῶν γονέων πιάνει πολύ 

 

Νὰ ξέρετε, ἡ κατάρα τῶν γονέων πιάνει πολύ, ἀκόμη καὶ ἡ ἀγανάκτησή τους. 

Καὶ νὰ μήν τὸ καταρασθῆ ὁ γονιός τὸ παιδί, ἀλλὰ μόνο νὰ ἀγανακτήση μαζί του, τὸ 

παιδί  δὲν  βλέπει  ἄσπρη  μέρα,  ἡ  ζωή  τοῦ  εἶναι  ὅλο  βάσανα.  Ταλαιπωρεῖται  πολύ  σʹ 

αὐτήν  τὴν  ζωή.  Φυσικά,  στὴν  ἄλλη  ζωή  ξελαφρώνει,  γιατί  ξοφλάει  ἐδῶ  μερικά. 

Γίνεται αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Ἀββάς Ἰσαάκ: «Τρώει τὴν κόλαση»47, λιγοστεύει δηλαδή τὴν 

κόλαση μὲ τὶς ταλαιπωρίες ἐδῶ, σʹ αὐτήν τὴν ζωή. Γιατί ταλαιπωρία σʹ αὐτήν τὴν ζωή 

τρώει τὴν κόλαση. Δηλαδή, ὅταν λειτουργοῦν οἱ πνευματικοί νόμοι, ἀφαιρεῖται λίγο 

ἀπὸ τὴν κόλαση, ἀπὸ τὰ βάσανα. 

Ἀλλά καὶ οἱ γονεῖς ποὺ στέλνουν τὰ παιδιά τους στὸν «ἔξω ἀπʹ ἐδώ», τὰ τάζουν 

στὸν διάβολο καὶ  ἔχει  δικαιώματα μετά ὁ διάβολος. «Μου τόταξες»,  σοῦ λέει. Ἦταν 

ἕνα ἀνδρόγυνο στὰ Φάρασα48. Αὐτοί  εἶχαν  ἕνα παιδάκι ποὺ  ἔκλαιγε,  καὶ  ὁ πατέρας 

συνέχεια τὸ ἔστελνε στὸν «ἔξω ἀπʹ ἐδώ». Καὶ Νά, τί ἔγινε. Ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς καὶ, ὅταν 

τὸ ἔστελνε στὸν «ἔξω ἀπʹ ἐδώ», ἐξαφανιζόταν τὸ παιδί ἀπὸ τὴν κούνια. Ἡ φουκαριάρα 

ἡ μάνα πήγαινε μετά στὸν Χατζεφεντή49. «Χατζεφεντή, νάχω τὴν εὐχή σου, τὸ παιδί 

τὸ  πῆραν  οἱ  δαίμονες».  Πήγαινε  ὁ  Χατζεφεντής,  διάβαζε  εὐχές  στὴν  κούνια, 

ἐπέστρεφε  τὸ  παιδί.  Αὐτή  ἡ  δουλειά  γινόταν  συνέχεια.  Ἡ  καημένη  ἔλεγε: 

«Χατζεφεντή,  νάχω  τὴν  εὐχή  σου,  ποῦ  θὰ  πάη  αὐτό;».  «Ἐγώ  δὲν  κουράζομαι  νὰ 

ἔρχωμαι,  τῆς  ἔλεγε,  ἐσύ  κουράζεσαι  νὰ  ἔρχεσαι  νὰ  μὲ  φωνάζης;  Θὰ  κουρασθῆ  ὁ 

διάβολος καὶ θὰ σοῦ ἀφήση». Ἀπὸ τότε δὲν ἐξαφανιζόταν τὸ παιδί. Ὅταν μεγάλωσε 

μετά, τὸ ἔλεγαν «ὑπόδειγμα τοῦ διαβόλου». Ἀνακάτευε ὅλο τὸ χωριό, ἄνω‐κάτω τους 

ἔκανε. Τί τραβοῦσε ὁ πατέρας μου50! Πήγαινε στὸν ἕναν καὶ ἔλεγε: «Ὁ τάδε εἶπε αὐτὸ 

γιὰ σένα». Πήγαινε στὸν ἄλλο, ἔλεγε τὰ ἴδια. Μετά πιάνονταν ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον, 

χτυπιόνταν.  Ὅταν  τὸ  καταλάβαιναν,  πήγαιναν  σʹ  αὐτόν  νὰ  τὸν  πιάσουν,  νὰ  τὸν 

λιντσάρουν.  Αὐτός  τούς  κατάφερνε  ὅμως  νὰ  τοῦ  ζητᾶνε  καὶ  συγγνώμη!  Τόσο 

διαβολεμένος ἦταν! Ὑπόδειγμα τοῦ διαβόλου! Οἰκονόμησε ὁ Θεὸς νὰ δοῦν καὶ στὴν 

συνέχεια  οἱ  ἄλλοι  τὸ  ἀποτέλεσμα,  γιὰ  νὰ  βάλουν  μυαλό,  νὰ  φρενάρουν  τὸν  ἑαυτό 

τους καὶ νὰ εἶναι πολύ προσεκτικοί, τώρα αὐτόν πῶς θὰ τὸν κρίνη ὁ Θεός, εἶναι ἄλλο 

θέμα. Φυσικά, ἔχει πολλά ἐλαφρυντικά. 

Ἡ μεγαλύτερη περιουσία  γιὰ  τὸν  κόσμο  εἶναι  ἡ  εὐχή  τῶν  γονέων. Ὅπως  καὶ 

στὴν μοναχική ζωή ἡ μεγαλύτερη εὐλογία εἶναι νὰ πάρης τὴν εὐχή τοῦ Γέροντά σου. 

Γιʹ  αὐτὸ λένε: «Νὰ πάρης  τὴν  εὐχή  τῶν γονέων». Μία μάνα,  θυμᾶμαι,  εἶχε  τέσσερα 

παιδιά  καὶ  ἔκλαιγε  ἡ  καημένη:  «Θὰ  πεθάνω  μὲ  τὸν  καημό,  μοῦ  ἔλεγε,  δὲν 

παντρεύτηκε  κανένα  παιδί.  Κάνε  προσευχή».  Χήρα  γυναίκα  ἐκείνη,  ὀρφανά  αὐτά, 

                                                 
47. Βλ. Ἰσαάκ Σύρου, Ἀσκητικά, Λόγος ΝΕʹ, ἔκδ. Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 

219. 
48.  Τὸ  Κεφαλοχώρι  ἔξι  ἑλληνικῶν  χωριῶν  στὴν  περιοχή  τῆς  Καισαρείας  τῆς 

Καππαδοκίας, πατρίδα τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καὶ τοῦ Γέροντα. 
49. Ἔτσι ἀποκαλοῦσαν οἱ Φαρασιῶτες τὸν Ἅγιο Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη. 
50. Ὁ πατέρας τοῦ Γέροντα ἦταν πρόεδρος τοῦ χωριοῦ. 
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τούς  πόνεσα.  Κάνω  προσευχή,  κάνω  προσευχή,  τίποτε.  Λέω,  «κάτι  συμβαίνει  ἐδώ». 

«Μας ἔχουν κάνει μάγια»,  ἔλεγαν τὰ παιδιά. «Δὲν εἶναι μάγια, φαίνεται αὐτό,  ὅταν 

εἶναι ἀπὸ μάγια. Μήπως σᾶς καταριόταν ἡ μάνα σας;», τὰ ρωτάω. «Ναί, Πάτερ, μοῦ 

λένε,  ἡ  μητέρα  μας,  ὅταν  ἤμασταν  μικρά,  ἐπειδή  ἤμασταν  πολύ  ζωηρά,  μᾶς  ἔλεγε 

συνέχεια ἀπὸ τὸ πρωί μέχρι τὸ βράδυ: «Κούτσουρα νὰ μείνετε, κούτσουρα νὰ μείνετε». 

«Πάτε  νὰ  τραντάξετε  τὴν  μάνα  σας,  τὰ  λέω,  καὶ  νὰ  τῆς  πῆτε  νὰ  μετανοήση,  νὰ 

ἐξομολογηθῆ  καὶ  ἀπὸ  ʹδω  καὶ πέρα  νὰ σᾶς  δίνει  εὐχές  συνέχεια». Μέσα σὲ  ἑνάμισι 

χονο  παντρεύτηκαν  καὶ  τὰ  τέσσερα.  Ἐκείνη  ἡ  καημένη  ἦταν  χήρα  γυναίκα,  ἦταν, 

φαίνεται, καὶ στενόκαρδη, καὶ ἐκεῖνα ζωηρά, τὴν ἔσκαγαν, καὶ ἔτσι τὰ καταριόταν. 

–  Ἄν  οἱ  γονεῖς  καταρασθοῦν  τὰ  παιδιά  καὶ  μετά  πεθάνουν,  πῶς  θὰ 

ἀπαλλαγοῦν τὰ παιδιά ἀπὸ τὴν κατάρα; 

– Ἄν ψάξουν τὰ παιδιά στὸν ἑαυτό τους, θὰ βροῦν ὅτι, γιὰ νὰ τὰ καταρασθοῦν 

οἱ  γονεῖς  τους,  φαίνεται  θὰ  ἦταν  παλαβά  καὶ  θὰ  τούς  βασάνιζαν.  Ὅποτε,  ἄν 

συναισθανθοῦν  τὸ  σφάλμα  τους  καὶ  μετανοήσουν  εἰλικρινά  καὶ  ἐξομολογηθοῦν, 

τακτοποιοῦνται. Καὶ ἄν τὰ παιδιά κάνουν πνευματική προκοπή, θὰ βοηθηθοῦν καὶ οἱ 

γονεῖς. 

–  Γέροντα,  καὶ  ἐμένα,  ὅταν  ἔφευγα  γιὰ  τὸ  Μοναστήρι,  οἱ  γονεῖς  μου  μὲ 

καταριόνταν. 

– Αὐτές εἶναι οἱ μόνες κατάρες ποὺ γίνονται εὐχή. 

 

Ἡ ... «εὐγενική» κατάρα 

 

– Γέροντα, εἶναι σωστό νὰ λέη κανεὶς γιʹ αὐτόν ποῦ τὸν ἀδικεῖ: «Ἄς τὸ βρῆ ἀπὸ 

τὸν Θεό»; 

– Ὅποιος τὸ λέει αὐτὸ κοροϊδεύεται ἀπὸ τὸν πονηρό καὶ δὲν καταλαβαίνει ὅτι 

μὲ  αὐτόν  τὸν  τρόπο  καταριέται  μὲ  εὐγένεια.  Εἶναι  μερικοί  ποὺ  λένε  ὅτι  εἶναι 

εὐαίσθητοι  καὶ  ἔχουν ἀγάπη καὶ  λεπτότητα καὶ ἀνέχονται μέν  τὶς  ἀδικίες ποὺ  τούς 

κάνουν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ λένε: «Ἄς τὸ βροῦν ἀπὸ τὸν Θεό». Σʹ αὐτήν τὴν ζωή ὅλοι οἱ 

ἄνθρωποι  δίνουμε  ἐξετάσεις,  γιὰ  νὰ  περάσουμε  στὴν  ἄλλη  τὴν  αἰώνια,  στὸν 

Παράδεισο.  Μοῦ  λέει  ὁ  λογισμός  ὅτι  αὐτή  ἡ  εὐγενική  κατάρα  εἶναι  κάτω  ἀπὸ  τὴν 

πνευματική  βάση  καὶ  δὲν  ἐπιτρέπεται  σὲ Χριστιανό,  γιατί  ὁ Χριστός  δὲν μᾶς  δίδαξε 

τέτοιου εἴδους ἀγάπη, ἀλλὰ τὸ «Πάτερ, ἅφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί ποιούσι»51. Ὅπως 

ἐπίσης καλύτερη εὐχή ἀπὸ ὅλες εἶναι, ὅταν μᾶς καταριοῦνται ἄδικα καὶ τὸ δεχώμαστε 

σιωπηλά μὲ καλωσύνη. 

Ὅταν συκοφαντηθοῦμε ἤ ἀδικηθοῦμε εἴτε ἀπὸ ἐπιπόλαιους εἴτε ἀπὸ πονηρούς 

ἀνθρώπους,  ποὺ  ἔχουν  κακότητα  καὶ  διαστρέφουν  καὶ  τὴν  ἀλήθεια,  ἐὰν  μποροῦμε, 

καλά εἶναι νὰ μή θέλουμε νὰ δικαιωθοῦμε, ὅταν ἡ ἀδικία ἀφορᾶ μόνον τὸ ἄτομό μας. 

Οὔτε καὶ νὰ ποῦμε: «Νὰ τὸ βροῦν ἀπὸ τὸν Θεό», γιατί καὶ αὐτὸ εἶναι κατάρα. Καλά 

εἶναι νὰ τούς συγχωρέσουμε μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας καὶ νὰ παρακαλέσουμε τὸν Θεό 

νὰ μᾶς δυναμώση, νὰ μπορέσουμε νὰ σηκώσουμε τὸ βάρος τῆς συκοφαντίας καὶ νὰ 

συνεχίσουμε  τὴν  πνευματική  ζωή  (στὴν  ἀφάνεια,  ὅσο  μποροῦμε).  Ἄς  συνεχίζουν  οἱ 

ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ὡς τυπικό νὰ κρίνουν καὶ νὰ κατακρίνουν, νὰ μᾶς ἀδικοῦν, γιατί 

συνέχεια μὲ τὸν τρόπο τούς αὐτόν μας ἑτοιμάζουν χρυσά στεφάνια γιὰ τὴν ἀληθινή 

                                                 
51.  
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ζωή.  Φυσικά,  ὅσοι  εἶναι  κοντά  στὸν  Θεό  ποτέ  δὲν  καταριοῦνται,  γιατί  δὲν  ἔχουν 

κακότητα  ἀλλὰ  ὅλο  καλωσύνη  καὶ  ὅ,τι  κακό  κι  ἄν  πετάξη  κανεὶς  σʹ  αὐτούς  τούς 

ἁγιασμένους ἀνθρώπους ἁγιάζεται, καὶ αἰσθάνονται μεγάλη, κρυφή χαρά. 

 

Ἡ βασκανία 

 

Ἡ ζήλεια, ὅταν ἔχη κακότητα, μπορεῖ νὰ κάνη ζημιά. Αὐτή εἶναι ἡ βασκανία, 

εἶναι μία δαιμονική ἐνέργεια. 

– Γέροντα, τὴν βασκανία τὴν παραδέχεται ἡ Ἐκκλησία; 

– Ναί, ὑπάρχει καὶ εἰδική εὐχή52. Ὅταν κανεὶς λέη κάτι μὲ φθόνο, τότε πιάνει τὸ 

«μάτι». 

– Πολλοί, Γέροντα,  ζητοῦν «ματάκια» γιὰ τὰ μωρά, γιὰ νὰ μήν τὰ ματιάζουν. 

Κάνει νὰ φοροῦν τέτοια; 

– Ὄχι, δὲν κάνει. Νὰ λέτε στὶς μητέρες σταυρό νὰ τὰ φοροῦν. 

–  Γέροντα,  ἄν  κανεὶς  ἐπαινέση  ἕνα  ὡραῖο  ἔργο,  καὶ  αὐτοί  ποὺ  τὸ  ἔφτιαξαν 

δεχθοῦν τὸν ἔπαινο μὲ ὑπερήφανο λογισμό καὶ γίνη ζημιά, αὐτὸ εἶναι βασκανία; 

– Αὐτὸ δὲν εἶναι βασκανία. Σʹ αὐτήν τὴν περίπτωση λειτουργοῦν οἱ πνευματικοί 

νόμοι.  Παίρνει  τὴν  Χάρη  Τοῦ  ὁ  Θεὸς  ἀπὸ  τὸν  ἄνθρωπο,  καὶ  τότε  γίνεται  ζημιά. 

Βασκανία ὑπάρχει σὲ σπάνιες περιπτώσεις. Ἰδίως οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ζήλεια καὶ 

κακότητα –λίγοι  εἶναι  τέτοιοι – αὐτοί  εἶναι ποὺ ματιάζουν. Μία γυναίκα λ.χ.  βλέπει 

ἕνα παιδάκι χαριτωμένο μὲ τὴν μάνα του καὶ λέει μὲ κακότητα: «Γιατί νὰ μήν τὸ εἶχα 

ἐγώ αὐτὸ τὸ παιδί; Γιατί νὰ τὸ δώση ὁ Θεὸς σʹ αὐτή;». Τότε τὸ παιδάκι ἐκεῖνο μπορεῖ νὰ 

πάθη ζημιά, νὰ μήν κοιμᾶται, νὰ κλαίη, νὰ ταλαιπωρῆται, γιατί ἐκείνη τὸ εἶπε μὲ μία 

κακότητα. Καὶ ἄν ἀρρώσταινε καὶ πέθαινε τὸ παιδί, θὰ ἔννιωθε χαρὰ μέσα της. Ἄλλος 

βλέπει ἕνα μοσχαράκι, τὸ λαχταρά, καὶ ἀμέσως ἐκεῖνο ψοφάει. 

Πολλές  φορές  ὅμως  μπορεῖ  νὰ  ταλαιπωρῆται  τὸ  παιδί  καὶ  νὰ  φταίη  ἡ  ἴδια  ἡ 

μάνα. Μπορεῖ δηλαδή ἡ μάνα νὰ εἶδε καμμιά φορὰ κανένα ἀδύνατο παιδάκι καὶ νὰ 

εἶπε:  «Τί  εἶναι  αὐτό;  Τί  σκελετωμένο  παιδί!».  Νὰ  καμάρωνε  τὸ  δικό  της  καὶ  νὰ 

κατηγόρησε τὸ ξένο. Καὶ αὐτὸ ποὺ εἶπε μὲ κακία γιὰ τὸ ξένο παιδί, πιάνει στὸ παιδί 

της.  Μετά  τὸ  παιδί  ταλαιπωρεῖται  ἐξ  αἰτίας  τῆς  μάνας,  χωρίς  νὰ  φταίη.  Λειώνει‐

λειώνει τὸ καημένο, γιὰ νὰ τιμωρηθῆ ἡ μάνα καὶ νὰ καταλάβη τὸ σφάλμα της. Τότε 

φυσικά τὸ παιδί θὰ πάη μάρτυρας! Τὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄβυσσος. 

 

Ἡ εὐχή ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴν καρδιά, εἶναι θεϊκή εὐχή 

 

Τώρα νὰ σᾶς δώσω καὶ ἐγώ μία... «κατάρα»! Ὁ Θεὸς νὰ πλημμυρίση τὴν καρδιά 

σας μὲ τὴν καλωσύνη Του καὶ τὴν πολλή Του ἀγάπη, μέχρι ποὺ νὰ παλαβώσετε, γιὰ 

νὰ  φύγη  ὁ  νοῦς  σᾶς  πιά  ἀπὸ  τὴν  γῆ  καὶ  νὰ  βρίσκεται  ἀπὸ  τώρα  κοντά  Του  στὸν 

Οὐρανό. Νὰ τρελλαθῆτε ἀπὸ τὴν θεία τρέλλα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ! Νὰ σᾶς κάψη ὁ 

Θεὸς μὲ τὴν ἀγάπη Τοῦ τὶς καρδιές σας! Ἄλλη φορὰ μή μὲ ἀναγκάσετε γιὰ δεύτερη, 

γιατί πιάνει ἡ... «κατάρα» μου (ἡ καλή), ἐπειδή βγαίνει ἀπὸ τὴν καρδιά μου. Καὶ τότε 

ποὺ ἤμουν στὸ Σανατόριο53  σᾶς εἶχα λυπηθῆ. Ὀκτώ χρόνια μερικές περίμεναν: «Θὰ 

                                                 
52. Ὁ Γέροντας τόνιζε πώς μόνον ὁ ἱερεύς μπορεῖ νὰ διαβάζη τὴν εὐχή γιὰ βασκανία. 
53. Τὸ 1966 
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κάνουμε  Μοναστήρι»,  ἔλεγαν,  ἀλλὰ  τὸ  Μοναστήρι  δὲν  γινόταν.  Εἶχαν  μαραζώσει. 

Τότε εἶπα: «Μόλις βγῶ ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο, θὰ φυτρώση τὸ Μοναστήρι σάν μανιτάρι. 

Σὲ ἕναν χρόνο θὰ εἶστε στὸ Μοναστήρι!». Καὶ πράγματι σὲ ἕναν χρόνο μέσα ἔγινε τὸ 

Μοναστήρι! Τὸ εἶπα, ἐκεῖ πέρα, μὲ τὴν καρδιά μου. Εἴχατε καλή διάθεση, γιʹ αὐτὸ δὲν 

σᾶς ἄφησε ὁ Θεός, ἀλλιῶς δὲν ἐξηγεῖται! 

Ὅταν πονέσης ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει ταπείνωση καὶ μὲ τὴν καρδιά τού σου 

ζητᾶ νὰ εὐχηθῆς λ.χ. γιὰ ἕνα πάθος ποὺ τὸν ταλαιπωρεῖ καὶ τοῦ πῆς, «μή φοβᾶσαι, θὰ 

γίνης καλύτερος»,  τοῦ δίνεις  τέτοια  εὐχή, ποὺ  εἶναι θεϊκή  εὐχή. Ἔχει πολλή ἀγάπη, 

πόνο,  καὶ  γιʹ  αὐτὸ πιάνει.  Εἶναι ἀρεστό στὸν Θεό,  καὶ  ἐκπληρώνει  ὁ Θεὸς  τὴν  εὐχή. 

Δηλαδή καὶ μόνον ὁ πόνος ποὺ νιώθει κανεὶς γιὰ κάποιον εἶναι σάν εὐχή. 

Μία φορά, ὅταν ἤμουν στρατιώτης, μὲ ἔστειλε ὁ Διοικητής νὰ ἐκπληρώσω ἕνα 

τάμα σὲ ἕνα ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, γιατί τότε μὲ τὸν πόλεμο 

μᾶς εἶχε βοηθήσει ὁ Ἅγιος. Θὰ πήγαινα νὰ πάρω δύο μανουάλια γιὰ τὸ ἐκκλησάκι καὶ 

παράλληλα  θὰ  συνόδευα  καὶ  κάποιον  ποὺ  ἦταν  νὰ περάση  ἀπὸ Στρατοδικεῖο  στὴν 

Ναύπακτο.  Οἱ  ἄλλοι  εἶπαν  στὸν  Διοικητή:  «Βρῆκες  ἄνθρωπο  νὰ  τὸν  παραδώση!». 

Ἦταν ἀπὸ τὴν Ἤπειρο ὁ καημένος, ὀργανοπαίκτης, φτωχός, παντρεμένος, μὲ παιδιά, 

καὶ εἶχε κατηγορηθῆ ὅτι αὐτοτραυματίσθηκε, γιὰ νὰ γλυτώση τὸν πόλεμο. Σοῦ λέει: 

«Καλύτερα νὰ  εἶμαι μὲ  ἕνα πόδι παρά νὰ σκοτωθώ». Κατεβήκαμε στὸ Ἀγρίνιο,  εἶχε 

κάποιους γνωστούς ἐκεῖ. «Νὰ πᾶμε νὰ τούς δώ», μοῦ λέει. «Νὰ πάμε», τοῦ λέω. «Νὰ 

πᾶμε ἐδῶ, νὰ πᾶμε ἐκεί», τί νὰ κάνω, πήγαινα καὶ ἐγώ μαζί του. Μεγάλη ταλαιπωρία! 

Καὶ δὲν ἤθελε νὰ πάω νὰ τὸν παραδώσω. Τὸν λυπόμουν καὶ ἐγώ,  τὸν καημένο. Τὸν 

πόνεσα πάρα πολύ καὶ τοῦ λέω: «Θὰ δῆς, ἐσύ θὰ περάσης καλύτερα ἀπὸ ὅλους! Καὶ ὁ 

Διοικητής  θὰ  στείλη  καμμιά  ἐπιστολή  καὶ  θὰ  σὲ  βάλουν  σὲ  καμμιά  ὑπηρεσία,  θὰ 

οἰκονομήσης καὶ τὰ παιδιά σου καὶ θάχης ἐξασφαλισμένη καὶ τὴν ζωή σοῦ». Τελικά, 

ὅταν φθάσαμε στὴν Ναύπακτο, μαθαίνουμε ὅτι εἶχε στείλει ὁ Διοικητής ἐπιστολή καὶ 

ἀπαλλάχθηκε,  ἀλλιῶς  εἶχε  ντουφέκισμα.  Ἐν  καιρῶ  πολέμου  εἶναι  αὐστηρά  τὰ 

πράγματα.  Τὸν λυπήθηκε ὁ Διοικητής,  ἐπειδή ἦταν οἰκογενειάρχης,  καὶ  τὸν  ἔβαλαν 

μάγειρα στὸ Κέντρο Διερχομένων. Ἔφερε  καὶ  τὴν  οἰκογένειά  του  κοντά καὶ πέρασε 

τὴν καλύτερη ζωή ἀπὸ ὅλους. Καὶ ἐπειδή οἱ στρατιῶτες δὲν πήγαιναν πάντοτε ἐκεῖ νὰ 

φᾶνε,  περίσσευε φαγητό,  καὶ  τάιζε  καὶ  τὰ παιδιά  του. Ὅλοι  μετά  τοῦ  ἔλεγαν: «Ἐσύ 

πέρασες  καλύτερα ἀπὸ  ὅλους μας».  Γιατί  ἐμεῖς  οἱ  ἄλλοι  ἤμασταν πάνω στὰ βουνά, 

στὰ  χιόνια. Ἦταν  εὐάρεστο  στὸν  Θεό  αὐτὸ  ποὺ  τοῦ  εἶχα  εὐχηθῆ,  γιατί  τὸ  εἶπα  μὲ 

πόνο, μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου, καὶ γιʹ αὐτὸ τὸ ἔκανε ὁ Θεός. 

Θυμᾶμαι μία ἄλλη περίπτωση πάλι, στὴν Κόνιτσα, ὅταν ἤμουν στὴν Ἱερά Μονή 

Στομίου. Μετά τὴν Πανήγυρη τῆς Παναγίας στὶς 8 Σεπτεμβρίου,  οἱ προσκυνητές τὰ 

εἶχαν ἀφήσει ὅλα ἄνω‐κάτω. Ἐκεῖ ποὺ τακτοποιοῦσα κάτι, βλέπω, κάθησε ἡ ἀδελφή 

μου καὶ μία ἄλλη κοπέλα νὰ συμμαζέψουν. Αὐτή ἡ καημένη εἶχε ἀκόμη δύο ἀδελφές –

ἡ μία μικρότερη – οἱ ὁποῖες εἶχαν παντρευτῆ, καὶ αὐτή εἶχε μείνει ἀκόμα ἀνύπανδρη. 

Τί  φιλότιμο  εἶχε!  Κάθησε  καὶ  τὰ  τακτοποίησαν  ὅλα  καὶ  στὸ  τέλος  μου  λέει:  «Ἄν 

χρειάζεται, Πάτερ, νὰ καθήσουμε νὰ κάνουμε καὶ τίποτε ἄλλες δουλειές». «Τόσο πολύ 

φιλότιμο!».  λέω  μέσα  μου.  Πάω  στὸ  Ἐκκλησάκι  καὶ  λέω  μὲ  ὅλη  τὴν  καρδιά  μου: 

«Παναγία μου, οἰκονόμησε τὴν ἐσύ. Ἐγώ δὲν ἔχω τί νὰ τῆς δώσω» –καὶ νὰ εἶχα, δὲν θὰ 

τὸ δεχόταν κιόλας. Ἔ, μόλις πῆγε στὸ σπίτι της, τὴν περίμενε ἕνας ποὺ ἤμασταν μαζί 
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στρατιῶτες,  ἕνα  πολύ  καλό  παιδί,  κομμάτι  μάλαμα  καὶ  ἀπὸ  καλή  οἰκογένεια. 

Παντρεύτηκαν, μία χαρά! Πῶς τὴν πλήρωσε ἡ Παναγία! 
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Κεφάλαιο 6 ‐ Ἡ ἁμαρτία φέρνει τὶς συμφορές 

 

– Ἔρριξες φάρμακο γιὰ τὶς κάμπιες; 

– Ἔρριξα, Γέροντα. 

– Τόσες καλόγριες οὔτε μία κάμπια δὲν μπορεῖτε νὰ σκοτώσετε! Στὴν Κατοχή, 

ὅταν  εἶχε  πέσει  ἀκρίδα,  εἶχαν  βγάλει  ἐδῶ  στὴν  Χαλκιδική  τὴν  Ἁγία  Ζώνη  ἀπὸ  τὴν 

Μονή  Βατοπεδίου  καὶ  ἡ  ἀκρίδα  ἔπεφτε  σύννεφα‐σύννεφα  στὴν  θάλασσα.  Στὴν 

Ἤπειρο,  θυμᾶμαι,  ἦταν  σάν  τὸ  χιόνι.  Κάναμε  ὅλοι  προσωπική  ἐργασία,  μὲ  τὰ 

σεντόνια τὴν μαζεύαμε καὶ μετά τὴν πετούσαμε. Ἦταν καὶ ἡ πείνα..., μήν τὰ ρωτᾶς! 

Τί σιτάρια εἶχαν ξαναδώσει, ἀλλὰ εἶχαν σακατευθῆ. 

Οἱ ἀκρίδες, οἱ πόλεμοι, ἡ ἀνομβρία, οἱ ἀρρώστιες εἶναι μάστιγα. Ὄχι ὅτι ὁ Θεὸς 

θέλει νὰ παιδαγωγήση ἔτσι τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ εἶναι συνέπεια τῆς ἀπομακρύνσεως 

τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό. Ὅλα αὐτὰ  συμβαίνουν, γιατί ξεφεύγει ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ 

τὸν Θεό. Ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ θυμηθῆ ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεό καὶ νὰ ζητήση 

βοήθεια..  δὲν  εἶναι  ὅτι  ὁ  Θεὸς  τὰ  κανονίζει  ἔτσι  καὶ  βγάζει  μία  διαταγή  νὰ  ἔρθη 

κάποια  συμφορά στὸν ἄνθρωπο,  ἀλλὰ  ὁ Θεὸς  βλέπει  μέχρι ποὺ θὰ φθάση ἡ  κακία 

τῶν  ἀνθρώπων  καὶ  ὅτι  δὲν  θὰ  ἀλλάξουν,  καὶ  γιʹ  αὐτὸ  ἐπιτρέπει  νὰ  συμβῆ  μία 

συμφορά, γιὰ νὰ συνετισθοῦν. Ὄχι ὅτι τὰ κανόνισε ἔτσι ὁ Θεός. 

Στὸν  Ἰησοῦ  τοῦ Ναυῆ54  εἶχε  πεῖ  ὁ  Θεὸς  νὰ  μήν  ἐξαφανίσουν  μία  φυλή,  τούς 

Φιλισταίους, γιατί αὐτή θὰ ἦταν μάστιγα γιὰ τούς Ἑβραίους, ὅταν θὰ ξεχνοῦσαν τὸν 

Θεό. Ὅταν λοιπόν οἱ Ἑβραῖοι ἀπομακρύνονταν ἀπὸ τὸν Θεό, εἶχε δικαιώματα ὁ διάβο‐

λος καὶ ἔβαζε τὰ «ξαδέρφιά» του, τούς Φιλισταίους, καὶ ὁρμοῦσαν στούς Ἑβραίους. Ἔ‐

παιρναν  τὰ  παιδιά  τῶν  Ἑβραίων  καὶ  τὰ  χτυποῦσαν  πάνω  στὴν  πέτρα,  γιὰ  νὰ  τὰ 

σκοτώσουν.  Κάποτε  ὅμως  ποὺ  οἱ  ἐχθροί  ἦρθαν,  χωρίς  νὰ  φταῖνε  οἱ  Ἰσραηλίτες, 

πολέμησε γιʹ αὐτούς ὁ Θεός. Ἔρριξε χαλάζι σάν πέτρες55 καὶ τούς ἐξόντωσε, γιατί τότε 

οἱ Ἰσραηλίτες δικαιοῦνταν τὴν θεία ἐπέμβαση. 

Πόσες  ὑποσχέσεις  εἶχε  δώσει  ὁ Θεὸς  γιὰ  τὸν Ναό  τοῦ Σολομῶντος,  καὶ  ὅμως 

πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε. Ὅταν ξέφευγε ὁ λαός τοῦ Ἰσραήλ, οἱ Προφῆτες φώναζαν‐

φώναζαν,  οἱ  Ἰσραηλίτες  τίποτε!  Ἀνέπαυαν  τὸν  λογισμό  τους:  «Ἀφοῦ,  ὅταν  ἔκτισε  ὁ 

Σολομῶν τὸν Ναό, ἔδωσε τόσες εὐλογίες ὁ Θεὸς καὶ εἶπε ὅτι ἀπὸ ἐδῶ θὰ εὐλογοῦνται 

καὶ θὰ ἁγιάζωνται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι56, ἄρα θὰ μείνουν ὅλα αὐτά, καὶ τὰ τείχη μας καὶ 

ὁ Ναός μας. Τέτοια ὑπόσχεση ἔδωσε ὁ Θεός»! Ὁ Θεὸς ἔδωσε τέτοια ὑπόσχεση, ἀλλὰ 

ἐφόσον καὶ οἱ Ἰσραηλίτες θὰ ζοῦσαν σωστὰ. Εἶχε δώσει Χάρη στὸν Ναό τοῦ Σολομῶ‐

ντος,  ἀλλά,  ὅταν  οἱ  Ἰσραηλίτες  δὲν  τηροῦσαν  τὶς  ἐντολές,  ἐπέτρεπε  καὶ  καιγόταν  ἤ 

καταστρεφόταν ὁ Ναός καὶ, ὅταν μετανοοῦσαν, πάλι τὸν ἔχτιζαν. Ὅταν λ.χ. ξέφυγαν 

ἐπί  βασιλέως  Σεδεκίου,  ἔρχεται  ὁ  Ναβουχοδονόσορ,  βάζει  φωτιά  στὸν  Ναό  τοῦ 

Σολομῶντος,  γκρεμίζει  καὶ  τὰ  τείχη,  τούς  Δὲνει  καὶ  τούς  πηγαίνει  στὴν  Βαβυλώνα 

αἰχμάλωτους57. Φυσικά, πῆγαν καὶ αὐτοί ποὺ δὲν ἔφταιγαν, ἀλλὰ αὐτοί εἶχαν καθαρό 

μισθό. Οἱ ἄλλοι ποὺ ἔφταιγαν πολύ, ξόφλησαν. Ὅσοι ἔφταιγαν λίγο καὶ ταλαιπωρή‐

θηκαν, εἶχαν καὶ λιγάκι μισθό. Ὅταν ἕνας γίνεται αἰτία νὰ ἔρθη ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ καὶ 

                                                 
54. Βλ. Ἰ. Ναυῆ 13, 1‐2 καὶ Κρίτ. 3, 1‐4. 
55. Βλ. Ἰ. Ναυῆ 10, 11. 
56. Γ΄ Βασ. 9, 1‐9 
57. Βλ. Δʹ Βασ. 24 κ.ε. 
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νὰ ταλαιπωρηθοῦν καὶ ἄλλοι ποὺ δὲν ἔφταιγαν, ἀκόμη καὶ μισθό νὰ ἔχουν, αὐτὸ εἶναι 

ἐγκληματικό,  γιατί  οἱ  ἄλλοι  θὰ  κληρονομοῦσαν  τὴν  Οὐράνια  Βασιλεία  χωρίς  νὰ 

βασανισθοῦν, ἐνῶ τώρα βασανίζονται.  

Πρέπει νὰ ξέρουμε ὅτι οἱ πιστοί ποὺ τηροῦν τὶς ἐντολές τοῦ Θεοῦ δέχονται τὴν 

Χάρη τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ Θεὸς – πῶς νὰ πῆ κανείς; – εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τούς βοηθάη 

μέσα  σʹ  αὐτὰ    τὰ  δύσκολα  χρόνια.  Στὴν Ἀμερική  εἶχα ἀκούσει  πώς παρουσιάσθηκε 

μία νέα ἀρρώστια58. Πολλοί ποὺ ζοῦν μία ἀφύσικη, ἁμαρτωλή ζωή, μολύνονται ἀπὸ 

αὐτήν  καὶ  πεθαίνουν.  Τώρα  ἔμαθα  ὅτι  παρουσιάσθηκε  καὶ  ἐδῶ  αὐτή  ἡ  ἀρρώστια. 

Βλέπετε,  δὲν  καταστρέφει  ὁ  Θεὸς  τούς  ἀνθρώπους,  μόνοι  τους  ἐξαφανίζουν  τὸ  σόι 

τους καὶ καταστρέφονται. Δὲν εἶναι δηλαδή ὅτι τούς τιμωρεῖ ὁ Θεός, ἀλλὰ τὴν τιμωρία 

τὴν  δημιουργοῦν  μόνοι  τους  μὲ  τὴν  ἁμαρτωλή  ζωή  τους.  Καὶ  βλέπει  κανεὶς  νὰ 

ἑξαφανίζωνται ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχει νόημα ἡ ζωή τους. 

– Γέροντα, γιατί δὲν βρίσκεται τὸ φάρμακο τοῦ καρκίνου; Δὲν ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς 

ἤ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἐπικαλοῦνται τὴν θεία βοήθεια; 

–  Τὸ  κακό  εἶναι  ὅτι  καὶ  νὰ  βρεθῆ  τὸ φάρμακο  γιὰ  τὸν  καρκίνο,  θὰ  βγῆ  ἄλλη 

ἀρρώστια.  Ἦταν  ἡ  φυματίωση,  βρῆκαν  τὸ  φάρμακο  γιὰ  τὴν  φυματίωση, 

παρουσιάσθηκε τώρα αὐτή. Καὶ ἄν βοηθήση σʹ αὐτή, θὰ βγῆ ἄλλη ἀρρώστια. Οἱ ἴδιοι 

οἱ  ἄνθρωποι  θὰ  γίνουν  αἰτία  νὰ  παρουσιασθῆ  κάποια  ἄλλη  μετά,  καὶ  δὲν  ἔχει 

τελειωμό!  

 

Ὅ,τι ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς εἶναι φιλάνθρωπο 

 

– Γέροντα, γιατί ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ συμβῆ μία συμφορά; 

–  Ὑπάρχουν  πολλές  περιπτώσεις.  Ἄλλοτε  ἐπιτρέπει  ὁ  Θεὸς  κάτι,  γιὰ  νὰ  βγῆ 

κάτι  τὸ  καλύτερο,  καὶ  ἄλλοτε  ἐπιτρέπει  κάτι  γιὰ παιδαγωγία.  Ἄλλοι  ἀνταμείβονται 

καὶ  ἄλλοι  ἐξοφλοῦν,  δὲν  πάει  τίποτε  χαμένο. Νὰ  ξέρετε  πώς  ὅ,τι  ἐπιτρέπει  ὁ Θεός, 

ἀκόμη  καὶ  νὰ  ἐξοντωθοῦν  π.χ.  ἄνθρωποι,  εἶναι  φιλάνθρωπο,  γιατί  ὁ  Θεὸς  ἔχει 

«σπλάγχνα».  Ὁ  Προφήτης  Ἠλίας59  πόσους  ἔσφαξε;  Τριακόσιους  ἱερεῖς  τοῦ  Βάαλ. 

Ὅταν τούς εἶπε: «Κάντε προσευχή, θὰ κάνω καὶ ἐγώ, καὶ ὅποιου ἡ φωτιά θὰ ἀνάψη 

ἀπὸ  μόνη  της,  αὐτοῦ  ὁ  Θεὸς  θὰ  εἶναι  ἀληθινός»,  ἄρχισαν  οἱ  εἰρεῖς  τοῦ  Βάαλ  νὰ 

φωνάζουν:  «Ἐπάκουσον,  ὁ  Θεὸς  ἠμῶν,  Βάαλ,  ἐπάκουσον!».  Ἀλλά  οὔτε  φωνή  οὔτε 

ἀκρόαση. Ὁ Προφήτης Ἠλίας  τούς  λέει: «Εἶναι  ἀπασχολημένος  ὁ Θεὸς  σας  καὶ  δὲν 

σᾶς ἀκούει! Φωνάξτε πιὸ δυνατά!». Ἐκεῖνοι συνέχισαν νὰ φωνάζουν καὶ νὰ ξεσχίζουν, 

ὅπως συνήθιζαν, τὶς σάρκες τους μὲ μαχαίρια, γιὰ νὰ πονᾶνε, καὶ νὰ φωνάζουν πιὸ 

δυνατά,  γιὰ  νὰ  τούς  ἀκούση  ὁ  Βάαλ.  Ἀφοῦ  τελικά  δὲν  κατόρθωσαν  τίποτε,  εἶπε  ὁ 

Προφήτης Ἠλίας: «Βρέξτε τὰ δικά μου ξύλα». «Τρισσεύσατε», τούς εἶπε. Ἔρριξαν νερό 

μία,  δυὸ,  τρεῖς  φορές!  Ἀφοῦ  ἀπὸ  τὸ  πολύ  νερό  εἶχαν  γίνει  μούσκεμα  τὰ  ξύλα  καὶ 

ἔτρεχαν  ἀπὸ  γύρω  τὰ  νερά. Μόλις  προσευχήθηκε  ὁ Προφήτης Ἠλίας,  ἔπεσε  φωτιά 

ἀπὸ τὸν οὐρανό καὶ κάηκε ὅ,τι εἶχαν στὸ θυσιαστήριο γιὰ νὰ θυσιάσουν, καὶ τὸ ἴδιο τὸ 

θυσιαστήριο  μαζί!  Τότε  εἶπε:  «Πιάστε  τούς  ἱερεῖς,  γιατί  παρασύρουν  τὸν  λαό  στὴν 

εἰδωλολατρία» καὶ τούς ἔσφαξε ὅλους. 

                                                 
58. Ὁ Γέροντας ἐννοεῖ τὸ ἔιτζ. (Εἰπώθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1984).  
59.  
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Πολλοί λένε: «Καλά, πῶς ἔσφαξε ὁ Προφήτης Ἠλίας τόσους;». Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι 

βάρβαρος  οὔτε  ὁ  Προφήτης  ἦταν  βάρβαρος.  Οἱ  ἱερεῖς  ὅμως  τῶν  εἰδώλων  εἶχαν 

πλανήσει  ὅλον  τὸν  κόσμο,  ἀφοῦ  ἔφθασε  ὁ Προφήτης Ἠλίας  νὰ πῆ:  «Ἔμεινα  μόνος 

μου!». Τόσο πολύ! Ἀλλά καὶ οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων περισσότερο ὑπέφεραν ἀπὸ τὰ δικά 

τους  σφαξίματα  παρά  ἀπὸ  τὸ  μαχαίρι  τοῦ  Προφήτη  Ἠλία  ποὺ  ἔδωσε  τέλος  στὸ 

μαρτύριό  τους.  Ὁ  πόνος  ἀπὸ  τὰ  δικά  τους  ξεσχίσματα  ἦταν  μεγαλύτερος.  Γιατί, 

βλέπεις, ὅ,τι ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς εἶναι φιλάνθρωπο, ἐνῶ τὰ σφαξίματα τὰ δικά τους ἦταν 

ὀδυνηρά. 

– Γιατί, Γέροντα, στὴν Παλαιά Διαθήκη ἡ τιμωρία τοῦ Θεοῦ ἦταν τόσο ἄμεση; 

– Στὴν Παλαιά Διαθήκη ἐκείνη τὴν γλώσσα, ἐκεῖνον τὸν νόμο καταλάβαιναν. 

Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἦταν καὶ τότε, ἀλλὰ ἐκεῖνος ὁ νόμος ἦταν γιὰ ἐκείνους τούς ἀνθρώπους 

ποὺ  δὲν  καταλάβαιναν  ἀλλιῶς.  Μή  σᾶς  φαίνεται  ἐκεῖνος  ὁ  νόμος  σκληρός  καὶ  τὸ 

Εὐαγγέλιο διαφορετικό. Ἦταν ὁ νόμος ποὺ θὰ ὠφελοῦσε ἐκείνη τὴν ἐποχή. Δὲν ἦταν 

ὁ  νόμος  ἐκεῖνος  βάρβαρος,  ἀλλὰ  ἡ  γενιά  ἐκείνη  ἦταν  βάρβαρη.  Οἱ  σημερινοί 

ἄνθρωποι μπορεῖ νὰ κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, ἀλλὰ τουλάχιστον μποροῦν 

νὰ καταλάβουν. Τώρα ἕνα κανδήλι κουνιέται καὶ πόσο οἱ ἄνθρωποι συγκλονίζονται! 

Ἐνῶ,  βλέπεις,  τότε  πόσα  ἔκανε  ὁ Θεός! Ἔδωσε  δέκα  μάστιγες  στὸν ΦαραὬ,  γιὰ  νὰ 

βγάλη τούς  Ἰσραηλίτες ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. Κάνει ξηρά τὴν Ἐρυθρά θάλασσα,  γιὰ νὰ 

περάσουν. Τούς δίνει νεφέλη τὴν ἡμέρα, γιὰ νὰ μήν τούς καίη ὁ ἥλιος, στήλη φωτεινή 

τὴν νύχτα, γιὰ νὰ τούς ὁδηγῆ. Καὶ μετά ἀπὸ τόσα γεγονότα ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ 

ζητήσουν γιὰ Θεό ἕνα χρυσό μοσχάρι60! Σήμερα οἱ ἄνθρωποι δὲν θὰ ἔλεγαν ποτέ ὅτι 

ἕνα μοσχάρι θὰ τούς ὁδηγήση στὴν Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας. 

 

Τὸν Θεό τὸν βάζουν σήμερα στὴν ἄκρη 

 

Ὁ Καλός Θεὸς μᾶς δίνει πλούσιες τὶς εὐλογίες Του. Νὰ μή δείχνουμε ἀχαριστία 

καὶ Τὸν παροργίζουμε, γιατί ἔρχεται «ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐπί τούς υἱούς τῆς ἀπειθείας»61 

–μή γένοιτο. Στὴν ἐποχή μας δὲν πέρασαν οἱ ἄνθρωποι οὔτε πολέμους οὔτε πείνα καὶ 

λένε ὅτι δὲν ἔχουν ἀνάγκη καὶ ἀπὸ τὸν Θεό. Τὰ ἔχουν ὅλα καὶ γιʹ αὐτὸ δὲν ἐκτιμοῦν 

τίποτε. Ἄν ὅμως ἔρθη δύσκολος καιρός, πείνα κ.λπ., καὶ δὲν ἔχουν τί νὰ φᾶνε, τότε θὰ 

ἐκτιμήσουν  καὶ  τὸ  ψωμί  καὶ  τὴν  μαρμελάδα  καὶ  ὅσα  θὰ  στερηθοῦν.  Ἅμα  δὲν 

δοξάζουμε τὸν Θεό, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ ἔρθη μία δοκιμασία, γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε τὰ 

πράγματα. Ἐνῶ, ὅταν τὰ ἐκτιμοῦμε, δὲν ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ συμβῆ τίποτε τὸ κακό.  

Παλιότερα ποὺ δὲν ὑπῆρχαν αὐτές οἱ μεγάλες εὐκολίες, καὶ ἡ ἐπιστήμη δὲν εἶχε 

προχωρήσει  τόσο,  ἀναγκάζονταν  οἱ  ἄνθρωποι  σὲ  ὅλες  τὶς  δυσκολίες  νὰ  καταφεύγουν 

στὸν Θεό, καὶ ὁ Θεὸς βοηθοῦσε. Τώρα, ἐπειδή ἡ ἐπιστήμη προχώρησε, τὸν Θεό Τὸν βά‐

ζουν στὴν ἄκρη. Πᾶνε χωρίς Θεό σήμερα. Ὑπολογίζουν: «Θὰ κάνουμε τοῦτο, θὰ κάνουμε 

ἐκεῖνο».  Σκέφτονται  τὴν  πυροσβεστική,  σκέφτονται  τὶς  γεωτρήσεις,  τὸ  ἕνα,  τὸ  ἄλλο... 

Ἀλλά χωρίς Θεό τί θὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι; Ὀργή Θεοῦ θὰ φέρουν.  Βλέπεις,  ὅταν δὲν 

βρέχη, δὲν λένε: «Θὰ κάνουμε προσευχή», ἀλλὰ «θὰ κάνουμε γεωτρηση». Καὶ τὸ κακό 

εἶναι ὅτι μὲ αὐτὰ   τὰ μέσα ποὺ ὑπάρχουν, σιγά‐σιγὰ   ὄχι μόνον οἱ ἄπιστοι σκέφτονται 

ἔτσι, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ οἱ πιστοί ἀρχίζουν νὰ ξεχνοῦν τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ. Τὸ καλό εἶναι 

                                                 
60. Βλ. Ἐξ. 32, 1‐6. 
61. Ἐφ. 5, 6. 
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ποὺ μᾶς ἀνέχεται ὁ Θεός. Ἀλλά τὴν Πρόνοια τοῦ θεοῦ οὔτε καν τὴν καταλαβαίνουν οἱ 

ἄνθρωποι. 

Μία παρέα ἔλεγε: «Δὲν ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τὸν Θεό, ἔχουμε γεωτρήσεις». Ἐνῶ 

τώρα πρέπει νὰ παρακαλέσουμε πιὸ πολύ τὸν Θεό νὰ κάνη διπλό θαῦμα, γιατί ἔχουν 

ἀλλοιώσει τὴν φύση οἱ ἄνθρωποι μὲ αὐτὰ  ποὺ κάνουν. Παρατηροῦσα τὰ σύννεφα, πή‐

γαιναν ἀλέ‐ρετούρ. Μαζεύονταν ἀπὸ ἐδῶ, πήγαιναν ἐκεῖ, μία πάνω‐μία κάτω. Φυσάει 

καὶ  τὰ παίρνει  ὁ ἀέρας  τὰ σύννεφα καὶ  ἀντί  οἱ  ἄνθρωποι  νὰ ποῦν, «τώρα πρέπει  νὰ 

κάνη διπλό θαῦμα ὁ Θεός, γιὰ νὰ κρατήση τὰ συννεφα», λένε, «δὲν ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ 

τὸν  Θεό».  Εὐτυχῶς  ποὺ  ὁ  Θεὸς  δὲν  παίρνει  τοῖς  μετρητοῖς  ὅ,τι  λέμε,  ἀλλιῶς  θὰ  μᾶς 

ἔκανε... 

Χτυποῦν  σὲ  βάθος  ἑκατό‐ἑκατόν  πενήντα  μέτρα  κάτω  γιὰ  νερό  καὶ  δὲν 

βρίσκουν  νερό.  Στὸ  Ναύπλιο  χτύπησαν  μέχρι  ἑκατόν  ὀγδόντα  μέτρα  κάτω  καὶ 

ἔβγαλαν  θαλασσινό  νερό.  Ἄλλοι  πάλι  εἶπαν  τὸν  Ἔλενο  ποταμό  νὰ  τὸν  πάνε  στὴν 

Ἀθήνα.  Δέκα  χρόνια  θέλουν  νὰ  τὸν  πάνε  στὴν  Ἀθήνα  καὶ  τί  ἔξοδα!  Καὶ  πάλι  θὰ 

τελειώση τὸ νερό. Δὲν λένε ἕνα «ἤμαρτον» οἱ ἄνθρωποι. Σὲ ἕνα κουσοχώρι, τώρα62 μὲ 

τὴν ἀνομβρία, πῆγε ἕνας πολιτικός καὶ τούς εἶπε ὅτι μὲ ἕνα σύστημα θὰ καθαρίσουν 

τὰ νερά ἀπὸ τούς βόθρους, γιὰ νὰ ἔχουν νερό νὰ πίνουν. Καὶ τὸ θεώρησαν σπουδαία 

ἰδέα!  Αὐτὸ  καὶ  μόνο  σάν  λογισμός  δὲν  στέκει.  Δῆτε  ποῦ  φθάνουν,  νὰ  πίνουν  –  μὲ 

συγχωρῆτε –  τὰ οὖρα τούς οἱ ἄνθρωποι! Νὰ τὸ κάνουν αὐτὸ σὲ μία πόλη ποὺ ἔχουν 

ξεφύγει οἱ ἄνθρωποι, δικαιολογεῖται κάπως, γιατί ἔχουν παρασυρθῆ ἀπὸ τὸ κοσμικό 

πνεῦμα. Ἀλλά σὲ  ἕνα κουτσοχώρι  τὸ νὰ τούς βρῆ ἕνας σάν λύση νὰ καθαρίζουν τὰ 

οὔρα  τους  καὶ  νὰ  τὰ  πίνουν,  νὰ  τὸ  θεωροῦν  σπουδαῖο  καὶ  νὰ  μή  στρέφουν  λίγο  τὸ 

βλέμμα τους στὸν Θεό, νὰ ποῦν ἕνα «ἤμαρτον», γιὰ νὰ ρίξη ὁ Θεὸς νερό, εἶναι φοβερό! 

Καὶ στὸ Ἅγιον Ὅρος πῆγαν ἀπὸ ἕνα Μοναστήρι νὰ φυτέψουν πεῦκα, γιὰ νὰ τὰ 

ἐκμεταλλευθοῦν μετά  καὶ  νὰ  κάνουν  χαρτί!  Ξεράθηκαν  ὅλα,  ἦρθε  ἡ  τιμωρία ἀπὸ  τὸν 

Θεό.  Καλά,  βρέ  παιδί,  χαρτοπετσέτες  καὶ  χαρτί  ὑγείας  θὰ  βγάζει  τὸ  Ἅγιον  Ὅρος; 

Καταλάβατε; Ἔκαναν τὸν κόπο τὰ φύτεψαν καὶ ὅσα φύτεψαν –ὀργή Θεοῦ! – ξεράθηκαν 

ὅλα! 

– Γέροντα, κατάλαβαν ὅτι δὲν ἦταν σωστό; 

–  Ἄχ,  ποῦ  νὰ  καταλάβουν! Μετά  ἔφεραν  μηχανήματα  ἀπὸ  τὴν  Γερμανία,  νὰ 

κάνουν γεώτρηση,  νὰ βγάλουν νερό! Χάθηκε καὶ  τὸ νερό ποὺ ὑπῆρχε.  Βλέπεις,  ἅμα 

φύγη ἡ εὐαισθησία ἡ πνευματική, ποῦ ὁδηγεῖ ἡ ἐμπορική ἀντιμετώπιση; Γιʹ αὐτὸ σιγά‐

σιγὰ   χάνεται ἀπὸ τὸν Μοναχισμό αὐτή ἡ εὐλάβεια. Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι, ἄν δὲν 

βρέξη, θὰ χαθοῦν καὶ τὰ νερά ποὺ ὑπάρχουν. Χρησιμοποιοῦν μόνον τὴν λογική, καὶ 

τὸν Θεό Τὸν βάζουν στὴν ἄκρη. 

Ἀναφέρεται στὴν Παλαιά Διαθήκη63  ὅτι σὲ μία πολιορκία τῆς Σαμαρείας ἀπὸ 

τούς  Σύριους  εἶχε  τελειώσει  καὶ  τὸ  νερό.  Ἔπεσε  δυστυχία,  ψοφοῦσαν  τὰ  ζῶα  καὶ 

ἔφθασαν  οἱ  μητέρες  νὰ  τρῶνε  τὰ  παιδιά  τους.  Πάει  ὁ  Προφήτης  Ἐλλισαιέ  στὸν 

οἰκονόμο τοῦ βασιλιᾶ Ἰωράμ καὶ τοῦ λέει: «Τὰ ζῶα ψόφησαν, οἱ ἄνθρωποι πεθαίνουν 

ἀπὸ τὴν πείνα, ἀλλὰ ὁ Θεὸς θὰ βοηθήση». Ὁ οἰκονόμος, ποῦ τὰ τακτοποιοῦσε ὅλα μὲ 

τὴν λογική, τοῦ λέει: «Πῶς θὰ βοηθήση; Ἀπὸ τὸν οὐρανό θὰ στείλη ὁ Θεός;». Τότε ὁ 

Προφήτης τοῦ εἶπε: «Αὔριο ὁ Θεὸς θὰ στείλη βοήθεια, ἀλλὰ ἐσύ δὲν θὰ τὴν χαρής». 

                                                 
62. Εἰπώθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1990. 
63. Βλ. Δʹ Βασ. 7 
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Καὶ πράγματι τὴν ἑπόμενη μέρα ἔφερε ὁ Θεὸς τέτοιο πανικό στὸ ἐχθρικό στρατόπεδο 

–ἄκουγαν οἱ ἐχθροί ποδοβολητό ἀλόγων, θόρυβο ἁρμάτων, βούιζαν τὰ αὐτιά τους καὶ 

νόμιζαν  ὅτι  ἦραν  Αἰγύπτιοι  γιὰ  ἐνίσχυση  –  ποὺ  τὸ  ἔβαλαν  στὰ  πόδια  καὶ  ἄφησαν 

σκηνές,  τρόφιμα,  ὄπλα,  ὅ,τι  εἶχαν.  Καὶ  καθώς  ἐπέστρεφαν  ἔντρομοι  στὴν  πατρίδα 

τους,  ἄφηναν  στούς  δρόμους  τὰ  ἱμάτια  καὶ  τὰ  πολεμοφόδιά  τους.  Ἐν  τῷ  μεταξύ 

τέσσερις  λεπροί  Ἰσραηλίτες  ποῦ  ἦταν  ἔξω  ἀπὸ  τὴν  πόλη,  εἶπαν:  «Δὲν  πᾶμε  στὸ 

ἐχθρικό στρατόπεδο μήπως βροῦμε τίποτε νὰ φᾶμε; Ἔτσι καὶ ἀλλιῶς θὰ πεθάνουμε». 

Πλησιάζουν μία σκηνή,  ἄδεια. Πλησιάζουν ἄλλη,  ἄδεια. Πουθενά  ἐχθροί! Παίρνουν 

τρόφιμα, πράγματα, ὁλόκληρα τσουβάλια. Εἰδοποίησαν ὅτι ὀπισθοχώρησαν οἱ ἐχθροί, 

ἀλλὰ οἱ Ἰσραηλίτες νόμισαν ὅτι εἶναι σχέδιο. «Θα κρύφτηκαν οἱ ἐχθροί, εἶπαν, γιὰ νὰ 

ἀνοίξουμε  τὶς  πύλες  καὶ  νὰ μποῦν μέσα».  Τότε  ἕνας  ἀξιωματικός  εἶπε:  «Πέντε  ζῶα 

μᾶς  ἔμειναν.  Δὲν  στέλνουμε  στρατιῶτες  νὰ  δοῦν  τί  συμβαίνει;».  Πῆγε  κάθε 

στρατιώτης  πρὸς  μία  κατεύθυνση  καὶ,  ὅταν  ἐπέστρεψαν,  εἶπαν:  «Οἱ  ἐχθροί  ἔφυγαν 

πανικόβλητοι καὶ ἄφησαν ὅ,τι εἴχαν». Τότε ἔτρεξαν ὅλοι οἱ Ἰσραηλίτες νὰ βγοῦν ἀπὸ 

τὸ  κάστρο,  γιὰ  νὰ  πάρουν  τρόφιμα  κ.λπ.  Καὶ  καθώς  ἔβγαιναν,  τσαλαπάτησαν  τὸν 

οἰκονόμο  στὴν  εἴσοδο  τοῦ  κάστρου,  ποὺ  προσπαθοῦσε  νὰ  ἐπιβάλη  τὴν  τάξη.  Ἔτσι, 

ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Προφήτης Ἐλισαιέ, ὁ οἰκονόμος εἶδε τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ δὲν 

τὴν χάρηκε. Βλέπετε πῶς ὁ Θεὸς τὰ τακτοποίησε ὅλα; 

 

Ὁ Θεὸς νὰ λυπηθῆ τὸν κόσμο, νὰ ρίχνη καμμιά βροχή 

 

Πῶς τὰ ἔχει οἰκονομήσει ὁ Θεός! Λειώνουν τὰ χιόνια, γεμίζουν οἱ πηγές. Τώρα64 

οὔτε χιόνια οὔτε βροχές. Τί θὰ γίνη; Τί θὰ πιῆ ὁ κόσμος; Ὁ Θεὸς νὰ λυπηθῆ τὸν κόσμο, 

νὰ  μᾶς  εὐχπλαχνισθῆ,  νὰ  ρίχνη  καμμιά  βροχή,  γιατί,  ἄν  συνεχίσουν  οἱ  ἀνομβρίες, 

σιγά‐σιγὰ   θὰ ξεραθοῦν καὶ τὰ φύλλα τῶν Δὲνδρων καὶ δὲν θὰ βλέπουμε ὄχι μόνον 

πράσινη ἐλιά ἀλλὰ οὔτε φύλλο πράσινο. Ὅ,τι κι ἄν σπείρη ὁ ἄνθρωπος, ἄν ὁ Θεὸς δὲν 

ρίξη ἀπὸ πάνω τὸν ἁγιασμό, τὴν βροχή, τίποτε δὲν γίνεται. Ἡ βροχή εἶναι ἁγιασμός. 

Ὁ  καημένος  ὁ  κόσμος,  ἔτσι  ὅπως  ἔμαθε  μὲ  πολλά  νερά,  τί  θὰ  κάνη  μὲ  τὴν 

ἔλλειψη τοῦ νεροῦ; Ἐκτός ποὺ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία δὲν ρίχνει νερό ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ τόσο 

νερό ποῦ ξοδεύουν οἱ ἄνθρωποι,  πῶς νὰ φθάση; Σκέφτομαι στὶς πόλεις  τί  θὰ γίνει! 

Μόνο γιὰ τὸ καζανάκι θέλουν ἕναν τενεκέ νερό. Θὰ γεμίσουν μικρόβια, μετά χολέρα. 

Θὰ πεθαίνουν καὶ θὰ τούς ἀφήνουν ἄταφούς τους νεκρούς καὶ θὰ ρίχνουν σκόνη γιὰ 

ἀπολύμανση. Εὐτυχῶς ὁ Καλός Θεὸς ἀκόμη οἰκονομάει λίγο τὸν κόσμο. 

Ζοῦμε σὲ χρόνια Ἀποκαλύψεως. Ἡ ξηρασία ποῦ περνοῦμε τόσα χρόνια, ἡ ἀνομ‐

βρία,  τί  εἶναι;  εἶχε παρουσιασθῆ ποτέ  τέτοια ἀνομβρία; Νά,  καὶ  ἐδῶ στὴν Χαλκιδική 

ξεράθηκε  ἕνα  ποτάμι,  ψόφησαν  τὰ  ψάρια,  βρωμοῦσε  ὁ  τόπος.  Στὴν  Θεσσαλονίκη 

ἔχουν πρόβλημα. Τὸ νερό τῆς λίμνης τοῦ Μαραθώνα ἔχει κατεβῆ πολύ καὶ φαίνονται 

νησάκια‐νησάκια. Ἡ στὰθμη  τοῦ Πηνειοῦ  κατέβηκε. Ὁ Ἔβρος  εἶχε  λίγο  νερό  καὶ  οἱ 

Βούλγαροι τὸ ἔφραξαν καὶ ἔχει στερέψει. Ἄν γίνει κάτι, τὰ τάνκς περνοῦν. Καὶ στὴν 

Κύπρο,  ἄν  δὲν  βρέξη φέτος,  θὰ  ἔχουν  μεγάλο  πρόβλημα  νεροῦ. Μόνον  αὐτά;  Τόσα 

ἄλλα!...  Τὰ  Δὲνδρα,  ἄλλα  καίγονται,  ἄλλα  χαλᾶνε.  Οἱ  ἄνθρωποι  ἀρρωσταίνουν  καὶ 

πεθαίνουν.  Ὅταν  ὁ  κόσμος  δὲν  μετανοῆ,  τί  βροχή  νὰ  ρίξη  ὁ  Θεός;  Ἄν  ἔχη  κανεὶς 

ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, ξέρετε τί γίνεται; Μικρό πράγμα εἶναι νὰ ἔχη κανεὶς σύμμαχο 

                                                 
64. Εἰπώθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1990, ποὺ εἶχε μεγάλη ξηρασία. 
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τὸν Θεό; Γιὰ τὸν Θεό δὲν ὑπάρχει οὔτε δύσκολο θέμα οὔτε δύσκολη λύση. Ὅλα εἶναι 

ἁπλά  γιὰ  τὸν  Θεό.  Δὲν  χρησιμοποιεῖ  μεγαλύτερη  δύναμη  γιὰ  τὰ  ὑπερφυσικά  καὶ 

μικρότερη  γιὰ  τὰ  φυσικά  ἀλλὰ  τὴν  ἴδια  δύναμη  γιὰ  ὅλα.  Τὸ  κυριώτερο  εἶναι  ὁ 

ἄνθρωπος νὰ γαντζωθῆ στὸν Θεό. 

Ἐσεῖς κάνετε προσευχή γιὰ νὰ βρέξη ἤ δὲν σᾶς ἀπασχολεῖ τὸ θέμα; Τώρα εἶναι 

ἐποχή  νὰ  ὀργώση  ὁ  κόσμος,  γιὰ  νὰ  σπείρη.  Ἔπρεπε  ἤδη  νὰ  εἶναι  σπαρμένα  τὰ 

χωράφια, καὶ ἀκόμη δὲν μποροῦν νὰ τὰ ὀργώσουν. Εἶναι μία δοκιμασία ἀπὸ τὸν Θεό 

αὐτή  ἡ  ἀνομβρία.  Τὸ  ἔργο  τοῦ  μοναχοῦ  αὐτὸ  εἶναι,  νὰ  κάνη  προσευχή  σὲ  τέτοιες 

περιπτώσεις.  Πάντως  ἀπὸ  σᾶς  ἔχω  ἕνα  παράπονο.  Τὴν  ἄλλη  φορὰ,  ἄνω  ὁ  κόσμος 

θέριζε  τὰ  σιτάρια  γιὰ  σανό,  ἐπειδή  δὲν  ἔβρεξε,  ἐσεῖς  οὔτε  καν  τὸ  κάνατε  θέμα 

προσευχῆς.  Γιατί;  Ἐπειδή  ἐσεῖς  ποτίζατε  μὲ  τὸ  λάστιχο;  Λοιπόν,  αὐτή  θὰ  εἶναι 

τελευταία φορά, ἄλλη φορὰ θὰ πρέπη νὰ πονᾶτε γιὰ τὸν κόσμο. Θὰ μαθαίνετε καὶ θὰ 

κάνετε  προσευχή.  Νὰ  γράφετε  καὶ  σʹ  ἐμένα.  Θὰ  δώσετε  ἐξετάσεις.  Ἄν  περάσετε, 

δηλαδή  ἄν  βρέξη,  θὰ  σᾶς  κάνω  συνέταιρους  στὴν  προσευχή  καὶ  ὅ,τι  θὰ  παίρνουμε 

ἀπὸ τὴν θεία Πρόνοια θὰ τὸ μοιράζουμε... 

Ὅταν κάνω προσευχή γιὰ βροχή καὶ βλέπω ἔστω καὶ ἕνα σύννεφο στὸν οὐρανό 

(ἀκόμη καὶ νὰ μή ρίξη βροχή), δοξάζω τὸν Θεό ποὺ παρουσίασε ἔστω καὶ ἕνα σύννεφο, 

καὶ μὲ πειράζει ἡ συνείδηση ποὺ ὑπάρχουν μέσα μου πολλά πνευματικά σύννεφα, τὰ 

ὁποῖα διώχνουν τὰ σύννεφα τοῦ Θεοῦ. Ἄν ταπεινά ζητοῦμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς 

θὰ  βηθήση.  Ἡ  προσευχή  τοῦ  ταπεινοῦ  μαζεύει  σύννεφα,  ὅταν  εἶναι  ἀνομβρία.  Καὶ 

πάντα νὰ εὐχώμαστε ἡ βροχή ποὺ θὰ ρίξη ὁ Θεὸς νὰ ἔχη καὶ πνευματική ἐνέργεια, νὰ 

σβήνη  τὴν  πνευματική  πυρκαγιά  ποὺ  ἔβαλε  ὁ  κακός  διάβολος  στὸν  κόσμο  καὶ  καίει 

ψυχές. 

Χάρηκα μερικούς ποὺ ἄκουσα νὰ λένε: «Δὲν εἴμαστε ἄξιοι, ἀλλὰ ὁ Θεὸς πάλι 

μᾶς λυπήθηκε, ἔρριξε καὶ λίγη βροχή καὶ λίγα χιόνια». Ἄν ἔχουμε τέτοιους ταπεινούς 

λογισμούς,  ὁ  Θεὸς  θὰ  στείλη  περισσότερα.  Τουλάχιστον  ἡ  ἀναγνώριση  εἶναι 

μετάνοια. Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχει λίγο προζύμι. Νὰ παρακαλᾶτε νὰ στρίψη λίγο μὲ τὸ 

κατσαβιδάκι ὁ Θεὸς τὸ μυαλό τῶν ἀνθρώπων. Βλέπω μία καλή διάθεση σὲ μερικούς 

μεγάλους. Καταλαβαίνουν ποῦ πᾶμε. 

 

Ὁ Θεὸς νὰ δίνη μετάνοια 

 

Ὤ, ἄν καταλαβαίναμε τὴν μακροθυμία τοῦ Θεοῦ! Ἑκατό χρόνια χρειάσθηκαν 

γιὰ νὰ γίνη ἡ Κιβωτός τοῦ Νῶε65. Μήπως ὁ Θεὸς δὲν μποροῦσε νὰ κάνη γρήγορα μία 

Κιβωτό; Ἀλλά ἄφησε τὸν Νῶε νὰ παιδεύεται ἑκατό χρόνια, γιὰ νὰ καταλάβουν καὶ οἱ 

ἄλλοι καὶ νὰ μετανοήσουν. Ἐκεῖνος ἔλεγε: «Δέστε, θὰ γίνη κατακλυσμός! Μετανοῆ‐

στε!». Ἐκεῖνοι τὸν κορόιδευαν. «Κλουβιά, ἔλεγαν, φτιάχνει» καὶ εἶχαν τὸν χαβά τους. 

Καὶ τώρα, σὲ δύο λεπτά μπορεῖ ὁ Θεὸς ὅλον τὸν κόσμο νὰ τὸν συγκλονίση καὶ νὰ τὸν 

κάνη  νὰ  ἀλλάξη,  νὰ  γίνουν  ὅλοι  πιστοί,  σοῦπερ  πιστοί!  Πῶς;  Ἄν  γυρίση  τὸ  κουμπί 

στὸν σεισμό σιγά‐σιγὰ   ἀπὸ  τὰ  5  στὰ 6  ρίχτερ...  στὰ 7...  Στὰ 8,  οἱ πολυκατοικίες θὰ 

πᾶνε  σάν  τούς  μεθυσμένους,  θὰ  ἀρχίση  ἡ  μία  νὰ  χτυπᾶ  τὴν  ἄλλη.  Στὰ  10  ὅλοι  θὰ 

ποῦν: «Ἥμαρτον! Σὲ παρακαλοῦμε, σῶσε μας». Μπορεῖ καὶ ὅλοι νὰ ποῦν: «Καλόγεροι 

θὰ γίνουμε!». Μόλις ὅμως τελειώση ὁ σεισμός, ἐνῶ ἀκόμη θὰ κουνιοῦνται λίγο, λαλᾶ 

                                                 
65. Βλ. Γέν. 5, 32 κ.ἑ. 
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δὲν θὰ πέφτουν, πάλι στὰ μπουζούκια θὰ τρέξουν. Γιατί ἡ ἐπιστροφή τούς αὐτή δὲν 

θὰ ἔχη πραγματική μετάνοια, ἀλλὰ ἁπλῶς θὰ ποῦν ἔτσι, γιὰ νὰ γλυτώσουν τὸ κακό. 

–  Γέροντα,  ὅταν συμβαίνη λ.χ. μία θεομηνία καὶ  εἶναι ὀργή Θεοῦ, ἄν προσευ‐

χηθοῦν οἱ δίκαιοι, δὲν εἰσακούονται; 

– Ξέρεις  τί  γίνεται; Δὲν  εἶναι  ὅτι  ἔχει μετάνοια ὁ κόσμος,  ὅποτε  εἰσακούονται 

ἀπὸ τὸν Θεό οἱ δίκαιοι. Ἄλλο εἶναι ὅταν παροργίζουμε τὸν Θεό καὶ τὸ ἀναγνωρίζουμε, 

τότε  λυπᾶται  ὁ  Θεὸς  καὶ  μᾶς  βοηθάει.  Ἀλλά,  ὅταν  δὲν  ἀναγνωρίζη  κανεὶς  ὅτι 

παροργίζει  τὸν  Θεό  καὶ  συνεχίζη  τὸ  τυπικό  του,  τότε  πῶς  νὰ  ἀκούση  ὁ  Θεὸς  τὶς 

προσευχές τῶν δικαίων; Σφάλλει ὁ ἄνθρωπος; Πρέπει νὰ καταλάβη ὅτι σφάλλει, γιὰ 

νὰ  τὸν  συγχωρήση  ὁ  Θεός.  Μετά,  βλέπετε,  οἱ  πνευματικοί  ἄνθρωποι,  ἄν  κάνουν 

κάποιο σφάλμα, δὲν ἔχουν ἐλαφρυντικά. «Υπέρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καὶ τῶν 

τοῦ  λαοῦ  ἁγνοημάτων»,  λέει  μία  εὐχή66.  Γιὰ  τὸν  καημένο  τὸν  κόσμο  τὰ  σφάλματα 

εἶναι «ἀγνοήματα»,  ἐνῶ γιὰ τούς πνευματικούς ἀνθρώπους εἶναι «ἁμαρτήματα».  Γιʹ 

αὐτό, ἄν γίνη κάποιο σφάλμα ἀπὸ πνευματικούς ἀνθρώπους, εἶναι βαρύ. Οἱ κοσμικοί 

ἔχουν  ἐλαφρυντικά.  Φέτος67  τὸν  Δεκαπενταύγουστο  ποὺ  ἐπίασε  φωτιά  στὸ  Ἅγιον 

Ὅρος, ἦταν κάτι φοβερό! Ἔφθασαν ὅλοι οἱ εἰδικοί, ἀλλὰ κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ κάνη 

τίποτε. Ὅλοι παρακολουθοῦσαν τὴν φωτιά. Καὶ μερικοί ἔλεγαν: «Γιατί ἡ Παναγία δὲν 

τὴν σβήνει;». Φθάνουμε σὲ σημεῖο νὰ βλασφημοῦμε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Μετά ἀπὸ ἔξι 

ἡμέρες  ἐπίασε  πάλι  φωτιά  σὲ  ἄλλο  σημεῖο,  ἀλλὰ  ἐπίασε  βροχή  καὶ  τὴν  ἔσβησε 

ἀμέσως. Δὲν καταλαβαίνουν, πῶς αὐτή ἡ φωτιά ἔσβησε καὶ ἡ ἄλλη δὲν ἔσβηνε; 

Ὁρισμένοι,  χωρίς  νὰ  γνωρίζουν  τούς  πνευματικούς  νόμους  ποὺ  λειτουργοῦν, 

προσεύχονται μὲ πόνο, ἀλλὰ δὲν εἰσακούονται, γιατί εἶναι πιά ὀργή Θεοῦ. Ὁρισμένοι 

πάλι δὲν προσεύχονται,  δὲν κάνουν οὔτε ἕνα κομποσχοίνι, γιατί συμφωνοῦν μὲ τὴν 

δικαία  ὀργή  τοῦ  Θεοῦ,  ποὺ  σκοπό  ἔχει  νὰ  συνετίση  τούς  ἀνθρώπους.  Ὁ  Θεὸς  νὰ 

φωτίση  περισσότερο  ἐμᾶς  τούς  μοναχούς,  γιατί  οἱ  περισσότεροι  εἴμαστε  μωρές 

παρθένες  καὶ  τὰ  λυχνάρια  μᾶς  ἔχουν  νερό  μὲ  λίγο  λάδι  στὸ  φιτίλι.  Οἱ  κοσμικοί 

περιμένουν ἀπὸ ἐμᾶς νὰ τούς φωτίσουμε τὸν δρόμο, γιὰ νὰ μή σκοντάφτουν! 

Νὰ παρακαλοῦμε νὰ δίνη ὁ Θεὸς μετάνοια στὸν κόσμο, γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τὴν 

δικαία  ὀργή  τοῦ  Θεοῦ.  Ἡ  μέλλουσα  ὀργή  τοῦ  Θεοῦ  δὲν  μπορεῖ  νʹ  ἀντιμετωπισθῆ 

διαφορετικά παρά μόνο μὲ μετάνοια καὶ τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. 

 

 

 

 
66. Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εὐχή τῆς Προσκομιδῆς. 
67. Εἰπώθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1990. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ‐ Ὁ σημερινός πολιτισμός 

 

 

«Ὁ πολιτισμός καλός εἶναι, ἀλλά,  

γιὰ νὰ ὠφελήση, πρέπει νὰ «πολιτισθή» καὶ ἡ ψυχή». 
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Κεφάλαιο 1 ‐ Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ περιβάλλον 

 

«Πάντα ἐν σοφία ἐποίησας...»68 

 

–  Γέροντα,  νὰ  χαλάσουμε  τὶς  χελιδονοφωλιές;  Τὰ  χελιδόνια  λερώνουν  καὶ 

μαζεύονται κοριοί. 

– Μπορεῖς ἐσύ νὰ κάνης μία χελιδονοφωλιά; Τί ἔχει κάνει ὁ Θεὸς μὲ ἕναν Του 

λόγο!  Τί ἁρμονία,  τί ποικιλία! Ὅπου καὶ νὰ στραφῆ κανεὶς βλέπει  τὴν σοφία καὶ  τὸ 

μεγαλεῖο του Θεοῦ. Δές τὰ οὐράνια φῶτα, τὰ ἀστέρια, μὲ πόση ἁπλότητα τὰ σκόρπισε 

τὸ  θεϊκό  Του  χέρι,  χωρίς  νὰ  χρησιμοποιήση  μαστορικό  ράμμα  καὶ  ἀλφάδι.  Πόσο 

ξεκουράζουν τούς ἀνθρώπους! Ἐνῶ τὰ κοσμικά φῶτα, βαλμένα μὲ τάξη στὴν σειρά, 

εἶναι πολύ κουραστικά. Μὲ πόση ἁρμονία τὰ ἔχει κάνει ὅλα ὁ Θεός! Βλέπεις, καὶ τὰ 

Δὲνδρα σὲ ἕνα δάσος ποὺ τὰ φύτεψαν ἄνθρωποι εἶναι σάν στρατός, σάν λόχος. Ἐνῶ 

τὰ  φυσικά  δάση  πόσο  ξεκουράζουν!  Ἀλλά  Δὲνδρα  μικρά,  ἄλλα  μεγάλα,  μὲ  ἄλλο 

χρῶμα  τὸ  καθένα! Ἕνα μικρό  λουλούδι  τοῦ Θεοῦ  ἔχει  μεγαλύτερη  χάρη παρά  ἕνας 

σωρός  χάρτινα  ψεύτικα  λουλούδια,  διαφέρουν  ὅσο  διαφέρει  καὶ  τὸ  ἄυλον  ἀπὸ  τὸ 

νάυλον.  

Ὅλα αὐτὰ  ποὺ ἔχει κάνει ὁ Θεὸς εἶναι θαυμάσια. Ὁ ὀργανισμός τοῦ ἀνθρώπου 

εἶναι  ὁλόκληρο  ἐργοστὰσιο.  Τὴν  καρδιά,  τὸ  συκώτι,  τὰ  πνευμόνια,  ὅλα  τὰ  ἔχει  μὲ 

σοφία κανονισμένα ὁ Θεός. Ἀλλά καὶ τὰ φυτά, πῶς τὰ ἔχει κάνει! Τότε μὲ τὴν κατοχή 

βάζαμε πέντε στρέμματα πεπόνια ποτιστικά. Μία φορά  ἔκοψα ἀπὸ  τὶς πεπονιές  τὰ 

μεγάλα φύλλα ποὺ εἶναι κοντά στὶς ρίζες. Γιὰ καλό τὸ ἔκανα, γιὰ νὰ τὶς καθαρίσω. 

Ἐκεῖνα ὅμως τὰ μεγάλα φύλλα, τὰ κάτω, εἶναι σάν φίλτρο –εἶναι τὰ... «νεφρά» τους! – 

καὶ  παίρνουν  ὅλη  τὴν  πικρίλα.  Καὶ  ἔγιναν  τὰ  πεπόνια!...  Ἔτρωγες  τὸ  πεπόνι  καὶ 

ἔτσουζε ἡ γλώσσα! 

– Γέροντα, ἐσεῖς ὅλα τὰ παρακολουθεῖτε! 

– Ναί, ἀπὸ ὅλα βρίσκω τὸν Θεό! Καὶ ἀπὸ τὰ φυτά καὶ ἀπὸ τὰ ζῶα, ἀπὸ ὅλα! Πῶς 

νὰ μή θαυμάσης! Βλέπεις ἕνα τόσο δά πουλάκι νὰ ταξιδεύη, νὰ πηγαίνη στὴν Ἀφρική 

καὶ νὰ γυρίζη χωρίς πυξίδα καὶ νὰ ξαναβρίσκη  τὴν φωλιά  του! Καὶ  οἱ ἄνθρωποι μὲ 

χάρτες, μὲ πινακίδες νὰ χάνωνται! Καὶ δὲν εἶναι ὅτι τὰ πουλιά βαδίζουν στὴν στεριά 

καὶ βάζουν σημάδια! Πετοῦν στὸν οὐρανό, πάνω ἀπὸ τὴν θάλασσα! Ποῦ ν ἀβάλουν 

σημάδια; Μερικά μικρά πουλάκια ἀνεβαίνουν στούς πελαργούς, στὰ... «ἀεροπλάνα»! 

Ἐκεῖνα  πᾶνε...  ἀεροπορικῶς!  Τὰ  πουλιά,  ὅταν  πετοῦν  στὴν  θάλασσα,  κάθονται  σὲ 

κανένα  νησί  νὰ  ξεκουρασθοῦν.  Μία  φορά,  ὅταν  ἤμουν  στὸ  Καλύβι  τοῦ  Τιμίου 

Σταυροῦ,  εἶδα νὰ ἔρχωνται ἀπὸ τὰ ἀνατολικά μέρη κάτι πουλιά σάν τὰ σπουργίτια. 

Ἦταν  ὁλόκληρο  κοπάδι.  Τέσσερα‐πέντε  ὅμως,  φαίνεται,  κουράσθηκαν  καὶ  δὲν 

μποροῦσαν ἄλλο. Τότε ξεκόπηκαν ἀκόμη καμμιά δεκαπενταριά ἀπὸ τὸ κοπάδι –  τὰ 

ἄλλα  προχώρησαν  –  καὶ  κάθησαν  λίγο  σὲ  ἕνα  Δὲνδρο,  ξεκουράσθηκαν  καὶ  μετά 

σηκώθηκαν  νὰ φύγουν  ὅλα μαζί.  Ἀνέβηκαν πολύ ψηλά,  γιὰ  νὰ προσανατολισθοῦν 

καὶ  νὰ  βροῦν  πάλι  τὴν  συντροφιά  τους.  Μοῦ  ἔκανε  ἐντύπωση  ποὺ  δὲν  τὰ  ἄφησαν 

μόνα τους τὰ τέσσερα‐πέντε ποὺ κουράσθηκαν, ἀλλὰ ξεκόπηκαν καὶ ἄλλα δεκαπέντε 

ἀπὸ τὸ ἴδιο κοπάδι, γιὰ νὰ κάνουν συντροφιά! 

                                                 
68. Ψαλμ. 103, 24. 
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Πόσο  ὄμορφα  τὰ  ἔχει  κάνει  ὅλα  ὁ  Θεός!  Βλέπεις  κάτι  παρδαλά  γατάκια!  Τί 

ὄμορφα ἐπανωφοράκια ἔχουν! Νὰ ζηλεύουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τὰ ἐπανωφόρια ἀπὸ 

τὰ ζῶα! Οὔτε βασίλισσα δὲν φόρεσε τέτοιο ἐπανωφόρι!... Ὅπου καὶ νὰ γυρίσης, θὰ δής 

τὴν σοφία τοῦ Θεοῦ. Παλιά ποὺ ἦταν ὅλα φυσικά, πόσο ὄμορφα ἦταν! Νά, ὁ πετεινός, 

ὅταν φωνάζη, δὲν εἶναι ὅτι φωνάζει γιὰ τὸν καιρό. Στέκεται στὸ ἕνα πόδι καὶ, μόλις 

μουδιάζη, φωνάζει: «Κικιρίκου!». Σοῦ λέει, τόσες ὧρες πέρασαν. Ἀλλάζει πόδι, μουδιά‐

ζει  καὶ  αὐτό,  πάλι:  «Κικιρίκου!».  Καὶ  βλέπεις,  φωνάζει  στὶς  12,  στὶς  3,  στὶς  6  ἡ ὥρα. 

Εἶναι  σταθερό,  κάθε  τρεῖς ὧρες!  Καὶ  δὲν  ἔχει  ρολόι  οὔτε  μπαταρία,  οὔτε  κούρδισμα 

χρειάζεται!... 

Ὅ,τι  βλέπετε,  ὅ,τι  ἀκοῦτε,  ὅλα  νὰ  τὰ  χρησιμοποιῆτε  γιὰ  συγκοινωνία  γιὰ 

ἐπάνω. Ὅλα νὰ σᾶς ἀνεβάζουν πρὸς τὰ ἐπάνω. Ἔτσι κανεὶς ἀνεβαίνει‐ἀνεβαίνει ἀπὸ 

τὰ  δημιουργήματα  στὸν  Δημιουργό!  Οἱ  Ἀμερικανοί  πῆγαν  στὸ  φεγγάρι,  ἔβαλαν 

τουλάχιστον  καὶ  μία  πινακίδα  ποὺ  ἔγραφε:  «Οἱ  οὐρανοί  διιηγοῦνται  δόξαν Θεοῦ»69. 

Πῆγαν καὶ οἱ Ρῶσοι στὸ διάστημα, ἀλλὰ ὁ Γκαγκάριν εἶπε πώς δὲν βρῆκε τὸν Θεό. Ἔμ, 

πῶς  νὰ  Τὸν  βρῆ,  ἀφοῦ  πῆγε  μὲ  τὰ  πόδια  πρὸς  τὰ  πάνω  καὶ  ὄχι  μὲ  τὰ  χέρια;  Ἔτσι 

φθάνουν μετά νὰ λένε: «Ἡ φύση ἔκανε τὸ σύμπαν»! Ὁλόκληρο σύμπαν τώρα!... Ἐδῶ 

μία παλιά μηχανή χαλάει καὶ μαζεύονται ἕνα σωρό μάστορες, τεχνίτες κ.λπ., γιὰ νὰ 

τὴν  διορθώσουν.  Σκέφτονται,  προσπαθοῦν...  Καὶ  εἶναι  μία  παλιά  μηχανή!  Ἐνῶ 

ὁλόκληρη  ὑδρόγειο  σφαίρα  ὁ  Θεὸς  τὴν  γυρίζει  χωρίς  ρεῦμα  καὶ  οὔτε  ἡ  μπαταρία 

τελειώνει  οὔτε  τὸ μηχανάκι σταματάει! Μὲ  τί  ταχύτητα γυρίζει,  καὶ  ὁ ἄνθρωπος νὰ 

μήν  τὸ  καταλαβαίνη! Φοβερό! Ἄν ἡ γῆ στρεφόταν μὲ λιγώτερη  ταχύτητα,  θὰ  ἔκανε 

τοῦμπες ὁ ἄνθρωπος! Ἡ θάλασσα νὰ ἔχη τόσο νερό καὶ νὰ κινῆται μὲ τέτοια ταχύτητ, 

καὶ  τὸ νερό νὰ μή χύνεται! Καὶ  τὰ ἀστέρια, ποὺ εἶναι ὁλόκληροι ὄγκοι,  νὰ γυρίζουν 

ἰλιγγιωδῶς καὶ νὰ μήν ἐγγίζη τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, ἀλλὰ νὰ συγκρατῆ τὸ ἕνα τὸ ἄλλο ἀπὸ 

μακριά! Καὶ ὁ ἄνθρωπος φτιάχνει ἕνα ἀεροπλάνο καὶ θαυμάζει καὶ ὑπερηφανεύεται! 

Καὶ ἄν τοῦ στρίψη λίγο τὸ μυαλό, μετά λέει ἀνοησίες, δὲν καταλαβαίνει. 

 

Τί κατόρθωσαν σήμερα οἱ ἄνθρωποι... 

 

Ὁ πολιτισμός καλός εἶναι, ἀλλά, γιὰ νὰ ὠφελήση, πρέπει νὰ «πολιτισθή» καὶ ἡ 

ψυχή. Ἀλλιῶς εἶναι καταστροφή. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς εἶπε: «Ἀπὸ τούς γραμματισμένους 

θὰ  ἔρθη  τὸ  κακό»70. Παρόλο ποὺ  ἡ  ἐπιστήμη  ἔχει προχωρήσει  τόσο πολύ  καὶ  ἔκανε 

πρόοδο μεγάλη, ἐν τούτοις μὲ ὅ,τι κάνουν γί ἀνά βοηθήσουν τὸν κόσμο, χωρίς νὰ τὸ 

καταλαβαίνουν, καταστρέφουν τὸν κόσμο. Ὁ Θεὸς ἄφησε τὸν ἄνθρωπο νὰ κάνη τοῦ 

κεφαλιοῦ  του,  ἀφοῦ  δὲν  Τὸν  ἀκούει,  καὶ  ἔτσι  τρώει  τὸ  κεφάλι  του.  Καταστρέφεται 

μόνος του ὁ ἄνθρωπος μὲ αὐτὰ  ποὺ φτιάχνει.  

Τί  κατόρθωσαν  οἱ  ἄνθρωποι  τοῦ  20ου  αἰῶνος  μὲ  τὸν  πολιτισμό!  Παλάβωσαν 

τὸν κόσμο, μόλυναν τὴν ἀτμόσφαιρα, τὰ πάντα. Ἡ ρόδα, ἄν ξεφύγη ἀπὸ τὸν ἄξονα, 

γυρίζει συνέχεια χωρίς σκοπό. Ἔτσι καὶ οἱ ἄνθρωποι, ἅμα ξεφύγουν ἀπὸ τὴν ἁρμονία 

τοῦ  Θεοῦ,  βασανίζονται!  Παλιά  ὑπέφεραν  οἱ  ἄνθρωποι  ἀπὸ  τὸν  πόλεμο,  σήμερα 

                                                 
69. Ψαλμ. 18, 2. 
70. Ἡ πρόρρηση  αὐτή  τοῦ Ἁγίου  Κοσμᾶ  ἀναφέρεται  στούς  μορφωμένους  ποὺ  δὲν  θὰ 

ἔχουν φόβο Θεοῦ. 
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ὑποφέρουν ἀπὸ τὸν πολιτισμό. Τότε ἔφευγαν ἀπὸ τὶς πόλεις στὰ χωριά ἐξ αἰτίας τοῦ 

πολέμου καὶ μὲ ἕνα χωραφάκι περνοῦσαν. Τώρα θὰ φύγουν ἀπὸ τὶς πόλεις ἐξ αἰτίας 

τοῦ  πολιτισμοῦ,  γιατί  δὲν  θὰ  μποροῦν  νὰ  ζήσουν  μέσα  σʹ  αὐτές.  Τότε  ὁ  πόλεμος 

ἔφερνε θάνατο. Τώρα ὁ πολιτισμός φέρνει ἀρρώστια. 

– Γέροντα, γιατί πλήθυνε τόσο πολύ ὁ καρκίνος; 

– Τὸ Τσερνομπίλ κ.λπ. τί ἔκαναν; Ἀπὸ ἐκεῖ εἶναι. Αὐτὰ  κάνουν οἱ ἄνθρωποι... Τί 

σακατεμένος  κόσμος  ὑπάρχει!  Σὲ  ποιά  ἐποχή  ἦταν  τόσοι  ἄρρωστοι;  Παλιά  οἱ 

ἄνθρωποι  δὲν  ἦταν  ἔτσι.  Τώρα,  ὅποιο  γράμμα  ἀνοίξω,  καρκίνο  ἤ  ψυχοπάθεια  ἤ 

ἐγκεφαλικό ἤ διαλυμένες οἰκογένειες, αὐτὰ   θὰ συναντήσω. Ἄλλοτε σπάνια ὑπῆρχε 

καρκίνος. Βλέπεις, ἦταν φυσική ἡ ζωή. Ἄλλο θέμα τί ἐπέτρεπε ὁ Θεός. Ἔτρωγε κανεὶς 

φυσικές  τροφές  καὶ  ἦταν  ὑγιέστατος.  Φροῦτα,  κρεμμύδια,  ντομάτες,  ἦταν  ὅλα 

καθαρά.  Τώρα  καὶ  αὐτές  οἱ  φυσικές  τροφές  σακατεύουν  τὸν  ἄνθρωπο.  Αὐτοί  ποὺ 

τρῶνε ὅλο τέτοιες τροφές παθαίνουν μεγαλύτερη ζημιά, γιατί ὅλα ἔχουν μολυνθῆ. Ἄν 

ἦταν παλιά ἔτσι,  ἐγώ θὰ πέθαινα ἀπὸ νέος, γιατί σάν καλόγερος ἔτρωγα ὅ,τι εἶχε ὁ 

κῆπος, πράσα, μαρούλια, κρεμμύδια, λάχανα, ὅλο τέτοια, καὶ ἤμουν μία χαρά. Τώρα 

ἔχουν  λιπάσματα,  ραντίσματα.  Τί  τρῶνε  σήμερα  οἱ  ἄνθρωποι!  Τὸ  ἄγχος,  οἱ 

νοθευμένες  τροφές  ἀρρώστια  φέρνουν.  Ἀχρηστεύεται  ὁ  κόσμος,  ὅταν  χρησιμοποιῆ 

ἀδιάκριτα τὴν ἐπιστήμη. 

– Γέροντα, παλιά πῶς ἄντεχαν οἱ ἄνθρωποι περισσότερο στὴν ἄσκηση καὶ ἦταν 

πιὸ ὑγιεῖς; Βοηθοῦσαν καὶ οἱ τροφές; 

– Ναί, γιατί ἦταν οἱ τροφές καθαρές τότε. Αὐτὸ χρειάζεται συζήτηση; Καὶ ὅλα 

τὰ  ἔτρωγαν  ὥριμα.  Τώρα  ὅλα  τὰ  κόβουν  ἄγουρα,  γιὰ  νὰ  μή  χαλάσουν,  καὶ  τὰ 

ἀφήνουν στὸ ψυγεῖο. Τὰ μαζεύουν πράσινα‐πράσινα καὶ τὰ ἀφήνουν νὰ ὡριμάσουν. 

Ἐνῶ  πρῶτα  ὡρίμαζε  τὸ  φροῦτο,  ἔπεφτε  κάτω  ἀπὸ  τὸ  Δὲνδρο  ἤ,  μόλις  τὸ  ἐπίανες, 

κοβόταν. Ἀλλά ἐκτός ποὺ ἔτρωγαν καλές, ὑγιεινές τροφές – ψωμί καὶ βούτυρο ἤ γάλα 

ἦταν  γιὰ  τὸ  παιδί  γερή  τροφή  –,  δούλευαν  καὶ  τὸ  μυαλό  τούς  οἱ  ἄνθρωποι  καὶ 

καταλάβαιναν, ὅταν πάθαιναν κάτι, ἄν ἦταν ἀπὸ τὶς τροφές. Τώρα καὶ οἱ τροφές εἶναι 

νοθευμένες καὶ τὸ μυαλό δὲν τὸ δουλεύουν. 

Καὶ πόσα ἀπὸ αὐτὰ   ποὺ φτιάχνει τώρα ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄχρηστα. Τὸ μαλλί 

σιγά‐σιγὰ  τὸ καταργοῦν. Δύσκολα νὰ βρής μάλλινη φανέλλα νὰ κρατᾶ τὸν ἱδρώτα. 

Φορῶ  μία  φανέλλα  μάλλινη  καὶ  ἀμέσως  καταλαβαίνω  ἄν  ἔχη  συνθετικό,  γιατί  δὲν 

μπορῶ  νὰ  πάρω  ἀναπνοή,  μὲ  πιάνει  δυσφορία,  πάω  νὰ  σκάσω!  Καὶ  τὸ  θεωροῦν 

στέρεο, πιὸ καλό! Τὸ θεωροῦν πρόοδο! Εἶναι ὅμως ὑγιεινά αὐτά; ἔτσι ὅπως τὰ κάνουν 

εἶναι  ἀνθυγιεινά.  Καὶ  γράφουν  «ἁγνό  παρθένο  μαλλί»!  Καὶ  θὰ  βροῦν  καὶ  ἄλλες 

καθαρώτερες λέξεις, γιὰ νὰ τὰ διαφημίζουν! Τὰ πρόβατα τώρα νὰ τὰ ἔχουμε μόνο γιὰ 

τὸ  κρέας,  ἀφοῦ  φτιάχνουμε  μαλλί  ἀπὸ  πετρέλαιο.  Καὶ  οἱ  μεταξοσκώληκες  λένε: 

«Ἀφοῦ θέλετε καλύτερο μετάξι, φτιάξτε τὸ ἐσεῖς»! 

 

Χάθηκε ἡ ὑπομονή ἀπὸ τούς ἀνθρώπους 

 

– Γέροντα, γιατί σήμερα δὲν ἔχουμε ὑπομονή; 

– Ἡ σημερινή κατάσταση δὲν βοηθάει τὸν κόσμο. Ἄλλοτε ἡ ζωή ἦταν ἤρεμη καὶ 

οἱ ἄνθρωποι ἦταν ἤρεμοι καὶ ἡ βιασύνη ποὺ μπῆκε στὸν κόσμο ἔκανε τούς ἀνθρώπους 

ἀνυπόμονους.  Παλιά  ἤξερε  κανεὶς  ὅτι  θὰ φάη  ντομάτα  τέλη  Ἰουνίου,  δὲν  τὸν  ἀπα‐
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σχολοῦσε. Περίμενε τὸν Αὔγουστο νὰ φάη καρπούζι. Ἤξερε, τότε θὰ φάη σύκα, τότε 

θὰ φάη πεπόνι. Σήμερα τί γίνεται; θὰ πάη νὰ φέρη ντομάτες ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο νωρί‐

τερα,  δὲν θέλει πορτοκάλλια ποὺ ἔχουν τὶς  ἴδιες βιταμίνες. «Βρε, παιδάκι μου, Κάνε 

ὑπομονή  καὶ  φάε  κάτι  ἄλλο  τώρα». Ὄχι,  θὰ  πάη  καλά  καὶ  σώνει  νὰ φέρη  ἀπὸ  τὴν 

Αἴγυπτο ντομάτες. Σάν εἶδαν ἔτσι, ἄρχισαν στὴν Κρήτη νὰ βάζουν θερμοκήπια, γιὰ 

νὰ  βγάλουν  νωρίτερα  ντομάτες.  Καὶ  τελικά  ἐφτίαξαν  παντοῦ  θερμοκήπια,  γιὰ  νὰ 

τρῶνε  καὶ  τὸν  χειμώνα ντομάτες.  Σκοτώνονται  νὰ φτιάξουν θερμοκήπια μὲ  ὅλα  τὰ 

εἴδη, γιὰ νὰ ἔχουν ἀπὸ ὅλα ὅλες τὶς ἐποχές καὶ νὰ μήν περιμένουν! 

Ἐντάξει μέχρις ἐκεῖ! Ἀλλά προχωρᾶνε καὶ πιὸ πέρα. Ἀποβραδίς εἶναι πράσινες 

οἱ ντομάτες καὶ τὸ πρωί τὶς παρουσιάζουν κόκκινες, φουσκωμένες! Ἔβαλα τὶς φωνές 

σὲ ἕναν ὑπουργό: «Τέλος πάντων τὰ θερμοκήπια, τοῦ λέω. Ἀλλά νὰ βάζουν ὁρμόνες, 

γιὰ  νὰ  ὡριμάζουν  σὲ  μία  νύχτα  τὰ  φροῦτα,  οἱ  ντομάτες  κ.λπ.,  καὶ  ὅσοι  ἔχουν  μία 

ὁρμονική  εὐαισθησία,  οἱ  καημένοι,  νὰ  παθαίνουν  ζημιά;».  Καὶ  τὰ  ζῶα  τὰ  ἔχουν 

καταστρέψει. Τί κοτόπουλα, τί μοσχάρια! Αὐτὰ  ποὺ εἶναι σαράντα ἡμερῶν, τὰ κάνουν 

ἔξι  μηνῶν  μὲ  τὶς  ὁρμόνες.  Τὰ  τρώει  ὁ  ἄνθρωπος  καὶ  τί  θὰ  ὠφεληθῆ  ἀπὸ  αὐτά; 

Συνέχεια  ὁρμόνες,  γιὰ  νὰ  βγάζουν  περισσότερο  γάλα  οἱ  ἀγελάδες  καὶ  τελικά  οἱ 

παραγωγοί  δὲν  μποροῦν  νὰ  τὸ  διαθέσουν.  Ἀπεργίες  μετά,  χύνουν  τὸ  γάλα  στούς 

δρόμους, γιατί πέφτει ἡ τιμή, καὶ ὁ κόσμος πίνει γάλα ὀρμονοῦχο. Ἐνῶ, ἄν τὰ ἄφηναν 

ὅπως τὰ ἔκανε ὁ Θεός, ὅλα θὰ πήγαιναν ὁμαλά καὶ θὰ ἔπιναν καὶ ἁγνό γάλα. Καὶ μὲ 

τὶς ἐνέσεις ὅλα ἄνοστα γίνονται. Ἄνοστα πράγματα, ἄνοστοι ἄνθρωποι, ὅλα ἄνοστα! 

Δὲν  ἔχει  νοστιμάδα  καὶ  ἡ  ζωή  τούς  τώρα.  Ρωτᾶς  νέα  παιδιά:  «Τί  σὲ  ἀναπαύει;». 

«Τίποτε», σοῦ λένε. Κοτζάμ παλληκάρια! «Τί σὲ εὐχαριστεῖ νὰ κάνης;». «Τίποτε». Ποῦ 

φθάνει ὁ ἄνθρωπος! Νομίζει ὅτι θὰ διορθώση τὸν Θεό μʹ αὐτὰ  ποὺ κάνει! Τὴν νύχτα 

τὴν κάνουν ἡμέρα, γιὰ νὰ γεννοῦν οἱ κότες. Καὶ εἶδες κάτι αὐγά; Ἄν ἔκανε ὁ Θεὸς τὸ 

φεγγάρι νὰ φέγγη σάν τὸν ἥλιο, θὰ παλάβωναν οἱ ἄνθρωποι. Ἐνῶ ὁ Θεὸς ἔκανε τὴν 

νύχτα, γιὰ νὰ ξεκουράζωνται οἱ ἄνθρωποι, τώρα ποῦ ἔφθασαν! 

Χάθηκε  ἡ  ἠρεμία  ἀπὸ  τούς  ἀνθρώπους.  Τὰ  θερμοκήπια,  οἱ  ἐνέσεις  στὰ 

κηπευτικά κ.λπ.  ὁδήγησαν καὶ αὐτὰ    τὸν κόσμο στὴν ἀνυπομονησία. Παλιά ἤξεραν 

ὅτι θὰ πᾶνε στὸ τάδε μέρος μὲ τὰ πόδια σὲ τόσες ὧρες. Ἕνας, ἄν εἶχε πιὸ γερά πόδια, 

θὰ  πήγαινε  λίγο  νωρίτερα.  Μετά  βρῆκαν  τὰ  κάρρα.  Μετά  τὰ  αὐτοκίνητα,  τὰ 

ἀεροπλάνα κ.ο.κ. Συνέχεια προσπάθεια νὰ βροῦν ἄλλα μέσα πιὸ γρήγορα. Ἐφτίαξαν 

ἀεροπλάνα71, ποὺ νὰ μπορῆς νὰ πᾶς ἀπὸ τὴν Γαλλία στὴν Ἀμερική σὲ τρεῖς ὧρες. Μά 

ὅταν πάη μὲ τέτοια ταχύτητα κανεὶς ἀπὸ τὸ ἕνα κλίμα στὸ ἄλλο, καὶ μόνον ἡ ἀπότομη 

ἀλλαγή  θὰ  τὸν  μπερδέψη.  Βιασύνη,  βιασύνη...  Σιγά‐σιγὰ    θὰ  μπαίνη  στὸ  βλῆμα  ὁ 

ἄνθρωπος,  θὰ  πατᾶνε  τὴν  σκανδάλη,  θὰ  ἐκτοξεύεται  τὸ  βλῆμα,  θὰ  σκάη  καὶ  θὰ 

βγαίνη ἕνας παλαβός! Ποῦ θὰ πάη; Ἐκεῖ θὰ καταλήξουν. Τρελλοκομεῖο! 

 

Μόλυναν τὴν ἀτμόσφαιρα, τὰ ὀστᾶ τούς πείραξαν 

 

– Γέροντα, σκέφτονται νὰ ἀρχίσουν νὰ καῖνε τούς νεκρούς γιὰ λόγους ὑγιεινῆς 

καὶ γιὰ ἐξοικονόμηση χώρου. 

                                                 
71.  Ὁ  Γέροντας  ἐννοεῖ  τὰ  μεγάλης  ἐμβέλειας  ὑπερηχητικά  ἐπιβατικά  ἀεροπλάνα 

Concorde. 
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– Γιὰ λόγους ὑγιεινῆς; Ἀκοῦς κουβέντα! Δὲν ντρέπονται ποῦ τὸ λένε; Ὅλη τὴν 

ἀτμόσφαιρα τὴν ἔχουν μολύνει, τὰ ὀστᾶ τούς πείραξαν; Τὰ ὀστᾶ στὸ κάτω‐κάτω εἶναι 

καὶ πλυμένα! Καὶ γιὰ ἐξοικονόμηση χώρου; Ὁλόκληρη Ἑλλάδα μὲ τόσα ρουμάνια καὶ 

δὲν βρίσκουν χῶρο; Ἔβαλα τὶς φωνές σὲ ἕναν καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου γιʹ αὐτὸ 

τὸ θέμα. Πῶς γιὰ τὰ σκουπίδια βρίσκουν τόσο τόπο καὶ γιὰ τὰ ὀστᾶ ποῦ εἶναι ἱερά δὲν 

βρίσκουν; Χάθηκε ὁ τόπος; Καὶ πόσα ὀστᾶ Ἁγίων μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνάμεσα σʹ αὐτά! Τὸ 

σκέφτονται αὐτό; 

Στὴν Εὐρώπη καῖνε τούς νεκρούς, ὄχι γιατί δὲν ὑπάρχει χῶρος νὰ τούς θάψουν, 

ἀλλὰ  γιατί  τὸ  θεωροῦν  πρόοδο.  Δὲν  ἀνοίγουν  κανένα  δάσος,  γιὰ  νὰ  κάνουν  χῶρο, 

ἀλλὰ  καῖνε  τούς  νεκρούς,  τούς  κάνουν  σκόνη,  γιὰ  νὰ  ἀνοίξουν  χῶρο...  Βάζουν  τὴν 

σκόνη σὲ ἕνα τόσο δά κουτάκι γιὰ περισσότερη εὐκολία καὶ αὐτὸ τὸ θεωροῦν πρόοδο. 

Τούς καῖνε τους νεκρούς, γιατί θέλουν οἱ μηδενιστές νὰ τὰ διαλύσουν ὅλα, ἀκόμα καὶ 

τὸν ἄνθρωπο. Νὰ μή μείνη τίποτε ποὺ νὰ θυμίζη στούς ἀνθρώπους τούς γονεῖς, τούς 

παπποῦδες,  τὴν  ζωή  τῶν  προγόνων  τους.  Νὰ  ξεκόψουν  τούς  ἀνθρώπους  ἀπὸ  τὴν 

παράδοσή  τους. Νὰ  τούς  κάνουν  νὰ  ξεχάσουν  τὴν ἄλλη  ζωή  καὶ  νὰ  τούς  δέσουν σʹ 

αὐτή. 

–  Λένε  ὅμως,  Γέροντα,  ὅτι  ἔχει  δημιουργηθῆ  θέμα  σὲ  ὁρισμένους Δήμους  τῆς 

Ἀθήνας γιὰ τὸ ποῦ θὰ θάβουν τούς νεκρούς. 

– Τόσος τόπος ὑπάρχει! Χάθηκε λίγο μέρος; Ἕνα σωρό ἐκτάσεις ὑπάρχουν ἔξω 

ἀπὸ  τὴν  Ἀθήνα  καὶ  εἶναι  τοῦ  Δημοσίου.  Ἐγώ  ξέρω  μεγάλους  ποὺ  ἔχουν  ἕνα  σωρό 

ἐκτάσεις  ἐκεῖ  πέρα.  Δὲν  μποροῦν  νὰ  κάνουν  ἐκεῖ  ἕνα  νεκροταφεῖο;  Καὶ  μετά  οἱ 

περισσότεροι εἶναι ἀπὸ τὶς ἐπαρχίες. Γιατί δὲν τούς πάνε στὸν τόπο τους; Νὰ πᾶνε νὰ 

τὸν θάψουν τὸν καθένα στὸν τόπο του. Ἐκεῖ δὲν θὰ ἔχουν καὶ ἔξοδα πολλά, μόνο γιὰ 

τὴν μεταφορά. Νὰ ποῦνε ὅτι ὅσοι εἶναι ἀπὸ τὶς ἐπαρχίες καὶ ἦλθαν τώρα τελευταία 

στὴν Ἀθήνα, ὅταν πεθαίνουν, νὰ θάβωνται στὴν ἐπαρχία. Καὶ εἶναι καὶ καλύτερα. Γιʹ 

αὐτούς ποὺ εἶναι τρεῖς γενεές στὴν Ἀθήνα, νὰ βροῦν μία λύση ἐκεῖ. Ὕστερα, μετά τὴν 

ἐκταφή  νὰ  κάνουν λάκκους πιὸ  βαθεῖς  καὶ  ἐκεῖ  νὰ  βάζουν  τὰ  ὀστᾶ.  Δύσκολο  εἶναι; 

Ἐδῶ  κατεβαίνουν  τόσο  βαθιά  μέσα  στὴν  γῆ,  γιὰ  νὰ  βγάλουν  πετροκάρβουνα.  Ἄς 

κάνουν γιὰ τὰ ὀστᾶ μία μεγάλη δεξαμενή καὶ νὰ τὰ ἔχουν ὅλα μαζεμένα. 

Ἔλειψε  τελείως  ὁ  σεβασμός.  Καὶ  βλέπεις  τώρα  τί  γίνεται!  Πετᾶνε  καὶ  τούς 

γονεῖς στὰ γηροκομεῖα. Παλιά καὶ τὰ βόδια ἀκόμη τὰ γηροκομοῦσαν, δὲν τὰ ἔσφαζαν, 

γιατί ἔλεγαν: «Φάγαμε ψωμί ἀπὸ αὐτά». 

Καὶ τί σεβασμό εἶχαν στούς νεκρούς! Θυμᾶμαι μὲ τί κίνδυνο πηγαίναμε νὰ τούς 

θάψουμε στὸν πόλεμο! Καλά,  ὁ παπάς ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ πάη, ἀλλὰ καὶ αὐτοί 

ποὺ τούς μετέφεραν μέσα στὰ χιόνια, μέσα στὴν παγωνιά, καὶ ἀπὸ πάνω νὰ πέφτουν 

ριπές συνέχεια! Τὸ 1945, στὸν ἀνταρτοπόλεμο, πρίν πάω στρατιώτης, μὲ τὸν νεωκόρο 

κουβαλοῦσα τούς νεκρούς. Μπροστὰ πήγαινε μὲ τὸ θυμιατό ὁ παπάς. Μόλις σφύριζε 

βλῆμα,  πέφταμε  κάτω.  Ἄντε  μετά  νὰ  σηκωθοῦμε.  Μόλις  ἀκούγαμε  ἄλλο,  πέφταμε 

πάλι κάτω. Ἀργότερα στὸν στρατό, στὸν πόλεμο, ξυπόλυτοι ἤμασταν μέσα στὰ χιόνια 

καὶ μᾶς εἶπαν νὰ πᾶμε νὰ πάρουμε, ἄν θέλουμε, ἀρβύλες ἀπὸ τούς νεκρούς. Κανένας 

δὲν κουνήθηκε. Ἄχ, πᾶνε ἐκεῖνα τὰ καλά τὰ χρόνια! 

Τὸ κακό εἶναι ὅτι δὲν φωνάζουν μερικοί ποὺ ἔχουν κάποια θέση, ἀλλὰ συμφω‐

νοῦν. Ἡ Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴν στιγμή ποὺ παρουσιάστηκε αὐτὸ τὸ πρόβλημα, πρέπει νὰ 

πάρη  θέση,  γιὰ  νὰ  λυθῆ.  Γιατί  ἔτσι  ἀφήνει  στούς  κοσμικούς  νὰ  χειρίζωνται 
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πνευματικά  θέματα  καὶ  νὰ  λένε  ὅ,τι  θέλουν.  Εἶναι  ἀσέβεια  αὐτό.  Πῶς  νὰ  ἔχη  τὴν 

εὐλογία ἀπὸ  τὸν Θεό ὁ κόσμος σήμερα; Ά,  χαμένα πράγματα! Πᾶνε σιγά‐σιγὰ    τὸν 

ἄνθρωπο νὰ τὸν ἐξευτελίσουν. Ἄχ, γιʹ αὐτὸ θὰ βρεθῆ πολύς τόπος τώρα!... Θὰ βρεθῆ 

πάρα πολύς τόπος... 

 

Μόλυνση καὶ καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος 

 

Ὁ ἥλιος καρφώνει καὶ τὸν χειμώνα ἀκόμη σάν νὰ εἶσαι στὸ Σινά, γιατί ἄνοιξαν 

τρύπες στὴν ἀτμόσφαιρα. Ἄν δὲν φυσάη λίγο βόρεια, δὲν μπορεῖς νὰ σταθῆς. 

– Γέροντα, τί θὰ γίνη μὲ τὸ ὄζον; 

– Λίγη ὑπομονή θὰ κάνουμε, μέχρι νὰ πᾶνε οἱ ἐπιστήμονες μὲ πέντε κιλά στόκο 

νὰ βουλώσουν τὴν τρύπα!!!... Ναί, ἄς πᾶνε νὰ βουλώσουν τὶς τρύπες ἐπάνω... Θὰ δοῦν 

ὅτι ὅλα ὁ Θεὸς τὰ ἔκανε καλά, μὲ τόση ἁρμονία, καὶ θὰ ποῦν: «Εὐλόγησον, ἐμεῖς δὲν 

τὰ  κάναμε  καλά».  Νὰ  κάνετε  προσευχή  νὰ  βουλώση  ἡ  τρύπα  ποὺ  ἄνοιξε  στὴν 

ἀτμόσφαιρα. Ἄνοιξε μία «φιάλη»72 καὶ ἐκεῖ, ξεραίνονται τὰ Δὲνδρα, τὰ φυτά. Ὁ Θεὸς 

ὅμως μπορεῖ νὰ τὸ βολέψη. 

Καὶ  νὰ  δῆτε  ἡ  πονηριά  μερικῶν,  γιὰ  νὰ  μαζέψουν  τὰ  χρήματα  τῶν 

βαθύπλουτων,  ποῦ  ἔφθασε!  Λένε:  «Ἄνοιξε  τρύπα  στὴν  ἀτμόσφαιρα,  ὁ  κόσμος  θὰ 

χαθῆ. Πῶς θὰ σωθῆ ὁ κόσμος; Ἀσχολήθηκε ἡ ἐπιστήμη μὲ σχέδιο νὰ σκάψουν βαθιά, 

νὰ  κατεβοῦν  στὸ  βάθος  τῆς  γής,  γιὰ  νʹ  ἀποφύγουν  τὸν  ἥλιο».  Ἐπειδή  δὲν  γίνεται 

τελικά  αὐτό,  τώρα  λένε:  «Στὸ  φεγγάρι  θὰ  γίνουν  ἐγκαταστὰσεις,  ἑστιατόρια, 

ξενοδοχεῖα,  σπίτια  καὶ  θὰ  πάη  ὁ  κόσμος  ἐκεῖ.  Ὅποιος  θέλει  νὰ  ἐξασφαλισθῆ, 

πληρώνει γιὰ ʹκει»! Ὅλο ψέματα ἐν τῷ μεταξύ! Γιατί ἐκεῖ τί ἐγκαταστὰσεις νὰ ἔχουν; 

Ἐκεῖ  δὲν μπορεῖ  νὰ κατοικήση ἄνθρωπος. Μέσα στὰ «κλουβιά» πῆγαν ἕνας‐δυὸ καὶ 

γύρισαν. Καὶ τὰ πιστεύουν μερικοί καὶ πληρώνουν... 

– Γέροντα, πολλοί ἀνησυχοῦν γιὰ τὰ καυσαέρια. 

–  Γιʹ  αὐτὸ  τὸ  θέμα  πρέπει  νὰ  σφίξουν  μερικούς  ἐργοστασιάρχες  νὰ  βάλουν 

μηχανές ποὺ νὰ πιάνουν τούς καπνούς, γιὰ νὰ γλυτώσουν λίγο οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὰ 

καυσαέρια. Ἀντί  νὰ  δώση κάθε  ἐργοστασιάρχης  ἕνα ποσό σʹ  ἕναν βουλευτή,  γιὰ νὰ 

βολευτῆ, νὰ βάλη κάτι παραπάνω καὶ νὰ πάρη μία μηχανή. Παλιά δὲν ὑπῆρχαν αὐτὰ  

τὰ  μικρόβια,  αὐτὸ  τὸ  νέφος.  Τώρα  ὅλα  τὰ  μόλυναν  καὶ  αὐτὸ  τὸ  θεωροῦν  πρόοδο. 

Πρόοδο, καὶ ποῦ πᾶνε! Καταστρέφουν τὸν ἄνθρωπο. Βγαίνεις ἔξω καὶ ὁ ἀέρας μυρίζει 

καυσαέρια. Μόλις ἀνοίξης λίγο τὸ παράθυρο, ἀπʹ ἔξω ἡ καπνιά μπαίνει μέσα. Αὐτή ἡ 

κάπνα δὲν βγαίνει, ὅταν πλένης τὰ χέρια σου, δὲν εἶναι ἀθώα. Ἡ ἄλλη ἀπὸ τὸ τζάκι 

μὲ  ἕναν  βήχα  φεύγει  ἀπὸ  τὸ  πνευμόνι,  γιατί  δὲν  ἔχει  λάδι,  ἐνῶ  αὐτή  κολλάει  στὰ 

πνευμόνια. 

Στὶς  πολυκατοικίες  οἱ  ἄνθρωποι  εἶναι  στριμωγμένοι  ὁ  ἕνας πάνω στὸν ἄλλο. 

Τινάζει  ὁ  ἕνας  στὸ μπαλκόνι  τοῦ ἄλλου. Ὁ πρῶτος  ὁ  καημένος  τί  τραβάει! Πᾶνε  σʹ 

αὐτόν ὅλες οἱ σκόνες καὶ τὰ σκουπίδια τῶν ἄλλων. Ἔχει τὰ ροῦχα κάτω ἁπλωμένα ἤ 

ἔχει  ἀνοικτό  παράθυρο,  ὁ  ἄλλος  τινάζει  ἀπὸ  πάνω!  Δὲν  τὸν  σκέφτεται.  Τὰ  παλιά 

χρόνια οἱ πολυκατοικίες αὐτές θὰ ἦταν φυλακές, τὸ Γιεντί‐Κουλέ73. Ναί, φοβερό! Τότε 

                                                 
72. Βλ. Ἀποκ. 15, 7. 
73. Φυλακές στὰ τείχη τῆς Θεσσαλονίκης. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Α’  «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη»   ‐ 76 ‐ 

τὰ  σπίτια  εἶχαν  τὴν  αὐλή,  τὰ  ζῶα,  τὸν  κῆπο,  τὰ  δενδράκια  καὶ  ἕναν  σωρό  πουλιά 

μαζεύονταν ἐκεῖ. 

– Τώρα, Γέροντα, δὲν βλέπουν οὔτε χελιδόνια. 

– Χαμένο τὸ ἔχουν τὰ χελιδόνια νὰ πᾶνε ἐκεῖ; Τρελλάθηκαν; Σιγά‐σιγὰ  δὲν θὰ 

ξέρουν οἱ ἄνθρωποι τί εἶναι χελιδόνι. Στὴν Ἀμερική, σὲ ἕνα Πανεπιστήμιο, στὸ τμῆμα 

ποὺ ἀσχολοῦνται  ἱστορικά μὲ τὴν Ἁγία Γραφή,  τὴν Καινή καὶ  τὴν Παλαιά Διαθήκη, 

γιὰ νὰ καταλάβουν τί θὰ πῆ «σιτάρι», ἔχουν σπαρμένο ἕνα χωράφι μὲ σιτάρι. Γιὰ νὰ 

καταλάβουν τί θὰ πῆ «βοσκός» καὶ τί θὰ πῆ «προβατίνα», ἔχουν ἕνα κοπάδι μὲ λίγα 

πρόβατα καὶ ἕναν βοσκό μὲ μία γκλίτσα! Καὶ εἶναι Πανεπιστήμιο! 

Ἔχουν  μολύνει  ὅλη  τὴν  ἀτμόσφαιρα.  Βλέπεις,  χειμώνας  καιρός  καὶ  πῶς 

μυρίζουν  τὰ  σκουπίδια!  Σκέψου  τὸ  καλοκαίρι  τί  γίνεται!  Καὶ  δὲν  πάει  καὶ  τὸ 

ἀεροπλάνο νὰ ρίξη λίγο φάρμακο! Εὐτυχῶς ποὺ ὁ Θεὸς ἔχει κάνει τὰ λουλούδια ποὺ 

εὐωδιάζουν.  Τόσα  λουλούδια  ποὺ  ὑπάρχουν,  τέτοια  ποικιλία,  μικρά‐μεγάλα, 

ἐξουδετερώνουν τὴν βρωμιά ποὺ ὑπάρχει. Ἄν δὲν εὐωδίαζε ἔτσι ἡ ἀτμόσφαιρα, τί θὰ 

γινόταν;  βλέπεις,  ἕνα  ψοφίμι  ὑπάρχει  κάπου  καὶ  βρωμάει  ὁ  τόπος!  Πῶς  μᾶς 

οἰκονομάει  ὁ  Θεός!  Ἄν  δὲν  μᾶς  οἰκονομοῦσε,  τί  χάλια  θὰ  εἴχαμε!  Σκέψου  νὰ  μήν 

ὑπῆρχαν λουλούδια, βότανα... Ἔτσι σκεπάζεται ἡ δυσοσμία ἡ δική μας. Διασκεδάζεται 

μὲ τὰ ἀρώματα.  

Μὲ ρώτησε ἕνας λαϊκός στὸ Καλύβι: «Καλά, τί κάνεις ἐσύ ἐδῶ; Μέρα‐νύχτα τί 

κάνεις;». Ἦταν γύρω ἀνθισμένες οἱ σουσοῦρες, ὅλη ἡ πλαγιά γεμάτη λουλούδια. Μο‐

σχοβολοῦσε  ὁ  τόπος!  «Τί  τραβάω,  τοῦ  λέω,  ὅλη  τὴν  ἡμέρα  νὰ  ποτίσω  καὶ  νὰ 

περιποιηθῶ  ὅλα  αὐτὰ    ποῦ  βλέπεις!  Καὶ  στὸν  οὐρανό  βλέπεις  τὴν  νύχτα  πόσα 

κανδήλια ἀνάβω! Δὲν προλαβαίνω νὰ τὰ ἀνάψω ὅλα!». Μὲ κοίταζε! «Τὴν νύχτα, λέω, 

δὲν βλέπεις κανδήλια ἐπάνω; Ἐγώ τʹ ἀνάβω!!! Προλαβαίνω; Δὲν εἶναι ἁπλό σὲ τόσα 

κανδήλια νὰ βάζης κανδηλῆθρες, λάδι!!». Τάχασε ὁ καημένος. 

Καὶ τὰ ραντίσματα εἶναι φαρμάκι. Μὲ αὐτὰ   τὰ ραντίσματα καὶ τὰ πουλιά τὰ 

καημένα  ψοφᾶνε.  Στὰ  Δὲνδρα  ρίχνουν  φάρμακα,  γιὰ  νὰ  μπορέσουν  νὰ 

ἀντιμετωπίσουν τὶς ἀρρώστιες, καὶ μετά ἀρρωσταίνουν οἱ ἄνθρωποι. Δηλητηριάζουν 

τὰ πάντα. Δὲν εἶναι καλύτερα νὰ ρίχνουν λιγότερο φάρμακο καὶ νὰ παραχώνουν τὰ 

σάπια στὶς χωματερές ἀντί γιὰ τὰ γερά; Ὁλόκληρο σύννεφο μὲ τὸ ράντισμα καὶ δὲν 

θὰ πειράξη  τὸν ἄνθρωπο;  Ἰδίως  γιὰ  τὰ μικρά παιδιά,  αὐτὰ    εἶναι  θάνατος.  Γιʹ  αὐτὸ 

γεννιοῦνται ἄρρωστα. Εἶπα σὲ κάποιον: «Τί γίνεται; Σκοτώσατε τὰ ἔντομα καὶ τώρα 

σκοτώνονται οἱ ἀνθρωποι». Ραντίζουν τὰ λουλούδια, γιὰ νὰ σκοτώσουν τὰ ἔντομα καὶ 

ἀρρωσταίνουν  οἱ  ἄνθρωποι.  Μετά  θὰ  βροῦν  πιὸ  δυνατά  φάρμακα,  καὶ  τελικά  τί 

βγάζουμε; 

Ἔχει  ἀποδειχθῆ  ὅτι  κάποια  ἔντομα  ποὺ  τὰ  σκότωσαν  μὲ  τὰ  ραντίσματα,  σκό‐

τωναν ἄλλα. Τώρα θὰ ἀναπτύξουμε αὐτά, γιὰ νὰ σκοτώνουν τὰ ἄλλα. Πῶς ὁ Θεὸς τὰ 

ἔχει  κανονίσει! Ὅπου  ἔχει  τριζόνια,  δὲν  ὑπάρχουν  κουνούπια. Ἦρθε στὸ Καλύβι  ἕνας 

ποὺ εἶχε ἕνα μικρό μηχανάκι ποὺ ἔκανε ἕναν θόρυβο σάν τριζόνι, ἀλλὰ πιὸ ἄγριο, γιὰ νὰ 

διώχνη  τὰ  κουνούπια.  Σκοτώνουν  τὰ  τριζόνια,  ποὺ  ἔβγαζαν  καὶ  ἕναν  γλυκό  ἦχο,  καὶ 

πᾶνε αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ Θεὸς νὰ τὸ κάνουν μὲ μπαταρία! Τὰ σκότωσαν ὅλα, τρυγόνια, 

τριζόνια...  Σπάνια  νὰ  δής  καὶ  κόρακα  ἀκόμη.  Σὲ  λίγο  θὰ  βάζουμε  τὸν  κόρακα  στὸ 

κλουβί!... 
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Ἐσεῖς, ὅταν ραντίζετε τὰ Δὲνδρα, ἀφῆστε καὶ λίγο τὸν Θεό νὰ βοηθήση. Ἄν δὲν 

πέση  καὶ  παντοῦ  τὸ  φάρμακο,  δὲν  πειράζει.  Ὅλα  τὰ  μέσα  τὰ  σημερινά  δὲν  τὸν 

βοηθοῦν  τὸν  ἄνθρωπο  στὴν  πίστη.  Βλέπω,  καὶ  ἀλλοῦ  ρωτοῦν:  «Βγῆκε  φάρμακο  γιʹ 

αὐτό; Ποῦ  εἶναι;  Στὸ  ἐξωτερικό;».  Τηλέφωνο ἀμέσως,  νὰ  τὸ πάρουν.  Σιγά‐σιγὰ    τὸν 

Θεό Τὸν βγάζουν στὴν ἄκρη καὶ οἱ κοσμικοί καὶ οἱ καλόγεροι. Δὲν ἔχουν βάλει πρῶτα 

τὴν πνευματική ἐξέλιξη οἱ ἄνθρωποι,  γιὰ νὰ ἁγιάζωνται ὅλα.  Τὸ κακό εἶναι ὅτι καὶ 

ἐμεῖς  οἱ  καλόγεροι  δὲν  προχωροῦμε  πιὸ  μπροστὰ  ἀπὸ  τούς  κοσμικούς  στὴν 

πνευματική ἐξέλιξη. 

– Γέροντα, ὅμως τὶς ἐλιές τὶς πειράζει ὁ δάκος. 

– Νὰ κάνετε κομποσχοίνι νὰ φύγη ὁ δάκος, ὄχι μόνο μὲ ραντίσματα. Νὰ βάλετε 

καὶ λίγο Χριστό. Μπαίνει καὶ μία προσπάθεια νὰ τὸ κάνουμε καλό ὅπως στὸν κόσμο 

καὶ δὲν σκεφτόμαστε ὅτι ἐμεῖς οἱ μοναχοί πρέπει νὰ ἔχουμε ἄλλον «κόσμο». Νὰ μήν 

πᾶμε νὰ κάνουμε ὅ,τι κάνουν οἱ κοσμικοί ἤ καὶ περισσότερο ἀπὸ αὐτούς. Ποῦ εἶναι ὁ 

Χριστός; Δὲν λέω νὰ μή ραντίζετε καθόλου, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι κάνουν πειράματα. Καὶ 

ὅταν  εἶναι  ἀνάγκη  νὰ  ραντίσετε,  νὰ  φορᾶτε  μάσκες.  Καλύτερα  νὰ  ἔχετε  λίγο 

δακωμένο  καρπό  παρά  ραντισμένο.  Νὰ  μήν  κάνετε  πολλά  ραντίσματα,  νὰ  τὰ 

ἐλαττώσετε. Νὰ κάνετε προσευχή μὲ εὐλάβεια, νὰ διαβάζετε τὸν πρῶτο Ψαλμό74 καὶ 

νὰ ρίχνετε λίγο ἁγιασμό στὰ Δὲνδρα. Ὅταν ζῆτε σωστὰ, καὶ βροχή75 θὰ ἔχετε καὶ οἱ 

κάμπιες76  θὰ  σκοτώνονται.  Θὰ  σᾶς  οἰκονομάη  ὁ  Θεός.  Χρειάζεται  εὐλάβεια  καὶ 

ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. 

 

 

 
74. Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης διάβαζε τὸν πρῶτο Ψαλμό, ὅταν φύτευαν Δὲνδρα 

κ.λπ., γιὰ νὰ καρποφορήσουν. 
75. Εἰπώθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1990, ποὺ εἶχε μεγάλη ἀνομβρία. 
76. Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1990 εἶχε πολλές κάμπιες. 
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Κεφάλαιο 2 ‐ Ἡ ἐποχή τῶν πολλῶν εὐκολιῶν, ἴσον τῶν πολλῶν 

δυσκολιῶν77  

 

Ἔγιναν καὶ οἱ καρδιές σιδερένιες... 

 

Ἐπειδή  οἱ  ἀνθρώπινες  εὐκολίες  ξεπέρασαν  τὰ  ὅρια,  ἔγιναν  δυσκολίες. 

Πλήθυναν οἱ μηχανές, πλήθυνε ὁ περισπασμός, ἔκαναν καὶ τὸν ἄνθρωπο μηχανή, καὶ 

τώρα οἱ μηχανές καὶ τὰ σίδερα κάνουν κουμάντο καὶ τὸν ἄνθρωπο. Γιʹ αὐτὸ ἔγιναν καὶ 

οἱ  καρδιές  τῶν  ἀνθρώπων  σιδερένιες.  Μὲ  ὅλα  αὐτὰ    τὰ  μέσα  ποὺ  ὑπάρχουν,  δὲν 

καλλιεργεῖται ἡ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων. Παλιότερα οἱ ἄνθρωποι  δούλευαν μὲ  τὰ 

ζῶα καὶ ἦταν σπλαγχνικοί. Ἄν φόρτωνες τὸ ζῶο λίγο περισσότερο καὶ τὸ κακόμοιρο 

γονάτιζε,  τὸ  λυπόσουν.  Ἄν  ἦταν  νηστικό  καὶ  κοίταζε  μὲ  παράπονο,  σοῦ  ράγιζε  τὴν 

καρδιά. Θυμᾶμαι,  ὅταν ἀρρώσταινε ἡ ἀγελάδα μας,  ὑποφέραμε καὶ  ἐμεῖς,  γιατί  τὴν 

θεωρούσαμε  μέλος  τῆς  οἰκογενείας  μας.  Σήμερα  οἱ  ἄνθρωποι  ἔχουν  τὰ  σίδερα  καὶ 

ἔχουν  καρδιές  σιδερένιες.  Ἔσπασε  ἕνα  σίδερο;  ὀξυγονοκόλληση.  Χάλασε  τὸ 

αὐτοκίνητο; τὸ πάνε στὸ γκαράζ. Ἄν δὲν γίνεται, τὸ πετᾶνε, δὲν τὸ πονᾶνε. Σοῦ λέει: 

«Σίδερο εἶναι!». Δὲν δουλεύει καθόλου ἡ καρδιά. Ἔτσι ὅμως καλλιεργεῖται ἡ φιλαυτία, 

ὁ ἐγωισμός. 

Δὲν σκέφτεται τὸν ἄλλον σήμερα ὁ ἄνθρωπος. Παλιά, ἄν ἔμενε τὸ φαγητό γιὰ 

τὴν  ἄλλη  μέρα,  θὰ  χαλοῦσε,  καὶ  σκέφτονταν  οἱ  ἄνθρωποι  καὶ  κανέναν  φτωχό. 

«Προκειμένου  νὰ  χαλάση,  ἔλεγαν,  ἄς  τὸ  δώσω  στὸν  φτωχό».  Ἕνας  ποὺ  εἶχε 

πνευματική κατάσταση ἔλεγε: «Νὰ φάη πρῶτα ὁ φτωχός καὶ ὕστερα ἐγώ». Τώρα τὸ 

βάζουν  στὸ  ψυγεῖο  καὶ  δὲν  θυμοῦνται  τὸν  ἄλλον  ποὺ  ἔχει  ἀνάγκη.  Θυμᾶμαι,  ὅταν 

εἴχαμε  καλή  σοδειά  ἀπὸ  λαχανικά  κ.λπ.,  δίναμε  καὶ  στούς  γείτονές  μας,  τὰ 

μοιράζαμε.  Τί  νὰ  τὰ  κάναμε  τόσα;  Ἔπειτα  θὰ  χαλοῦσαν  κιόλας.  Τώρα  ἔχουν  τὰ 

ψυγεῖα.  «Γιατί  νὰ  δώσουμε  στούς  ἄλλους;  σοῦ  λέει.  Τὰ  βάζουμε  στὸ  ψυγεῖο  καὶ 

τάχουμε γιὰ μας». Ἄφησε ποὺ τόννους ὁλόκληρους πετοῦν ἤ θάβουν στὴν χωματερή 

καὶ ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἀλλοῦ πεινοῦν. 

 

Παλάβωσαν οἱ ἄνθρωποι μὲ τὶς μηχανές 

 

Δὲν  ἔχουν  τελειωμό  τὰ  σύγχρονα  μέσα.  Τρέχουν  πιὸ  πολύ  ἀπὸ  τὸν  νοῦ  τοῦ 

ἀνθρώπου, γιατί βοηθάει καὶ ὁ διάβολος. Παλιά οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν εἶχαν αὐτὰ  τὰ 

μέσα, τηλέφωνα, φάξ, μηχανήματα ἕνα σωρό  , εἶχαν τὴν γαλήνη του, τὴν ἁπλότητά 

τους.  

– Χαίρονταν, Γέροντα, τὴν ζωή τους! 

–  Ναί,  τώρα  παλάβωσαν  οἱ  ἄνθρωποι  μὲ  τὶς  μηχανές!  Βασανίζονται  ἀπὸ  τὶς 

πολλές  εὐκολίες,  τούς  πνίγει  τὸ  ἄγχος.  Θυμᾶμαι,  οἱ  Βεδουΐνοι,  τότε  ποὺ  ἤμουν  στὸ 

                                                 
77. Στὸ κεφάλαιο αὐτὸ φαίνεται τὸ ἀγωνιστικό πνεῦμα ποὺ εἶχε ὁ Γέροντας ὡς ἀσκητής 

καὶ ἡ ἀγωνία του μήπως ἀλλοιωθῆ τὸ ἀσκητικό πνεῦμα τοῦ Μοναχισμοῦ. Ὁ Γέρνοντας δὲν 

εἶναι ἐνάντιος του πολιτισμοῦ. Θέλει νὰ τονίση ὅτι δὲν πρέπει νὰ μᾶς κυβερνάη ὁ πολιτισμός, 

ἀλλὰ νὰ τὸν κυβερνοῦμε. Εἰδικά ὁ μοναχός, ἔλεγε, θὰ πρέπη νὰ κυριαρχῆ στὰ σύγχρονα μέσα 

καὶ  νὰ  τὰ  χρησιμοποιῆ  μὲ  διάκριση,  γιὰ  νὰ  μπορῆ  νὰ  διοχετεύη  τὶς  δυνάμεις  του  στὸν 

πνευματικό ἀγώνα. 
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Σινά78, πόσο χαρούμενοι ἦταν. Εἶχαν μία σκηνή καὶ ζοῦσαν ἁπλά. Δὲν μποροῦσαν νὰ 

ζήσουν στὴν Ἀλεξάνδρεια ἤ στὸ Κάιρο, ἀναπαύονταν στὴν ἐρημιά μέσα στὶς σκηνές. 

Λίγο  τσάι  ἄν  εἶχαν,  ἦταν  ὅλο  χαρὰ  καὶ  δοξολογοῦσαν  τὸν Θεό.  Ἀλλά  τώρα  μὲ  τὸν 

πολιτισμό ἄρχισαν καὶ αὐτοί νὰ ξεχνοῦν τὸν Θεό. Μπῆκαν καὶ αὐτοί στὸ εὐρωπαϊκό 

πνεῦμα!  Τούς  ἐφτίαξαν  οἱ  Ἑβραῖοι  πρῶτα  καλύβια.  Μετά  τούς  πούλησαν  ὅλα  τὰ 

παλιά αὐτοκίνητά του Ἰσραήλ79. Ἔ, τούς Ἑβραίους! Κάθε Βεδουΐνος εἶναι τώρα μὲ ἕνα 

καλύβι  καὶ  ἕνα  χαλασμένο  αὐτοκίνητο  ἀπʹ  ἔξω,  καὶ  ἔχουν  καὶ  ἄγχος.  Χαλάει  τὸ 

αὐτοκίνητο, νὰ παιδεύωνται νὰ τὸ φτιάξουν... Καὶ ἄν ἐξετάση κανείς, τί βγάζουν ἀπὸ 

ὅλα αὐτά; Ἴσα‐ἴσα ἔχουν πονοκέφαλο. 

Παλιά ἐφτίαχναν τουλάχιστον γερά πράγματα καὶ κρατοῦσαν. Τώρα δίνεις τοῦ 

κόσμου τὰ χρήματα νὰ πάρης κάτι καὶ ἀμέσως χαλάει. Ὅποτε τὰ ἐργοστὰσια δωσʹ τοῦ 

βγάζουν  νέα  πράγματα  καὶ  μαζεύουν  τὰ  χρήματα  τοῦ  κόσμου.  Σκοτώνονται  στὴν 

δουλειά  οἱ  ἄλλοι,  γιὰ  νὰ  τὰ  βγάλουν  πέρα.  Τὰ  μηχανήματα  εἶναι  ἐπιστήμη  τῶν 

Εὐρωπαίων ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ  τὰ  κατσαβίδια. Πρῶτα φτιάχνουν,  ἄς  ὑποθέσουμε, 

ἕνα καπάκι, μετά τὸ κάνουν βιδωτό, μετά μὲ κουμπί, πιὸ τέλειο, πιὸ τέλειο... Συνέχεια 

δηλαδή  νέα  μηχανήματα  τελειότερα  καὶ  ὁ  καημένος  ὁ  κόσμος  ζητάει  νὰ  πάρη  τὸ 

τελειότερο. Δὲν προλαβαίνουν νὰ ξεχρεώσουν τὸ πρῶτο, παίρνουν δεύτερο καὶ εἶναι 

χρεωμένοι καὶ κουρασμένοι. Πάει καὶ ὁ φτωχός νὰ πάρη ἕνα αὐτοκίνητο ἀπὸ τὰ πιὸ 

φθηνά.  Πουλάει  ὅ,τι  ἔχει,  τὰ  βόδια,  τὰ  ἄλογα  –  σὲ  λίγο,  ὅπως  πᾶνε,  θὰ  βάζουν  τὰ 

γαϊδουράκια  στὴν  βιτρίνα  καὶ  θὰ  πληρώνουν,  γιὰ  νὰ  βλέπουν  γαϊδουράκια!  –  καὶ 

ἀγοράζει τὸ αὐτοκίνητο. Μετά τοῦ χαλάει. «Δὲν ὑπάρχουν ἀνταλλακτικά», τοῦ λένε. 

Ἀναγκάζεται ὁ καημένος νὰ πάρη ἄλλο. Νὰ πάρη ὅμως τέλειο δὲν μπορεῖ. Θὰ πάρη 

καλύτερο ἀπὸ τὸ προηγούμενο καὶ ἐκεῖνο θὰ πάη στὴν ἄκρη κ.ο.κ. Θέλει προσοχή! Νὰ 

μήν μποῦμε καὶ ἐμεῖς σʹ αὐτὸ τὸ κανάλι, ἄλλη μόδα πιὸ τελειοποιημένη. 

 

Ἔχει πάθει μεγάλη ζημιά ὁ κόσμος ἀπὸ τὴν τηλεόραση 

 

–  Γέροντα,  τώρα  ὑπάρχει  τέτοια  τηλεοπτική  ἐπικοινωνία,  ὥστε  τὸ  ἴδιο  λεπτό 

μπορεῖ νὰ δή κανεὶς γεγονότα ποὺ συμβαίνουν στὴν ἄλλη ἄκρη τῆς γής. 

– Μόνον τὸν ἑαυτό τους δὲν βλέπουν οἱ ἄνθρωποι, ὅλο τὸν κόσμο τὸν βλέπουν. 

Τώρα καταστρέφεται ὁ κόσμος ἀπὸ τὸ μυαλό του. Δὲν εἶναι ὅτι  τούς καταστρέφει ὁ 

Θεός. 

– Γέροντα, ἡ τηλεόραση κάνει πολύ κακό. 

–  Ἄν  κάνη,  λέει!  Ἦρθε  κάποιος  καὶ  μοῦ  ἔλεγε:  «Ἡ  τηλεόραση,  Πάτερ,  εἶναι 

καλή».  «Καλά  εἶναι  τὰ  αὐγά,  τοῦ  λέω,  ἅμα  τὰ  ἀνακατέψης  ὅμως  μὲ  κουτσουλιά, 

ἄχρηστα γίνονται». Ἔτσι γίνεται καὶ μὲ τὴν τηλεόραση καὶ τὸ ραδιόφωνο. Σήμερα, ἄν 

ἀνοίξης τὸ ραδιόφωνο, γιὰ νὰ ἀκούσης μία εἴδηση, πρέπει νὰ ἀνεχθῆς νὰ ἀκούσης καὶ 

ἕνα τραγούδι, γιατί, μόλις τελειώση ἕνα τραγούδι, θὰ πῆ μία εἴδηση. Παλιά δὲν ἦταν 

ἔτσι. Ἤξερες τί ὥρα θὰ ἔλεγε  τὴν εἴδηση στὸ ραδιόφωνο,  τάκ, ἄνοιγες καὶ ἄκουγες. 

Τώρα εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ ἀκούσης καὶ τὸ τραγούδι, γιατί ἄν τὸ κλείσης, θὰ χάσης 

τὴν εἴδηση. 

                                                 
78. 1962‐1964 
79. Τὸ Σινά, ποὺ τώρα ἀνήκει στὴν Αἴγυπτο, τότε ἄνηκε στὸ Ἰσραήλ. 
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Ἔχει  πάθει  μεγάλη  ζημιά  ὁ  κόσμος  ἀπὸ  τὴν  τηλεόραση,  ἰδίως  τὰ  παιδάκια 

καταστρέφονται. Ἦρθε ἕνα παιδάκι ἑπτά χρονῶν μὲ τὸν πατέρα του στὸ Καλύβι. Ἔ‐

βλεπα  νὰ  μιλάη  μὲ  τὸ  στόμα  τοῦ  τὸ  δαιμόνιό  της  τηλεοράσεως,  ὅπως  μιλάει  τὸ 

δαιμόνιο  μὲ  τὸ  στόμα  τῶν  δαιμονισμένων.  Ἦταν  σάν  ἕνα  μωρό  νὰ  γεννήθηκε  μὲ 

δόντια. Σήμερα συχνά δὲν βλέπεις φυσιολογικά παιδιά, εἶναι τέρατα. Καὶ βλέπεις, δὲν 

παίρνουν μία στροφή παραπάνω, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἔχουν ἀκούσει, αὐτὸ ποὺ ἔχουν δεῖ, 

αὐτὸ  ἐπαναλαμβάνουν. Ἔτσι  θέλουν  οἱ  ἄλλοι  νὰ ἀποβλακώσουν  τὸν  κόσμο μὲ  τὴν 

τηλεόραση.  Δηλαδή,  αὐτὰ    ποὺ  ἀκοῦν  οἱ  ἄνθρωποι,  αὐτὰ    νὰ  πιστεύουν,  αὐτὰ    νὰ 

κάνουν. 

–  Γέροντα,  μᾶς  ρωτοῦν  μητέρες  πῶς  νὰ  κόψουν  τὰ  παιδιά  τους  ἀπὸ  τὴν 

τηλεόραση. 

–  Νὰ  δώσουν  στὰ  παιδιά  νὰ  καταλάβουν  ὅτι  μὲ  τὴν  τηλεόραση 

ἀποβλακώνονται,  δὲν  μποροῦν  νὰ  σκέφτωνται.  Ἄς  ἀφήσουμε  ὅτι  χαλοῦν  τὰ  μάτια 

τους. Αὐτή ἡ τηλεόραση εἶναι ἔργο τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ ἄλλη τηλεόραση, 

ἡ πνευματική. Ὅταν δηλαδή μὲ τὴν ἀπέκδυση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καθαρίζωνται 

καὶ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς, τότε βλέπει ὁ ἄνθρωπος πιὸ μακριά χωρίς μηχανές. Εἴπανε 

στὰ παιδιά τούς γιʹ αὐτή τὴν τηλεόραση; Νὰ καταλάβουν τὴν πνευματική τηλεόραση, 

γιατί μὲ αὐτὰ  τὰ κουτιά θὰ χαζέψουν. Οἱ Πρωτόπλαστοι εἶχαν τὸ διορατικό χάρισμα. 

Αὐτὸ  χάθηκε  μετά  τὴν  πτώση.  Ὅταν  διατηρήσουν  τὰ  παιδιά  τὴν  Χάρη  τοῦ  Ἁγίου 

Βαπτίσματος,  θὰ  ἔχουν  καὶ  διορατικό  χάρισμα,  πνευματική  τηλεόραση.  Θέλει 

προσοχή,  δουλειά  πνευματική.  Οἱ  μανάδες  σήμερα  χάνονται  μὲ  χαμένα  πράγματα 

καὶ μετά: «Τί νὰ κάνω, Πάτερ; Χάνω τὸ παιδί μου!». 

 

Ὁ μοναχός καὶ τὰ σύγχρονα μέσα 

 

– Γέροντα, πῶς πρέπει νὰ χρησιμοποιῆ ὁ μοναχός τὰ σύγχρονα μέσα; 

–  Νὰ  κοιτάξη  νὰ  ἔχη  πάντα  λίγο  κατώτερο  ἀπὸ  αὐτὸ  ποὺ  χρησιμοποιεῖ  ὁ 

κόσμος. Ἐμένα μὲ ἀναπαύει νὰ χρησιμοποιῶ τὰ ξύλα γιὰ ζέστη, γιὰ μαγείρευμα καὶ 

γιὰ ἐργόχειρο. Ὅταν ὅμως ἔτσι ποὺ πᾶνε μὲ τὸ ἐμπόριο τῶν δασῶν μᾶς ἐξαφανίσουν 

τὰ  ξύλα  καὶ  θὰ  εἶναι  δυσεύρετα,  τότε  θὰ  χρησιμοποιήσω  τὸ  κατώτερο  ποὺ  θὰ 

χρησιμοποιῆ  ὁ  κόσμος,  σόμπα  πετρελαίου  ἤ  δὲν  ξέρω  τί  ἄλλο  θὰ  εἶναι  φθηνό  καὶ 

ταπεινό γιὰ θέρμανση, γκαζιέρα γιὰ τὸ ἐργόχειρο κ.λπ. 

– Πῶς μπορεῖ νὰ διακρίνει κανεὶς μέχρι ποιό σημεῖο εἶναι κάτι ἀπαραίτητο σʹ 

ἕνα Κοινόβιο; 

– Ἄν σκέφτεται κανεὶς μοναχικά, μπορεῖ νὰ τὸ βρῆ. Ἄν δὲν σκέφτεται μοναχικά, 

ὅλα ἀπαραίτητα  εἶναι  καὶ μετά γίνεται κοσμικός καὶ  χειρότερος ἀπὸ κοσμικός. Σάν 

μοναχοί  θὰ  πρέπη  νὰ  ζήσουμε  τουλάχιστον  λίγο  κατώτερα  ἀπʹ  ὅ,τι  στὸν  κόσμο  ἤ 

τουλάχιστον ὅπως ζούσαμε στὸν κόσμο. Ὄχι νὰ ἔχω καλύτερα πράγματα ἀπὸ αὐτὰ  

ποὺ  εἶχα στὸ σπίτι μου.  Τὸ Μοναστήρι κανονικά πρέπει  νὰ  εἶναι πιὸ φτωχό ἀπὸ  τὸ 

σπίτι μου. Αὐτὸ βοηθάει  ἐσωτερικά  τὸν μοναχό καὶ  βοηθάει  καὶ  τὸν κόσμο.  Τὰ  ἔχει 

κανονίσει ἔτσι ὁ Θεός, νὰ μή βρίσκουν ἀνάπαυση σʹ αὐτὰ  τὰ πράγματα οἱ ἄνθρωποι. 

Ἄν τούς λαϊκούς τους βασανίζη αὐτή ἡ ἐξέλιξη ἡ κοσμική, πόσο μᾶλλον τὸν μοναχό! 

Ἄν βρισκόμουν σʹ ἕνα πλούσιο σπίτι καὶ μοῦ ἔλεγε ὁ νοικοκύρης, «ποῦ θέλεις νὰ σὲ 

φιλοξενήσω,  γιὰ  νὰ  εὐχαριστηθῆς,  στὸ  σαλόνι  μὲ  τὰ  ἐπίσημα  ἔπιπλα  ἤ  σʹ  ἕναν 
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σταῦλο ποῦ ἔχω μὲ κάνα‐δυὸ κατσίκες;»,  εἰλικρινά σᾶς λέω,  ἐκεῖ στὸν σταῦλο μὲ τὰ 

κατσίκια θὰ ἐνίωθα μεγαλύτερη ἀνάπαυση. Γιατί, ὅταν ξεκίνησα γιὰ καλόγερος, δὲν 

ἔφυγα ἀπὸ τὸν κόσμο, γιὰ νὰ βρῶ καλύτερο σπίτι, νὰ βρῶ παλάτι. Ξεκίνησα γιὰ κάτι 

χειρότερο  ἀπὸ  αὐτὸ  ποὺ  εἶχα.  Ἀλλιῶς  δὲν  κάνω  τίποτε  γιὰ  τὸν  Χριστό.  Ἀλλά  ἡ 

σημερινή λογική εἶναι αὐτή: «Καλά, θὰ μοῦ ποῦν, ἄν μείνης σὲ  ἕνα παλάτι, σὲ τί θὰ 

βλάψη τὴν ψυχή σου; Ἐκεῖ στὸν στὰυλο θὰ μυρίζη ἄσχημα, ἐνῶ στὸ παλάτι θὰ ἔχη καὶ 

μία εὐωδία, θὰ μπορῆς νὰ κάνης καὶ καμμιά μετανοια». Πρέπει νὰ ὑπάρχη αἰσθητήριο 

πνευματικό. Βλέπεις, στὴν πυξίδα ἔχει καὶ τὸ ἕνα βέλος μαγνήτη καὶ τὸ ἄλλο μαγνήτη 

καὶ γυρίζει. Ὁ Χριστός ἔχει μαγνήτη, ἀλλὰ πρέπει κι ἐμεῖς νὰ πάρουμε λίγο μαγνήτη, 

γιὰ νὰ γυρίζουμε πρὸς τὸν Χριστό. 

Παλιά τί δυσκολίες ὑπῆρχαν στὰ Κοινόβια! Θυμᾶμαι, στὴν κουζίνα εἶχαν ἕνα 

καζάνι  μεγάλο  καὶ  εἶχαν  τὴν  μανέλλα,  γιὰ  νὰ  τὸ  σηκώνουν.  Μὲ  τὰ  ξύλα  ἀναβαν 

φωτιά, γιὰ νὰ μαγειρέψουν. Πότε δυνατή φωτιά, πότε σιγανή, κολλοῦσαν τὰ φαγητά. 

Ὅταν κολλοῦσαν τὰ ψάρια, εἶχαν μία ἀτσαλόσκουπα, γιὰ νὰ τὰ ξεκολλοῦν. Ἄντε νὰ 

μαζεύουμε μετά τὴν στὰχτη ἀπὸ τὴν φωτιά, νὰ τὴν βάζουμε σʹ  ἕνα πιθάρι ποὺ εἶχε 

μία τρύπα ἀπὸ κάτω, νὰ ρίχνουμε νερό νὰ κατασταλάξη ἡ ἀλισίβα, γιὰ νὰ πλύνουμε 

τὰ  πιάτα.  Τὰ  χέρια  γίνονταν  χάλια.  Καὶ  τὸ  νερό  τὸ  ἀνεβάζαμε  μὲ  τὸ  μαγγάνι  στὸ 

ἀρχονταρίκι.  Μερικά  πράγματα  ποὺ  γίνονται  σήμερα  στὰ  Μοναστήρια,  δὲν 

δικαιολογοῦνται. Εἶδα σʹ ἕνα Μοναστήρι νὰ κόβουν τὸ ψωμί μὲ μηχανή. Δὲν ταιριάζει! 

Νὰ  εἶναι  ἕνας  ἄρρωστος  ἤ  φιλάσθενος,  ποὺ  δὲν  μπορεῖ  νὰ  κόψη  τὸ  ψωμί  μὲ  τὸ 

μαχαίρι,  καὶ  εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ κόψη,  γιατί  δὲν ὑπάρχει ἄλλος,  τότε  ἐκεῖνος,  τέλος 

πάντων, δικαιολογεῖται. Ἀλλά νὰ βλέπης τώρα ἕναν γεροδεμένο νὰ κόβη τὸ ψωμί μὲ 

τὴν ρόδα! Αὐτός μπορεῖ νὰ δουλέψη κομπρεσέρ καὶ παίρνει τὴν ρόδα, γιὰ νὰ κόψη τὸ 

ψωμί, καὶ τὸ θεωρεῖ κατόρθωμα! 

Κοιτάξτε  στὰ  πνευματικά  νὰ  προπορεύεσθε.  Μή  χαίρεσθε  μʹ  αὐτὰ    τὰ 

πράγματα,  μηχανές,  εὐκολίες  κ.λπ.  Ἄν  φύγη  ἀπὸ  τὸν  Μοναχισμό  τὸ  πνεῦμα  τῆς 

ἀσκήσεως, δὲν ἔχει νόημα μετά ἡ μοναχική ζωή. Ἄν βάζουμε τὴν εὐκολία πάνω ἀπὸ 

τὴν καλογερική, δὲν θὰ κάνουμε προκοπή. Ὁ μοναχός ἀποφεύγει τὶς εὐκολίες, γιατί 

δὲν τὸν βοηθᾶνε πνευματικά. Στὴν κοσμική ζωή δυσκολεύονται οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὶς 

εὐκολίες  τὶς  πολλές.  Στὸν  μοναχό,  ἀκόμη  καὶ  ἄν  ἔβρισκε  σʹ  αὐτὰ    ἀνάπαυση,  δὲν 

ταιριάζει ἡ εὐκολία. Νὰ μή ζητοῦμε ἀνέσεις. Τὴν ἐποχή ποὺ ἔζησε ὁ Μέγας Ἀρσένιος 

δὲν ὑπῆρχαν οὔτε λούξ οὔτε τίποτε ἄλλο, ὑπῆρχαν ἐπίσημοι φανοί στὰ ἀνάκτορα μὲ 

λάδι πολύ λεπτό. Δὲν μποροῦσε νὰ φέρη ἕναν τέτοιο φανό στὴν ἔρημο; Ἀλλά δὲν τὸ 

ἔκανε. Εἶχε ἕνα φιτίλι ἤ βαμβάκι καὶ λάδι ἀπʹ αὐτὰ  τὰ σπορέλαια, ὅ,τι εἶχαν τότε, καὶ 

αὐτὸ χρησιμοποιοῦσε80. 

Στὸ διακόνημα πολλές φορές δικαιολογοῦμε τὸν ἑαυτό μας νὰ ἔχουμε μηχανές 

ἤ διάφορες ἄλλες εὐκολίες, γιὰ νὰ γίνη γρήγορα ἡ δουλειά καὶ νὰ ἀξιοποιηθῆ δῆθεν ὁ 

χρόνος  μας  στὰ  πνευματικά,  καὶ  τελικά  ζοῦμε  πολυμέριμνη  ζωή,  μὲ  ἄγχος,  σάν 

κοσμικοί καὶ ὄχι σάν καλόγεροι. Ὅταν πῆγαν σʹ ἕνα Μοναστήρι μερικοί νέοι μοναχοί, 

                                                 
80. Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Μέγας  (354) καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη. Ἦταν μέγας κατὰ τὴν 

σοφία καὶ  τὴν ἀρετή. Ὀνομαζόταν «πατήρ Βασιλέων»,  γιατί  ὁ αὐτοκράτορας Θεοδόσιος  τοῦ 

ἀνέθεσε τὴν μόρφωση τῶν δύο παιδιῶν του. Τὸ 394 μετά ἀπὸ θεία πληροφορία ἀναχωρεῖ γιὰ 

τὴν  ἔρημό  της Αἰγύπτου.  Ἄν  καὶ  εἶχε  ζήσει  στὰ  ἀνάκτορα,  διακρίθηκε ὡς  μοναχός  γιὰ  τὴν 

μεγάλη αὐστηρότητα καὶ τὴν σκληραγωγία του. 
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τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ ἔκαναν, ἦταν νὰ πάρουν ταχυβραστῆρες, γιὰ νὰ ἔχουν χρόνο 

νὰ κάνουν πνευματικά, καὶ μετά κάθονταν μὲ τὶς ὧρες καὶ κουβεντίαζαν. Δὲν εἶναι 

δηλαδή ὅτι τὶς εὐκολίες θὰ τὶς χρησιμοποιήσουν, γιὰ νὰ κερδίσουν χρόνο καὶ νὰ τὸν 

ἀξιοποιήσουν  στὰ  πνευματικά.  Σήμερα  μὲ  τὶς  εὐκολίες  κερδίζουν  χρόνο,  καὶ  χρόνο 

γιὰ προσευχή δὲν ἔχουν. 

–  Γέροντα, ἄκουσα νὰ λένε ὅτι καὶ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης ἦταν προ‐

οδευτικός! 

–  Ναί,  ἦταν  προοδευτικός!  Τέτοιου  εἴδους  προοδευτικότητα  εἶχε  σάν  τὴν 

σημερινή!...  Ἄς  διαβάσουν  τὸν  βίο  τοῦ  Ἁγίου  Ἀθανασίου.  Ἄχ,  εἶχαν  φθάσει  τούς 

ὀκτακόσιους, τούς χίλιους οἱ μοναχοί, καὶ πόσος κόσμος πήγαινε γιὰ βοήθεια! Πόσοι 

φτωχοί, νηστικοί πήγαιναν νὰ φᾶνε ψωμί,  νὰ φιλοξενηθοῦν στὴν Λαύρα! Γιὰ νὰ τὰ 

βγάλη πέρα ὁ Ἅγιος εἶχε πάρει δυὸ βόδια γιὰ τὸν μύλο ἄς πάρουν καὶ αὐτοί σήμερα 

βόδια! Ἀναγκάσθηκε νὰ κάνη φοῦρνο, σύγχρονο γιὰ τὴν ἐποχή του, γιὰ νὰ δίνη ψωμί 

στούς ἀνθρώπους. Οἱ βυζαντινοί αὐτοκράτορες τὰ Μοναστήρια τὰ εἶχαν προικίσει μὲ 

περιουσίες, γιατί ἦταν σάν Φιλανθρωπικά Ἱδρύματα. Τὰ Μοναστήρια τὰ ἐφτίαχναν, 

γιὰ  νὰ  βοηθιέται  πνευματικά  καὶ  ὑλικά  ὁ  κόσμος.  Γιʹ  αὐτὸ  ἔδιναν  δωρεές  οἱ 

αὐτοκράτορες. 

Πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι ὅλα θὰ χαθοῦν καὶ θὰ παρουσιασθοῦμε μπροστὰ 

στὸν  Θεό  χρεωμένοι,  ἐμεῖς  κανονικά  οἱ  μοναχοί  ἔπρεπε  νὰ  ἔχουμε  ὄχι  αὐτὰ    ποὺ 

πετᾶνε  οἱ  σημερινοί  ἄνθρωποι,  ἀλλὰ  ἐκεῖνα  τὰ  ἄχρηστα  ποὺ  πετοῦσαν  τὴν  παλιά 

ἐποχή  οἱ  πλούσιοι  στούς  λάκκους.  Δύο  πράγματα  νὰ  θυμάστε,  πρῶτα  ὅτι  θὰ 

πεθάνουμε,  ὕστερα  ὅτι  ἴσως  πεθάνουμε  ὄχι  μὲ  φυσιολογικό  θάνατο,  καὶ  πρέπει  νὰ 

εἶστε ἕτοιμες νὰ πεθάνετε μὲ ἀφύσικο θάνατο. Ἄν θυμάστε αὐτὰ  τὰ δύο, ὅλα θὰ πᾶνε 

καλά καὶ ἀπὸ πνευματική πλευρά καὶ ἀπὸ κάθε ἄλλη πλευρά. Ὅλα μετά βρίσκουν 

τὸν δρόμο τους. 

 

Ἡ στέρηση πολύ βοηθάει 

 

– Γέροντα, γιατί σήμερα ὁ κόσμος ταλαιπωρεῖται τόσο πολύ; 

– Γιατί ἀποφεύγει τὸν κόπο. Αὐτή ἡ ἄνεση εἶναι ποὺ τὸν ἀρρωσταίνει καὶ τὸν 

ταλαιπωρεῖ.  Οἱ  εὐκολίες  στὴν  ἐποχή  μᾶς  ἔχουν  ἀποβλακώσει  τὸν  κόσμο.  Αὐτή  ἡ 

μαλθακότητα σήμερα ἔχει φέρει καὶ  τὶς πολλές ἀρρώστιες. Παλιά τί  τραβοῦσαν γιὰ 

νὰ  ἁλωνίσουν!  Τί  κόπος,  ἀλλὰ  καὶ  τί  γλυκό  ἦταν  τὸ  ψωμί!  Ποῦ  νὰ  ἔβλεπες  ψωμί 

πεταμένο!  Ἄν  εὕρισκες  κανένα  κομματάκι,  τὸ  μάζευες  καὶ  τὸ  ἀσπαζόσουν.  Ὅσοι 

πέρασαν Κατοχή βλέπουν ἕνα κομμάτι ψωμί καὶ τὸ βάζουν στὴν ἄκρη, ἐνῶ οἱ ἄλλοι 

τὸ πετοῦν, δὲν καταλαβαίνουν τὴν ἀξία του. Πετᾶνε κομμάτια ψωμί στὰ σκουπίδια, 

δὲν τὸ ἐκτιμοῦν. Οὔτε ἕνα «δόξα σοί ὁ Θεός» δὲν λένε οἱ περισσότεροι γιὰ τὶς εὐλογίες 

ποὺ δίνει ὁ Θεός. Σήμερα ὅλα γίνονται μὲ ἄνεση. 

Ἡ στέρηση πολύ βοηθάει. Ὅταν στεροῦνται κάτι οἱ ἄνθρωποι, τότε μποροῦν νὰ 

ἀναγνωρίσουν  τὴν  ἀξία  του.  Ὅσοι  στεροῦνται  μὲ  ἐπίγνωση,  μὲ  διάκριση,  μὲ 

ταπείνωση,  γιὰ  τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, αἰσθάνονται  τὴν πνευματική χαρά. Ἄν π.χ. 

κάποιος  πῆ,  «δὲν  θὰ  πιῶ  νερό  σήμερα,  γιατί  ὁ  τάδε  εἶναι  ἄρρωστος,  Θεέ  μου,  δὲν 

μπορῶ νὰ κάνω τίποτε περισσότερο» καὶ τὸ κάνη, ὁ Θεὸς θὰ τὸν ποτίση ὄχι μὲ νερό 

ἀλλὰ  μὲ  λεμονάδα  πνευματική,  μὲ  θεϊκή  παρηγοριά.  Οἱ  ταλαιπωρημένοι,  μία 
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παραμικρή  βοήθεια  νὰ  τούς  προσφέρη  κανείς,  ἔχουν  πολλή  εὐγνωμοσύνη.  Ἕνα 

ἀρχοντόπουλο  καλομαθημένο,  ὅλα  τὰ  χατήρια  νὰ  τοῦ  κάνουν  οἱ  γονεῖς  του,  τίποτε 

δὲν  τὸ  εὐχαριστεῖ.  Μπορεῖ  νὰ  τὰ  ἔχη  ὅλα  καὶ  βασανισμένο  νὰ  εἶναι.  Τὰ  κάνει  ὅλα 

γυαλιά‐καρφιά.  Ἐνῶ  μερικά  παιδάκια,  τὰ  καημένα,  γιὰ  τὴν  παραμικρή  βοήθεια 

αἰσθάνονται μεγάλη εὐγνωμοσύνη. Ἄν ἕνας φίλος βρεθῆ νὰ τούς βάλη τὰ ναῦλα γιὰ 

τὸ  Ἅγιον  Ὅρος,  πόσο  εὐγνωμονοῦν  καὶ  αὐτόν  καὶ  τὸν  Χριστό!  Ἀκοῦς  πολλά 

πλουσιόπαιδα  νὰ  λένε:  «Τάχουμε  ὅλα,  γιατί  νὰ  τάχουμε  ὅλα;».  Γκρινιάζουν,  γιατί 

καλοπερνοῦν,  ἀντί  νὰ  εὐγνωμονοῦν  τὸν  Θεό  καὶ  νὰ  βοηθοῦν  καὶ  κανέναν  φτωχό! 

Αὐτή εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀχαριστία! Νιώθουν κενό, γιατί δὲν τούς λείπει τίποτε ἀπὸ 

τὰ ὑλικά. Τὰ βάζουν καὶ μὲ τούς γονεῖς, γιατί τούς τὰ ἔχουν ὅλα ἕτοιμα, καὶ φεύγουν 

ἀπὸ  τὸ  σπίτι  καὶ  γυρίζουν  μὲ  ἕνα  γυλιό  στὴν  πλάτη.  Καὶ  οἱ  γονεῖς  νὰ  τὰ  δίνουν 

χρήματα,  νὰ  τούς  πάρουν  τηλέφωνο,  γιὰ  νὰ  μήν  ἀνησυχοῦν,  καὶ  ἐκεῖνα  νὰ 

ἀδιαφοροῦν. Καὶ τελικά καταλήγουν οἱ γονεῖς νὰ τὰ ψάχνουν. Ἕνα παλληκάρι τὰ εἶχε 

ὅλα,  ἀλλὰ  δὲν  ἦταν  εὐχαριστημένο  μὲ  τίποτε.  Ἔφυγε  κρυφά  ἀπὸ  τὸ  σπίτι  καὶ 

κοιμόταν μέσα στὰ τραῖνα, γιὰ νὰ ταλαιπωρηθῆ. Καὶ ἦταν καὶ ἀπὸ καλή οἰκογένεια! 

Ἐνῶ, ἄν εἶχε μία δουλειά καὶ ζοῦσε μὲ τὸν ἱδρώτα του, θὰ εἶχε νόημα ὁ κόπος του καὶ 

θὰ ἦταν ἀναπαυμένο καὶ θὰ δοξολογοῦσε τὸν Θεό.  

Σήμερα  οἱ  πιὸ  πολλοί  δὲν  στεροῦνται,  γιʹ  αὐτὸ  δὲν  ἔχουν  φιλότιμο.  Ἄν  δὲν 

κοπιάζη κανείς, δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτιμήση καὶ τὸν κόπο τῶν ἄλλων. Τί νόημα ἔχει λ.χ. 

νὰ  ζητᾶς  ἐπάγγελμα ἄνετο,  νὰ βγάζης χρήματα καὶ μετά νὰ  ζητᾶς  ταλαιπωρία; Οἱ 

Σουηδοί, ποὺ παίρνουν γιὰ ὅλα ἐπίδομα ἀπὸ τὸ κράτος καὶ δὲν κοπιάζουν, γυρίζουν 

στούς  δρόμους.  Κοπιάζουν  γιὰ  τὸν  ἀέρα,  νιώθουν  ἄγχος,  γιατί  ἔχουν  ἐκτροχιασθῆ 

πνευματικά, ὅπως οἱ ρόδες πού, ὅταν βγοῦν ἀπὸ τὸν ἄξονα, τρέχουν στὸν δρόμο χωρίς 

σκοπό καὶ καταλήγουν στὸν γκρεμό. 

 

Οἱ πολλές εὐκολίες ἀχρηστεύουν τὸν ἄνθρωπο 

 

Ὁ  κόσμος  κοιτάζει  τὴν  ὀμορφιά  σήμερα  καὶ  ἔτσι  ξεγελιέται,  μὲ  τὴν  ὀμορφιά. 

Τούς Εὐρωπαίους81 τούς βοηθάει αὐτό, συνέχεια μὲ τὰ κατσαβίδια φτιάχνουν ὄμορφα, 

καινούργια  πράγματα,  δῆθεν  πιὸ  πρακτικά,  γιὰ  νὰ  μήν  κουνοῦν  τὰ  χέρια  τούς  οἱ 

ἄνθρωποι. Παλιά μὲ τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦσαν στὴν ἐργασία τούς οἱ ἄνθρωποι, 

δυνάμωναν. Τώρα μὲ τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦν, χρειάζεται νὰ κάνουν μετά φυσιο‐

θεραπεία,  μασάζ.  Οἱ  γιατροί  ἐξασκοῦνται  στὸ  μασάζ  τώρα!  Βλέπεις  σήμερα 

μαραγκούς μὲ κάτι κοιλιές! Ποῦ νὰ εὕρισκες παλιά μαραγκό μὲ κοιλιά! Γιατί μὲ τὴν 

πλάνη ποῦ πήγαινε πέρα‐δώθε κοιλιές θὰ ἔμεναν; 

Οἱ  πολλές  εὐκολίες,  ὅταν  ξεπερνοῦν  τὰ  ὅρια,  τὸν  ἀχρηστεύουν  τὸν  ἄνθρωπο 

καὶ τεμπελιάζει. Ἐνῶ μπορεῖ νὰ γυρίση κάτι μὲ τὸ χέρι, σοῦ λέει: «Ὄχι, καλύτερα νὰ 

πατήσω ἕνα κουμπί  καὶ  νὰ γυρίση μόνο  τού»! Ὅταν συνηθίζη κανεὶς μὲ  τὸ  εὔκολο, 

θέλει ὅλο εὔκολα μετά. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι θέλουν νὰ δουλεύουν λίγο καὶ νὰ πλη‐

ρώνονται πολύ. Ἄν γίνεται νὰ μή δουλεύουν καὶ καθόλου, ἀκόμη καλύτερα! Αὐτὸ τὸ 

πνεῦμα  ἔχει  προχωρήσει  καὶ  στὴν  πνευματική  ζωή,  θέλουμε  νὰ  ἁγιάσουμε  δίχως 

κόπο. 

                                                 
81. Ὁ Γέροντας, ὅταν ἀναφέρεται στούς Εὐρωπαίους καὶ στὴν Δύση, δὲν ὑποτιμᾶ τούς 

λαούς αὐτούς, ἀλλὰ θέλει νὰ χτυπήση τὸ ὀρθολογιστικό καὶ ἀθεϊστικό πνεῦμα. 
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Καὶ  οἱ  περισσότεροι  ποὺ  εἶναι  εὐαίσθητοι  στὴν  ὑγεία  εἶναι  ἀπὸ  τὴν 

καλοπέραση.  Ἄν  γίνη  ἕνας  πόλεμος,  ἔτσι  ὅπως  εἶναι  καλομαθημένοι  οἱ  ἄνθρωποι, 

πῶς θὰ ἀντέξουν; παλιά  τουλάχιστον ἦταν καὶ σκληραγωγημένος ὁ κόσμος,  ἀκόμη 

καὶ  τὰ παιδιά,  καὶ ἄντεξαν.  Τώρα θέλουν βιταμίνες B, C, D  καὶ...  μερσεντές,  γιὰ  νὰ 

ζήσουν! Βλέπεις, καὶ ἕνα ἀτροφικό παιδί, ἄν ἐργασθῆ, δυναμώνουν τὰ μπράτσα του. 

Πολλοί  γονεῖς  ἔρχονται  καὶ  μοῦ  λένε:  «Εἶναι  παράλυτο  τὸ  παιδί  μού»,  ἐνῶ  στὴν 

πραγματικότητα ἔχει μία εὐαισθησία στὰ πόδια. Ἐκεῖνοι τὸ ταΐζουν, αὐτὸ κάθεται, τὸ 

ταΐζουν,  κάθεται.  Ὅσο  κάθεται,  τόσο  τὰ  πόδια  γίνονται  πιὸ  ἀτροφικά  καὶ  μετά 

καταλήγει στὸ καροτσάκι: «Κάνε προσευχή, μοῦ λένε, τὸ παιδί μου εἶναι παραλυτο». 

Τώρα ποιός εἶναι παράλυτος, τὸ παιδί ἤ οἱ γονεῖς; Τούς λέω νὰ τὰ δίνουν τροφές ποὺ 

δὲν παχαίνουν, νὰ τὰ βάζουν νὰ περπατοῦν λίγο. Μετά πέφτει τὸ βάρος καὶ κινοῦνται 

σιγά‐σιγὰ  πιὸ φυσιολογικά, μέχρι ποὺ παίζουν καὶ ποδόσφαιρο! Ὁ Θεὸς θὰ βοηθήση 

τὰ  πραγματικά  παράλυτα  παιδιά,  ποὺ  δὲν  βοηθιοῦνται  ἀνθρωπίνως.  Ἕνα  παιδάκι 

στὴν Κόνιτσα, πολύ ἀνάποδο, εἶχε καή ἀπὸ βόμβα. Τὸ ποδαράκι τοῦ εἶχε μαζευτῆ καὶ 

δὲν μποροῦσε νὰ τὸ τεντώση. Ἐπειδή ὅμως δὲν ἡσύχαζε καὶ ἀπὸ τὴν ζωηράδα τοῦ τὸ 

κουνοῦσε  συνέχεια,  τέντωσαν  τὰ  νεῦρα  καὶ  ἔγινε  καλά.  Πῆγε  καὶ  ἀντάρτης  στὸν 

Ζέρβα! 

Καὶ  ἐγώ,  ὅταν  πιάστηκε  τὸ  πόδι  μου  ἀπὸ  ἰσχιαλγία,  ἔκανα  τὰ  κομποσχοίνια 

περπατώντας  καὶ  δυνάμωσε. Ἡ  κίνηση πολλές φορές  βοηθάει.  Ἄν  ἀρρωστήσω  δυὸ‐

τρεῖς  μέρες  καὶ  δὲν  μπορῶ  νὰ  κινηθῶ,  λέω:  «Βοήθησε  μὲ,  Θεέ  μου,  λίγο  μόνο  νὰ 

σηκωθῶ,  νὰ  κινηθῶ,  καὶ  ὕστερα θὰ  τὰ βολέψω... Θὰ πάω νὰ κόψω ξύλα».  Γιατί,  ἄν 

παραμείνω ξαπλωμένος, θὰ γίνω χειρότερα. Γιʹ αὐτό, μόλις βρῶ λίγο κουράγιο, καὶ νὰ 

εἶναι ἀκόμη κρυωμένος,  ζορίζομαι  καὶ  σηκώνομαι  νὰ κόψω κανένα  ξύλο. Ντύνομαι 

γερά,  ἱδρώνω,  καὶ  φεύγει  τὸ  κρύωμα.  Ξέρω,  φυσικά,  ὅτι  μὲ  τὴν  ξάπλα  εἶναι  πιὸ 

ἀναπαυτικά,  ἀλλὰ  ζορίζω  τὸν  ἑαυτό  μου  καὶ  σηκώνομαι,  καὶ  φεύγουν  ὅλα.  Νά, 

βλέπω, ὅταν ἔχω κόσμο καὶ κάθωμαι στὸ κούτσουρο, πιάνομαι. Μπορῶ νὰ πάρω ἕνα 

στρωσιδάκι καὶ νὰ βάλω – ἀλλὰ ποῦ νὰ βρεῖς μετά γιὰ ὅλους. Γιʹ αὐτὸ ὕστερ κάνω μία 

ὥρα κομποσχοίνι τὴν νύχτα περπατώντας. Καὶ ἐπειδή ἔχω πρόβλημα κάτω στὰ πόδια 

ποὺ κατεβαίνει τὸ αἷμα, μετά τεντώνω καὶ λίγο τὰ πόδια μου. Ἄν ἀφήσω τὸν ἑαυτό 

μου  ἔτσι,  πρέπει  νὰ  μὲ  ὑπηρετοῦν.  Ἐνῶ  τώρα  ὑπηρετῶ  τὸν  κόσμο.  Καταλάβατε;  Γιʹ 

αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος νὰ μήν χαίρεται τὸ ξάπλωμα, γιατί δὲν βοηθάει.  

– Γέροντα, ἡ ἄνεση πάντοτε βλάπτει; 

– Ναί,  ἐκεῖ κοντά στὸ Καλύβι μου εἶναι  ἕνας Κύπριος μοναχός,  ὁ Γερό‐Ἰωσήφ 

ἀπὸ  τὴν  Καρπασία.  Εἶναι  ἑκατόν  ἔξι  χρονῶν82  καὶ  ἐξυπηρετεῖται  ἀκόμη  μόνος  του. 

Ποῦ  στὸν  κόσμο  σήμερα!  Μερικοί  συνταξιοῦχοι  δὲν  μποροῦν  νὰ  περπατήσουν. 

Ἀδυνατίζουν  τὰ  πόδια  τους,  παχαίνουν  κιόλας  ἀπὸ  τὸ  καθισιό  καὶ  ἀχρηστεύονται. 

Ἐνῶ,  ἄν  ἔκαναν  κάτι,  πολύ θὰ  βοηθιόνταν.  Τὸν  Γερό‐Ἰωσήφ  τὸν πῆραν στὴν Μονή 

Βατοπεδίου. Τὸν ἔπλυναν, τὸν ἔλουσαν, τὸν περιποιήθηκαν, ἀλλὰ ἐκεῖνος τούς εἶπε: 

«Μόλις ἦρθα ἐδῶ, ἀρρώστησα. Ἐσεῖς μʹ ἀρρωστήσατε. Νὰ μὲ πάτε στὸ Καλύβι μου νὰ 

πεθάνω». Ἀναγκάσθηκαν καὶ τὸν πῆγαν πίσω. Πῆγα μία μέρα νὰ τὸν δῶ. «Τι γίνεται; 

τοῦ  λέω.  Ἔμαθα  πῆγες  στὸ  Μοναστήρι».  «Ναί,  πῆγα,  μοῦ  λέει.  Μὲ  πῆραν  μὲ  τὸ 

αὐτοκίνητο, μὲ πῆγαν κάτω, μʹ ἔλουσαν, μὲ καθάρισαν, μὲ περιποιήθηκαν, ἀλλὰ ἐγώ 

ἀρρώστησα.  «Νὰ  μὲ  πάτε  πίσω»,  τούς  εἶπα.  Μόλις  ἔφθασα  ἐδῶ,  ἔγινα  καλά!».  Δὲν 

                                                 
82. Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1990 
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βλέπει καὶ πλέκει κομποσχοίνια. Μία φορά ποὺ τοῦ ἔστειλα λίγο φιδέ, εἶπε: «Τί, γιὰ 

χτικιάρικο μὲ πέρασε ὁ Γερό‐Παΐσιος καὶ μοῦ στέλνει φιδέ;». Τρώει φασόλια, ρεβίθια, 

κουκιά.  Ἔχει  τέτοια  ὑγεία!  Παλληκάρι  εἶναι!  Μὲ  δύο  μπαστούνια  περπατάει  καὶ 

πηγαίνει καὶ μαζεύει χόρτα μὲ δυὸ μπαστούνια. Σπέρνει κοκκάρι, κουβαλάει νερό νὰ 

πλύνη  τὰ  ροῦχα  του,  τὸ  κεφάλι  του.  Νὰ  διαβάση  μετά  τὴν  Ἀκολουθία  του,  τὰ 

Ψαλτήρια,  νὰ  κάνη  τὸν  κανόνα  του,  τὴν  εὐχή.  Νὰ  δῆτε,  πῆρε  μάστορες  νὰ  τοῦ 

φτιάξουν τὴν σκεπή καὶ πῆγε μὲ τὰ δυὸ μπαστούνια νὰ ἀνεβῆ στὴν σκάλα νὰ δή τί 

κάνουν.  «Κατέβα  κάτω!»,  τοῦ  λένε.  «Όχι,  θʹ  ἀνέβω,  τούς  λέει,  νὰ  δῶ  πῶς  τὰ 

φτιάχνετε»! Πολύ ταλαιπωρεῖται. Ξέρετε ὅμως τί χαρὰ νιώθει! Φτερουγίζει ἡ καρδιά 

του!  Τὰ  ροῦχα  τοῦ  οἱ Πατέρες  τὰ παίρνουν  κρυφά νὰ  τὰ πλύνουν.  Τὸν  ρώτησα μία 

φορά: «Ἔ,  τί  κάνεις μὲ  τὰ ροῦχα;». «Μοῦ τὰ παίρνουν,  μοῦ λέει,  πολλές φορές,  ἔτσι 

κρυφά μου τὰ παίρνουν. Τὰ πλένω καὶ ʹγω, βάζω ἐκεῖ αὐτὰ  τὰ «κλίνια»83, τὰ ἀφήνω 

λίγες μέρες στὴν σκάφη καὶ καθαρίζουν»! Βλέπεις μία ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, καὶ οἱ 

ἄλλοι  νὰ  τὰ  ἔχουν ὅλα καὶ  νὰ  ἔχουν καὶ  τὴν φοβία κ.λπ. Μὲ  τὴν περιποίηση αὐτός 

ἀρρώστησε, μὲ τὴν ἐγκατάλειψη ἔγινε καλά. 

Ἡ καλοπέραση δὲν βοηθάει. Ἡ ἄνεση δὲν  εἶναι γιὰ  τὸν μοναχό.  Εἶναι ἀτιμία 

στὴν  ἔρημο. Μπορεῖ  νὰ  εἶσαι  καλομαθημένος,  ὅμως πρέπει  νὰ  σκληραγωγηθῆς,  ἄν 

εἶσαι ὑγιής, διαφορετικά δὲν εἶσαι μοναχός. 

 

 
83. Ἐννοεῖ τὸ ἀπορρυπαντικό «ΚΛΙΝ». 

 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Α’  «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη»   ‐ 86 ‐ 

 

Κεφάλαιο 3 ‐ Ἁπλοποιῆστε τὴν ζωή σας, γιὰ νὰ φύγη τὸ ἄγχος 

 

Ἀπὸ τὴν κοσμική εὐτυχία βγαίνει τὸ κοσμικό ἄγχος 

 

Ὅσο  ἀπομακρύνονται  οἱ  ἄνθρωποι  ἀπὸ  τὴν  φυσική  ζωή,  τὴν  ἁπλή,  καὶ 

προχωροῦν  στὴν  πολυτέλεια,  τόσο  αὐξάνει  καὶ  τὸ  ἀνθρώπινο  ἄγχος.  Καὶ  ὅσο 

ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν Θεό, ἑπόμενο εἶναι νὰ μή βρίσκουν πουθενά ἀνάπαυση. Γιʹ 

αὐτὸ γυρίζουν ἀνήσυχοι ἀκόμη καὶ γύρω ἀπὸ τὸ φεγγάρι –σάν τὸ λουρί τῆς μηχανῆς 

γύρω  ἀπὸ  τὴν  τρελλή  ρόδα84  –,  γιατί  ὁλόκληρος  ὁ  πλανήτης  μας  δὲν  χωράει  τὴν 

πολλή τους ἀνησυχία. 

                                                

Ἀπὸ  τὴν  κοσμική  καλοπέραση,  ἀπὸ  τὴν  κοσμική  εὐτυχία,  βγαίνει  τὸ  κοσμικό 

ἄγχος. Ἡ ἐξωτερική μόρφωση μὲ τὸ ἄγχος ὁδηγεῖ καθημερινῶς ἑκατοντάδες ἀνθρώ‐

πων (ἀκόμη καὶ μικρά παιδιά μὲ ἄγχος) στὶς ψυχαναλύσεις καὶ στούς ψυχιάτρους καὶ 

κτίζει συνεχῶς Ψυχιατρεῖα καὶ μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους, ἐνῶ πολλοί ψυχίατροι οὔτε 

Θεό πιστεύουν οὔτε ψυχή παραδέχονται. Ἑπομένως, πῶς εἶναι δυνατόν αὐτοί οἱ ἄν‐

θρωποι  νὰ  βοηθήσουν ψυχές,  ἀφοῦ  καὶ  οἱ  ἴδιοι  εἶναι  γεμάτοι  ἀπὸ ἄγχος; Πῶς  εἶναι 

δυνατόν  ὁ  ἄνθρωπος  νὰ  παρηγορηθῆ  ἀληθινά,  ἄν  δὲν  πιστέψη  στὸν  Θεό  καὶ  στὴν 

ἀληθινή ζωή, τὴν μετά θάνατον, τὴν αἰώνια; Ὅταν συλλάβη ὁ ἄνθρωπος τὸ βαθύτερο 

νόημα  τῆς  ζωῆς  τῆς  ἀληθινῆς,  τότε  φεύγει  ὅλο  τὸ  ἄγχος  του  καὶ  ἔρχεται  ἡ  θεία 

παρηγοριά,  καὶ  θεραπεύεται.  Ἄν  πήγαινε  κανεὶς  στὸ Ψυχιατρεῖο  καὶ  διάβαζε  στούς 

ἀσθενεῖς  τὸν  Ἀββᾶ  Ἰσαάκ,  θὰ  γίνονταν  καλά  ὅσοι  πιστεύουν  στὸν  Θεό,  γιατί  θὰ 

γνώριζαν τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς. 

Πᾶνε νὰ ἠρεμήσουν οἱ ἄνθρωποι εἴτε μὲ ἠρεμιστικά εἴτε μὲ θεωρίες γιόγκα, καὶ 

τὴν  πραγματική  ἠρεμία,  ποὺ  ἔρχεται,  ὅταν  ταπεινωθῆ  ὁ  ἄνθρωπος,  δὲν  τὴν 

ἐπιδιώκουν, γιὰ νὰ ἔρθη ἡ θεία παρηγοριά μέσα τους. Καὶ οἱ διάφοροι τουρίστες, ποὺ 

ἔρχονται ἀπὸ ξένες χῶρες καὶ περπατοῦν στούς δρόμους, μέσα στὸν ἥλιο, στὴν ζέστη, 

μέσα  στὴν  σκόνη,  μέσα  σὲ  τόση  φασαρία,  σκέψου  πόσο  ὑποφέρουν!  Τί  ζόρισμα,  τί 

σφίξιμο  ἐσωτερικό  ἔχουν,  ὥστε  τὸ  σκάσιμο  αὐτὸ  τὸ  ἐξωτερικό  τὸ  θεωροῦν  ἀνάσα! 

Πόσο τούς διώχνει ὁ ἐαυτός τους, ποὺ θεωροῦν ἀνάπαυση ὅλη αὐτήν τὴν ταλαιπωρία! 

Ὅταν δοῦμε ἄνθρωπο μὲ μεγάλο ἄγχος, στενοχώρια καὶ λύπη, ἐνῶ τὰ ἔχει ὅλα 

–  τίποτε  δὲν  τοῦ  λείπει  –,  πρέπει  νὰ  γνωρίζουμε  ὅτι  τοῦ  λείπει  ὁ  Θεός.  Τελικά,  οἱ 

ἄνθρωποι βασανίζονται καὶ ἀπὸ τὸν πλοῦτο, γιατί τὰ ὑλικά ἀγαθά δὲν τούς γεμίζουν, 

εἶναι  διπλό  βάσανο.  Ξέρω ἀνθρώπους  πλούσιους,  ποὺ  τὰ  ἔχουν  ὅλα,  δὲν  ἔχουν  καὶ 

παιδιά  καὶ  βασανίζονται.  Βαριοῦνται  ποὺ  κοιμοῦνται,  βαριοῦνται  νὰ  περπατήσουν, 

βασανίζονται ἀπὸ ὅλα. «Εντάξει, ἀφοῦ ἔχεις ἐλεύθερο χρόνο, λέω σὲ κάποιον, Κάνε 

πνευματικά. Διάβασε μία Ὥρα, διάβασε λίγο ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο». «Δὲν μπορῶ», λέει. 

«Κάνε ἕνα καλό, πήγαινε σὲ κανένα νοσοκομεῖο καὶ δές κανέναν ἄρρωστο». «Ποὺ νὰ 

πάω ὡς ἐκεῖ, σοῦ λέει, καὶ τί θὰ βγῆ;». «Πήγαινε νὰ βοηθήσης κανέναν φτωχό στὴν 

γειτονιά σου». «Όχι,  δὲν μʹ  εὐχαριστεῖ, λέει,  οὔτε αὐτό». Νὰ ἔχη ἐλεύθερο χρόνο, νὰ 

ἔχη ἕνα σωρό σπίτια, νὰ ἔχη ὅλα τὰ καλά, καὶ νὰ βασανίζεται! Ξέρετε πόσοι τέτοιοι 

 
84. Στὰ παλιά μηχανοστὰσια «τρελλή ρόδα» ὀνόμαζαν τὴν ρόδα ποὺ δὲν παρῆγε ἔργο, 

ἀλλὰ τὴν χρησιμοποιοῦσαν ἁπλῶς γιὰ νὰ περνοῦν τὸ λουρί τοῦ τροχοῦ, ὅταν ἤθελαν νὰ τὸν 

ἀπενεργοποιήσουν. 
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ἄνθρωποι ὑπάρχουν; Καὶ βασανίζονται, μέχρι νὰ τούς στρίψη τὸ μυαλό. Φοβερό! Καὶ 

ἄν τυχόν δὲν δουλεύουν, ἀλλὰ μόνον ἀπὸ τὶς περιουσίες ἔχουν εἰσοδήματα,  εἶναι οἱ 

πιὸ βασανισμένοι ἄνθρωποι. Ἐνῶ, ἄν ἔχουν τουλάχιστον μία δουλειά, εἶναι καλύτερα. 

 

Ἡ σημερινή ζωή μὲ τὸ συνεχές κυνηγητό εἶναι κόλαση 

 

Οἱ  ἄνθρωποι  συνέχεια  βιάζονται,  τρέχουν.  Αὐτήν  τὴν  ὥρα  πρέπει  νὰ 

βρίσκωνται ἐδῶ, τὴν ἄλλη ἐκεῖ, τὴν ἄλλη πιὸ πέρα, ἀφοῦ, γιὰ νὰ μήν ξεχνοῦν τί ἔχουν 

νὰ  κάνουν,  χρειάζεται  νὰ  τὰ  γράφουν.  Μέσα  σὲ  τόσο  τρέξιμο  πάλι  καλά  ποὺ 

θυμοῦνται  τὰ  ὀνόματά  τους!...  Οὔτε  τὸν  ἑαυτό  τούς  γνωρίζουν.  Ἀλλά  πῶς  νὰ  τὸν 

γνωρίσουν; Γίνεται νὰ καθρεφτισθῆς σὲ θολά νερά; Ὁ Θεὸς νὰ μὲ συγχωρέση, ἀλλὰ ὁ 

κόσμος κατήντησε σωστό τρελλοκομεῖο. Δὲν σκέφτονται οἱ ἄνθρωποι τὴν ἄλλη ζωή, 

μόνο ζητᾶνε ὅλο καὶ περισσότερα ὑλικά ἀγαθά. Γιʹ αὐτὸ καὶ δὲν βρίσκουν ἡσυχία καὶ 

τρέχουν συνέχεια. 

Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχει ἡ ἄλλη ζωή. Ἄν οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν αἰώνια σʹ αὐτήν τὴν 

ζωή,  μεγαλύτερη  κόλαση  δὲν  θὰ  ὑπῆρχε,  ἔτσι  ὅπως  ἔχουν  κάνει  τὴν  ζωή  τους. Μὲ 

αὐτὸ τὸ ἄγχος, ἄν ζοῦσαν ὀκτακόσια, ἐννιακόσια χρόνια, ὅπως στὴν ἐποχή τοῦ Νῶε, 

θὰ ζοῦσαν μία μεγάλη κόλαση. Τότε ζοῦσαν ἁπλά καὶ ζοῦσαν καὶ πολλά χρόνια, γιὰ 

νὰ  διατηρῆται  ἡ Παράδοση.  Τώρα γίνεται  αὐτὸ ποὺ  λέει  ὁ Ψαλμός: «Αἱ  ἡμέραι  τῶν 

ἐτῶν ἠμῶν ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐὰν δέ ἐν δυναστείαις, ὀγδοήκοντα ἔτη, καὶ τὸ 

λεῖον  αὐτῶν  κόπος  καὶ  πόνος»85.  Ἑβδομήντα  χρόνια  εἶναι  ἴσα‐ἴσα  γιὰ  νὰ 

τακτοποιήσουν τὰ παιδιά τούς οἱ ἄνθρωποι.  

Μία μέρα πέρασε ἀπὸ  τὸ Καλύβι  ἕνας  γιατρός ποὺ  ζῆ  στὴν Ἀμερική  καὶ  μοῦ 

ἔλεγε  γιὰ  τὴν  ζωή  ἐκεῖ  πέρα.  Οἱ  ἄνθρωποι  ἐκεῖ  κατήντησαν  μηχανές,  ὅλη  μέρα 

δουλεύουν. Κάθε μέλος τῆς οἰκογενείας πρέπει νὰ ἔχη δικό του αὐτοκίνητο. Ὕστερα 

στὸ σπίτι, γιὰ νὰ κινῆται ὁ καθένας ἄνετα, πρέπει νὰ ἔχουν τέσσερις τηλεοράσεις. Καὶ 

δώσʹ  του  καὶ  δουλεύουν  καὶ  κουράζονται,  γιὰ  νὰ  βγάλουν  πολλά  χρήματα,  γιὰ  νὰ 

ποῦν πώς εἶναι τακτοποιημένοι καὶ εὐτυχισμένοι. Ἀλλά τί σχέση ἔχουν ὅλα αὐτὰ  μὲ 

τὴν  εὐτυχία;  Τέτοια  ζωή  γεμάτη  ἄγχος  καὶ  μὲ  ἕνα  συνεχές  κυνηγητό  δὲν  εἶναι 

εὐτυχία,  εἶναι κόλαση.  Τί νὰ τὴν κάνης τὴν ζωή μὲ  τέτοιο ἄγχος; Ἄν ἔπρεπε ὅλος ὁ 

κόσμος  νὰ  ζῆ  τὴν  ζωή  αὐτή,  δὲν  θὰ  τὴν  ἤθελα.  Ἄν  ὁ  Θεὸς  ἔλεγε  σʹ  αὐτούς  τούς 

ἀνθρώπους: «Δὲν σᾶς τιμωρῶ γιὰ τὴν ζωή ποὺ ζῆτε, ἀλλὰ θὰ σᾶς ἀφήσω αἰώνια νὰ 

ζῆτε ἔτσι», αὐτὸ γιὰ μένα θὰ ἦταν μία μεγάλη κόλαση. 

Γιʹ αὐτὸ καὶ πολλοί ἄνθρωποι δὲν ἀντέχουν νὰ ζοῦν μέσα σὲ τέτοιες συνθῆκες 

καὶ βγαίνουν ἔξω στὴν ὕπαιθρο χωρίς κατεύθυνση καὶ σκοπό. Σχηματίζουν ὁμάδες, 

ἔξω στὴν φύση, ἄλλοι μὲ πρόγραμμα τὴν γυμναστική, ἄλλοι μὲ κάτι ἄλλο. Μοῦ εἶπαν 

γιὰ  μερικούς  ποὺ  βγαίνουν  στὴν  ὕπαιθρο  καὶ  τρέχουν  ἤ  φεύγουν  στὰ  βουνά  καὶ 

ἀνεβαίνουν σὲ ὕψος 6.000 μ. Κρατοῦν τὴν ἀναπνοή τους καὶ ἔπειτα τὴν ἀφήνουν καὶ 

πάλι  εἰσπνέουν  βαθιά...  Χαμένα  πράγματα.  Αὐτὸ  δείχνει  πώς  ἡ  καρδιά  τούς  εἶναι 

πλακωμένη ἀπὸ τὸ ἄγχος καὶ  ζητάει  διέξοδο. Σὲ  ἕναν τέτοιον  εἶπα: «Ἐσεῖς σκάβετε 

λάκκο, τὸν κάνετε μεγάλο, θαυμάζετε γιὰ τὸν λάκκο ποὺ ἀνοίξατε καὶ γιὰ τὸ βάθος 

του  καὶ...  πέφτετε  μέσα  καὶ  πάτε  κάτω.  Ἐνῶ  ἐμεῖς  σκάβουμε  λάκκο  καὶ  βρίσκουμε 

μέταλλα. Ἔχει νόημα ἡ ἄσκησή μας, γιατί γίνεται γιὰ κάτι ἀνώτερο». 

                                                 
85. Ψαλμ. 89, 10 
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Τὸ ἄγχος εἶναι τοῦ διαβόλου 

 

–  Γέροντα,  λαϊκοί  ποὺ  ζοῦν  πνευματικά,  ὅταν  γυρίζουν  τὸ  βράδυ  ἀπὸ  τὴν 

δουλειά κουρασμένοι, δυσκολεύονται νὰ κάνουν τὸ Ἀπόδειπνο καὶ στενοχωροῦνται. 

– Ὅταν  ἐπιστρέφουν  ἀργά  τὸ  βράδυ  ἀπὸ  τὴν  δουλειά  καὶ  εἶναι  κουρασμένοι, 

ποτέ νὰ μήν στριμώχνουν μὲ ἄγχος τὸν ἑαυτό τους, ἀλλὰ πάντα μὲ φιλότιμο νὰ λένε 

στὸν ἑαυτό τους: «Ἐὰν δὲν μπορῆς νὰ διαβάσης ὁλόκληρο τὸ Ἀπόδειπνο, διάβασε τὸ 

μισό ἤ τὸ ἕνα τρίτο» καὶ νὰ προσπαθοῦν ἄλλη φορὰ νὰ μήν κουράζωνται πολύ τὴν 

ἡμέρα. Νὰ ἀγωνίζωνται, ὅσο μποροῦν, μὲ φιλότιμο καὶ νὰ τὰ ἐμπιστεύωνται ὅλα στὸν 

Θεό, καὶ ὁ Θεὸς θὰ ἐνεργήση. Ὁ νοῦς πάντα νὰ βρίσκεται κοντά στὸν Θεό. Αὐτή εἶναι 

ἡ καλύτερη μελέτη. 

– Μία ὑπέρμετρη ἄσκηση, Γέροντα, πῶς εἶναι μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ; 

– Ἄν γίνεται ἀπὸ φιλότιμο, χαίρεται καὶ ὁ ἄνθρωπος, χαίρεται καὶ ὁ Θεὸς γιὰ τὸ 

φιλότιμο παιδί Του. Ἄν σφίγγεται ἀπὸ ἀγάπη, στὰζει μέλι στὴν καρδιά του. Ἐνῶ, ἄν 

σφίγγεται  ἀπὸ  ἐγωισμό,  βασανίζεται.  Κάποιος  ποὺ  ἀγωνιζόταν  ἐγωιστικά  καὶ 

σφιγγόταν  μὲ  ἄγχος,  εἶπε:  «Ὤ  Χριστέ  μου,  πολύ  στενή  τὴν  ἔκανες  τὴν  πύλη!  Δὲν 

χωράω!». Ἐνῶ, ἄν ἀγωνιζόταν ταπεινά, θὰ χωροῦσε. Ὅσοι ἀγωνίζονται ἐγωιστικά μὲ 

νηστεῖες, ἀγρυπνίες κ.λπ., ταλαιπωροῦνται χωρίς πνευματική ὠφέλεια, γιατί δέρουν 

ἀέρα  καὶ  ὄχι  δαίμονες.  Ἀντί  νὰ  διώξουν  πειρασμούς,  δέχονται  περισσότερους,  καὶ 

ἑπόμενο εἶναι νὰ συναντοῦν πολλή δυσκολία στὸν ἀγώνα τους, νὰ νιώθουν πνίξιμο 

ἀπὸ  ἄγχος.  Ἐνῶ  ἐκεῖνοι  ποὺ  ἀγωνίζονται  πολύ  μὲ  πολλή  ταπείνωση  καὶ  μὲ  πολλή 

ἐλπίδα στὸν Θεό, ἡ καρδιά τούς χαίρεται καὶ ἡ ψυχή τούς φτερουγίζει. 

Στὴν πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Ὅταν οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι κινοῦνται 

ἀπὸ  κενοδοξία,  μένουν  μὲ  ἕνα  κενό  στὴν  ψυχή  τους.  Δὲν  ὑπάρχει  τὸ  πλήρωμα,  τὸ 

φτερούγισμα τῆς καρδιᾶς καὶ, ὅσο μεγαλώνουν τὴν κενοδοξία τους, μεγαλώνει καὶ τὸ 

κενό μέσα τους καὶ περισσότερο ὑποφέρουν. Ὅπου ἄγχος καὶ ἀπελπισία, ἐκεῖ ταγκαλί‐

στικη πνευματική  ζωή.  Γιὰ  τίποτε νὰ μήν  ἔχετε ἄγχος.  Τὸ ἄγχος  εἶναι  τοῦ  διαβόλου. 

Ὅταν  βλέπετε  ἄγχος,  νὰ  ξέρετε  ὅτι  ἐκεῖ  ἔχει  βάλει  τὴν  οὐρά  τοῦ  τὸ  ταγκαλάκι.  Ὁ 

διάβολος  δὲν  πηγαίνει  κόντρα.  Ἄν  ὑπάρχη  μία  τάση,  σπρώχνει  καὶ  αὐτός,  γιὰ  νὰ 

ταλαιπωρήση  καὶ  νὰ  πλανήση  τὸν  ἄνθρωπο.  Τὸν  εὐαίσθητο  λ.χ.  τὸν  κάνει  ὑπερευ‐

αίσθητο. Ὅταν ἔχης διάθεση νὰ κάνης μετάνοιες, σπρώχνει καὶ ὁ διάβολος νὰ κάνης 

περισσότερες ἀπὸ τὴν ἀντοχή σου καὶ, ἄν οἱ δυνάμεις σου εἶναι περιορισμένες, δημιουρ‐

γεῖται μία νευρικότητα, γιατί δὲν τὰ βγάζεις πέρα, καὶ στὴν συνέχειά σου δημιουργεῖ 

ἄγχος μὲ ἐλαφρά ἀπελπισία κατʹ ἀρχάς καὶ μετά συνεχίζει... Θυμᾶμαι, ὅταν ἤμουν ἀρ‐

χάριος μοναχός, ἕνα διάστημα, μόλις ἔπεφτα νὰ κοιμηθῶ, μοῦ ἔλεγε ὁ πειρασμός: «Κοι‐

μᾶσαι;  Σήκω!  Τόσοι  ἄνθρωποι  ὑποφέρουν,  τόσοι  ἔχουν  ἀνάγκη...».  Σηκωνόμουν  καὶ 

ἔκανα  μετάνοιες,  ὅ,τι  μποροῦσα. Μόλις  ἔπεφτα  νὰ  κοιμηθῶ,  ἄρχιζε  ξανά:  «Οἱ  ἄλλοι 

ὑποφέρουν κι ἐσύ κοιμᾶσαι; Σήκω!». Σηκωνόμουν πάλι. Μέχρι ποὺ ἔφθασα νὰ πῶ: «Ἄχ, 

νὰ  μοῦ  κόβονταν  τὰ  πόδια,  τί  καλά!  Θὰ  ἤμουν  τότε  δικαιολογημένος,  ἀφοῦ  δὲν  θὰ 

μποροῦσα νὰ κάνω μετανοιες». Μία Μεγάλη Σαρακοστή τὴν ἔβγαλα μὲ τὸ ζόρι, γιατί 

πήγαινα νὰ στριμώξω τὸν ἑαυτό μου περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀντοχή μου. 

Ὅταν νιώθουμε στὸν ἀγώνα μᾶς ἄγχος,  νὰ  ξέρουμε ὅτι  δὲν κινούμαστε στὸν 

χῶρο τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι τύραννος νὰ μᾶς πνίγη. Καθένας νὰ ἀγωνίζεται μὲ 
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φιλότιμο,  ἀνάλογα  μὲ  τὶς  δυνάμεις  του,  καὶ  νὰ  καλλιεργῆ  τὸ  φιλότιμο,  γιὰ  νὰ 

ἀναπτυχθῆ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό. Τότε θὰ πιέζεται ἀπὸ τὸ φιλότιμο, καὶ ὁ ἀγώνας 

του, δηλαδή οἱ πολλές μετάνοιες, οἱ πολλές νηστεῖες κ.λπ., δὲν θὰ εἶναι τίποτε ἄλλο 

παρά τὰ ξεσπάσματα τῆς ἀγάπης του, καὶ θὰ προχωρῆ μὲ πνευματική λεβεντιά. 

Δὲν  πρέπει,  δηλαδή,  νὰ  ἀγωνίζεται  κανεὶς  μὲ  ἀρρωστημένη  σχολαστικότητα 

καὶ  νὰ  πνίγεται  μετά  ἀπὸ  ἄγχος,  παλεύοντας  μὲ  τούς  λογισμούς,  ἀλλὰ  νὰ 

ἁπλοποιήση  τὸν  ἀγώνα  του  καὶ  νὰ  ἐλπίζη  στὸν  Χριστό  καὶ  ὄχι  στὸν  ἑαυτό  του.  Ὁ 

Χριστός  ὅλο  ἀγάπη,  καλωσύνη  καὶ  παρηγοριά  εἶναι  καὶ  ποτέ  δὲν  πνίγει,  ἀλλὰ  ἔχει 

ἄφθονο πνευματικό ὀξυγόνο, θεία παρηγοριά. Ἄλλο εἶναι ἐργασία πνευματική λεπτή, 

καὶ ἄλλο εἶναι ἀρρωστημένη σχολαστικότητα, ἡ ὁποία πνίγει μὲ τὸ ἐσωτερικό ἄγχος, 

ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό ἀδιάκριτο ζόρισμα, ποὺ σπάει καὶ τὸ κεφάλι μὲ πονοκέφαλο. 

– Γέροντα, ἕνας ποὺ ἀπὸ τὴν φύση τοῦ σκέφτεται πολύ καὶ ζορίζεται τὸ κεφάλι 

του, πῶς πρέπει νὰ ἀντιμετωπίση τὰ πράγματα, γιὰ νὰ μήν κουράζεται; 

–  Ἄν  κινῆται  κανεὶς  ἁπλά,  δὲν  κουράζεται. Ὅταν  ὅμως  μπή  ἔστω  καὶ  λίγο  ὁ 

ἐγωισμός, σφίγγεται, γιὰ νὰ μήν κάνη κανένα λάθος,  καὶ κουράζεται. Δὲν πειράζει, 

ἄς κάνη καὶ κανένα λάθος καὶ ἄς τὸν μαλώσουν καὶ λίγο. Αὐτὸ ποὺ λές, μπορεῖ νὰ 

δικαιολογηθῆ λ.χ.  σὲ  ἕναν  δικαστικό,  ποὺ  συνέχεια  ἔχει  νὰ ἀντιμετωπίση  δύσκολες 

ὑποθέσεις καὶ φοβᾶται μήπως κρίνη ἄδικα καὶ γίνη αὐτός αἰτία νὰ τιμωρηθοῦν ἀθῶες 

ψυχές. Πονοκέφαλος στὴν πνευματική ζωή παρουσιάζεται, ὅταν κανεὶς φέρνη εὐθύνη 

καὶ βρίσκεται σὲ ἀδιέξοδο, γιατί πρέπει νὰ πάρη μία ἀπόφαση, ἡ ὁποία θὰ εἶναι εἰς 

βάρος κάποιων καί, ἄν δὲν τὴν πάρη, ἀδικοῦνται ἄλλοι. Ὅταν δηλαδή στριμώχνεται 

συνέχεια ἡ συνείδηση. Ἐσύ, ἀδελφή, νὰ προσέξης νὰ μήν κάνης πνευματική δουλειά 

μὲ  τὸ  μυαλό  ἀλλὰ  μὲ  τὴν  καρδιά.  Καὶ  νὰ  μήν  κάνης  καὶ  δουλειά,  χωρίς  νὰ 

ἐμπιστεύεσαι στὸν θεό ταπεινά, γιατί ἀλλιῶς θὰ ἀγωνιᾶς, θὰ κουράζης καὶ τὸ μυαλό 

καὶ  θὰ  νιώθης  ἄσχημα  ψυχικά.  Μέσα  στὴν  ἀγωνία  συνήθως  εἶναι  κρυμμένη  ἡ 

ἀπιστία. Ἀλλά καὶ ἀπὸ ὑπερηφάνεια μπορεῖ νὰ ἔχη κανεὶς ἀγωνία. 

 

Ἡ λιτότητα βοηθάει πολύ στὴν καλογερική 

 

–  Εἶδες  τὸ  σαλονάκι  σᾶς  πόσο  ὀμόρφυνε  μὲ  τὶς  γκρί  κουβέρτες;  ἦρθε  λίγο  σὲ 

λογαριασμό. 

– Γέροντα, πῶς θὰ καταλάβη ἕνας μοναχός ἄν κάτι ταιριάζη ἤ δὲν ταιριάζη στὸ 

Μοναστήρι; 

– Νὰ ξεκινάη ἀπὸ ʹκει, νὰ σκέφτεται: «Τί εἶμαι καὶ τί ὑποχρεώσεις ἔχω στὴν ζωή 

ποῦ ζῶ;». Τὸν στρατό τὸν τιμάει τὸ χακί. Τὸ Μοναστήρι τὸ τιμάει τὸ μαῦρο. Ἄν βάλουν 

στὸν στρατό μαῦρα καὶ στὸ Μοναστήρι χακί, δὲν ταιριάζει. Ἄντε τώρα ἐσεῖς νὰ βάλετε 

ἄσπρο νοσοκομειακό σάν τὶς ἀδελφές νοσοκόμες – ἀδελφές δὲν λέγεσθε καὶ ἐσεῖς; – 

καὶ  ἐκεῖνες  μαῦρα,  γιὰ  νὰ  φέρουν  σὲ  ἀπελπισία  τούς  ἀρρώστους  καὶ  νὰ  ποῦν  οἱ 

ἄρρωστοι: «Θὰ πεθάνουμε,  φαίνεται,  καὶ  δὲν μᾶς  τὸ  λένε  καθαρά»!...  Δὲν  ταιριάζει, 

πῶς  νὰ  τὸ  κάνουμε!  Κάτι  μπορεῖ  νὰ  εἶναι  ὄμορφο,  ἀλλὰ  στὸν  Μοναχισμό  δὲν 

ταιριάζει. Καὶ τὸ βελοῦδο εἶναι ὄμορφο, ἀλλά, ἄν φορέσω ἕνα ράσο βελούδινο, αὐτὸ 

δὲν μὲ τιμᾶ, ἀλλὰ μὲ βρίζει. Μή χρησιμοποιῆτε κόκκινα, χρωματιστὰ! Δὲν κάνει! 

– Δηλαδή, Γέροντα, νὰ εἶναι ἄχρωμα, ἄγευστα... 
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–  Τότε θὰ  ἔρθη ἡ γεύση. Πρέπει  ὅμως νὰ  τὸ  καταλάβη κανεὶς αὐτό. Αὐτήν  τὴν 

χαρὰ τῆς ἁπλότητος οἱ ἄνθρωποι δὲν τὴν ἔχουν καταλάβει ἀκόμη. Νά, ἐγώ στὸ Καλύβι 

βρέχω τὴν σκούπα καὶ παίρνω τὶς ἀράχνες ἀπὸ τὶς κάπνες –καὶ αὐτὸ μία φορά τὸν χρόνο 

τὸ  κάνω  –  καὶ  ἔτσι  ὅπως  εἶναι  βρεγμένη  ἡ  σκούπα,  κάνει  κάτι  ὄμορφα  σχέδια,  νερά 

μαῦρα‐ἄσπρα πάνω στὸ  ταβάνι! Ἄν  τὰ δή κανείς,  θὰ νομίζη ὅτι  τὸ  ἔχω βάψει! Ξέρετε 

πόσο τὸ χαίρομαι; 

Γνωρίζω μοναχούς ποὺ δὲν χαρήκανε ἀπὸ τὸ πνευματικό πνεῦμα ἀλλὰ ἀπὸ τὸ 

κοσμικό. Δὲν νιώσανε αὐτὸ τὸ σκίρτημα, τὴν χαρὰ τῆς ἁπλότητος. Στὴν πνευματική 

ζωή βοηθάει πάρα πολύ ἡ λιτότητα. Ὁ μοναχός πρέπει νὰ ἔχη αὐτὰ   ποὺ τοῦ χρειά‐

ζονται καὶ αὐτὰ  ποὺ τοῦ ταιριάζουν. Ἄς περιορισθῆ μέχρι αὐτὸ ποὺ τὸν διευκολύνει 

λίγο,  νὰ  μήν  πάη  στὸ  κοσμικό.  Μία  στρατιωτική  λ.χ.  κουβέρτα  ἐξυπηρετεῖ  τὴν 

ἀνάγκη, δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι μία κουβέρτα δαντελωτή ἤ χρωματιστή. Ἔτσι ἔρχεται 

ἡ ἁπλότητα, ἡ πνευματική λεβεντιά. 

Δῶσε  πράγματα  στὸν  μοναχό,  τὸν  κατέστρεψες.  Ἐνῶ,  ὅταν  ἀδειάζη  ἀπὸ  τὰ 

πράγματα  κανείς,  αὐτὸ  ξεκουράζει.  Καὶ  ἄν  ὁ  μοναχός  μαζεύη  πράγματα, 

καταστρέφει  μόνος  του  τὸν  ἑαυτό  του.  Ἐγώ,  ὅταν  μου  στέλνουν  πράγματα,  νιώθω 

βάρος  καὶ  θέλω  νὰ  ξελαφρώσω,  Ἤ,  ὅταν  ἔχω  κάτι  περίσσιο  στὸ  Κελλί  μου, 

αἰσθάνομαι σάν νὰ φορῶ μία σφιχτή φανέλλα. Ἄν δὲν βρῶ ποῦ νὰ τὰ δώσω, καλύτερα 

νὰ τὰ πετάξω. Ἐνῶ, μόλις τὰ δώσω, νιώθω μία ἀνακούφιση, μία ἐλευθερία. Ἦρθε μία 

φορά κάποιος γνωστός καὶ μοῦ λέει: «Γέροντα, ὁ τάδέ μου ἔδωσε αὐτὰ  τὰ πράγματα 

νὰ  σᾶς  τὰ  φέρω  καὶ  ζήτησε  νὰ  εὐχηθῆτε  νὰ  τοῦ  φύγη  τὸ  ἄγχος».  «Νὰ  φύγη  ἀπὸ 

ἐκεῖνον  καὶ  νὰ  ἔρθη  σʹ  ἐμένα;  Παρʹ  τα  καὶ  φύγε,  τοῦ  λέω.  Ἐγώ  τώρα  γέρασα,  δὲν 

μπορῶ νὰ πηγαίνω νὰ μοιράζω86 πράγματα». 

Ὅλες οἱ εὐκολίες ποὺ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι σκλαβώνουν τὸν μοναχό ἀντί νὰ τὸν 

βοηθήσουν.  Ὁ  μοναχός  πρέπει  νὰ  προσπαθῆ  νὰ  ἐλαττώνη  τὶς  ἀνάγκες  του  καὶ  νὰ 

ἁπλοποιῆ τὴν ζωή του, ἀλλιῶς δὲν  ἐλευθερώνεται. Ἄλλο καθαριότητα, ἄλλο λοῦσο. 

Πολύ  βοηθάει,  γιὰ  νὰ  μπορέση  νὰ  ἐλαττώση  τὶς  ἀπαιτήσεις  του,  νὰ  κάνη  πολλές 

δουλειές μὲ ἕνα πράγμα. Στὸ Σινά εἶχα ἕνα κονσερβοκούτι καὶ ἐκεῖ ἐφτίαχνα καὶ τὸ 

τσάι, ἐκεῖ καὶ τὸν χυλό. Τί νομίζετε πῶς χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ ζήση; Παλιά 

στὴν  ἔρημο  ἔτρωγαν  μόνο  χουρμάδες.  Οὔτε  φωτιά  ἀναβαν  οὔτε  ξύλα  χρειάζονταν. 

Ἐγώ  τώρα  πῆρα  ἕνα  κονσερβοκούτι  ἀπὸ  γάλα,  τὸ  ἔκοψα  λίγο  καὶ  ἔκανα  κάτι  σάν 

χερούλι. Πιὸ εὔκολο εἶναι νὰ κάνης μʹ αὐτὸ καφέ ἤ τσάι. Ἕνα καὶ ἕνα στὸ καμινέτο 

ζεσταίνεται! Ποῦ ἐκεῖνα τὰ μπρίκια! Θέλουν ἕνα σωρό οἰνόπνευμα, γιὰ νὰ ζεσταθοῦν! 

Μὲ αὐτό, λίγο βαμβάκι μὲ οἰνόπνευμα βάζεις, καὶ τάκ, γίνεται ὁ καφές. Καὶ γιὰ φῶς 

οὔτε λάμπα ἔχω. Μόνο μὲ τὸ κερί περνῶ τὸ βράδυ. 

Γενικά  τὰ  ἁπλά  πολύ  βοηθοῦν.  Νὰ  ἔχετε  ἁπλά  καὶ  στέρεα  πράγματα.  Τὸ 

ταπεινό καὶ ἁπλό καὶ  οἱ  κοσμικοί  τὸ  ἐκτιμοῦν καὶ  τούς μοναχούς βοηθάει. Θυμᾶται 

κανεὶς τὴν φτώχεια, τὸν πόνο, τὴν καλογερική. Ὅταν εἶχε πάει στὴν Μεγίστη Λαύρα ὁ 

βασιλιάς  Γεώργιος,  οἱ  Πατέρες  βρῆκαν  ἕναν  ἀσημένιο  δίσκο  καὶ  τοῦ  πῆγαν  τὸ 

κέρασμα.  Μόλις  τὸν  εἶδε  ἐκεῖνος,  τούς  εἶπε:  «Ἐγώ  περίμενα  κάτι  ἄλλο  ἀπὸ  σας, 

περίμενα ξύλινο δίσκο. Τέτοιους δίσκους τούς ἔχω βαρεθή». 

                                                 
86. Ὁ Γέροντας μοίραζε τὰ πράγματα ποὺ τοῦ πήγαιναν σὲ ἄλλους μοναχούς ποὺ εἶχαν 

ἀνάγκη. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Α’  «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη»   ‐ 91 ‐ 

Αὐτήν τὴν γλύκα τῆς ἁπλότητος δὲν τὴν ἔχετε καταλάβει. Ἡ ἁπλότητα ξεκου‐

ράζει.  Κοίταξε  τί  ὡραῖο  κρεμαστὰρι  γίνετε  μὲ  ἕνα  καρούλι!  Πολύ  πρακτικό!  Ἐσεῖς 

βασανίζεσθε! Ἔχετε ἐδῶ ἕνα καρφάκι ψιλό, γιὰ νὰ κρεμάση καεῖς τὸ ράσο του. Ἄν βγῆ 

ὁ  ἀσβέστης,  θὰ  πρέπη  κάθε  φορὰ  ποὺ  ξεκρεμᾶς  τὸ  ράσο  νὰ  τὸ  τρίβης,  γιὰ  νὰ 

καθαρίση!  Δὲν  βάζετε  μερικά  μεγάλα  καρφιά  στὸν  τοῖχο,  γιὰ  νὰ  ἐξυπηρετηθῆτε. 

Τόσος τοῖχος οὔτε ἕνα καρφί! Ἤ βάζετε μία ξύλινη κρεμάστρα. Αὐτή θέλει λοῦστρο, 

ξεσκόνισμα  κ.λπ.  Ἀντί  νὰ  ἁπλοποιῆτε  τὰ  πράγματα,  γιὰ  νὰ  μή  χάνετε  χρόνο, 

μπαίνετε  στό...  «πολυχρόνιο».  Θέλετε  τὸ  τέλειο  καὶ  ταλαιπωρεῖσθε.  Τὸ  τέλειο  στὰ 

πνευματικά  νὰ  τὸ  θέλετε.  Νὰ  μή  δίνετε  ὅλον  τὸν  δυναμισμό  σας  σὲ  ἐξωτερικά 

καλλιτεχνικά, ἀλλὰ στὴν καλλιτεχνία τῆς ψυχῆς. Μέρα‐νύχτα νὰ κοιτάζετε γιὰ  τὴν 

τελειοποίηση  τῆς ψυχῆς. Ἄν  τὸ καλλιτεχνικό  τὸ ἀξιοποιήσετε στὴν καλλιέργεια  τῆς 

ψυχῆς, θὰ χαίρεστε γιὰ τὸ πνευματικό παλατάκι σας. 

–  Γέροντα, λένε μερικοί ὅτι  τὰ Μοναστήρια εἶχαν τὰ πιὸ πολυτελῆ πράγματα 

καὶ κράτησαν τὸν πολιτισμό στὸν κόσμο!... 

–  Μπορεῖ  νὰ  ἐννοοῦν  τὰ  κειμήλια.  Τὰ  περισσότερα  κειμήλια  ξέρετε  πότε 

μαζεύτηκαν;  Μετά  τὴν  Ἅλωση  τῆς  Κωνσταντινουπόλεως  μαζεύτηκαν.  Ὅλα  αὐτὰ  

ἦταν  πρῶτα  στὰ  παλάτια.  Ἀλλά  μετά,  γιὰ  νὰ  τὰ  φυλάξουν,  τὰ  πήγαιναν  στὰ 

Μοναστήρια. Ἡ βασίλισσα Μάρω87 λ.χ. τὰ κουβαλοῦσε λίγα‐λίγα ἀπὸ τὸν Σουλτάνο. 

Ἤ  τὰ  ἄφηνε  κανεὶς  στὸ  Μοναστήρι,  ὅταν  πέθαινε,  γιὰ  νὰ  μή  χαθοῦν.  Ὄχι  ὅτι  τὰ 

Μοναστήρια  ἐπεδίωκαν  νὰ  τὰ  παίρνουν,  ἀλλὰ  ἐκεῖνοι  ποὺ  τὰ  εἶχαν,  ἐνίωθαν  μία 

ἀσφάλεια  καὶ  τὰ  πήγαιναν  ἐκεῖ.  Στὰ  Μοναστήρια  πάλι  τοῦ  Ἁγίου  Ὅρους  ἄφηναν 

περιουσίες,  γιὰ  νὰ  τρώη ψωμί  ὁ  κόσμος,  ἐπειδή  δὲν  ὑπῆρχαν  οὔτε  Γηροκομεῖα  οὔτε 

Ὀρφανοτροφεῖα οὔτε Ψυχιατρεῖα οὔτε Φιλανθρωπικά Ἱδρύματα. Ἔδιναν καὶ μεγάλες 

ἐκτάσεις,  γιὰ νὰ ἔχουν τὰ Μοναστήρια νὰ δίνουν στούς λαϊκούς ποὺ εἶχαν ἀνάγκη. 

Τότε δηλαδή ἔβλεπαν πιὸ πέρα,  βοηθοῦσαν ἐκεῖνα τὰ δύσκολα χρόνια τὸν καημένο 

τὸν κόσμο ὑλικά, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουν μετά καὶ πνευματικά. Στὰ Μοναστήρια, ὅταν 

πήγαιναν οἱ φτωχοί, τούς ἔδιναν καμμιά εὐλογία, καὶ ἔτσι πάντρευαν τὸ παλληκάρι 

τους ἤ  τὴν κοπέλα τους. Δηλαδή σκοπός τούς ἦταν νὰ βοηθήσουν τὸν καημένο τὸν 

κόσμο,  γιʹ  αὐτὸ  ἐφτίαχναν  καὶ  μεγάλα  κτίρια.  Στὴν  Κατοχή  ξέρεις  πόσο  κόσμο 

βοήθησαν  τὰ  Μοναστήρια;  πάρα  πολύ!  Πολλοί  κοσμικοί  τότε  εἶχαν  ἐπίθετο 

«Καράκαλλος», γιατί, ὅταν ἕνα σπίτι ἦταν φιλόξενο, ἔλεγαν ὅτι εἶναι σάν τὴν Μονή 

Καρακάλλου88.  Γιʹ  αὐτὸ  γίνονταν  καὶ  τὰ  πανηγύρια  στὶς  Μονές,  ὅταν  γιόρταζε  ὁ 

Ἅγιος, γιὰ νὰ βρῆ λίγο ψάρι ὁ φτωχός κόσμος νὰ φάη. Νὰ χαρῆ λίγο καὶ παράλληλα 

νὰ  βοηθηθῆ  πνευματικά.  Τώρα  γιὰ  ποιό  λόγο  νὰ  γίνωνται  τὰ  πανηγύρια;  Ποιός  ὁ 

σκοπός νὰ φάη ὁ κόσμος ψάρι, ἀφοῦ σήμερα δὲν στερεῖται; 

 

Ἡ πολυτέλεια κοσμικοποιεῖ τούς μοναχούς 

                                                 
87.  Ἡ  βασίλισσα  Μάρω  (1418‐1487)  ἦταν  κόρη  τοῦ  ἡγεμόνα  τῆς  Σερβίας  Γεωργίου 

Μπράνκοβιτς  (1375‐1456),  ὁ  ὁποῖος  εἶναι  ὁ  δεύτερος  κτίτορας  τῆς  Ἱερᾶς  Μονῆς  τοῦ  Ἁγίου 

Παύλου Ἁγίου Ὅρους. Ἡ Μάρω παντρεύθηκε  τὸν Σουλτάνο Μουράτ,  πατέρα  τοῦ Μωάμεθ 

τοῦ Πορθητοῦ, καὶ χάρισε στὴν Μονή τοῦ Ἁγίου Παύλου τὰ Τίμια Δῶρα, πολλά ἅγια Λείψανα 

καὶ  ἱερά κειμήλια. Στὴν Ἱερά Μονή Ἁγίου Παύλου σώζεται τὸ πρωτότυπό της διαθήκης της, 

μὲ τὴν ὁποία ἀφήνει σʹ αὐτήν τὴν Μονή ὅλα τὰ κινητά πολύτιμα ἀντικείμενα ποὺ εἶχε. 
88. Ἕνα ἀπὸ τὰ εἴκοσι Μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὅρους. 
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– Γέροντα, πόσο στόλισμα μπορεῖ νὰ βάλη κανεὶς σὲ ἕναν Ναό; 

– Στὴν ἐποχή μας, ὅσο πιὸ ἁπλό εἶναι κάτι, ἀκόμη καὶ σὲ ἕναν Ναό,  τόσο πιὸ 

πολύ βοηθάει, γιατί δὲν ζοῦμε τώρα στὸ Βυζάντιο. 

– Στὸ τέμπλο λ.χ. τί σχέδιο εἶναι καλό νὰ κάνουμε; 

– Σχέδιο... «καλογερικῆς»! Ὅσο μπορεῖτε, ὅλα νὰ εἶναι σεμνά, ἁπλά. Ὁ Ὅσιος 

Παχώμιος89  στράβωσε  τὴν κολόνα,  γιὰ  νὰ μή θαυμάζουν  τὰ  ἔργα  τοῦ  οἱ  ἄνθρωποι. 

Θυμάστε τὸ περιστατικό; Εἶχε φτιάξει Ναό στὸ Μοναστήρι μὲ πολλή ἐπιμέλεια καὶ τὶς 

κολόνες τὶς εἶχε κάνει μὲ πλίνθους. Τὸν ἔβλεπε πόσο ὡραῖος ἦταν καὶ χαιρόταν. Ἀλλά 

μετά σκέφθηκε ὅτι τὸ νὰ χαίρεται γιὰ τὸ ὡραῖο ἔργο ποὺ ἐφτίαξε, δὲν ἦταν κατὰ Θεόν. 

Ἔδεσε λοιπόν τὶς κολόνες μὲ σχοινιά καὶ, ἀφοῦ προσευχήθηκε, εἶπε στούς ἀδελφούς 

νὰ τὰ τραβήξουν, ὥσπου στράβωσαν οἱ κολόνες. 

Ἐκεῖ  στὸ  Κελλί  κόβω  κάθε  χρόνο  λαμαρίνες  καὶ  βάζω  στὴν  σκεπή,  στὰ 

παράθυρα, γιατί εἶναι χαλασμένα καὶ μπαίνει ἀέρας. Βάζω καὶ σανίδια, νάυλον καὶ 

τὰ κλείνω. Θὰ μοῦ πῆς: «Γιατί δὲν φτιάχνεις διπλά παράθυρα;». Καὶ ἐγώ τὸ ξέρω αὐτό, 

μαραγκός  εἶμαι.  Ἄν  ἤθελα,  μποροῦσα  νὰ φτιάξω παράθυρα  καὶ  μὲ  τρεῖς  πατοῦρες, 

ἀλλὰ μετά φεύγει  ἡ  καλογερική. Ὁ  τοῖχος  εἶναι  τελείως  χάλια. Μποροῦσα  καὶ  ἀπὸ 

ἄλλους  νὰ  ζητήσω  νὰ  μὲ  βοηθήσουν  καὶ  νὰ  βολέψω  τὸ  Καλύβι,  ἀλλὰ  καὶ  ἔτσι 

βολεύομαι. Νὰ κάνω αὐτὸ τὸ ἔξοδο γιὰ τὸν τοῖχο,  ἐνῶ ὑπάρχει ἀλλοῦ τόση ἀνάγκη; 

Δὲν  μὲ  βοηθάει  αὐτό.  Ἄν  ἔχω  κανένα  πεντακοσάρικο,  προτιμῶ  νὰ  πάρω 

σταυρουδάκια, εἰκονάκια καὶ νὰ τὰ δώσω σὲ κανέναν πονεμένο, γιὰ νὰ βοηθηθῆ. Ἐγώ 

χαίρομαι μὲ τὸ νὰ δίνω. Καὶ ἀνάγκη νὰ τὸ ἔχω, δὲν τὸ ξοδεύω γιὰ μένα. 

Ὅπως  ὅταν  ξεκινᾶ  κανεὶς  γιὰ  πνευματικά,  δὲν  χορταίνει  ποτέ,  ἔτσι  καὶ  ὅταν 

ξεκινᾶ γιὰ τὰ ὄμορφα,  δὲν χορταίνει ποτέ. Τώρα ξέρεις  τί πρέπει νὰ γίνεται; Νὰ μή 

φροντίζης γιὰ τὰ καλοφτιαγμένα κτίρια, νὰ φτιάχνης τὰ ἀπαραίτητα καὶ νὰ στραφῆς 

στὴν δυστυχία τοῦ κόσμου μὲ προσευχή, ὅταν δὲν ἔχης νὰ δώσης, καὶ μὲ ἐλεημοσύνη, 

ὅταν ἔχης. Νὰ κάνετε προσευχή καὶ τὰ πιὸ ἀπαραίτητα ἀπὸ δουλειές. Ὅλα αὐτὰ  ποὺ 

κάνουμε,  δὲν  ἔχουν  πολλή  ζωή.  Καὶ  ἀξίζει  νὰ  δίνουμε  τὴν  ζωή  μας,  καὶ  νὰ  δυσκο‐

λεύωνται ζωές καὶ νὰ πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πείνα ἄλλοι; Τὰ ἁπλά κτίρια καὶ τὰ ταπεινά 

ἀντικείμενα  μεταφέρουν  τούς  μοναχούς  νοερά  στὶς  σπηλιές  καὶ  στὰ  ἀπέριττα 

Ἀσκητήρια  τῶν  Ἁγίων  Πατέρων  μας,  καὶ  ἔτσι  ὠφελοῦνται  πνευματικά.  Ἐνῶ  τὰ 

κοσμικά  θυμίζουν  κόσμο  καὶ  κάνουν  τούς  μοναχούς  κοσμικούς  στὴν  ψυχή. 

Πρόσφατα90  ἔγιναν  ἀνασκαφές  καὶ  βρέθηκαν  στὴν Νιτρία  τὰ  πρῶτα  «Κελλία»  τῶν 

μοναχῶν,  τὰ  ἀσκητικά.  Στὴν  συνέχεια  βρέθηκαν  τὰ  λίγο  μεταγενέστερα,  ποὺ  ἦταν 

λίγο κοσμικά, καὶ κατόπιν τὰ τελευταία ποὺ ἐμοίαζαν μὲ τὰ σαλόνια τῶν πλουσίων 

ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, μὲ κάδρα καὶ ζωγραφιές στούς τοίχους κ.λπ., τὰ ὁποία ἔφεραν τὴν 

ὀργή τοῦ Θεοῦ, τὰ λήστεψαν καὶ τὰ κατέστρεψαν οἱ κακοποιοί. 

                                                 
89. Ὁ Ὅσιος Παχώμιος γεννήθηκε στὴν Ἄνω Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου γύρω στὸ 280. Μετά 

τὴν ἀπόλυσή του ἀπὸ τὸν στρατό ἀσκήτεψε σὲ ἕναν ἐγκαταλελειμμένο εἰδωλολατρικό ναό. 

Τὸ 320  περίπου,  μετά ἀπὸ θεϊκή  ὀπτασία,  ἵδρυσε  τὸ πρῶτο Μοναστήρι  τῶν Ταβεννησιωτῶν 

στὴν  Ἄνω  Θηβαΐδα.  Ἵδρυσε  συνολικά  ἐννέα  ἀνδρικά  Μοναστήρια  καὶ  δύο  γυναικεῖα. 

Κοιμήθηκε τὸ 346. Εἶναι ὁ θεμελιωτής τῆς κοινοβιακῆς ζωῆς στὴν Αἴγυπτο. 
90. Εἰπώθηκε τὸ 1986. 
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Ὁ  Χριστός  γεννήθηκε  στὴν  Φάτνη.  Ἄν  ἀναπαυώμαστε  στὰ  κοσμικά,  θὰ  μᾶς 

φτύση ὁ Χριστός, ποὺ δὲν ἔφτυσε κανέναν: «Ἐγώ δὲν εἶχα τίποτε, θὰ πῆ. Ὅλα αὐτὰ  τὰ 

βρήκατε γραμμένα στὸ Εὐαγγέλιο; Τὰ εἴδατε σʹ Ἐμένα; Κοσμικοί δὲν εἶστε, καλόγεροι 

δὲν εἶστε. Τί νὰ σᾶς κάνω; Ποῦ νὰ σᾶς βάλω;». 

Τὰ ὡραῖα καὶ τέλεια εἶναι κοσμικά καὶ τούς πνευματικούς ἀνθρώπους δὲν τούς 

ἀναπαύουν. Τὰ ντουβάρια θὰ γκρεμισθοῦν ὅλα. Ἡ ψυχή... Μία ψυχή ἀξίζει περισσό‐

τερο ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο. Τί κάνουμε γιὰ τὴν ψυχή; Νὰ ἀνοίξουμε δουλειά πνευματική. 

Νὰ μπῆ ἡ καλή ἀνησυχία. Ὁ Χριστός θὰ ζητήση ἀπὸ μᾶς σὲ τί βοηθήσαμε τὸν κόσμο 

πνευματικά καὶ τί πνευματική δουλειά κάναμε, ὄχι τί ντουβάρια φτιάξαμε. Αὐτὰ  οὔτε 

θὰ  τὰ  ἀναφέρη.  Γιὰ  τὴν  πνευματική  μας  πρόοδο  θὰ  μᾶς  ζητηθῆ  λόγος.  Θέλω  νὰ 

καταλάβετε τὸ πνεῦμα μου, δὲν λέω νὰ μήν γίνωνται καὶ αὐτά, χτισίματα κ.λπ., ἤ νὰ 

μή  γίνωνται  καλά,  ἀλλὰ  πρῶτα  τὰ  πνευματικά  καὶ  ὕστερα  ὅλα  τὰ  ἄλλα  μὲ 

πνευματική διάκριση. 

 

Ἁπλοποιῆστε τὴν ζωή σας! 

 

Οἱ κοσμικοί λένε: «Καλότυχοι αὐτοί ποὺ ζοῦν στὰ παλάτια καὶ ἔχουν ὅλες τὶς 

εὐκολίες».  Ἀλλʹ  ὅμως  μακάριοι  εἶναι  αὐτοί  ποὺ  κατόρθωσαν  νὰ  ἁπλοποιήσουν  τὴν 

ζωή  τους  καὶ  ἐλευθερώθηκαν  ἀπὸ  τὴν  θηλειά  τῆς  κοσμικῆς  αὐτῆς  ἐξελίξεως  τῶν 

πολλῶν εὐκολιῶν, ἴσον τῶν πολλῶν δυσκολιῶν, καὶ ἀπαλλάχθηκαν ἀπὸ τὸν φοβερό 

ἄγχος  τῆς  σημερινῆς  ἐποχῆς  μας.  Ἄν  δὲν  ἁπλοποιήση  τὴν  ζωή  τοῦ  ὁ  ἄνθρωπος, 

βασανίζεται. Ἐνῶ, ἄν τὴν ἁπλοποιήση, δὲν θὰ ἔχη αὐτὸ τὸ ἄγχος. 

Ἕνας  Γερμανός  μία  φορά  στὸ  Σινά  εἶπε  σὲ  ἕνα  Βεδουϊνάκι  ποὺ  ἦταν 

πανέξυπνο:  «Ἐσύ  εἶσαι  ἔξυπνο,  μπορεῖς  νὰ  μάθης  γράμματα».  «Καί  μετά;»,  τὸν 

ρωτάει  ἐκεῖνο.  «Μετά  θὰ  γίνης  μηχανικός».  «Καὶ  μετά;».  «Μετά  θʹ  ἀνοίξης  ἕνα 

συνεργεῖο αὐτοκινήτων». «Καί μετά;». «Μετά θὰ τὸ μεγαλώσης». «Καί μετά;». «Μετά 

θὰ πάρης καὶ ἄλλους νὰ δουλεύουν καὶ θὰ ἔχης πολύ προσωπικό». «Δηλαδή, τοῦ λέει, 

νὰ ἔχω ἕναν πονοκέφαλο,  νὰ βάλω ἄλλον ἕναν πονοκέφαλο καὶ μετά νὰ βάλω καὶ 

ἕναν  ἄλλον;  Δὲν  εἶναι  καλύτερα  τώρα  ποῦ  ἔχω  ἥσυχο  τὸ  κεφάλι  μου;».  Ὁ 

περισσότερος  πονοκέφαλος  εἶναι  ἀπὸ  αὐτές  τὶς  σκέψεις,  νὰ  κάνουμε  αὐτό,  νὰ 

κάνουμε  ἐκεῖνο.  Ἄν  ἦταν  πνευματικές  οἱ  σκέψεις,  θὰ  ἐνίωθε  κανεὶς  πνευματική 

παρηγοριά καὶ δὲν θὰ εἶχε πονοκέφαλο. 

Τώρα καὶ στούς κοσμικούς τονίζω πολύ τὴν ἁπλότητα. Γιατί πολλά ἀπὸ αὐτὰ  

ποὺ κάνουν,  δὲν χρειάζονται καὶ τούς τρώει τὸ ἄγχος. Τούς μιλάω γιὰ τὴν λιτότητα 

καὶ τὴν ἀσκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω: «Ἁπλοποιῆστε τὴν ζωή σας, γιὰ νὰ φύγη τὸ 

ἄγχος». Καὶ τὰ περισσότερα διαζύγια ἀπὸ ʹκει ξεκινοῦν. Πολλές δουλειές, πολλά πρά‐

γματα ἔχουν νὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι καὶ ζαλίζονται. Δουλεύουν καὶ οἱ δύο, πατέρας 

καὶ μάνα, ἀφήνουν καὶ τὰ παιδιά ἐγκαταλελειμμένα. Κούραση, νεῦρα – μικρό θέμα, 

μεγάλος  καυγᾶς  –  αὐτόματο  διαζύγιο  μετά,  ἐκεῖ  φθάνουν.  Ἄν  ἁπλοποιοῦσαν  ὅμως 

τὴν  ζωή  τους,  θὰ  ἦταν  καὶ  ξεκούραστοι  καὶ  χαρούμενοι.  Αὐτὸ  τὸ  ἄγχος  εἶναι 

καταστροφή! 

Μία φορά βρέθηκα σὲ ἕνα σπίτι ποὺ ἦταν ὅλο πολυτέλεια καὶ, καθώς συζητού‐

σαμε,  μοῦ  εἶπαν:  «Ζοῦμε  στὸν Παράδεισο,  ἐνῶ ἄλλοι  ἄνθρωποι  στερούνται».  «Ζῆτε 
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στὴν  κόλαση,  τούς  λέω.  «Ἄφρον,  ταύτη  τῇ  νυκτί»91,  εἶπε  ὁ Θεὸς  στὸν πλούσιο.  Ἄν  ὁ 

Χριστός μὲ ρωτοῦσε: «Ποῦ θέλεις νὰ σὲ βάλουμε, σὲ μία φυλακή ἤ σὲ ἕνα σπίτι σάν 

αὐτό;», θὰ ἔλεγα: «Σὲ μία σκοτεινή φυλακή». Γιατί ἡ φυλακή θὰ μὲ βοηθοῦσε. Θὰ μοῦ 

θύμιζε τὸν Χριστό, θὰ μοῦ θύμιζε τους ἁγίους Μάρτυρες, θὰ μοῦ θύμιζε τούς ἀσκητές 

ποὺ  ἦταν  στὶς  ὀπές  τῆς  γής,  θὰ  μοῦ  θύμιζε  καλογερική. Ἡ φυλακή  θὰ  ἐμοίαζε  καὶ 

λίγο μὲ τὸ κελλί μου καὶ θὰ χαιρόμουν. Αὐτὸ τὸ δικό σας τί θὰ μοῦ θύμιζε καὶ σὲ τί θὰ 

μὲ βοηθοῦσε; Γιʹ αὐτὸ οἱ φυλακές μὲ ἀναπαύουν καλύτερα ὄχι μόνον ἀπὸ ἕνα σαλόνι 

κοσμικό ἀλλὰ καὶ ἀπʹἕνα ὡραῖο κελλί μοναχοῦ. Χίλιες φορές στὴν φυλακή παρά σὲ 

ἕνα τέτοιο σπίτι». 

Κάποτε ποὺ εἶχα φιλοξενηθῆ στὴν Ἀθήνα σʹ ἕναν φίλο μου, μὲ παρακάλεσε νὰ 

δεχθῶ  ἕναν  οἰκογενειάρχη  πρίν  φωτίση,  γιατί  ἄλλη  ὥρα  δὲν  εὐκαιροῦσε.  Ἦρθε 

λοιπόν χαρούμενος καὶ συνέχεια δοξολογοῦσε τὸν Θεό. Εἶχε καὶ πολλή ταπείνωση καὶ 

ἁπλότητα καὶ μὲ παρακαλοῦσε νὰ εὔχωμαι γιὰ τὴν οἰκογένειά του. Ὁ ἀδελφός αὐτός 

ἦταν περίπου τριάντα ὀκτώ ἐτῶν καὶ εἶχε ἑπτά παιδιά. Δυὸ τὸ ἀνδρόγυνο καὶ ἄλλοι 

δυὸ οἱ γονεῖς του, ἐν ὅλῳ ἕντεκα ψυχές, καὶ ἔμεναν ὅλοι σὲ ἕνα δωμάτιο. Μοῦ ἔλεγε μὲ 

τὴν ἁπλότητα ποὺ εἶχε: «Ὄρθιούς μας χωράει τὸ δωμάτιο, ἀλλά,  ὅταν ξαπλώνουμε, 

δὲν μᾶς παίρνει, εἶναι λίγο στενόχωρα. Δόξα τῷ Θεῶ, τώρα κάναμε ἕνα ὑπόστεγο γιὰ 

κουζίνα καὶ βολευτήκαμε. Ἐμεῖς  ἔχουμε καὶ στέγη. Πάτερ μου,  ἐνῶ εἶναι ἄλλοι ποὺ 

μένουν  στὴν  ὑπαιθρο».  Ἡ  ἐργασία  τοῦ  ἦταν  σιδερωτής.  Ἔμενε  στὴν  Ἀθήνα  καὶ 

ἔφευγε πρίν φωτίση, γιὰ νὰ βρεθῆ ἐγκαίρως στὸν Πειραιά ὅπου ἐργαζόταν. Ἀπὸ τὴν 

ὀρθοστασία καὶ τὶς πολλές ὑπερωρίες τὰ πόδια τοῦ εἶχαν κιρσούς καὶ τὸν ἐνοχλοῦσαν, 

ἀλλὰ ἡ πολλή ἀγάπη του πρὸς τὴν οἰκογένειά του τὸν ἔκανε νὰ ξεχνάη τούς πόνους 

καὶ τὶς ἐνοχλήσεις. Ἐλεεινολογοῦσε μάλιστα τὸν ἑαυτό τοῦ συνέχεια καὶ ἔλεγε ὅτι δὲν 

ἔχει ἀγάπη,  γιατί  δὲν κάνει καλωσύνες σάν Χριστιανός,  καὶ  ἐπαινοῦσε τὴν γυναίκα 

του ὅτι ἐκείνη κάνει καλωσύνες, γιατί ἐκτός ἀπὸ τὰ παιδιά καὶ τὰ πεθερικά της ποὺ 

φρόντιζε,  πήγαινε  καὶ  ἔπαιρνε  τὰ  ροῦχα ἀπὸ  τούς γέρους  τῆς γειτονιᾶς,  τὰ  ἐπλένε, 

τούς  συγύριζε  καὶ  τὰ  σπίτια,  τούς  ἐφτίαχνε  καὶ  καμμιά  σούπα.  Ἔβλεπε  κανεὶς  στὸ 

πρόσωπο  τοῦ  καλοῦ  αὐτοῦ  οἰκογενειάρχη  ζωγραφισμένη  τὴν  θεία  Χάρη.  Εἶχε  μέσα 

τοῦ τὸν Χριστό καὶ ἦταν γεμάτος χαρὰ καὶ τὸ δωμάτιό του γεμάτο ἀπὸ παραδεισένια 

χαρά. Ἐνῶ αὐτοί ποὺ δὲν ἔχουν μέσα τούς τὸν Χριστό, εἶναι γεμάτοι ἀπὸ ἄγχος, καὶ 

δυὸ  ἄνθρωποι  νὰ  εἶναι,  δὲν  χωρᾶνε  μέσα  σὲ  ἕντεκα  δωμάτια.  Ἐνῶ  οἱ  ἕντεκα  αὐτοί 

ἄνθρωποι μὲ τὸν Χριστό, χωροῦσαν μέσα σʹ ἕνα δωμάτιο. 

Ἀκόμη καὶ πνευματικοί ἄνθρωποι, ὅσους χώρους καὶ νὰ ἔχουν, βλέπεις νὰ μή 

χωροῦν, γιατί μέσα τους δὲν ἔχει χωρέσει ὁ Χριστός ὁλόκληρος. Ἄν οἱ γυναῖκες ποὺ 

ζοῦσαν  στὰ  Φάρασα  ἔβλεπαν  τὴν  πολυτέλεια  ποὺ  ὑπάρχει  σήμερα,  ἀκόμη  καὶ  σὲ 

πολλά Μοναστήρια, θὰ ἔλεγαν: «Θὰ ρίξη ὁ Θεὸς φωτιά νὰ μᾶς κάψη! Ἐγκατάλειψη 

Θεοῦ!». Ἐκεῖνες μάζευαν  τὶς  δουλειές  τάκα‐τάκα. Πρωί‐πρωί  ἔπρεπε νὰ βγάλουν  τὰ 

γίδια, μετά νὰ συμμάσουν τὸ σπίτι. Ὕστερα πήγαιναν στὰ ἐξωκκλήσια ἤ μαζεύονταν 

στὶς σπηλιές, καὶ μία ποὺ ἤξερε λίγα γράμματα διάβαζε τὸ Συναξάρι τοῦ Ἁγίου της 

ἡμέρας. Μετά δωσʹ τοῦ μετάνοιες, ἔλεγαν καὶ τὴν εὐχή. Καὶ δούλευαν, κουράζονταν. 

Μία γυναίκα ἔπρεπε νὰ ξέρη νὰ ράβη ὅλα τὰ ροῦχα τοῦ σπιτιοῦ. Καὶ τὰ ἔρραβαν μὲ τὸ 

χέρι.  Μηχανές  τοῦ  χεριοῦ  λίγες  εἶχαν  σὲ  καμμιά  πόλη,  στὰ  χωριά  δὲν  εἶχαν.  Ἄν 

ὑπῆρχε  στὰ  Φάρασα  ὅλο  καὶ  ὅλο  μία  μηχανή  τοῦ  χεριοῦ.  Ἔρραβαν  ἀκόμη  καὶ  τοῦ 

                                                 
91. Λουκ. 12, 20. 
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ἄνδρα  τὰ  ροῦχα  καὶ  ἦταν  πιὸ  ἄνετα,  καὶ  τὶς  κάλτες  τὶς  ἔπλεκαν  στὸ  χέρι.  Εἶχαν 

γοῦστο,  μεράκι,  ἀλλὰ  τούς  περίσσευε  καὶ  χρόνος,  γιατί  τὰ  εἶχαν  ὅλα  ἁπλά.  Οἱ 

Φαρασιῶτες δὲν κοιτοῦσαν λεπτομέρειες. Ζοῦσαν τὴν χαρὰ τῆς καλογερικῆς. Καὶ ἄν, 

γιὰ παράδειγμα, ἡ κουβέρτα δὲν ἦταν καλά στρωμένη καὶ κρεμόταν λίγο ἀπὸ τὴν μία 

μεριά καὶ ἔλεγες: «Σιάξε τὴν κουβέρτα», θὰ σοῦ ἔλεγαν: «Σὲ ἐμποδίζει στὴν προσευχή 

σου;». 

Αὐτήν  τὴν  χαρὰ  τῆς  καλογερικῆς  οἱ  ἄνθρωποι  σήμερα  δὲν  τὴν  γνωρίζουν. 

Νομίζουν  ὅτι  δὲν  πρέπει  νὰ  στερηθοῦν,  νὰ  ταλαιπωρηθοῦν.  Ἄν  σκέφτονταν  οἱ 

ἄνθρωποι  λίγο  καλογερικά,  ἄν  ζοῦσαν  πιὸ  ἁπλά,  θὰ  ἦταν  ἥσυχοι.  Τώρα 

βασανίζονται.  Ἄγχος  καὶ  ἀπελπισία  στὴν  ψυχή.  «Ὁ  τάδε  πέτυχε  ποὺ  ἐφτίαξε  δύο 

πολυκατοικίες ἤ ποὺ ἔμαθε πέντε γλῶσσες κ.λπ.! Ἐγώ δὲν ἔχω οὔτε ἕνα διαμέρισμα, 

δὲν  ξέρω  οὔτε  μία  ξένη  γλώσσα.  Ὤχ,  χάθηκα!».  Ἔχει  κάποιος  ἕνα  αὐτοκίνητο  καὶ 

ἀρχίζει:  «Ὁ ἄλλος  ἔχει  καλύτερο.  Νὰ  πάρω  καὶ  ἐγώ».  Παίρνει  τὸ  καλύτερο,  ὕστερα 

μαθαίνει  ὅτι  ἄλλοι  ἔχουν  ἀεροπλάνα  ἀτομικά  καὶ  πάλι  βασανίζεται.  Τελειωμό  δὲν 

ἔχουν. Ἐνῶ ἄλλος ποὺ δὲν ἔχει αὐτοκίνητο, ὅταν δοξάζη τὸν Θεό, χαίρεται: «Δόξα τῷ 

Θεῶ, λέει, ἄς μήν ἔχω αὐτοκίνητο, ἔχω γερά τὰ πόδια μου καὶ μπορῶ νὰ περπατήσω. 

Πόσοι ἄνθρωποι εἶναι μὲ κομμένα πόδια, δὲν μποροῦν νὰ ἐξυπηρετηθοῦν, νὰ βγοῦν 

ἕναν περίπατο, θέλουν ἕναν ἄνθρωπο νὰ τούς ὑπηρετή, ἐνῶ ἐγώ ἔχω τὰ πόδια μου!». 

Κια ἕνας κουτσός ποὺ λέει: «Καὶ ἄλλοι ποὺ δὲν ἔχουν καὶ τὰ δυὸ πόδια;», καὶ αὐτός 

χαίρεται. 

Ἡ  ἀχαριστία  καὶ  ἡ  ἀπληστία  εἶναι  μεγάλο  κακό.  Ὁ  κυριευμένος  ἀπὸ  ὑλικά 

πράγματα εἶναι κυριευμένος πάντα ἀπὸ στενοχώρια καὶ ἄγχος, γιατί πότε τρέμει μήν 

τοῦ τὰ πάρουν καὶ πότε μήν τοῦ πάρουν τὴν ψυχή. Μία μέρα ἦρθε ἕνας πλούσιος ἀπὸ 

τὴν Ἀθήνα καὶ μοῦ λέει: «Πάτερ, ἔχασα τὴν ἐπαφή μὲ τὰ παιδιά μου, ἔχασα τὰ παιδιά 

μού». «Πόσα παιδιά ἔχεις;», τοῦ λέω. «Δύο, μοῦ λέει. Τὰ μεγάλωσα μὲ τὸ πουλιοῦ τὸ 

γάλα. Τί ἤθελαν καὶ δὲν τὸ εἶχαν! Ἀκόμη καὶ αὐτοκίνητο τὰ πήρα». Ἀπὸ τὴν συζήτηση 

βγῆκε ὅτι εἶχε καὶ αὐτός δικό του αὐτοκίνητο καὶ ἡ γυναίκα τοῦ δικό της καὶ τὰ παιδιά 

δικό τους. «Εὐλογημένε, τοῦ λέω, ἐσύ, ἀντί νὰ λύσης τὰ προβλήματά σου, τὰ μεγάλω‐

σες. Τώρα θέλεις ἕνα μεγάλο γκαράζ γιὰ τὰ αὐτοκίνητα, ἕναν μηχανικό νὰ τὸν πλη‐

ρώνης τετραπλάσια, γιὰ νὰ τὰ διορθώνης, χώρια ποὺ κινδυνεύετε καὶ οἱ τέσσερις κάθε 

στιγμή νὰ σκοτωθῆτε. Ἐνῶ, ἄν  εἶχες ἁπλοποιήσει  τὴν ζωή σου, θὰ ἦταν ἑνωμένη ἡ 

οἰκογένειά  σου,  θὰ  καταλάβαινε  ὁ  ἕνας  τὸν  ἄλλο  καὶ  δὲν  θὰ  εἶχες  αὐτὰ    τὰ 

προβλήματα. Δὲν φταῖνε τὰ παιδιά σου τώρα, ἐσύ φταῖς ποὺ δὲν φρόντισες νὰ δώσης 

ἄλλη ἀγωγή στὰ παιδιά σοῦ». Μία οἰκογένεια τέσσερα αὐτοκίνητα, ἕνα γκαράζ, ἕναν 

μηχανικό  κ.λπ.!  Ἄς  πάη  ὁ  ἄλλος  λίγο  ἀργότερα.  Ὅλη  αὐτή  ἡ  εὐκολία  γεννάει 

δυσκολίες. 

Ἄλλη φορὰ ἦρθε ἕνας ἄλλος οἰκογενειάρχης στὸ Καλύβι – ἦταν πέντε ἄτομα ἡ 

οἰκογένειά  του  –  καὶ  μοῦ  λέει:  «Πάτερ,  ἔχουμε  ἕνα  αὐτοκίνητο  καὶ  σκέφτομαι  νὰ 

πάρουμε ἄλλα δύο. Θὰ μᾶς διευκολύνη». «Καί πόσο θὰ σᾶς δυσκολέψη τὸ σκέφτηκες; 

τοῦ λέω. Τὸ ἕνα τὸ βάζεις ἐκεῖ σὲ μία τρύπα, τὰ τρία ποῦ θὰ τὰ βάλης; Θὰ θέλης ἕνα 

γκαράζ  καὶ  μία  ἀποθήκη  γιὰ  καύσιμα.  Θὰ  διατρέχετε  τρεῖς  κινδύνους.  Καλύτερα  νὰ 

ἔχετε ἕνα καὶ νὰ περιορίσετε τὶς ἐξόδους σας. Θὰ ἔχετε χρόνο νὰ δῆτε τὰ παιδιά σας. 

Θὰ ἔχετε τὴν ἠρεμία σας. Ἡ ἁπλοποίηση εἶναι τὸ παν». «Δὲν τὸ σκέφθηκα αὐτό», μοῦ 

λέει. 
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–  Γέροντα,  μᾶς  εἶπε  κάποιος  ὅτι  δυὸ  φορές  δὲν  μποροῦσε  νὰ  σταματήση  τὸν 

συναγερμό  τοῦ αὐτοκινήτου.  Τὴν μία φορά,  γιατί  εἶχε μπή μία μύγα,  καὶ  τὴν ἄλλη, 

γιατί εἶχε μή ὁ ἴδιος ἀντικανονικά στὸ αὐτοκίνητο. 

–  Μαρτυρική  εἶναι  ἡ  ζωή  τους,  γιατί  δὲν  ἁπλοποιοῦν  τὰ  πράγματα.  Οἱ 

περισσότερες  εὐκολίες  δυσκολίες  προξενοῦν.  Οἱ  κοσμικοί  πνίγονται  ἀπὸ  τὰ  πολλά. 

Ἔχουν  γεμίσει  εὐκολίες‐εὐκολίες  καὶ  ἔκαναν  τὴν  ζωή  τούς  δύσκολη.  Ἄν  δὲν 

ἁπλοποιήση κανεὶς τὰ πράγματα, μία εὐκολία γεννάει ἕνα σωρό δυσκολίες. 

Ὅταν ἤμασταν μικρά, κόβαμε τὸ καρούλι στὶς ἄκρες, βάζαμε μία σφήνα μέσα 

καὶ κάναμε ἕνα ὡραῖο παιχνίδι καὶ χαιρόμασταν μʹ αὐτό. Τὰ μικρά παιδιά χαίρονται 

μὲ ἕνα αὐτοκινητάκι πιὸ πολύ ἀπὸ ὅ,τι ὁ πατέρας τους, ὅταν ἀγοράζη μερσεντές. Ἄν 

ρωτήσης ἕνα κοριτσάκι: «Τί θέλεις, ἕνα κουκλάκι ἤ μία πολυκατοικία;», νὰ δής, θὰ σοῦ 

πῆ:  «Ἕνα  κουκλάκι».  Καὶ  τελικά  τὰ  μικρά  παιδιά  γνωρίζουν  τὴν  ματαιότητα  τοῦ 

κόσμου. 

– Γέροντα, τί βοηθάει περισσότερο, γιὰ νὰ καταλάβη κανεὶς αὐτήν τὴν χαρὰ τῆς 

λιτότητος; 

–  Νὰ  συλλάβη  κανεὶς  τὸ  βαθύτερο  νόημα  τῆς  ζωῆς.  «Ζητεῖτε  πρῶτον  τὴν 

Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ...»92. Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾶ ἡ ἁπλότητα καὶ κάθε σωστή ἀντιμετώπιση. 

 

                                                 
92. Ματθ. 6, 33. 
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Κεφάλαιο 4 ‐ Ἐξωτερικός θόρυβος καὶ ἐσωτερική ἡσυχία 

 

Ἀλλοίωσαν τὴν ἤρεμη φύση 

 

Τὰ περισσότερα μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦν σήμερα οἱ ἄνθρωποι γιὰ τὴν ἐξυπηρέ‐

τησή τους κάνουν θόρυβο. Ἄχ, τὴν ἔχουν παλαβώσει μὲ τούς θορύβους τὴν ἤρεμη φύση! 

Τὴν  ἔχουν ἀλλοιώσει  καὶ μὲ  ὅλα  τὰ σύγχρονα μέσα  τὴν  ἔχουν καταστρέψει. Παλιά  τί 

γαλήνη ὑπῆρχε! Πῶς ὁ ἄνθρωπος ἀλλοιώνεται καὶ ἀλλοιώνει, χωρίς νὰ τὸ καταλαβαίνη! 

Ὅλοι  τώρα  ἔχουν  μάθει  νὰ  ζοῦν  μὲ  τὸν  θόρυβο.  Βλέπεις,  καὶ  πολλά  ἀπὸ  τὰ 

σημερινά παιδιά,  γιὰ νὰ διαβάσουν,  θέλουν μουσική ρόκ! Δηλαδή περισσότερό  τους 

ἀναπαύει  νὰ  διαβάζουν  μὲ  μουσική  παρά  μὲ  ἡσυχία.  Ἀναπαύονται  στὴν  ἀνησυχία, 

γιατί  ὑπάρχει  ἀνησυχία  μέσα  τους.  Παντοῦ  θόρυβος  ὑπάρχει.  Συνέχεια  βοῦ,  βοῦ... 

ἀκοῦς! Βοῦ, βοῦ..., γιὰ νὰ κόψουν ξύλα, βοῦ..., γιὰ νὰ γυαλοχαρτίσουν, βοῦ..., γιὰ νὰ 

ραντίσουν  μὲ  τὸν  ψεκαστήρα. Μετά  θὰ  βροῦν  ἄλλους  ψεκαστῆρες  σάν  ἀεροπλάνα, 

ποὺ θὰ κάνουν πιὸ πολύ θόρυβο, καὶ θὰ ποῦν: «Ά, αὐτοί εἶναι πιὸ καλοί, γιατί ρίχνουν 

τὸ φάρμακο ἀπὸ πάνω  καὶ  δὲν  μένει  οὔτε  μπουμπούκι  ἄβρεχτο»  καὶ  θὰ  θέλουν  νὰ 

ἀγοράσουν ἀπὸ ἐκείνους καὶ θὰ χαίρωνται μʹ ἐκείνους. 

Μία τρύπα πάει νὰ κάνη ὁ ἄλλος, γιὰ νὰ βάλη ἕνα καρφί, καὶ βάζει τὸ... «βου»! 

Τί  νὰ  κάνη;  Μία  τρύπα  στὸ  νερό!  Καὶ  χαίρεται.  Τὸ  παράξενο  εἶναι  ὅτι  καμαρώνει 

κιόλας! Γιὰ νὰ πάρη λίγο ἀέρα, παίρνει μηχανή μὲ μπαταρία, πάλι βοῦ... Παλιά, ὅταν 

ζεσταινόταν κανείς, ἔκανε λίγο ἀέρα μὲ τὸ χέρι του, ἐνῶ τώρα ξεκουφαίνεται, γιὰ νὰ 

κάνη  λίγο  ἀέρα!  Καὶ  στὴν  θάλασσα  τώρα  ὅλα  θόρυβο  κάνουν.  Ἔβλεπες  ἄλλοτε  τὰ 

καράβια  μὲ  τὰ  πανιά  νὰ  πλέουν  ἥσυχα.  Τώρα  κι  ἕνα  μικρό  μοτέρ  κάνει  ντούκου‐

ντούκου!  Σὲ  λίγο  θὰ  κυκλοφοροῦν  οἱ  περισσότεροι  μὲ  ἀεροπλάνα.  Καὶ  ξέρεις  τί 

γίνεται;  Ἡ  γῆ  ἀπορροφάει  καὶ  λίγο  τὸν  θόρυβο.  Στὸν  ἀέρα  θὰ  εἶναι...  ὁ  Θεὸς  νὰ 

φυλάξη! 

 

Κατέστρεψαν καὶ τὰ ἅγια ἐρημικά μέρη 

 

Τὸ  ἀνήσυχο  κοσμικό  πνεῦμα  τῆς  ἐποχῆς  μᾶς  κατέστρεψε,  δυστυχῶς,  μὲ  τὸν 

δῆθεν πολιτισμό τοῦ ἀκόμη καὶ τὰ ἅγια ἐρημικά μέρη, ποὺ γαληνεύουν καὶ ἁγιάζουν 

τὶς  ψυχές.  Ὁ  ἀνήσυχος  ἄνθρωπος  δὲν  ἡσυχάζει  ποτέ.  Δὲν  ἄφησαν  πουθενά  τόπο 

ἥσυχο.  Ἀκόμη  καὶ  τούς Ἁγίους  Τόπους  τούς  ἔχουν  κάνει  τώρα!... Ὅπως ἀναφέρεται 

καὶ  στὸν  βίο  τῆς  Ἐρημίτιδος  Φωτεινῆς93,  στὴν  ἔρημο,  ὅπου  εἶχε  ἀσκητέψει,  ἔκαναν 

μετά  περίπτερα,  καντίνες!...  Μέσα  στὰ  ἀσκητήρια,  ὅπου  ἀσκήτεψαν  τόσοι  μοναχοί, 

τόσοι  Ἅγιοι,  πουλοῦσαν  ἀναψυκτικά  οἱ  Ἄγγλοι!  Πάει  ἡ  ἔρημος!  Σπίτια,  ραδιόφωνα, 

μαγαζιά,  ξενοδοχεῖα,  ἀεροδρόμια!  Ἔγινε  αὐτὸ  ποὺ  λέει  ὁ  Ἅγιος  Κοσμᾶς:  «Ἐκεῖ  ποὺ 

                                                 
93. Ἡ Ἐρημίτις Φωτεινή γεννήθηκε στὶς 7  Ἰανουαρίου 1860  στὴν Δαμασκό τῆς Συρίας 

ἀπὸ  Ἕλληνες  γονεῖς.  Τὸ  1884  περίπου  ἀνεχώρησε  γιὰ  τὴν  ἔρημο  πέρα  ἀπὸ  τὸν  Ἰορδάνη 

ποταμό.  Τὸ  1915,  ἐξ  αἰτίας  τοῦ  Ἅʹ  Παγκοσμίου  Πολέμου,  ἀναγκάσθηκε  νὰ  πάη  στὰ 

Ἱεροσόλυμα, ὅπου ἔμεινε μέχρι τὸ τέλος τοῦ πολέμου. Στὴν συνέχεια πῆγε στὴν δυτική ἔρημό 

της  Νεκρᾶς  Θάλασσας,  ὅπου  καὶ  ἀσκήτεψε  μέχρι  τὸν  θάνατό  της.  (Βλ.  Ἀρχιμ.  Ἰωακείμ 

Σπετσιέρη, Ἡ Ἐρημίτις Φωτεινή, Ι. Καλύβη Ἄγ. Ἀναργύρων, Νέα Σκήτη, Ἄγ. Ὅρος 1994). 
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κρεμοῦν  τώρα  τὰ  παλληκάρια  τὰ  καριοφίλια,  θὰ  ʹρθῆ  καιρός  ποὺ  θὰ  κρεμοῦν  οἱ 

γύφτοι τὰ ὄργανα!». Θέλω νὰ πῶ,  ἔτσι καταντήσαμε καὶ ἐμεῖς,  ἐκεῖ ποὺ ἀσκήτευαν, 

ποὺ  εἶχαν  τὰ  κομποσχοίνια  οἱ  μοναχοί,  τώρα  ἔχουν  ραδιόφωνα,  ἀναψυκτικά!...  Ἔ, 

φαίνεται,  μετά  ἀπὸ  λίγα  χρόνια  δὲν  θὰ  χρειάζωνται  αὐτά.  Ὅπως  δείχνουν  τὰ 

πράγματα,  γενικά, φαίνεται  ἡ  ζωή πλησιάζει  στὸ  τέλος.  Τελειώνει  ἡ  ζωή,  τελειώνει 

καὶ αὐτός ὁ κόσμος.  

– Γέροντα, στὸ Ἅγιον Ὅρος ὑπάρχει τώρα τόπος ἥσυχος; 

– Ποῦ τόπος ἥσυχος καὶ ἐκεῖ τώρα; ἀφοῦ ἀνοίγουν συνέχεια δασικούς δρόμους! 

Αὐτοκίνητα  ἀπὸ  ἐδῶ,  αὐτοκίνητα  ἀπὸ  ἐκεῖ!  Ἀκόμη  καὶ  στὰ  πιὸ  ἐρημικά  καὶ 

ἡσυχαστικά μέρη ἔχουν πάρει αὐτοκίνητο. Ἀπορῶ τί ζητᾶνε αὐτοί οἱ ἄνθρωποι στὴν 

ἔρημο!  Ὁ  Μέγας  Ἀρσένιος94  στὴν  ἔρημο  ἄκουγε  τὰ  καλάμια  ποὺ  σείονταν,  ὅταν 

φυσοῦσε  γλυκά,  καὶ  ἔλεγε:  «Τί  θόρυβος  εἶναι  αὐτός;  Σεισμός  γίνεται;».  Ποῦ  νὰ 

ἔβλεπαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες αὐτὰ  ποὺ γίνονται σήμερα! 

Παλιά  οἱ  διακονητές95  στὰ  Κοινόβια,  ἰδίως  ὁ  τραπεζάρης  καὶ  ὁ  ἀρχοντάρης, 

πολύ κουράζονταν. Ἔπρεπε νὰ πλύνουν τὰ πιάτα, νὰ τρίψουν τὰ μπακιρένια σκεύη... 

Σήμερα  ἔχουν  εὐκολίες,  ἔχουν  διάφορα σύγχρονα μέσα καὶ  τὰ περισσότερα κάνουν 

θόρυβο.  Θυμᾶμαι,  ἐμεῖς  στὸ Κοινόβιο  μὲ  τὰ  δοχεῖα  κουβαλούσαμε  τὸ  νερό  ἀπὸ  μία 

πηγή καὶ μὲ τὸ μαγγάνι τὸ ἀνεβάζαμε σιγά‐σιγὰ  στὸν τρίτο ὄροφο. Τώρα φέρνουν τὸ 

νερό μὲ τὴν μηχανή καὶ ἀκοῦς συνέχεια ντούκου‐ντούκου. Τὰ ντουβάρια σείονται, τὰ 

τζάμια  τρίζουν!  Τουλάχιστον  νὰ  βάλουν  ἕναν  σιγαστήρα.  Στὸν  στρατό,  μὲ  τὸν 

ἀνταρτοπόλεμο,  μὲ  ἕναν  σιγαστήρα  φόρτιζα  τὴν  μπαταρία  τοῦ  ἀσύρματου,  καὶ 

ἀπέναντι δὲν μὲ ἄκουγαν. 

Ἦρθαν  μία  μέρα  στὸ  Καλύβι  μοναχοί  ἀπὸ  ἕνα  Μοναστήρι  καὶ  μιλοῦσαν 

δυνατά. «Πιο σιγά, λέω στὸν ἕναν, μᾶς ἀκοῦνε πιὸ πέρα!». Τίποτε αὐτός. «Πιο σιγά», 

τοῦ  ξαναλέω.  «Εὐλόγησον,  Γέροντα,  μοῦ  λέει,  συνηθίσαμε  νὰ  φωνάζουμε  στὸ 

Μοναστήρι,  γιατί  ἔχουμε  τὴν γεννήτρια  καὶ μιλᾶμε  δυνατά,  γιὰ  νὰ ἀκοῦμε». Ἀκοῦς 

ἐκεῖ; Ἀντί νὰ λένε τὴν εὐχή καὶ νὰ μιλοῦν σιγά, φωνάζουν, γιατί ἔχουν τὴν γεννήτρια! 

Καὶ  τὸ  κακό  εἶναι  ὅτι,  ὅπως  μερικά  παιδιά  ἀφήνουν  τὴν  ἐξάτμιση,  γιὰ  νὰ  ἀκοῦνε 

ντούκου‐ντούκου...,  φθάνει  αὐτὸ  τὸ  πνεῦμα  τώρα  καὶ  στὸν  Μοναχισμό.  Ἐκεῖ  πᾶμε 

τώρα, τὸ χαίρονται δηλαδή. 

Εἶδα μία ἀδελφή σήμερα τὸ πρωί, ἦταν σάν τούς ἀστροναῦτες! Κατέβαινε ἀπὸ 

πάνω τὸν κατήφορο μὲ τὴν ψάθα στὸ κεφάλι, τὴν μάσκα στὴν μύτη, τὸ χορτοκοπτικό 

στὸ χέρι, καὶ καμάρωνε. Οἱ ἀστροναῦτες δὲν καμάρωναν τόσο, ὅταν κατέβαιναν ἀπὸ 

τὸ φεγγάρι! Ἀκούω σὲ λίγο βοῦ... β... β... Κοιτάζω, ἔκοβε χόρτα μὲ τὸ χορτοκοπτικό! Νὰ 

μήν μείνη ἕνας χῶρος ποὺ νὰ μήν ἀκούγεται βοῦ... Τελείωσε αὐτή, ἔρχεται μετά καὶ ὁ 

ἄλλος  μὲ  τὸ  πιὸ  «βού»,  νὰ  ὀργώση!  Ἔτρεχε  ἀπὸ  ʹδω,  ἔτρεχε  ἀπὸ  ʹκει. Μετά  παίρνει 

ἄλλο μηχάνημα, νὰ σιάξη τὸ χῶμα. Βρέ, τί πάθαμε! 

– Ἐπειδή ὅμως, Γέροντα, ὑπάρχουν αὐτὰ  τὰ μέσα ποὺ διευκολύνουν... 

– Ὤ, ξέρετε πόσα μέσα ὑπάρχουν! Ὅσο μπορεῖτε, τὰ βουητά, τούς θορύβους νὰ 

τὰ ἀποφεύγετε. Τὸ βουητό μᾶς βγάζει ἔξω ἀπὸ τὸ Μοναστήρι. Τί τὴν ἔχετε μετά κάτω 

στὴν πόρτα τὴν ταμπέλα νὰ γράφη «Ἠσυχαστήριο»; Γράψτε καλύτερα «Βουηστήριο» 

ἤ «Ἀνησυχαστήριο!». Τί νὰ τὸ κάνω τὸ Μοναστήρι, ἄν δὲν ἔχη ἡσυχία; Κοιτάξτε ἐκεῖ 

                                                 
94. Βλ. Τὸ Γεροντικόν, Ἀββᾶς Ἀρσένιος κε΄, σ. 7 
95. Ὁ ὑπεύθυνος μοναχός ἑνός διακονήματος. 
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πέρα, ὅσο μπορεῖτε, νὰ τὰ περιορίσετε αὐτά. Ἀκόμη αὐτήν τὴν γλυκειά ἡσυχία δὲν τὴν 

καταλάβατε. Ἄν τὴν καταλαβαίνατε, θὰ μπορούσατε νὰ μὲ καταλάβετε καλύτερα καὶ 

νὰ  καταλάβετε  μερικά  πράγματα.  Ἄν  θὰ  γευόσασταν  ἀπὸ  τούς  πνευματικούς 

καρπούς τῆς ἡσυχίας, θὰ ὑπῆρχε ἀσφαλῶς καὶ ἡ καλή ἀνησυχία καὶ θὰ ἐπιδιώκατε 

περισσότερο τὴν ἁγία ἡσυχία τῆς πνευματικῆς ζωῆς. 

 

Ἡ ἡσυχία εἶναι μυστική προσευχή 

 

Ὁ  μοναχός  μὲ  ὅλα  αὐτὰ    τὰ  θορυβώδη  μέσα  διώχνει  τὶς  προϋποθέσεις  τῆς 

προσευχῆς  καὶ  τῆς  μοναχικῆς  ζωῆς.  Γιʹ  αὐτό,  ὅσο  γίνεται,  νὰ  μή  χρησιμοποιῆ 

θορυβώδη μέσα. Αὐτὰ   ποὺ θεωροῦν  οἱ ἄνθρωποι  σήμερα  εὐκολίες,  στὴν  οὐσία  δὲν 

τὸν  ὠφελοῦν  τὸν  σκοπό  του.  Δὲν  μπορεῖ  νὰ  βρῆ  ὁ  μοναχός  μέσα  σὲ  μία  τέτοια 

κατάσταση αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ξεκίνησε. 

Ἡ ἡσυχία  εἶναι  μεγάλη  ὑπόθεση. Ἀκόμη καὶ  νὰ μήν προσεύχεται  κανείς,  καὶ 

μόνο  μὲ  τὴν  ἡσυχία  προσεύχεται.  Εἶναι  μυστική  προσευχή  καὶ  πολύ  βοηθάει  στὴν 

προσευχή σάν τὴν ἄδηλη ἀναπνοή στὸν ἄνθρωπο. Αὐτός ποὺ κάνει δουλειά πνευμα‐

τική  στὴν  ἡσυχία  βυθίζεται  μετά  στὴν  εὐχή.  Ξέρεις  τί  θὰ πῆ  βυθίζεται;  τὸ  παιδάκι, 

ὅταν λουφάζη στὴν ἀγκαλιά τῆς μάνας, δὲν μιλάει. Εἶναι ἕνωση πλέον, ἐπικοινωνία. 

Γιʹ αὐτὸ πολύ βοηθάει τὸ Μοναστήρι νὰ εἶναι ἀπομακρυσμένο ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ ἀπὸ 

ἀρχαιολογικούς  χώρους  καὶ  κοσμικούς  θορύβους  καὶ  ἀπὸ  τούς  πολλούς  ἀκόμη 

ἀνθρώπους.  

Ἡ ἐξωτερική ἡσυχία, μακριά ἀπὸ τὸν κόσμο, μὲ τὴν διακριτική ἄσκηση καὶ τὴν 

ἀδιάλειπτη  προσευχή,  πολύ  γρήγορα φέρνει  καὶ  τὴν  ἐσωτερική  ἡσυχία  –τὴν  εἰρήνη 

τῆς  ψυχῆς  –  ἡ  ὁποία  εἶναι  ἡ  ἀπαραίτητη  προϋπόθεση  γιὰ  τὴν  πνευματική  λεπτή 

ἐργασία.  Τότε  πιά  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  ἐνοχλεῖται  ἀπὸ  τὴν  ἐξωτερική  ἀνησυχία,  γιατί 

στὴν οὐσία μόνον τὸ σῶμα βρίσκεται στὴν γῆ, ἐνῶ ὁ νοῦς βρίσκεται στὸν Οὐρανό. 

 

Τὸν θόρυβο ἅμα θέλη τὸν ἀκούει κανείς 

 

– Γέροντα, ὅταν στὸ διακόνημα ὑπάρχη θόρυβος ἤ γιὰ τὸ ἐργόχειρο χρειάζεται 

μία μηχανή ποῦ κάνει θόρυβο, τί νὰ κάνη κανείς; 

–  Ὅταν  καμμιά  φορὰ  τὸ  ἐργόχειρο  εἶναι  θορυβῶδες,  πολύ  βοηθάει  ἡ  σιγανή 

ψαλμωδία.  Ἄν  δὲν  μπορῆτε  νὰ  κάνετε  εὐχή,  νὰ  ψάλλετε.  Θέλει  ὑπομονή.  Ὅταν 

ἔρχωμαι μὲ τὸ καράβι, ἔχει πολύ θόρυβο. Κάθομαι σὲ μία γωνιά, κλείνω καὶ τὰ μάτια 

σάν νὰ κοιμᾶμαι, γιὰ νὰ μή μὲ ἐνοχλῆ ὁ κόσμος, καὶ ψάλλω – καὶ τί δὲν ψάλλω! Πόσα 

«Ἄξιον  ἔστιν», πόσα «Ἅγιος ὁ Θεός»! Κάνει καὶ  ἕναν κρότο τὸ καράβι ποὺ  ταιριάζει 

ἀκριβῶς μὲ τὴν ψαλτική!  Γίνεται  ἰσοκράτημα στὸ «Ἄξιον ἔστιν»  τοῦ Παπανικολάου, 

στὸ «Ἅγιος ὁ Θεός» τοῦ Νηλέως, σὲ ὅλα ταιριάζει αὐτός ὁ κρότος! Ψάλλω μὲ τὸν νοῦ 

μου, συμμετέχει ὅμως καὶ ἡ καρδιά. 

Πάντως,  νομίζω,  δὲν  εἶναι  τόσο  ὁ  ἐξωτερικός  θόρυβος  ποὺ  ἐνοχλεῖ,  ὅσο  ἡ 

μέριμνα. Τὴν φασαρία, ἄν θέλη, τὴν ἀκούει κανείς. Ἐνῶ τὴν μέριμνα δύσκολο νὰ τὴν 

ἀποφύγη.  Ὁ  νοῦς  εἶναι  ἡ  βάση.  Τὰ  μάτια  μπορεῖ  νὰ  κοιτάζουν  κάτι  καὶ  νὰ  μήν  τὸ 

βλέπουν. Ὅταν προσεύχωμαι,  μπορεῖ  νὰ  κοιτάζω,  ἀλλὰ  δὲν  βλέπω. Περπατάω,  καὶ 

μπορεῖ νὰ κοιτάζω ἕνα τοπίο κ.λπ., ἀλλὰ νὰ μήν τὸ βλέπω. Ὅταν δυσκολεύεται κανεὶς 
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νὰ λέη τὴν εὐχή μέσα στὸν θόρυβο, εἶναι γιατί ὁ νοῦς δὲν εἶναι δοσμένος στὸν Θεό. 

Πρέπει  νὰ  φθάση  ὁ  ἄνθρωπος  στὴν  θεία  ἀφηρημάδα,  γιὰ  νὰ  ζήση  τὴν  ἐσωτερική 

ἡσυχία  καὶ  νὰ  μήν  ἐνοχλῆται  ἀπὸ  τὸν  θόρυβο  στὴν  προσευχή.  Φθάνει  στὸ  σημεῖο 

ἐκεῖνο τῆς θείας ἀφηρημάδας ποὺ δὲν ἀκούει πιά τούς θορύβους ἤ τούς ἀκούει ὅταν 

θέλη ἤ,  μᾶλλον,  ὅταν κατεβαίνη ὁ  νοῦς ἀπὸ  τὸν Οὐρανό. Καὶ θὰ φθάση σʹ αὐτὸ  τὸ 

σημεῖο, ἄν δουλέψη πνευματικά, ἄν ἀγωνισθῆ. Τότε θὰ ἀκούη ὅποτε αὐτός θέλει. 

Ὅταν  ἤμουν  στὸν  στρατό,  εἶπα  μία  φορά  σὲ  ἕναν  εὐλαβῆ  συστρατιώτη  μου: 

«Στὸ  τάδε μέρος  θὰ συναντηθοῦμε». «Μα ἐκεῖ  ὑπάρχει  μεγάφωνο»,  μοῦ  λέει. «Άμα 

θέλη, τοῦ λέω, ἀκούει κανείς, ἄν δὲν θέλη, δὲν ἀκούει». Ὅταν εἶναι ὁ νοῦς μας κάπου, 

ἀκοῦμε;  Ἐκεῖ  στὸ  δάσος,  ἀπέναντι  ἀπὸ  τὸ  Καλύβι,  γύμνωναν  τὸ  βουνό  μὲ  τὰ 

ἁλυσοπρίονα. Ὅταν διάβαζα ἤ προσευχόμουν καὶ ἤμουν προσηλωμένος, δὲν ἄκουγα 

τίποτε. Ὅταν σταματοῦσα, ὅλα τὰ ἄκουγα. 

 

Νὰ σεβασθοῦμε τὴν ἡσυχία τῶν ἄλλων 

 

Ὅταν δὲν εἴμαστε ἐμεῖς αἰτία γιὰ τὸν θόρυβο ποὺ ὑπάρχει, δὲν πειράζει, ὁ Θεὸς 

βλέπει.  Ἀλλά,  ὅταν  ἐμεῖς  εἴμαστε  αἰτία,  τότε  εἶναι  κακό.  Γιʹ  αὐτὸ  πάντα  πρέπει  νὰ 

προσέχουμε,  νὰ  μήν  ἐνοχλοῦμε  τούς  ἄλλους.  Ἄν  ἕνας  δὲν  θέλη  νὰ  προσευχηθῆ, 

τουλάχιστον νὰ μή βάζη παράσιτα καὶ στούς ἄλλους. Ἄν καταλαβαίνατε τὴν μεγάλη 

ζημιά ποὺ κάνετε στὸν ἄλλον ποὺ προσεύχεται, θὰ προσέχατε πάρα πολύ. Γιατί, ἄν 

κανεὶς δὲν τὸ νιώση σάν μία ἀνάγκη προσωπική καὶ σάν βοήθεια γιὰ τὸ σύνολο, ὥστε 

νὰ  τὸ  κάνη  μὲ  τὴν  καρδιά  του,  ἀπὸ  ἀγάπη  καὶ  ὄχι  ἀναγκαστικά,  ἀλλὰ  ἡ  σάν 

πειθαρχία, αὐτὸ δὲν θὰ ἔχη καλά ἀποτελέσματα. Ὅταν τὸ κάνη μὲ σφίξιμο, σάν μία 

πειθαρχία,  καὶ  λέη,  «τώρα πρέπει  νὰ  περπατήσω  ἔτσι,  γιὰ  νὰ  μήν  ἐνοχλήσω,  τώρα 

πρέπει νὰ μήν περπατήσω ἐλεύθερα...», εἶναι βάσανο! Σκοπός εἶναι νὰ τὸ κάνη μὲ τὴν 

καρδιά  του,  μὲ  χαρά,  ἐπειδή  ὁ  ἄλλος  προσεύχεται,  ἐπικοινωνεῖ  μὲ  τὸν  Θεό.  Πόσο 

διαφέρει τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο! Ὅ,τι κάνει κανεὶς μὲ τὴν καρδιά του, τὸ χαίρεται καὶ τὸν 

βοηθάει. Ὅταν  τὸ  αἰσθανθῆ  σάν  ἀνάγκη  νὰ  σεβασθῆ  τὸν  ἄλλον  ποὺ  προσεύχεται, 

αἰσθάνεται ἕνα δέος μετά. Καὶ ὅταν κανεὶς σέβεται τὸν ἄλλον, τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό τοῦ 

σέβεται  καὶ  τότε  τὸν  ἑαυτό  του  δὲν  τὸν  ὑπολογίζει,  γιατί  δὲν  ἔχει  φιλαυτία  ἀλλὰ 

φιλότιμο. Νὰ μπαίνη ὁ ἕνας στὴν θέση τοῦ ἄλλου. Νὰ σκέφτεται: «Ἄν ἤμουν ἐγώ στὴν 

θέση  ἐκείνου,  πῶς  θὰ  ἤθελα  νὰ  μοῦ  φερθοῦν;  Ἄν  ἤμουν  κουρασμένος,  ἄν 

προσευχόμουν, θὰ ἤθελα νὰ χτυποῦν ἔτσι τὶς πόρτες;». Ὅταν μπαίνης στὴν θέση τοῦ 

ἄλλου, τὰ πράγματα ἀλλάζουν. 

Στὰ Κοινόβια πρῶτα τί ὄμορφα ἦταν! Ἡσυχία! Εἶχαν καὶ τὸ ρολόι ποὺ χτυποῦσε 

κάθε  τέταρτο,  γιὰ  νὰ  θυμᾶται  καθένας  νὰ  λέη  τὴν  εὐχή.  Καὶ  νὰ  ξεχνιόταν  κανείς, 

ἄκουγε  τὸ  ρολόι  ποὺ  χτυποῦσε  κάθε  τέταρτο,  καὶ  ἄρχιζε  πάλι  τὴν  εὐχή.  Πολύ 

βοηθοῦσε  τὸ  ρολόι.  Ἔλεγαν  οἱ  Πατέρες  τὴν  εὐχή  καὶ  εἶχε  ἡσυχία,  γαλήνη  μεγάλη 

μέσα  στὸ  Μοναστήρι.  Στὸ  Κοινόβιο  ποὺ  ἤμουν  στὸ  Ἅγιον  Ὅρος  ἤμασταν  ἑξήντα 

Πατέρες καὶ ἦταν σάν νὰ ἦταν ἕνας ἡσυχαστής. Εἶχαν ὅλοι τὴν εὐχή. Στὴν Ἐκκλησία 

λίγοι  ἔψαλλαν  καὶ  οἱ  περισσότεροι  νοερά  προσεύχονταν.  Στὰ  διακονήματα  τὸ  ἴδιο. 

Μία  ἡσυχία  παντοῦ!  Δὲν  μιλοῦσαν  δυνατά  οὔτε  φώναζαν.  Ἥσυχα  ἔκαναν  τὰ 

διακονήματά  τους.  Ὅλοι  ἀθόρυβα  κινοῦνταν  σάν  τὰ  πρόβατα.  Πάντα  ὑπῆρχε 

ἀθόρυβα μία  κίνηση στὸ Μοναστήρι.  Δὲν  ἦταν  ὅπως  τώρα ποὺ  ἔχουν στὰ Κοινόβια 
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ὥρα  διακονίας,  ὥρα  ἡσυχίας...  σιωπητήριο!  Καθένας  κινιόταν  ἀνάλογα  μὲ  τὴν 

διακονία του. 

Πρέπει  νὰ  ἀγαπήσουμε  τὴν  εὐλογημένη  ἔρημο  καὶ  νὰ  τὴν  σεβασθοῦμε,  ἐὰν 

θέλουμε  νὰ  μᾶς  βοηθήση  καὶ  αὐτή  μὲ  τὴν  ἁγία  της  ἐρημία  καὶ  τὴν  γλυκειά  της 

ἠρεμία,  γιὰ  νὰ  ἡμερέψουμε,  νὰ  ἐρημωθοῦν  τὰ πάθη μας  καὶ  νὰ πλησιάσουμε  στὸν 

Θεό. Χρειάζεται προσοχή μήν τυχόν καὶ προσαρμόση κανεὶς  τὴν ἁγία  ἔρημο μὲ  τὸν 

ἐμπαθῆ ἑαυτό του. Αὐτὸ εἶναι μεγάλη ἀσέβεια  (σάν νὰ πηγαίνης προσκύνημα στὸν 

Ἅγιο Γολγοθά μὲ μπουζούκια). 

 

Καλοί λογισμοί, τὸ ἀντίδοτο τοῦ θορύβου 

 

Φυσικά, ἐπειδή οἱ σημερινοί ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν, δυστυχῶς, θορυβώδη μέ‐

σα ἀκόμη καὶ γιὰ μικρές ἐξυπηρετήσεις, ἄν βρεθῆ κανεὶς γιὰ ἕνα διάστημα κάπου ποὺ 

ἔχει φασαρία, θὰ πρέπη νὰ καλλιεργήση καλούς λογισμούς. Δὲν μπορεῖς νὰ πῆς, «μή 

χρησιμοποιῆς  αὐτό,  μή  χρησιμοποιῆς  ἐκεῖνο,  γιατί  κάνει  θόρυβο»,  ἀλλὰ  νὰ  φέρνης 

ἀμέσως  καλό  λογισμό.  Π.χ.  ἀκοῦς  ψεκαστήρα  καὶ  νομίζεις  περνᾶ  ἑλικόπτερο.  Νὰ 

σκεφθῆς: «Μπορεῖ νὰ ἦταν αὐτήν τὴν ὥρα μία ἀδελφή ἄρρωστη βαριά καὶ νὰ ἐρχόταν 

ἕνα ἑλικόπτερο νὰ τὴν πάρη γιὰ τὸ νοσοκομεῖο. Τί στενοχώρια θὰ εἶχα τότε; Δόξα τῷ 

Θεῶ, εἴμαστε ὅλες καλά». Ἐδῶ χρειάζεται τὸ μυαλό καὶ ἡ ἐξυπνάδα, ἡ τέχνη νὰ φέρης 

καλό λογισμό. Ἀκοῦς π.χ. τὸν θόρυβο τῆς μπετονιέρας, τοῦ ἀναβατόρ κ.λπ. Νὰ πεῖς: 

«Δόξα σοί ὁ Θεός,  δὲν γίνεται βομβαρδισμός,  δὲν γκρεμίζονται σπίτια. Οἱ ἄνθρωποι 

ἔχουν εἰρήνη καὶ χτίζουν σπίτια». 

– Καὶ ὅταν, Γέροντα, εἶναι χαλασμένα τὰ νεῦρα; 

– Χαλασμένα τὰ νεῦρα; Τί θὰ πῆ αὐτό; Μήπως εἶναι χαλασμένος ὁ λογισμός; Τὸ 

πιὸ καλό ἀπʹ ὅλα εἶναι ὁ καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός εἶχε φτιάξει σπίτι σὲ ἕνα 

ἥσυχο μέρος. Ἀργότερα ἀπὸ  τὴν μία μεριά  ἔγινε  γκαράζ,  ἀπὸ  τὴν ἄλλη  δρόμος  καὶ 

ἀπὸ  τὴν ἄλλη  ἕνα κοσμικό κέντρο. Μέχρι  τὰ μεσάνυχτα νταούλια. Δὲν μποροῦσε ὁ 

καημένος  νὰ  κοιμηθῆ,  ἔβαζε  ὠτασπίδες  στʹ  αὐτιά,  ἄρχισε  νὰ  παίρνη  καὶ  χάπια. 

Κόντευε  νὰ  τρελλαθῆ. Ἦρθε  καὶ  μὲ  βρῆκε.  «Γέροντα,  αὐτὸ  καὶ  αὐτό,  μοῦ  λέει,  δὲν 

μποροῦμε νὰ ἡσυχάσουμε. Τί νὰ κάνω; Σκέφτομαι νὰ φτιάξω ἄλλο σπίτι». «Νὰ βάλης 

καλό  λογισμό,  τοῦ  λέω.  Νὰ  σκέφτεσαι,  ἄν  γινόταν  πόλεμος  καὶ  στὸ  γκαράζ 

ἐφτίαχναν  τὰ  τάνκς,  δίπλα  ἦταν  νοσοκομεῖο  καὶ  ἔφερναν  τὰ  ἀσθενοφόρα  τούς 

τραυματίες καὶ ἐσένα σου ἔλεγαν: «Κάθησε ἐδῶ. Σοῦ ἐξασφαλίζουμε τὴν ζωή, δὲν θὰ 

σὲ πειράξουμε. Μπορεῖς νὰ βγαίνης ἀπὸ τὸ σπίτι σου ἐλεύθερα μόνο στὴν ἀκτίνα ποὺ 

εἶναι κτισμένα αὐτά, γιατί ἐκεῖ δὲν θὰ πέση σφαίρα» ἤ «Νὰ μείνης στὸ σπίτι σου καὶ 

δὲν  θὰ  σὲ  ἐνοχλήση  κανείς»,  μικρό  πράγμα  θὰ  ἦταν  αὐτό;  Δὲν  θὰ  τὸ  θεωροῦσες 

εὐλογία; Γιʹ αὐτὸ τώρα νὰ πῆς: «Δόξα σοί ὁ Θεός, δὲν γίνεται πόλεμος, ὁ κόσμος εἶναι 

καλά  καὶ  κάνει  τὶς  δουλειές  του.  Στὸ  γκαράζ  ἀντί  τάνκς  φτιάχνουν  τὰ  αὐτοκίνητά 

τους  οἱ  ἄνθρωποι.  Δόξα  σοί  ὁ Θεός,  δὲν  ὑπάρχει  νοσοκομεῖο,  τραυματίες  κ.λπ.  Δὲν 

περνοῦν τάνκς, αὐτοκίνητα περνοῦν καὶ οἱ ἄνθρωποι τρέχουν στὶς δουλειές τους». Ἄν 

φέρης ἔτσι καλό λογισμό, θὰ ἔρθη ἡ δοξολογία μετά». Κατάλαβε ὁ καημένος ὅτι ὅλη ἡ 

βάση εἶναι σωστή ἀντιμετώπιση καὶ ἔφυγε ἀναπαυμένος. Τὰ ἀντιμετώπισε σιγά‐σιγὰ  

μὲ καλούς λογισμούς, πέταξε καὶ τὰ χάπια καὶ κοιμόταν χωρίς δυσκολία. Βλέπεις μὲ 

ἕναν καλό λογισμό πῶς τακτοποιεῖται κανείς; 
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Μία  φορά  ταξίδευα  μὲ  τὸ  λεωφορεῖο  καὶ  ὁ  εἰσπράκτορας  ἔβαλε  τὸ  ράδιο 

δυνατά.  Μερικοί  νεαροί  ποὺ  θρήσκευαν,  εἶπαν  ὅτι  εἶναι  καὶ  ἕνας  μοναχός  καὶ  τοῦ 

ἔκαναν  ἐπανειλημμένως  νόημα  νὰ  τὸ  κλείση.  Μία‐δύο,  τίποτε  αὐτός,  τὸ  ἔβαλε  πιὸ 

δυνατά. «Αφήστε τὸν, τούς εἶπα, δὲν πειράζει, μοῦ κάνει ἰσοκράτημα στὴν ψαλμωδία 

μού». Μὲ τὸν λογισμό μου ἔλεγα: «Ἄν, Θεὸς φυλάξοι, γινόταν ἕνα ἀτύχημα λίγο πιὸ 

πέρα  καὶ  ἀναγκάζονταν  νὰ  βάλουν  στὸ  δικό  μας  αὐτοκίνητο  ἀνθρώπους 

σακατεμένους, ἄλλος νὰ εἶναι μὲ σπασμένο πόδι, ἄλλος μὲ σπασμένο κεφάλι, πῶς θὰ 

ἄντεχα αὐτήν τὴν σκηνή; Δόξα σοί ὁ Θεός,  οἱ ἄνθρωποι  εἶναι καλά καὶ  τραγουδοῦν 

κιόλας»! Ἔτσι ταξίδευα μία χαρὰ ψάλλοντας. 

Νὰ σᾶς πῶ καὶ ἄλλο παράδειγμα, γιὰ νὰ δῆτε πῶς τακτοποιεῖται κανεὶς σὲ ὅλες 

τὶς περιπτώσεις μὲ ἕναν καλό λογισμό! Ἤμουν στὰ Ἱεροσόλυμα μὲ κάποιον γνωστό,. 

Ἐκεῖ  εἶχαν  μία  γιορτή.  Γιόρταζαν  καὶ  φώναζαν  συνέχεια  «ἅ  λάλα...ἀχ»  Χαλασμός 

γινόταν!  «Ἐν  ἀλαλαγμῶ...  καὶ  ἐν  κυμβάλοις  ἀλαλαγμού»!  Δὲν  καταλάβαινες  τί 

ἔλεγαν!  Ὅλη  νύχτα  φώναζαν.  Ὁ  γνωστός  μου  νευρίασε,  βγῆκε  στὸ  παράθυρο,  δὲν 

ἔκλεισε  μάτι.  Ἐγώ  μὲ  ἕναν  καλό  λογισμό  ποὺ  ἔβαλα,  κοιμήθηκα  σάν  τὸ  πουλάκι. 

Θυμήθηκα τὴν Ἔξοδο τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ ἐνίωθα μία συγκίνηση. 

Ἔτσι καὶ ἐσεῖς πάντα μὲ καλούς λογισμούς ὅλα νὰ τὰ ἀντιμετωπίζετε. Χτύπησε 

π.χ. μία πόρτα; Νὰ πῆτε: «Ἄν, Θεὸς φυλάξοι, πάθαινε κάτι μία ἀδελφή, χτυποῦσε καὶ 

ἔσπαζε  τὸ  πόδι  της,  θὰ  κοιμόμουν  ἐγώ;  Τώρα  χτύπησε  ἡ  πόρτα,  θὰ  εἶχε  κάποια 

δουλειά ἡ ἀδελφή». Ἄν ὅμως μία ἀρχίση νὰ κατακρίνη καὶ πῆ: «Χτύπησε τὴν πόρτα, 

ἀπρόσεκτη εἶναι! Τί κατάσταση εἶναι αὐτή!»., ποῦ νὰ ἡσυχάση μετά! Ἀπὸ τὴν στιγμή 

ποὺ θὰ βάλη τέτοιους λογισμούς, μετά τὸ ταγκαλάκι θὰ τὴν ἀναστατώση. Ἤ μπορεῖ 

νὰ ἀκούη μία ἀδελφή τὴν νύχτα τὰ ξυπνητήρια ποὺ χτυπᾶνε. Χτύπησε λ.χ. τὸ ἕνα μία 

φορά, μετά ἀπὸ λίγο ξαναχτυπάει τὸ ἴδιο. Ἄν σκεφθῆ: «Αὐτή ἡ ψυχή ἦταν κατάκοπη, 

δὲν μπόρεσε νὰ σηκωθῆ. Καλύτερα νὰ ξεκουραζόταν μισή ὥρα παραπάνω καὶ μετά 

νὰ ἔκανε τὰ πνευματικά της», δὲν θὰ ἀνησυχήση οὔτε θὰ στενοχωρηθῆ ποὺ ξύπνησε. 

Ἄν  ὅμως  σκεφθῆ  τὸν  ἑαυτό  της  ποῦ  ξύπνησε  ἀπὸ  τὰ  ρολόγια,  μπορεῖ  νὰ  πῆ:  «Τί 

γίνεται ἐδῶ; Δὲν μπορεῖ νὰ ἡσυχάση κανεὶς λίγο!».. Γιʹ αὐτό, ὅσο βοηθάει ἕνας καλός 

λογισμός, δὲν βοηθάει καμμιά ἄλλη ἄσκηση. 

 

Νὰ ἀποκτήσουμε τὴν ἐσωτερική ἡσυχία 

 

Σκοπός εἶναι ὁ ἄνθρωπος νὰ τὰ ἀξιοποιήση ὅλα γιὰ ἀγώνα. Νὰ προσπαθήση 

νὰ  ἀποκτήση  τὴν  ἐσωτερική  ἡσυχία.  Νὰ  ἀξιοποιήση  τὸν  θόρυβο  βάζοντας  δεξιό 

λογισμό. Ὅλη ἡ βάση εἶναι ἡ καλή ἀντιμετώπιση. Ὅλα μὲ καλούς λογισμούς νὰ τὰ 

ἀντιμετωπίζη. Μέσα στὸν θόρυβο, ἄν πετύχη τὴν ἐσωτερική ἡσυχία, ἔχει πολλή ἀξία. 

Ἄν δὲν πετύχη τὴν ἡσυχία μέσα στὴν ἀνησυχία, οὔτε στὴν ἡσυχία θὰ ἡσυχάση. Ὅταν 

ἔρθη στὸν ἄνθρωπο ἡ ἐσωτερική ἡσυχία, ἡσυχάζουν ὅλα μέσα του, καὶ τίποτε δὲν τὸν 

ἐνοχλεῖ. Ἄν θέλη τὴν ἐξωτερική ἡσυχία, γιὰ νὰ ἡσυχάση ἐσωτερικά, ὅταν βρεθῆ στὴν 

ἡσυχία, τὴν ἡμέρα θὰ πάρη ἕνα καλάμι καὶ θὰ διώχνη τὰ τζιτζίκια καὶ τὸ βράδυ θὰ 

διώχνη  τὰ  τσακάλια,  γιὰ  νὰ  μήν  τὸν  ἐνοχλοῦν.  Θὰ  διώχνη  δηλαδή  αὐτὰ    ποὺ  θὰ 

μαζεύη  ὁ  διάβολος.  Τί  νομίζετε;  Ποιά  εἶναι  ἡ  δουλειά  του;  Ὅλα  μας  τὰ  φέρνει 

ἀνάποδα ὁ διάβολος, μέχρι ποὺ μᾶς ἀναποδογυρίζει. 
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Σὲ μία Σκήτη δύο γεροντάκια πῆραν ἕνα γαϊδουράκι ποὺ εἶχε ἕνα κουδουνάκι. 

Ἕνας νέος μὲ ἡσυχαστικές τάσεις παραπονιόταν γιὰ τὸ κουδουνάκι ποὺ εἶχε τὸ ζῶο 

καὶ  πῆρε  ὅλους  τους  Κανόνες,  γιὰ  νὰ  ἀποδείξη  ὅτι  δὲν  ἐπιτρέπεται  νὰ  ἔχουν 

γαϊδουράκι στὴν Σκήτη! Οἱ ἄλλοι Πατέρες εἶπαν ὅτι δὲν τούς ἐνοχλεῖ. Τοῦ λέω: «Δὲν 

φθάνει ἐκεῖ πέρα ποῦ δὲν μᾶς ἀπασχολοῦν τὰ γεροντάκια, ἀλλὰ ἐξυπηρετοῦνται μὲ 

τὸ γαϊδουράκι; Ἄν δὲν εἶχε κουδουνάκι καὶ τὸ ἔχαναν, θὰ ἔπρεπε νὰ πᾶμε ἐμεῖς νὰ τὸ 

βροῦμε.  Παραπονιόμαστε  κιόλας;».  Ἄν  δὲν  ἔχουμε  ἔτσι  καλούς  λογισμούς  καὶ  δὲν 

ἀξιοποιήσουμε τὰ πάντα στὰ πνευματικά, τότε καὶ σὲ Ἁγίους κοντά νὰ πᾶμε, δὲν θὰ 

κάνουμε προκοπή.  Βρέθηκα  λ.χ.  σὲ  στρατόπεδο; Νὰ  ἀξιοποιήσω  τὴν  σάλπιγγα  σάν 

καμπάνα καὶ τὸ ὅπλο νὰ μοῦ θυμίζη τὰ πνευματικά ὄπλα κατὰ τοῦ διαβόλου. Ἐὰν δὲν 

τὰ  ἀξιοποιήσουμε  ὅλα  στὰ  πνευματικά,  θὰ  μᾶς  ἐνοχλῆ  ἀκόμη  καὶ  ἡ  καμπάνα.  Ἤ 

ἐμεῖς θὰ τὰ ἀξιοποιήσουμε ἤ ὁ διάβολος θὰ τὰ ἐκμεταλλευθῆ. Ὁ ἀνήσυχος καὶ στὴν 

ἔρημο  θὰ  μεταφέρη  τὸν  ἀνήσυχο  ἑαυτό  του.  Πρῶτα  ἀπʹ  ὅλα  ἡ  ψυχή  θὰ  πρέπη  νὰ 

ἀποκτήση τὴν ἐσωτερική ἡσυχία μέσα στὴν ἐξωτερική ἀνησυχία, γιὰ νὰ μπορέση νὰ 

ἡσυχάση ἔξω στὴν ἡσυχία. 
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Κεφάλαιο 5 ‐ Ἡ πολλή μέριμνα ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν Θεό 

 

Νὰ μήν ἀνοίγουμε πολλά μέτωπα 

 

Οἱ ἄνθρωποι σήμερα, ἐπειδή δὲν ζοῦν ἁπλά, ἔχουν πολύ περισπασμό. Ἀνοίγουν 

πολλά  μέτωπα  καὶ  χάνονται  μὲ  τὴν  πολλή  μέριμνα.  Ἐγώ  ἕνα‐δύο  πράγματα  τὰ 

τακτοποιῶ καὶ μετά σκέφτομαι ἄλλα. Ποτέ δὲν ἔχω νὰ κάνω πολλά πράγματα μαζί. 

Τώρα σκέφτομαι νὰ κάνω αὐτό, τὸ τελειώνω καὶ μετά σκέφτομαι νὰ κάνω κάτι ἄλλο. 

Γιατί,  ἄν  δὲν  τελειώσω  τὸ  ἕνα  καὶ  ἀρχίσω  τὸ  ἄλλο,  δὲν  ἔχω  ἀνάπαυση.  Ὅταν  ἔχη 

κανεὶς  πολλά  μαζί  νὰ  κάνη,  παλαβώνει.  Καὶ  μόνο  νὰ  τὰ  σκέφτεται,  παθαίνει 

σχιζοφρένεια. 

Εἶχε ἔρθει στὸ Καλύβι ἕνας νέος ποὺ εἶχε ψυχολογικά προβλήματα. Μοῦ ἔλεγε 

ὅτι ταλαιπωρεῖται, γιατί ἔχει μία κληρονομική εὐαισθησία ἀπὸ τούς γονεῖς κ.λπ. «Τι 

κληρονομικά  μου  λές;  τοῦ  εἶπα.  Πρῶτα,  χρειάζεσαι  ξεκούραση.  Μετά  νὰ  πάρης  τὸ 

πτυχίο σου, μετά νὰ πᾶς στὸν στρατό, μετά νὰ κοιτάξης γιὰ διορισμό». Μὲ ἄκουσε ὁ 

καημένος καὶ βρῆκε τὸν δρόμο του. Ἔτσι βρίσκουν καὶ τὸν ἑαυτό τούς οἱ ἄνθρωποι.  

–  Γέροντα,  κι  ἐγώ  κουράζομαι  εὔκολα,  ὅταν  δουλεύω.  Δὲν  καταλαβαίνω  τί 

φταίει. 

–  Αὐτὸ ποὺ  σου  λείπει  ἐσένα  εἶναι  ἡ  ὑπομονή.  Καὶ  αἰτία ποὺ  δὲν  μπορεῖς  νὰ 

κάνης  ὑπομονή  εἶναι  ποὺ  καταπιάνεσαι  μὲ  πολλά.  Σκορπᾶς  σὲ  πολλές  μεριές  καὶ 

κουράζεσαι.  Αὐτὸ  καὶ  νευρικότητά  σου  δημιουργεῖ,  γιατί  ἔχεις  καὶ  φιλότιμο  καὶ 

ἀγωνιᾶς. 

Ὅταν ἤμουν στὸ Κοινόβιο,  εἶχα  ἕναν  διακονητή στὸ μαραγκούδικο,  τὸν Γερό‐

Ἰσίδωρο. Ὁ καημένος δὲν εἶχε καθόλου ὑπομονή. Ἄρχιζε ἕνα παράθυρο, στενοχωριό‐

ταν,  ἐπίανε  νὰ  κάνη  πόρτες,  στενοχωριόταν  καὶ  τὰ  ἄφηνε,  ἐπίανε  νὰ  κάνη  μετά 

στέγες. Ὅλα στὴν μέση τὰ ἄφηνε,  χωρίς νὰ τελειώνη τίποτε. Ἄλλα ξύλα χάνονταν, 

ἄλλα κόβονταν λάθος. Ἔτσι σκοτώνεται κανείς, χωρίς νὰ κάνη τίποτε. 

Εἶναι μερικοί πού,  ἐνῶ ἔχουν περιορισμένες δυνάμεις καὶ μποροῦν νὰ κάνουν 

μόνον  ἕνα‐δύο πράγματα,  καταπιάνονται  καὶ  μπερδεύονται  μὲ πολλά  καὶ  μετά  δὲν 

κάνουν τίποτε σωστό καὶ σέρνουν καὶ τούς ἄλλους. Ὅσο μπορεῖ κανείς, νὰ κάνη ἕνα‐

δυὸ  πράγματα  μόνο,  νὰ  τὰ  τελειώνη  σωστὰ  καὶ  νὰ  ἔχη  τὸ  μυαλό  τοῦ  καθαρό  καὶ 

ξεκούραστο  καὶ  μετά  νὰ  ἀρχίζη  κάτι  ἄλλο.  Γιατί,  ἅμα  ὁ  νοῦς  τοῦ  σκορπίση,  τί 

πνευματικά θὰ κάνη μετά; Πῶς νὰ θυμηθῆ τὸν Χριστό; 

 

Μή δίνετε καρδιά στὰ ὑλικά πράγματα 

 

– Γέροντα, τί ἐννοεῖτε, ὅταν λέτε: «Πόδια, χέρια στὴν δουλειά νὰ δίνετε, καρδιά 

νὰ μή δίνετε»; 

– Ἐννοῶ νὰ μή δίνετε καρδιά στὰ ὑλικά πράγματα. Εἶναι μερικοί ποὺ δίνονται 

ὁλόκληροι στὰ ὑλικά. Περνοῦν ὅλη τὴν ἡμέρα μὲ τὸ νὰ ἀσχολοῦνται πῶς θὰ κάνουν 

καλά μία  δουλειά  καὶ  δὲν  σκέφτονται  καθόλου  τὸν Θεό. Νὰ μή φθάνουμε  ἐκεῖ. Νὰ 

χρησιμοποιῆτε τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια στὴν δουλειά, ἀλλὰ νὰ μήν ἀφήνετε τὸν νοῦ σας 

νὰ ξεφύγη ἀπὸ τὸν Θεό. Νὰ μή δίνετε ὅλο τὸ εἶναι σας, ὅλο τὸ δυναμισμό μαζί μὲ τὴν 

καρδιά  σας,  στὰ  ὑλικά. Ἔτσι  γίνεται  μετά  κανεὶς  εἰδωλολάτρης. Ὅσο  μπορεῖτε  στὶς 
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δουλειές καρδιά νὰ μή δίνετε, χέρια, μυαλό νὰ δίνετε. Καρδιά νὰ μή δίνετε σὲ χαμένα, 

σὲ ἄχρηστα πράγματα. Γιατί μετά πῶς θὰ σκιρτήση ἡ καρδιά γιὰ τὸν Χριστό; Ὅταν ἡ 

καρδιά  εἶναι στὸν Χριστό,  τότε ἁγιάζονται καὶ  οἱ  δουλειές,  ὑπάρχει καὶ ἡ  ἐσωτερική 

ψυχική ξεκούραση συνέχεια, καὶ νιώθει κανεὶς τὴν πραγματική χαρά. Νὰ ἀξιοποιῆτε 

τὴν καρδιά σας, νὰ μήν τὴν σπαταλᾶτε.  

Ἄν σπαταληθῆ ἡ καρδιά σὲ πολλά ἀσήμαντα, δὲν ἔχει ἀντοχή νὰ πονέση γιὰ 

ἐκεῖνο ποὺ πρέπει  νὰ πονέση. Ἐγώ θὰ δώσω καρδιά σὲ  ἕναν καρκινοπαθῆ,  σὲ  ἕναν 

πονεμένο. Ἡ ἀγωνία μου εἶναι γιὰ τὰ παιδιά ποὺ κινδυνεύουν. Κάνω τὸν σταυρό μου 

νὰ τὰ δίνη ὁ Θεὸς φώτιση. Ὅταν πάλι ἔχω κόσμο, πάει ἡ προσοχή μου στὸν πόνο τοῦ 

ἄλλου, στὴν ἀγάπη γιὰ τὸν ἄλλον. Τὸν πόνο τὸν δικό μου δὲν τὸν καταλαβαίνω. Ἔτσι 

ξεχνιοῦνται ὅλα, παίρνει ἄλλη στροφή ὁ ἄνθρωπος. 

– Γέροντα, σὲ ὅλες τὶς δουλειές γίνεται νὰ μή δίνη κανεὶς νοῦ καὶ καρδιά; 

– Ὅταν ἡ δουλειά εἶναι ἁπλή, βοηθάει νὰ μήν ἀπορροφᾶται ὁ νοῦς. Ὅταν ὅμως 

ἡ δουλειά εἶναι σύνθετη, τότε δικαιολογεῖται νὰ ἀπορροφᾶ λίγο τὸν νοῦ, ὄχι ὅμως νὰ 

παίρνη τὴν καρδιά. 

– Τὴν καρδιά μὲ τί μορφή τὴν παίρνει; 

– Μὲ  τί  μορφή; Ὁ πειρασμός μὲ... «μορφίνες»  τὴν  ναρκώνει!!!  Τὴν  καρδιά  τὴν 

παίρνει μὲ τὸν ἐγωισμό. Ἀλλά ὅταν ἡ καρδιά δοθῆ στὸν Θεό, τότε ὁ νοῦς θὰ εἶναι στὸν 

Θεό καὶ τὸ μυαλό στὴν δουλειά. 

– Ὅταν λέμε «ἀμέριμνο», τί ἐννοοῦμε ἀκριβῶς; 

– Ὅταν δουλεύης, νὰ μήν ξεχνᾶς τὸν Χριστό. Νὰ κάνης τὴν δουλειά μὲ χαρά, 

ἀλλὰ  ὁ  νοῦς  καὶ  ἡ  καρδιά  νὰ  εἶναι  στὸν  Χριστό.  Τότε  καὶ  δὲν  θὰ  κουράζεσαι,  καὶ 

πνευματικά θὰ μπορῆς νὰ κάνης. 

 

Ἡ ἐργασία ποὺ γίνεται μὲ ἠρεμία καὶ προσευχή ἁγιάζεται 

 

– Δὲν εἶναι καλύτερα, Γέροντα, μία δουλειά νὰ γίνη πιὸ ἀργά, γιὰ νὰ ἔχει κανῆς 

τὴν ἠρεμία του; 

–  Ναί,  γιατί,  ὅταν  ἐργάζεται  κανεὶς  μὲ  ἠρεμία,  διατηρεῖ  τὴν  γαλήνη  του  καὶ 

ἁγιάζει  ὅλη  τὴν  ἡμέρα  του.  Δυστυχῶς,  δὲν  ἔχουμε  καταλάβει  πώς,  ὅταν  κάνουμε 

γρήγορα  μία  δουλειά,  ἀποκτοῦμε  μία  νευρικότητα.  Καὶ  ἡ  ἐργασία  ποὺ  γίνεται  μὲ 

νευρικότητα  δὲν  εἶναι  ἁγιασμένη.  Σκοπός  μας  δὲν  πρέπει  νὰ  εἶναι  νὰ  φτιάξουμε 

πολλά καὶ νὰ εἴμαστε ὅλα ἀγωνία. Αὐτὸ εἶναι δαιμονική κατάσταση.  

Τὸ  ἐργόχειρο  ποὺ  γίνεται  μὲ  ἠρεμία  καὶ  προσευχή  ἁγιάζεται  καὶ  ἁγιάζει  καὶ 

τούς ἀνθρώπους ποὺ τὸ χρησιμοποιοῦν καὶ ἔτσι ἔχει νόημα, ὅταν ἡ λαϊκοί ζητοῦν νὰ 

πάρουν ἐργόχειρα ἀπὸ μοναχούς γιὰ εὐλογία. Ἐνῶ ἐκεῖνο ποὺ γίνεται μὲ βιασύνη καὶ 

νευρικότητα μεταδίδει αὐτήν τὴν δαιμονική κατάσταση καὶ στούς ἄλλους. Ἡ βιαστική 

δουλειά  μὲ  τὴν  ἀγωνία  εἶναι  στοιχεῖο  πολύ  κοσμικῶν  ἀνθρώπων.  Οἱ  ταραγμένες 

ψυχές ποὺ ἐργάζονται, ταραχή μεταδίδουν καὶ μὲ τὰ ἐργόχειρά τους καὶ ὄχι εὐλογία. 

Πῶς  ἐπιδρᾶ  ἡ  κατάσταση  τοῦ  ἀνθρώπου  καὶ  στὰ  ἐργόχειρα  ποὺ  φτιάχνει,  καὶ  στὰ 

ξύλα ἀκόμη! Φοβερό! Ἀνάλογο μὲ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος 

ὅταν φτιάχνη κάτι,  εἶναι καὶ τὸ ἀποτέλεσμα ἄν εἶναι νευριασμένος καὶ θυμώνει καὶ 

βρίζη, δὲν θὰ ἔχη εὐλογία αὐτὸ ποὺ κάνη. Ἐνῶ, ἄν ψάλλη, λέη τὴν εὐχή, ἁγιάζεται τὸ 

ἔργο του. Τὸ ἕνα εἶναι δαιμονικό, τὸ ἄλλο θεϊκό. 
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Ἄν κινῆστε μὲ εὐλάβεια καὶ ἐργάζεσθε μὲ τὴν προσευχή ἁγιάζεστε πάντοτε καὶ τὰ 

πάντα  ἁγιάζονται.  Ὅταν  ἔχη  κανεὶς  τὸν  νοῦ  του  στὸν  Θεό,  ἁγιάζει  τὴν  δουλειά,  τὸ 

ἐργόχειρό  του.  Φερʹ  εἰπεῖν,  φτιάχνω  ἕνα  κουτί  καὶ  λέω  τὴν  εὐχή,  προσεύχομαι  καὶ 

συγχρόνως ἐργάζομαι πρὸς δόξαν Θεοῦ. Σκοπός μου δὲν εἶναι νὰ φτιάξω κουτιά καὶ νὰ 

κάνω  γρήγορα,  γιὰ  νὰ φτιάξω πολλά  καὶ  νὰ  εἶμαι  ὅλο  ἀγωνία.  Αὐτὸ  εἶναι  δαιμονική 

κατάσταση.  Δὲν  ἤρθαμε  γιʹ  αὐτὸ  στὸ  Μοναστήρι,  ἤρθαμε  γιὰ  νὰ  ἁγιασθοῦμε  καὶ  νὰ 

ἁγιάσουμε  καὶ  ὅ,τι  κάνουμε.  Αὐτός  εἶναι  ὁ  λόγος  ποὺ  μερικές  φορές  νιώθεις  σάν  μία 

καλή  ὑπάλληλος  στὰ  καθήκοντα,  γιατί,  ὅταν  τρέχης  νὰ  τακτοποιήσης  τὶς  δουλειές, 

ξεχνᾶς νὰ παίρνης καὶ τὸν Χριστό μαζί σου. Ἐνῶ, ἄν ξεκινᾶς μὲ τὴν εὐχή, θὰ νιώθης σάν 

διακονήτρια τοῦ Χριστοῦ. Γιʹ αὐτὸ βάλε καὶ τὴν εὐχή στὴν δουλειά, γιὰ νὰ ἁγιασθῆς καὶ 

ἐσύ καὶ ἡ δουλειά. Ὁ Θεὸς ξέρεις πῶς εὐλογεῖ καὶ πόσα ἀγαθά καὶ τί εὐλογίες στέλνει; 

–  Γέροντα,  ὅταν  ἡ  δουλειά  εἶναι  διανοητική,  π.χ.  μία  μεταφραστική  ἐργασία, 

πῶς εἶναι δυνατόν νὰ λές τὴν εὐχή, ὥστε νὰ ἁγιάζεται ἡ ἐργασία ποῦ κάνεις; 

–  Ὅταν  ἡ  δουλειά  εἶναι  διανοητική,  ἄν  ὁ  νοῦς  σου  εἶναι  στὸν  Θεό,  τότε  ἡ 

δουλειά ἁγιάζεται, γιατί ζῆς μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ Θεοῦ, καὶ ἄς μήν μπορῆς νὰ 

λές  τὴν  εὐχή.  Ὅταν  κανεὶς  ἔχη  πνευματική  κατάσταση,  πολύ  βοηθιέται.  Δὲν 

προσπαθεῖ νὰ καταλάβη τὰ νοήματα μὲ τὸ μυαλό, ἀλλὰ φωτίζεται καὶ τὰ βρίσκει μὲ 

θεῖο φωτισμό. 

– Καὶ ὅταν δὲν ἔχω αὐτήν τὴν πνευματική κατάσταση καὶ πρέπη νὰ κάνω μία 

τέτοια ἐργασία; 

–  Τότε  θὰ  τὴν  κάνης,  ἀλλὰ  νὰ  προσεύχεσαι,  νὰ  ζητᾶς  ἀπὸ  τὸν  Θεό  νὰ  σὲ 

φωτίζη.  Νὰ  κοιτάξης  νὰ  βοηθηθῆς,  ὅσο  μπορεῖς,  ἀπὸ  τὰ  θεία  νοήματα  καὶ  νὰ 

δουλεύης μὲ εὐλάβεια. Νὰ κάνης κάθε μία ὥρα, κάθε δυὸ ὧρες, λίγα λεπτά διακοπῆ 

καὶ νὰ λές τὴν εὐχή. 

– Εἰδικά, Γέροντα, στὴν μεταφραστική ἐργασία ἔχεις πολλή περισπάση. Πρέπει 

νὰ ψάξης λεξικά, νὰ διαβάσης σχόλια... 

– Ἔχω πεῖ καὶ ἄλλες φορές, αὐτὸ ποὺ βοηθάει βασικά στὶς μεταφράσεις εἶναι τὸ 

βίωμα  μὲ  τούς  ἐξαγνισμένους  λογισμούς,  ποὺ  κάνουν  τὸν  ἄνθρωπο  δοχεῖο  τῆς 

Χάριτος.  Τότε  οἱ  θεῖες  ἑρμηνεῖες  βγαίνουν  ἀπὸ  τὸν  θεῖο  φωτισμό  καὶ  ὄχι  ἀπὸ  τὸ 

μυαλό, ἀπὸ τὸ λεξικό καὶ ἀπὸ τὸ μελανοδοχεῖο. Θέλω νὰ πῶ ὅτι στὸ πρῶτο πρέπει νὰ 

στηριχθῆ κανείς, τὸ θεῖο, καὶ ὄχι στὸ δεύτερο, τὸ ἀνθρώπινο. 

 

Μὲ τὴν πολλή μέριμνα ξεχνάει κανεὶς τὸν Θεό 

 

– Γέροντα, ἡ μέριμνα ἀπομακρύνει πάντοτε ἀπὸ τὸν Θεό; 

–  Κοίταξε  νὰ  σοῦ  πῶ:  Ἕνα  παιδάκι,  ὅταν  παίζη  καὶ  εἶναι  ἀφοσιωμένο  στὰ 

παιχνίδια του, οὔτε καν καταλαβαίνει, ὅταν ὁ πατέρας τοῦ εἶναι δίπλα καὶ τὸ χαϊδεύη. 

Λίγο  ἄν  διακόψη  τὰ  παιχνίδια  του,  τότε  θὰ  τὸ  καταλάβη.  Ἔτσι  καὶ  ὅταν  ἔχουμε 

μέριμνα, δὲν μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς δίνει καὶ δὲν τὸ 

αἰσθανόμαστε.  Πρόσεξε  νὰ  μή  σπαταλᾶς  τὶς  πολύτιμες  δυνάμεις  σου  σὲ  περιττές 

μέριμνες  καὶ  μάταια  πράγματα  ποὺ  θὰ  γίνουν  ὅλα  σκόνη  μία  μέρα.  Τότε  καὶ 

σωματικά κουράζεσαι καὶ τὸν νοῦ σου σκορπᾶς ἄσκοπα καὶ μετά δίνεις τὴν κούρασή 

σου μὲ τὰ χασμουρητά στὸν Θεό τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς, σάν τὴν θυσία ποὺ ἔκανε ὁ 

Κάιν. Ἑπόμενο εἶναι τότε καὶ ἡ ἐσωτερική σου κατάσταση νὰ εἶναι κατάσταση «Κάιν», 
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μὲ ἄγχος καὶ ἀναστεναγμούς ποὺ θὰ τὰ προκαλῆ τὸ ταγκαλάκι ποὺ θὰ εἶναι δίπλα 

σου. 

Νὰ μή σπαταλᾶμε ἄσκοπα τὸν καρπό, τὴν ψίχα, τῶν δυνάμεών μας μένουν τὰ 

τσόφλια γιὰ τὸν Θεό. Ἡ μέριμνα τραβάει ὅλο τὸ μεδούλι τῆς καρδιᾶς καὶ δὲν ἀφήνει 

τίποτε  γιὰ  τὸν Χριστό. Ἄν  δής  ὅτι  ὁ  νοῦς  σου συνέχεια φεύγει  καὶ πάει  σὲ  δουλειές 

κ.λπ..  πρέπει  νὰ  καταλάβης  ὅτι  δὲν  πᾶς  καλά  καὶ  νὰ  ἀνησυχήσης,  γιατί  ἔχεις 

ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὸν Θεό. Νὰ καταλάβης ὅτι εἶσαι πιὸ κοντά στὰ πράγματα παρά 

στὸν Θεό, στὴν κτίση καὶ ὄχι στὸν Κτίστη. 

Πολλές  φορές,  δυστυχῶς,  μία  κοσμική  εὐχαρίστηση  ξεγελάει  ἀκόμη  καὶ  τὸν 

μοναχό, ὅταν κάνη μία ἐργασία. Ὁ ἄνθρωπος, φυσικά,  εἶναι πλασμένος νὰ κάνη τὸ 

καλό,  γιατί  καὶ  ὁ  Δημιουργός  του  εἶναι  καλός.  Ἀλλά  ὁ  μοναχός  ἀγωνίζεται  ἀπὸ 

ἄνθρωπος νὰ γίνη Ἄγγελος. Γιʹ αὐτὸ ἡ ἐργασία του γιὰ τὰ ὑλικά θὰ πρέπη νὰ εἶναι 

περιορισμένη μόνο στὰ πιὸ ἀπαραίτητα, γιὰ νὰ ἐργάζεται στὰ πνευματικά. Τότε καὶ ἡ 

χαρὰ του θὰ προέρχεται ἀπὸ τούς πνευματικούς καρπούς ποὺ θὰ παράγη, θὰ εἶναι 

πνευματική, καὶ θὰ τρέφεται, ἀλλὰ καὶ θὰ τρέφη πλουσιοπάροχα. 

Μὲ  τὴν  πολλή  δουλειά  καὶ  μέριμνα  ξεχνάει  κανεὶς  τὸν  Θεό.  Ἔλεγε 

χαρακτηριστικά ὁ Πάπα‐Τύχων96: «Ὁ Φαραώ ἔδινε πολλή δουλειά καὶ πολύ φαγητό 

στούς Ἰσραηλίτες, γιὰ νὰ ξεχάσουν τὸν Θεό». Στὴν ἐποχή μας ὁ διάβολος ἀπορρόφησε 

τούς  ἀνθρώπους  στὴν  ὕλη,  στὸν  περισπασμό,  δουλειά  πολλή,  φαΐ  πολύ,  γιὰ  νὰ 

ξεχνοῦν  τὸν  Θεό97,  καὶ  ἔτσι  νὰ  μήν  μποροῦν  –ἤ  μᾶλλον  νὰ  μή  θέλουν  –  νὰ 

ἀξιοποιήσουν  τὴν  ἐλευθερία ποὺ  τούς  δίνεται  γιὰ  τὸν ἁγιασμό  τῆς ψυχῆς.  Εὐτυχῶς 

ὅμως, χωρίς νὰ τὸ θέλη ὁ διάβολος, βγαίνει καὶ κάτι καλό, δὲν εὐκαιροῦν οἱ ἄνθρωποι 

νὰ ἁμαρτήσουν ὅσο θέλουν. 

 

Ἡ πολλή δουλειά καὶ μέριμνα κοσμικοποιοῦν τὸν μοναχό 

 

Καλά εἶναι ὅποιος θέλει νὰ ζήση πνευματικά, καὶ ἰδίως ὁ μοναχός, νὰ βρίσκεται 

ἀπομακρυσμένος ἀπὸ ὁρισμένες ἀσχολίες, φτιαξίματα κ.λπ., ποῦ τὸν ἀπομακρύνουν 

ἀπὸ τὸν πνευματικό στόχο. Νὰ μήν ξανοίγεται μὲ πολλές ἀτέλειωτες δουλειές, γιατί 

οἱ δουλειές δὲν τελειώνουν. Καὶ ἄν δὲν μάθη νὰ κάνη δουλειές ἐσωτερικές στὸν ἑαυτό 

του,  θὰ  ξεφεύγη  στὶς  ἐξωτερικές  συνέχεια.  Οἱ  ἄνθρωποι  ποὺ  προσπαθοῦν  νὰ 

τελειώσουν  τὶς  δουλειές  τὶς  ἀτέλειωτες,  τελειώνουν  αὐτήν  τὴν  ζωή  μὲ  ἀτέλειες 

πνευματικές καὶ μετανοοῦν στὸ τέλος τῆς ζωῆς τους, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τούς βοηθάει πιά 

σὲ τίποτε, γιατί ἔχει βγῆ τὸ διαβατήριο. Ἄλλωστε καὶ μία ἀνάπαυλα ἀπὸ τὶς δουλειές 

εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ ἕνα μικρό ἔστω διάστημα. 

Ὅταν  οἱ  πολλές  ἐργασίες  ἐλαττωθοῦν,  φυσιολογικά  θὰ  ἔρθη  ἡ  σωματική 

ξεκούραση καὶ ἡ δίψα γιὰ ἐσωτερική ἐργασία, ἡ ὁποία δὲν κουράζει, ἀλλὰ ξεκουράζει. 

Τότε  καὶ  ἡ  ψυχή  θὰ  ἀναπνέη  ἄφθονο  πνευματικό  ὀξυγόνο.  Ἡ  κούραση  ἀπὸ 

πνευματική  ἐργασία  δὲν  κουράζει,  ἀλλὰ  ξεκουράζει,  γιατί  ἀνεβάζει  τὸν  ἄνθρωπο 

ψηλά καὶ τὸν πλησιάζει στὸν φιλόστοργο Πατέρα, ὅποτε καὶ ἡ ψυχή τοῦ ἀγάλλεται. 

                                                 
96.  Βλ.  Γέροντος  Παϊσίου  Ἁγιορείτου,  Ἁγιορεῖται  Πατέρες  καὶ  Ἁγιορείτικα,  Σουρωτή 

Θεσσαλονίκης 1993, σ. 15‐40. 
97. Βλ. Ἐξ. 1, 13‐14. 
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Ἡ  σωματική  κούραση,  ὅταν  δὲν  ἔχη  νόημα  πνευματικό,  ἤ  μᾶλλον  ὅταν  δὲν 

προέρχεται  ἀπὸ  πνευματική  ἀνάγκη,  γιὰ  νὰ  δικαιολογῆται,  ἀγριεύει  τὸν  ἄνθρωπο. 

Καὶ τὸ πιὸ ἥμερο ἀλογάκι, ὅταν τὸ πολυκουράση κανείς, ἀρχίζει νὰ κλωτσάη καὶ, παρʹ 

ὅλο ποὺ δὲν εἶχε κακό χούι, ἀποκτάει ἀργότερα – ἐνῶ, ὅσο μεγαλώνει, θὰ ἔπρεπε νὰ 

γίνεται πιὸ φρόνιμο. 

Μερικά πράγματα μπορεῖ νὰ παραλείπωνται, γιὰ νὰ προηγοῦνται τὰ πνευματι‐

κά. Ἡ πολλή δουλειά καὶ ἡ πολλή μέριμνα κοσμικοποιοῦν τὸν μοναχό καὶ τὸ αἰσθη‐

τήριό  του  γίνεται  κοσμικό.  Ζῆ  πιά  σάν  κοσμικός  μὲ  ὅλο  τὸ  ἄγχος  καὶ  τὴν  κοσμική 

ἀγωνία, μὲ λίγα λόγια ἕνα μέρος τῆς κολάσεως ζῆ ἀπὸ τούτη τὴν ζωή, μὲ τὶς συνεχεῖς 

μέριμνες, ἀνησυχίες καὶ συμφορές. Ὅταν ὁ μοναχός δὲν μεριμνᾶ γιὰ τὰ ὑλικά ἀλλὰ 

γιὰ τὴν σωτηρία του καὶ τὴν σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, κάνει τὸν Θεό οἰκονόμο 

του καὶ τούς ἀνθρώπους διακονητές του. 

Θυμάστε  τὸ  περιστατικό  μὲ  τὸν Ὅσιο  Γερόντιο  (3)  καὶ  τὸν  ὑποτακτικό  του;  ὁ 

Ὅσιος Γερόντιος εἶχε παρακαλέσει τὴν Παναγία νὰ τοῦ δώση λίγο νερό νὰ πίνη αὐτός 

καὶ ὁ ὑποτακτικός του, καὶ ἡ Παναγία σάν καλή Μάνα ἄνοιξε μία ρωγμή στὸν τοῖχο 

τοῦ  Ἀσκητηρίου  του  καὶ  ἔβγαλε  νερό,  Ἁγίασμα,  γιὰ  νὰ  πίνουν.  Ἀργότερα  ὁ 

ὑποτακτικός του ἄρχισε νὰ κτίζη πεζούλια, κουβάλησε χῶμα, ἔκανε κήπους, μπῆκε σὲ 

πολλή μέριμνα καὶ παραμελοῦσε τὰ πνευματικά του. Ἐπειδή τὸ νερό δὲν τοῦ ἔφθανε, 

πῆρε μία σμίλη νὰ ἀνοίξη τὴν ρωγμή νὰ βγαίνη περισσότερο νερό. Ἡ Παναγία τότε 

πῆρε ἐκεῖνο τὸ νερό πίσω καὶ τὸ ἔβγαλε πολύ χαμηλά ἀπὸ τὸ Ἀσκητήριο καὶ τοῦ εἶπε: 

«Ἐὰν θέλης κήπους καὶ περισπασμό, νὰ κουβαλᾶς νερό ἀπὸ μακριά». 

 

Ὅπου πολύς περισπασμός, ἐκεῖ πολλά πνευματικά παράσιτα 

 

–  Γέροντα,  δὲν  στενοχωριόσασταν,  ὅταν  ὕστερα  ἀπὸ  τόσο  κόπο  ποὺ 

καταβάλατε, γιὰ νὰ φτιάξετε ἕνα Κελλί, τὸ ἀφήνατε καὶ πηγαίνατε ἀλλοῦ; 

– Γιὰ νὰ φύγω, κάποιος σοβαρός λόγος θὰ ὑπῆρχε.  

– Καὶ παντοῦ κάνατε μόνον τὰ ἀπαραίτητα; 

–  Ναί,  ἔκανα  μόνον  τὰ  ἀπαραίτητα  γιὰ  ἐδῶ,  γιὰ  νὰ  μπορῶ  νὰ  κάνω  τὰ 

ἀπαραίτητα γιὰ πάνω, γιὰ τὸν Οὐρανό. Ἄν χαθῆς μὲ τὰ ἐπίγεια, χάνεις τὸν δρόμο σου 

γιὰ  τὸν  Οὐρανό.  Κάνεις  τὸ  ἕνα,  μετά  θέλεις  καὶ  τὸ  ἄλλο.  Καὶ  ἄν  μπής  σʹ  αὐτὸ  τὸ 

γρανάζι, χάθηκες! Ἄν χαθῆς μὲ τὰ ἐπίγεια, χάνεις τὰ οὐράνια. Ὅπως τὰ οὐράνια δὲν 

ἔχουν  τελειωμό,  ἔτσι  καὶ  τὰ  ἐπίγεια  δὲν  ἔχουν  τελειωμό.  Ἤ  θὰ  χαθῆς  ἐδῶ  ἤ  θὰ... 

«χαθῆς»  ἐκεῖ.  Ξέρεις  τί  εἶναι  νὰ  «χάνεσαι»  ἐκεῖ  πάνω!  Ὤ,  ἔλεγα  τὴν  εὐχή  καὶ 

βυθιζόμουν! Βυθίσθηκες καμμιά φορὰ στὴν εὐχή; 

Ἡ πολλή δουλειά μὲ τὴν κόπωσή της καὶ τὸν περισπασμό, ἰδίως ὅταν γίνεται μὲ 

βιασύνη,  δὲν βοηθάει. Παραμερίζει τὴν νήψη καὶ ἀγριεύει τὴν ψυχή. Δὲν μπορεῖ ὄχι 

μόνο  νὰ  προσευχηθῆ  κανείς,  ἀλλὰ  οὔτε  νὰ  σκεφθῆ.  Δὲν  μπορεῖ  νὰ  ἐνεργήση  μὲ 

σύνεση, καὶ ἔτσι οἱ ἐνέργειές του δὲν εἶναι σωστές. 

Γιʹ αὐτὸ προσέξτε, μή σπαταλᾶτε τὸν χρόνο σᾶς ἄσκοπα, χωρίς νὰ τὸν ἀξιοποι‐

ῆτε  στὰ  πνευματικά,  γιατί  θὰ  φθάσετε  σὲ  σημεῖο  νὰ  ἀγριέψετε  πολύ  καὶ  νὰ  μήν 

μπορῆτε  πλέον  νὰ  κάνετε  πνευματικά.  Θὰ  θέλετε  νὰ  ἀσχολῆσθε  μὲ  δουλειές  ἤ  νὰ 

συζητᾶτε ἤ θὰ ἐπιδιώκετε νὰ ὑπάρχουν θέματα, γιὰ νὰ βρίσκεσθε σὲ δουλειά. Μὲ τὴν 

παράλειψη τῆς εὐχῆς καὶ τῶν πνευματικῶν καθηκόντων ὁ ἐχθρός καταλαμβάνει τὰ 
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πνευματικά μας ὑψώματα καὶ μᾶς πολεμάει καὶ μὲ τὴν σάρκα καὶ μὲ λογισμούς. Μᾶς 

ἀχρηστεύει ὅλες τὶς δυνάμεις,  τὶς ψυχικές καὶ σωματικές,  καὶ κόβει  τὴν ἐπικοινωνία 

μας μὲ τὸν Θεό, ὅποτε εἶναι ἑπόμενο νὰ αἰχμαλωτισθῆ ἡ ψυχή μας στὰ πάθη. 

Ὁ  Πάπα‐Τύχων  ἔλεγε  στούς  μοναχούς  ὅτι  πρέπει  νὰ  ζοῦν  ἀσκητικά,  γιὰ  νὰ 

ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τὶς μέριμνες, καὶ ὄχι νὰ δουλεύουν σάν ἐργάτες καὶ νὰ τρῶνε σάν 

κοσμικοί. Γιατί τὸ ἔργο τοῦ μοναχοῦ εἶναι οἱ μετάνοιες, οἱ νηστεῖες, οἱ προσευχές ὄχι 

μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό τοῦ ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλον τὸν κόσμο, ζωντανούς καὶ πεθαμένους, καὶ 

λίγη δουλειά γιὰ τὰ ἀπαραίτητα, γιὰ νὰ μήν ἐπιβαρύνη τούς ἄλλους. 

– Γέροντα, ὁ περισπασμός πάντοτε εἶναι ἐμπόδιο στὴν πνευματική ζωή; 

– Ἄν ἀσχολῆσαι μὲ τὰ ἀπαραίτητά της ὑπακοῆς98, καὶ περισπασμό νὰ ἔχης, δὲν 

θὰ πάθης ζημιά. Ἐὰν τὸ ἐνδιαφέρον σου γιὰ τὸ διακόνημα ποὺ σου ἀναθέτουν ἤ γιὰ 

νὰ βοηθήσης μία ἀδελφή δὲν ξεπεράση τὰ ὅρια, ἡ λαχτάρα θὰ εἶναι γιὰ τὴν εὐχή καὶ 

ἡ  βοήθειά σου θὰ  εἶναι  θετική. Ὅταν  ὅμως μόνος  του  κανεὶς  ξεπερνάη  τὰ  ὅρια  καὶ 

προσθέτη περισπασμό καὶ ἀσχολῆται μὲ χαμένα πράγματα, τότε σκορπάει ὁ νοῦς καὶ 

φεύγει ἀπὸ τὸν Θεό. Καὶ  ὅταν ὁ νοῦς δὲν  εἶναι στὸν Θεό, πῶς θὰ νιώση κανεὶς  τὴν 

χαρὰ τοῦ Θεοῦ; Ἡ καρδιά εὔκολα παγώνει. Καὶ ἐγώ, ὅταν ὅλη τὴν ἡμέρα ἔχω κόσμο, 

ἄν  καὶ  εἶναι  πνευματικό  τὸ  ἔργο,  ὅταν  τὸ  βράδυ  πάω  νὰ  προσευχηθῶ,  δὲν  εἶναι  ἡ 

καρδιά μου ὅπως ὅταν προσεύχωμαι  ὅλη  τὴν ἡμέρα.  Γεμίζει  τὸ μυαλό μὲ  ἕνα σωρό 

πράγματα  καὶ  εἶναι  δύσκολο  νὰ  τὰ ἀποβάλη  κανείς. Ὅσο μπορεῖς  νὰ  λές  τὴν  εὐχή 

μέσα στὴν ἡμέρα καὶ νὰ σιγοψάλλης. 

Πολύ  βοηθάει  καὶ  ἡ  λίγη  πνευματική  μελέτη,  ἰδίως  πρίν  ἀπὸ  τὴν  προσευχή. 

Πολύ  θερμαίνει  τὴν  ψυχή  καὶ  σκορπάει  τὶς  μέριμνες  τῆς  ἡμέρας,  καὶ  τότε,  μὲ 

ἐλευθερωμένη  τὴν  ψυχή  καὶ  μεταφερμένη  στὴν  πνευματική  θεία  ἀτμόσφαιρα, 

κινεῖται  ἀπερίσπαστα  ὁ  νοῦς.  Μὲ  ἕνα  κομματάκι  ἀπὸ  τὸ  Εὐαγγέλιο  ἤ  ἀπὸ  τὸ 

Γεροντικό  ποὺ  ἔχει  μικρά  κομματάκια  ἀλλὰ  δυνατά,  ὁ  νοῦς  μεταφέρεται  σὲ 

πνευματικό  χῶρο  καὶ  δὲν  φεύγει  πιά.  Γιατί  ὁ  νοῦς  εἶναι  σάν  ἕνα  ζωηρό  παιδί  ποὺ 

τρέχει πότε ἀπὸ ʹδω, πότε ἀπὸ ʹκει. Ἅμα ὅμως τὸ γλυκάνης μὲ καμμιά καραμέλλα, δὲν 

φεύγει. 

Τὸ  ἀπερίσπαστο  καὶ  τὸ  ἀμέριμνο  φέρνουν  τὴν  ἐσωτερική  ἡσυχία  καὶ  τὴν 

πνευματική ἐπιτυχία. Οἱ μέριμνες ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸν Θεό. Ὅταν ὑπάρχη πολύς 

περισπασμός, ὑπάρχουν πολλά πνευματικά παράσιτα καὶ οἱ πνευματικοί ἀσύρματοι 

δὲν  ἐργάζονται  μὲ  σήματα  καλά.  Ὁ  μοναχός  εἶναι  ἀδικαιολόγητος  νὰ  μήν  κάνη 

πνευματική ζωή. Οἱ καημένοι οἱ λαϊκοί ἔχουν ἕνα σωρό φροντίδες, καὶ πάλι κάνουν 

προσπάθεια. Ὁ μοναχός  δὲν  ἔχει  τὶς φροντίδες ποὺ  ἔχουν  ἐκεῖνοι. Οὔτε γιὰ  ἐνοίκια 

σκέφτεται  οὔτε  γιὰ  χρέη  οὔτε  ἄν  ἔχη  ἤ  δὲν  ἔχη  δουλειά.  Καὶ  τὸν  Πνευματικό  του 

κοντά  τὸν  ἔχει  καὶ  τὴν  Ἐκκλησία  μέσα  στὸ  Μοναστήρι,  προσευχές,  Εὐχέλαια, 

Παρακλήσεις, Λειτουργίες. Ἔχει  τὸ ἀμέριμνο καὶ  κοιτάει πῶς  νὰ γίνει ἄγγελος,  δὲν 

ἔχει  ἄλλο σκοπό.  Ἐνῶ  ὁ  λαϊκός  ἔχει  τόσες φροντίδες!  Κοιτάει πῶς  νὰ ἀναθρέψη  τὰ 

παιδιά  τοῦ  κ.λπ.  καὶ  ἀγωνίζεται  παράλληλα  καὶ  γιὰ  τὴν  σωτηρία  τῆς  ψυχῆς  του. 

Ἔλεγε ὁ Γερό‐Τρύφων99 : «Ὁ μοναχός θέλει ἀγρυπνία; Μπορεῖ. Θέλει νηστεία; Μπορεῖ. 

                                                 
98. Ἐννοεῖ ὁ Γέροντας τὴν καλογερική ὑπακοή. 
99.  Βλ.  Γέροντος  Παϊσίου  Ἁγιορείτου,  Ἁγιορεῖται  Πατέρες  καὶ  Ἁγιορείτικα,  Σουρωτή 

Θεσσαλονίκης 1993, σ. 112‐117. 
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Οὔτε  γυναίκα  οὔτε παιδιά  ἔχει. Ὁ  κοσμικός  δὲν μπορεῖ. Ἔχει παιδιά...  Τὸ  ἕνα θέλει 

παπούτσια, τὸ ἄλλο θέλει ροῦχα, τὸ ἄλλο θέλει...». 

 

Νὰ ἀποκτήσουμε τὴν καλή μέριμνα 

 

Πρέπει  νὰ  ζητοῦμε  πρῶτα  τὴν  Βασιλεία  τῶν  Οὐρανῶν  καὶ  αὐτή  νὰ  εἶναι  ἡ 

μέριμνά μας, καὶ ὅλα τὰ ἄλλα θὰ μᾶς δοθοῦν100. Ἅμα ξεχνιέται ὁ ἄνθρωπος σ΄ αὐτήν 

τὴν ζωή, χάνει τὸν καιρό του καὶ χαραμίζεται. Ἅμα δὲν ξεχνιέται καὶ ἑτοιμάζεται γιὰ 

τὴν  ἄλλη  ζωή,  τότε  ἔχει  νόημα  αὐτή  ἡ  ζωή.  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  σκέφτεται  πῶς  νὰ 

βολευτῆ ἐδῶ, βασανισμένος εἶναι, καὶ κουράζεται καὶ κολάζεται. 

Νὰ μή σᾶς πιάνη ἀγωνία καὶ μανία: «Τώρα πρέπει  νὰ κάνουμε αὐτό,  ὕστερα 

ἐκεῖνο», γιατί θὰ σᾶς βρῆ σὲ τέτοια κατάσταση ὁ Ἀρμαγεδών101. Καὶ μόνον ἡ ἀγωνία 

στὸ φτιάξιμο  εἶναι  δαιμονικό.  Γυρίστε  τὸ  κουμπί  στὸν Χριστό,  γιατί  διαφορετικά θὰ 

ζῆτε δῆθεν κοντά στὸν Χριστό, ἀλλὰ ἐσωτερικά θὰ ὑπάρχει ὅλο τὸ κοσμικό φρόνημα, 

καὶ φοβᾶμαι μήν τὸ πάθετε σάν τὶς μωρές παρθένες. 

Οἱ  φρόνιμες  παρθένες102  δὲν  εἶχαν  μόνον  καλωσύνη,  εἶχαν  καὶ  τὴν  καλή 

μέριμνα, εἶχαν ἐγρήγορση, δὲν εἶχαν ἀδιαφορία. Οἱ μωρές παρθένες εἶχαν ἀδιαφορία, 

δὲν  εἶχαν  ἐγρήγορση.  Γι’  αὐτὸ  ὁ Κύριος  εἶπε: «Γρηγορεῖτε»103. Ἦταν παρθένες ἀλλὰ 

μωρές. Καὶ ἄν μία εἶναι ἐκ γενετῆς μωρή, εἶναι εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό Γι’ αὐτήν. Πάει 

δίχως ἐξετάσεις στὴν ἄλλη ζωή. Μία ὅμως ποὺ ἔχει μυαλό καὶ ζῆ μωρά, αὐτή θὰ εἶναι 

ἀναπολόγητη τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. 

Βλέπετε  καὶ  στὴν  περίπτωση  τῆς  Μάρθας  καὶ  τῆς  Μαρίας  ποῦ  ἀναφέρει  τὸ 

Εὐαγγέλιο,  πῶς  ἡ  μέριμνα  ἔκανε  τὴν  Μάρθα  νὰ  φερθῆ  κατὰ  κάποιον  τρόπο  μὲ 

ἀναίδεια; Φαίνεται ὅτι στὴν ἀρχή καὶ ἡ Μαρία τὴν βοηθοῦσε, ἀλλά, ὅταν εἶδα νὰ μήν 

τελειώνη τὶς ἑτοιμασίες της, τὴν ἄφησε καὶ ἔφυγε. «Τί, θὰ χάσω ἐγώ τὸν Χριστό μου 

γιὰ  τὶς  σαλάτες  καὶ  τὰ  γλυκά;»,  σκέφθηκε.  Λές  καὶ  ὁ  Χριστός  εἶχε  πάει  νὰ φάη  τὶς 

σαλάτες καὶ τὰ φαγητά τῆς Μάρθας. Καὶ τότε ἡ Μάρθα πειράχθηκε καὶ εἶπε: «Κύριε, 

οὐ μέλλει σοί ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην μὲ κατέλιπε διακονεῖν;»104. 

Ἄς προσέξουμε νὰ μήν πάθουμε καὶ  ἐμεῖς σάν τὴν Μάρθα. Ἄς  εὐχηθοῦμε νὰ 

γίνουμε καλές «Μαρίες». 

 

 

 
100. Βλ. Ματθ. 6, 33 καὶ Λουκ. 12, 13. 
101. Βλ. Ἀποκ. 16, 16. 
102. Βλ. Ματθ. 25, 1‐13 
103. Ματθ. 25, 13 
104. Λουκ. 10, 40. 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ Τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου 

 

«Ἡ ἐσωτερική καθαρότητα τοῦ ἀληθινοῦ ἀνθρώπου 

ὀμορφαίνει καὶ τὸ ἐξωτερικό του ἀνθρώπου». 
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Κεφάλαιο 1 ‐ Ἡ κοσμική μόρφωση καὶ γνώση 

 

Ἔξυπνος εἶναι ὁ ἐξαγνισμένος ἄνθρωπος 

 

Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  τροχίζη  τὸ  μυαλό μὲ  τὸ Θεῖο,  ἀλλὰ  τὸ  τροχίζη  μὲ  τὴν 

πονηριά, παραδίνει τὸν ἑαυτό του στὸν διάβολο. Καλύτερα νὰ τὸ εἶχε χάσει τὸ μυαλό, 

γιὰ νὰ ἔχη ἐλαφρυντικά τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. 

– Γέροντα, διαφέρει ἡ ἁπλότητα ἀπὸ τὴν πονηριά; 

– Ναί,  ὅσο ἡ ἀλεποῦ ἀπὸ τὸ  τσακάλι.  Τὸ  τσακάλι, ἄν δή κάτι καὶ  τὸ θέλη,  μὲ 

λεβεντιά θὰ πάη νὰ τὸ πάρη. Ἐνῶ ἡ ἀλεποῦ θὰ κάνη πονηριές καὶ μετά θὰ πάη νὰ τὸ 

πάρη. 

– Μπορεῖ, Γέροντα, νὰ θεωρῆ κανεὶς τὴν πονηριά γιὰ ἐξυπνάδα; 

– Ναί, μπορεῖ, ἀλλά, ἄν ἐξετάζη τὸν ἑαυτό του, θὰ καταλάβη τί εἶναι πονηριά 

καὶ τί ἐξυπνάδα. Ἔχει τὸν πίνακα ἀναγνωρίσεως. Ποιά εἶναι τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος; ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη κ.λπ.105 Ἔχει συγγένεια μ΄ αὐτά; Ἄν δὲν συγγενεύη 

μ΄ αὐτά, θὰ ἔχη κάτι τὸ σατανικό, θὰ ἔχη γνωρίσματα τοῦ ταγκαλακιοῦ.  

Ἔξυπνος εἶναι ὁ ἐξαγνισμένος ἄνθρωπος, ὁ καθαρισμένος ἀπὸ τὰ πάθη. Αὐτός 

ποὺ ἔχει ἁγιάσει καὶ τὸ μυαλό του, αὐτός εἶναι ὁ πραγματικά ἔξυπνος. Ἅμα δὲν ἁγια‐

σθῆ τὸ μυαλό, ἡ ἐξυπνάδα δὲν ὠφελεῖ σὲ τίποτε. Νά, οἱ δημοσιογράφοι, οἱ πολιτικοί, 

ἔξυπνοι εἶναι, ἀλλὰ πολλοί ἀπὸ αὐτούς, ἐπειδή δὲν ἔχουν ἁγιασμένο τὸ μυαλό τους, 

ἐκεῖ ποὺ λένε ἐξυπνάδες, λένε καὶ ἀνοησίες. Ἀπὸ τὴν πολλή ἐξυπνάδα λένε μεγάλες 

ἀνοησίες! Ἄν  δὲν ἀξιοποιήση ὁ ἄνθρωπος  τὸ μυαλό,  τὸ  ἐκμεταλλεύεται  ὁ  διάβολος. 

Ἄν  δὲν  ἀξιοποιήση  τὴν  ἐξυπνάδα  γιὰ  τὸ  καλό,  τὴν  χρησιμοποιεῖ  ὁ  διάβολος  γιὰ  τὸ 

κακό. 

–  Δηλαδή,  ἐπειδή  δὲν  ἀξιοποίησε  τὴν  ἐξυπνάδα,  δίνει  καὶ  δικαίωμα  στὸν 

διάβολο; 

–  Ἅμα  δὲν  τὴν  ἀξιοποιῆ,  ἤδη  τὰ  δικαιώματα  δίνονται  μόνα  τους.  Ὅταν  ὁ 

ἄνθρωπος  δὲν  ἐργάζεται πνευματικά,  ἀλλοιώνει  τὸ  καλό καὶ  κάνει  ὁ  ἴδιος  τὸ  κακό, 

δὲν εἶναι ὅτι ὁ διάβολος τὸ κάνει. Ἕνας λ.χ.  εἶναι  ἔξυπνος, ἀλλὰ δὲν τὸ δουλεύει  τὸ 

μυαλό του καὶ τεμπελιάζει. Ὅταν δὲν χρησιμοποιῆ τὸ μυαλό του, σὲ τί τὸν ὠφελεῖ ἡ 

ἐξυπνάδα; 

– Μπορεῖ  ἕνας  ἄνθρωπος  ποῦ  εἶναι  ἔξυπνος,  ἀλλὰ  ἔχει  πάθη,  νὰ  ἔχη  σωστή 

κρίση; 

–  Κάτ΄  ἀρχάς  νὰ  προσέξη  νὰ  μήν  πιστεύη  στὸ  μυαλό  του,  γιατί,  ἄν  εἶναι 

πνευματικός  ἄνθρωπος,  θὰ πλανηθῆ  καὶ,  ἄν  εἶναι  κοσμικός,  θὰ  τρελλαθῆ. Νὰ μήν 

πιστεύη  στὸν  λογισμό  του. Νὰ  ρωτάη,  νὰ  συμβουλεύεται,  νὰ  ἁγιάση  τὴν  ἐξυπνάδα 

του.  Καὶ  γενικά  ὅλα  ὅσα  ἔχει  ὁ  ἄνθρωπος,  ὅλα  νὰ  τὰ  ἁγιάζη.  Ὅταν  ἡ  ἐξυπνάδα 

ἁγιασθῆ, βοηθάει νὰ ἀποκτήση κανεὶς τὴν διάκριση. Ἕνας ἔξυπνος, ἄν δὲν ἁγιασθῆ, 

δὲν  ἔχει  πνευματική  διάκριση.  Ἕνας  πάλι  ἀπὸ  τὴν  φύση  τοῦ  ἁπλός  μπορεῖ  ἕναν 

πλανεμένο νὰ τὸν πάρη γιὰ ἅγιο καὶ ἕναν θηλυπρεπῆ νὰ τὸν πάρη γιὰ εὐλαβῆ. Ἐνῶ, 

ὅταν ἐξαγνισθῆ ὁ ἔξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός. 

– Γέροντα, πῶς ἐξαγνίζεται ἡ ἐξυπνάδα; 

                                                 
105. Βλ. Γαλ. 5, 22‐23. 
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– Γιὰ νὰ ἐξαγνισθῆ, δὲν πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ δέχεται τὰ τηλεγραφήματα τοῦ 

πονηροῦ  οὔτε  καὶ  νὰ  σκέφτεται  πονηρά,  ἀλλὰ  νὰ  ἐνεργή  ὅλο  μὲ  καλωσύνη  καὶ 

ἁπλότητα.  Ἔτσι  ἔρχεται  ἡ  διαύγεια  ἡ  πνευματική,  ὁ  θεῖος  φωτισμός,  καὶ  τότε  ὁ 

ἄνθρωπος βλέπει καρδιές ἀνθρώπων καὶ δὲν βγάζει ἀνθρώπινα συμπεράσματα. 

– Γέροντα, ἡ διάκριση ἔχει σχέση μὲ τὴν γνώση; 

– Ἡ διάκριση ἔρχεται ἀπὸ τὸν θεῖο φωτισμό. Ἕνας μπορεῖ νὰ διαβάζη Πατέρες, 

νὰ  γνωρίζη  σωστὰ  ὁρισμένα  πράγματα,  νὰ  ἀγωνίζεται  καὶ  νὰ  προσεύχεται.  Ἡ 

διάκριση ὅμως ἔρχεται μὲ τὸν θεῖο φωτισμό, ποὺ εἶναι ἄλλο πράγμα. 

– Παλιά, Γέροντα, ἦταν καλύτερος ὁ κόσμος; 

–  Ὄχι  πώς  ἦταν  καλύτερος,  μόνον  ποὺ  οἱ  παλαιοί  ἄνθρωποι  εἶχαν  τὴν 

ἁπλότητα καὶ  τὸν  καλό λογισμό.  Σήμερα οἱ ἄνθρωποι  τὰ βλέπουν  ὅλα μὲ πονηριά, 

γιατί τὰ μετροῦν ὅλα μόνο μὲ τὸ μυαλό. Τὸ εὐρωπαϊκό πνεῦμα πολύ κακό ἔκανε. Αὐτὸ 

εἶναι  ποὺ  σακάτεψε  τούς  ἀνθρώπους.  Οἱ  ἄνθρωποι  τώρα  θὰ  ἦταν  σὲ  πολύ  καλή 

πνευματική  κατάσταση,  γιατί  οἱ  πιὸ  πολλοί  λίγο‐πολύ  εἶναι  μορφωμένοι,  καὶ  θὰ 

μποροῦσες νὰ συνεννοηθῆς. Ἀλλά τούς δίδαξαν τὴν ἀθεΐα,  ὅλα αὐτὰ    τὰ σατανικά, 

ὅποτε  τούς ἀχρήστεψαν καὶ  δὲν μπορεῖς  νὰ συνεννοηθῆς. Παλιά  δὲν μποροῦσες νὰ 

συνεννοηθῆς μὲ κάποιον, ἄν δὲν εἶχε εὐλάβεια, δὲν εἶχε καὶ μόρφωση. Θυμᾶμαι, ἕνας 

καλόγερος μία φορά, ὅταν ἄκουσε στὴν Προηγιασμένη νὰ μνημονεύουν «Γρηγορίου, 

Πάπα  Ρώμης»106,  νόμιζε  ὅτι  μνημόνευαν  τὸν  Πάπα  τῆς  Ρώμης  καὶ  σκανδαλίσθηκε. 

«Δὲν  τὸ  περίμενα,  εἶπε.  Παπιστές  γινήκατε!»,  καὶ  σηκώθηκε  καὶ  ἔφυγε  ἀπὸ  τὴν 

Ἐκκλησία!  Νά,  βλέπεις  τί  κάνει  ἡ  ἄγνοια!  Ἡ  ἄγνοια  εἶναι  φοβερό.  Τὸ  μεγαλύτερο 

κακό  κάνουν  αὐτοί  ποὺ  ἔχουν  εὐλάβεια  καὶ  βλάβη  μαζί.  Χωρίς  νὰ  ἐξετάζουν, 

δημιουργοῦν προβλήματα. 

 

Ἡ γνώση δίχως θεῖο φωτισμό εἶναι καταστροφή 

 

Ἐὰν  οἱ  ἄνθρωποι  τὴν  ταχύτητα  τοῦ μυαλοῦ  τούς  τὴν φρενάρανε λίγο,  καὶ  τὸ 

μυαλό τους θὰ ἦταν ξεκούραστο, ἀλλὰ καὶ ἡ θεία Χάρις θὰ τούς πλησίαζε εὔκολα. Ἡ 

γνώση δίχως φωτισμό εἶναι καταστροφή. Ὅταν κανεὶς κάνη πνευματική δουλειά στὸν 

ἑαυτό  του,  ὅταν ἀγωνίζεται,  τότε φωτίζεται  ἀπὸ  τὸν Θεό. Ἔχει  θεῖο φωτισμό,  θεῖες 

ἐμπειρίες,  καὶ  ὄχι  δικές  του  σκέψεις,  Γι’  αὐτὸ  καὶ  βλέπει  μακριά.  Ἕνας  ποὺ  ἔχει 

μυωπία, ἀπὸ κοντά βλέπει τὰ πράγματα καλά, ἀλλὰ μακριά δὲν βλέπει. Καὶ ἕνας ποὺ 

δὲν  ἔχει  μυωπία,  ἔ,  τὸ  πολύ‐πολύ  θὰ  δή  λίγο  μακρύτερα,  ἀλλὰ  καὶ  αὐτὸ  δὲν  λέει 

τίποτε. Τὰ σωματικά μάτια εἶναι δύο, τὰ πνευματικά εἶναι πολλά. 

Ὅσοι  ἀπομακρύνονται  ἀπὸ  τὸν  Χριστό,  στεροῦνται  τὸν  θεῖο  φωτισμό,  γιατί 

ἀφήνουν  τὸ  προσήλιο  σάν  τούς  ἀνόητους  καὶ  πηγαίνουν  στὸ  ἀνήλιο.  Ἔτσι  εἶναι 

ἑπόμενο νὰ εἶναι κρυολογημένοι καὶ ἀρρωστημένοι πνευματικά. Ἄν δὲν ἐξαγνισθῆ ὁ 

ἄνθρωπος, ἄν δὲν ἔρθη ὁ θεῖος φωτισμός, ὅσο σωστή καὶ ἄν εἶναι ἡ ἄλλη γνώση –αὐτὸ 

βλέπω  –  εἶναι  ἕνας  ὀρθολογισμό  καὶ  τίποτε  παραπάνω.  Καὶ  ἄν  λείψη  ὁ  θεῖος 

φωτισμός,  καὶ  αὐτὰ    ποὺ  θὰ  ποῦν  καὶ  θὰ  γράψουν,  δὲν  θὰ  βοηθήσουν.  Βλέπετε  τὸ 

Ψαλτήρι  ποὺ  εἶναι  γραμμένο  μὲ  θεῖο  φωτισμό,  τί  βαθιά  νοήματα  ἔχει! Μάζεψε,  ἄν 

θέλης, ὅλους τους θεολόγους, ὅλους τους φιλολόγους, καὶ θὰ δής ὅτι ἕναν ψαλμό μὲ 

                                                 
106. Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος ὁ Διάλογος, Πάπας Ρώμης (540‐604), εἶναι Ἅγιος της Ἐκκλησίας 

μας. Ἡ μνήμη τοῦ ἑορτάζεται στὶς 12 Μαρτίου. 
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τέτοιο βάθος δὲν μποροῦν νὰ φτιάξουν! Ἐνῶ ὁ Δαβίδ ἦταν ἀγράμματος, ἀλλὰ βλέπεις 

καθαρά πῶς τὸν ὁδηγοῦσε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. 

Καὶ ἡ Ἐκκλησία σήμερα ταλαιπωρεῖται, γιατί λείπει ὁ θεῖος φωτισμός καὶ καθέ‐

νας πιάνει τὰ πράγματα ὅπως θέλει. Μπαίνει καὶ τὸ ἀνθρώπινο στοιχεῖο καὶ δημιουρ‐

γοῦνται πάθη καὶ ἁλωνίζει μετά ὁ διάβολος. Γι’ αὐτὸ δὲν θὰ πρέπη νὰ ζητοῦν ἐξουσία 

οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐξουσιάζονται ἀπὸ τὰ πάθη τους. 

– Δηλαδή, Γέροντα, πρέπει νὰ ζητοῦν ἐπίμονα τὸν θεῖο φωτισμό οἱ ἄνθρωποι; 

–  Ναί,  γιατί  ἀλλιῶς  οἱ  λύσεις  ποὺ  δίνουν  εἶναι  ἐνέργεια  τοῦ  μυαλοῦ. 

Δημιουργεῖται  σύγχυση  μετά.  Συνέδρια,  παρασυνέδρια…  Καὶ  τὸ  κακό  εἶναι  ὅτι  δὲν 

ἔχουν  γνωρίσει  προηγουμένως  τὸν  ἑαυτό  τους.  Γιατί,  ὅσο  ἀξίζει  ἡ  μία  γνώση  τοῦ 

ἑαυτοῦ μας, δὲν ἀξίζουν ὅλου του κόσμου οἱ γνώσεις. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀναγνωρίζη 

ταπεινά τὸν ἑαυτό του, ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τούς ἀνθρώπους. Ἄν μερικοί γνώριζαν τὸν 

ἑαυτό τους, θὰ ἔβλεπαν τὰ χάλια τους καὶ δὲν θὰ μιλοῦσαν καθόλου. 

Μία  φορά  μου  εἶπε  κάποιος:  «Δὲν  ὑπάρχει  κανένας  Ὀρθόδοξος  νὰ 

ἐκπροσωπήση  στὸ  ἐξωτερικό  τὴν  Ὀρθοδοξία,  στὰ  συνέδρια  κ.λπ.».  Ἔλεγε,  ἔλεγε, 

ἔλεγε,  ἔφερε  τὸν  ἀποκλεισμό.  «Ὁ Προφήτης Ἠλίας107,  τοῦ  λέω,  ὅταν  τὸν  ρώτησε  ὁ 

Θεός: «Τί ζητᾶς, Ἠλία, στὸ Χωρήβ;».«Ἔμεινα μόνος», ἀπάντησε. Τότε ὁ Θεὸς τοῦ εἶπε: 

«Ἑπτὰ  χιλιάδες  λαός  δὲν  ἔκλινε  γόνυ  στὸν  Βάαλ».  Ἑπτὰ  χιλιάδες  ἄνθρωποι  ἦταν 

πιστοί,  καὶ  ὁ  Προφήτης  Ἠλίας  ἔλεγε:  «Ἔμεινα  μόνος!»,  καὶ  ἐσύ  φέρνεις  τέτοιον 

ἀποκλεισμό,  ἐνῶ  ὑπάρχουν  τόσοι  πιστοί!...  Τί  εἶναι  ὁ  δικός  μας  ὁ  Παντοκράτορας; 

Εἶναι σάν τὸν Παντοκράτορα τοῦ τρούλλου ποὺ παρουσιάζει ρωγμές ἀπὸ τὸν σεισμό 

καὶ  σκεφτόμαστε  τί  νὰ  κάνουμε  γιὰ  νὰ  τὸν  κρατήσουμε,  γιὰ  νὰ  μήν  πέση,  καὶ 

καλοῦμε  τὴν  Ἀρχαιολογική  Ὑπηρεσία,  γιὰ  νὰ  τὸν  ὑποστυλώσουμε;».  «Ἐκεῖ  στὴν 

Ἀμερική, μοῦ λέει, δὲν ὑπάρχει κανένας». «Μά ἐγώ τόσους πιστούς γνώρισα ἄπ΄ τὴν 

Ἀμερική»,  τοῦ λέω. «Ναί, ἀλλὰ οἱ Καθολικοί, μοῦ λέει,  ἐργάζονται πονηρά». «Μά οἱ 

Καθολικοί, τοῦ λέω, σιχάθηκαν τὸν Παπισμό καὶ ἐπιστρέφουν τώρα στὴν Ὀρθοδοξία. 

Καλά,  ὅταν  πῆγε  ὁ  Πατριάρχης  Δημήτριος  στὴν  Ἀμερική,  οἱ  ἴδιοι  οἱ  Καθολικοί  δὲν 

φώναζαν:  «Ὁ Πατριάρχης  εἶναι  ἀληθινός  Χριστιανός  καὶ  ὁ  Πάπας  εἶναι  ἔμπορας»; 

Δὲν τὸ ἔλεγαν μὲ ἀγανάκτηση αὐτὸ οἱ Καθολικοί; Τί μου λές ὅτι πᾶνε μὲ πονηριά οἱ 

Καθολικοί  νὰ  εἰσχωρήσουν  στὴν Ὀρθοδοξία,  γιὰ  νὰ  τὴν  ἀλλοιώσουν  κ.λπ.; Ὁ Θεὸς 

ποῦ εἶναι; Ὁ διάβολος μπορεῖ νὰ κάνη προκοπή;». 

Δυστυχῶς  ὁ  δυτικός  ὀρθολογισμός  ἔχει  ἐπιδράσει  καὶ  σὲ  ἀνατολικούς 

ὀρθόδοξους ἄρχοντες καὶ ἔτσι βρίσκονται σωματικά μόνον στὴν Ἀνατολική Ὀρθόδοξη 

Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ὅλο τὸ εἶναι τούς βρίσκεται στὴν Δύση ποὺ τὴν βλέπουν 

νὰ βασιλεύη κοσμικά. Ἐὰν ἔβλεπαν τὴν Δύση πνευματικά, μὲ τὸ φῶς τῆς Ἀνατολῆς, 

μὲ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, τότε θὰ ἔβλεπαν τὸ πνευματικό ἡλιοβασίλεμα τῆς Δύσης, ποὺ 

χάνει  σιγά‐σιγὰ  τὸ  φῶς  τοῦ  νοητοῦ Ἡλίου,  τοῦ  Χριστοῦ,  καὶ  προχωρεῖ  γιὰ  τὸ  βαθύ 

σκοτάδι.  Μαζεύονται  καὶ  συνεδριάζουν108  καὶ  κάνουν  συζητήσεις  ἀτέλειωτες  γιὰ 

πράγματα ποὺ δὲν χωράει συζήτηση, ποὺ οὔτε οἱ Ἅγιοι Πατέρες συζήτησαν ἐδῶ καὶ 

τόσα  χρόνια.  Ὅλες  αὐτές  οἱ  ἐνέργειες  εἶναι  τοῦ  πονηροῦ,  γιὰ  νὰ  ζαλίζουν  καὶ  νὰ 

                                                 
107. Βλ. Γ΄ Βασ. 19, 13‐18 
108. Μὲ τὴν διατύπωση αὐτή ὁ Γέροντας δὲν ἐννοεῖ ὅλα τὰ συνέδρια, ἀλλὰ ἀναφέρεται 

σὲ συνέδρια,  τὰ ὁποῖα συγκαλοῦνται γιὰ θέματα ποὺ ἔχουν ἤδη παγιωθῆ στὴν Ἐκκλησία ἤ 

καθορίστηκαν ἀπὸ τούς Ἁγίους Πατέρες ἤ δὲν χρειάζεται νὰ συζητηθοῦν. 
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σκανδαλίζουν τούς πιστούς καὶ νὰ τούς σπρώχνουν ἄλλους στὴν αἵρεση καὶ ἄλλους 

σὲ σχίσματα, καὶ νὰ κερδίζη ἔδαφος ὁ διάβολος. Πά, πά… βασανίζουν καὶ μπερδεύουν 

τὸν κόσμο αὐτοί οἱ ἄνθρωποι! 

Καὶ  ὅλα αὐτὰ    ἀπὸ ποῦ  ξεκινοῦν;  Δὲν  κάνει  κανεὶς  δουλειά πνευματική,  ἔχει 

τὸν λογισμό ὅτι  εἶναι πνευματικός ἄνθρωπος καὶ λέει μετά ἀνοησίες. Ἕνα παιδί μὲ 

τὴν φυσική καθαρότητα τοῦ νοῦ καὶ μὲ τὴν λίγη γνώση ποὺ ἔχει, θὰ σοῦ πῆ σωστὰ 

πράγματα. Ἀντίθετα ἕνας μὲ μεγάλη μόρφωση, μὲ τὸ μυαλό τοῦ καπνισμένο ἀπὸ τὴν 

δαιμονική ἐπήρεια ποὺ ἔχει λάβει, σοῦ λέει τὰ πιὸ βλάσφημα πράγματα. 

Ὅποιος  τροχάει  συνέχεια  μὲ  γνώσεις  τὸ  μυαλό  του  καὶ  ζῆ  ἀπομακρυσμένος 

ἀπὸ τὸν Θεό, τὸ κάνει τελικά δίκοπο, καὶ μὲ τὸ ἕνα μέρος σφάζεται σιγά‐σιγὰ  ὁ ἴδιος 

καὶ  μὲ  τὸ  ἄλλο  κόβει  ἀνθρώπους  μὲ  τὶς  ἀπόλυτες  ἀνθρώπινες  ἐγκεφαλικές  λύσεις 

του. Ἡ ἀνθρώπινη γνώση, ὅταν ἁγιασθῆ, γίνη θεία, τότε βοηθάει. Διαφορετικὰ εἶναι 

ἀνθρώπινη ἀντιμετώπιση,  μυαλό,  κοσμική λογική.  Τὸ σκέτο μυαλό  εἶναι μπαστούνι 

σιδερένιο,  δίχως  μαγνήτη,  ποὺ  χτυπάει  τὰ  μέταλλα,  γιὰ  νὰ  κολλήσουν,  καὶ  αὐτὰ  

τσαλακώνονται καὶ δὲν κολλοῦν. 

Αὐτός  εἶναι  ὁ  σημερινός  κόσμος. Ὅλα  τὰ πράγματα  τὰ  βλέπουν μὲ  τὴν  ξερὴ 

λογική. Αὐτή ἡ λογική εἶναι καταστροφή. «Ἡ γνῶσις φυσιοῖ»109 δὲν λέει; Ἅμα δὲν ἔχη 

θεῖο φωτισμό κανείς, ἡ γνώση εἶναι ἄχρηστη, φέρνει καταστροφή. 

 

Νὰ ἀξιοποιηθῆ ἡ ἐπιστήμη στὴν πνευματική ζωή 

 

Ὅλο τὸ κακό ξεκινάει ἀπὸ τὸ μυαλό, ὅταν γυρίζη μόνο γύρω ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη 

καὶ  εἶναι  τελείως  ἀπομακρυσμένο  ἀπὸ  τὸν Θεό.  Γι’  αὐτὸ  καὶ  δὲν  βρίσκουν  αὐτοί  οἱ 

ἄνθρωποι τὴν ἐσωτερική τους εἰρήνη καὶ τὴν ἰσορροπία τους. Ἐνῶ, ὅταν ὁ νοῦς γυρίζη 

γύρω ἀπὸ τὸν Θεό, χρησιμοποιοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ τὴν ἐπιστήμη γιὰ τὴν ἐσωτερική 

τους καλλιέργεια καὶ γιὰ τὸ καλό του κόσμου, γιατί τότε εἶναι ἁγιασμένο τὸ μυαλό. 

– Δηλαδή, Γέροντα, ἡ ἐπιστήμη δὲν βοηθάει τὸν ἄνθρωπο; 

–  Ἡ  ἐπιστήμη  πολύ  βοηθάει,  ἀλλὰ  καὶ  πολύ  θολώνει.  Γνώρισα  ψυχές  μὲ 

μεγαλύτερη διαύγεια, ἐνῶ ἔχουν μάθει λιγώτερα. Ὅσοι ἔχουν θολώσει τὸ μυαλό τους 

ἀπὸ  τὴν  ἐπιστήμη,  ἐὰν μὲ  τὴν Χάρη  τοῦ Θεοῦ  ξεθολώσουν,  τότε,  φυσικά,  θὰ  ἔχουν 

περισσότερα ἐργαλεῖα γιὰ δουλειά. Ἐνῶ, ὅταν δὲν ἁγιασθοῦν τὰ ἐργαλεῖα – δὲν ἁγια‐

σθῆ ἡ γνώση –, μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν μόνο γιὰ κοσμική ἐργασία καὶ ὄχι γιὰ 

πνευματική. Γρήγορα ἁγιάζονται, ἄν μπῆ ἡ καλή ἀνησυχία. Ὅσοι δίνουν τὰ πρωτεῖα 

στὴν ἐσωτερική τους μόρφωση,  τὴν μόρφωση τῆς ψυχῆς, καὶ χρησιμοποιοῦν καὶ τὴν 

ἐξωτερική  μόρφωση  γιὰ  τὴν  ἐσωτερική,  αὐτοί  γρήγορα  μεταμορφώνονται 

πνευματικά. Ἐὰν ἀσκοῦνται καὶ πνευματικά, τότε βοηθοῦν πολύ κόσμο θετικά, γιατί 

βγάζουν τὸν κόσμο ἀπὸ τὸ ἄγχος τῆς κολάσεως καὶ τὸν ὁδηγοῦν στὴν παραδεισένια 

ἀγαλλίαση. Μπορεῖ  αὐτοί  οἱ  ἄνθρωποι  τοῦ  Θεοῦ  πολλές  φορές  νὰ  ἔχουν  λιγώτερα 

πτυχία,  ἀλλὰ  βοηθοῦν περισσότερο,  γιατί  ἔχουν πολλή Χάρη  καὶ  ὄχι  πολλά  χαρτιά 

(πτυχία). Ὁ κόσμος γέμισε ἀπὸ ἁμαρτία καὶ χρειάζεται πολλή προσευχή καὶ βίωμα. 

Τὰ  πολλά  γραφτά  εἶναι  χάρτινα  νομίσματα  καὶ  ἡ  ἀξία  τους  θὰ  ἐξαρτηθῆ  ἀπὸ  τὸ 

ἀντικρυσμα. Ἑπομένως θέλει δουλειά στὸ «μεταλλεῖο»τῆς ψυχῆς. 

                                                 
109. Α΄ Κορ. 8, 2. 
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Θυμᾶμαι, ἦταν ἕνα γεροντάκι στὴν Μονή Ἐσφιγμένου τόσο ἁπλό ποὺ καὶ τὴν 

Ἀνάληψη τὴν νόμιζε γιὰ Ἁγία. Ἔκανε κομποσχοίνι καὶ  ἔλεγε: «Ἁγία του Θεοῦ, πρέ‐

σβευε ὑπέρ ἠμῶν»! Κάποτε ἕνας ἀδελφός στὸ γηροκομεῖο ἦταν ἄρρωστος, καὶ δὲν εἶχε 

τί νὰ τοῦ δώση νὰ φάη. Μία καὶ δυὸ κατεβαίνει τὶς σκάλες, ἀνοίγει τὸ παράθυρο ποὺ 

ἔβλεπε  πρὸς  τὴν  θάλασσα,  ἁπλώνει  τὰ  χέρια  στὴν  θάλασσα  καὶ  λέει:  «Ἁγία  μου 

Ἀνάληψη, δώσ΄ μου ἕνα ψαράκι γιὰ τὸν ἀδελφό». Καὶ ἀμέσως – ὤ τοῦ θαύματος! – ἕνα 

τόσο μεγάλο ψάρι ξεπηδάει ἀπὸ τὴν θάλασσα μέσα στὰ χέρια του. Οἱ ἄλλοι ποὺ τὸν 

εἶδαν, ἔμειναν ἔκπληκτοι. Ἐκεῖνος τούς κοιτοῦσε καὶ χαμογελοῦσε, σάν νὰ τούς ἔλεγε: 

«Τί  παράξενο  βλέπετε;».  Ἐμεῖς  ἔχουμε  γνώσεις,  ξέρουμε  πότε  γιορτάζει  ὁ  ἕνας  ὁ 

Ἅγιος, πῶς μαρτύρησε ὁ ἄλλος, πότε ἔγινε ἡ Ἀνάληψη καὶ ποῦ ἔγινε καὶ πῶς ἔγινε, 

καὶ ὅμως οὔτε ἕνα τόσο δά ψαράκι δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε! Αὐτὰ  εἶναι τὰ παράξενά 

της πνευματικῆς ζωῆς,  τὰ ὁποία ἡ λογική ὅσων διανοουμένων ἔχουν μέσα τούς τὸν 

ἑαυτό  τους  καὶ  ὄχι  τὸν  Θεό  δὲν  τὰ  συλλαμβάνει,  γιατί  ἔχουν  τὴν  στείρα  κοσμική 

γνώση μὲ τὴν κοσμική πνευματική ἀρρώστια καὶ λείπει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. 

 

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δὲν κατεβαίνει μὲ μηχανές 

 

Ὁ  λόγος  τοῦ  μυαλοῦ  ἀλλοίωση  δὲν  κάνει  στὶς  ψυχές,  γιατί  εἶναι  σάρκα.  Ὁ 

λόγος  τοῦ  Θεοῦ  ποὺ  γεννιέται  ἀπὸ  τὸ  Ἅγιο  Πνεῦμα  ἔχει  τὴν  θεία  ἐνέργεια  καὶ 

ἀλλοιώνει τὶς ψυχές. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δὲν κατεβαίνει μὲ μηχανές, Γι’ αὐτὸ ἡ Θεολογία 

δὲν  ἔχει  καμμιά  δουλειά  μὲ  τὸ  στεῖρο  ἐπιστημονικό  πνεῦμα.  Τὸ  Ἅγιο  Πνεῦμα 

κατεβαίνει  μόνο  Του,  ὅταν  βρῆ  τὶς  πνευματικές  προϋποθέσεις  στὸν  ἄνθρωπο. 

Πνευματική  προϋπόθεση  εἶναι  νὰ  ξεσκουριάση  ὁ  ἄνθρωπος  τὰ  πνευματικά  του 

καλώδια,  νὰ  γίνη  καλός  ἀγωγός,  γιὰ  νὰ  δεχθῆ  τὸ  πνευματικό  ρεῦμα  τοῦ  θείου 

φωτισμοῦ, καὶ ἔτσι γίνεται πνευματικός ἐπιστήμων, θεολόγος. Ὅταν λέω «θεολόγος», 

ἐννοῶ αὐτούς  τούς θεολόγους ποὺ  ἔχουν ἀντικρυσμα θεολογικό καὶ  τὸ πτυχίο  τούς 

ἔχει ἀξία, καὶ ὄχι αὐτούς ποὺ ἔχουν μόνο χαρτί χωρίς ἀντικρυσμα καὶ τὸ πτυχίο τούς 

εἶναι ὅμοιο μὲ τὰ χρήματα τῆς Κατοχῆς. 

Τὸ  μυαλό  κουράζεται  πολλές  φορές  χρόνια  ὁλόκληρα,  γιὰ  νὰ  μάθη  μία‐δυὸ 

ξένες γλῶσσες,  καὶ στὴν ἐποχή μᾶς ξέρουν σχεδόν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ξένες 

γλῶσσες, ἀλλὰ ἐπειδή αὐτές οἱ γλῶσσες δὲν ἔχουν καμμιά σχέση μὲ τὶς γλῶσσες τῆς 

Ἁγίας  Πεντηκοστῆς,  ζοῦμε  τὴν  μεγαλύτερη  Βαβυλωνία.  Μεγάλο  κακό  εἶναι  ὅταν 

θεολογοῦμε  ξερά  μὲ  τὸ  μυαλό  μας  καὶ  τὸ  μυαλό  μας  τὸ  παρουσιάζουμε  γιὰ  Ἅγιο 

Πνεῦμα.  Αὐτὸ  λέγεται  ἐγκεφαλολογία,  ἡ  ὁποία  γεννάει  Βαβυλωνία,  ἐνῶ  στὴν 

Θεολογία ὑπάρχουν μέν πολλές γλῶσσες, πολλά χαρίσματα, ἀλλὰ ὅλες οἱ γλῶσσες 

συμφωνοῦν, γιατί ἕνα εἶναι τὸ Ἀφεντικό τους, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τῆς Πεντηκοστῆς, καὶ 

οἱ γλῶσσες εἶναι πύρινες. 

– Γέροντα, λέει τὸ τροπάριο ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα «πάντα χορηγεῖ…»110. 

–  Ναί,  χορηγεῖ,  ἀλλὰ  ἐκεῖ  ποὺ  χωράει.  Ἅμα  δὲν  χωράη,  πῶς  νὰ  χορηγήση; 

Μεγαλύτερη ἀξία  ἔχει  ἕνας  λόγος  ταπεινοῦ ἀνθρώπου μὲ  βιώματα,  ποὺ  βγαίνει  μὲ 

πόνο  ἀπὸ  τὰ  βάθη  τῆς  καρδιᾶς  του,  παρά  ἕνας  σωρός  φιλολογίες  ἐξωτερικοῦ 

ἀνθρώπου,  ποὺ βγαίνουν μὲ  ταχύτητα ἀπὸ  τὴν  ἐκπαιδευμένη  τοῦ γλώσσα,  ἡ  ὁποία 

                                                 
110. Στιχηρό ἰδιόμελο τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. 
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δὲν  πληροφορεῖ  τὶς  ψυχές,  γιατί  εἶναι  σάρκα  καὶ  ὄχι  πύρινη  γλώσσα  τῆς  Ἁγίας 

Πεντηκοστῆς. 

 

Νὰ ἁγιάσουμε τὴν γνώση 

 

Καλή εἶναι ἡ γνώση, καλή εἶναι καὶ ἡ μόρφωση, ἀλλά, ἄν δὲν ἁγιασθοῦν, εἶναι 

χαμένα πράγματα καὶ ὁδηγοῦν στὴν καταστροφή. Ἦρθαν μία φορά στὸ Καλύβι μερι‐

κοί φοιτητές φορτωμένοι μὲ βιβλία καὶ μοῦ λένε: «Ἤρθαμε, Γέροντα, νὰ συζητήσουμε 

γιὰ τὴν Παλαιά Διαθήκη. Ὁ Θεὸς δὲν ἐπιτρέπει τὴν γνώση;». «Ποιά γνώση, τούς λέω, 

αὐτή ποῦ ἀποκτιέται μὲ τὸ μυαλό;». «Ναί», μοῦ λένε. «Μά αὐτή ἡ γνώση, τούς λέω, σὲ 

πάει  μέχρι  τὸ  φεγγάρι,  δὲν  σὲ  ἀνεβάζει  στὸν  Θεό».  Καλές  εἶναι  οἱ  ἐγκεφαλικές 

δυνάμεις  ποὺ  ἀνεβάζουν  τὸν  ἄνθρωπο  στὴν  σελήνη,  μὲ  δισεκατομμύρια  ἔξοδα 

καυσίμων κ.λπ., ἀλλὰ καλύτερες εἶναι οἱ πνευματικές δυνάμεις, ποὺ ἀνεβάζουν τὸν 

ἄνθρωπο  στὸν  Θεό,  ποὺ  εἶναι  καὶ  ὁ  προορισμός  του,  καὶ  μὲ  λίγα  καύσιμα,  μὲ  ἕνα 

παξιμάδι.  Ρώτησα μία φορά  ἕναν Ἀμερικάνο ποῦ  ἦρθε  στὸ Καλύβι:  «Τί  κατόρθωμα 

κάνατε σάν ἔθνος μεγάλο ποῦ εἶστε;». «Πήγαμε στὸ φεγγάρι», μοῦ ἀπάντησε. «Πόσο 

μακριά  εἶναι;»,  τὸν  ρωτάω.  «Ἄς  ποῦμε,  μισό  ἑκατομμύριο  χιλιόμετρα»,  μοῦ  λέει. 

«Πόσα ἑκατομμύρια ξοδέψατε, γιὰ νὰ πάτε στὸ φεγγάρι;». «Ἀπὸ τὸ 1950 μέχρι τώρα, 

μοῦ λέει, ἔχουμε ξοδέψει ποταμούς δολλαρίων». «Στὸν Θεό πήγατε; τὸν ρωτάω. Πόσο 

μακριά εἶναι ὁ Θεός;». «Ὁ Θεός, μοῦ λέει, εἶναι πολύ μακριά». «Ἐμεῖς ὅμως, τοῦ λέω, 

μ΄ ἕνα παξιμάδι πᾶμε στὸν Θεό!». 

Ἡ φυσική γνώση βοηθάει νὰ ἀποκτήσουμε τὴν πνευματική γνώση. Ὅταν ὅμως 

ὁ ἄνθρωπος παραμένη στὴν φυσική γνώση, παραμένει στὴν φύση καὶ δὲν ἀνεβαίνει 

στὸν  Οὐρανό.  Δηλαδή  παραμένει  στὸν  ἐπίγειο  παράδεισο  ποὺ  ποτιζόταν  ἀπὸ  τὸν 

Τίγρη καὶ τὸν Εὐφράτη καὶ χαίρεται τὴν ὄμορφη φύση μὲ τὰ ζῶα, ἀλλὰ δὲν ἀνεβαίνει 

στὸν  οὐράνιο  Παράδεισο,  νὰ  χαρῆ  μὲ  τούς  Ἀγγέλους  καὶ  τούς  Ἁγίους.  Γιὰ  νὰ 

ἀνεβοῦμε  στὸν  οὐράνιο  Παράδεισο,  εἶναι  ἀπαραίτητη  ἡ  πίστη  στὸν  Νοικοκύρη  τοῦ 

Παραδείσου, γιὰ νὰ Τὸν ἀγαπήσουμε, νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴν ἁμαρτωλότητά μας, νὰ 

ταπεινωθοῦμε, γιὰ νὰ Τὸν γνωρίσουμε καὶ νὰ συνομιλοῦμε μαζί Του προσευχόμενοι 

καὶ νὰ Τὸν δοξάζουμε καὶ ὅταν μᾶς βοηθάη καὶ ὅταν μᾶς δοκιμάζη. 

–  Γέροντα,  ἕνας ποὺ ἀναπαύεται  στὶς  μετάνοιες,  στὴν  νηστεία,  στὴν ἄσκηση, 

χρειάζεται νὰ μελετήση καὶ δογματική, θεολογία κ.λπ.; 

– Ὅταν κανεὶς ἔχη μία στοιχειώδη μόρφωση, αὐτή εἶναι ἐργαλεῖο ποὺ βοηθάει. 

Δὲν ζητάει ὅμως νὰ ἀποκτήση γνώσεις, γιὰ νὰ βοηθήση ἤ γιὰ νὰ λέη ἐξυπνάδες, ἀλλὰ 

γιὰ νὰ βοηθηθῆ. Ἄν προσπαθήση κανεὶς νὰ ἁγιάση ὅ,τι τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, ἔρχεται ἡ 

Χάρις  καὶ  φωτίζει.  Ἐκεῖ  μέσα  εἶναι  καὶ  ἡ  δογματική  καὶ  ἡ  θεολογία,  γιατί  ζῆ  τὰ 

μυστήρια  τοῦ  Θεοῦ.  Ἄλλος  μπορεῖ  νὰ  εἶναι  ἁπλός  καὶ  νὰ  μή  θέη  νὰ  μάθη 

περισσότερα, ἀλλὰ νὰ ἀρκῆται σὲ ὅ,τι τοῦ δώση ὁ Θεός. 

–  Ὅταν  εἴμαστε  μέσα  στὸ Μοναστήρι  καὶ  ἐπιθυμοῦμε  ἀκόμη  τὴν  γνώση  τοῦ 

κόσμου, τί σημαίνει αὐτό; 

–  Σημαίνει  ὅτι  δὲν  ἔχουμε  γνώση.  «Γνώσεσθε  τὴν  ἀλήθειαν  καὶ  ἡ  ἀλήθεια 

ἐλευθερώσει ὑμᾶς»111. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ταπεινωθῆ καὶ φωτισθῆ, τότε ἁγιάζεται καὶ 

τὸ  μυαλό  του  καὶ  ἡ  δύναμη  αὐτή  τοῦ  λογικοῦ,  ἐνῶ,  πρίν  ἁγιασθῆ,  εἶναι  σαρκική  ἡ 

                                                 
111. Ἰω. 8, 32 
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ἐνέργεια τοῦ μυαλοῦ. Ἄν ἕνας πάη ἐγωιστικά, ἐνῶ εἶναι ἀγράμματος, νὰ ἑρμηνεύση 

τὰ δόγματα καὶ  διαβάζη  τὴν Ἀποκάλυψη,  τὰ Πατερικά κ.λπ.,  σκοτίζεται,  καὶ  τελικά 

φθάνει σὲ ἀπιστία. Τὸν ἐγκαταλείπει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, γιατί μὲ ἐγωισμό προχώρησε. 

Βλέπετε, ἡ ταπείνωση βοηθάει σὲ ὅλα, αὐτή δίνει τὴν δύναμη. Τὸ σοφώτερο πράγμα 

ποὺ θὰ σκεφτῶ, ἡ πιὸ σοφή λύση ποὺ θὰ βρῶ, εἶναι ἡ πιὸ μεγάλη ἀνοησία , ὅταν ἔχη 

τὸν ἐγωισμό μέσα της, ἐνῶ ἡ ταπείνωση εἶναι πραγματική σοφία. Γι’ αὐτὸ ὁ ἀγώνας 

νὰ γίνεται μὲ φιλότιμο καὶ μὲ πολλή ταπείνωση. Διαφορετικά, ἀντί νὰ ὠφελήση, ἔχει 

τὸ  ἀντίθετο  ἀποτέλεσμα.  Σκοτίζεται  ὁ  νοῦς  καὶ  μετά  λέει  κανεὶς  βλάσφημα 

πράγματα, γιατί προχώρησε ἐγωιστικά. Εἶναι πάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις του. Ἐδῶ ἕνας 

μορφωμένος, ἄν πάη νὰ ἑρμηνεύση τὰ δόγματα, ὑπάρχει κίνδυνος νὰ βλαφθῆ, πόσο 

μᾶλλον ἕνας ἀγράμματος, ἄν πάη νὰ διεισδύση μέσα στὸ πνεῦμα τὸ πατερικό, χωρίς 

νὰ ἔχη πνευματική κατάσταση! Γιατί, ἄν εἶχε λίγη πνευματική κατάσταση, δὲν θὰ τὸ 

ἔκανε αὐτό. Θὰ ἔλεγε: «Ἄν μου χρειάζεται κάτι, ὁ Θεὸς θὰ φωτίση. Ἄς ἐφαρμόσω αὐτὰ  

ποὺ καταλαβαίνω. Εἶναι τόσα πολλά!». 

– Δηλαδή, Γέροντα, ὅταν παρερμηνεύη κανεὶς τὸ Εὐαγγέλιο, εἶναι γιατί δὲν ἔχει 

ταπείνωση καὶ εὐλάβεια; 

– Ναί, γιατί, ὅταν λείπη ἡ ταπείνωση, οἱ ἑρμηνεῖες ποὺ δίνει, εἶναι τοῦ μυαλοῦ, 

τῆς λογικῆς καὶ στεροῦνται ἀπὸ θεῖο φωτισμό. 

– Ὅταν δὲν καταλαβαίνη κάτι, εἶναι καλύτερα νὰ τὸ ἀφήση γιὰ ἀργότερα; 

– Ναί,  νὰ πῆ: «Κάτι καλό λέει,  ἀλλὰ  ἐγώ δὲν  τὸ καταλαβαίνω». Καὶ  ἐγώ  ἔτσι 

ἔκανα. Ὅταν ἤμουν μικρός καὶ διάβαζα τὸ Εὐαγγέλιο, ἄν δὲν καταλάβαινα κάτι, δὲν 

προσπαθοῦσα  νὰ  τὸ  ἑρμηνεύσω.  Σκεφτόμουν:  «Κάτι  καλό  λέει,  ἀλλὰ  ἐγώ  δὲν  τὸ 

καταλαβαίνω».  Καὶ  μετά  ἔβλεπα,  ὅταν  χρειαζόταν  αὐτό,  τάκ,  ἐρχόταν  ἡ  ἑρμηνεία, 

ἀλλὰ καὶ πάλι ἔλεγα: «Ἄς ρωτήσω καὶ κάποιον ἄλλον πῶς τὸ ἑρμηνεύουν αὐτό». Καὶ 

ἦταν ἀκριβῶς ἔτσι ὅπως τὸ εἶχα καταλάβει. Γιατί εἶναι ἀναίδεια νὰ προσπαθῆ κανεὶς 

νὰ  ἑρμηνεύση  τὸ  Εὐαγγέλιο,  καὶ  μάλιστα  ὅταν  δὲν  καταλαβαίνη.  Γι’  αὐτό,  ὅταν 

μελετᾶτε,  νὰ μήν  τὰ  ἑρμηνεύετε μὲ  τὸ μυαλό,  ἀλλὰ  νὰ φέρνετε  καλούς  λογισμούς, 

μέχρι νὰ ἔρθη ὁ θεῖος φωτισμός τῆς διακρίσεως, γιὰ νὰ ἐρμηνεύωνται μόνα τους. 

– Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος ὅταν ἀποκτήση καλύτερη κατάσταση, νὰ καταλάβη κάτι 

βαθύτερα; 

– Ὄχι βαθύτερα. Ἕνα θεῖο νόημα ἔχει πολλά θεία νοήματα. Μερικά μπορεῖ νὰ 

τὰ  καταλάβη  τώρα  καὶ  μερικά  ἀργότερα.  Ἕνας  μπορεῖ  νὰ  διαβάζη‐νὰ  διαβάζη,  νὰ 

μαθαίνη πολλά, καὶ νὰ μήν μπορῆ νὰ μπῆ καθόλου μέσα στὸ νόημα τοῦ Εὐαγγελίου. 

Ἄλλος μπορεῖ νὰ μή διαβάζη πολύ, ἀλλὰ νὰ ἔχη ταπείνωση, ἀγωνιστικό πνεῦμα, καὶ 

τὸν φωτίζει ὁ Θεὸς καὶ μπαίνει στὸ νόημα. Αὐτός ποὺ θέλει νὰ διαβάση περισσότερο, 

μπορεῖ νὰ τὸ θέλη ἀπὸ κενοδοξία ἤ γιὰ εὐχαρίστηση. Εἶναι σάν ἕναν ποὺ βλέπει μία 

πάλη  καὶ  δὲν  κοιτάζει  πῶς  πάλεψαν,  γιὰ  νὰ  βοηθηθῆ,  νὰ  γίνη  παλαιστής,  ἀλλὰ 

κοιτάζει συνέχεια τὸ ρολόι του, γιὰ νὰ προλάβη νὰ παρακολουθήση καὶ ἄλλη πάλη 

καὶ ἄλλη, καὶ παλαιστής δὲν γίνεται, ἀλλὰ μένει θεατής. 

–  Συχνά,  Γέροντα,  γιὰ  ἕναν  ποὺ  εἶναι  μορφωμένος  λένε:  «Αὐτός  εἶναι 

καλλιεργημένος ἄνθρωπος». Πάντοτε ἔτσι εἶναι; 

– Ὅταν λέμε, «αὐτός  εἶναι  καλλιεργημένος ἄνθρωπος»,  ἐννοοῦμε  καλλιεργη‐

μένο  πνευματικά,  ὥριμο  πνευματικά.  Ἔχω  παρατηρήσει  πώς  ὑπάρχει  καὶ 

ἀγράμματος  πολύ  ὑπερήφανος  καὶ  ἀγράμματος  πολύ  ταπεινός,  καὶ  μορφωμένος 
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πολύ ὑπερήφανος καὶ μορφωμένος πολύ ταπεινός. Δηλαδή, ἡ ἐσωτερική καλλιέργεια 

εἶναι  ὅλη  ἡ  βάση.  Γι’  αὐτὸ  λέει  καὶ  Μ.  Βασίλειος:  «Τὸ  σπουδαιότερο  εἶναι  νὰ  ἔχης 

ὑψηλή  θέση  καὶ  ταπεινό  φρόνημα».  Ἕνας  ποὺ  ἔχει  μία  θέση,  καὶ  νὰ  ἔχη  καὶ  λίγο 

ὑπερηφάνεια,  δικαιολογεῖται  κάπως.  Ἀλλά  ἕνας  ποὺ  δὲν  ἔχει  θέση,  ἄν  ἔχη 

ὑπερηφάνεια,  εἶναι  τελείως  ἀδικαιολόγητος.  Ὅλη  ἡ  βάση  εἶναι  ἡ  καλλιέργεια  τοῦ 

ἑαυτοῦ  μας,  ἡ  ἐσωτερική  καλλιέργεια.  Ἄν  εἶναι  καλλιεργημένος  κανείς,  εἶναι  καὶ 

μορφωμένος,  ἔχει καὶ ταπεινό φρόνημα, αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ καλό. Γιὰ ἕναν ὅμως ποὺ 

δὲν ἔχει μεγάλη μόρφωση, ὅταν ἔχη πολύ μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό του, εἶναι πολύ 

βαρύ. 

 

«Ἡ γνῶσις φυσιοῖ»112 

 

Ἡ ἐξωτερική μόρφωση τὶς περισσότερες φορές βλάπτει, γιατί ἀναπτύσσει στὸν 

ἄνθρωπο μεγάλη  ἰδέα γιὰ  τὸν  ἑαυτό  του. Ἡ  ἰδέα μετά αὐτή γίνεται  ὁ φράχτης ποὺ 

ἐμποδίζει  τὴν Χάρη  τοῦ Θεοῦ νὰ  τὸν πλησιάση. Ἐνῶ,  ὅταν ὁ ἄνθρωπος πετάξη  τὴν 

μία ἰδέα ποὺ ἔχει γιὰ τὸν ἑαυτό του, τὴν ψεύτικη, τότε ὁ Καλός καὶ Πλούσιος Πατέρας 

μας  τὸν  πλουτίζει  μὲ  τὶς  θεϊκές  Του  φωτεινές  ἰδέες.  Ὅταν  ὅμως  ὁ  ταλαίπωρος 

ἄνθρωπος  ἔχη  μεγάλη  ἰδέα  γιὰ  τὸν  ἑαυτό  του  καὶ  τὴν  κρατάη  τὴν  ἰδέα  αὐτή  στὸν 

ἐγκέφαλό του, συνεχίζει νὰ εἶναι ἐγκέφαλος, σάρκα, καὶ ἀγνοεῖ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τὸ 

Ἅγιο Πνεῦμα. Οἱ πολλές γνώσεις, δηλαδή, ὑπάρχει φόβος νὰ φουσκώσουν τὸ κεφάλι, 

νὰ  τὸ  κάνουν  ἀερόστατο,  καὶ  νὰ  διατρέχη  τὸν  κίνδυνο  ἤ  νὰ  σπάση  στὸν  ἀέρα  (μὲ 

σχιζοφρένεια)  ἤ  νὰ  γκρεμισθῆ  (μὲ  ὑπερηφάνεια)  καὶ  νὰ  γίνη  κομμάτια.  Γι’  αὐτὸ  ἡ 

γνώση θὰ πρέπη νὰ ἀκολουθῆ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ συμβαδίζη μὲ τὴν πράξη, γιὰ 

νὰ ὑπάρχη ἰσορροπία. Ἡ σκέτη γνώση βλάπτει. 

Ὅταν μπαίνη ὁ ἐγωισμός καὶ μιλῶ, γιὰ νὰ μὲ θαυμάσουν, γιατί ἐγώ σκέφθηκα 

καλύτερα, τότε λειτουργοῦν οἱ πνευματικοί νόμοι, γιὰ νὰ συνέλθω. Ὅταν ὅμως αὐτὸ 

γίνεται  συνέχεια,  πειράζει. Μία  τριχούλα μπαίνει  στὸ μάτι  καὶ  τὸ  ἐρεθίζει  λίγο. Ἄν 

μπαίνη  συνέχεια,  δημιουργεῖ  μεγάλο  ἐρεθισμό.  Ἔτσι  καὶ  ἐδῶ  δημιουργεῖται 

πνευματικός ἐρεθισμός. Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ἔχη ἐξυπνάδα καὶ κάνη μία ἐργασία μὲ 

εὐκολία, πρέπει νὰ διαλύεται μπροστὰ στὸν Θεό, νὰ Τὸν εὐχαριστή μέρα‐νύχτα ποὺ 

τοῦ  ἔδωσε  ἐξυπνάδα,  καὶ  τὴν  κάνει,  χωρίς  νὰ κουράζεται. Αὐτὸ  ἔλειψε,  νὰ μήν Τὸν 

εὐχαριστή! 

– Ἄν ὅμως, Γέροντα, ἔχη τὴν γνώμη ὅτι δὲν καταφέρνει τίποτε; 

–  Τότε  τὸν  πειράζει  τὸ  ταγκαλάκι  ἀπὸ  τὴν  ἀντίθετη  πλευρά.  Ρώτησαν  τὴν 

καμήλα:  «Ὁ  ἀνήφορος  σ΄  ἀρέσει  ἤ  ὁ  κατήφορος;».  Κι  ἐκείνη  εἶπε:  «Γιατί,  τὸ  ἴσωμα 

χάθηκε;». 

Αὐτοί  ποὺ  δὲν  ἔχουν  μυαλό  εἶναι  καλύτερα.  Σ΄  ἐμᾶς  δόθηκε  μυαλό,  γιὰ  νὰ 

εἴμαστε  καλύτερα,  ἀλλὰ  τί  κάνουμε;  Θὰ  μᾶς  ζητηθῆ  λόγος.  Πῶς  τὰ  οἰκονομάει  ὁ 

Θεός!  Αὐτοί  ποὺ  δὲν  τούς  κόβει,  εἶναι  χαρούμενοι  –  καὶ  στὴν  ἄλλη  ζωή  θὰ  εἶναι 

καλύτερα, καὶ αὐτοί ποὺ ἔχουν τὸ μυαλό τὸ πολύ βασανίζονται. 

– Στὴν ἄλλη ζωή, Γέροντα, οἱ καθυστερημένοι διανοητικά θὰ εἶναι καλά, δὲν θὰ 

εἶναι λειψοί; 
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– Τελικά, καὶ τὸ πολύ μυαλό θὰ γίνη πολτός καὶ τὸ λίγο μυαλό θὰ γίνη πολτός. 

Ἐκεῖ,  στὸν Οὐρανό  δὲν  θὰ  εἶναι  μετά  νοῦς. Οἱ  θεολόγοι Ἅγιοι  στὸν Οὐρανό  δὲν  θὰ 

εἶναι  σὲ  καλύτερη θέση ὡς πρὸς  τὴν  γνώση  τοῦ Θεοῦ ἀπὸ  ὅσους  ἦταν  διανοητικῶς 

ἀνάπηροι  στὴν  ζωή  αὐτή.  Ἴσως  στούς  δεύτερους  νὰ  δώση  ὁ  Δίκαιος  Θεὸς  καὶ  κάτι 

παραπάνω, γιατί ἔζησαν ἐδῶ στερημένοι. 

 

Νὰ δουλεύουμε σωστὰ τὸ μυαλό 

 

– Γιατί ὅμως, Γέροντα, συχνά λέτε ὅτι ἡ μόρφωση εἶναι καλή προϋπόθεση γιὰ 

τὸν Μοναχισμό; 

– Κοίτα νὰ σοῦ πῶ, ἕνας μορφωμένος μπορεῖ νὰ πάρη νὰ διαβάση ἕνα Πατερικό 

καὶ  μὲ  λίγη  προσπάθεια,  ἐπειδή  θὰ  τὸ  καταλάβη,  νὰ  προχωρήση  γρήγορα.  Ἕνας 

ἀγράμματος, ἄν δὲν ἔχη εὐλάβεια, δύσκολα θὰ προχωρήση. Ὁ ἀγράμματος πρέπει νὰ 

φθάση νὰ ἔχη βιώματα καὶ θεία γεγονότα καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὰ  νὰ κατανοήση μετά τὰ 

ὅσα διαβάζει. Ἐνῶ ὁ μορφωμένος, λίγη προσπάθεια ἄν κάνη, γρήγορα θὰ προχωρήση, 

φθάνει νὰ δουλεύη τὸ μυαλό του καὶ νὰ μήν πιάνεται μόνον ἀπὸ τὴν θεωρία καὶ τὸν 

κλέβει ἡ θεωρία. Δὲν λέω νὰ θέλη νὰ γνωρίση τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ μυαλό. 

– Δηλαδή, Γέροντα, νὰ χρησιμοποιῆ τὸ μυαλό τοῦ κατὰ τῶν παθῶν; 

– Ὄχι  μόνον  αὐτό,  ἀλλὰ  καὶ  γενικώτερα.  Βλέπει  τὶς  εὐεργεσίες  τοῦ  Θεοῦ,  τὸ 

σύμπαν ὅλο καὶ δοξολογεῖ, εὐχαριστεῖ τὸν Θεό. Βλέπεις, πρῶτα ὁ Ἀβραάμ ἀναζήτησε 

τὸν Θεό καὶ ὕστερα ὁ Θεὸς τὸν Ἀβραάμ. 

– Πῶς δηλαδή; 

– Ὁ πατέρας  τοῦ Ἀβραάμ ἦταν  εἰδωλολάτρης,  λάτρευε  τὰ  εἴδωλα. Ὁ Ἀβραάμ 

εἶδε  τὸ  σύμπαν,  προβληματίσθηκε  ποὺ  λάτρευαν  τὰ  ἄψυχα  εἴδωλα  καὶ  δούλεψε  τὸ 

μυαλό  του:  «Δὲν  μπορεῖ,  εἶπε,  αὐτὰ    τὰ  εἴδωλα,  αὐτὰ    τὰ  ξύλα,  νὰ  εἶναι  θεοί,  νὰ 

δημιούργησαν αὐτόν τὸν κόσμο. Ποιός ἔκανε τὸν οὐρανό, τὰ΄ ἀστέρια, τὸν ἥλιο κ.λπ.; 

Πρέπει  νὰ  βρῶ  τὸν  ἀληθινό  Θεό  κι  Αὐτόν  νὰ  πιστέψω  καὶ  θὰ  προσκυνήσω».  Τότε 

λοιπόν  ὁ Θεὸς  τοῦ ἀποκαλύφθηκε  καὶ  τοῦ  εἶπε: «Ἔξελθε  ἐκ  τῆς  γής  σου  καὶ  ἐκ  τῆς 

συγγενείας σου»113 καὶ τὸν πῆγε στὴν Χεβρώμ, καὶ ἔγινε ἀγαπημένο παιδί τοῦ Θεοῦ. Ὁ 

μορφωμένος, καὶ εὐλάβεια νὰ μήν ἔχη, ἐπειδή μπορεῖ εὔκολα νὰ καταλάβη, μὲ λίγη 

ταπείνωση καὶ λίγο ἀγώνα θὰ προχωρήση. Νά, εἶναι ὅπως λ.χ. στὶς διαβιβάσεις ποὺ 

ἤμουν. Ὅταν μὲ  ἔβαλαν  ἐκεῖ,  εἶχε μερικά σήματα ἀγγλικά. Ὅσοι  ἦταν μορφωμένοι 

καὶ ἤξεραν καὶ ἀγγλικά, ἀμέσως τὰ ἐπίαναν. Ἐμεῖς οἱ ἄλλοι δυσκολευόμασταν. Ἀλλά 

καὶ  στὴν  θεωρία  ποὺ  κάναμε  εὔκολα  οἱ  ἄλλοι  τὰ  καταλάβαιναν,  γιατί  ἤξεραν 

ὁρισμένα πράγματα, ἐνῶ ἐμεῖς πάλι δυσκολευόμασταν. 

Πρέπει  νὰ γνωρίση κανεὶς  τὶς  εὐεργεσίες  τοῦ Θεοῦ. Νὰ καταλάβη  τί  τοῦ  ἔχει 

δοθῆ.  Τὸ  μυαλό  γιατί  μᾶς  τὸ  ἔδωσε  ὁ  Θεός;  Γιὰ  νὰ  ἐξετάζουμε,  νὰ  μελετοῦμε,  νὰ 

παρακολουθοῦμε  τὸν  ἑαυτό  μᾶς  κ.λπ.  Τὸ  μυαλό  ὁ  Θεὸς  δὲν  τὸ  ἔδωσε  στούς 

ἀνθρώπους,  γιὰ  νὰ  καταγίνωνται  συνέχεια  μὲ  τὸ  πῶς  νὰ  βροῦν  ταχύτερο  μέσο  νὰ 

πηγαίνουν  ἀπὸ  τὴν  μία  χώρα  στὴν  ἄλλη,  ἀλλὰ  γιὰ  νὰ  καταγινώμαστε  μὲ  τὸ 

κυριώτερο,  πῶς  νὰ  φθάσουμε  στὸν  προορισμό  μας,  κοντά  στὸν  Θεό,  στὴν  ἀληθινή 

χώρα, στὸν Παράδεισο. 

                                                 
113. Γέν. 12, 1. 
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Τί εὐεργεσίες ἔκανε ὁ Θεὸς στὸν Ἰσραηλιτικό λαό! Τί σημεῖα! Πόσα γεγονότα! 

Ὅταν ὅμως ὁ Μωυσῆς ἄργησε νὰ κατεβῆ ἀπὸ τὸ Σινά μὲ τὶς πλάκες, τὶς δέκα ἐντολές 

τοῦ Θεοῦ, ὁ λαός ἔδωσε τὰ χρυσαφικά του, γιὰ νὰ κάνουν ἕνα χρυσό μοσχάρι καὶ νὰ 

τὸ προσκυνοῦν114. Στὴν ἐποχή μας δὲν ὑπάρχει κανένας ἄνθρωπος μὲ… μοσχαρίσιο 

μυαλό.  Γι’  αὐτὸ  γιὰ  ἕναν  μορφωμένο  δὲν  δικαιολογεῖται  νὰ  μήν  καταλαβαίνη  ποιό 

εἶναι τὸ σωστό. Τὸ μυαλό τὸ ἔδωσε ὁ Θεός, γιὰ νὰ βρῆ ὁ ἄνθρωπος τὸν Δημιουργό του. 

Οἱ  Εὐρωπαῖοι  τὸ  ζάλισαν  τὸ  μυαλό,  ἔπαθαν  σύγχυση  καὶ  πᾶνε  στὸν  γκρεμό,  γιατί 

ἔβγαλαν τὸν Θεό ἀπὸ τὴν ζωή τους. 

Εἶναι  καὶ  μερικοί  πού,  ἐνῶ  ἔχουν  ὅλες  τὶς  προϋποθέσεις,  μυαλό,  ἐξυπνάδα 

κ.λπ., γιὰ νὰ προχωρήσουν,  δὲν προσέχουν τί  τούς λές. Μόλις τούς κάνης μία νύξη, 

«κατάλαβα»λένε  καὶ  σπεύδουν  νὰ συμπληρώσουν. Ἔρχονται  στὸ Ὅρος  ἐξυπνότατα 

παιδιά.  Δείχνουν  ὅτι  πιάνουν  ἀμέσως  ὅ,τι  τούς  λές,  ἀλλὰ  πιάνουν  ἀέρα,  γιατί  δὲν 

προσέχουν. Ἐνῶ ἄλλα μὲ λιγώτερη ἐξυπνάδα, προσέχουν, περιμένουν μὲ σύνεση νὰ 

ἀκούσουν καὶ τὰ παρακάτω, καὶ τούς μένουν αὐτὰ  ποὺ ἀκοῦν. Ἄλλα καταλαβαίνουν 

πολλά,  μαζεύουν  ἀπὸ  ΄δῶ‐ἀπὸ  ΄κεῖ,  γεμίζουν  γνώσεις  καὶ  δὲν  κάνουν  τίποτε. 

Ἀχρηστεύουν  τὸ  μυαλό  ποὺ  τούς  ἔδωσε  ὁ  Θεός,  τὸ  κουρκουτιάζουν.  Ἔχουν  μία 

ὑπερηφάνεια καὶ  δὲν ἀφήνουν  τὴν Χάρη  τοῦ Θεοῦ νὰ  τὰ  ἐπισκιάση. Ἐνῶ ἄλλα ποὺ 

δὲν ἔχουν πολύ μυαλό, πολύ ταπεινώνονται. Λένε: «Δὲν μοῦ κόβει» καὶ ξαναρωτοῦν: 

«Πῶς  τὸ  εἶπες  αὐτό;»,  καὶ  προσπαθοῦν  νὰ  τὸ  ἐφαρμόσουν.  Ἔτσι  χαριτώνονται  καὶ 

προχωροῦν. Ὁ ταπεινός ἄνθρωπος συνήθως εἶναι πολυμαθής, ἐνῶ ὁ ἐγωιστής, ἐπειδή 

δὲν  ταπεινώνεται  νὰ  ρωτήση,  δὲν  ἔχει  γνώσεις.  Ὁ  Μέγας  Ἀρσένιος115  ἦταν  ὁ  πιὸ 

μορφωμένος  σ΄  ὅλη  τὴν  Βυζαντινή  Αὐτοκρατορία.  Ὁ  Μέγας  Θεοδόσιος  τὸν  εἶχε 

δάσκαλο στὰ παιδιά του, τὸν Ἀρκάδιο καὶ Ὀνώριο. Ὅταν ὅμως πῆγε στὴν ἔρημο γιὰ 

μοναχός,  κάθησε  κοντά  στὸν  Ἀββᾶ  Μακάριο  τὸν  ἀγράμματο  καὶ  ἔλεγε:  «Οὔτε  τὸ 

ἀλφάβητο αὐτοῦ δὲν ξέρω»! 

– Γέροντα, πῶς θὰ γίνη νὰ μήν ἐξετάζη τὰ πράγματα κανεὶς μόνο μὲ τὸ μυαλό; 

–  Τὸ  μυαλό  πρέπει  νὰ  τὸ  δουλεύη  σωστὰ.  Νὰ  τὸ  δουλεύη  στὸ  μεγαλεῖο  του 

Θεοῦ, γιὰ νὰ βρῆ τὸν Θεό, ὄχι νὰ κάνη τὸ μυαλό τοῦ Θεό. Ὅσοι ἔχουν μυαλό, πρέπει 

νὰ  εἶναι  προχωρημένοι  πνευματικά.  Μία  ματιά  νὰ  ρίξουν,  καταλαβαίνουν.  Ὅταν 

δουλεύη κανεὶς τὸ μυαλό, μπορεῖ νὰ βοηθήση τὸν ἄλλον, διαφορετικά, μπορεῖ νὰ τὸν 

βασανίση. Ἔχω ὕπ΄  ὄψιν μου γεγονότα ἀπὸ λαϊκούς.  Γνώρισα  ἕνα παιδί ποὺ  ἔμεινε 

ὀρφανό  ἀπὸ  πατέρα,  μαζί  μὲ  τὰ  τρία  ἀδελφάκια  του,  καὶ  ἡ  μάνα  τοῦ 

ξαναπαντρεύτηκε. Τὰ ὀρφανά δὲν εἶδαν ἀγάπη ἀπὸ τὴν μάνα οὔτε ἀπὸ τὸν πατρυιό 

τους.  Τὸ  ταλαίπωρο,  ὅταν  μεγάλωσε,  ἄνοιξε  ἕνα  ἐμπορικό  καὶ  δούλευε.  Μία  φορά 

ἄκουσε ὅτι πέθανε κάποιος καὶ ἄφησε τρία ὀρφανά. Πόνεσε τὰ ὀρφανά καὶ εἶπε στὴν 

χήρα  γυναίκα:  «Θέλεις  νὰ  παντρευθοῦμε  καὶ  νὰ  ζήσουμε  σάν  ἀδέλφια,  γιὰ  νὰ 

προστατεύσουμε  αὐτὰ    τὰ  παιδιά;».  Τὸ  δέχθηκε  ἐκείνη.  Τώρα  ζοῦν  πνευματικά, 

διαβάζουν  Συναξάρια,  Φιλοκαλία,  πᾶνε  σὲ  Μοναστήρια,  ἔχουν  Πνευματικό. 

Σκέφθηκε σωστὰ καὶ ἐνήργησε ἔτσι καὶ δέχθηκε τὴν θεία Χάρη. Ἀλλιῶς θὰ τοῦ ἔλεγε 

τὸ ταγκαλάκι: «Τώρα νὰ τὰ βασανίσης αὐτὰ  τὰ παιδιά, ὅπως βασανίστηκες καὶ ἐσύ». 

Αὐτός  δὲν πῆγε  νὰ  ἐκδικηθῆ μὲ  τὴν  κακότητα,  ἀλλὰ  ἐκδικήθηκε μὲ  τὴν  καλωσύνη. 

                                                 
114. Βλ. Ἐξ. 32, 1‐6. 
115. Βλ. Τὸ Γεροντικόν, Ἀββᾶς Ἀρσένιος στ΄, σ. 5. 
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Ἄλλοι χρησιμοποιοῦν τὸ μυαλό τους στὸ καλό καὶ ἐφευρίσκουν καλά πράγματα καὶ 

ἄλλοι γιὰ καταστροφή. Εἶναι καὶ τὸ ταγκαλάκι ποὺ τούς βάζει. 

Βλέπουμε καὶ στὴν περίπτωση τοῦ Ἄβελ καὶ τοῦ Κάιν116. Μήπως ὁ Θεὸς ἀλλιῶς 

ἔκανε τὸν Ἄβελ καὶ ἀλλιῶς τὸν Κάιν; Ὁ Ἄβελ ὅμως δούλεψε σωστὰ τὸ μυαλό ποὺ τοῦ 

ἔδωσε ὁ Θεός. Σκέφθηκε: «Ὁ Θεὸς μου ἔδωσε ὁλόκληρο κοπάδι, ἕνα ἀρνάκι νὰ μήν Τοῦ 

δώσω;». Καὶ πιάνει καὶ σφάζει τὸ καλύτερο ἀρνάκι. Ὁ Κάιν πῆρε σιτάρι μὲ σκύβαλα μαζί 

καὶ  τὸ  πρόσφερε  θυσία  στὸν  Θεό.  Ὁ  ἕνας  πρόσφερε  τὸ  καλό  ἀρνί,  ὁ  ἄλλος  ἄχρηστα 

σκύβαλα. Ἐντάξει, δὲν θέλεις νὰ προσφέρης ἕνα ἀρνάκι, πάρε τουλάχιστον λίγο καθαρό 

σιτάρι. Δυστυχῶς ὅμως παίρνει σιτάρι μαζί μὲ σκύβαλα καὶ τὸ καπνίζει. Τί προσφερε ὁ 

ἕνας, τί ὁ ἄλλος! Ὁ Θεὸς εὐαρεστήθηκε ἀπὸ τὴν θυσία τοῦ Ἄβελ. Ζήλεψε μετά ὁ Κάιν καὶ 

σκότωσε τὸν Ἄβελ. Ἔτσι ὁ Θεὸς πῆρε στὸν Παράδεισο τὸν Ἄβελ καὶ ὁ ἄλλος γύριζε σάν 

ἀγρίμι στὰ δάση. Φυσικά ὁ Θεὸς ἔδωσε ἐλευθερία, ἀλλὰ ὁ Ἄβελ τὴν ἀξιοποίησε. 

 

                                                 
116. Βλ. Γέν. 4, 2‐15. 
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Κεφάλαιο 2 ‐ Ὁ ὀρθολογισμός στὴν ἐποχή μας 

 

Ἡ λογική στὴν πνευματική ζωή 

 

– Γέροντα, τί θέση ἔχει ἡ λογική στὴν πνευματική ζωή; 

–  Ποιά  λογική;  Ἡ  κοσμική;  Αὐτή  ἡ  λογική117  δὲν  ἔχει  καμμιά  θέση  στὴν 

πνευματική ζωή. Μπαίνουν Ἄγγελοι, Ἅγιοι ἀπὸ τὸ παράθυρο, τούς βλέπεις, μιλᾶς μαζί 

τους, φεύγουν… Ἄν πᾶς νὰ τὰ ἐξετάσης αὐτὰ   μὲ τὴν λογική, δὲν γίνεται. Στὴν ἐποχή 

μας ποὺ ἔχουν αὐξηθῆ οἱ γνώσεις, δυστυχῶς ἡ ἐμπιστοσύνη μόνο στὴν λογική κλόνισε 

τὴν  πίστη  ἀπὸ  τὰ  θεμέλια  καὶ  γέμισε  τὶς  ψυχές  ἀπὸ  ἐρωτηματικά  καὶ  ἀμφιβολίες.  Γι’ 

αὐτὸ στερούμαστε τὰ θαύματα, γιατί τὸ θαῦμα ζῆται καὶ δὲν ἐξηγεῖται μὲ τὴν λογική. 

Ἀντίθετα, ἡ πίστη στὸν Θεό τραβάει τὴν θεϊκή δύναμη κάτω καὶ ἀναποδογυρίζει ὅλα τὰ 

ἀνθρώπινα συμπεράσματα. Κάνει  θαύματα,  ἀνασταίνει  νεκρούς  καὶ ἀφήνει μὲ στόμα 

ἀνοικτό τὴν ἐπιστήμη. Ὅλα τὰ πράγματα τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἐξωτερικά φαίνονται 

ἀνάποδα. Ἄν δὲν ἀναποδογυρίση κανεὶς τὸ κοσμικό του φρόνιμα, νὰ γίνη πνευματικός 

ἄνθρωπος,  ἀδύνατον  εἶναι  νὰ  γνωρίση  τὰ  μυστήρια  τοῦ  Θεοῦ  ποὺ  μᾶς  φαίνονται 

παράξενα (ἀνάποδα). Ὅποιος νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ γνωρίση τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ μὲ 

τὴν ἐξωτερική ἐπιστημονική θεωρία, μοιάζει μὲ ἀνόητο ποὺ θέλει νὰ δῆ τὸν Παράδεισο 

μὲ τὸ τηλεσκόπιο. 

Ἡ λογική κάνει πολύ κακό, ὅταν κανεὶς πάη νὰ ἐξετάση μὲ αὐτήν τὰ θεία, τὰ 

μυστήρια, τὰ θαύματα. Οἱ Καθολικοί μὲ τὴν λογική τους ἔφθασαν νὰ ἐξετάσουν τὴν 

Θεία Κοινωνία στὸ Χημεῖο, γιὰ νὰ δοῦν ἄν πράγματα εἶναι Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. Οἱ 

Ἅγιοι  ὅμως  μὲ  τὴν  πίστη  ποὺ  εἶχαν,  συχνά  ἔβλεπαν  Σάρκα  καὶ  Αἷμα  στὴν  ἁγία 

Λαβίδα.  Σὲ  λίγο  θὰ  φθάσουν  νὰ  περνοῦν  καὶ  τούς  Ἁγίους  ἀπὸ  τὶς  ἀκτίνες,  γιὰ  νὰ 

διαπιστώσουν τὴν ἁγιότητά τους! Πέταξαν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἔβαλαν τὴν λογική τους 

καὶ τώρα ἀσχολοῦνται μὲ τὴν λευκή μαγεία. Σὲ ἕναν Καθολικό ποὺ εἶχε καλή διάθεση 

–ἔκλεγε ὁ καημένος –  εἶπα: «Μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες διαφορές ποὺ ἔχουμε εἶναι 

καὶ  αὐτή,  ἐσεῖς  βάζετε  τὸν  ἐγκέφαλο,  ἐμεῖς  τὴν  πίστη.  Ἐσεῖς  ἀναπτύξατε  τὸν 

ὀρθολογισμό καὶ γενικά τὸν ἀνθρώπινο παράγοντα. Μὲ τὴν λογική σας περιορίζετε 

τὴν  θεϊκή  δύναμη,  γιατί  τὴν  θεία Χάρη  τὴν πετᾶτε  στὴν ἄκρη.  Ἐσεῖς  στὸν ἁγιασμό 

ρίχνετε συντηρητικό, γιὰ νὰ μή χαλάση. Ἐμεῖς στὰ χαλασμένα ρίχνουμε ἁγιασμό καὶ 

γίνονται  καλά.  Πιστεύουμε  στὴν  Χάρη  ποὺ  ἁγιάζει  καὶ  ὁ  ἁγιασμός  κρατάει  καὶ 

διακόσια καὶ πεντακόσια χρόνια, δὲν χαλάει ποτέ». 

– Μπαίνει δηλαδή, Γέροντα, ἡ λογική, ὁ ὀρθός λόγος, πρίν ἀπὸ τὸν Θεό; 

– Μήπως δὲν μπαίνει ἡ λογική ἀλλὰ ἡ ὑπερηφάνεια; Στὴν οὐσία αὐτή ἡ λογική 

εἶναι  βλαμμένος  λόγος  ὄχι  ὀρθός.  Ἡ  ὑπερηφάνεια  εἶναι  λογική  βλαμμένη.  Λογική 

ποὺ  ἔχει  ἐγωισμό  ἔχει  καὶ  δαιμόνιο  φωλιασμένο. Ὅταν  μπαίνη  αὐτή  ἡ  λογική  στὶς 

ἐνέργειές μας, δίνουμε δικαίωμα στὸν διάβολο. 

                                                 
117. Ὅταν ὁ Γέροντας ἀναφέρεται στὴν λογική καὶ τὴν μέμφεται, δὲν ἐννοεῖ τὸ χάρισμα 

μὲ  τὸ  ὁποῖο  ὁ  Θεὸς  τίμησε  τὸν  ἄνθρωπο,  ἀλλὰ  τὸν  ὀρθολογισμό  ἤ,  ὅπως  λέει  ὁ  ἴδιος,  τὸν 

«βλαμμένο λόγο»,  τὸν ἀπογυμνωμένο ἀπὸ  τὴν πίστη στὸν Θεό,  ὁ  ὁποῖος ἀρνεῖται  τὴν θεία 

Πρόνοια καὶ ἀποκλείει τὸ θαῦμα. 
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– Καὶ  ὅταν,  Γέροντα,  ἕνας πνευματικός ἄνθρωπος  ἔχη νὰ ἀντιμετωπίση  ἕναν 

πειρασμό, καὶ τότε δὲν χωράει καθόλου ἡ λογική; 

– Τότε, ἄς κάνη ὅ,τι μπορεῖ ἀνθρωπίνως, καὶ ὅ,τι δὲν μπορεῖ, ἄς τὸ ἀφήση στὸν 

Θεό. Εἶναι μερικοί ποὺ προσπαθοῦν νὰ τὰ πιάνουν ὅλα μόνο μὲ τὸ μυαλό. Σάν αὐτούς 

ποὺ  θέλουν  νὰ  κάνουν  νοερά  προσευχή  μὲ  τὸ  μυαλό.  Σφίγγουν  τὸ  κεφάλι,  γιὰ  νὰ 

συγκεντρωθοῦν,  πονάει  μετά  τὸ  κεφάλι.  Ἄν  ἀντιμετώπιζα  ἐγώ  ἔτσι  τὰ  θέματα ποῦ 

ἔχω νὰ ἀντιμετωπίσω κάθε μέρα, νομίζεις ὅτι θὰ μποροῦσα νὰ τὰ βγάλω πέρα; Ἀλλά 

κάνω ὅ,τι μπορῶ ἀνθρωπίνως καὶ μετά τὰ ἀφήνω στὸν Θεό. «Ὁ Θεός, λέω, θὰ δείξη, 

θὰ φωτίση τί πρέπει νὰ γίνη». Πολλοί ἀρχίζουν: «Καὶ πῶς θὰ γίνει αὐτή ἡ δουλειά καὶ 

τί θὰ γίνη μ΄ ἐκεῖνο ἤ μὲ τὸ ἄλλο», καὶ μὲ τὸ παραμικρό τους πονάει τὸ κεφάλι. Ὅταν 

κανεὶς  προσπαθῆ  νὰ  τακτοποιήση  τὰ  πράγματα  μόνο  μὲ  τὴν  λογική,  ζαλίζεται. 

Πρέπει  νὰ  βάλη  τὸν  Θεό  μπροστὰ  ἀπὸ  κάθε  ἐνέργειά  του.  Νὰ  μήν  κάνη  δουλειά, 

χωρίς νὰ ἐμπιστεύεται στὸν Θεό, γιατί μετά ἀγωνιᾶ καὶ κουράζει τὸ μυαλό καὶ νιώθει 

ἄσχημα ψυχικά.  

– Γέροντα, ἔχετε πεῖ ὅτι δὲν φθάνετε σὲ κατάσταση ὑπερέντασης. Πῶς γίνεται 

αὐτό; 

– Ναί, δὲν φθάνω, γιατί δὲν ἀντιμετωπίζω τὰ πράγματα μὲ τὸ μυαλό. Ἐμένα, 

ἄν πονέση τὸ κεφάλι μου, θὰ πονέση ἤ ἀπὸ κρύωμα ἤ ἀπὸ ὑπόταση. Καὶ ἔχω τόσα νὰ 

ἀντιμετωπίσω! Κάθε μέρα ἔχω αὐτούς ποὺ ἔρχονται μὲ τὰ θέματά τους, μὲ τὸν πόνο 

τους. Σκέφτομαι αὐτούς ποὺ πέρασαν μὲ  τὰ διάφορα προβλήματά τους,  τούς ἀρρώ‐

στους κ.λπ. Καὶ ἄν γίνη κανεὶς καλά, δὲν λέει ὅτι ἔγινε καλά, νὰ χαρῶ καὶ λίγο, ἀλλὰ 

συνεχίζω νὰ ἔχω τὴν ἔννοιά μου καὶ γι’ αὐτόν. 

–  Πῶς  μπορεῖ,  Γέροντα,  ἕνας  μοναχός  νὰ  τακτοποιῆ  σωστὰ  τὸν  λογισμό  του, 

γιὰ νὰ μήν κουράζεται μὲ τὴν λογική; 

– Νὰ τὸν τακτοποιῆ μὲ τὴν πνευματική λογική ὄχι μὲ τὴν κοσμική λογική. Νὰ 

γυρίση  τὸ  κουμπί  στὴν  πνευματική  συχνότητα.  Νὰ  σκέφτεται  πνευματικά  καὶ  ἡ 

τοποθέτησή του νὰ εἶναι πνευματική. Ἀκόμη καὶ σὲ ἕναν λαϊκό ποὺ εἶναι πνευματικός 

ἄνθρωπος δὲν ἔχει καμμία θέση ἡ κοσμική λογική. Ἡ κοσμική λογική εἶναι γιὰ ἕναν 

καλό ἄνθρωπο ποὺ δὲν πιστεύει. 

– Γέροντα, πῶς ἐννοεῖτε τὴν πνευματική τοποθέτηση;  

– Πνευματική τοποθέτηση εἶναι νὰ χαίρεσαι μὲ τὰ ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ   μὲ τὰ 

ὁποία χαίρονται οἱ κοσμικοί. Νὰ χαίρεσαι, ὅταν λ.χ. δὲν σοῦ δίνουν σημασία. Μόνο μὲ 

τὰ  ἀντίθετα  τῶν  κοσμικῶν  ἐπιδιώξεων  θὰ  κινηθοῦμε  στὸν  πνευματικό  χῶρο. 

Χρήματα  θέλεις;  Δῶσε  καὶ  τὸ  πορτοφόλι.  Θρόνο  θέλεις;  Κάθισε  τὸν  ἑαυτό  σου  στὸ 

σκαμνί. 

– Ἐμεῖς, Γέροντα, τί ποσοστό λογικῆς ἔχουμε; 

– Ἐσεῖς θέλετε ξεβίδωμα. Νὰ εὐχηθῶ νὰ σᾶς γίνη τῆς ἀγάπης τὸ ξεβίδωμα, ποὺ 

εἶναι θεία τρέλλα, γιατί ἀλλιῶς καλύτερα εἶναι αὐτοί ποὺ πᾶνε στὸ Λεμπέτι118, παρά 

αὐτοί οἱ Χριστιανοί ποὺ ἔχουν τὸν ὀρθολογισμό, δηλαδή τὴν ὑπερήφανη λογική. 

 

Ἡ κοσμική λογική βασανίζει τὸν ἄνθρωπο 

 

– Γέροντα, νιώθω τὴν καρδιά μου σάν πέτρα. Τί θὰ γίνη μὲ τὴν σκληροκαρδία; 

                                                 
118. Τὸ ψυχιατρικό νοσοκομεῖο τῆς Θεσσαλονίκης. 
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–  Ἐσύ  δὲν  ἔχεις  σκληροκαρδία  ἀλλά…  μυαλοκαρδία!  Ὅλη  ἡ  καρδιά  σου 

μαζεύτηκε  στὸ  μυαλό  καὶ  δουλεύει  τώρα  μόνον  τὸ  μυαλό.  Ἀλλά  ὑπάρχουν  ἀκόμη 

περιθώρια, μπορεῖ νὰ πάη ἡ καρδιά στὴν θέση της. 

– Πῶς; 

–  Κάθε  μέρα  νὰ  διαβάζης  ἕναν  κανόνα  ἀπὸ  τὸ  Θεοτοκάριο119.  Αὐτὸ  εἶναι  τὸ 

καλύτερο  φάρμακο,  γιὰ  νὰ  δουλέψη  ἡ  καρδιά.  Ἔχεις  καρδιά,  ἀλλὰ  τὴν  σκεπάζει  ἡ 

λογική.  Ἔχεις  ξεσηκώσει  τὸ  εὐρωπαϊκό  τυπικό,  τὴν  εὐρωπαϊκή  νοοτροπία. 

Προσπαθεῖς  τυπικά  νὰ  εἶσαι  σὲ  ὅλα  ἐντάξει.  Ἄν  ἤσουν  εὐρωπαῖος  ὑπάλληλος,  θὰ 

ἤσουν τύπος καὶ ὑπογραμμός. Στὴν ὥρα σου ἐντάξει, στὴν δουλειά σου ἐντάξει. Θὰ σὲ 

εἶχαν  ὅλοι  γιὰ  ὑπόδειγμα.  Ἄν  τὴν  συνέπειά  σου  τὴν  διαθέσης  στὰ  πνευματικά,  θὰ 

κάνης ἅλματα πνευματικά, θὰ φθάσης στὸν Παράδεισο σύντομα. Ἀλλά, βλέπεις, τὸ 

εὐρωπαϊκό πνεῦμα μὲ τὴν λογική τραβάει γιὰ τὸ φεγγάρι καὶ ὄχι γιὰ τὸν Θεό. Τώρα 

κινεῖσαι  ὅπως  στὶς  ὑπηρεσίες.  Στὴν  πενυματική  ζωή  ὅμως  τὰ  πράγματα  εἶναι 

διαφορετικά. Χρειάζεται ἁπλότητα. Νὰ κινῆσαι ἁπλά καὶ νὰ ἔχης ἐμπιστοσύνη στὸν 

Θεό. 

 – Πῶς θὰ ἀποκτήσω, Γέροντα, αὐτήν τὴν ἁπλότητα; 

– Νὰ ἀνοίξω  τὸ  κεφάλι  καὶ  νὰ  βάλω μυαλό…  παλιᾶς  ἐποχῆς! Νὰ μπῆς  στὴν 

ἁπλότητα  τοῦ  Γεροντικοῦ,  γιὰ  νὰ  γνωρίσης  τὴν  πνευματική  ἐπιστήμη,  ἡ  ὁποία 

ἀνεβάζει καὶ ξεκουράζει τὴν ψυχή, καὶ τότε τὸ κεφάλι δὲν πονάει. Ἡ λογική βασανίζει 

τὸν ἄνθρωπο. Π.χ. λέω: «Αὐτὸ πρέπει νὰ γίνη ἔτσι»καὶ τὸ κάνω, γιατί πρέπει νὰ γίνη. 

Δὲν τὸ κάνω δηλαδή μὲ τὴν καρδιά, ἀλλὰ γιατί μου τὸ ὑπαγορεύει ἡ λογική. Ἡ λογική 

λέει, ἀλλὰ καὶ ἡ εὐγένεια λέει: «Πρέπει νὰ παραχωρήσω τὴν θέση μου». Δὲν τὸ λέει 

ὅμως ἡ καρδιά. Ἄλλο εἶναι νὰ σκιρτήση ἡ καρδιά καὶ νὰ παραχωρήσω ἀπὸ ἀγάπη τὴν 

θέση μου. Τότε θὰ νιώσω χαρά. 

Νὰ μήν ὑπάρχει ὁ ἐαυτός μας στὶς ἐνέργειές μας. Νὰ μή ζητοῦμε τὴν δική μας 

ἀνάπαυση. Αὐτὸ ἐμποδίζει νὰ ἔρθη ὁ Χριστός. Νὰ κοιτάζη κανεὶς τί ἀναπαύει τὸν ἄλ‐

λον. Ἡ πραγματική ἀνάπαυση γεννιέται ἀπὸ τὴν ἀνάπαυση τοῦ ἄλλου. Τότε ἀναπαύ‐

εται καὶ ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο καὶ ὁ ἄνθρωπος παύει νὰ εἶναι ἄνθρωπος, θεώνεται. 

Ἀλλιῶς δουλεύει μόνον τὸ μυαλό, καὶ τότε ὅλα εἶναι σαρκικά, ἀνθρώπινα. 

Ἡ  κοσμική  λογική  κουράζει  τὸ  μυαλό  καὶ  ἀποδυναμώνει  τὶς  σωματικές 

δυνάμεις,  περιορίζει  τὴν  καρδιά,  ἐνῶ  ἡ  πνευματική  λογική  της  δίνει  εὐρύτητα.  Τὸ 

μυαλό,  ὅταν  χρησιμοποιῆται  σωστὰ,  μπορεῖ  νὰ  κεντήση  τὴν  καρδιά  καὶ  νὰ  τὴν 

βοηθήση. Ὅταν ὁ νοῦς πάη στὴν καρδιά καὶ συνεργασθῆ μὲ τὴν καρδιά, κάθε ἐργασία 

ποὺ κάνουμε παύει νὰ εἶναι μία ἐργασία μόνο λογική. Ἡ λογική εἶναι χάρισμα. Τὴν 

λογική ὅμως αὐτή πρέπει νὰ τὴν ἁγιάσουμε.  

 – Ἐγώ, Γέροντα, δὲν ἔχω καρδιά. 

– Ἔχεις καρδιά, ἀλλά, μόλις πάη νὰ ἐνεργήση, τὴν φιμώνει τὸ μυαλό σου. Νὰ 

πσοπαθήσης νὰ ἀποκτήσης τὴν λογική της καρδιᾶς, τὴν πίστη, τὴν ἀγάπη. 

– Πῶς θὰ τὸ πετύχω αὐτό; 

                                                 
119. Συλλογή ἑξήντα δύο ὑμνολογικῶν κανόνων πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, οἱ ὁποῖοι 

μελουργήθηκαν ἀπὸ εἴκοσι δύο μελωδούς. Ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη 

(1796), ὁ ὁποῖος μὲ πολλή ἐπιμέλεια συγκένρτρωσε τούς κανόνες αὐτούς ἀπὸ χειρόγραφά του 

Ἁγίου Ὅρους. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Α’  «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη»   ‐ 126 ‐ 

– Πρῶτο βῆμα, θὰ κάνης πορεία διαμαρτυρίας στὴν Θεσσαλονίκη ξυπόλυτη, νὰ 

ποῦν ὅτι τρελλάθηκες, γιὰ νὰ φύγη τὸ μυαλό!!! Ἐσύ, εὐλογημένη, τὰ παίρνεις ὅλα μὲ 

μαθηματική ἀκρίβεια. Ἀστρονόμος εἶσαι; Νὰ σταματήσης νὰ σκέφτεσαι ὀρθολογιστι‐

κά, γιὰ νὰ μπορέσης νὰ κάνης δουλειά στὸν ἑαυτό σου. 

–  Γέροντα,  τί  μελέτη  θὰ  μὲ  βοηθήση,  γιὰ  νὰ  ἀπαλλαγῶ  ἀπὸ  τὴν  κοσμική 

λογική; 

– Νὰ διαβάσης πρῶτα τὸ Γεροντικό, Φιλόθεο  Ἱστορία,  Εὐεργετινό,  δηλαδή ὄχι 

θεωρητικά βιβλία ἀλλὰ πράξη, γιὰ νὰ φύγη ἡ κοσμική λογική μὲ τὸ πατερικό ἁπλό 

πνεῦμα τῆς ἁγιότητος. Μετά νὰ ἀρχίσης τὸν Ἀββᾶ Ἰσαάκ, γιὰ νὰ μή δεχθῆς τὸν Ἀββᾶ 

Ἰσαάκ ὡς φιλόσοφο ἀλλὰ ὡς θεοφώτιστο. 

 

Ἡ κοσμική λογική ἀλλοιώνει τὸ πνευματικό αἰσθητήριο 

 

Οἱ  Ἅγιοι  Πατέρες  τὰ  ἔβλεπαν  ὅλα  μὲ  τὸ  πνευματικό,  μὲ  τὸ  θεϊκό  μάτι.  Τὰ 

Πατερικά εἶναι γραμμένα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, καὶ μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἔκαναν 

τὶς  ἑρμηνεῖες οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Τώρα δὲν ὑπάρχει συχνά αὐτὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, 

γιὰ νὰ καταλαβαίνουν τὰ Πατερικά. Τὰ βλέπουν ὅλα μὲ τὸ κοσμικό μάτι, δὲν βλέπουν 

πιὸ  πέρα,  δὲν  ἔχουν  τὴν  εὐρύτητα  ποὺ  δίνουν  ἡ  πίστη  καὶ  ἡ  ἀγάπη.  Ὁ  Μέγας 

Ἀρσένιος120 ἄφηνε τὰ βάγια μέσα στὸ νερό,  χωρίς νὰ τὸ ἀλλάζη,  καὶ  τὸ νερό μύριζε 

πολύ. Ἐμεῖς ποῦ νὰ καταλάβουμε τί πήγαζε μέσα ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ βρώμικο νερό! «Μά 

δὲν τὸ καταλαβαίνω αὐτό», σοῦ λέει ὁ ἄλλος. Δὲν στέκεται νὰ δή μήπως ὑπάρχη καὶ 

κάτι ἄλλο, ἀλλὰ τὸ ἀρνεῖται, γιατί δὲν τὸ καταλαβαίνει! 

Ὅταν μπαίνη ἡ λογική, δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβη κανεὶς οὔτε τὸ Εὐαγγέλιο οὔτε 

τούς Ἁγίους Πατέρες. Ἀλλοιώνεται τὸ πνευματικό αἰσθητήριο, καὶ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν 

λογική  του  βγάζει  ἄχρηστα  καὶ  τὸ  Εὐαγγέλιο  καὶ  τὰ  Πατερικά  καὶ  φθάνει  νὰ  λέη: 

«Τόσα  χρόνια  ταλαιπωροῦνται  οἱ  ἄνθρωποι  ἄδικα  μὲ  τὴν  ἄσκηση,  τὴν  νηστεία 

κ.λπ.!».Αὐτὸ εἶναι βλασφημία. Ἦρθε μία φορά ἕνας κελλιώτης μοναχός στὸ Καλύβι 

μὲ  αὐτοκίνητο.  «Παιδί  μου,  τοῦ  λέω,  τί  τὸ  θέλεις  ἐσύ  τὸ  αὐτοκίνητο;  Δὲν 

ταιριάζει!».«Γιατί, Γέροντα; μοῦ λέει. Δὲν γράφει στὸ Εὐαγγέλιο «ἑκατονταπλασίονα 

λήψεται  καὶ  ζωήν  τὴν  αἰώνιον;».  «Τὸ  «ἑκατονταπλασίονα  λήψεται»  τὸ  λέει  γι’  αὐτὰ  

ποὺ χρειάζεται νὰ ἔχη κανείς. Ἀλλά πάλι γιὰ τὸν μοναχό ταιριάζει αὐτὸ ποὺ λέει ὁ 

Ἀπόστολος Παῦλος: «Ὡς μηΔὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες»121. Δηλαδή, τίποτε δὲν 

ἔχει  ὁ  μοναχός,  ἀλλὰ  μπορεῖ  νὰ  κάνη  κουμάντο  στὰ  ταμεῖα  τῶν  ἄλλων,  γιατί  τὸν 

ἐμπιστεύονται γιὰ  τὴν ἀρετή του. Ὄχι νὰ  ἔχουμε  ἐμεῖς  οἱ μοναχοί!».Βλέπετε μὲ  τὴν 

λογική  τί  ἑρμηνεῖες  λανθασμένες μπορεῖ  νὰ  δώση  κανείς; Πάντα νὰ  ξέρετε,  ἄν  δὲν 

ἐξαγνισθῆ ὁ ἄνθρωπος, ἄν δὲν ἔρθη ὁ θεῖος φωτισμός, συνέχεια οἱ ἑρμηνεῖες ποὺ θὰ 

δίνη, θὰ εἶναι ὅλο θολούρα. 

Μὲ ρώτησαν μία φορά: «Γιατί ἡ Παναγία δὲν ἔκανε θαῦμα στὴν Τῆνο καὶ οἱ Ἰταλοί 

τίναξαν  τὸ  καράβι  «Ἕλλη»  τὴν  ἡμέρα  τῆς  μνήμης  της;».  Ἐνῶ  ἡ  Παναγία  ἔτσι  ἔκανε 

μεγαλύτερο θαῦμα. Τὸ τίναγμα τῆς «Ἕλλης» προκάλεσε τὴν ἀγανάκτηση τῶν Ἑλλήνων. 

                                                 
120.  Εἶχαν  ρωτήσει  τὸν  Ἀββᾶ  Ἀρσένιο  μερικοί  Γέροντες:  «Γιατί  δὲν  ἀλλάζεις  τὸ  νερό, 

ἀφοῦ  μυρίζει;»,  καὶ  ἐκεῖνος  ἀπάντησε:  «Ἀντί  γιὰ  τὰ  ἀρώματα  ποὺ  ἀπήλαυσα  στὸν  κόσμο, 

πρέπει νὰ ὑποφέρω αὐτήν τὴν μυρωδιά». (Βλ. Τὸ Γεροντικόν, Ἀββάς Ἀρσένιος ιη΄, σ. 6).  
121. Β΄ Κορ. 6, 10/ Ματθ. 19, 29 
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Κατάλαβαν οἱ Ἕλληνες ὅτι οἱ Ἰταλοί δὲν σέβονται τίποτε καὶ ἀγανάκτησαν, ὅποτε μετά 

τούς  ἐδίωξαν  φωνάζοντας  «ἀέρα».  Ἀλλιῶς  θὰ  ἔλεγαν:  «Καὶ  αὐτοί  θρησκεύουν,  εἶναι 

φίλοι μας». Δὲν θὰ καταλάβαιναν τὴν ἀσέβεια τῶν Ἰταλῶν. Καὶ ἔρχονται τώρα αὐτοί μὲ 

τὴν λογική τους καὶ λένε: «Γιατί νὰ μήν κάνη θαῦμα ἡ Παναγία;». Τί νὰ πῆς; 

Ἄλλοι ρωτοῦν: «Καλά, τὴν μέτρησαν τὴν φωτιά στὴν Βαβυλώνα, ὅταν ἔβαλαν 

μέσα  τούς  τρεῖς  Παῖδες  καὶ  λένε  ὅτι  ἦταν  σαράντα  ἐννιά  πήχεις;».  Μά  ἀφοῦ  τὴν 

πρώτη φορά ἦταν ἑπτά μέτρα ὕψος ἡ φλόγα καὶ ὕστερα ἔβαλαν καύσιμη ὕλη, γιὰ νὰ 

γίνη ἑπταπλάσια. Ἑπτὰ ἐπί ἑπτά δὲν κάνει σαράντα ἐννιά; Βάζεις κάτι τέτοιους στὴν 

φωτιά;  Βλέπεις  ἕναν  ὀρθολογισμό,  μία  λογική  παράλογη,  τελείως  ἔξω  ἀπὸ  τὴν 

πραγματικότητα.  Μερικοί  ἀπὸ  τούς  σημερινούς  θεολόγους  μὲ  κάτι  τέτοια 

ἀσχολοῦνται.  Π.χ.  ρωτοῦν:  «Οἱ  δαίμονες  ποῦ  ἔπεσαν  στὴν  θάλασσα  ζοῦν  ἤ 

πνίγηκαν122;». Σημασία ἔχει  τὸ ὅτι  ἔφυγαν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Τί σὲ νοιάζει  ἐσένα τί 

ἔγιναν;  Κοίταξε  ἐσύ  νὰ  μή  δαιμονισθῆς  καὶ  μήν  ἀσχολῆσαι  μὲ  τὸ  ποῦ  βρίσκονται 

τώρα ἐκεῖνα τὰ δαιμόνια! 

– Γέροντα, μερικοί προσπαθοῦν νὰ συμβιβάσουν τὸ Εὐαγγέλιο μὲ τὴν ἀνθρώ‐

πινη λογική. Ἐξετάζουν τὸ Εὐαγγέλιο μὲ αὐτήν τὴν κοσμική λογική καὶ δὲν βγάζουν 

ἄκρη. 

– Τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἡ κοσμική λογική δὲν συμβιβάζονται. Στὸ Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ 

ἀγάπη.  Στὴν  λογική  εἶναι  τὸ  συμφέρον.  Στὸ  Εὐαγγέλιο  λέει:  «Ἄνς  ἐ  ἀγγαρεύση 

κάποιος γί ἀένα μίλι,  ἐσύ νὰ πᾶς δύο μίλια»123. Ποῦ ὑπάρχει λογική  ἐδῶ πέρα; Ἐδῶ 

εἶναι  μᾶλλον  τρέλλα!  Γι’  αὐτὸ  ὅσοι  πᾶνε  νὰ  συμβιβάσουν  τὸ  Εὐαγγέλιο  μὲ  τὴν 

κοσμική  λογική  μπερδεύονται  ἄσχημα.  Ὑπάρχουν  λ.χ.  διάφορες  ὁμάδες  ποὺ 

ὀργανώνουν φιλανθρωπικά ἔργα. Μαθαίνουν φέρ΄ εἰπεῖν ὅτι κάποιος ἔπαθε μεγάλη 

ζημιά,  φτώζυνε  καὶ  ἔχει  ἀνάγκη  ἀπὸ  χρήματα.  «Νὰ  τὸν  βοηθήσουμε,  λένε,  ἀλλὰ 

προηγουμένως ἄς βεβαιωθοῦμε ἄν ἔχη πράγματι ἀνάγκη». Καὶ πᾶνε δυὸ‐τρεῖς νὰ τὸν 

ἐπισκεφθοῦν, γιὰ νὰ δοῦν ἄν πράγματι ἔχη ἀνάγκη. Καὶ βλέπουν, ἄς ὑποθέσουμε, νὰ 

ἔχη πολυτελές  σαλόνι  καὶ  λένε:  «Ἄ,  ἔχει  τέτοιες  πολυθρόνες,  τέτοιο  σαλόνι!  Αὐτός, 

γιὰ  νὰ  ἔχη  τέτοια  ἔπιπλα,  δὲν  ἔχει  ἀνάγκη».  Καὶ  τὴν  βοήθεια  δὲν  τὴν  δίνουν.  Δὲν 

καταλαβαίνουν ὅμως ὅτι ὁ ἄλλος πεινάει. Γιατί, ὅταν γίνεται κανεὶς φτωχός, αὐτὸ δὲν 

σημαίνει ὅτι ἀπὸ τὴν μία ὥρα στὴν ἄλλη ἀλλάζει ἀκόμη καὶ τὰ ροῦχα του. Καὶ ποὺ 

ξέρεις ἄν αὐτὸ τὸ σαλόνι δὲν τὸ εἶχε ἀπὸ παλιά καὶ ὁ καημένος δὲν πρόλαβε νὰ τὸ 

πουλήση  ἀκόμη;  Ἤ  μπορεῖ  νὰ  τοῦ  τὸ  χάρισε  κάποιος  ποὺ  ἔμαθε  τὴν  ἀνάγκη  τῆς 

οἰκογενείας του. Κρίνουν μὲ τὴν λογική καὶ μπερδεύονται, καὶ τὸ Εὐαγγέλιο μένει ἔξω 

ἀπὸ τὴν ζωή τους. Οἱ ἄνθρωποι βλέπουν ἐξωτερικά, Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ ἑρμηνεύουν ὅλα 

ἀλλιῶς. 

 

Ἡ «κάτ΄ ὄψιν» κρίση124 

 

–  Γέροντα,  νιώθω  σάν  ἐμπόδια  γιὰ  τὴν  πνευματική  πρόοδο  τὴν  κρίση,  τήνν 

λογική καὶ τὴν ἀνθρώπινη δικαιοσύνη ποὺ ἔχω.  

                                                 
122. Βλ. Ματθ. 8, 32 
123. Βλ. Ματθ. 5, 41. 
124. Βλ. Ἰω. 7, 24. 
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– Καὶ  βέβαια  εἶναι  ἐμπόδια γιὰ  τὴν πνευματική πρόοδο,  γιατί φεύγει  ἡ Χάρις 

τοῦ Θεοῦ. Μένει μετά ὁ ἄνθρωπος χωρίς τὴν θεία βοήθεια καὶ πέφτει καὶ σπάζει τὰ 

μοῦτρα  του.  Ἡ  κρίση  καὶ  ἡ  ἀνθρώπινη  δικαιοσύνη  εἶναι  κατὰ  κανόνα  ἄδικες.  Ἡ 

δικαιοσύνη  τοῦ  Θεοῦ  εἶναι  ἀγάπη,  μακροθυμία,  ἐπιείκεια.  Τὸ  μικρόβιο  τῆς 

πνευματικῆς  σου  ἀρρώστιας  εἶναι  ὅτι  ἐξετάζεις  τὰ  πράγματα  μὲ  τὴν  ἀνθρώπινη 

λογική. Τὸ φάρμακο τὸ δραστικό εἶναι οἱ καλοί λογισμοί. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος σκέφτεται 

δεξιά,  ἔχη  δηλαδή  καλούς  λογισμούς,  αὐξάνει  ἡ  χωρητικότητα  τῆς  καρδιᾶς.  Ἐπειδή 

χρησιμοποιεῖς  πολύ  τὴν  λογική,  χρειάζεται  νὰ  προσέξης  πολύ  τους  λογισμούς  σου, 

γιατί  καὶ  τὰ  συμπεράσματα  ποὺ  βγάζεις  μὲ  τὴν  λογική  εἶναι  ἀνθρώπινα  καὶ  ὄχι 

πνευματικά καὶ ἁγιασμένα. 

 – Γέροντα, γιατί πέφτω τόσο συχνά στὴν κατάκριση; 

–  Σ΄  ἐσένα φταῖνε  τὰ Νομικά ποὺ σπούδασες,  καὶ  κρίνεις  ἔτσι. Πολλές φορές 

ὁρισμένες  σπουδές  ἤ  ἕνα  ἐπάγγελμα  καλλιεργοῦν,  κατὰ  κάποιο  τρόπο,  μία  ξερή 

λογική. Ἡ λογική εἶναι ἡ ἀρρώστια τῶν διανοουμένων. Εἶναι στὸ μεδούλι τους. Ἐνῶ 

ἔχεις καρδιά, ἡ λογική πάει πιὸ μπροστὰ ἀπὸ τὴν καρδιά σου. 

Εἶναι μερικοί ποὺ ἔχουν πολλή λογική καὶ κρίση μὲ ἐγωισμό, δὲν παραδέχονται 

κανέναν. Ζητοῦν τὸ ἀπόλυτο ἀπὸ τούς ἄλλους καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους, ἀναπαύ‐

ονται στὶς ἀδυναμίες τους καὶ κατηγοροῦν τούς ἄλλους. Πράγματα πολύ παράξενα! 

Ἐξωτερικά  εἶναι  σχηματισμένοι,  ἔχουν  φτιάξει  δηλαδή  ἕναν  ἐξωτερικό  ἄνθρωπο 

γεμάτο  ὑποκρισία  καὶ  δὲν  ἔχουν  ἴχνος  ἁπλότητος.  Αὐτή  εἶναι  καὶ  ἡ  διαφορά 

Εὐρωπαίων καὶ Ἑλλήνων, καὶ ὅταν λέω «Ἑλλήνων», ἐννοῶ τὸ ὀρθόδοξο πνεῦμα. Τὸν 

Εὐρωπαῖο  δὲν μπορεῖς  νὰ καταλάβης πότε μπορεῖς  νὰ  τὸν πλησιάσης  καὶ πότε  ὄχι. 

Πάντα  «καλῶς  ὁρίσατε»  λέει  μὲ  ἕνα  ψεύτικο  χαμόγελο.  Ἐνῶ  τὸν  Ἕλληνα  τὸν 

καταλαβαίνεις. Ἔχει χαρά; Τὸ δείχνει. Ἔχει μοῦτρα; Τὸ δείχνει, μία κανονίζεις. 

 –  Τί  φταίει,  Γέροντα,  ὅταν  κανεὶς  κρίνη  ἀνθρώπους,  πράγματα  καὶ 

καταστὰσεις, καὶ μάλιστα ταχύτατα; 

–  Κινεῖται  μόνο  μὲ  τὴν  λογική,  ἐργάζεται  ὁ  ἐγκέφαλος,  καὶ  αὐτὸ  εἶναι  τὸ 

ἀποτέλεσμά του. Καλά εἶναι σ΄ αὐτούς ποὺ ἔχουν κάμποσο μυαλό, νὰ πάρη ὁ Θεὸς τὸ 

κατσαβιδάκι  καὶ  νὰ  τὸ  στρίψη  λίγο.  Ὅσο  ἀδειάζει  τὸ  μυαλό,  τόσο  Χάρη  γεμίζει  ὁ 

ἄνθρωπος.  Ὅταν  λέω  μυαλό,  ἐννοῶ  τὴν  κρίση  τὴν  ἀνθρώπινη,  τὸν  ἐγωισμό,  τὴν 

αὐτοπεποίθηση. Ἀπὸ  τὴν στιγμή  ὅμως ποὺ θὰ καταλάβη κανεὶς  ὅτι  δὲν  ἔχει  σωστή 

κρίση καὶ πῆ, «ἔχω κρίση κοσμική,  ἡ  κρίση μου  δὲν  ἔχει  θεῖο φωτισμό καὶ  θὰ κάνω 

λάθος, Γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ τὴν χρησιμοποιῶ», τότε ὁ Θεὸς θὰ τὸν φωτίση, θ ἁγίνη 

διακριτικός καὶ θὰ διακρίνη ποιό εἶναι τὸ σωστό. 

Ὁ πειρασμός ἀχρηστέυη ἔξυπνους ἀνθρώπους μὲ τὴν «κάτ΄ ὄψιν»κρίση. Ὅταν ὁ 

ἄνθρωπος  ἔχη  τὸ  ἀνθρώπινο  στοιχεῖο  μέσα  του,  κρίνει  ἀνθρώπινα  καὶ  ἐγκληματεῖ. 

Πρέπει  νὰ φύγη  τὸ ἀνθρώπινο  στοιχεῖο,  γιὰ  νὰ  γίνη  ἡ  κρίση  τοῦ  θεϊκή. Ἡ  κοσμική 

κρίση  εἶναι  λανθασμένη  κρίση.  Πόσες  ἀδικίες  γίνονται!  Πόσες  φορές  κολάζεται 

κανείς! Γι’ αὐτὸ πάντα νὰ φέρνετε καλό λογισμό, γιὰ νὰ ἐξασφαλίζετε τὴν ψυχή σας. 

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μυστήριο, δὲν μπορεῖς νὰ ξέρης τί κάνει! Μία φορά τὸ Πάσχα, μετά 

τὴν Θεία Λειτουργία  τῆς Ἀναστὰσεως,  καθήσαμε λίγο σὲ  ἕνα Καλύβι  νὰ φᾶμε  τυρί 

καὶ  αὐγό.  Δίπλα μου  καθόταν  ἕνας μοναχός ποὺ  εἶναι  ἀγωγιάτης,  μεταφέρει  ξύλα. 

Τὸν βλέπω, κάνει στὴν ἄκρη αὐτὸ ποὺ τοῦ πρόσφεραν. «Φάε», τοῦ λέω. «Καλά, καλά, 

θὰ φάω»,  μοῦ  λέει.  Τὸν  βλέπω μετά,  πάλι  δὲν  ἔτρωγε.  «Φάε,  τοῦ  ξαναλέω,  σήμερα 
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Πάσχα εἶναι». «Εὐλόγησον, Γέροντα, μοῦ λέει, ἐγώ, ὅταν κοινωνάω, δὲν τρώω, στὶς 2 

τὸ  ἀπόγευμα  θὰ  φάω».  Ἀπὸ  τὴν  προηγούμενη  ἡμέρα  νηστικός  καὶ  θὰ  ἔτρωγε  τὸ 

ἀπόγευμα!  Βλέπεις  ἀπὸ  εὐλάβεια  τί  ἔκανε;  Καὶ  οἱ  ἄλλοι  μπορεῖ  νὰ  τὸν  θεωροῦσαν 

ἕναν ἁπλό ἀγωγιάτη. 

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μυστήριο! Καὶ ἄν σὲ ἔβαλαν νὰ κρίνης, νὰ σκεφθῆς: «Εἶναι 

αὐτή  ἡ  κρίση  θεϊκή  ἤ  εἶναι  γεμάτη  ἐμπάθεια;».  Εἶναι  δηλαδή  ἀνιδιοτελής  ἤ  γεμάτη 

ἰδιοτέλεια; Νὰ μήν ἔχετε ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό σας οὔτε στὴν κρίση σας. Ὑπάρχει 

μέσα πολύς  ἐγωισμός,  ὅταν κανεὶς  κρίνη. Ἐμένα μὲ βάζουν νὰ κρίνω ἕνα θέμα καὶ 

ἐνῶ  δὲν  θέλω,  ἀλλὰ  ἀναγκάζομαι  καὶ  τὸ  κάνω,  καὶ  πάρ΄  ὅλο  ποὺ  κρίνω  μὲ 

ἀνιδιοτέλεια  καὶ  ἀμερόληπτα,  ὅταν  πάω  νὰ  κάνω  προσευχή,  δὲν  νιώθω,  ἄς 

ὑποθέσουμε,  ἐκείνη  τὴν  γλυκύτητα  ποὺ  νιώθω  ἄλλες  φορές. Ὄχι  ὅτι  μὲ  πειράζει  ἡ 

συνείδησή μου γιὰ κάτι, ἀλλὰ γιατί ἔκρινα σάν ἄνθρωπος. Πόσο μᾶλλον ὅταν ἡ κρίση 

εἶναι  λανθασμένη  ἤ  ἔχη  μέσα  καὶ  τὴν  δικαιολογία  ἤ  ἀνθρώπινα  κριτήρια!  Εἶναι 

μεγάλη ὑπόθεση ἡ κρίση. Ἡ κρίση εἶναι τοῦ Θεοῦ. Εἶναι φοβερό! Δὲν ἔχει σημασία ἄν 

ἔχη καλή διάθεση αὐτός ποὺ εἶναι στὴν θέση νὰ κρίνη. Σημασία ἔχει τί βγάζει μὲ τὴν 

κρίση του. 

Χρειάζεται  πολλή  διάκριση.  Φυσικά,  ὅλοι  οἱ  ἄνθρωποι  ἔχουμε  λίγη  διάκριση, 

ἀλλὰ δυστυχῶς οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς δὲν τὴν χρησιμοποιοῦμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας 

ἀλλὰ  γιὰ  τούς  συνανθρώπους  μας  (γιὰ  νὰ  μή…  διακριθοῦν,  δηλαδή  γιὰ  νὰ  μήν 

ἀναδειχθοῦν). Ἔτσι τὴν μολύνουμε μὲ τὴν κρίση καὶ κατάκριση καὶ τὴν ἀπαίτηση νὰ 

διορθωθοῦν οἱ ἄλλοι, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουμε ἀπαίτηση μόνον ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας, 

ποὺ δὲν ἀποφασίζει νὰ πάρη τὸν πνευματικό ἀγώνα στὰ ζεστὰ καὶ νὰ κόψη τὰ πάθη 

του, γιὰ νὰ ἐλευθερωθῆ ἡ ψυχή μας καὶ νὰ πετάξη στὸν Οὐρανό. 
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Κεφάλαιο 3 ‐ Ἡ νέα γενιά 

 

Ἔλειψε τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας 

 

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι σήμερα δὲν γεύτηκαν τὴν χαρὰ τῆς θυσίας καὶ δὲν 

ἀγαποῦν  τὸν  κόπο.  Μπῆκε  ἡ  τεμπελιά,  τὸ  βόλεμα,  ἡ  πολλή  ἄνεση.  Ἔλειψε  τὸ 

φιλότιμο, ἡ θυσία. Θεωροῦν κατόρθωμα, ὅταν καταφέρνουν χωρίς κόπο νὰ πετύχουν 

κάτι, ὅταν βολεύωνται. Δὲν χαίρονται, ὅταν δὲν βολεύωνται. Ἐνῶ, ἄν ἀντιμετώπιζαν 

τὰ πράγματα πνευματικά, θὰ ἔπρεπε τότε νὰ χαίρωνται, γιατί τούς δίνεται εὐκαιρία 

γιὰ ἀγώνα.  

Ὅλοι τώρα, μικροί‐μεγάλοι, κοιτάζουν τὴν εὐκολία. Οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι 

κοιτάζουν πῶς νὰ ἁγιάσουν μὲ λιγώτερο κόπο. Οἱ κοσμικοί πῶς νὰ βγάλουν περισσό‐

τερα χρήματα, χωρίς νὰ δουλεύουν. Οἱ νέοι πῶς νὰ περνοῦν στὶς ἐξετάσεις, χωρίς νὰ 

διαβάζουν, πῶς νὰ πάρουν πτυχίο, χωρίς νὰ φεύγουν ἀπὸ τὴν καφετέρια. Καὶ ἄν εἶναι 

δυνατόν, νὰ τηλεφωνοῦν ἀπὸ τὴν καφετέρια, γιὰ νὰ τούς δώσουν τὰ ἀποτελέσματα! 

Ναί, ἐκεῖ φθάνουν! Ἔρχονται πολλά παιδιά στὸ Καλύβι καὶ μοῦ λένε: «Κάνε προσευχή 

νὰ περάσω». Δὲν διαβάζουν καὶ λένε: «Ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ μὲ βοηθήση». «Διάβασε, τοῦ 

λέω,  καὶ Κάνε καὶ προσευχή». «Γιατί, μοῦ λέει,  δὲν μπορεῖ ὁ Θεὸς νὰ μὲ βοηθήση;». 

Δηλαδή τὴν τεμπελιά του νὰ εὐλογήση ὁ Θεός; Δὲν γίνεται αὐτό. Ἄν τὸ παιδί διαβάζη, 

ἀλλὰ δὲν πιάνη, τότε θὰ τὸ βοηθήση ὁ Θεός. Εἶναι μερικά παιδιά ποὺ δὲν θυμοῦνται ἤ 

δὲν καταλαβαίνουν, ἀλλὰ καταβάλλουν προσπάθεια. Αὐτὰ  θὰ τὰ βοηθήση ὁ Θεὸς νὰ 

γίνουν τετραπέρατα. 

Εὐτυχῶς ποὺ  ὑπάρχουν  καὶ  οἱ  ἐξαιρέσεις,  ἕνα παλληκάρι  ἀπὸ  τὴν  Χαλκιδική 

ἔδωσε ἐξετάσεις σὲ τρεῖς σχολές καὶ πέρασε σὲ ὅλες125, σὲ ἄλλη πρῶτος, σὲ ἄλλη δεύ‐

τερος, ἀλλὰ τὸν ἀνέπαυε πιὸ πολύ νὰ βρῆ μία δουλειά, γιὰ νὰ ξελαφρώση τὸν πατέρα 

του  ποὺ  δούλευε  στὰ  μεταλλεῖα.  Ἔτσι  δὲν  πῆγε  νὰ  σπουδάση  καὶ  ἐπίασε  ἀμέσως 

κάπου δουλειά. Αὐτή ἡ ψυχή εἶναι φάρμακο γιὰ μένα. Γιὰ τέτοια παιδιά νὰ πεθάνω, 

νὰ  γίνω  φυτόχωμα.  Οἱ  περισσότεροι  ὅμως  νέοι  ἔχουν  ἐπηρεασθῆ  ἀπὸ  τὸ  κοσμικό 

πνεῦμα καὶ ἔχουν πάθει ζημιά. Ἔμαθαν νὰ τούς ἐνδιαφέρη μόνον ὁ ἐαυτός τους, δὲν 

σκέφτονται καθόλου τὸν πλησίον ἀλλὰ μόνον τὸν ἑαυτό τους. Καὶ ὅσο τούς βοηθᾶς, 

τόσο πιὸ πολύ χουζούρι κάνουν. 

Βλέπω κάτι νερόβραστα παιδιά σήμερα. Νὰ κρίνουν τὸ ἕνα, νὰ βαριοῦνται τὸ 

ἄλλο, ἐνῶ ἡ καρδιά οὔτε κουράζεται οὔτε γερνάει ποτέ. Νὰ γίνουν καλόγεροι, βαριοῦ‐

νται. Νὰ παντρευτοῦν, φοβοῦνται. Κοτζάμ παλληκάρια ἔρχονται,  ξαναέρχονται στὸ 

Ἅγιον Ὅρος… «Ἄχ, καὶ καλόγερος δύσκολα εἶναι, λένε. Κάθε μέρα νὰ πρέπη νὰ σηκώ‐

νεσαι μεσάνυχτα! Δὲν εἶναι μία καὶ δυὸ μέρες!...». Γυρίζουν στὸν κόσμο. «Τί νὰ κάνω 

σ΄  αὐτήν  τὴν  κοινωνία,  μὲ  τί  ἄνθρωπο  θὰ  μπλέξω,  ἄν  παντρευτῶ;  Φασαρία  εἶναι», 

λένε, καὶ ἔρχονται πάλι στὸ Ὅρος. Κάθονται λίγο, «δύσκολα…»σοῦ λένε. 

Οἱ  νέοι  σήμερα  μοιάζουν  μὲ  καινούργιες  μηχανές  ποὺ  τὰ  λάδια  τούς  ἐ΄ναί 

παγωμένα. Πρέπει νὰ ζεσταθοῦν τὰ λάδια, γιὰ νὰ πάρουν μπρός οἱ μηχανές, ἀλλιῶς 

δὲν γίνεται. Ἔρχονται στὸ Καλύβι ταλαίπωρα παιδιά –δὲν εἶναι ἕνα καὶ δυὸ – καὶ μὲ 

                                                 
125. Παλιότερα οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούσαν να δώσουν εξετάσεις σε περισσότερες 

από μια σχολές. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Α’  «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη»   ‐ 131 ‐ 

ρωτοῦν: «Τί νὰ κάνω, Πάτερ; Πῶς νὰ περάσω τὴν ὥρα μου; Μὲ πιάνει πλήξη». «Νὰ 

βρής μία  δουλειά,  βρέ παιδί». «Ἔχω λεφτά,  μοῦ λέει.  Τί  νὰ  τὴν κάνω  τὴν  δουλειά;». 

«Μά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει: «εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδέ ἐσθιέτω»126. Πρέπει 

νὰ δουλέψης, γιὰ νὰ φᾶς, καὶ ἄς ἔχης χρήματα. Ἡ δουλειά βοηθάει τὸν ἄνθρωπο νὰ 

ξεπαγώσουν τὰ λάδια τῆς μηχανῆς του. Εἶναι δημιουργία. Δίνει χαρὰ καὶ παίρνει τὸ 

ἄγχος, τὴν πλήξη. Ἔτσι, βρέ παλληκάρι, νὰ βρής μία δουλειά ποὺ νὰ σοῦ ἀρέση ἔστω 

καὶ λίγο, καὶ νὰ ξεκινήσης. Γιὰ δοκίμασε, νὰ δής!». 

Καὶ  βλέπεις,  μερικά  παιδιά  κουράζονται,  καὶ  ξεκουράζονται  μὲ  τὴν  κούραση. 

Ἔρχονται νέα παιδιά στὸ Καλύβι καὶ κάθονται, καὶ κουράζονται ποὺ κάθονται. Ἀλλά 

μὲ πολύ φιλότιμο μὲ ρωτοῦν συνέχεια: «Τί νὰ σοῦ κάνουμε; Τί νὰ σοῦ φέρουμε;». Δὲν 

ζητῶ ποτέ τίποτε. Τὸ βράδυ μὲ τὸν φακό κάνω τὶς δουλειές, νὰ κουβαλήσω ξύλα, νὰ 

ἀνάψω  δυὸ  σόμπες  τὸν  χειμώνα,  νὰ  συμμαζέψω.  Πολλοί  ἀπὸ  τούς  ἐπισκέπτες  τὰ 

ἀφήνουν ὅλα ἄνω‐κάτω, λάσπες, κάλτσες βρεγμένες. Τούς δίνω λεπτές κάλτσες ποὺ 

μου  στέλνουν,  πετοῦν  τὶς  ἄλλες.  Τούς  δίνω  χαρτοπετσέτες  νὰ  τὶς  τυλίξουν,  δὲν  τὶς 

συμμαζεύουν.  Τρεῖς  φορές  στὴν  ζωή  μου  ζήτησα  κάτι.  Σὲ  ἕνα  παλληκάρι  εἶπα  μία 

φορά: «Θέλω δυὸ κουτιά σπίρτα ἀπὸ τὶς Καρυές» – ἄν καὶ εἶχα τέσσερις ἀναπτῆρες, 

ἀλλὰ τὸ  ἔκανα γιὰ νὰ  τοῦ δώσω χαρά. Ἔτρεξε χαρούμενος,  λαχανίασε νὰ  τὰ φέρη, 

ἀλλὰ  τὸν  ξεκούρασε  ἡ  κούραση,  γιατί  γεύτηκε  τὴν  χαρὰ  τῆς  θυσίας.  Καὶ  ἄλλος 

καθόταν καὶ κουράσθηκε ποὺ καθόταν. Ζητοῦν νὰ νιώσουν τὴν χαρά, ἀλλὰ πρέπει νὰ 

θυσιασθῆ  ὁ  ἄνθρωπος,  γιὰ  νὰ  ἔρθη  ἡ  χαρά.  Ἡ  χαρὰ  ἀπὸ  τὴν  θυσία  γεννιέται.  Ἡ 

πραγματική χαρὰ βγαίνει ἀπὸ τὸ φιλότιμο. Ἔτσι καὶ καλλιεργηθῆ τὸ φιλότιμο, εἶναι 

πανηγύρι.  Τὸ  βάσανο  τοῦ  ἀνθρώπου  εἶναι  ὁ  ἐγωισμός,  ἡ  φιλαυτία.  Ἐκεῖ  εἶναι  ποὺ 

σκαλώνει κανείς. 

Εἶχαν ἔρθει δύο νέοι ἀξιωματικοί στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ μοῦ εἶπαν: «Θέλουμε νὰ 

γίνουμε μοναχοί». «Γιατί, λέω, θέλετε νὰ γίνεται μοναχοί; Ἀπὸ πότε σᾶς ἀπασχόλησε 

αὐτό;». «Τώρα, μοῦ λένε, κάναμε μία ἐπίσκεψη στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ σκεφτόμαστε νὰ 

μείνουμε, μήπως γίνη καὶ κανένας πόλεμος». «Βρέ, δὲν ντρέπεστε, τούς λέω. «Μήπως 

γίνη  καὶ  κανένας πόλεμος»! Καὶ πῶς θὰ φύγετε ἀπὸ  τὸν στρατό;». «Θὰ βροῦμε μία 

αἰτία»,  μοῦ  λένε.  Τί  θὰ  βροῦν; Ἤ θὰ  κάνουν  ὅτι  εἶναι  τρελλοί  ἤ…,  κάτι πάντως θὰ 

βροῦν. «Ἄν ξεκινᾶτε νὰ γίνετε μοναχοί μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικό,  εἶστε ἀποτυχημένοι ἐξ 

ἀρχῆς», τούς λέω. Ἄλλοι πάλι, ἐνῶ εἶναι ἕτοιμοι ἀπὸ καιρό νὰ παντρευτοῦν, νὰ δημι‐

ουργήσουν οἰκογένεια, ἔρχονται καὶ μοῦ λένε: «Τί νὰ παντρευτῶ; Εἶναι νὰ κάνης οἰκο‐

γένεια  καὶ  παιδιά  σ΄  αὐτούς  τούς  δύσκολους  καιρούς;».  «Καλά,  λέω,  ὅταν  γίνονταν 

διωγμοί, ἡ ζωή εἶχε σταματήσει; Οὔτε δούλευαν οὔτε παντρεύονταν; Μήπως ἐσύ βα‐

ριέσαι;». «Θέλω νὰ γίνω καλόγερος», λέει. «Ἐσύ βαριέσαι! Τί προκομμένος καλόγερος 

θὰ γίνης;». Καταλάβατε; Ἄν μία ξεκινάη νὰ γίνη καλόγρια, ἐπειδή σκέφτεται: «Τί νὰ 

μείνω στὸν κόσμο, νὰ κάνω οἰκογένεια, νάχω παιδιά, ζαλούρα, φασαρία; Θὰ πάω σὲ 

Μοναστήρι,  θὰ  κάνω  ἐκεῖ  μία  ὑπακοή,  εὐθύνη  δὲν  θάχω,  καὶ  ἄν  μου  ποῦν  καμμιά 

κουβέντα,  θὰ  σκύβω  τὸ  κεφάλι.  Ποῦ  νὰ φτιάξω  σπίτι;  Ἐκεῖ  θὰ  ἔχω  κελλί  δικό  μου, 

φαγητό  κ.λπ.»,  νὰ  τὸ  ξέρη,  εἶναι  ἐξ  ἀρχῆς  ἀποτυχημένη.  Σᾶς  φαίνεται  παράξενο; 

Ὑπάρχουν  καὶ  τέτοιοι  ἄνθρωποι.  Νὰ  ξέρετε,  ἕνας  προκομμένος  οἰκογενειάρχης  καὶ 

στὴν καλογερική θὰ ἔκανε προκοπή, καὶ ἕνας προκομμένος μοναχός, ἄν ἔκανε οἰκο‐

γένεια, θὰ ἔκανε προκοπή. 

                                                 
126. Β΄ Θεσ. 3, 10. 
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Κάποιος εἶχε καθήσει δόκιμος σ΄ ἕνα Μοναστήρι καὶ δὲν ἤθελε νὰ γίνη καλό‐

γερος. «Γιατί, παιδί μου, μένεις ἔτσι;», τὸν ρωτάω. «Γιατί ὁ καλογερικός σκοῦφος μου 

θυμίζει τὸ κράνος», μοῦ λέει. Ἀκοῦς κουβέντα; Δὲν ἤθελε νὰ γίνη καλόγερος, γιὰ νὰ 

μή  φορέση  τὴν  καλογερική  σκούφια.  Τοῦ  θύμιζε  τὸ  κράνος!  Καὶ  πότε  φόρεσε  τὸ 

κράνος; Ζήτημα νὰ τὸ φόρεσε μερικές φορές μόνο σὲ καμμιά ἄσκηση. Ποῦ νὰ πήγαινε 

καὶ  σὲ  πόλεμο!  Τοῦ  θύμιζε  τὸ  κράνος!  Ἀκοῦς;  Μά  τί  θέλει  στὴν  καλογερική  αὐτός; 

Ὅταν ξεκινάη κανεὶς ἔτσι, τί καλόγερος θὰ γίνη; Μπορεῖς νὰ μοῦ πῆς; Τελικά ἔγινε ὁ 

ταλαίπωρος κάπου μοναχός καὶ δὲν φοροῦσε χονδρή σκούφια. 

Μία φορά ἦρθαν δυὸ νεαροί στὸ Καλύβι μὲ κάτι μαλλιά μέχρι κάτω. Πῆγα νὰ 

τούς κουρέψω, ἀντέδρασαν, βιαζόμουν καὶ ἐγώ, καὶ μόνον τούς κέρασα. Εἶχα καὶ ἕνα 

γατί ἐκεῖ πέρα. «Νὰ τὸ πάρω;», λέει ὁ ἕνας. «Πάρ΄ το», τοῦ λέω. Πῆγαν ἀπὸ ἐκεῖ στὴν 

Ἰβήρων, μία ὥρα δρόμο, μὲ τὸ γατί ὁ ἕνας στὴν ἀγκαλιά – καὶ νὰ βρέχη. Ζήτησε ἐκεῖ 

νὰ μείνη στὸ Ἀρχονταρίκι μὲ  τὸ γατί. «Δὲν γίνεται»,  τοῦ  εἶπαν καὶ  ἔμεινε  ἔξω στὴν 

βροχή ὅλη νύχτα. Ἄν τοῦ ἔλεγες νὰ φυλάξη μία ὥρα σκοπιά, θὰ σοῦ ἔλεγε: «Ὄχι, δὲν 

μπορῶ», ἀλλὰ νὰ καθήση μία νύχτα ἔξω μὲ τὸ γατί, μπορεῖ. 

Ἕνας ἄλλος πῆγε στρατιώτης καὶ ἔφυγε. Ἦρθε μετά στὸ Καλύβι καὶ μοῦ λέει: 

«Θέλω νὰ γίνω μοναχός». «Νὰ πᾶς νὰ ὑπηρετήσης τὴν θητεία σου!».τοῦ λέω. «Στὸν 

στρατό δὲν εἶναι ὅπως στὸ σπίτι μου», μοῦ λέει. «Καλά ποὺ μου τόπες, παλληκάρι, δὲν 

τόξερα, γιὰ νὰ τὸ λέω καὶ στούς ἄλλους!».Ἐν τῷ μεταξύ νὰ τὸν ψάχνουν οἱ δικοί του. 

Μετά ἀπὸ λίγες μέρες ξαναπέρασε πρωί‐πρωί. Ἦταν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ. «Σὲ θέλω», 

μοῦ λέει. «Τί θέλεις; τοῦ λέω. Ποῦ ἐκκλησιάστηκες;». «Πουθενά», μοῦ λέει. «Σήμερα, 

Κυριακή του Θωμά, στὰ Μοναστήρια κάνουν Ἀγρυπνία καὶ ἐσύ δὲν πῆγες; Καὶ θέλεις 

νὰ γίνης καλόγερος; Ποῦ ἤσουν;». «Κάθησα στὸ ξενοδοχεῖο. Ἦταν ἥσυχα, στὰ Μονα‐

στήρια ἔχει θόρυβο!». «Καὶ τώρα τί θὰ κάνης;». «Σκέφτομαι νὰ πάω στὸ Σινά, γιατί θέ‐

λω σκληρή ζωή». «Κάνε λίγη ὑπομονή», τοῦ λέω. Πάω μέσα, παίρνω ἕνα τσουρέκι ποὺ 

μου  εἶχαν φέρει  καὶ  τοῦ  τὸ  δίνω.  «Πάρε  αὐτὸ  τὸ  μαλακό  τσουρέκι,  τοῦ  λέω,  γιὰ  νὰ 

κάνης  σκληρή  ζωή,  καὶ  φύγε!».  Αὐτοί  εἶναι  οἱ  νέοι  σήμερα.  Δὲν  ξέρουν  τί  ζητοῦν. 

Στρίμωγμα δὲν σηκώνουν καθόλου. Ποῦ νὰ θυσιασθοῦν μετά;  

Θυμᾶμαι  στὸν  στρατό  πόσες  φορές  παρουσιαζόταν  μία  ἀνάγκη  καὶ  ἄκουγες: 

«Κύριε Διοικητά, νὰ πάω ἐγώ ἀντί γι’ αὐτόν, αὐτός εἶναι παντρεμένος, ἔχει παιδιά, νὰ 

μή μείνουν τὰ παιδιά του στὸν δρόμο». Νὰ παρακαλοῦν τὸν Διοικητή νὰ πᾶνε αὐτοί 

στὴν  θέση  του,  στὴν  πρώτη  γραμμή!  Χαίρονταν  νὰ  σκοτωθοῦν  αὐτοί  καὶ  νὰ  μή 

σκοτωθῆ  ὁ  ἄλλος  καὶ  ἀφήση  τὰ  παιδιά  του  στὸν  δρόμο!  Ποῦ  τώρα  νὰ  κάνη  κανεὶς 

τέτοια θυσία!  Σπάνιο πράγμα! Μία φορά  εἴχαμε μείνει  ἀπὸ νερό σὲ μία  τοποθεσία. 

Εἶδε  ὁ  Διοικητής  στὸν  χάρτη  ὅτι  στὸ  τάδε  σημεῖο  ὑπῆρχε  νερό.  Ἐκεῖ  ὅμως  ἦταν  οἱ 

ἀντάρτες. Μᾶς λέει: «Ἐδῶ κοντά ἔχει νερό, ἀλλὰ εἶναι πολύ ἐπικίνδυνα. Ποιός θὰ πάη 

νὰ γεμίση μερικά παγούρια;  οὔτε φῶς  δὲν θὰ ἀνάψη». Πετάγεται  ὁ  ἕνας: «Θὰ πάω 

ἐγώ, κύριε Διοικητά», ὁ ἄλλος «ἐγώ», ὁ ἄλλος «ἐγώ»! Ὅλοι δηλαδή ζητοῦσαν νὰ πᾶνε! 

Καὶ  τὴν  νύχτα,  χωρίς  φῶς,  εἶναι  ὁ  τρόμος  πολύς.  «Δὲν  μπορεῖτε  νὰ  πάτε  καὶ 

ὅλοι!».λέει  ὁ  Διοικητής.  Θέλω  νὰ  πῶ,  κανεὶς  δὲν  σκέφθηκε  τὸν  ἑαυτό  του.  Δὲν 

τραβιόταν ὁ ἕνας νὰ πῆ: «Κύριε Διοικητά, μοῦ πονάει τὸ πόδι», ὁ ἄλλος «μοῦ πονάει 

τὸ κεφάλι»ἤ «εἶμαι κουρασμένος». Ὅλοι θέλαμε νὰ πᾶμε, καὶ ἄς κινδύνευε ἡ ζωή μας. 

Σήμερα ὑπάρχει ἕνα πνεῦμα χλιαρό, καθόλου ἀνδρισμός, καθόλου θυσία. Ὅλα 

τὰ μετέτρεψαν μὲ τὴν σημερινή βλαμμένη λογική. Καὶ βλέπεις, ἐνῶ παλιά πήγαιναν 
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ἐθελοντές στὸν στρατό,  τώρα παίρνουν τρελλάδικο χαρτί,  γιὰ νὰ μήν ὑπηρετήσουν. 

Κοιτάζουν  τί  νὰ  κάνουν,  γιὰ  νὰ  μήν  πᾶνε  στρατιῶτες.  Ποῦ  πρῶτα;  Εἴχαμε  ἕναν 

λοχαγό, εἴκοσι τριῶν ἐτῶν ἦταν, ἀλλὰ ἦταν παλληκάρι! Μία φορά τὸν πῆρε τηλέφωνο 

ὁ  πατέρας  του,  ποὺ  ἦταν  ἀπόστρατος  ἀξιωματικός,  καὶ  τοῦ  εἶπε  ὅτι  σκέφτεται  νὰ 

φροντίση  νὰ  φύγη  ἀπὸ  τὴν  πρώτη  γραμμή  καὶ  νὰ  πάη  στὰ  μετόπισθεν.  Ἔβαλε  τὶς 

φωνές  ὁ  λοχαγός.  «Ντροπή  σου,  πατέρα,  νὰ  λές  ἐσύ  τέτοια  πράγματα!  Οἱ  κηφῆνες 

κάθονται». Εἶχε εἰλικρίνεια,  τιμιότητα, παλληκαριά πολλή, ποὺ ξεπερνοῦσε τὰ ὅρια, 

ἔτρεχε μπροστὰ. Ἡ χλαίνη τοῦ ἦταν κόσκινο ἀπὸ τὶς σφαῖρες, καὶ δὲν εἶχε σκοτωθῆ. 

Ὅταν ἀπολύθηκε, πῆρε τὴν χλαίνη μαζί του, νὰ τὴν ἔχη γιὰ ἐνθύμιο. 

 

Ἡ ἀδιάκριτη ἀγάπη ἀχρηστεύει τὰ παιδιά 

 

Ἔχω προσέξει ὅτι τὰ σημερινά παιδιά, ἰδίως αὐτὰ  ποὺ σπουδάζουν, παθαίνουν 

ζημιά ἀπὸ  τὰ σπίτια  τους.  Ἐνῶ  εἶναι  καλά παιδιά,  ἀχρηστεύονται.  Δὲν  σκέφτονται, 

ἔχουν μία ἀναισθησία. Τὰ χαραμίζουν, τὰ χαλοῦν οἱ γονεῖς. Ἐπειδή οἱ γονεῖς πέρασαν 

δύσκολα χρόνια, θέλουν τὰ παιδιά τους νὰ μή στερηθοῦν ἐκεῖνο, νὰ μή στερηθοῦν τὸ 

ἄλλο. Δὲν καλλιεργοῦν τὸ φιλότιμο στὰ παιδιά, ὥστε νὰ χαίρωνται ὅταν στεροῦνται. 

Φυσικά μὲ καλό λογισμό τὸ κάνουν. Τὸ νὰ τὰ στερήσουν ἀπὸ κάτι, χωρίς τὰ παιδιά νὰ 

τὸ καταλαβαίνουν, εἶναι βάρβαρο. Ἀλλά νὰ τὰ βοηθήσουν νὰ ἀποκτήσουν μοναχική 

συνείδηση καὶ μόνα τους νὰ χαίρωνται ποὺ στεροῦνται κάτι,  αὐτὸ  εἶναι πολύ καλό. 

Τώρα μὲ τὴν καλωσύνη τους, μὲ τὴν ἀδιάκριτη καλωσύνη τους, τὰ ἀποβλακώνουν. Τὰ 

συνηθίζουν νὰ τούς τὰ πηγαίνουν ὅλα στὸ χέρι, ἀκόμη καὶ τὸ νερό, γιὰ νὰ διαβάσουν 

καὶ νὰ μή χασομερήσουν, καὶ τὰ ἀχρηστεύουν, καὶ τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια. Ἔπειτα 

τὰ παιδιά, καὶ ὅταν δὲν διαβάζουν, τὰ θέλουν ὅλα στὸ χέρι. Καὶ τὸ κακό ἀρχίζει ἀπὸ 

τὶς μανάδες. «Ἐσύ, παιδί μου, νὰ διαβάσης. Ἐγώ θὰ σοῦ φέρω καὶ τὶς κάλτσες, θὰ σοῦ 

πλύνω  καὶ  τὰ  πόδια.  Πάρε  τὸ  γλυκό,  πάρε  τὸν  καφέ»!  Καὶ  δὲν  καταλαβαίνουν  τὰ 

παιδιά  πόσο  κουρασμένη  εἶναι  ἡ  μάνα  ποὺ  τὰ  προσφέρει  ὅλα  αὐτά,  ἐπειδή  δὲν 

κοπιάζουν.  Μετά  ἀρχίζουν,  μίας  χρήσεως  πιάτα,  μίας  χρήσεως  ροῦχα,  πίτσες  νὰ 

τρῶνε –οὔτε νὰ τὶς τυλίγουν στὸ χαρτί δὲν ξέρουν!... Ἔτσι γίνονται τελείως ἄχρηστοι 

ἄνθρωποι. Βαριοῦνται μετά ποὺ ζοῦν. Τὸ κορδόνι τους νὰ λυθῆ, «μάνα, νὰ μοῦ δέσης 

τὸ  κορδόνι»,  λένε!  Τὸ  πατᾶνε  ἐν  τῷ  μεταξύ!  Τέτοια  παιδιά  τί  προκοπή  νὰ  κάνουν; 

Αὐτὰ   οὔτε γιὰ γάμο οὔτε γιὰ καλογερική κάνουν.  Γι’ αὐτὸ λέω στὶς μητέρες: «Μήν 

ἀφήνετε  τὰ  παιδιά  νὰ  διαβάζουν  ὅλη  μέρα.  Διαβάζουν‐διαβάζουν,  ζαλίζονται.  Νὰ 

κάνουν ἕνα τέταρτο, μισῆ ὥρα διακοπῆ, γιὰ νὰ κάνουν καὶ καμμιά δουλίτσα στὸ σπίτι, 

γιὰ νὰ ξεζαλίζωνται καὶ λίγο». 

Αὐτή ἡ κακή συνήθεια τῶν σημερινῶν νέων μεταφέρεται καὶ στὸν Μοναχισμό. 

Καὶ βλέπετε σὲ Μοναστήρι νὰ εἶναι ἑπτά γραμματεῖς – καὶ ὅλοι μορφωμένοι οἱ νέοι – 

καὶ ὁ παλιότερος μαζί. Παλιά ἦταν ἕνας γραμματεύς, καὶ αὐτός δὲν εἶχε πάει οὔτε δυὸ 

τάξεις στὸ Γυμνάσιο καὶ ἔβγαζε ὅλη τὴν δουλειά. Καὶ τώρα νὰ εἶναι ἑπτά καὶ νὰ εἶναι 

πνιγμένοι  στὴν  δουλειά,  νὰ  μήν  μποροῦν  νὰ  κάνουν  οὔτε  τὰ  πνευματικά  τους,  νὰ 

εἶναι καὶ ὁ παλιός νὰ τούς βοηθάη! 

 

Κανονάρχισμα ἀπὸ σκοτεινές δυνάμεις 
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Τὰ καημένα τὰ παιδιά τὰ καταστρέφουν σήμερα μὲ θεωρίες διάφορες. Γι’ αὐτὸ 

εἶναι  ἀναστατωμένα,  ζαλισμένα.  Ἄλλο  θέλει  νὰ  κάνη  τὸ  παιδί,  ἄλλο  κάνει.  Ἀλλοῦ 

θέλει νὰ πάη, ἀλλοῦ τὸ πάει τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς. Μεγάλη προπαγάνδα γίνεται ἀπὸ 

σκοτεινές δυνάμεις ποὺ κατευθύνουν ὅσα παιδιά δὲν τούς κόβει πολύ τὸ μυαλό. Στὰ 

σχολεῖα μερικοί  δάσκαλοι λένε: «Γιὰ νὰ  ἔχετε πρωτοβουλία,  νὰ μή σέβεστε,  νὰ μήν 

ὑποτάσσεστε  στούς  γονεῖς»,  καὶ  τὰ  ἀχρηστεύουν.  Μετά  τὰ  παιδιά  δὲν  ἀκοῦνε  οὔτε 

γονεῖς οὔτε δασκάλους. Καὶ εἶναι δικαιολογημένα, γιατί νομίζουν πώς ἔτσι πρέπει νὰ 

κάνουν.  Τὰ ὑποστηρίζει  καὶ  τὸ  κράτος,  τὰ κανοναρχοῦν,  τὰ  ἐκμεταλλεύονται  καὶ  οἱ 

ἄλλοι ποὺ δὲν νοιάζονται οὔτε γιὰ Πατρίδα οὔτε γιὰ οἰκογένεια οὔτε γιὰ τίποτε, γιὰ 

νὰ πραγματοποιήσουν τὰ σχέδιά τους. Ἔ, αὐτὸ λίγο‐πολύ ἔχει κάνει πολύ κακό στὴν 

νεολαία σήμερα, πάρα πολύ κακό, μέχρι ποὺ καταλήγουν τὰ παιδιά νὰ ἔχουν ἀρχηγό 

τὸν  διάβολο μὲ  τὰ κέρατα! Ἡ σατανολατρία  ἔχει  ἐξαπλωθῆ πολύ. Ἀκοῦς σὲ μερικά 

κέντρα ὅλη τὴν νύχτα νὰ τραγουδοῦν: «Σατανᾶ, σὲ λατρεύουμε, δὲν θέλουμε τὸν Χρι‐

στό.  Ἐσύ  μας  τὰ  δίνεις  ὅλα».  Φοβερό!  Τί  σᾶς  δίνει  καὶ  τί  σᾶς  παίρνει,  κακόμοιρα 

παιδιά! 

Μικρά παιδιά ἀγριεμένα, μὲ τούς καφέδες, μὲ τὰ τσιγάρα… Ποῦ νὰ δής βλέμμα 

λαμπερό,  Χάρη Θεοῦ στὸ πρόσωπό  τους!  Εἶχε  δίκαιο  ἕνας ἀρχιτέκτων,  ὅταν  εἶπε σὲ 

μία ὁμάδα παιδιῶν ποὺ εἶχε φέρει στὸ Ἅγιον Ὅρος: «Τὰ μάτια μᾶς εἶναι σάν τὰ μάτια 

τοῦ  χαλασμένου  ψαριοῦ».  Εἶχε  ἔρθει  στὸ  Ὅρος  μὲ  καμμιά  δεκαριά  παιδιά,  ἀπὸ 

δεκαοκτώ  μέχρι  εἴκοσι  πέντε  χρονῶν  περίπου.  Ἐπειδή  αὐτός  εἶχε  πάρει  μία 

πνευματική  στροφή,  μετά  λυπόταν  τὰ  παιδιά  ποὺ  ζοῦσαν  ἄσωτη  ζωή.  Κατάφερε 

μερικά,  τὰ  ἔπεισε  καὶ  τούς  ἔβγαλε  τὰ  εἰσιτήρια  νὰ  ἔρθουν  στὸ Ἅγιο Ὅρος. Ἔφευγα 

ἀπὸ  τὸ  Καλύβι  καὶ  μὲ  συνάντησαν  στὸν  δρόμο.  Τούς  λέω:  «Φεύγω  τώρα,  ἀλλὰ  ἄς 

καθήσουμε  λίγο  ἐδῶ»,  καὶ  καθήσαμε  κάπου.  Ἐκείνη  τὴν  ὥρα  ἔρχονταν  καὶ  μερικά 

παιδιά  ἀπὸ  τὴν  Ἀθωνιάδα.  «Καθῆστε  καὶ  ἐσεῖς  λίγο  ἐδῶ»,  λέω.  Κάθησαν  καὶ  αὐτὰ  

ἐκεῖ.  Λέει  ὁ  ἀρχιτέκτων  μετά  στὴν  παρέα  του:  «Παρατηρήσατε  κάτι;».  Ἐκεῖνα 

ἀπόρησαν. «Γιὰ ρίξτε μία ματιά ὁ ἕνας στὸ πρόσωπο τοῦ ἄλλου, λέει, καὶ μετά ρίξτε 

καὶ μία ματιά στὰ ἄλλα παιδιά. Γιὰ δέστε τὰ μάτια τους πῶς γυαλίζουν καὶ δέστε τὰ 

μάτια τὰ δικά μας πῶς εἶναι σάν τὰ μάτια τοῦ χαλασμένου ψαριοῦ». Καὶ πράγματι, 

ὅταν πρόσεξα καὶ  ἐγώ,  ἔτσι ἦταν,  μάτια χαλασμένων ψαριῶν. Θολά,  ἀλλοιωμένα… 

Ἐνῶ  τὰ  μάτια  τῶν  ἄλλων  παιδιῶν  ἔλαμπαν!  Γιατί  τὰ  παιδιά  τῆς  Σχολῆς  κάνουν 

μετάνοιες, κάνουν Ἀκολουθίες. Ὁ ἄνθρωπος καθρεφτίζεται στὰ μάτια. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ 

Χριστός  εἶπε:  «Ὁ  λύχνος  τοῦ  σώματος  ἐστίν  ὁ  ὀφθαλμός»127.  Πόσα  μικρά  παιδιά 

ἔρχονται  στὸ Ἅγιον Ὅρος  ἤ πηγαίνουν σὲ  ἄλλα Μοναστήρια  καὶ  γίνονται  μοναχοί, 

καὶ πάρ΄ ὅλο ποῦ – πῶς νὰ πῆ κανείς; – δὲν ἔχουν καραμέλλες στὰ Μοναστήρια, ἔχουν 

ὅμως  τέτοια  χαρὰ  ποὺ  ἀκτινοβολεῖ  τὸ  πρόσωπό  τους.  Ἐνῶ  στὸν  κόσμο  ἔχουν  ὅ,τι 

θέλουν, ἀλλὰ κόλαση ζοῦν, εἶναι βασανισμένα. 

Μᾶς ἔχουν ἔρθει διάφορα ρεύματα ἀπὸ παντοῦ. Ἀπὸ τὰ ἀνατολικά μέρη ὁ Ἰν‐

δουϊσμός καὶ ἄλλες ἀποκρυφιστικές θρησκεῖες, ἀπὸ τὸν Βορρᾶ ὁ Κομμουνισμός, ἀπὸ 

τὴν Δύση ἕνα σωρό θεωρίες, ἀπὸ τὸν Νότο, ἀπὸ τούς Ἀφρικανούς, μαγεῖες καὶ τόσα 

ἄλλα  καρκινώματα.  Ἕνα  παιδί  χτυπημένο  ἀπὸ  τέτοια  ρεύματα  ἦρθε  μία  μέρα  στὸ 

Καλύβι.  Κατάλαβα  ὅτι  οἱ  προσευχές  τῆς  μάνας  τοῦ  τὸ  ἔφεραν.  Ἀφοῦ  μιλήσαμε 

ἀρκετά,  τοῦ  λέω:  «Κοίταξε,  παλληκάρι  μου,  ἅ  βρής  ἕναν  Πνευματικό  νὰ 

                                                 
127. Λουκ. 11, 34. 
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ἐξομολογηθῆς  καὶ  νὰ  χρισθῆς  καὶ  νὰ  σὲ  βοηθάη  τώρα  στὶς  ἀρχές.  Πρέπει  νὰ  σὲ 

χρίσουν, γιατί ἀρνήθηκες τὸν Χριστό». Ἔκλαιγε τὸ καημένο. «Κάνε προσευχή, Πάτερ, 

μοῦ λέει, γιατί δὲν μπορῶ νὰ τὰ ἀποβάλλω αὐτά. Μοῦ ἔχουν κάνει πλύση ἐγκεφάλου. 

Τὸ καταλαβαίνω ὅτι οἱ προσευχές τῆς μάνας μου μὲ ἔφεραν ἐδῶ». Πόσο βοηθᾶνε οἱ 

προσευχές  τῆς  μάνας!  Ἀχρηστεύονται  τὰ  καημένα,  ὅταν  τὰ  τυλίξουν,  καὶ  μετά  τὰ 

πιάνει  φόβος,  ἄγχος  καὶ  ξεσπᾶνε  στὰ  ναρκωτικά  κ.λπ.  Ἀπὸ  τὸν  ἕναν  γκρεμό  στὸν 

ἄλλον. Ὁ Θεὸς νὰ βάλη τὸ χέρι Του. 

– Γέροντα, συμφέρει νὰ τούς λέη κανεὶς ὅτι εἶναι σατανικά αὐτὰ  τὰ πράγματα; 

– Πῶς δὲν συμφέρει; Ἀλλά θέλει μὲ καλό τρόπο. 

– Πῶς θὰ μπορέσουν τέτοιοι νέοι νὰ γνωρίσουν τὸν Χριστό; 

–  Πῶς  νὰ  γνωρίσουν  τὸν  Χριστό,  ἀφοῦ,  πρίν  γνωρίσουν  τὴν  Ὀρθοδοξία, 

πηγαίνουν στὴν Ἰνδία στούς Γκουροῦδες, κάθονται δυὸ‐τρία χρόνια, ζαλίζονται μὲ τὶς 

μαγεῖες, μαθαίνουν ἐκεῖ ὅτι ὑπάρχει μυστικισμός στὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἔρχονται μετά 

ἐδῶ  καὶ  ζητοῦν  νὰ  δοῦν  φῶτα,  νὰ  ζήσουν  ἀνώτερες  καταστὰσεις  κ.λπ.;  Καὶ  ἅμα 

ρωτήσης: «πόσον καιρό ἔχεις νὰ κοινωνήσης;», «δὲν θυμᾶμαι, λέει, ἄν ἡ μητέρα μου 

μὲ  εἶχε  κοινωνήσει,  ὅταν  ἤμουν  μικρός».  «Ἐξομολογήθηκες  ποτέ;».  «Δὲν  μὲ 

ἀπασχολεῖ αὐτὸ τὸ θέμα». Ἔμ, πῶς θὰ γίνη χωριό ἔτσι; Τίποτε ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία δὲν 

ξέρουν. 

– Γέροντα, καὶ πῶς θὰ βοηθηθοῦν; 

– Ἀπὸ  τὴν  στιγμή ποῦ  λένε  «κατεστημένο»  τὴν Ἐκκλησία,  ὡς  νὰ  βοηθηθοῦν; 

Καταλαβαίνεις πόσο μποροῦμε ἔτσι νὰ συνεννοηθοῦμε! Ὅσοι νέοι ὅμως ἔχουν καλή 

διάθεση βοηθιοῦνται καὶ πλησιάζουν στὴν Ἐκκλησία. 

 

 «Μήν τὰ ἐγγίζετε τὰ παιδιά!». 

 

–  Γέροντα,  τὰ  μικρά  παιδιά  ποῦ  μεγαλώνουν  τώρα  χωρίς  πειθαρχία,  τί  θὰ 

γίνουν; 

–  Ἔχουν  λίγα  ἐλαφρυντικά.  Οἱ  γονεῖς  ποὺ  δὲν  καταλάβαιναν  τὴν  πειθαρχία 

ἀφήνουν τώρα τὰ παιδιά τους μὲ μία ἐλευθερία καὶ τὰ κάνουν τελείως ἀλητάκια. Μία 

κουβέντα  λές,  πέντε  σου  λένε,  καὶ  μὲ  μία  ἀναίδεια!  Αὐτὰ    μπορεῖ  νὰ  γίνουν 

ἐγκληματίες. Σήμερα τὰ ξεβιδώνουν τελείως τὰ παιδιά. Ἐλευθερία! «Μήν τὰ ἐγγίζετε 

τὰ  παιδιά!».Καὶ  τὰ  παιδιά  λένε:  «Ποῦ  θὰ  βροῦμε  ἀλλοῦ  τέτοιο  καθεστώς;». 

Ἐπιδιώκουν  δηλαδή  νὰ  τὰ  κάνουν  ἀνταρτάκια,  νὰ  μή  θέλουν  τούς  γονεῖς,  νὰ  μή 

θέλουν  τούς  δασκάλους,  νὰ  μή  θέλουν  τίποτε,  νὰ  μήν  ἀκοῦν  κανέναν.  Αὐτὸ  τούς 

διευκολύνει στὸν σκοπό τους. Ἄν δὲν τὰ κάνουν ἀνταρτάκια, πῶς μετά τὰ παιδιά θὰ 

τὰ κάνουν ὅλα κομμάτια; Καὶ βλέπεις, τὰ καημένα εἶναι σχεδόν δαιμονισμένα. 

Ἄν στὴν πνευματική  ζωή ἡ  ἐλευθερία δὲν ἀξιοποιήθηκε,  θὰ ἀξιοποιηθῆ στὴν 

κοσμική  ζωή;  Τί  νὰ  τὴν  κάνης  τέτοια  ἐλευθερία;  Εἶναι  καταστροφή.  Γι’  αὐτὸ  καὶ  τὸ 

κράτος  πάει  ὅπως  πάει.  Μποροῦν  οἱ  σημερινοί  ἄνθρωποι  νὰ  ἀξιοποιήσουν  τὴν 

ἐλευθερία ποῦ τούς δίνεται; Ἡ ἐλευθερία, ὅταν οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ τὴν 

ἀξιοποιήσουν στὴν πρόοδο, εἶναι καταστροφή. Ἡ κοσμική ἐξέλιξη μὲ τὴν ἁμαρτωλή 

αὐτή ἐλευθερία ἔφερε τὴν πνευματική σκλαβιά. Ἐλεθερία πνευματική εἶναι ἡ πνευ‐

ματική ὑποταγή στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καὶ βλέπεις, ἐνῶ ἡ ὑπακοή εἶναι ἐλευθερία, ὁ 

πειρασμός  ὅμως ἀπὸ κακία  τὴν παρουσιάζει  σάν σκλαβιά  καὶ ἀντιδροῦν  τὰ παιδιά, 
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ἰδίως τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν δηλητηριασθῆ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἀνταρσίας. ΕἶΝαί, 

φυσικά, καὶ κουρασμένα ἀπὸ τὰ διάφορα συστήματα τοῦ 20ου αἰῶνος, ποὺ δυστυχῶς 

συνέχεια  παραμορφώνουν  τὴν  ὡραία  φύση  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  τὰ  πλάσματά  Του  καὶ  τὰ 

γεμίζουν ἀπὸ ἄγχος καὶ τὰ ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν χαρά, τὸν Θεό. 

Ἐμεῖς ξέρετε τί τραβήξαμε, ὅταν ἀπολυθήκαμε ἀπὸ τὸν στρατό; Ἄν ἦταν τότε 

τὰ  σημερινά  παιδιά,  θὰ  τὰ  εἶχαν  κάνει  ὅλα  γυαλιά‐καρφιά.  Ἦταν  τὸ  1950  ποὺ 

τελείωσε  ὁ  ἀνταρτοπόλεμος.  Ἀπολυθήκαμε  πολλές  κλάσεις  μαζί.  Ἄλλος  εἶχε 

τεσσεράμισι, ἄλλος τέσσερα, ἄλλος τριάμισι χρόνια μέσα στὸν πόλεμο. Καὶ σκεφθῆτε, 

μετά ἀπὸ τόση ταλαιπωρία, φθάνουμε στὴν Λάρισα, πᾶμε στὰ Κέντρα Διερχομένων 

καὶ  τὰ  βρίσκουμε  γεμάτα.  Ὅποτε  πᾶμε  στὰ  ξενοδοχεῖα.  Ἀλλά  καὶ  ἐκεῖ  δὲν  μᾶς 

δέχονταν.  Σοῦ  λέει:  «Στρατός!  Ποῦ  νὰ  μείνη!  Θὰ  λερωθοῦν  οἱ  κουβέρτες!».–ἐνῶ  θὰ 

πληρώναμε. Ἦταν Μάρτιος  μήνας  καὶ  ἔκανε  κρύο!  Εὐτυχῶς  ἕνας  ἀξιωματικός  μας 

ἔσωσε, ἄς εἶναι καλά! Πῆγε, ἔμαθε πότε φεύγουν τὰ τραῖνα, πότε κάνουν μανοῦβρες 

κ.λπ.,  συνεννοήθηκε  καὶ  μᾶς  ἔβαλε  μέσα  στὰ  τραῖνα!  «Τὴν  νύχτα,  λέει,  θὰ  κάνουν 

μανοῦβρες, ἀλλὰ μή φοβηθῆτε,  τὴν τάδε ὥρα τὸ πρωί θὰ ξεκινήσουν». Καὶ ὅλη τὴν 

νύχτα κουνιόνταν. Τελικά ἐρχόμαστε στὴν Θεσσαλονίκη. Μερικοί ποὺ ἦταν ἀπὸ ΄δῶ 

κοντά πῆγαν στὸν τόπο τους. Οἱ ἄλλοι πήγαμε στὰ Κέντρα Διερχομένων, ἀλλὰ ἦταν 

γεμάτα. Πᾶμε στὰ ξενοδοχεῖα, καὶ ἐδῶ τίποτε! Τούς παρακαλάω στὸ ξενοδοχεῖο: «Νὰ 

μοῦ δώσετε μία καρέκλα νὰ καθήσω μέσα καὶ θὰ σᾶς πληρώσω διπλάσιο ἀπὸ ὅ,τι θὰ 

πλήρωνα γιὰ  τὸ  κρεββάτι!».  «Ὄχι,  δὲν  γίνεται!»,  μοῦ  λένε.  Φοβόνταν  μήπως  κανεὶς 

ἔβλεπε ὅτι κρατοῦσαν στὴν καρέκλα στρατιώτη καὶ τούς κατήγγελλε. Καὶ νὰ κάθεσαι 

ἔξω,  νὰ  ἀκουμπᾶς  ὄρθιος  στὸν  τοῖχο,  νὰ  βγάλης  ἔτσι  τὴν  νύχτα!  Καὶ  ἔβλεπες 

στρατιῶτες  νὰ  εἶναι  οἱ  καημένοι  στὸ  πεζοδρόμιο,  ἔξω  ἀπὸ  τὰ  ξενοδοχεῖα, 

ἀκουμπισμένοι στούς τοίχους! Σὲ ὅλα τὰ πεζοδρόμια ὑπῆρχε στρατός, σάν νὰ ἔκαναν 

παρέλαση! Κατάλαβες; Ἄν ἦταν οἱ σημερινοί νέοι θὰ εἶχαν κάψει τὴν Λάρισα, ὅλη τὴν 

Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία! Ἐδῶ, χωρίς νὰ ἔχουν καμμιά δυσκολία σήμερα, καὶ τί 

κάνουν!  καταλήψεις,  καταστροφές…  Καὶ  ἐκεῖνα,  τὰ  καημένα  τὰ  παιδιά,  οὔτε  καν 

εἶχαν λογισμό. Ἐνίωθαν βέβαια μία πικρία, ἀλλὰ χωρίς νὰ ἔχουν λογισμό νὰ κάνουν 

τίποτε τὸ κακό. Καὶ νὰ ἔχουν περάσει ταλαιπωρία μεγάλη ἔξω στὰ χιόνια. Νὰ εἶναι 

σακατεμένοι  ἀπὸ  τὸν  πόλεμο  –  τί  θυσία  οἱ  καημένοι!  –  καὶ  τελικά  τὸ  τελευταῖο 

«εὐχαριστῶ» ἦταν νὰ κοιμηθοῦνε ἔξω! Καὶ κάνω μία σύγκριση, πῶς ἦταν οἱ νέοι τότε 

καὶ ποῦ βρίσκονται σήμερα… Οὔτε πενήντα χρόνια δὲν πέρασαν καὶ πῶς ἄλλαξε ὁ 

κόσμος! 

Ἡ  σημερινή  νεολαία  μοιάζει  μὲ  τὸ  μοσχαράκι  ποὺ  εἶναι  δεμένο  στὸ  λιβάδι  καὶ 

κλωτσάει, τραβάει συνέχεια τὸ σχοινί, βγάζει τὸν πάσσαλο καὶ ἀρχίζει νὰ τρέχη, ἀλλὰ 

σκαλώνει κάπου καὶ περδικλώνεται ἄσχημα καὶ στὸ τέλος τὸ κατασπαράζουν τὰ ἄγρια 

θηρία.  Τὸ φρένο βοηθάει,  ὅταν  εἶναι μικρό  τὸ παιδί.  Τὸ  βλέπεις,  ἀνεβαίνει πάνω στὸν 

τοῖχο καὶ ὑπάρχει φόβος νὰ σκοτωθῆ. «Μή, μή», φωνάζεις, τοῦ δίνεις καὶ κανένα σκαμπί‐

λι. Μετά δὲν σκέφτεται  ὅτι θὰ σκοτωθῆ,  σκέφτεται μή φάη τὸ σκαμπίλι καὶ προσέχει. 

Τώρα δὲν ὑπάρχουν οὔτε στὰ σχολεῖα τιμωρίες οὔτε στὸν στρατό καψώνια. Γι’ αὐτὸ οἱ 

νέοι παιδεύουν τούς γονεῖς καὶ τὸ ἔθνος. Στὸν στρατό παλιά,  ὅσο πιὸ σκληροί ἦταν οἱ 

ἀρχηγοί  στὴν  Ἐκπαίδευση,  τόσο  πιὸ  πολλή  παλληκαριά  ἔδειχναν  οἱ  στρατιῶτες  στὴν 

μάχη. 
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Ὁ νέος ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἕναν πνευματικό ὁδηγό, τὸν ὁποῖο νὰ συμβουλεύεται 

καὶ  νὰ ἀκούη,  γιὰ νὰ πορεύεται μὲ πνευματική ἀσφάλεια,  χωρίς  κινδύνους, φόβους 

καὶ  ἀδιέξοδα.  Κάθε  ἄνθρωπος,  ὅσο  μεγαλώνει,  ὅσο  περνάει  ἡ  ἡλικία  του,  ἀποκτᾶ 

πείρα  καὶ  ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό  του  καὶ  ἀπὸ  τούς  ἄλλους. Ἕνας  νέος  στερεῖται  αὐτήν  τὴν 

πείρα.  Ἕνας  μεγάλος  τὴν  πείρα  ποὺ  ἀπέκτησε  ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό  του  καὶ  ἀπὸ  τούς 

ἄλλους τὴν χρησιμοποιεῖ, γιὰ νὰ βοηθήση τὸν ἄπειρο νέο, γιὰ νὰ μήν κάνη γκάφες. Ὁ 

νέος, ὅταν δὲν ἀκούη, κάνει πειράματα μὲ τὸν ἑαυτό του. Ἐνῶ, ἄν ἀκούση, κέρδος θὰ 

ἔχη.  Εἶχαν  ἔρθει  στὸ  Καλύβι  μερικά  παιδιά  ἀπὸ  μία  χριστιανική  Ὀργάνωση  καὶ 

φώναζαν μὲ μία αὐτοπεποίθηση: «Δὲν ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ κανέναν, θὰ βροῦμε μόνοι 

μας  τὸν  δρόμο  μας!».  Ποιός  ξέρει;  Θὰ  εἶχαν  ζορισθῆ  καὶ  εἶχαν  κατὰ  κάποιο  τρόπο 

ἐπαναστατήσει. Ὅταν ἦταν νὰ φύγουν, μὲ ρώτησαν πῶς νὰ κατεβοῦν στὸν δημόσιο, 

γιὰ νὰ πάρουν τὸν δρόμο γιὰ τὴν Μονή Ἰβήρων. «Ἀπὸ ποῦ θὰ πᾶμε;», λένε. «Καλά, 

βρέ παιδιά,  τούς λέω,  ἐσεῖς  εἴπατε ὅτι θὰ τὸν βρῆτε μόνοι σας τὸν δρόμο,  δὲν  ἔχετε 

ἀνάγκη ἀπὸ κανέναν. Ἔτσι δὲν εἴπατε προηγουμένως; Τουλάχιστον αὐτόν τὸν δρόμο 

καὶ νὰ τὸν χάσετε, λίγο θὰ ταλαιπωρηθῆτε, κάποιον θὰ βρῆτε παρακάτω καὶ θὰ σᾶς 

πῆ:  «Ἀπὸ  ἐδῶ  πάει».  Τὸν  ἄλλον  τὸν  δρόμο  γιὰ  πάνω,  γιὰ  τὸν Οὐρανό,  πῶς  θὰ  τὸν 

βρῆτε  μόνοι  σας  χωρίς  ὁδηγό;».  Ὁ  ἕνας  ἀπὸ  αὐτούς  εἶπε:  «Σάν  νάχη  δίκαιο  ὁ 

Γέροντας». 

 

Νὰ περάσουν οἱ νέοι στὶς ἐξετάσεις τῆς ἁγνότητος 

 

Ἦρθαν δυὸ‐τρεῖς φοιτήτριες σήμερα καὶ μοῦ εἶπαν: «Γέροντα, κάντε προσευχή 

νὰ  περάσουμε  στὶς  ἐξετάσεις».  Καὶ  ἐγώ  τὶς  εἶπα:  «Θὰ  εὐχηθῶ  νὰ  περάσετε  στὶς 

ἐξετάσεις τῆς ἁγνότητος. Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ βασικό. Ὅλα τὰ ἄλλα βολεύονται μετά». 

Καλά  δὲν  τὶς  εἶπα;  Ναί,  εἶναι  μεγάλο  πράγμα  νὰ  βλέπης  στὰ  πρόσωπα  τῶν  νέων 

σήμερα τὴν σεμνότητα, τὴν ἁγνότητα! Πολύ μεγάλο πράγμα! 

Ἔρχονται μερικές κοπέλες οἱ καημένες τραυματισμένες. Ζοῦν ἄτακτα μὲ νέους, 

δὲν καταλαβαίνουν πώς ὁ σκοπός τους δὲν εἶναι καθαρός καὶ σακατεύονται. «Τί νὰ 

κάνω,  Πάτερ;»,  μὲ  ρωτοῦν.  «Ὁ  ταβερνιάρης,  τὶς  λέω,  ἔχει  φίλο  τὸν  μπεκρή,  ἀλλὰ 

γαμπρό δὲν τὸν κάνει στὴν κόρη του. Νὰ σταματήσετε τὶς σχέσεις. Ἄν σᾶς ἀγαποῦν 

πραγματικά, θὰ τὸ ἐκτιμήσουν. Ἄν σᾶς ἀφήσουν, σημαίνει ὅτι δὲν σᾶς ἀγαποῦν καὶ 

θὰ κερδίσετε χρόνο». 

Ὁ  πονηρός  ἐκμεταλλεύεται  τὴν  νεανική  ἡλικία,  ποὺ  ἔχει  ἐπί  πλέον  καὶ  τὴν 

σαρκική  ἐπανάσταση,  καὶ προσπαθεῖ  νὰ καταστρέψη  τὰ παιδιά στὴν  δύσκολη αὐτή 

περίοδο ποὺ περνοῦν.  Τὸ  μυαλό  εἶναι  ἀνώριμο ἀκόμη,  ὑπάρχει  ἀπειρία  μεγάλη  καὶ 

ἀπόθεμα  πνευματικό  καθόλου.  Γι’  αὐτὸ  ὁ  νέος  πρέπει  πάντα  νὰ  αἰσθάνεται  ὡς 

ἀνάγκη  τὶς  συμβουλές  τῶν  μεγαλυτέρων  σ΄  αὐτήν  τὴν  κρίσιμη  ἡλικία,  γιὰ  νὰ  μή 

γλιστρήση στὸν γλυκό κατήφορο τῆς κοσμικῆς κατηφόρας, ποὺ στὴν συνέχεια γεμίζει 

τὴν ψυχή ἀπὸ ἄγχος καὶ τὴν ἀπομακρύνει αἰώνια ἀπὸ τὸν Θεό. 

Καταλαβαίνω ὅτι ἕνα φυσιολογικό παιδί, στὴν νεανική ἡλικία, δὲν εἶναι εὔκολο 

νὰ βρίσκεται σὲ τέτοια πνευματική κατάσταση, ὥστε νὰ μήν κάνη διάκριση, «οὐκ ἔνι 

ἄρσεν  καὶ  θῆλυ»  128.  Γι’  αὐτὸ  καὶ  οἱ πνευματικοί Πατέρες συνιστοῦν νὰ μήν κάνουν 

συντροφιά τὰ ἀγόρια μὲ τὰ κορίτσια, ὅσο καὶ πνευματικά καὶ ἐὰν εἶναι, γιατί ἡ ἡλικία 

                                                 
128. Γάλ. 3, 28. 
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εἶναι τέτοια ποὺ δὲν βοηθάει, καὶ ὁ πειρασμός ἐκμεταλλεύεται τὴν νεότητα. Γι’ αὐτὸ 

συμφερώτερο εἶναι ὁ νέος νὰ θεωρηθῆ ἀκόμη καὶ κουτός ἀπὸ τὰ κορίτσια (ἤ ἡ νέα ἀπὸ 

τὰ ἀγόρια) γιὰ τὴν πνευματική του φρονιμάδα καὶ ἁγνότητα καὶ νὰ σηκώνη καὶ αὐτόν 

τὸν βαρύ σταυρό. Γιατί αὐτός ὁ βαρύς σταυρός κρύβει ὅλη τὴν δύναμη καὶ τὴν σοφία 

τοῦ Θεοῦ καὶ τότε ὁ νέος θὰ εἶναι πιὸ δυνατός ἀπὸ τὸν Σαμψῶν129 καὶ πιὸ σοφός ἀπὸ 

τὸν  σοφό  Σολομώντα130.  Καλύτερα  εἶναι,  ὅταν  βαδίζη,  νὰ  προσεύχεται  καὶ  νὰ  μήν 

κοιτᾶ  δεξιά  καὶ  ἀριστερά,  ἀκόμη  καὶ  ἄν  πρόκειται  νὰ  παρεξηγηθῆ  ἀπὸ  συγγενικά 

πρόσωπα, γιατί δῆθεν τούς περιφρόνησε καὶ δὲν τούς μίλησε, παρά νὰ περιεργάζεται 

καὶ νὰ βλάπτεται καὶ νὰ παρεξηγηθῆ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τούς κοσμικούς ἀνθρώπους ποὺ 

σκέφτονται  ὅλο  πονηρά.  Χίλιες  φορές  καλύτερα  νὰ  φεύγη  σάν  τὸ  ἀγρίμι  ἀπὸ  τούς 

ἀνθρώπους μετά τὸν ἐκκλησιασμό, γιὰ νὰ διατηρήση τὴν πνευματική του φρονιμάδα 

καὶ ὅ,τι ἀπεκόμισε ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμό, παρά νὰ κάθεται καὶ νὰ χαζεύη στὶς γοῦνες 

(ἤ στὶς γραβάτες ἡ νέα) καὶ νὰ ἀγριέψη πνευματικά ἀπὸ τὸ γρατσούνισμα ποὺ θὰ τοῦ 

κάνη ὁ ἐχθρός στὴν καρδιά. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ κόσμος δυστυχῶς ἔχει σαπίσει καὶ, ἀπὸ ὅπου καὶ ἄν περάση 

μία ψυχή ποὺ θέλει νὰ διατηρηθῆ ἁγνή, θὰ λερωθῆ. Μὲ τὴν διαφορά ὅμως ὅτι ὁ Θεὸς 

δὲν θὰ ζητήση τὰ ἴδια μὲ αὐτὰ  ποὺ ζητοῦσε τὴν παλιά ἐποχή ἀπὸ ἕναν Χριστιανό ποὺ 

ἤθελε νὰ διατηρηθῆ ἁγνός. Χρειάζεται ψυχραιμία, καὶ ὁ νέος νὰ κάνη ὅ,τι μπορεῖ, νὰ 

ἀγωνισθῆ,  γιὰ  νὰ  ἀποφεύγη  τὰ  αἴτια,  καὶ  ὁ  Χριστός  μας  θὰ  βοηθήση  ἀπὸ  ἐκεῖ  καὶ 

πέρα. Ὁ θεῖος ἔρως, ἄν φουντώση στὴν ψυχή του, εἶναι τόσο πολύ θερμός ποὺ ἔχει τὴν 

δύναμη νὰ καίη κάθε ἄλλη ἐπιθυμία καὶ κάθε ἄσχημη εἰκόνα. Ὅταν ἀνάψη αὐτή ἡ 

φωτιά,  τότε  αἰσθάνεται  καὶ  τὶς  θεῖες  ἐκεῖνες  ἡδονές,  ποὺ  δὲν  μπορεῖ  κανεὶς  νὰ  τὶς 

συγκρίνη μὲ καμμιά ἄλλη ἡδονή. Ὅταν γευθῆ τὸ οὐράνιο ἐκεῖνο μάννα,  δὲν θὰ τοῦ 

κάνουν καμμιά ἐντύπωση πλέον τὰ ἄγρια ξυλοκέρατα. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ πιάση γερά 

τὸ  τιμόνι  καὶ  νὰ κάνη  τὸν σταυρό  του  καὶ  νὰ μή φοβᾶται. Μετά ἀπὸ  τὸν μικρό  του 

ἀγώνα θὰ λάβη καὶ τὴν οὐράνια τρυφή. Τὴν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ θέλει παλληκαριά, 

καὶ ὁ Θεὸς θαυματουργικά θὰ βοηθήση. 

Μοῦ  εἶχε  διηγηθῆ  ὁ  Γερό‐Αὐγουστίνος131:  Εἶχε  πάει  σάν  ἀρχάριος  σὲ  ἕνα 

Μοναστήρι  στὴν  Ρωσία,  στὴν  πατρίδα  του.  Ἐκεῖ  ἦταν  ὅλοι  σχεδόν  γεροντάκια  καὶ 

ἔστειλαν αὐτόν ὡς διακονητή, γιὰ νὰ βοηθάη ἕναν ὑπάλληλο τῆς Μονῆς στὸ ψάρεμα, 

γιατί  ἡ  Μονή  συντηρεῖτο  ἀπὸ  τὴν  ἁλιεία.  Μία  μέρα  λοιπόν  ἦρθε  ἡ  κόρη  τοῦ 

ὑπαλλήλου καὶ  εἶπε στὸν πατέρα της νὰ πάη γρήγορα στὸ σπίτι γιὰ μία ἐπείγουσα 

δουλειά  καὶ  κάθησε  ἐκείνη  νὰ  βοηθήση.  Ὁ  πειρασμός  ὅμως  τὴν  εἶχε  κυριεύσει  τὴν 

ταλαίπωρη καὶ, χωρίς νὰ σκεφθῆ, ὄρμισε ἐπάνω στὸν δόκιμο μὲ ἁμαρτωλές διαθέσεις. 

Ἐκείνη τὴν στιγμή τὰ ἔχασε ὁ Ἀντώνιος –αὐτὸ ἦταν τὸ κατὰ κόσμον ὄνομά του‐, γιατί 

ἦταν ξαφνικό. Ἔκανε τὸν σταυρό του καὶ εἶπε: «Χριστέ μου, καλύτερα νὰ πνιγῶ παρά 

νὰ  ἁμαρτήσω»καὶ  πετάχτηκε  ἀπὸ  τὴν  ὄχθη  μέσα  στὸ  βαθύ  ποτάμι!  Ἀλλά  ὁ  Καλός 

Θεὸς βλέποντας τὸν μεγάλο ἡρωισμό τοῦ ἁγνοῦ νέου, ποὺ ἐνήργησε σάν νέος Ἅγιος 

Μαρτινιανός132, γιὰ νὰ διατηρηθῆ ἁγνός, τὸν κράτησε ἐπάνω στὸ νερό, χωρίς καν νὰ 

                                                 
129. Βλ. Κρίτ. 15, 14 κ.ε. 
130. Βλ. Γ΄ Βασ. 3, 9‐12. 
131. Βλ. Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ Ἁγιορείτικα, σ. 74‐75. 
132.  Στὸν  βίο  τοῦ Ὅσιου Μαρτινιανοῦ  (ἡ  μνήμη  τοῦ  ἑορτάζεται  στὶς  13  Φεβρουαρίου) 

ἀναφέρεται ὅτι, ὅταν ἀσκήτευε σὲ ἕναν βράχο μέσα στὴν θάλασσα, πλησίασε σ΄ αὐτόν ἐπάνω 
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βραχῆ! «Ἐνῶ πετάχθηκα, μοῦ ἔλεγε, μὲ τὸ κεφάλι κάτω, δὲν κατάλαβα πῶς βρέθηκα 

ὄρθιος  ἐπάνω  στὸ  νερό,  χωρίς  νὰ  βραχοῦν  οὔτε  τὰ  ροῦχα  μου!».Ἐκείνη  τὴν  στιγμή 

ἐνίωσε  καὶ  μία  ἐσωτερική  γαλήνη  μὲ  μία  ἀνέκφραστη  γλυκύτητα,  ποὺ  ἐξαφάνισε 

τελείως  κάθε  λογισμό  ἁμαρτωλό  καὶ  κάθε  ἐρεθισμό  σαρκικό,  ποὺ  τοῦ  εἶχε 

δημιουργήσει  προηγουμένως  μὲ  τὶς  ἄσεμνες  χειρονομίες  της  ἡ  κοπέλα.  Ὅταν  εἶδε 

μετά ἡ κοπέλα ἐπάνω στὸ νερό ὄρθιο τὸν Ἀντώνιο, ἄρχισε νὰ κλαίη μετανοιωμένη γιὰ 

τὸ σφάλμα της καὶ συγκινημένη γιὰ τὸ μεγάλο αὐτὸ θαῦμα. 

Ὁ Χριστός δὲν ζητάει μεγάλα πράγματα, γιὰ νὰ μᾶς βοηθήση στὸν ἀγώνα μας. 

Τιποτένια πράγματα περιμένει ἀπὸ μας. Μοῦ ἔλεγε ἕνας νέος ὅτι πῆγε στὴν Πάτμο 

νὰ προσκυνήση καὶ ὁ πειρασμός τοῦ ἔστησε ἐκεῖ μία παγίδα. Καθώς προχωροῦσε, μία 

τουρίστρια ὅρμησε καὶ τὸν ἀγκαλίασε. Αὐτός τὴν ἔσπρωξε πέρα καὶ εἶπε: «Χριστέ μου, 

ἐγώ  ἦρθα  ἐδῶ  νὰ  προσκυνήσω,  δὲν  ἦρθα  γιὰ  ἔρωτα»καὶ  ἔφυγε.  Τὸ  βράδυ  στὸ 

ξενοδοχεῖο, τὴν ὥρα ποὺ ἔκανε τὴν προσευχή του, εἶδε τὸν Χριστό μέσα στὸ ἄκτιστο 

φῶς.  Εἴδατε  μὲ  ἕνα  σπρώξιμο  τί  ἀξιώθηκε;  Ἄλλος  χρόνια  ἀγωνίζεται  καὶ  κάνει 

ἄσκηση  μεγάλη,  καὶ  ἄν  ἀξιωθῆ  κάτι  τέτοιο!  Καὶ  αὐτός  εἶδε  τὸν  Χριστό,  μόνο  γιατί 

ἀντέδρασε στὸν πειρασμό. Φυσικά αὐτὸ πολύ τὸν δυνάμωσε πνευματικά. Μετά εἶδε 

τὴν Ἁγία Μαρκέλλα, τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, τὸν Ἅγιο Γεώργιο δυὸ‐τρεῖς φορές. Ἦρθε μία 

μέρα καὶ μοῦ λέει: «Κάνε προσευχή, Πάτερ, νὰ δῶ πάλι τὸν Ἅγιο Γεώργιο. Θέλω λίγη 

παρηγοριά, δὲν ἔχω παρηγοριά ἄπ΄ αὐτόν τὸν κόσμο!». 

Καὶ  βλέπεις ἄλλα παιδιά σὲ  τί  κατάσταση φθάνουν!  Εἶχε  ἔρθει μία φορά στὸ 

Καλύβι  ἕνας  νεαρός  μὲ  τὸν  θεῖο  του  ποὺ  ἦταν  ἡλικιωμένος  καὶ  μοῦ  λέει:  «Κάνε 

προσευχή  γιὰ  μία  κοπέλα.  Ἔσπασε  τὴν  σπονδυλική  της  στήλη  σὲ  δυστύχημα. 

Ὁδηγοῦσε  ὁ  πατέρας  της  καὶ  τὸν  πῆρε  ὁ  ὕπνος.  Ἐκεῖνος  σκοτώθηκε  καὶ  ἡ  κοπέλα 

χτύπησε. Νὰ σοῦ δώσω καὶ μία φωτογραφία της». «Δὲν χρειάζεται», λέω. Αὐτός ἐν τῷ 

μεταξύ  ἐπέμενε,  ὅποτε  παίρνω  τὴν  φωτογραφία  καὶ  τί  νὰ  δῶ!  Ἡ  κοπέλα  ἦταν 

ξαπλωμένη  κάτω  καὶ  τὴν  κρατοῦσαν  δύο.  «Τί  τὴν  ἔχει  αὐτός;»,  ρωτάω  τὸν  νεαρό. 

«Φίλη»,  μοῦ  λέει.  «Αὐτός  τί  εἶναι;  Θὰ  τὴν πάρη;».  «Ὄχι,  λέει,  εἶναι  φίλοι».  «Μήν  τὰ 

παρεξηγῆς  τὰ  παιδιά,  μοῦ  λέει  ὁ  θεῖος  του,  ἔτσι  εἶναι  σήμερα  οἱ  νέοι».  «Θὰ  κάνω 

προσευχή,  εἶπα  ἀπὸ  μέσα  μου,  νὰ  διορθωθῆ  ὄχι  ἡ  σπονδυλική  της  στήλη  ἀλλὰ  τὸ 

μυαλό  της  καὶ  τὸ  δικό  σου  τὸ  μυαλό,  χαμένε  ἄνθρωπε».  Ποῦ  εἶναι  ὁ  σεβασμός; 

Ἔπρεπε νὰ τὸν βρίση ὁ θεῖος του. Πνευματικά παιδιά…, νὰ ἔχει Πνευματικό καὶ νὰ 

φθάση  σὲ  τέτοια  κατάσταση!  Ἀκόμη  καὶ  νὰ  τὴν  πάρη,  δὲν  ὑπῆρχε  λόγος  νὰ  εἶναι 

τεντωμένη  ἔτσι  καὶ στούς  δύο καὶ  ὁ ἄλλος νὰ μοῦ  δείχνη  τὴν φωτογραφία! Καὶ  δὲν 

σκέφτεται ὅτι δὲν εἶναι σωστό αὐτὸ τὸ πράγμα. Ἐμένα δὲν μὲ πειράζει, ἀλλὰ δὲν εἶναι 

σωστό.  Τί  οἰκογένεια  θὰ  δημιουργήσουν  αὐτὰ    τὰ  παιδιά;  Ὁ  Θεὸς  νὰ  φωτίση  τὴν 

νεολαία νὰ συνέλθη. 

Παλιά μὲ  τί θυσίες κρατοῦσαν τὴν ἁγνότητά τους οἱ κοπέλες! Θυμᾶμαι, στὸν 

πόλεμο εἶχαν ἀγγαρέψει μερικούς χωρικούς μὲ τὰ ζῶα τους καὶ εἶχαν ἀποκλεισθῆ σὲ 

ἕνα ὕψωμα ἀπὸ τὰ χιόνια. Οἱ κάτω ἀπὸ τὰ χιονισμένα ἔλατα ἔκαναν κάτι ὑπόστεγα 

μὲ  κλωνάρια  ἀπὸ  ἔλατα,  γιὰ  νὰ  προφυλαχθοῦν  ἀπὸ  τὸ  κρύο.  Οἱ  γυναῖκες  πάλι 

                                                                                                                                                                  
σὲ μία σχεδία μία κοπέλα, ἡ ὁποία εἶχε ναυαγήσει καὶ παρακαλοῦσε τὸν Ἅγιο νὰ τὴν σώση 

ἀπὸ  τὴν  θάλασσα.  Ὁ  Ὅσιος  ἀναγκάσθηκε  νὰ  τὴν  τραβήξη  ἔξω  ἀπὸ  τὸ  νερό  καὶ,  ἀφοῦ 

προσευχήθηκε, πήδηξε στὴν θάλασσα. Ἀλλά ἀπὸ θεία Πρόνοια ἦλθαν δελφίνια,  τὸν πῆραν 

ἐπάνω τους καὶ τὸν ἔβγαλαν στὴν στεριά. 
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ἀναγκάσθηκαν  νὰ  προστατευθοῦν  ἀπὸ  συγχωριανούς,  γνωστούς  ἀνθρώπους.  Μία 

κοπέλα καὶ μία γριά ἦταν ἀπὸ κάποιο μακρινό χωριό καὶ ἀναγκάσθηκαν καὶ αὐτές νὰ 

μποῦν  σὲ  ἕνα  ἀπὸ  αὐτὰ    τὰ  ἐλάτινα  ὑπόστεγα.  Ἀλλά  δυστυχῶς  ὑπάρχουν  μερικοί 

ἄπιστοι  καὶ  δειλοί. Οἱ  ὁποῖοι  δὲν συγκλονίζονται ἀκόμη καὶ  ἐν  καιρῶ πολέμου.  Δὲν 

πονᾶνε γιὰ τούς διπλανούς τους ποὺ τραυματίζονται ἤ σκοτώνονται, ἀλλά, ἐὰν βροῦν 

εὐκαιρία, ἐπιδιώκουν ἀκόμη καὶ νὰ ἁμαρτήσουν, γιατί φοβοῦνται μήπως σκοτωθοῦν 

καὶ  δὲν  προλάβουν  νὰ  γλεντήσουν,  ἐνῶ  ἔπρεπε,  τουλάχιστον  ἐν  ὥρα  κινδύνου,  νὰ 

μετανοήσουν.  Ἕνας  σάν  καὶ  αὐτούς  ποὺ  ἐν  καιρῶ  πολέμου,  ὅπως  ἀνέφερα,  δὲν 

σκέφτονται  νὰ  μετανοήσουν,  ἀλλὰ  νὰ  ἁμαρτήσουν,  ἐνοχλοῦσε  τὴν  κοπέλα  τόσο 

ἄσχημα  ποὺ  ἀναγκάσθηκε  νὰ  φύγη.  Προτίμησε  νὰ  ξυλιάση,  ἀκόμη  καὶ  νὰ  πεθάνη 

ἔξω στὰ χιόνια, παρά νὰ χάση τὴν τιμή της. Βλέποντας ἡ καημένη ἡ γριά ὅτι ἔφυγε ἡ 

κοπέλα, ἀκολούθησε καὶ αὐτή τὰ ἴχνη της καὶ τὴν βρῆκε τριάντα λεπτά μακριά, κάτω 

ἀπὸ  ἕνα  μικρό  ὑπόστεγο  ἑνός  ἐξωκκλησιοῦ  τοῦ  Τιμίου  Προδρόμου.  Ὁ  Τίμιος 

Πρόδρομος ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν τίμια κοπέλα καὶ τὴν ὁδήγησε στὸ ἐξωκκλησάκι του 

ποὺ  ἡ  κοπέλα  οὔτε  καν  τὸ  ἤξερε.  Καὶ  στὴν  συνέχεια  τί  ἔκανε  ὁ  Τίμιος Πρόδρομος! 

Παρουσιάσθηκε  σ΄  ἕναν  στρατιώτη133,  στὸν  ὕπνο  του,  καὶ  τοῦ  εἶπε  νὰ  πάη  στὸ 

ἐξωκκλήσι  τοῦ  τὸ  συντομώτερο.  Σηκώνεται  λοιπόν  ὁ  στρατιώτης  καὶ  ξεκινάει  μέσα 

στὴν  φωτισμένη  νύχτα  ἀπὸ  τὰ  χιόνια  καὶ  πάει  στὸ  ἐξωκκλήσι,  ἤξερε  περίπου  ποὺ 

εἶναι. Τί νὰ δή ὅμως! Μία γριά καὶ μία κοπέλα καρφωμένες μέσα στὸ χιόνι μέχρι τὰ 

γόνατα, μελανιασμένες καὶ ξυλιασμένες ἀπὸ τὸ κρύο. Ἄνοιξε ἀμέσως τὸ ἐκκλησάκι, 

μπῆκαν  μέσα  καὶ  συνῆλθαν  κάπως.  Δὲν  εἶχε  τίποτε  ἄλλο  νὰ  τούς  προσφέρη  ὁ 

στρατιώτης παρά τὸ κασκόλ του στὴν γριά καὶ ἀπὸ ἕνα γάντι στὴν καθεμία καὶ  τὶς 

εἶπε νὰ τὸ ἀλλάζουν τὰ χέρια. Τοῦ διηγήθηκαν μετά τὸν πειρασμό ποὺ συνάντησαν. 

«Καλά, λέει στὴν κοπέλα ὁ στρατιώτης, πῶς ἀποφάσισες νὰ φύγης νύχτα, μέσα στὰ 

χιόνια καὶ σὲ ἄγνωστο μέρος;». Καὶ ἐκείνη ἀπάντησε: «Ἐγώ μόνον αὐτὸ μποροῦσα νὰ 

κάνω  καὶ  πίστευα  ὅτι  ὁ  Χριστός  θὰ  μὲ  βοηθοῦσε  ἀπὸ  ἐκεῖ  καὶ  πέρα».  Τότε  ὁ 

στρατιώτης τελείως αὐθόρμητα, ἀπὸ πόνο καὶ ὄχι ἁπλῶς γιὰ νὰ τὶς παρηγορήση, λέει: 

«Τελείωσαν πιά τὰ βάσανά σας. Αὔριο θὰ εἶσθε στὰ σπίτια σας». Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ  

χάρηκαν πολύ καὶ  ζεστὰθηκαν περισσότερο. Καὶ πράγματι,  ξεκίνησαν τὰ Λ.Ὁ.Μ.134, 

ἄνοιξαν τὸν δρόμο καὶ τὴν ἄλλη μέρα τὸ πρωί τὰ στρατιωτικά μεταγωγικά ἦταν ἐκεῖ, 

καὶ  οἱ  καημένες  πῆγαν  στὰ  σπίτια  τους.  Τέτοιες Ἑλληνοποῦλες  ποὺ  εἶναι  ντυμένες 

καὶ  μὲ  θεία  Χάρη  –καὶ  ὄχι  οἱ  ἀπογυμνωμένες  καὶ  ἀπὸ  θεία  Χάρη  –  πρέπει  νὰ 

θαυμάζωνται καὶ νὰ ἐπαινοῦνται. Μετά ἐκεῖνο τὸ κτῆνος –ὁ Θεὸς νὰ μὲ συγχωρήση – 

πῆγε  καὶ  ἀνέφερε  στὸν  Διοικητή  ὅτι  ὁ  τάδε  στρατιώτης  ἔσπασε  τὴν  πόρτα  ἀπὸ  τὸ 

ἐξωκκλήσι  καὶ  ἔβαλε  μέσα  τούς  μεταγωγικούς,  δηλαδή  τὰ  μουλάρια!  Τοῦ  λέει  ὁ 

Διοικητής: «Δὲν πιστεύω αὐτός νὰ ἔκανε τέτοιο πράγμα!».Καὶ τελικά κατέληξε στὴν 

φυλακή. 

 

Ἡ ἀληθινή ἀγάπη πληροφορεῖ τούς νέους 

 

                                                 
133. Ὁ στρατιώτης ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας. Τὸ περιστατικό συνέβη, ὅταν ὑπηρετοῦσε τὴν 

θητεία του, στὸν ἀνταρτοπόλεμο. 
134. Λ.Ο.Μ. = Λόχος Ὀρεινῶν Μεταφορῶν. 
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– Γέροντα, πάντως αὐτοί ποὺ ἤθελαν νὰ καταστρέψουν τὴν κοινωνία, ἐπίασαν 

τὰ θεμέλια, τὶς ρίζες, τὰ παιδιά∙ τὰ κατάστρεψαν. 

– Δὲν θὰ σταθοῦν αὐτά.  Τὸ κακό μόνο τοῦ καταστρέφεται. Στὴν Ρωσία εἶχαν 

καταστρέψει τὰ πάντα καὶ ὅμως μετά ἀπὸ τρεῖς γενιές, βλέπεις τώρα τί γίνεται! Δὲν 

ἀφήνει ὁ Θεός. Οὔτε καὶ τὶς ἁμαρτίες τῶν παιδιῶν τῆς σημερινῆς ἐποχῆς θὰ τὶς κρίνη 

τὸ ἴδιο μὲ τὶς ἁμαρτίες τῶν παιδιῶν τῆς δικῆς μας ἐποχῆς. 

–  Γέροντα,  πῶς συμβαίνει μερικά παιδιά ποῦ  ζοῦν κοσμική  ζωή,  ὅταν  τίθεται 

θέμα πίστεως, νὰ δίνουν πολύ σωστές ἀπαντήσεις; 

– Αὐτὰ  τὰ παιδιά εἶχαν καλή διάθεση, ἀλλὰ δὲν μπόρεσαν νὰ φρενάρουν τὸν 

ἑαυτό  τους  καὶ παρασύρθηκαν.  Γι’  αὐτὸ  δίνουν  τὴν σωστή ἀπάντηση. Θέλω νὰ πῶ, 

ἕνας λ.χ. θέλει νὰ πάρη ἕναν δρόμο∙ τὸν θέλει, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ τὸν τραβήξη. Καὶ 

αὐτόν ποὺ βλέπει νὰ τὸν τραβάη, τὸν ἐκτιμάει. Αὐτούς τούς ἀνθρώπους δὲν θὰ τούς 

ἀφήση ὁ Θεός, γιατί δὲν ἔχουν κακότητα. Θὰ ἔρθη ἡ ὥρα ποὺ θὰ ἔχουν τὴν δύναμη νὰ 

τραβήξουν μπροστὰ. 

–  Πῶς  μπορεῖ,  Γέροντα,  νὰ  πλησιάση  κανεὶς  τούς  νέους  ποῦ  ἔχουν 

παραστρατήσει; 

–  Μὲ  τὴν  ἀγάπη.  Ἄν  ὑπάρχη  ἀληθινή,  ἀρχοντική  ἀγάπη,  ἀμέσως  οἱ  νέοι  τὸ 

πληροφοροῦνται καὶ ἀφοπλίζονται. Ἔρχονται στὸ Καλύβι παιδιά, ἀπὸ χίλιες καρυδιές 

καρύδια,  μὲ  διάφορα προβλήματα.  Τούς καλωσορίζω,  τούς κερνῶ,  τούς μιλῶ,  καὶ σὲ 

λίγο γινόμαστε φίλοι. Ἀνοίγουν τὴν καρδιά τους καὶ δέχονται καὶ τὴν δική μου ἀγάπη. 

Μερικά,  τὰ  κακόμοιρα,  εἶναι  τόσο  στερημένα!  Διψοῦν  γιὰ  ἀγάπη.  Φαίνεται  ἀμέσως 

ποὺ δὲν ἐνίωσαν ἀγάπη οὔτε ἀπὸ μάνα οὔτε ἀπὸ πατέρα∙ δὲν χορταίνουν. Ἔτσι ἅμα 

τὰ πονέσης, ἅμα τὰ ἀγαπήσης, ξεχνοῦν καὶ τὰ προβλήματα, καὶ τὰ ναρκωτικά ἀκόμη, 

φεύγουν  καὶ  οἱ  ἀρρώστιες,  ἀφήνουν  καὶ  τὶς  ἀταξίες  καὶ  ἔρχονται  εὐλαβικοί 

προσκυνητές μετά στὸ Ἅγιον Ὅρος.  Γιατί πληροφοροῦνται κατὰ κάποιον τρόπο τὴν 

ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καὶ βλέπω ἔχουν μία ἀρχοντιά ποὺ σου ραγίζει τὴν καρδιά. Νὰ μή 

δέχωνται μία οἰκονομική βοήθεια, ἐνῶ ἔχουν ἀνάγκη, ἀλλὰ νὰ πιάνουν δουλειά, γιὰ 

νὰ τὰ βγάλουν πέρα καὶ νὰ πᾶνε τὴν νύχτα στὸ σχολεῖο. Αὐτὰ  τὰ παιδιά ἀξίζει νὰ τὰ 

βοηθήση  κανείς.  Στὸν  Νέο  Σιδηροδρομικό  Σταθμό  τῆς  Θεσσαλονίκης  ὑπάρχουν 

σπίτια, ὅπου μένουν πολλά παιδιά μαζί, ἀγόρια καὶ κορίτσια. Σὲ ἕναν χῶρο γιὰ τρεῖς 

ἔμεναν  δεκαπέντε.  Εἶναι  ἀπὸ  διαλυμένες  οἰκογένειες∙  ἄλλα  κλέβουν,  ἄλλα  ἔχουν 

φιλότιμο  καὶ  δὲν  μποροῦν  νὰ  κλέψουν.  Ἀπὸ  χρόνια  ἔλεγα  σὲ  πολλούς  νὰ  τὰ 

πλησιάσουν, νὰ τὰ βοηθήσουν. Εἶχα πεῖ νὰ κάνουν κανέναν Ναό, νὰ τὰ συμμαζεύουν. 

Τώρα ἔχουν κάνει ἕνα ἐκκλησάκι στὸν προστὰτη τῶν σιδηροδρομικῶν Ἀπόστολο καὶ 

Διάκονο Φίλιππο. 

Πάντως ἔχω καταλάβει πώς,  ὅταν μικρός κανεὶς δὲν ἀξιοποιήση τὶς εὐκαιρίες 

ποὺ τοῦ δίνονται, πολλές φορές τὸ ἐκμεταλλεύεται ὁ διάβολος. Γιατί λέει ἡ παροιμία∙ 

«στὴν  βράση  κολλάει  τὸ  σίδερο»;  Οἱ  σιδηρουργοί,  ὅταν  ἤθελαν  νὰ  κολλήσουν  δύο 

σίδερα –μή βλέπετε τώρα ποὺ ἔχουν ὀξυγόνα κ.λπ.‐, ἔβαζαν τὸ σίδερο στὴν φωτιά καὶ 

ἔρριχναν  ζεστό  νερό  καὶ  βόρακα  καὶ,  μόλις  τὸ  ἔβγαζαν  ζεστό  καὶ  πετοῦσε  ἀκόμη 

σπίθες, τάκα‐τάκα κολλοῦσε. Γιατί, ἄν τυχόν κρύωνε, δὲν κολλοῦσε. Τὸ ἴδιο θέλω νὰ 

πῶ  καὶ  ὁ  νέος,  ὅταν  τοῦ  δίνωνται  εὐκαιρίες,  ἄν  ἀδιαφορήση,  μετά  θὰ  ἀρχίση  νὰ 

ἀσχολῆται μὲ τούς ἄλλους, νὰ κρίνη νὰ κατακρίνη, ὅποτε ἀπομακρύνεται ἡ Χάρις τοῦ 

Θεοῦ.  Ἐνῶ,  ὅταν  ἔχη  τὴν  θεία  ζέση,  ἄν  προσέξη,  τότε  κάνει  προκοπή.  Γι’  αὐτὸ  οἱ 
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γονεῖς, ὅσο μποροῦν, νὰ βοηθοῦν τὰ παιδιά, ὅταν εἶναι μικρά. Τὰ παιδιά εἶναι ἄδειες 

κασσέττες. Ἄν γεμίσουν Χριστό, θὰ εἶναι κοντά Τοῦ πάντα. Ἄν ὄχι, εἶναι πιὸ εὔκολο, 

ὅταν  μεγαλώσουν,  νὰ  παραστρατήσουν.  Ἄν  μικρά  βοηθηθοῦν,  καὶ  νὰ  ξεφύγουν 

ἀργότερα λίγο, πάλι θὰ συνέλθουν. Ἄν ποτισθῆ τὸ ξύλο μὲ λάδι, δὲν σαπίζει. Λίγο ἄν 

ποτισθοῦν τὰ παιδιά μὲ εὐλάβεια, μὲ φόβο Θεοῦ, δὲν ἔχουν ἀνάγκη μετά. 
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Κεφάλαιο 4 ‐ Ἡ ἀναίδεια καὶ ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ 

 

Ἡ παρρησία διώχνει τὴν εὐλάβεια 

 

– Γέροντα, ἡ παρρησία ἀπὸ ποῦ προέρχεται; 

– Ἀπὸ τὸ Παρίσι… Ἡ παρρησία εἶναι ἀναίδεια καὶ διώχνει μακριά τὸν φόβο τοῦ 

Θεοῦ  σάν  τὸν  καπνό  ποὺ  βάζουμε  στὶς  μέλισσες,  γιὰ  νὰ  ἀπομακρυνθοῦν  ἀπὸ  τὴν 

κυψέλη. 

– Γέροντα, πῶς θὰ ἀποφύγω τὴν παρρησία; 

– Νὰ νιώθεις τὸν ἑαυτό σου κάτω ἀπὸ ὅλους. Χρειάζεται ταπείνωση πολλή. Σάν 

μικρότερη ποὺ εἶσαι, νὰ ἔχης σὲ ὅλες τὶς ἀδελφές σεβασμό καὶ εὐλάβεια. Νὰ λές τὸν 

λογισμό σου ταπεινά καὶ ὄχι νὰ δείχνης ὅτι τὰ ξέρεις ὅλα. Τότε θὰ σὲ χαριτώνη ὁ Θεὸς 

καὶ θὰ κάνης προκοπή. Ἡ παρρησία στὸν ὑποτακτικό εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός του, 

γιατί  διώχνει  τὴν  εὐλάβεια.  Συνήθως  στὴν  παρρησία  ἐπακολουθεῖ  ἡ  ἀνταρσία  καὶ 

ἕπεται ἡ ἀναισθησία καὶ ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὶς μικρές ἁμαρτίες στὴν ἀρχή,  τὶς ὁποῖες 

σιγά‐σιγὰ   συνηθίζει  κανεὶς  καὶ  τὶς  βλέπει μετά φυσιολογικές∙ ἀλλὰ ἀνάπαυση στὸ 

βάθος  τῆς  ψυχῆς  δὲν  ὑπάρχει  παρά  μόνον  ἄγχος.  Οὔτε  καὶ  μπορεῖ  νὰ  καταλάβη  ὁ 

ἄνθρωπος τί ἔχει, γιατί ἡ καρδιά ἐξωτερικά εἶναι γλιτσιασμένη καὶ δὲν αἰσθάνεται τὶς 

στραβοξυλιές ποὺ κάνει. 

– Τί σχέση ἔχει, Γέροντα, ἡ ἁπλότητα μὲ τὴν παρρησία; 

–  Ἄλλο  πράγμα  εἶναι  ἡ  ἁπλότητα  ἄλλο  ἡ  παρρησία.  Ἡ  ἁπλότητα  ἔχει  καὶ 

εὐλάβεια μέσα της καὶ κάτι τὸ παιδικό. Ἡ παρρησία ἔχει θράσος. 

Καὶ  στὴν  εὐθύτητα  πολλές  φορές  μπορεῖ  νὰ  ὑπάρχη  ἀναίδεια.  Μέσα  στὴν 

εὐθύτητα καὶ μέσα στὴν ἁπλότητα πολλές φορές κρύβεται πολλή ἀναίδεια, ὅταν δὲν 

προσέχη  ὁ  ἄνθρωπος.  Λέει:  «Ἐγώ  εἶμαι  εὐθύς  χαρακτήρας»ἤ  «ἐγώ  εἶμαι  ἁπλός»καὶ 

μιλάει μὲ ἀναίδεια, χωρίς νὰ τὸ καταλαβαίνη. Ἄλλο ὅμως ἁπλότητα ἄλλο ἀναίδεια. 

– Τί εἶναι, Γέροντα, ἡ πνευματική συστολή; 

– Πνευματική συστολή εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν καλή ἔννοια. Ὁ φόβος 

αὐτός, τὸ σφίξιμο αὐτό, φέρνει ἀγαλλίαση, στὰζει μέλι στὴν καρδιά∙ πνευματικό μέλι! 

Βλέπεις,  ἕνα  μικρό  παιδάκι  ποὺ  εἶναι  συνεσταλμένο  σέβεται  τὸν  πατέρα  του, 

συμμαζεύεται,  καὶ  ἀπὸ  τὴν  πολλή  συστολή  δὲν  κοιτάζει  τὸν  πατέρα  του.  Πάει  νὰ 

ρωτήση  κάτι,  κοκκινίζει!  Αὐτὸ  εἶναι  γιὰ  νὰ  τὸ  βάλης  στὸ  εἰκονοστὰσι.  Ἄλλο  παιδί 

σκέφτεται: «Πατέρας μου εἶναι»καὶ τεντώνεται μπροστὰ του ἀπρόσεκτα, μὲ θράσος. 

Καὶ  ὅταν  θέλη  κάτι,  ζητάει  μὲ  ἀπαίτηση  νὰ  τοῦ  τὸ  δώσουν,  χτυπάει  τὰ  πόδια  τοῦ 

κάτω, ἀπειλεῖ. 

Σὲ  μία  οἰκογένεια  καλή  τὰ  παιδιά  κινοῦνται  ἐλεύθερα. Ὑπάρχει  ὁ  σεβασμός, 

χωρίς τὰ παιδιά νὰ εἶναι κουμπωμένα∙ δὲν ὑπάρχει στρατιωτική πειθαρχία. Χαίρονται 

τὸν  πατέρα  τους,  τὴν  μάνα  τους,  καὶ  ἐκεῖνοι  τὰ  χαίρονται.  «Ἡ ἀγάπη  δὲν  γνωρίζει 

ἐντροπή»,  λέει  ὁ Ἀββάς  Ἰσαάκ135. Ἔχει  θάρρος,  μὲ  τὴν  καλή  ἔννοια. Ἔχει  εὐλάβεια, 

σεβασμό  μέσα  τῆς  αὐτή  ἡ  ἀγάπη∙  νικάει  δηλαδή  τὸν  φόβο.  Ἕνας  ἔχει  συστολή, 

διστὰζει,  ἀλλὰ  καὶ  φοβᾶται,  γιατί  δὲν  ἔχει  τὴν  πραγματική  συστολή.  Ἄλλος  ἔχει 

συστολή,  ἀλλὰ  δὲν  φοβᾶται,  γιατί  ἔχει  τὴν  πραγματική,  τὴν  πνευματική  συστολή. 

                                                 
135. Βλ. Ἰσαάκ Σύρου, Ἀσκητικά, Λόγος ΝΗ΄, σ. 236. 
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Ὅταν εἶναι πνευματική ἡ συστολή, αἰσθάνεται κανεὶς χαρά. Τὸ παιδάκι λ.χ. ἀγαπάει 

τὸν πατέρα καὶ τὴν μάνα του μὲ παρρησία, κατὰ κάποιον τρόπο∙ δὲν φοβᾶται μήν τὸ 

χτυπήσουν. Παίρνει τὸ καπέλλο τοῦ πατέρα του, καὶ ἀξιωματικός νὰ εἶναι, τὸ πετάει 

καὶ  χαίρεται. Ἔχει  τὴν  καλή ἁπλότητα∙  δὲν  ἔχει  τὴν ἀναίδεια. Νὰ  ξεχωρίσουμε  τὴν 

ἁπλότητα  ἀπὸ  τὴν  ἀναίδεια.  Ἄν  λείψη  ὁ  σεβασμός,  ἡ  συστολή,  φθάνουμε  στὴν 

παρρησία, στὴν ἀναίδεια. Καὶ ἀκοῦς μετά τὴν κοπέλα νὰ κάθεται ξαπλωμένη καὶ νὰ 

λέη: «Μάνα, φέρε μου ἕνα ποτήρι νερό! Κρύο νὰ εἶναι!... Ά, δὲν εἶναι κρύο. Κρύο σου 

εἶπα  νὰ  μοῦ  φέρης».  Ἔτσι  ξεκινοῦν  καὶ  φθάνουν  ὕστερα  καὶ  λένε:  «Καὶ  γιατί  ἡ 

γυναίκα νὰ φοβᾶται  τὸν ἄνδρα;»136. Μέσα στὸν φόβο ὅμως ὑπάρχει  ὁ σεβασμός καὶ 

μέσα  στὸν  σεβασμό  ὑπάρχει  ἡ  ἀγάπη.  Κάτι  ποὺ  τὸ  σέβομαι,  τὸ  ἀγαπῶ  κιόλας,  καὶ 

κάτι  ποὺ  τὸ  ἀγαπῶ,  τὸ  σέβομαι.  Ἡ  γυναίκα  νὰ  σέβεται  τὸν  ἄνδρα.  Ὁ  ἄνδρας  νὰ 

ἀγαπᾶ  τὴν  γυναίκα.  Ἀλλά  τώρα  ἰσοπεδώνουν  τὰ  πάντα  καὶ  διαλύονται  μετά  οἱ 

οἰκογένειες, γιατί πιάνουν τὸ Εὐαγγέλιο ἀνάποδα. «Πρέπει ἡ γυναίκα νὰ ὑπακούη», 

λέει ὁ ἄνδρας. Μά, ἄν δὲν ἔχης ἀγάπη, δὲν μπορεῖς οὔτε ἕνα γατί νὰ ὑποτάξης. Ἄν δὲν 

ἔχης ἀγάπη, ὁ ἄλλος δὲν πληροφορεῖται, καὶ οὔτε ἕνα ποτήρι νερό δὲν μπορεῖς νὰ τοῦ 

ζητήσης νὰ σοῦ φέρη. Ὅταν κανεὶς σέβεται τὸν ἄλλον, τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό τοῦ σέβεται, 

ἀλλὰ τὸν ἑαυτό του δὲν τὸν ὑπολογίζει. Ὁ σεβασμός πρὸς τὸν ἄλλον ἔχει φιλότιμο. 

Ἐνῶ, ὅταν προσέχη κανεὶς τὸν ἑαυτό του, αὐτὸ δὲν ἔχει φιλότιμο. 

 

Σεβασμός στούς μεγαλυτέρους 

 

– Μερικές φορές, Γέροντα, μιλῶ ἄσχημα στούς μεγαλυτέρους. Καταλαβαίνω ὅτι 

σφάλλω καὶ τὸ ἐξομολογοῦμαι. 

–  Ἀφοῦ  τὸ  καταλαβαίνεις  καὶ  τὸ  ἐξομολογεῖσαι,  σιγά‐σιγὰ    θὰ  σιχαθῆς  τὸν 

ἑαυτό σου, μὲ τὴν καλή ἔννοια, θὰ ταπεινωθῆς, καὶ τότε θὰ ἔρθη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ 

θὰ φύγη αὐτή ἡ κακή συνήθεια.  

– Γέροντα, καμμιά φορὰ λέω ἀστεία καὶ πειράζω τὶς ἀδελφές ἀπὸ ἀγάπη, ἀλλὰ 

φοβᾶμαι τὴν παρρησία. 

– Ἐσύ εἶσαι μικρή∙ δὲν κάνει! Συνήθως σὲ μία οἰκογένεια οἱ μεγάλοι πειράζουν 

καὶ  παίζουν  τούς  μικρούς  καὶ  ὄχι  οἱ  μικροί  τους  μεγάλους.  Ἔτσι  χαίρονται  καὶ  οἱ 

μικροί, χαίρονται καὶ οἱ μεγάλοι. Δὲν ταιριάζει ἕνας μικρός νὰ πειράζη τὸν παπποὺ ἤ 

τὴν γιαγιά. Φαντάζεσαι νὰ πηγαίνη τὸ παιδάκι στὰ καλά καθούμενα νὰ γαργαλεύη 

τὸν πατέρα του στὸν λαιμό; Ἄλλο ὅταν ὁ μεγάλος τσυγκλάη τὸν μικρό, καὶ ὁ μικρός 

χαίρεται καὶ κινεῖται μὲ μία καλή ἄνεση. Ἔτσι γίνεται ὁ μεγάλος μικρός καὶ χαίρονται 

καὶ οἱ δύο. 

– Γέροντα, ὅταν πῶ τὴν γνώμη μου σὲ ἕναν μεγαλύτερο γιὰ κάτι ποὺ μου λέει ὁ 

λογισμός ὅτι δὲν εἶναι σωστό καὶ ἀντιδράση, πρέπει τότε νὰ συμφωνήσω; 

–  Ὄχι,  νὰ  μή  συμφωνῆς  στὸ  κακό.  Νὰ  λές  τὸ  σωστό  ἀλλὰ  μὲ  καλό  τρόπο. 

«Μήπως νὰ τὸ κάνουμε ἔτσι; Σάν λογισμό σου τὸ λέω». Ἤ νὰ λές: «Ἔχω αὐτόν τὸν 

λογισμό». Τότε γίνεσαι μαγνήτης καὶ  ἑλκύεις τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι μερικοί ποὺ 

ἀπὸ  συνήθεια  καὶ  ὄχι  ἀπὸ  πρόθεση  νὰ  ποῦν  τὴν  γνώμη  τούς  μιλοῦν  μὲ  παρρησία. 

Πάντως,  ὅπως  καὶ  νὰ  εἶναι,  χρειάζεται  σεβασμός  στὸν  μεγαλύτερο.  Ἀλλά  καὶ  ὁ 

μεγάλος  τὸν  θέλει  κατὰ  κάποιον  τρόπο  τὸν  σεβασμό.  Καὶ  ἄν  ἔχη  καὶ  ἐλαττώματα, 

                                                 
136. Βλ. Ἔφ. 5, 33. 
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ἔχει ὅμως καὶ τὰ καλά του∙ ἔχει μία πείρα κ.λπ. Ἐσύ, ὅταν σὲ ρωτοῦν, πές τὸν λογισμό 

σου ταπεινά καὶ μὲ σεβασμό, χωρίς νὰ πιστεύης μέσα σου ὅτι εἶναι ἔτσι ὅπως τὸ λές 

ἐσύ,  γιατί  ὁ  ἄλλος  μπορεῖ  νὰ  ξέρη  κάτι  ἄλλο  ποὺ  ἐσύ  δὲν  τὸ  ξέρεις  ἤ  δὲν  τὸ 

σκέφθηκες.  Ὅταν  κανεὶς  εἶναι  μικρός,  τότε,  ἄν  λ.χ.  ἀκούση  μία  συζήτηση  γιὰ  ἕνα 

θέμα καὶ σκεφθῆ κάτι ποὺ νομίζει ὅτι εἶναι πιὸ σωστό, ἄν πρόκειται γιὰ συνομήλικο, 

πρέπει νὰ πῆ: «Μοῦ πέρασε ὁ λογισμός». Ἄν πρόκειται γιὰ μεγαλύτερο στὴν ἡλικία, 

πρέπει νὰ πῆ: «Μοῦ πέρασε ἕνας βλάσφημος λογισμός». Καὶ τὸ σωστό νὰ πῆ κανείς, 

εἶναι ἀναίδεια, ἄν δὲν ἔχη ἁρμοδιότητα. 

– Ὅταν λέτε μεγαλύτερο, ἐννοεῖτε στὰ χρόνια ἤ στὴν πνευματική ζωή; 

–  Κυρίως  στὰ  χρόνια.  Γιατί,  βλέπεις,  καὶ  ἕνας  ποὺ  εἶναι  σὲ  προχωρημένη 

πνευματική κατάσταση, σέβεται ἕναν μεγαλύτερό του. 

–  Εἶναι φυσιολογικό,  Γέροντα,  νὰ σέβεται κανεὶς περισσότερο  ἕναν μικρότερο 

καὶ πιὸ προοδευμένο πνευματικά ἀπὸ ἕναν μεγαλύτερο καὶ λιγώτερο προοδευμένο; 

– Ὄχι, δὲν εἶναι σωστή τοποθέτηση αὐτή. Ὅ,τι καὶ ἄν εἶναι ὁ μεγάλος, πρέπει 

νὰ τὸν σεβασθῆς γιὰ τὴν ἡλικία. Τὸν μεγαλύτερο θὰ τὸν σεβασθῆς γιὰ τὴν ἡλικία καὶ 

τὸν  μικρότερο  γιὰ  τὴν  εὐλάβεια.  Ὅταν  ὑπάρχη  σεβασμός,  ὁ  μικρός  σέβεται  τὸν 

μεγάλο καὶ ὁ μεγάλος τὸν μικρό. Μέσα στὸν σεβασμό εἶναι ἡ ἀγάπη. Ὁ Ἀπόστολος 

Παῦλος λέει: «Τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὴν τιμήν τὴν τιμήν»137. 

– Ἄν κάνουν παρατήρηση οἱ μικροί στούς μεγάλους, εἶναι κακό; 

–  Αὐτὸ  εἶναι  τὸ  τυπικό  της  νέας  γενιᾶς.  Ἀλλά  ἡ  Γραφή  λέει  «ἔλεγξον  τὸν 

ἀδελφόν σου»138,  δὲν λέει «ἔλεγξον τὸν πατέρα σου». Οἱ σημερινοί νέοι  ἔχουν λόγο, 

ἔχουν  τὸ  ἀντάρτικο,  δίχως  νὰ  τὸ  καταλαβαίνουν.  Τὴν  θεωροῦν  φυσιολογική  αὐτήν 

τὴν  συμπεριφορά.  Μιλοῦν  μὲ  ἀναίδεια  καὶ  σοῦ  λένε:  «Τὸ  εἶπα  ἁπλά».  Ἔχουν 

ἐπηρεασθῆ ἀπὸ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου τὸ ἀλήτικο, ποὺ δὲν σέβεται τίποτε. Δὲν 

ὑπάρχει  σβεασμός  στὴν  συμπεριφορά  τοῦ  μικροῦ  πρὸς  τὸν  μεγάλο  καὶ  δὲν  τὸ 

καταλαβαίνουν πόσο κακό εἶναι αὐτό. Ὅταν ὁ μικρός λέη κατεστημένο τὸν σεβασμό 

στὸν  μεγάλο,  γιὰ  νὰ  ἔχη  δῆθεν  προσωπικότητα,  τί  περιμένεις;  Χρειάζεται  πολλή 

προσοχή.  Τὸ  κοσμικό  πνεῦμα,  τὸ  σύγχρονο,  λέει:  «Μήν  ἀκοῦτε  τούς  γονεῖς,  τούς 

δασκάλους  κ.λπ.».  Γι’  αὐτὸ  τὰ  μικρότερα  παιδιά  γίνονται  χειρότερα  τώρα. 

Μεγαλύτερη  ζημιά  παθαίνουν  ἰδίως  ἐκεῖνα  τὰ  παιδιά  ποὺ  οἱ  γονεῖς  τους  δὲν 

καταλαβαίνουν  τί  κακό  τὰ  κάνουν  μὲ  τὸ  νὰ  τὰ  θαυμάζουν  καὶ  νὰ  τὰ  θεωροῦν 

σπουδαία, ὅταν μιλοῦν μὲ ἀναίδεια. 

Εἶχαν  ἔρθει  στὸ  Καλύβι  δυὸ  ξαδελφάκια  ὀκτώ‐ἐννιά  χρονῶν  μὲ  τὸν  πατέρα 

τους.  Τὰ  πῆρα  τὸ  ἕνα  δεξιά,  τὸ  ἄλλο  ἀριστερά.  Ἦταν  ἐκεῖ  καὶ  ἕνας  γνωστός  μου 

ζωγράφος, πολύ καλό παιδί καὶ καλλιτέχνης∙ σὲ ἕνα λεπτό, τάκ‐τάκ, τὸν ζωγραφίζει 

τὸν ἄλλον. «Διονύση, τοῦ λέω, ζωγράφισε τὰ παιδιά ἔτσι ὅπως καθόμαστε μαζί». «Γιὰ 

νὰ δοῦμε, λέει, ἄν τὰ καταφέρω, γιατί κουνιοῦνται». Ἔβγαλε μία κόλλα καὶ ἄρχισε νὰ 

ζωγραφίζη. Πετιέται τὸ ἕνα καὶ λέει: «Γιὰ νὰ δοῦμε, βρέ βλάκα, τί θὰ φτιάξης!».καὶ νὰ 

εἶναι  κόσμος  μπροστὰ!  Ὁ  νέος  δὲν  ταράχτηκε  καθόλου.  «Αὐτὰ    εἶναι  τὰ  σημερινά 

παιδιά, Πάτερ!».,  μοῦ λέει  καὶ  συνέχισε  νὰ  ζωγραφίζη. Ἐμένα μου ἀνέβηκε  τὸ αἷμα 

στὸ κεφάλι. Καὶ ὁ πατέρας του σάν νὰ μή συνέβαινε τίποτε! Νὰ λένε ἔτσι σὲ ἄνθρωπο 

τριάντα χρονῶν καὶ ὁ ἄνθρωπος νὰ κάθεται καὶ νὰ ζωγραφίζη! Ἀναίδεια, ἀσέβεια καὶ 

                                                 
137. Ρωμ. 13, 7. 
138. Βλ. Ματθ. 18, 15. 
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πόσα  ἄλλα!...  Φοβερό!  Ἄντε  τώρα  κάποιο  ἀπὸ  αὐτὰ    τὰ  παιδιά  νὰ  θελήση  νὰ  γίνη 

καλόγερος.  Πόση  δουλειά  χρειάζεται,  γιὰ  νὰ  γίνη  αὐτὸ  τὸ  παιδί  σωστός  μοναχός! 

Ὅταν οἱ μανάδες δὲν τὰ προσέχουν, καταστρέφονται τὰ παιδιά. Ὅλη ἡ βάση εἶναι οἱ 

μανάδες.  Στὴν  Ρωσία,  ἄν ἄλλαξε  κάτι,  εἶναι  γιατί  οἱ  μανάδες  κρυφά  κράτησαν  τὴν 

πίστη, τὴν εὐλάβεια καὶ βοήθησαν τὰ παιδιά. Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχει καὶ λίγο προζύμι 

ἀπὸ χριστιανικές οἰκογένειες, ἀλλιῶς θὰ ἤμασταν χαμένοι. 

– Ἄν αὐτὰ  τὰ παιδάκια, Γέροντα, ποῦ μεγαλώνουν ἔτσι, θελήσουν ἀργότερα νὰ 

ἀλλάξουν ἤ νὰ γίνουν μοναχοί, μποροῦν; 

– Ἄν πιστέψουν ὅτι δὲν εἶναι καλό αὐτὸ ποὺ ἔκαναν, θὰ τὰ βοηθήση ὁ Χριστός. 

Δηλαδή,  ἄν  μπή  ἡ  καλή  ἀνησυχία  στὸν  ἄνθρωπο,  ἔληξε.  Ἀλλά,  ὅταν  νομίζουν  ὅτι 

ἔχουν δίκαιο καὶ λένε γιὰ τὸν ἡγούμενο ἤ τὴν ἡγουμένη: «Τί, δικτάτορα ἔχουμε ἐδῶ; 

Ποῦ  ἀκούσθηκε  αὐτὸ  στὴν  ἐποχή  μας;»,  πῶς  νὰ  διορθωθοῦν;  Φθάνουν  μερικά 

καλογέρια σὲ σημεῖο νὰ μοῦ λένε τέτοιες χαζομάρες. 

Σιγά‐σιγὰ   χάνεται τελείως ὁ σεβασμός. Ἔρχονται στὸ Καλύβι νέα παιδιά καὶ 

τὰ περισσότερα κάθονται μὲ τὸ ἕνα πόδι πάνω στὸ ἄλλο καὶ οἱ γέροι δὲν ἔχουν ποὺ νὰ 

καθήσουν. Ἀλλά, ἐνῶ βλέπουν ὅτι τὰ κούτσουρα εἶναι πιὸ πέρα, βαριοῦνται νὰ πᾶνε 

δυὸ βήματα νὰ τὰ μεταφέρουν, γιὰ νὰ καθήσουν. Πρέπει ἐγώ νὰ τὰ φέρω. Καὶ ἐνῶ μὲ 

βλέπουν ποὺ τὰ κουβαλάω, δὲν ἔρχονται νὰ τὰ πάρουν. Νερό θέλουν νὰ πιοῦν καὶ δὲν 

πηγαίνουν μόνα τους νὰ πάρουν. Πρέπει ἐγώ νὰ τούς φέρω καὶ δεύτερο κύπελλο. Ὄχι, 

ἀλήθεια, μοῦ κάνει ἐντύπωση∙ κοτζάμ παλληκάρια∙  ἔρχονται παρέα τριάντα ἄτομα, 

μὲ βλέπουν νὰ φέρνω μία κάσα λουκούμια καὶ ἕνα μπετόνι νερό, νὰ κουβαλῶ καὶ τὰ 

κύπελλα,  γιὰ  νὰ  τούς  βολέψω,  νὰ  κουτσαίνω,  καὶ  νὰ  μήν  κουνιοῦνται,  καὶ  νὰ 

σηκώνεται νὰ μὲ βοηθήση ἕνας ταξίαρχος, ποὺ ἔχει μπαρουτοκαπνισθῆ. Νομίζουν ὅτι 

ὅπως πᾶνε σὲ ἕνα ἑστιατόριο ἤ σὲ ἕνα ξενοδοχεῖο καὶ πάει τὸ γκαρσόν, ἔτσι καὶ στὸ 

Καλύβι  θὰ  ἔρθη  τὸ  γκαρσόν.  Πέντε‐ἔξι  φορές  ἔχω  κάνει  τὸ  ἑξῆς:  κάνω  τὸν  κόπο, 

φέρνω τὸ νερό καὶ τὸ χύνω μπροστὰ τους. «Ἐγώ νὰ σᾶς φέρω τὸ νερό, παλληκάρια, 

τούς λέω, ἀλλὰ δὲν σᾶς βοηθάει αὐτό!». 

Στὰ  ἀστικά  αὐτοκίνητα  βλέπεις  μικρά  παιδιά  νὰ  κάθωνται  καὶ  οἱ  γέροι  νὰ 

στέκωνται ὄρθιοι. Νέοι νὰ κάθωνται μὲ τὸ ἕνα πόδι πάνω στὸ ἄλλο καὶ μεγάλοι νὰ 

σηκώνωνται, γιὰ νὰ δώσουν τὴν θέση τους σὲ ἕναν γέρο. Οἱ νέοι δὲν τὴν δίνουν. «Τὴν 

πλήρωσα, λένε, τὴν θέση»καὶ κάθονται χωρίς νὰ ὑπολογίζουν κανέναν. Παλιότερα τί 

πνεῦμα  ὑπῆρχε!  Οἱ  γυναῖκες  κάθονταν  στὰ  σοκάκια  δεξιά  καὶ  ἀριστερά  καὶ,  ὅταν 

περνοῦσε  ὁ  παπάς  ἤ  ἕνας  ἡλικιωμένος,  σηκώνονταν  καὶ  αὐτὸ  μάθαιναν  καὶ  στὰ 

παιδιά τους. 

Πόσες  φορές  ἀγανακτῶ!  Νὰ  εἶναι  ἡλικιωμένοι,  σοβαροί  ἄνθρωποι  καὶ  μὲ 

ἀξιώματα καὶ νὰ βλέπης κάτι παιδιά μὲ μία ἀναίδιεα νὰ διακόπτουν τὴν συζήτηση, νὰ 

λένε  χαζομάρες  καὶ  νὰ  τὸ  θεωροῦν  κατόρθωμα.  Τὰ  κάνω  νόημα  νὰ  σταματήσουν, 

τίποτε.  Πρέπει  νὰ  τὰ  κάνης  ρεζίλι,  γιὰ  νὰ  σταματήσουν∙  ἀλλιῶς  δὲν  γίνεται!  Σὲ 

κανένα Πατερικό δὲν γράφει νὰ μιλοῦν ἔτσι οἱ νέοι. Τὸ Γεροντικό λέει, «εἶπε Γέρων», 

δὲν  λέει  «εἶπε  νέος».  Παλιά  οἱ  μικροί  δὲν  μιλοῦσαν  μπροστὰ  στούς  μεγάλους  καὶ 

χαίρονταν ποὺ  δὲν μιλοῦσαν. Οὔτε  κάθονταν  ἐκεῖ  ποὺ  κάθονταν  οἱ  μεγάλοι.  Εἶχαν 

μία συστολή, μία εὐλάβεια,  κοκκίνιζαν, ὅταν μιλοῦσαν σὲ ἕναν μεγαλύτερο. Καὶ ἄν 

μιλοῦσε  κανένα  παιδί  ἄσχημα  στούς  γονεῖς  του,  δὲν  θὰ  ἔβγαινε  στὴν  ἀγορά  ἀπὸ 

ντροπή. Καὶ στὸ Ἅγιον Ὅρος, ἄν δὲν εἶχε ἄσπρα γένια κανείς, δὲν ἔμπαινε στὸν χορό 
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νὰ ψάλη. Τώρα βλέπεις καὶ δόκιμοι μαζεύονται καὶ προδόκιμοι!... Τέλος πάντων, ἀλλὰ 

τουλάχιστον νὰ μάθουν νὰ κινοῦνται μὲ σεβασμό καὶ εὐλάβεια. 

Καὶ  βλέπεις  μαθητή  τῆς  Ἀθωνιάδος  νὰ  λέη  στὸν  Σχολάρχη,  ποὺ  εἶναι  καὶ 

Δεσπότης:  «Ἅγιε  Σχολάρχα,  θὰ  μιλήσουμε  ἴσος  πρὸς  ἴσον».  Ἐκεῖ  φθάνουν!  Καὶ  τὸ 

κακό  εἶναι  ποῦ  σου  λέει:  «Γιατί,  τί  εἶπα;  Δὲν  τὸ  καταλαβαίνω».  Δὲν  λέει:  «Μὲ 

συγχωρῆτε,  ἔχει  εὐλογία νὰ πῶ ἕναν λογισμό; Μπορεῖ  νὰ  εἶναι καὶ ἀνοησία»,  ἀλλὰ 

ἕνα  καὶ  ἕνα  σάν  νὰ  μή  συμβαίνη  τίποτε:  «Ἡ  γνώμη  σου  καὶ  ἡ  γνώμη  μου». 

Κατάλαβες;  Αὐτὸ  τὸ  πνεῦμα  δυστυχῶς  μπῆκε  καὶ  στὴν  πνευματική  ζωή  καὶ  στὸν 

Μοναχισμό. Ἀκοῦς δόκιμους μοναχούς νὰ λένε: «Ἐνῶ τοῦ τὸ εἶπα τοῦ Γέροντα, δὲν μὲ 

καταλαβαίνει!  Ἐπανειλημμένως  τοῦ  τὸ  εἶπα».  «Καλά,  πῶς  τὸ  λές  αὐτὸ  τὸ 

«ἐπανειλημμένως»;  Ἔτσι  εἶναι  σάν  νὰ  λές:  «Δὲν  διορθώθηκε  ὁ  Γέροντας»».  «Γιατί, 

λέει,  δὲν μπορῶ νὰ ἐκφέρω τὴν γνώμη μου;».  Εἶναι νὰ τινάζεσαι στὸν ἀέρα μὲ κάτι 

τέτοια. Καὶ στὸ τέλος σου λέει: «Σενοχωρέθηκες; Μὲ συγχωρῆς». Νὰ τὸν συγχωρήσω 

ὄχι Γι’ αὐτὰ  ποὺ εἶπε, ἀλλὰ γιατί ἀνέβηκε τὸ αἷμα στὸ κεφάλι μου! 

 

Φθάνουν νὰ κρίνουν καὶ τὸν Θεό 

 

– Γέροντα, στὴν νέα γενιά ὑπάρχει αὐτή ἡ τάση νὰ κρίνουν τούς πάντες καὶ τὰ 

πάντα ἤ ἔτσι ἦταν πάντοτε; 

– Ὄχι, παλιά δὲν ἦταν ἔτσι∙ αὐτὸ εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς. Τώρα δὲν φθάνει 

ποὺ κρίνουν λαϊκούς, ὅλους τους πολιτικούς καὶ τούς ἐκκλησιαστικούς, ἀλλὰ κρίνουν 

καὶ Ἁγίους καὶ φθάνουν νὰ κρίνουν καὶ τὸν Θεό. «Ὁ Θεός, λένε, στὸ τάδε θέμα ἔτσι 

ἔπρεπε  νὰ  ἐνεργήση∙  δὲν  ἐνήργησε  σωστὰ.  Αὐτὸ  ὁ  Θεὸς  δὲν  ἔπρεπε  νὰ  τὸ  κάνη»! 

Ἀκοῦς κουβέντα; «Βρέ, παιδί μου, ἐσύ θὰ πῆς;». «Γιατί; Λέω τὴν γνώμη μου», σοῦ λέει 

καὶ δὲν καταλαβαίνει πόση ἀναίδεια ἔχει αὐτό. Τὸ κοσμικό πνεῦμα ἔχει καταστρέψει 

πολλά  καλά πράγματα.  Προχωράει  τὸ  κακό  σὲ  ἄσχημη  κατάσταση,  σὲ  βλασφημία. 

Κρίνουν  τὸν Θεό  καὶ  οὔτε  τούς  πειράζει  ὁ  λογισμός  ὅτι  εἶναι  βλασφημία.  Εἶναι  καὶ 

μερικοί ποὺ ἔχουν μπόι καὶ, ἄν ἔχουν καὶ λίγη λογική, ἀρχίζουν: «Αὐτός εἶναι γιὰ μία 

χούφτα, ἐκεῖνος περπατάει στραβά, ὁ ἄλλος κάνει ἔτσι»καὶ δὲν ὑπολογίζουν κανέναν. 

Ἦρθε μία φορά στὸ Καλύβι ἕνας καὶ μοῦ λέει: «Ὁ Θεὸς δὲν ἔπρεπε αὐτὸ νὰ τὸ 

κάνη ἔτσι». «Ἐσύ, τοῦ λέω, μπορεῖς νὰ κρατήσης μία πετρούλα στὸν ἀέρα; Αὐτὰ   τὰ 

ἀστέρια  ποὺ  βλέπεις,  δὲν  εἶναι  μπίλιες  ποὺ  γυαλίζουν.  Εἶναι  ὁλόκληροι  ὄγκοι  ποὺ 

κινοῦνται ἰλιγγιωδῶς καὶ συγκρατοῦνται, χωρίς νὰ ἐκτροχιάζωνται». «Αὐτό, κατὰ τὴν 

γνώμη  μου,  δὲν  ἔπρεπε  νὰ  γίνη  ἔτσι»,  ξαναλέει.  Ἀκοῦς  κουβέντα!  Μά  ἐμεῖς  θὰ 

κρίνουμε τὸν Θεό; Μπῆκε ἡ λογική καὶ  ἔλειψε ἡ  ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. Καὶ ἄν τοῦ 

πῆς  τίποτε,  σοῦ  λέει:  «Μὲ  συγχωρῆς,  τὴν  γνώμη  μου  εἶπα∙  δὲν  μπορῶ  νὰ  πῶ  τὴν 

γνώμη μου;». Τί ἀκούει ὁ Θεὸς ἀπὸ ἐμᾶς! Εὐτυχῶς ποὺ δὲν μᾶς παίρνει τοῖς μετρητοῖς. 

Στὴν Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρεται ὅτι εἶπε ὁ Θεὸς στούς Ἰσραηλίτες139: «Διῶξτε 

τούς Χαναναίους ἀπὸ τὴν χώρα τελείως». Γιὰ νὰ τὸ πῆ ὁ Θεός, κάτι ἤξερε. Ἀλλά αὐτοί 

εἶπαν:  «Δὲν  εἶναι  πολύ  φιλάνθρωπο  αὐτό.  Ἄς  τούς  ἀφήσουμε∙  ἄς  μήν  τούς 

ἐξοντώσουμε». Μετά ὅμως παρασύρθηκαν στὴν ἀνηθικότητα, στὴν εἰδωλολατρία, καὶ 

                                                 
139. Βλ. Δεύτ. 7, 2 κ.ε. 
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θυσίαζαν τὰ παιδιά τους στὰ εἴδωλα, ὅπως λέει στὸν Ψαλμό140. Ὁ Θεὸς γιὰ ὅ,τι κάνει 

κάτι ξέρει. Καὶ λένε μερικοί μὲ ἀναίδεια: «Γιατί νὰ κάνη τὴν κόλαση ὁ Θεός;». Ἀρχίζει 

ἡ κρίση καὶ ἀπὸ  ΄κεῖ καὶ πέρα δὲν ἔχει κανεὶς πνευματική κατάσταση, δὲν ἔχει λίγη 

Χάρη Θεοῦ, γιὰ νὰ καταλάβη λίγο πιὸ βαθιά, νὰ καταλάβη δηλαδή γιὰ ποιό λόγο ὁ 

Θεὸς ἔκανε κάτι. Τὸ «γιατί;»εἶναι κρίση, ὑπερηφάνεια, ἐγωισμός. 

 

 – Μερικά παιδιά, Γέροντα, ρωτοῦν: «Γιατί ἔπρεπε νὰ σταυρωθῆ ὁ Χριστός; Δὲν 

μποροῦσε νὰ σώση ὁ Θεὸς τὸν κόσμο μὲ ἄλλον τρόπο;».  

– Ἐδῶ τὸν ἔσωσε μὲ τέτοιο τρόπο καὶ δὲν συγκινοῦνται οἱ ἄνθρωποι, ποῦ νὰ τὸν 

ἔσωζε μὲ ἄλλον τρόπο! Εἶναι καὶ μερικοί ποὺ λένε: «Ὁ Θεὸς δὲν ἔπαθε τίποτε. Ὁ Υἱός 

θυσιάστηκε». Ἕνας πατέρας, γιὰ μένα, θὰ προτιμοῦσε νὰ θυσιασθῆ ὁ ἴδιος, παρά νὰ 

θυσιασθῆ τὸ παιδί του. Πιὸ ὀδυνηρό εἶναι γιὰ ἕναν πατέρα νὰ θυσιασθῆ τὸ παιδί τοῦ 

παρά ὁ ἴδιος. Ἀφοῦ δὲν καταλαβαίνουν τί θὰ πῆ ἀγάπη, τί νὰ πῆς; 

Ἄλλος μου  εἶπε: «Ὁ Ἀδάμ  εἶχε  δύο παιδιά,  τὸν Ἄβελ καὶ  τὸν Κάιν. Μετά ποῦ 

βρέθηκε ἡ γυναίκα γιὰ τὸν Κάιν;». Ἄν διαβάση ὅμως κανεὶς στὴν Παλαιά Διαθήκη, θὰ 

δή ὅτι ὁ Ἀδάμ «ἐγέννησεν υἱούς καὶ θυγατέρας»141 μετά τὸν Σήθ. Ὁ Κάιν142 εἶχε φύγει 

στὰ βουνά μετά τὸν φόνο τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ δὲν ἤξερε ὅτι ἡ γυναίκα ποὺ πῆρε ἦταν 

ἀδελφή του. Τὰ οἰκονόμησε ἔτσι ὁ Θεός, νὰ εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ μία φυλή, γιὰ νὰ 

μήν ὑπάρχη ἡ κακία καὶ τὸ ἔγκλημα. Νὰ λένε: «Ἀπὸ τούς  ἴδιους γονεῖς εἴμαστε, τὸν 

Ἀδάμ καὶ τὴν Εὕα», γιὰ νὰ φρενάρεται ἡ κακία ἡ ἀνθρώπινη. Πάρ΄ ὅλα αὐτά, βλέπεις 

τί κακία ὑπάρχει σήμερα! 

Τί  τραβάω  μὲ  μερικούς  τέτοιους  ποὺ  ἔρχονται  στὸ  Καλύβι!  Τούς  λέω:  «Μὲ 

πονάει  τὸ  κεφάλι  καὶ  δὲν  ἔχω  ἀσπιρίνη».  Μετά  φεύγουν  καὶ  στενοχωρημένοι.  Δὲν 

καταλαβαίνουν  γιατί  τούς  λέω  ὅτι  μὲ  πονάει  τὸ  κεφάλι  μου  καὶ  λένε:  «Τόσο  κόπο 

κάναμε καὶ μᾶς λέει ὅτι πονάει τὸ κεφάλι του!».Ἄλλοι μὲ ρωτοῦν: «Νὰ σοῦ φέρουμε 

μία ἀσπιρίνη;».  

 

Ἡ ἀναίδεια διώχνει τὴν θεία Χάρη 

 

Χρειάζεται  πολλή  προσοχή.  Ἡ  ἄτακτη  καὶ  ἀπρόσεκτη  συμπεριφορά  εἶναι 

ἐμπόδιό της θείας Χάριτος. Ἡ ἔλλειψη τοῦ σεβασμοῦ εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο γιὰ 

νὰ πλησιάση ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ὅσο ἀτίθασα εἶναι τὰ παιδιά, τόσο ἐγκαταλείπονται 

ἀπὸ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ κοσμική ἐλευθερία ἐδίωξε ὄχι μόνον τὴν εὐλάβεια ἀλλὰ 

καὶ  τὴν  κοσμική  εὐγένεια.  Ἔρχονται  ἐκεῖ  στὸ  Καλύβι  μερικά  παιδιά  καὶ  φωνάζουν 

στὸν πατέρα  τους: «Ἔ,  πατέρα,  ἔχεις  τσιγάρα;  τελείωσαν τὰ δικά μου». Ποῦ πρῶτα; 

Καὶ νὰ κάπνιζε κανένα, θὰ κάπνιζε κρυφά. Τώρα σάν νὰ μή συμβαίνη τίποτε! Πῶς νὰ 

μήν  ἀπογυμνωθοῦν  μετά  τελείως  ἀπὸ  τὴν  θεία  Χάρη;  Σήμερα  κοπέλες  βρίζουν  τὰ 

ἀδέλφια  τους,  ἐπειδή  θρησκεύουν,  μπροστὰ  στὸν  πατέρα  καὶ  τὴν  μητέρα  μὲ  τόσο 

βρώμικες κουβέντες, καὶ ὁ πατέρας δὲν λέει τίποτε. Σηκώθηκαν τὰ μαλλιά μου, ὅταν 

τὸ ἄκουσα. Παραμιλοῦσα, ὅταν ἔμεινα μόνος. 

                                                 
140.  Βλ. Ψαλμ.  105,  37:  «Καὶ  ἔθυσαν  τούς  υἱούς  αὐτῶν  καὶ  τάς  θυγατέρας  αὐτῶν  τοῖς 

δαιμονίοις». 
141. Γέν. 5, 4. 
142. Βλ. Γέν. 4, 14‐15. 
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Τὸ  κοσμικό  περιβάλλον  καὶ  οἱ  κοσμικοί  γονεῖς  καταστρέφουν  τὰ  παιδιά.  Τὸ 

περιβάλλον  ἐπιδρᾶ  πολύ.  Λίγα  παιδιά  εἶναι  ποὺ  ἔχουν  συστολή  καὶ  φιλότιμο.  Τὰ 

περισσότερα παιδιά ποὺ εἶναι ἄγρια, εἶναι γιατί φέρονται μὲ ἀναίδεια. Πολλοί γονεῖς 

μου φέρνουν τὰ παιδιά τους καὶ μοῦ λένε: «Πάτερ,  τὸ παιδί μου ἔχει δαιμόνιο». Καὶ 

βλέπω  ὅτι  τὰ  παιδιά  δὲν  ἔχουν  δαιμόνιο  –Θεὸς  φυλάξοι!  Λίγα  εἶναι  τὰ  παιδιά  ποὺ 

ἔχουν  δαιμόνιο.  Ὅλα  τὰ  ἄλλα  ἔχουν  μία  ἐξωτερική  δαιμονική  ἐπήρεια.  Δηλαδή  τὸ 

δαιμόνιο τὰ κάνει κουμάντο ἄπ΄ ἔξω∙ δὲν εἶναι μέσα τους, ἀλλὰ τὴν δουλειά του καὶ 

ἄπ΄ ἔξω τὴν κάνει. Καὶ ἀπὸ ποῦ ξεκινάει; Ἀπὸ τὴν ἀναίδεια. Ὅταν τὰ παιδιά μιλοῦν 

μὲ  ἀναίδεια  στούς  μεγαλυτέρους,  διώχνουν  τὴν  Χάρη  τοῦ  Θεοῦ.  Καὶ  ὅταν  φύγει  ἡ 

Χάρις  τοῦ Θεοῦ,  ἔρχονται  τὰ  ταγκαλάκια  καὶ  τὰ παιδιά ἀγριεύουν,  κάνουν ἀταξίες. 

Ἐνῶ  τὰ  παιδιά  ποὺ  ἔχουν  εὐλάβεια,  σεβασμό,  ἀκοῦν  τούς  γονεῖς,  τούς  δασκάλους, 

τούς μεγαλυτέρους, δέχονται συνέχεια τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχουν τὴν εὐλογία Του. 

Τὰ σκεπάζει  ἡ Χάρις  τοῦ Θεοῦ. Ἡ πολλή  εὐλάβεια στὸν Θεό,  μὲ  τὸν πολύ σεβασμό 

στούς μεγαλυτέρους, φέρνει τὴν πολλή θεία Χάρη στὶς ψυχές καὶ τὶς χαριτώνει, μέχρι 

ποὺ προδίδονται ἀπὸ τὴν θεία λάμψη τῆς Χάριτος. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δὲν πηγαίνει στὰ 

εὐλαβικά παιδιά. Καὶ τὰ παιδιά ποὺ ἔχουν σεβασμό, εὐλάβεια φαίνονται. Ἔχουν ἕνα 

βλέμμα  ποὺ  ἀκτινοβολεῖ!  Καὶ  ὅσο  πιὸ  πολύ  σεβασμό  ἔχουν  στούς  γονεῖς,  στούς 

μεγαλυτέρους γενικά, τόσο δέχονται τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Ὅποιος  ὅμως  ἀρχίζει:  «Ὄχι,  θέλω  ἐκεῖνο,  θέλω  τὸ  ἄλλο»,  μὲ  μία  ἀπαίτηση, 

αὐτός θὰ γίνη ἀντάρτης, θὰ γίνη διάβολος. Γιατί καὶ ὁ Ἑωσφόρος ἤθελε νὰ βάλη τὸν 

θρόνο τοῦ πάνω ἀπὸ τὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Νὰ δῆτε, ὅλα τὰ παιδιά ποὺ τούς κάνουν τὰ 

θελήματα  γίνονται  ἀνταρτάκια.  Ἐὰν  δὲν  ματανοήσουν  τὰ  παιδιά  αὐτά,  γιὰ  νὰ 

ἀπαλλαγοῦν  ἀπὸ  τὸ  κακό  κύμα  ποὺ  τὰ  χτυπάει,  καὶ  συνεχίσουν  νὰ  φέρωνται  μὲ 

ἀναίδεια, τότε – Θεὸς φυλάξοι! – γίνεται διπλή ἐγκατάλειψη καὶ φθάνουν σὲ σημεῖο 

νὰ μιλοῦν ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν Θεό ἄσχημα, καὶ τότε πιά κουμαντάρονται ἀπὸ τὰ κακά 

πνεύματα. 

 

 «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου»143 

 

Ποῦ  ἔχουν φθάσει σήμερα  τὰ παιδιά! Δὲν σηκώνουν οὔτε  ἕναν λόγο. Ποῦ νὰ 

σηκώσουν ξύλο! Δὲν ἔχουν σεβασμό∙ ἔχουν πολύ ἐγωισμό καὶ πολλά νεῦρα. Κάνουν 

κατάχρηση  τῆς  ἐλευθερίας.  Τὸ  παιδί  λέει  στούς  γονεῖς  του:  «Θὰ  σᾶς  πάω  στὴν 

Ἀστυνομία». Πρόσφατα, παιδί δεκαπέντε χρονῶν ποὺ ἔκανε μία πολύ μεγάλη ἀταξία 

καὶ ὁ πατέρας τοῦ ἔδωσε ἕνα σκαμπίλι, πῆγε καὶ τοῦ ἔκανε μήνυση καὶ δίκασαν τὸν 

πατέρα. Ὁ πατέρας τὴν ὥρα τῆς δίκης εἶπε: «Μὲ ἀδικεῖτε, γιατί, ἄν δὲν ἔδινα τότε τὸ 

σκαμπίλι,  θὰ ἔκλειναν τὸ παιδί μου στὴν φυλακή. Δὲν θὰ πονούσατε  ἐσεῖς,  ἐγώ θὰ 

πονοῦσα».  Πιάνει  λοιπόν  τὸ  παιδί,  τοῦ  δίνει  δύο  σκαμπίλια  καὶ  λέει:  «Γι’  αὐτὰ    τὰ 

σκαμπίλια νὰ μὲ δικάσετε, ὄχι γιὰ κεῖνο. Τώρα βάλτε μὲ στὴν φυλακή, γιατί στὰ καλά 

καθούμενα τὸ χτύπησα». 

Θέλω νὰ πῶ. Ἐκεῖ ἔχουν φθάσει τὰ παιδιά. Αὐτή ἡ νοοτροπία ὑπάρχει σήμερα. 

Παλιά οἱ γονεῖς μᾶς μάλωναν, ἔδιναν καὶ κανένα σκαμπίλι, ἀλλὰ δὲν μᾶς περνοῦσε 

κακός λογισμός. Δεχόμασταν καὶ τὸ ξύλο σάν τὸ χάδι, χωρίς νὰ ἀντιδράσουμε, χωρίς 

νὰ ἐξετάσουμε ἄν φταίγαμε πολύ ἤ λίγο. Πιστεύαμε ὅτι καὶ τὸ ξύλο γιὰ τὸ καλό μας 

                                                 
143. Εξ. 20, 12. 
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ἦταν.  Ξέραμε  ὅτι  οἱ  γονεῖς  μᾶς  ἀγαποῦσαν  καὶ  πότε  μᾶς  χάιδευαν,  πότε  μᾶς 

φιλοῦσαν, πότε μᾶς ἔδιναν σκαμπίλι. Γιατί καὶ τὸ σκαμπίλι καὶ τὸ χάδι καὶ τὸ φίλημα 

τῶν γονέων, ὅλα –πῶς νὰ τὸ κάνεις; –  εἶναι ἀπὸ ἀγάπη. Ὅταν οἱ γονεῖς δέρνουν τὰ 

παιδιά τους, ὑποφέρει ἡ καρδιά τους. Ὅταν τὰ παιδιά τρῶνε τὸ σκαμπιλάκι, πονάει τὸ 

μάγουλο.  Ἑπομένως  μεγαλύτερος  εἶναι  ὁ  πόνος  τῆς  καρδιᾶς  ἀπὸ  τὸν  πόνο  στὸ 

μάγουλο. Ἡ μητέρα, ὅ,τι καὶ ἄν κάνη στὰ παιδιά της, εἴτε τὰ μαλώση εἴτε τὰ δείρη εἴτε 

τὰ χαϊδέψη, ὅλα ἀπὸ ἀγάπη τὰ κάνει καὶ ὅλα ἀπὸ τὴν ἴδια μητρική καρδιά βγαίνουν. 

Ὅταν ὅμως τὰ παιδιά δὲν τὸ καταλαβαίνουν αὐτὸ καὶ μιλοῦν μὲ ἀναίδεια, ἀντιδροῦν 

καὶ πεισμώνουν, τότε διώχνουν τὴν θεία Χάρη ἀπὸ μέσα τους, καὶ ἑπόμενο εἶναι νὰ 

δεχθοῦν μετά τὴν ἀνάλογη δαιμονική ἐπίδραση. 

– Γέροντα, δὲν ὑπάρχουν καὶ ἀνεπρόκοποι γονεῖς; 

– Ναί, ἀλλὰ ἐκεῖνα τὰ παιδιά ποὺ ἔχουν τέτοιους γονεῖς τὰ βοηθάει ὁ Θεός. Δὲν 

εἶναι ἄδικος ὁ Θεός. Οἱ ἄγριες γκορτσιές εἶναι γεμάτες γκόρτσια. Ἐκεῖ στὸν δρόμο γιὰ 

τὸ Καλύβι μου εἶναι μία ἄγρια κορομηλιά. Φύλλα δὲν φαίνονται, γιατί εἶναι γεμάτη 

κορόμηλα.  Σπάζουν  τὰ  κλωνάρια  ἀπὸ  τὸν  καρπό.  Οἱ  ἥμερες,  πάρ΄  ὅλο  ποὺ  τὶς 

ραντίζουν, δὲν δίνουν καθόλου καρπό. 

 

Χάσμα γενεῶν 

 

Ὁ κόσμος ἔγινε τρελλοκομεῖο. Τὰ μικρά παιδιά κοιμοῦνται τὰ μεσάνυχτα, ἐνῶ 

πρέπει νὰ κοιμοῦνται μὲ  τὸ ἡλιοβασίλεμα.  Εἶναι κλεισμένα στὶς πολυκατοικίες,  στὰ 

μπετά  καὶ  μπαίνουν  στὸ  πρόγραμμα  τῶν  μεγάλων.  Τί  νὰ  κάνουν  τὰ  παιδιά,  τί  νὰ 

κάνουν καὶ οἱ γονεῖς; Ἔρχονται τὰ παιδιά καὶ μοῦ λένε: «Δὲν μᾶς καταλαβαίνουν οἱ 

γονεῖς». Ἔρχονται οἱ γονεῖς καὶ μοῦ λένε: «Δὲν μᾶς καταλαβαίνουν τὰ παιδιά μας». 

Ἔχει  δημιουργηθῆ  χάσμα  ἀνάμεσα  στούς  γονεῖς  καὶ  τὰ  παιδιά.  Γιὰ  νὰ  ἐξαλειφθῆ, 

πρέπει  οἱ  γονεῖς  νὰ  ἔρθουν  στὴν  θέση  τῶν  παιδιῶν  καὶ  τὰ  παιδιά  στὴν  θέση  τῶν 

γονέων.  Καὶ  ἄν  τώρα  τὰ  παιδιά  δὲν  παιδεύουν  τούς  γονεῖς,  καὶ  τὰ  παιδιά  τούς 

ἀργότερα δὲν θὰ τούς παιδεύουν. Ἐνῶ ἄν τώρα δὲν ἀκοῦν καὶ παιδεύουν τούς γονεῖς, 

καὶ  τὰ  δικά  τους  παιδιά  ἀργότερα  θὰ  τούς  βασανίζουν,  γιατί  θὰ  λειτουργήσουν  οἱ 

πνευματικοί νόμοι. 

–  Γέροντα,  μερικά παιδιά λένε ὅτι  ἔχουν βλαφτῆ ἀπὸ  τὴν ἀγάπη τῶν γονέων 

τους. 

– Δὲν ἔχουν δίκαιο. Ὅταν τὸ παιδί ἔχη φιλότιμο, δὲν βλάπτεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη 

τῶν  γονέων.  Ἄν  ἐκμεταλλεύτεται  τὴν  ἀγάπη  τους,  θὰ  καταστραφῆ.  Ἄν  τὸ  παιδί 

βλάπτεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῶν γονέων, στὴν οὐσία τὸ παιδί εἶναι βλαμμένο. Ἐνῶ θὰ 

ἔπρεπε  νὰ  εὐγνωμονῆ  τὸν  Θεό  γιὰ  τούς  γονεῖς,  γιὰ  τὴν  ἀγάπη  τους,  ἐκεῖνο 

στενοχωριέται, γιατί τοῦ δείχνουν καλωσύνη, ἐνῶ ἄλλα παιδιά δὲν ἔχουν γονεῖς! Τί νὰ 

πῆς!  Ὅταν  ἕνα  παιδί  δὲν  ἀναγωνρίζη  τούς  γονεῖς  σάν  εὐεργέτες  του  καὶ  δὲν  τούς 

ἀγαπάη  –καὶ  ἕνας  λόγος  παραπάνω  ὅταν  οἱ  γονεῖς  ἔχουν  φόβο  Θεοῦ  –  πῶς  εἶναι 

δυνατόν  νὰ  σέβεται  καὶ  νὰ  ἀγαπάη  τὸν Θεό,  τὸν  μεγάλο  του  εὐεργέτη  καὶ Πατέρα 

ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ποῦ εἶναι πολύ δύσκολο νὰ τὸ καταλάβη στὴν παιδική ἡλικία; 
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Κεφάλαιο 5 ‐ Ἐσωτερική ἀταξία καὶ ἐξωτερική ἐμφάνιση 

 

Οἱ καημένοι οἱ κοσμικοί ντύνονται ὅπως εἶναι μέσα τους 

 

– Δῶστε μου, Γέροντα, μία εὐχή. 

– Εὔχομαι νὰ γίνης πνευματικό καρναβάλι σάν τὴν Ἁγία Ἰσιδώρα144 τὴν σαλή∙ 

νὰ ἀποκτήσης τὴν καλή ὑποκρισία. Βλέπεις, οἱ καημένοι οἱ κοσμικοί γιορτάζουν κάθε 

μέρα  τὴν  κοσμική  τους  ὑποκρισία  καὶ  ντύνονται  ὅπως  εἶναι  μέσα  τους.  Παλιά, 

καρναβάλια γίνονταν οἱ ἄνθρωποι μία φορά τὸν χρόνο, μόνον τὶς Ἀποκριές. Τώρα οἱ 

περισσότεροι συνέχεια καρναβάλια εἶναι. Δηλαδή, παλιά ἔβλεπε κανεὶς καρναβάλια 

μία ἑβδομάδα, μόνον τὶς Ἀποκριές. Τώρα βλέπει κάθε μέρα… Καθένας ντύνεται ὅπως 

τοῦ  λέει  ὁ  λογισμός!  Ἔχουν  γίνει  τελείως  παράξενοι.  Παλάβωσαν!  Λίγοι  εἶναι  οἱ 

συμμαζεμένοι  ἄνθρωποι,  οἱ  σεμνοί,  εἴτε  ἄνδρες  εἴτε  γυναῖκες  εἴτε  παιδιά.  Ἰδίως  οἱ 

γυναῖκες εἶναι τελείως χάλια. Σήμερα ποὺ κατέβαινα στὴν πόλη εἶδα κάποια μὲ μία 

κορδέλα  τόοοσο  φαρδιά,  σάν  ἐπίδεσμο,  κάτι  μπότες  μέχρι  ἐπάνω  καὶ  ἕνα  κοντό 

φόρεμα.  Μοῦ  εἶπαν:  «Εἶναι  τῆς  μόδας»!  Ἄλλες  περπατοῦν  μὲ  κάτι  τόοοσο  λεπτά 

τακούνια! Λίγο νὰ στραβοπατήσουν, στὸν ὀρθοπεδικό θὰ πᾶνε… Τὰ δέ μαλλιά, μήν 

τὰ  ρωτᾶς! Μία ἄλλη –ὁ Θεὸς  νὰ μὲ συγχωρέση –  τί  ἄνθρωπος ἦταν; Ἕνα πρόσωπο 

ἄγριο, μὲ τὸ τσιγάρο στὸ στόμα, φού, φού,  τὰ μάτια κόκκινα!... Τώρα λένε ὅτι ἔχουν 

σάν  ἀρχή  νὰ  μήν  καπνίζουν  στὸ  σπίτι,  ὅταν  ἔχουν  μικρά  παιδιά.  Τὰ  παιδιά  ἐν  τῷ 

μεταξύ,  τὰ  καημένα,  ἔχουν  γεννηθῆ…  καπνιστές  ρέγγες!  Καὶ  ἀπὸ  τούς  καφέδες  οἱ 

ἄνθρωποι παθαίνουν∙ κάνουν κάτι γκριμάτσες… Ἔχει φύγει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Τέλεια 

ἐγκατάλειψη! 

Θυμᾶμαι,  ὅταν  ἤμουν  στὸ  Σινά,  ἦταν  καὶ  ἐκεῖ…  μήν  τὰ  συζητᾶς!  Πόσο 

πονοῦσα, ὅταν ἔβλεπα τὶς τουρίστριες ποὺ ἔρχονταν στὸ Μοναστήρι! Τί χάλια ἦταν! 

Σάν  νὰ  ἔβλεπα  ὡραῖες  εἰκόνες,  βυζαντινές,  πεταγμένες  στὰ  σκουπίδια,  μόνον  ποὺ 

αὐτές εἶχαν πεταχθῆ μόνες τους. Μία φορά εἶδα μία ποὺ φοροῦσε κάτι σάν φαιλόνι 

καὶ  εἶπα:  «Δόξα  τῷ  Θεῶ,  νὰ  καὶ  μία  ποὺ  φοράει  κάτι  συμμαζεμένο∙  τέλος  πάντων 

φαιλόνι‐ξεφαιλόνι,  τουλάχιστον  δὲν  εἶναι  σάν  τὶς  ἄλλες».  Ὕστερα,  ὅταν  γύρισε 

μπροστὰ, τί νὰ δῶ; Ἦταν ὅλα ἀνοικτά! 

Ποῦ  ἔφθασε  ὁ  κόσμος!...  Μοῦ  ἔστειλαν  μία  φωτογραφία  μίας  νύφης,  γιὰ  νὰ 

κάνω προσευχή νὰ πάη καλά ὁ γάμος της. Φοροῦσε ἕνα νυφικό τελείως χάλια. Τέτοιο 

ντύσιμο  εἶναι  ἀσέβεια  στὸ  Μυστήριο,  στὸν  ἱερό  χῶρο  τῆς  Ἐκκλησίας.  Πνευματικοί 

ἄνθρωποι  καὶ  δὲν  σκέφτονται!  Τί  νὰ  κάνουν  οἱ  ἄλλοι;  Γι’  αὐτὸ  λέω,  ἄν  καὶ  τὰ 

                                                 
144. Ἡ Ἁγία Ἰσιδώρα ἔζησε στὸ Μοναστήρι τῶν Ταβεννησιωτῶν, τὸ ὁποῖο εἶχε ἱδρύσει ὁ 

Ὅσιος Παχώμιος στὶς ἀρχές τοῦ 4ου αἰῶνος. Ὑποκρινόταν τὴν «διά Χριστόν»σαλή, ταπείνωνε 

καὶ  ἐξευτέλιζε  τὸν  ἑαυτό  της.  Φοροῦσε  ἕνα  κουρέλι  στὸ  κεφάλι  της,  ἐνῶ  οἱ  ἄλλες  μοναχές 

φοροῦσαν κουκούλι. Ποτέ  δὲν φόρεσε παπούτσια. Ἄν καὶ πολλές φορές  δέχθηκε  ὕβρεις  καὶ 

χτυπήματα, ποτέ δὲν γόγγυσε οὔτε ὕβρισε κανέναν. Ἡ ἁγιότητα τοῦ βίου τῆς ἀποκαλύφθηκε 

μὲ ὅραμα στὸν μεγάλο ἀσκητή Πιτηροῦν, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τὸ Μοναστήρι καὶ φανέρωσε 

ἐνώπιον  ὅλης  της  Ἀδελφότητος  ὅτι  ἡ  Ἰσιδώρα,  τὴν  ὁποία  θεωροῦσαν  σαλή,  ἦταν  Ἀμμᾶς, 

δηλαδή πνευματική μητέρα. 
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Μοναστήρια δὲν κρατήσουν, δὲν ὑπάρχει φρένο πουθενά∙ εἶναι ξέφρενοι οἱ ἄνθρωποι 

σήμερα. 

Παλιά ποὺ ὑπῆρχαν καὶ οἱ διά Χριστόν σαλοί, ὑπῆρχαν ἐλάχιστοι τρελλοί στὸν 

κόσμο.  Μήπως  θὰ  πρέπει  νὰ  παρακαλέσουμε  τούς  διά  Χριστόν  σαλούς  νὰ  κάνουν 

καλά τους φύσει σαλούς καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν πάλι διά Χριστόν σαλοί; Πάντως τὰ πιὸ 

παράξενα πράγματα βλέπεις  καὶ ἀκοῦς σήμερα. Μοῦ  εἶπε  ἕνας –ἔκανα  τὸν σταυρό 

μου, ὅταν τὸ ἄκουσα – ὅτι σήμερα εἶναι τῆς μόδας οἱ τεμπέληδες νὰ τρίβουν τὰ ροῦχα 

τούς  ἐδῶ  κι  ἐκεῖ  καὶ  ὕστερα  νὰ  κόβουν  καὶ  νὰ  ράβουν  μπαλώματα  μὲ  μία 

σακκορράφα.  Καλά,  ἕνας  ἐργατικός  εἶναι  φυσιολογικό  νὰ  εἶναι  ἔτσι,  ἀλλὰ  ἕνας 

τεμπέλης!... Ἀφοῦ μου εἶπε αὐτό, συμπληρώνει: «Νὰ σοῦ πῶ, Γέροντα, καὶ κάτι ἀκόμη 

πιὸ παράξενο: ἡ γυναίκα μου εἶδε μία φορά στὴν Ὁμόνοια τὸ παιδί μίας φιλικῆς μας 

οἰκογένειας νὰ ἔχη σχισμένο τὸ παντελόνι του ἀπὸ πίσω. «Παιδάκι μου, τοῦ λέει, βάλε 

τὸ χεράκι σου πίσω…». «Ἄσε μὲ, λέει ἐκεῖνο, τῆς μόδας εἶναι»»! Τὰ καημένα τὰ παιδιά! 

– Εἶναι σωστό, Γέροντα, ποῦ βάζουν μερικοί στὶς μπλοῦζες στὰμπα μὲ Ἁγίους; 

– Ἄν εἶναι σὲ μπλοῦζες ἤ σὲ σακκάκια, καλά, δὲν πειράζει. Ἐκεῖ ποὺ νὰ βάζουν 

ἕναν  διάβολο,  καλύτερα  αὐτά.  Ἀλλά,  ἄν  εἶναι  σὲ  παντελόνια,  δὲν  ταιριάζει∙  εἶναι 

ἀνευλάβεια. Εἶναι μερικοί εὐλαβεῖς ποὺ βάζουν διάφορα τέτοια. Νά, ὅταν εἶχε πάει ὁ 

Πατριάρχης  Δημήτριος  στὴν  Ἀμερική,  εἶχαν  κάνει  κάτι  μπλοῦζες  μὲ  στὰμπα  τὸν 

Πατριάρχη καὶ τὴν Ἅγια‐Σοφιά.  

– Ἀπὸ εὐλάβεια τὸ ἔκαναν; 

– Ἔμ, δὲν τὸ ἔκαναν Ἑβραῖοι, Χριστιανοί τὸ ἔκαναν. Ὑπάρχουν καὶ μερικοί ποὺ 

κάνουν  καλά  πράγματα,  ὅπως  ὑπάρχουν  καλοί  γιατροί,  ὑπάρχουν  καὶ 

κομπογιαννίτες! 

– Γέροντα, ὅλη αὐτή ἡ ἀταξία εἶναι καὶ ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν ξένων; 

– Ἔμ, ἀπὸ ποῦ εἶναι;  Γι’ αὐτὸ λέγανε στὰ χρόνιά μου: «Οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν 

Σμύρνη  εἶναι…»Ἦταν  παραθαλάσσιο  μέρος  καὶ  πήγαιναν  πολλοί  ξένοι.  Ὁ  Ἅγιος 

Ἀρσένιος  ἦταν  πολύ  αὐστηρός  σ΄  αὐτά. Ἦταν  ἐκεῖ  στὰ  Φάρασα  μία  νεόνυμφη  καὶ 

φοροῦσε  μία  μανδήλα  παρδαλή,  σμυρνιώτικη.  Ὁ  Ἅγιος  ἐπανειλημμένως  τῆς  ἔκανε 

παρατηρήσεις,  γιὰ  νὰ  τὴν  πετάξη  καὶ  νὰ  ντύνεται  σεμνά  ὅπως  ὅλες  οἱ 

Φαρασιώτισσες.  Ἐκείνη  δὲν  ἄκουγε.  Μία  μέρα  ποὺ  τὴν  εἶδε  ὁ  Ἅγιος  Ἀρσένιος  νὰ 

φοράη  πάλι  τὴν  παρδαλή  μανδήλα,  τῆς  εἶπε  αὐστηρά:  «Φράγκικες  ἀρρώστιες  στὰ 

Φάρασα δὲν θέλω. Ἄν δὲν συμμορφωθῆς, νὰ τὸ ξέρης, τὰ παιδιά ποὺ θὰ γεννᾶς, ἀφοῦ 

θὰ βαπτίζωνται,  θὰ φεύγουν ἀγγελούδια καὶ σύ  δὲν θὰ χαρῆς κανένα». Καὶ  ἐπειδή 

οὔτε τότε συμμορφώθηκε, τῆς πέθαναν δυὸ ἀγγελούδια. Τότε μόνο συνῆλθε, πέταξε 

τὴν παρδαλή μανδήλα καὶ πῆγε στὸν Ἅγιο Ἀρσένιο καὶ ζήτησε συγχώρεση. 

– Γέροντα, τὰ σκούρα ροῦχα βοηθοῦν στὴν πνευματική ζωή ἕναν ποῦ θέλει νὰ 

γίνη μοναχός; 

– Ναί, τὰ σκούρα ροῦχα πολύ βοηθοῦν. Φεύγει ἔτσι κανεὶς ἀπὸ τὸν κόσμο, ἐνῶ 

μὲ τὰ χρωματιστὰ μένει γαντζωμένος στὸν κόσμο. Καὶ αὐτός ποὺ λέει: «Θὰ πάω στὸ 

Μοναστήρι  καὶ  ἐκεῖ  θὰ  φορέσω  μαῦρα.  Θὰ  πάω  στὸ  Μοναστήρι  καὶ  ἐκεῖ  θὰ  κάνω 

κανόνα», μαῦρα πράγματα θὰ κάνη καὶ ἐκεῖ, ὅταν πάη. Ὅταν εἶναι στὸν κ΄σομο καὶ 

κάνη  μὲ  χαρὰ  αὐτὸ  ποὺ  κάνουν  οἱ  μοναχοί  καὶ  τὸ  λαχταρά,  αὐτός  καὶ  στὸν  κόσμο 

χραίρεται πνευματικά καὶ στὴν καλογερική μετά θὰ ἀνεβαίνη δυὸ‐δυὸ καὶ τρία‐τρία 

τὰ σκαλιά. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Α’  «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη»   ‐ 153 ‐ 

– Μερικές φορές, Γέροντα, παιδιά ποὺ θρησκεύουν καὶ ντύνονται σεμνά ἔχουν 

πολύ πόλεμο ἀπὸ τούς μεγάλους. 

–  Ἄν  τὸ  πιστεύουν  καὶ  τὸ  κάνουν  αὐτὸ  μὲ  τὴν  καρδιά  τους,  βάζουν  καὶ  τούς 

μεγάλους στὴν θέση τους. Εἶχα γνωρίσει μία κοπέλα ποὺ φοροῦσε μαῦρα καὶ μανίκια 

μέχρι κάτω. Εἶχε μία εὐλάβεια! Τῆς λέει μία φορά μία μοντέρνα γριά: «Δὲν ντρέπεσαι, 

κοπέλα  ἐσύ,  νὰ  φορᾶς  μαῦρα  καὶ  μανίκια  μακριά;».  «Ἀφοῦ  δὲν  βλέπουμε 

παραδείγματα  ἀπὸ  σας,  τῆς  ἀπάντησε  ἐκείνη,  τουλάχιστον  νὰ  φορέσουμε  ἐμεῖς 

μαῦρα»καὶ τὴν ἔβαλε στὴν θέση της. 

 

Βλέπεις, ἡ ἄλλη, μόλις χήρεψε, καὶ φοράει παρδαλά. Ἀλλά τί νὰ πῆς; Ἐμένα ἡ 

ἀδελφή μου εἴκοσι τριῶν χρονῶν ἔμεινε χήρα καὶ, μέχρι ποὺ πέθανε, τὰ μαῦρα δὲν τὰ 

ἔβγαλε. Γιὰ μένα εἶναι μακάριες οἱ χῆρες ποὺ φορέσανε τὰ μαῦρα σ΄ αὐτήν τὴν ζωή, 

ἔστω καὶ ἀκούσια, καὶ ζοῦν ἄσπρη πνευματική ζωή καὶ δοξολογοῦν τὸν Θεό, χωρίς νὰ 

γογγύζουν, παρά οἱ δυστυχισμένες ποὺ φοροῦν παρδαλά καὶ ζοῦν παρδαλή ζωή. 

 

Σήμερα δὲν διακρίνεις ἄν εἶναι ἄνδρας ἤ γυναίκα 

 

Κάποτε,  γιὰ  νὰ  δοκιμάσουν  τὸν  σοφό  Σολομώντα,  τοῦ  πῆγαν  μία  ὁμάδα 

ἀγοριῶν καὶ μία ὁμάδα κοριτσιῶν,  ὅμοια ντυμένα κατὰ πάντα, γιὰ νὰ τὰ ξεχωρίση. 

Ἐκεῖνος  τὰ  ὁδήγησε  σὲ  μία  βρύση  καὶ  τὰ  ἔβαλε  νὰ  πλυθοῦν.  Ἀπὸ  τὸν  τρόπο  ποὺ 

πλένονταν,  τὰ  ξεχώρισε∙  τὰ  κορίτσια  ἔρριχναν  μὲ  προσοχή  τὸ  νερό  στὰ  μάτια, 

συνεσταλμένα, ἐνῶ τὰ ἀγόρια τὸ πετοῦσαν στὸ πρόσωπό τους καὶ ἔκαναν θόρυβο μὲ 

τὶς παλάμες τους. 

Σήμερα οἱ ἄνδρες ἔχουν μιμηθῆ τόσο πολύ τὶς γυναῖκες ποὺ πολλές φορές δὲν 

διακρίνονται.  Τὴν  παλιά  ἐποχή  στὰ  πεντακόσια  μέτρα  μποροῦσες  νὰ  διακρίνης  ἄν 

εἶναι  ἄνδρας  ἤ  γυναίκα.  Τώρα  οὔτε  ἀπὸ  κοντά  δὲν  μπορεῖς  μερικές  φορές  νὰ 

ξεχωρίσης τί εἶναι∙ δὲν καταλαβαίνεις∙ γυναίκα εἶναι; ἄνδρας εἶναι; Γι’ αὐτὸ ἀναφέρει 

ἡ προφητεία ὅτι θὰ ἔρθη ἐποχή ποὺ δὲν θὰ διακρίνωνται οἱ ἄνθρωποι ἄν εἶναι ἄνδρας 

ἤ γυναίκα. Ὁ Γερό‐Ἀρσένιος ὁ Σπηλαιώτης145 εἶπε σὲ ἕναν νεαρό ποῦ εἶχε κάτι μαλλιά 

μέχρι κάτω: «Καλά, ἐσύ τί εἶσαι; Ἀγόρι εἶσαι ἤ κορίτσι;». Δὲν διακρινόταν. Παλιά τους 

κούρευαν  στὸ  Ἅγιον Ὅρος.  Τώρα  ἔρχονται  ὅπως  νάναι…  Ἐγώ  τούς  κουρεύω  μὲ  τὸ 

ψαλίδι ποὺ κόβω τὸ μαλλί, ὅταν πλέκω κομποσχοίνι. Πόσους ἔχω κουρέψει! Πίσω ἀπὸ 

τὸ Ἱερό τους κουρεύω. Ὅταν ἔρχωνται  τέτοιοι,  τούς λέω: «Ὑποσχέθηκα σὲ κάποιους 

φαλακρούς νὰ τούς κολλήσω μαλλιά… Κάντε ἀγάπη νὰ τὰ κόψουμε! Τί νὰ κάνουμε 

τώρα; Τόχω ὑποσχεθῆ!». 

– Τὸ δέχονται, Γέροντα; 

– Ἔχει  σημασία πῶς  θὰ  τὸ πῆ  κανείς.  Δὲν ἀρχίζω:  «Τί  χάλια  εἶναι  αὐτά;  Δὲν 

ντρέπεσθε;  Δὲν  σέβσθε  τὸν  ἱερό  χῶρο!».Ἀλλά  τούς  λέω:  «Βρέ,  παλληκάρια,  ἐσεῖς  μ΄ 

αὐτὰ    τὰ μαλλιά  βρίζετε  τὸν ἀνδρισμό σας. Ἄν  δῆτε  ἕναν  τσολιά  στὴν Ὁμόνοια  νὰ 

περπατᾶ μὲ μία γυναικεία τσάντα, πῶς θὰ σᾶς φανῆ; Ταιριάζει μωρέ; Νὰ τὰ κόψουμε 

τὰ  μαλλιά!».Καὶ  τὰ  κουρεύω.  Ξέρετε  τί  μαλλιά  μαζεύω;  Καμμιά  φορὰ,  ἄν  κανένας 

λίγο ἀντιδράση καὶ ἀρχίση νὰ ρωτάη «γιατί κ.λπ.»,  τοῦ λέω: «Τί «γιατί»; Καλόγερος 

δὲν  εἶμαι;  Κουρές  κάνω.  Αὐτή  εἶναι  ἡ  δουλειά μου»!  Εἶναι  ὁ  τρόπος ποὺ  θὰ  τὸ πῆς. 

                                                 
145. Ἀσκητής τῶν σπηλαίων στὴν περιοχή τῆς Ἁγίας Ἄννης τοῦ Ἁγίου Ὅρους. 
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Γελοῦν  καὶ  αὐτὸ  εἶναι.  μετά  τὰ  κουρεύω.  Ὀνόματα  δὲν  ἀλλάζω!  Ἕναν  μόνον  τὸν 

ἔβγαλα Ἄξιον ἐστίν, γιατί ἐκείνη τὴν ὥρα περνοῦσε ἡ Λιτανεία τῆς εἰκόνος τοῦ «Ἄξιον 

ἐστίν»! Πῶς χαίρονται οἱ γονεῖς ποῦ τὰ κουρεύω! Ξέρεις πόσες εὐχές παίρνω ἀπὸ τούς 

γονεῖς, ἀπὸ τὶς μανάδες; Οὔ, οὔ, οὔ!... Μόνον ἀπὸ αὐτὸ θὰ μὲ συγχωρέση ὁ Θεός!... 

Τώρα πάλι εἶναι μόδα νὰ κόβουν τὰ μαλλιά καὶ νὰ ἀφήνουν πίσω κάτι μύτες. 

«Τί  νόημα  ἔχει,  βρέ  λεβέντες,  αὐτή  ἡ  οὐρά;»,  ρωτάω  καμμιά φορὰ.  «Τὴν  ἀφήνουμε, 

μοῦ  λένε,  γιὰ  νὰ  μᾶς  προσέξουν  οἱ  ἄλλοι».  «Μωρέ,  καὶ  νὰ  τούς  πληρώσετε  τούς 

ἄλλους,  λέω,  μὲ  τόσα  προβλήματα  ποὺ  ἔχουν  σήμερα,  δὲν  πρόκειται  νὰ  σᾶς 

προσέξουν».  Βλέπεις  ἄλλα,  κοτζάμ  παλληκάρια,  νὰ  βάζουν  σκουλαρίκια!  Πόσα 

σκουλαρίκια ἔβγαλα! 

– Γέροντα, μερικοί φοροῦν μόνον ἕνα σκουλαρίκι. 

– Οἱ ἀναρχικοί εἶναι ποὺ φοροῦν ἕνα σκουλαρίκι. Τὸ ἕνα σκουλαρίκι στὸ αὐτί 

εἶναι σύμβολο ἀναρχίας. Δὲν τὸ βάζουν ἔτσι ἀπὸ θηλυπρέπεια∙ τρυποῦν τὸ αὐτί τους 

καὶ τὸ βάζουν σάν σῆμα ἀντιδράσεως. Ἦρθε ἕνα παλληκάρι μὲ τὸν πατέρα του στὸ 

Καλύβι,  εἴκοσι  δύο  χρονῶν,  μὲ  μαλλιά,  γένια  καὶ  ἕνα  σκουλαρίκι  στὸ  αὐτί.  «Δὲν 

ταιριάζει, τοῦ λέω. Πολλοί σας παρεξηγοῦν∙ ἐγώ δὲν σᾶς παρεξηγῶ. Ἐκεῖνοι ὅμως δὲν 

ξέρουν ὅτι εἶστε ἀναρχικοί καὶ σᾶς παρεξηγοῦν». Τὸ ἔβγαλε μετά καὶ μοῦ τὸ ἔδωσε. 

Ἦταν χρυσό. «Δόσ΄ το, τοῦ λέω, σὲ ἕναν χρυσοχόο νὰ σοῦ κάνη ἕνα σταυρουδάκι». 

– Ἄλλοι, Γέροντα, βάζουν σκουλαρίκι καὶ στὴν μύτη. 

– Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ διάβολος τούς ἔβαλε τὸν χαλκά στὴν μύτη, μόνον ποὺ τὸ 

καπίστρι  δὲν φαίνεται…  Εἶναι καὶ μερικοί ποὺ  ἔχουν στὸν λαιμό πλατειές ἁλυσίδες 

χρυσές ἀπὸ  ΄δῶ, ἀπὸ  ΄κεῖ! Ἔδωσα ἕνα ξεσκόνισμα σ΄  ἕναν∙  τὶς  ἔβγαλα καὶ μετά τοῦ 

εἶπα: «Νὰ τὶς δώσης σ΄ ἕνα ὀρφανό ἤ νὰ τὶς δώσης στὴν μάνα σου, γιὰ νὰ τὶς δώση σὲ 

κανέναν φτωχό». Ἀφοῦ τὸν φέρνω σ΄ ἕναν λογαριασμό, μοῦ λέει: «Τί νὰ κάνω;». «Ἀπὸ 

΄κεῖ ν΄ ἀρχίσης, λέω∙ νὰ φορέσης ἕνα σταυρουδάκι μὲ μία ἁλυσίδα». Ἄνδρες τώρα, καὶ 

νὰ φοροῦν  χρυσαφικά! Νάχη φαρδειές  ἁλυσίδες,  χρυσές,  δυὸ‐τρεῖς  σειρές,  ποὺ  οὔτε 

πριγκίπισσες δὲν βάζουν, νὰ φαίνωνται στὸν λαιμό, καὶ νὰ σοῦ λέη τὸ πρόβλημά του 

μετά. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἐκεῖ! Κανόνας! Σ΄ ἄλλους τὰ παίρνω, σ΄ ἄλλους λέω νὰ τὰ 

δώσουν μόνοι τους. Ἔχουν χάσει τὸ μέτρο. Ντίπ‐ντίπ‐ντίπ ἔχουν γίνει! Ἄλλοι βάζουν 

ζώδια  στὸν  λαιμό.  Ρωτάω  ἕναν:  «Τί  εἶναι  αὐτό;  Πρώτη  φορά  τὸ  βλέπω».  «Εἶναι  τὸ 

ζώδιό μου», λέει. Ἐγώ νόμιζα ὅτι εἶναι μία Παναγία. «Καλά, ζῶα εἶστε, τοῦ λέω, καὶ 

φορᾶτε  ζώδια;».  Λόξες!  Ἡ  ἀταξία  ἡ  ἐσωτερική  ξεσπάει  ἔξω.  Νὰ  κάνουμε  πολλή 

προσευχή ὁ Θεὸς νὰ φωτίση τὴν νεολαία, γιὰ νὰ κρατηθῆ λίγο προζύμι. 

 

Οἱ ἄνθρωποι διψοῦν τὴν ἁπλότητα 

 

Τὸ καλό εἶναι ὅτι διψοῦν οἱ ἄνθρωποι τὴν ἁπλότητα καὶ ἔφθασαν σὲ σημεῖο νὰ 

κάνουν  τὴν  ἁπλότητα  μόδα,  καὶ  ἄς  μή  νιώθουν  ἁπλά. Ἔρχονται  μερικοί  στὸ Ἅγιον 

Ὅρος μὲ κάτι ξεβαμμένα ροῦχα. Λέω: «Αὐτοί δὲν δουλεύουν στὰ χωράφια, γιατί εἶναι 

ἔτσι;»Ἄλλος  μιλάει  χωριάτικα  ἀπὸ  φυσικοῦ  του  καὶ  τὸν  χαίρεσαι.  Ἄλλος  πάει  νὰ 

μιλήση χωριάτικα καὶ σοῦ ἔρχεται νὰ κάνης ἐμετό. Εἶναι καὶ μερικοί ποὺ ἔρχονται μὲ 

τὶς  γραβάτες  τους…  Ἀπὸ  τὸ  ἕνα ἄκρο  στὸ  ἄλλο. Ἕνας  εἶχε  ἔξι‐ἑπτά  γραβάτες  μαζί 

του.  Ἕνα  πρωί  ποὺ  ἑτοιμαζόταν,  φόρεσε  τὴν  γραβάτα,  τὸ  κουστούμι  τοῦ  κ.λπ.  «Τί 
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κάνεις ἐκεῖ;», τοῦ λέει κάποιος. «Θὰ πάω στὸν π. Παΐσιο», λέει. «Ἔ, καὶ τί εἶναι αὐτὰ  

ποῦ φορᾶς;». «Τὰ φορῶ, λέει, γιὰ νὰ τὸν τιμήσω». Βρέ, τί πάθαμε! 

Ἁπλότητα  δὲν  ἔχουν  καθόλου∙  Γι’  αὐτὸ  ὑπάρχει  αὐτή  ἡ  ἀλητεία.  Ὅταν  οἱ 

πνευματικοί  ἄνθρωποι  δὲν  ζοῦν  ἁπλά,  ἀλλὰ  εἶναι  κουμπωμένοι,  δὲν  βοηθοῦν  τὴν 

νεολαία. Ἔτσι  τώρα  οἱ  νέοι,  μή  ἔχοντας  κάποιο  πρότυπο,  ζοῦν  ἀλήτικα.  Γιατί,  ὅταν 

βλέπουν  κουμπωμένους  Χριστιανούς,  ἀνθρώπους  σφιγμένους  μὲ  γραβάτες, 

καλουπωμένους,  δὲν  βρίσκουν  σ΄  αὐτούς  καμμιά  διαφορά  ἀπὸ  τούς  κοσμικούς  καὶ 

ἀντιδροῦν. Ἄν ἔβλεπαν ἁπλότητα στούς πνευματικούς ἀνθρώπους, δὲν θὰ ἔφθαναν 

σ΄  αὐτήν  τὴν  κατάσταση.  Ἀλλά  τώρα  κοσμικό  πνεῦμα  οἱ  νέοι,  κοσμική  τάξη  αὐτοί. 

«Ἔτσι πρέπει νὰ περπατᾶμε οἱ Χριστιανοί, ἔτσι πρέπει ἐκεῖνο, ἔτσι τὸ ἄλλο…»Καὶ δὲν 

εἶναι ὅτι  τὸ κάνουν ἀπὸ μέσα τους, ἀπὸ εὐλάβεια, ἀλλὰ γιατί «ἔτσι πρέπει». Ὅποτε 

καὶ οἱ νέοι λένε: «Τί πράγματα εἶναι αὐτά; Νὰ πηγαίνουν στὴν Ἐκκλησία μὲ σφιγμένο 

τὸν λαιμό! Ἄντε ἄπ΄ ἐκεῖ!».καὶ τὰ πετοῦν καὶ γυρίζουν γυμνοί. Πιάνουν τὸ ἄλλο ἄκρο. 

Κατάλαβες;  Ὅλα  αὐτὰ    ἀπὸ  ἀντίδραση  τὰ  κάνουν.  Ἐνῶ  ἔχουν  ἰδανικά,  δὲν  ἔχουν 

πρότυπα  καὶ  εἶναι  ἀξιολύπητοι.  Γι’  αὐτὸ  χρειάζεται  κανεὶς  νὰ  τούς  κεντρίση  τὸ 

φιλότιμο καὶ νὰ τούς συγκινήση μὲ τὴν ἁπλὴ του ζωή. Ἀγανακτοῦν, ὅταν καὶ αὐτοί οἱ 

πνευματικοί  ἄνθρωποι  καὶ  οἱ  ἱερεῖς  προσπαθοῦν  μὲ  συστήματα  κοσμικά  νὰ  τούς 

συγκρατήσουν.  Ὅταν  ὅμως  βροῦν  τὴν  σεμνότητα,  ἀλλὰ  καὶ  τὴν  ἁπλότητα  καὶ  μία 

εἰλικρίνεια,  τότε  προβληματίζονται.  Γιατί,  ὅταν  κανεὶς  ἔχη  εἰλικρίνεια  καὶ  δὲν 

ὑπολογίζη τὸν ἑαυτό του, εἶναι ἁπλός, ἔχει ταπείνωση. Ὅλα αὐτὰ  δίνουν ἀνάπαυση 

καὶ  στὸν  ἴδιο,  ἀλλὰ  εἶναι  αἰσθητά  καὶ  στὸν  ἄλλον.  Καταλαβαίνει  ὁ  ἄλλος  ἄν  τὸν 

πονᾶς ἤ ὑποκρίνεσαι. Ἕνας ἀλήτης εἶναι καλύτερος ἀπὸ ἕναν ὑποκριτή Χριστιανό. Γι’ 

αὐτὸ ὄχι ὑποκριτικό γέλιο ἀγάπης ἀλλὰ φυσιολογική συμπεριφορά∙ οὔτε κακία οὔτε 

ὑποκρισία  ἀλλὰ  ἀγάπη  καὶ  εἰλικρίνεια.  Περισσότερο  μὲ  συγκινεῖ,  ὅταν  ἐσωτερικά 

εἶναι κανεὶς τοποθετημένος καλά. Νὰ ἔχη δηλαδή σεβασμό καὶ ἀγάπη πραγματική, 

νὰ  κινῆται  ἁπλά,  νὰ  μήν  κινῆται  μὲ  τύπους,  γιατί  τότε  μένει  κανεὶς  μόνο  στὰ 

ἐξωτερικά καὶ γίνεται ἄνθρωπος ἐξωτερικός, δηλαδή ἀποκριάτικος καρνάβαλος. 

Ἡ  ἐσωτερική  καθαρότητα  τῆς  ὄμορφης  ψυχῆς  τοῦ  ἀληθινοῦ  ἀνθρώπου 

ὀμορφαίνει καὶ τὸ ἐξωτερικό του ἀνθρώπου καὶ ἡ θεία ἐκείνη γλυκύτητα τῆς ἀγάπης 

τοῦ Θεοῦ γλυκαίνει ἀκόμη καὶ τὴν ὄψη του. Ἡ ἐσωτερική ὀμορφιά τῆς ψυχῆς,  ἐκτός 

ποὺ ὀμορφαίνει πνευματικά καὶ ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο, ἀκόμη καὶ ἐξωτερικά, καὶ τὸν 

προδίδει μὲ τὴν θεία Χάρη,  ὀμορφαίνει καὶ ἁγιάζει καὶ αὐτὰ   τὰ ἄσχημα ροῦχα ποὺ 

φοράει  ὁ  χαριτωμένος  ἄνθρωπος  τοῦ  Θεοῦ.  Ὁ  Πάπα‐Τύχων  ἔρραβε  μόνος  του 

σκουφιά μὲ τὴν σακκορράφα ἀπὸ κομμάτια ράσου,  τὰ ἔκανε σάν σακκοῦλες, καὶ τὰ 

φοροῦσε,  ἀλλὰ  σκορποῦσαν  πολλή  χάρη. Ὅ,τι  παλιό  φοροῦσε  ἤ  ἀσουλούπωτο,  δὲν 

φαινόταν ἄσχημο, γιατί ὀμόρφαινε καὶ αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἐσωτερική ὀμορφιά τῆς ψυχῆς 

του.  Κάποτε  τὸν  φωτογράφισε  ἕνας  ἐπισκέπτης  ὅπως  ἦταν,  μὲ  τὴν  σακκούλα  γιὰ 

σκουφί καὶ μὲ μία πιτζάμα, ποὺ τοῦ εἶχε ρίξει στὶς πλάτες του, γιατί εἶδε τὸν Γέροντα 

νὰ κρυώνει. Καὶ τώρα ὅσοι βλέπουν στὴν φωτογραφεῖα τὸν Πάπα‐Τύχωνα νομίζουν 

ὅτι φοροῦσε δεσποτικό μανδύα, ἐνῶ ἦταν μία παλιά παρδαλή πιτζάμα. Οἱ ἄνθρωποι 

καὶ  τὰ  κουρέλια  τοῦ  τὰ  ἔβλεπαν  μὲ  εὐλάβεια  καὶ  τὰ  ἔπαιρναν  γιὰ  εὐλογία. 

Μεγαλύτερη ἀξία  ἔχει  ἕνας  τέτοιος  εὐλογημένος ἄνθρωπος,  ποὺ ἄλλαξε  ἐσωτερικά 

καὶ ἁγίασε καὶ ἐξωτερικά, παρά ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀλλάζουν συνέχεια μόνον τὰ 
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ἐξωτερικά  (τὰ  ροῦχα  τους)  καὶ  διατηροῦν  ἐσωτερικά  τὸν  παλαιό  τους  ἄνθρωπο  μὲ 

ἀρχαιολογικές ἁμαρτίες. 

 

«Οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρός ἐπί γυναικί οὐδέ μή ἐνδύσηται ἀνήρ στολήν 

γυναικείαν» 146 

 

– Γέροντα, πῶς ν΄ ἀντιμετωπίσουμε τὶς γυναῖκες ποῦ ἔρχονται στὸ Μοναστήρι 

μὲ παντελόνι; Συχνά λένε ὅτι εἶναι πιὸ πρακτικό ἀλλὰ καὶ πιὸ σεμνό ἀπὸ τὰ κοντά. 

– Σήμερα θὰ φοροῦν ἤ κοντά ἤ παντελόνια! Ἄντε τώρα! Ἀφοῦ ξεκάθαρα τὸ λέει 

ἡ Παλαιά Διαθήκη, καὶ βλέπεις καὶ μὲ τί λεπτομέρειες! «Δὲν ἐπιτρέπεται ὁ ἄνδρας νὰ 

φοράη  γυναικεία  στολή  καὶ  ἡ  γυναίκα ἀνδρική».  Εἶναι  νόμος  καὶ  εἶναι  καὶ  ἄπρεπο. 

Ἄνδρες ποὺ φοροῦν φουστὰνια εἶναι ἐλάχιστοι, πολύ ἐλάχιστοι. 

– Αὐτές ὅμως ποὺ δουλεύουν στὰ χωράφια, λένε ὅτι δὲν μποροῦν νὰ κινηθοῦν 

ἄνετα στὴν δουλειά, ἄν δὲν φοροῦν παντελόνι. 

– Αὐτὰ  εἶναι δικαιολογίες. 

– Γέροντα, καὶ γιὰ τὰ κοριτσάκια λένε οἱ μητέρες ὅτι τὰ φοροῦν παντελόνι, γιὰ 

νὰ μήν κρυώνουν. 

– Ἄλλη λύση δὲν ὑπάρχει; Δὲν ὑπάρχουν κάλτσες μέχρι πάνω; Ἔ, ἄς φορέσουν 

κάλτσες μέχρι πάνω, γιὰ νὰ μήν κρυώνουν. Ἅμα θέλει κανείς, γιὰ ὅλα βρίσκει λύσεις. 

– Καὶ ὅταν, Γέροντα, ἔρχωνται ἐπίσημοι καὶ ἔχουν μαζί τους καὶ μία ποῦ φοράει 

παντελόνι; 

–  Νὰ  τούς  κάνετε  μία  ἐξήγηση:  «Θέλετε  νὰ  κάνουμε  μία  οἰκονομία  καὶ  νὰ 

χαλάσουμε μία τάξη καὶ νὰ γίνη μία ἀταξία στὸ Μοναστήρι;».  

–  Μία  φορά,  Γέροντα,  ἦρθαν  τριάντα  καθηγήτριες  μὲ  παντελόνι  καὶ  τὶς 

ἀφήσαμε νὰ περάσουν. 

–  Κακῶς,  δὲν  ταιριάζει!  Νὰ  τὶς  λέγατε:  «Μᾶς  συγχωρῆτε,  εἶναι  ἀρχή  τοῦ 

Μοναστηριοῦ νὰ μήν ἐπιτρέπουμε νὰ μπαίνη γυναίκα ποὺ φοράει παντελόνι». Αὐτές 

θὰ πᾶνε καὶ σὲ ἄλλα Μοναστήρια καὶ θὰ ποῦν: «Στὸ τάδε Μοναστήρι μᾶς ἄφησαν νὰ 

περάσουμε  μὲ  παντελόνι».  Τὶς  οἰκονομήσατε  ἐσεῖς,  γιὰ  νὰ  μήν  τὶς  προσβάλετε,  καὶ 

ἐκεῖνες  θὰ προσβάλουν μετά  ἐσᾶς.  Βάλτε  στὴν πύλη πινακίδα μὲ  τὸ  σχετικό  χωρίο 

ἀπὸ  τὴν Παλαιά  Διαθήκη.  Φτιάξτε  καὶ  πενήντα  φοῦστες  καὶ  νὰ  τὶς  δίνετε  μὲ  καλό 

τρόπο σ΄ αὐτές ποὺ ἔρχονται μὲ παντελόνι πρώτη φορά καὶ δὲν ξέρουν ἤ σ΄ αὐτές ποὺ 

φοροῦν κοντά. 

– Γέροντα, ὅταν ἔρθη ἕνα Λύκειο καὶ ὅλα τὰ κορίτσια φοροῦν παντελόνια; 

–  Νὰ  τούς  κεράσετε  ἔξω  ἀπὸ  τὴν  πύλη.  Αὐτὸ  τούς  προβληματίζει.  Ή,  ἄν 

εἰδοποιήσουν  ὅτι  θὰ  ἔρθουν  γιὰ  προσκύνημα,  πέστε  ἀπὸ  τὸ  τηλέφωνο:  «Σᾶς 

παρακαλοῦμε  νὰ  μή  φοροῦν  οἱ  καθηγήτριες  καὶ  οἱ  μαθήτριες  παντελόνι».  Ἔτσι  θὰ 

καταλάβουν  ὅτι  χρειάζεται  νὰ  σεβασθοῦν  τὸν  χῶρο.  Ἐδῶ  δὲν  εἶναι  ἐνορία.  Στὴν 

ἐνορία  ὀφείλει  ὁ  ἱερέας  νὰ  διαφωτίση  τὶς  γυναῖκες,  γιὰ  νὰ  καταλάβουν  γιατί  δὲν 

πρέπει  νὰ φοροῦν παντελόνια,  καὶ  νὰ  συμμορφωθοῦν.  Ἄν  καμμιά φορὰ πάνε  στὴν 

                                                 
146. Δευτ. 22, 5: «Ουκ έσται σκεύη ανδρός επί γυναικί, ουδέ μη ενδύσηται ανήρ στολήν 

γυναικείαν, ότι βδέλυγμα Κυρίω τω Θεώ σου εστι πας ποιών αυτά». Δηλαδή: «Η γυναίκα δεν 

πρέπει  να  φοράη  ανδρικά  ενδύματα  ούτε  ο  άνδρας  γυναικεία,  γιατί  τότε  θα  είναι  πολύ 

μισητός στον Κύριο». 
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Ἐκκλησία  τοῦ  γυναῖκες  ἀπὸ  ἄλλη  ἐνορία  καὶ  φοροῦν  παντελόνι,  νὰ  φροντίση  νὰ 

βολέψη τὰ πράγματα. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μητέρα∙ δὲν εἶναι μητρυιά. 

– Πολλοί ὅμως, Γέροντα, λένε: «Ἔτσι ποὺ κάνετε, διώχνετε τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν 

Ἐκκλησία». 

– Μά ἀφοῦ στὴν Παλαιά Διαθήκη ὑπάρχει ἐντολή ἀπὸ τὸν Θεό ποὺ ἀπαγορεύει 

οἱ γυναῖκες νὰ φοροῦν ἀνδρικά ροῦχα κ.λπ., τί ἄλλο θέλουν; Ἀλλά σου λένε: «Γιατί νὰ 

μή  φοροῦν  καὶ  οἱ  γυναῖκες  παντελόνια;  Γιατί  νὰ  μήν  μποῦν  στὶς  Ἐπιτροπές  τῶν 

Ἐκκλησιῶν καὶ ἄθεοι, ἀφοῦ Ἐκκλησία εἶναι ὁ λαός;». Ἔτσι ἡ τύχη τῆς Ἐκκλησίας θὰ 

ἐξαρτηθῆ  ἀπὸ  τὴν  ἀπόφαση  τῶν  ἀθέων.  Θὰ  κάνουν  τὶς  Ἐκκλησίες  βιβλιοθῆκες, 

ἀποθῆκες κ.λπ., ἀφοῦ ὅλα τὰ παίρνουν: «Γιατί ἐκεῖνο, γιατί τὸ ἄλλο;». Τί νὰ πῆς; 

Στὴν Μονή δὲν θὰ πρέπη νὰ ἀνέχεται κανεὶς οὔτε τούς γυμνούς τουρίστες, γιὰ 

νὰ μαζεύη χρήματα νὰ ντύση φτωχούς ἀνθρώπους, γιατί αὐτὸ εἶναι καὶ τέχνασμα τοῦ 

πονηροῦ,  γιὰ  νὰ  ἀποξενώση  τὸν  μοναχό  ἀπὸ  τὶς  εὐλογίες  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  νὰ  τὸν 

κοσμικοποιήση,  ἐνῶ ἡ πραγματική  ξενιτειά  τοῦ μοναχοῦ,  γιὰ  τὸν Χριστό,  τὸν  κάνει 

πλούσιο ἀπὸ ἀρετές. 

–  Γέροντα,  στὸ  Στόμιο  ἀναγκαζόσασταν  νὰ  βάζετε  πινακίδες  γιὰ  τούς 

τουρίστες; 

– Ναί,  εἶχα πινακίδες. Στὸ Μοναστήρι εἶχα μία ποὺ ἔγραφε: «καλῶς ὁρίσατε». 

Πιὸ  κάτω,  εἴκοσι  λεπτά  ἀπὸ  τὸ  Μοναστήρι,  εἶχα  ἄλλη  ποὺ  ἔγραφε:  «Οἱ  ἀσέμνως 

ἐνδεδυμένοι πρὸς Ἀῶον»147  καὶ  εἶχα  ἕνα  βέλος ποὺ  ἔδειχνε  τὸ ποτάμι  καὶ  μία ἄλλη 

ποὺ  ἔγραφε:  «Οἱ  σεμνῶς  ἐνδεδυμένοι  πρὸς  Ἱεράν  Μονήν»καὶ  εἶχα  ἕνα  βέλος  ποὺ 

ἔδειχνε τὸ Μοναστήρι. Καλά δὲν ἔγραφα; 

                                                

– Ἐμεῖς, Γέροντα, τί νὰ κάνουμε τὸ καλοκαίρι ποῦ πολλές γυναῖκες ἔρχονται μὲ 

ἐξώπλατα; 

– Ἔ, κάντε κάτι νὰ τὸ ρίχνουν στὴν πλάτη. Ἔτσι θὰ καταλάβουν ὅτι χρειάζεται 

σεβασμός σ΄ αὐτόν τὸν χῶρο. 

 

Καλλωπισμός: Μουντζοῦρες στὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ 

 

Τί χαμένος κόσμος ὑπάρχει σήμερα! Καὶ οἱ γυναῖκες τώρα βάζουν στὰ μαλλιά 

τούς  κάτι  κόλλες  καὶ  πῶς  μυρίζουν!  Ἀλλεργία  σὲ  πιάνει.  Ὅταν  βλέπω  κοσμικιά 

γυναίκα,  μὲ  κοσμικές  ὀμορφιές  καὶ  ἀρώματα,  ἀηδιάζω  ἐσωτερικά.  Μοῦ  εἶπαν:  «Ἡ 

τάδε πῆγε στὴν Γερμανία νὰ μάθη αἰσθητική». «Καὶ τί εἶναι αἰσθητική;», ρώτησα. «Ἡ 

αἰσθητικός,  μοῦ λένε, φτιάχνει  τὶς γριές νέες».  Τότε θυμήθηκα∙  εἶχα  δεῖ  κάποτε μία 

ἡλικιωμένη ποὺ εἶχε μία ὁριζόντια γραμμή στὸ μέτωπό της. Ρωτάω μετά ἕναν γνωστό 

της: «Τί ἔχει, ἡ καημένη;». «Ά, τίποτε, μοῦ λέει∙  ἔκανε ἐγχείρηση, γιὰ νὰ τεντώση τὸ 

δέρμα  της,  νὰ  φύγουν  οἱ  ρυτίδες».  Κι  ἐγώ  νόμιζα  ὅτι  εἶχε  χτυπήσει  καὶ  εἶχε 

χειρουργηθῆ… Ποῦ φθάνει ὁ κόσμος σήμερα! 

– Σήμερα, Γέροντα, δὲν θεωροῦν ἁμαρτία τὸν καλωπισμό. 

– Ναί, αὐτὸ κατάλαβα. Εἶδα μία ψυχή πού, ἐνῶ πρῶτα ἦταν σάν Ἄγγελος, δὲν 

τὴν γνώρισα μετά ἔτσι ὅπως ἦταν βαμμένη. «Ὁ Θεὸς ὅλα πολύ καλά τὰ ἔκανε,  τῆς 

εἶπα, ἀλλὰ ἔχει κάνει ἕνα μεγάλο λάθος σ΄ ἐσένα!».«Γιατί, Πάτερ;», μοῦ λέει. «Νά, στὰ 

μάτια  τὰ  δικά  σου,  δὲν  ἔβαλε  μελάνη  ἀπὸ  κάτω!  Αὐτὸ  τὸ  λάθος  ἔκανε!  Ἐνῶ  τούς 

 
147. Κάτω ἀπὸ τὴν Ἱερά Μονή Στομίου Κονίτσης περνάει ὁ Ἀῶος ποταμός. 
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ἄλλους  ἀνθρώπους  τούς  ἐφτίαξε  καλούς,  ὄμορφους,  ἔκανε  λάθος  σ΄  ἐσένα!  Βρέ, 

χαμένο,  δὲν  τὸ  καταλαβαίνεις;  Ἀσχημίζεις  ἔτσι  τὸν  ἑαυτό  σου!  Σάν  νὰ  ἔχης  μία 

βυζαντινή  εἰκόνα καὶ  τραβᾶς πινελιές ἀπὸ  ΄δῶ κι ἀπὸ  ΄κεῖ  καὶ  τὴν μουντζουρώνεις, 

τὴν χαλᾶς. Πᾶμε στὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ νὰ βάλουμε μπογιές; Ἤ σάν ἕνας ζωγράφος 

νάχη φτιάξη μία καλή εἰκόνα, καὶ πάει μετά ἕνας ποὺ δὲν ξέρει ζωγραφική, παίρνει 

τὸ πινέλο καὶ κάνει κάτι μουντζοῦρες καὶ ἀσχημίζει τὴν εἰκόνα τοῦ ζωγράφου. Τὸ ἴδιο 

κάνεις κι ἐσύ. Ἔτσι εἶναι σάν νὰ λές στὸν Θεό: «Δὲν τάκανες καλά, Θεέ μου∙ ἐγώ θὰ 

τὰ διορθώσω»»! 

Μία  ἄλλη  ἦρθε  μία  μέρα  μὲ  κάτι  νύχια  μέχρι  ἐκεῖ,  σάν  τὸ  γεράκι,  βαμμένα 

κόκκινα, καὶ μοῦ λέει: «Ἔχω τὸ παιδί μου ἄρρωστα βαριά. Νὰ κάνης προσευχή, Πάτερ! 

Κάνω καὶ ἐγώ προσευχή, ἀλλά…»«Τί προσευχή κάνεις; τῆς λέω. Ἐσύ γρατζουνᾶς τὸν 

Χριστό μ΄ αὐτὰ  τὰ νύχια! Κόψε πρῶτα τὰ νύχια, νὰ γίνη καλά τὸ παιδί. Γιὰ τὴν ὑγεία 

τοῦ παιδιοῦ σου, τουλάχιστον νὰ κόψης τὰ νύχια καὶ νὰ πετάξης τὶς μπογιές». «Νὰ τὰ 

βάψω ἄσπρα, Πάτερ;». «Ἐγώ σου λέω νὰ ξεβάψης τὰ νύχια καὶ νὰ τὰ κόψης∙ νὰ κάνης 

μία θυσία γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ παιδιοῦ σου. Τί εἶναι αὐτά; Ἄν ἦταν, ὁ Θεὸς θὰ σὲ ἔκανε 

μὲ νύχια κόκκινα». «Νὰ τὰ βάψω ἄσπρα, Πάτερ;». Ἄντε τώρα!... «Καλά θὰ πᾶς καὶ σύ 

καὶ τὸ παιδί σου…»εἶπα ἀπὸ μέσα μου. Τὰ παιδιά περισσότερο τὰ κρυολογεῖ ἡ μητέρα, 

ὅταν δὲν εἶναι ντυμένη μὲ τὴν σεμνβότητα καὶ προσπαθῆ ἀκόμη καὶ νὰ «μαδάη»τὰ 

παιδιά της. 

Μπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι λίγο ἄσχημος ἤ νὰ ἔχη μία ἀναπηρία. Ξέρει ὁ Θεὸς ὅτι 

ἔτσι θὰ βοηθηθῆ πνευματικά, γιατί τὸν Θεό Τὸν ἐνδιαφέρει περισσότερο ἀπὸ τὸ σῶμα 

ἡ ψυχή. Ὅλοι ἔχουμε τὰ καλά μας καὶ λίγα κουσουράκια –σταυρουδάκια, ὄχι σταυρό – 

ποὺ μᾶς βοηθοῦν γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ Ἡ Ἐκκλησία στὴν ἐποχή μας 

 

«Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ Αὐτός τὴν κυβερνάει.  

Δὲν εἶναι Ναός ποὺ κτίζεται μὲ πέτρες, ἄμμο καὶ ἀσβέστη ἀπὸ εὐσεβεῖς  

καὶ καταστρέφεται μὲ φωτιά βαρβάρων, ἀλλὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός». 
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Κεφάλαιο 1 ‐ Ἡ παιδεία 

 

Ἡ ἑλληνική γλώσσα 

 

– Γέροντα, γιατί κατήργησαν τούς τόνους ἀπὸ τὴν γραμματική; 

– Τώρα, ὅπως οἱ ἄνθρωποι δὲν σηκώνουν τίποτε καὶ τὰ πετοῦν ὅλα, ἔτσι καὶ τὰ 

γράμματα  δὲν  σηκώνουν  τίποτε,  οὔτε  ὀξεῖες  οὔτε  περισπωμένες!  Καὶ  ὅπως  ὅλοι 

τρέχουν, δὲν βάζουν οὔτε τελεία! 

Βλέπω  μία  γλώσσα  ποὺ  γράφουν  μερικοί!  Διάβαζα  σὲ  μία  μετάφραση  τῆς 

Καινῆς Διαθήκης: «Ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο κάλεσα τὸν γιό μου»148. Δὲν ταιριάζει, βρέ παιδί! 

Δὲν ξεχωρίζει  τὸ  ἱερό ἀπὸ τὸ ἀνίερο!  Γράφουν ἔτσι,  δῆθεν γιὰ νὰ  εἶναι  ὅλα  ἴδια,  νὰ 

ὑπάρχη ὁμοιομορφία στὴν γλώσσα. Ποιός, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ πιὸ τελευταῖο χωριό, δὲν 

θὰ καταλάβαινε, ἄν ἔγραφε «τὸν υἱόν μου»; Ἄκουσα μία φορά στὸ Ἅγιον Ὅρος σὲ μία 

ἀνάγνωση: «Τὸ ψωμί καὶ τὸ κρασί ποὺ κάνουν τὴν Μεταλαβιά». Δὲν ταιριάζει∙ πῶς νὰ 

τὸ κάνουμε; Ποιός δὲν ξέρει τί θὰ πῆ «ἄρτος»καὶ «οἶνος»; 

–  Λένε,  Γέροντα,  ὅτι  θὰ  ἀντικαταστήσουν  τὸ  ἑλληνικό  ἀλφάβητο  μὲ  τὸ 

λατινικό. 

– Ἄσ΄ τα, δὲν θὰ σταθοῦν αὐτά∙ δὲν θὰ σταθοῦν. Εὐτυχῶς ποὺ ὁ Θεὸς καὶ ἀπὸ 

τὸ στραβό καὶ ἀπὸ τὸ κακό βγάζει καλό, ἀλλιῶς θὰ ἤμασταν χαμένοι. Δὲν χάθηκε ἡ 

Παράδοση,  ἡ  γλώσσα  τότε  ποὺ  τὰ  εἶχαν  ὅλα  σὲ  χειρόγραφα  καὶ  δὲν  ὑπῆρχαν  οὔτε 

τίποτε καὶ θὰ χαθῆ τώρα ποῦ βγῆκαν τόσα μέσα; Ὄχι, δὲν πρόκειται νὰ χαθῆ, ὅ,τι καὶ 

νὰ  κάνουν  οἱ  ἄνθρωποι.  Βλέπετε  καὶ  οἱ  Ρῶσοι  πρόσφυγες  πῶς  κράτησαν  τὰ  ἔθιμά 

τους! Αὐτὸ ποὺ τούς βοήθησε ἦταν ποὺ ἤξεραν τὴν ποντιακή γλώσσα. Κράτησαν ἔτσι 

τὴν Παράδοση μέσα τους. Ἀλλά, πάρ΄ ὅλο ποὺ τούς δόθηκε λίγη ἐλευθερία,  ἔφυγαν 

ἀπὸ τὴν Ρωσία, γιὰ νὰ βροῦν ἐλευθερία, γιατί καὶ πάλι ἦταν σάν ἕνα πουλάκι ποὺ τὸ 

ἔβγαλαν  ἀπὸ  τὸ  κλουβί  καὶ  τὸ  ἄφησαν  μέσα  στὸ  δωμάτιο  ἐλεύθερο.  Δὲν  θὰ 

στενοχωριόταν καὶ ἐκεῖ; Φαντασθῆτε πῶς ἦταν πρίν οἱ καημένοι! 

Εἶναι  καὶ  μερικοί  ποὺ  πᾶνε  νὰ  κάνουν  μία  νέα  γλώσσα.  Ἡ  ἑλληνική  ὅμως 

γλώσσα  ἔχει  «γλώσσα»ἀπὸ  τὶς  πύρινες  Γλῶσσες  τῆς  Πεντηκοστῆς!  Τὸ  δόγμα  τῆς 

πίστεώς μας καμμιά γλώσσα δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀποδώση. Γι’ αὐτὸ οἰκονόμησε ὁ Θεὸς 

καὶ ἡ Παλαιά Διαθήκη μεταφράσθηκε ἀπὸ τούς Ἑβδομήκοντα στὴν ἑλληνική γλώσσα 

καὶ  τὸ  Εὐαγγέλιο  γράφτηκε  στὴν  ἑλληνική  γλώσσα. Ἄν  δὲν  ξέρη Ἀρχαία Ἑλληνικά 

κανεὶς  καὶ ἀσχολῆται μὲ  τὸ  δόγμα,  μπορεῖ  νὰ πλανηθῆ. Καὶ  ἐμεῖς  καταργήσαμε  τὰ 

Ἀρχαία ἀπὸ τὰ σχολεῖα! Μετά ἀπὸ λίγο θὰ ἔρχωνται Γερμανοί νὰ διδάσκουν Ἀρχαία 

στὰ δικά μας Πανεπιστήμια. Τότε θὰ καταλάβουν οἱ δικοί μας τὴν ἀξία ποὺ ἔχουν τὰ 

Ἀρχαία Ἑλληνικά, ἀφοῦ πρῶτα γίνουν ρεζίλι, καὶ θὰ ποῦν: «Γιὰ δές ἡ Ἐκκλησία ποὺ 

κρατοῦσε τὰ Ἀρχαία»! 

Πᾶνε  νὰ  ἐξαφανίσουν  ἕνα  ὀρθόδοξο  ἔθνος.  Ξέρετε  τί  σημαίνει  αὐτό;  Ἕνα 

ὀρθόδοξο ἔθνος σήμερα εἶναι μεγάλη ὑπόθεση! Παλιά εἴχαμε τὴν φιλοσοφία. Ἡ Ἁγία 

Αἰκατερίνη  μὲ  βάση  τὴν  φιλοσοφία  ἀποστόμωσε  τούς  φιλοσόφους.  Οἱ  φιλόσοφοι 

ἑτοίμασαν τὸν δρόμο γιὰ τὸν Χριστιανισμό. Τὸ Εὐαγγέλιο γράφτηκε στὰ ἑλληνικά καὶ 

διαδόθηκε στὸν κόσμο. Μετά οἱ Ἕλληνες προχώρησαν νὰ φωτίσουν καὶ τούς Σλαύους. 

                                                 
148. Βλ. Ματθ. 2, 15. 
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Σὲ μερικούς δὲν συμφέρει  νὰ ὑπάρχη ἡ Ἑλλάδα. «Μᾶς κάνει κακό,  λένε. Πρέπει  νὰ 

τὴν ἐξαφανίσουμε». 

 

Τὰ προβλήματα τῆς παιδείας 

 

–  Γέροντα,  συχνά  λέτε  ὅτι  πᾶνε  τὰ  πάντα  νὰ  διαλύσουν.  Ἐννοεῖτε  καὶ  τὴν 

παιδεία; 

–  Ναί,  δὲν  βλέπετε  τί  γίνεται;  Σχολεῖα  εἶναι  αὐτά;  Γλώσσα  εἶναι  αὐτή  ποῦ 

διδάσκουν σήμερα στὰ παιδιά; Ποιά εἶναι ἡ  ἱστορία μας; Ἀλλά καὶ στὴν Θεολογία τί 

γίνεται;  Ἔχει  ἕνας  ἄθεος  πτυχίο  τῆς  Θεολογίας  καὶ  τὸν  ἀφήνουν  νὰ  διδάσκη 

θρησκευτικά.  Δὲν  ἐξετάζουν  ὅμως∙  θρησκευτικά  διδάσκει  ἤ  ἀθεΐα;  «Δὲν  μποροῦμε, 

λένε,  νὰ  τὸν  βγάλουμε».  Ἄν  ἕνας  φιλόλογος  πάη  νὰ  διδάξη  μαθηματικά,  θὰ  τὸν 

ἀφήσουν; 

Ἄλλος  εἶναι  θεολόγος  καὶ  δὲν  ἀφήνει  τούς  ἀνθρώπους  νὰ  κοινωνοῦν,  γιὰ  νὰ 

μήν  κολλήσουν  ἔιτζ!  Εἶναι  ἀπὸ  αὐτούς  ποὺ  τούς  ἔστειλε  στὴν Θεολογική  Σχολή  τὸ 

κομπιοῦτερ!  Αὐτή  δὲν  εἶναι  ἡ  γνώση  τοῦ  Θεοῦ.  Παλιά  λέγανε:  «Ἔμαθε  τὰ  ἱερά 

γράμματα τὸ παιδί», γιατί ἦταν ἱερά τὰ γράμματα. Βλέπεις καθηγητή Θεολογίας νὰ 

μήν  πιστεύη,  νὰ  βρίζη  μπροστὰ  στούς  φοιτητές  τούς  Προφῆτες  καὶ  νὰ  μήν  τὸν 

βγάζουν. Μά τί θέλεις, καλέ μου ἄνθρωπε, στὴν Θεολογική Σχολή; Ἐσύ, τί θεολόγους 

θὰ βγάλης; 

Πόσο  ἔχουν  ἐπιδράσει  οἱ  Προτεστὰντες,  οἱ  Καθολικοί!  Τὸ  ἄθεο  πνεῦμα  πόσο 

μπῆκε  στὸν  Καθολικισμό!  Οἱ  Καθολικοί  πᾶνε  σιγά‐σιγὰ    νὰ  κουτσουρέψουν  τούς 

Ἁγίους.  «Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,  λένε,  δὲν  ἦταν  μεγάλη Ἁγία∙  ἕνας  μικρός  βασιλίσκος 

ἦταν ὁ πατέρας της. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἦταν μικρός Ἅγιος. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος μύθος. 

Ὁ  Ἀρχάγγελος  Μιχαήλ  δὲν  ὑπῆρχε∙  ἦταν  μία  παρουσία  τοῦ  Θεοῦ.  Τὸ  ἴδιο  καὶ  ὁ 

Ἀρχάγγελος Γαβριήλ». Μετά θὰ ποῦν: «Ὁ Χριστός  δὲν  εἶναι Θεός∙ ἦταν μόνον  ἕνας 

δάσκαλος  μεγάλος». Μετά  θὰ  προχωρήσουν  καὶ  ἄλλο:  «Ὁ Θεὸς  εἶναι  μία  δύναμη». 

Καὶ  μετά  θὰ  ποῦν:  «Ὁ  Θεὸς  εἶναι  ἡ  φύση»!  ἐνῶ  ὑπάρχουν  γεγονότα  χειροπιαστὰ, 

Προφῆτες,  προφητεῖες,  τόσο  ζωντανά  θαύματα,  φθάνουν  καὶ  μερικοί  δικοί  μας  στὸ 

σημεῖο νὰ πιστεύουν τέτοιες χαζομάρες. 

Ἦρθε  καὶ  σ΄  ἐμένα  κάποιος  νὰ  πάρη  εὐλογία,  γιὰ  νὰ  πάη  στὴν  Ἰταλία  νὰ 

σπουδάση Λειτουργική καὶ νὰ κάνη διατριβή. «Εἶσαι στὰ καλά σου; τοῦ εἶπα. Θέλεις 

νὰ  πᾶς  στούς  Ἰησουΐτες  νὰ  κάνης  τὴν  διατριβή  σου  καὶ  ἦρθες  νὰ  σοῦ  δώσω  καὶ 

εὐλογία;  Αὐτοί  δὲν  ξέρουν  τί  τούς  γίνεται!  Ἐκεῖ  διδάσκουν  Οὐνίτες,  Ἰησουΐτες,  δὲν 

ξέρω τί!».Θέλει προσοχή ἀπὸ ὅλες τὶς ἀπόψεις. Γιατί ἔτσι κάνουν∙ πᾶνε, σπουδάζουν 

στὴν  Ἀγγλία,  Γαλλία  κ.λπ.,  πιάνουν  τὰ  εὐρωπαϊκά  μικρόβια  καὶ  κάνουν  μετά 

διατριβή. Μελετοῦν  λ.χ.  τούς Ἕλληνες Πατέρες  σὲ  μετάφραση ποὺ  ἔκαναν  οἱ  ξένοι 

στὴν γλώσσα τους. Ἐκεῖνοι, εἴτε ἐπειδή ἀπὸ πονηριά, πρόσθεσαν καὶ τὰ δικά τους τὰ 

λανθασμένα.  Οἱ  δικοί  μας  πάλι,  οἱ  Ὀρθόδοξοι,  ποὺ  μάθανε  τὶς  ξένες  γλῶσσες, 

παίρνουν ἀπὸ  ΄κεῖ  τὰ ξένα μικρόβια καὶ  τὰ μεταφέρουν ἐδῶ καὶ μετά  τὰ διδάσκουν 

κιόλας. Φυσικά, ὅταν προσέξη κανείς, εὔκολα ξεχωρίζει τὸν χρυσό ἀπὸ τὸ κεχριμπάρι. 

–  Γέροντα,  μερικά  παιδιά  ποὺ  εἶναι  κοντά  στὴν  Ἐκκλησία,  ὅταν  βγοῦν  γιὰ 

σπουδές στὸ ἐξωτερικό, ἐπειδή δὲν περνᾶνε ἐδῶ στὸ Πανεπιστήμιο, χάνουν τὴν πίστη 

τους καὶ παραστρατοῦν. 
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–  Θὰ  πῶ  σὲ  κανέναν  ἀπὸ  αὐτούς  ποὺ  γνωρίζω,  νὰ  κάνουν  ἀκόμα  κάνα‐δυὸ 

Πανεπιστήμια ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ μήν βγαίνουν τὰ παιδιά ἔξω. Νὰ σπουδάζουν 

ἐδῶ,  γιατί  καὶ  τὰ  παιδιά  χάνονται  καὶ  οἱ  γονεῖς  ξοδεύονται  καὶ  τόσο  συνάλλαγμα 

βγαίνει ἔξω. 

Πάντα λέω στὰ παιδιά ποὺ πᾶνε ἔξω γιὰ σπουδές: «Νὰ πάτε, ἀφοῦ τὸ θέλετε, 

ἀλλὰ νὰ προσέξετε νὰ μή χάσετε τὴν πίστη σας∙ νὰ πάρετε μόνον τὶς γνώσεις τους. 

Καὶ  προπαντός  μήν  ξεχάσετε  νὰ  γυρίσετε  πίσω  στὴν  Πατρίδα.  Ἡ  Ἑλλάδα  σᾶς 

περιμένει. Ἔχετε χρέος νὰ τὴν βοηθήσετε. Νὰ εἶστε κοντά στούς Ἕλληνες, γιὰ νὰ μήν 

ἀναγκάζωνται  οἱ  καημένοι  νὰ  τρέχουν  στὸ  ἐξωτερικό,  γιὰ  νὰ  βροῦν  ἕναν  γιατρό  ἤ 

ἕναν εἰδικό γιὰ μία ἐπιστήμη. Πολύ νὰ προσέξετε νὰ μήν ψυχραθῆ ἡ καρδιά σας. Οἱ 

Εὐρωπαῖοι εἶναι ψυχροί. Ἡ Ἀμερική πάλι εἶναι μόνο γιὰ νὰ πλουτίζη κανεὶς ὑλικά καὶ 

νὰ χρεωκοπῆ πνευματικά». 

– Καὶ οἱ ἀπεργίες, Γέροντα, τί κακό κάνουν! Ὁλόκληρο μήνα χωρίς μάθημα τὰ 

παιδιά, νὰ γυρίζουν στούς δρόμους! 

– Ἐγώ λέω στούς δασκάλους ποτέ νὰ μήν κάνουν ἀπεργία,  ἐκτός ἄν πᾶνε νὰ 

καταργήσουν λ.χ.  τὰ θρησκευτικά,  τὴν προσευχή ἤ νὰ κατεβάσουν  τὸν σταυρό ἀπὸ 

τὴν  σημαία  κ.λπ.  Τότε  πρέπει  νὰ  διαμαρτυρηθοῦν.  Ἀλλιῶς  τί  φταῖνε  τὰ  παιδιά  νὰ 

χάνουν μαθήματα; 

– Δηλαδή, Γέροντα, ἔτσι ποὺ ἔχει διαμορφωθῆ ἡ παιδεία θὰ κάνη πολύ κακό. 

–  Τώρα  θὰ  σακατευτοῦν  πολλά  παιδιά,  ἀλλὰ  καὶ  ὁ  Καλός  Θεὸς  θὰ  κρίνη 

ἀνάλογα. Θὰ  ἐξετάση σὲ  τί  κατάσταση θὰ ἦταν,  ἄν  δὲν  τὰ  ἐπηρέαζαν καὶ  δὲν  τούς 

ἔκαναν  κακό.  Ὅμως  καὶ  ἐμεῖς  χρειάζεται  νὰ  κάνουμε  πολλή  προσευχή  γιὰ  τὰ 

καημένα τὰ παιδιά, ὥστε νὰ ἐπέμβη ὁ Θεὸς νὰ τὰ βοηθήση καὶ νὰ μή σακατευτοῦν, 

ἀλλὰ νὰ εἶναι ὑγιέστατα πνευματικά καὶ νὰ ἀποκτήσουν ἀρετές. 

 

Ἡ θεωρία τῆς ἐξελίξεως 

 

Τί ἀνοησίες λένε τώρα στὰ σχολεῖα μὲ τὴν θεωρία τοῦ Δαρβίνου κ.λπ.! Ἐνῶ οἱ 

ἴδιοι αὐτές τὶς ἀνοησίες δὲν τὶς πιστεύουν, τὶς λένε ὅμως, γιὰ νὰ μολύνουν τὰ παιδιά, 

νὰ τὰ ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Μοῦ εἶπε κάποιος: «Ἄν ποῦμε ὅτι τὸ χῶμα 

εἶχε  διάφορα  συστατικά,  διάφορους  ὀργανισμούς,  καὶ  ὁ  Θεὸς  πῆρε  ἀπὸ  αὐτὰ    καὶ 

ἔκανε τὸν ἄνθρωπο…»«Δηλαδή, λέω, ἄν δὲν ὑπῆρχαν αὐτά, δὲν μποροῦσε ὁ Θεὸς νὰ 

κάνη τὸν ἄνθρωπο; Δύσκολο πράγμα!».«Ἄν ποῦμε, μοῦ λέει, ὅτι πῆρε πρῶτα ἀπὸ τὸν 

πίθηκο  καὶ  τὸν  τελειοποίησε;».  «Καλά,  τοῦ  λέω,  δὲν  μποροῦσε  ὁ  Θεὸς  νὰ  κάνη  τὸ 

τέλειο δημιούργημα, τὸν ἄνθρωπο, ποῦ διέθεσε Γι’ αὐτόν ὁλόκληρη ἡμέρα; Ἔπρεπε νὰ 

βρῆ  ἀνταλλακτικά;  Διάβασε  νὰ  δής  τί  λέει  στὴν  Προφητεία  τοῦ  Ἰώβ149,  στὸ 

Ἀνάγνωσμα τῆς Μεγάλης Πέμπτης. Τώρα αὐτὰ   γιὰ τὸν πίθηκο οὔτε ἡ ἐπιστήμη τὰ 

παραδέχεται. Πόσα χρόνια ἔχει ποῦ οἱ ἄνθρωποι ἀνέβηκαν στὸ φεγγάρι; Οἱ πίθηκοι 

τόσα  χρόνια  δὲν  ἐξελίχθηκαν  νὰ  κάνουν  ἄν  ὄχι  ἕνα  ποδήλατο  τουλάχιστον  ἕνα 

πατίνι. Εἶδες κανέναν πίθηκο μὲ πατίνι; Ἄλλο, ἄν πάρης ἕναν πίθηκο καὶ τοῦ μάθης 

νὰ κάνη πατίνι!...»«Ἄν ποῦμε, λέει,  ἐκεῖνο, ἄν ποῦμε ἐκεῖνο…;». «Μή λές τίποτε, τοῦ 

λέω, γιὰ νᾶσαι πιὸ σίγουρος». 

                                                 
149.  Ἰώβ  38,  14:  «Ἡ σύ  λαβῶν  γῆν πηλόν  ἐπλασας  ζῶον  καὶ  λαλητόν  αὐτόν  ἔθου  ἐπί 

γής;». 
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Αὐτήν  τὴν θεωρία δίδασκε καὶ  ἕνας καθηγητής  τοῦ Πανεπιστημίου.  Τοῦ  εἶπα 

μία φορά: «Σιγά‐σιγά,  μὲ  τὴν περιποίηση,  ἡ φασολιά  θὰ  γίνη  καλύτερη φασολιά,  ἡ 

μελιτζανιά καλύτερη μελιτζανιά. Ὁ πίθηκος, ἅμα τὸν ταΐσης, ἅμα τὸν περιποιηθῆς, 

θὰ γίνη καλύτερος πίθηκος∙ δὲν μπορεῖ νὰ γίνη ἄνθρωπος. Ἄν ἕνας μαῦρος εἶναι σὲ 

ψυχρό κλίμα καὶ δὲν βγαίνη στὸν ἥλιο, λιγάκι θὰ διορθωθῆ τὸ δέρμα του∙ δὲν θὰ πάψη 

ὅμως νὰ εἶναι μαῦρος». Καὶ ὕστερα, ἄν σκεφθῆς ὅτι ἀπὸ ἄνθρωπο, τὴν Παναγία μας, 

γεννήθηκε ὁ Χριστός! Δηλαδή πρόγονος τοῦ Χριστοῦ ἦταν ὁ πίθηκος; Τί βλασφημία! 

Καὶ δὲν τὸ καταλαβαίνουν ὅτι βλασφημοῦν. Ρίχνουν μία πέτρα καὶ δὲν κοιτοῦν πόσα 

κεφάλια  θὰ  σπάση.  Σοῦ  λέει:  «Ἐγώ  τὴν  ἔρριξα  πιὸ  μακριά  ἀπὸ  τὸν  ἄλλον».  Αὐτὸ 

κάνουν σήμερα∙ θαυμάζουν ποιός θὰ πετάξη πιὸ μακριά τὴν πέτρα. Πόσα κεφάλια θὰ 

σπάση ἀπὸ αὐτούς ποὺ περνᾶνε ἐκεῖ κάτω, δὲν τὸ σκέφτονται. 

– Γέροντα, μερικοί νομίζουν ὅτι μὲ αὐτές τὶς θεωρίες θὰ κάνουν τούς Μαρξιστές 

νὰ πλησιάσουν στὴν Ἐκκλησία. 

– Στὴν ἀρχή, μπορεῖ νὰ πλησιάσουν οἱ Μαρξιστές, ἀλλὰ μετά θὰ ἔρθουν σάν 

κόμμα.  Θὰ  λένε:  «Τώρα  νὰ  ἐκκλησιάζεσθε,  τώρα  ὄχι.  Τώρα  νὰ  κάνετε  αὐτό,  τώρα 

ἐκεῖνο». Θὰ κανοναρχοῦν δηλαδή∙ καὶ στὸ τέλος θὰ ποῦν: «Ποιός σᾶς εἶπε ὅτι ὑπάρχει 

Θεός;  Δὲν  ὑπάρχει  Θεός.  Σᾶς  γελοῦν  οἱ  παπάδες».  Καὶ  ἔτσι,  χωρίς  νὰ  τὸ 

καταλαβαίνουν, τούς χρησιμοποιοῦν οἱ Μαρξιστές, γιὰ νὰ πετύχουν τὸν σκοπό τους. 

Ὅσοι  Μαρξιστές  ἔχουν  καλή  διάθεση,  ἔρχονται,  μετανοοῦν,  ἐξομολογοῦνται.  Ὅσοι 

δὲν ἔχουν καλή διάθεση, δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξουν. 

 

Ἀπομακρύνουν τὰ παιδιά ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία 

 

Μικρό παιδάκι, πόσο μὲ βοηθοῦσε ποὺ πήγαινα στὴν Ἐκκλησία!  Εἴχαμε καλό 

δάσκαλο στὸ Δημοτικό καὶ μᾶς βοηθοῦσε καὶ αὐτός. Μᾶς μάθαινε ἐθνικά ἄσματα καὶ 

ἐκκλησιαστικούς ὕμνους. Στὴν Ἐκκλησία τὶς Κυριακές ψάλλαμε τὴν Δοξολογία, «Ταῖς 

πρεσβείαις…», «Ἅγιος ὁ Θεός», τὸ Χερουβικό. 

– Καὶ τὰ κοριτσάκια ψάλλανε; 

–  Ναί,  ὅλα  μαζί  τὰ  παιδιά.  Παλιά,  ἡ  Ἐκκλησία  ἦταν  δίπλα  στὸ  σχολεῖο  καὶ 

παίζαμε γύρω ἀπὸ  τὴν Ἐκκλησία,  στὴν αὐλή  της. Μᾶς πήγαιναν στὴν Ἐκκλησία οἱ 

δάσκαλοι  στὶς  γιορτές,  καὶ  ἄς  χάναμε  κανένα  μάθημα.  Προτιμοῦσε  ὁ  δάσκαλος  νὰ 

χάση  μία  ὥρα,  γιὰ  νὰ  λειτουργηθοῦν  τὰ  παιδιά.  Ἔτσι  τὰ  παιδιά  διδάσκονταν, 

ἁγιάζονταν, γίνονταν ἀρνάκια. Εἴχαμε καὶ ἕναν δάσκαλο Ἑβραῖο, ἀλλὰ θρησκευτικά 

δὲν μᾶς δίδασκε∙  ἐρχόταν μία δασκάλα καὶ μᾶς  ἔκανε θρησκευτικά. Πάρ΄  ὅλο ὅμως 

ποὺ  ἦταν  Ἑβραῖος,  μᾶς  πήγαινε  μέχρι  τὴν  Ἐκκλησία.  Καὶ  στὴν  Ἐκκλησία  ὅλα  τὰ 

παιδιά στεκόμασταν ὄρθια, ἥσυχα. 

Καὶ βλέπω σήμερα ποὺ ἀπομακρύνουν τὰ παιδιά ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, πῶς ἔχουν 

ἀγριέψει!  Ἐνῶ  στὴν  Ἐκκλησία  τὸ  παιδάκι  θὰ  ἠρεμήση,  θὰ  γίνη  καλό  παιδί,  γιατί 

δέχεται  τὴν  εὐλογία  τοῦ  Θεοῦ,  ἁγιάζεται.  Δὲν  τὰ  ἀφήνουν  νὰ  πηγαίνουν  στὴν 

Ἐκκλησία, γιὰ νὰ μήν ἐπηρεασθοῦν ἀπὸ τὰ πνευματικά! Ἀπὸ τὶς ἄλλες ἀνοησίες ὄχι 

μόνον  δὲν  τὰ  ἀπομακρύνουν,  ἀλλὰ  τούς  τὶς  διδάσκουν  κιόλας!  Μά  δὲν 

καταλαβαίνουν ὅτι τὰ παιδάκια, ἄν ἐπηρεασθοῦν, ἄς ὑποθέσουμε, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, 

ἀπὸ τὴν θρησκεία, στὸ κάτω‐κάτω δὲν θὰ κάνουν ἀταξίες, θὰ εἶναι φρόνιμα, θὰ ἔχουν 

ἐπιμέλεια  στὰ  μαθήματά  τους,  δὲν  θὰ  εἶναι  ζαλισμένα  ὅπως  τώρα.  Μέχρι  νὰ 
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μεγαλώσουν,  καὶ  στὰ  θέματα  τὰ  ἐθνικά  θὰ  εἶναι  σωστὰ  τοποθετημένα,  δὲν  θὰ 

μπλέξουν μὲ παρέες, μὲ ναρκωτικά,  νὰ ἀχρηστευθοῦν. Ὅλα αὐτὰ    δὲν θὰ εἶναι μία 

προϋπόθεση νὰ γίνουν καλοί ἄνθρωποι; Αὐτὸ τουλάχιστον δὲν τὸ ἀναγνωρίζουν; Δὲν 

τὸ σέβονται; 

Ἀλλά σκοπός τούς τώρα εἶναι νὰ ἀπομακρύνουν τὰ παιδιά ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. 

Τὰ δηλητηριάζουν,  τὰ μολύνουν μὲ διάφορες θεωρίες, κλονίζουν τὴν πίστη τους. Τὰ 

ἐμποδίζουν ἀπὸ τὸ καλό, γιὰ νὰ τὰ ἀχρηστέψουν. Τὰ καταστρέφουν ἀπὸ μικρά. Καὶ 

τὰ παιδάκια, φυσικά, ἀπὸ ἀρνάκια γίνονται κατσικάκια. Ἀρχίζουν μετά νὰ χτυποῦν 

ἄσχημα καὶ  τούς γονεῖς  τους καὶ  τούς δασκάλους καὶ αὐτούς ποὺ τὰ κυβερνοῦν. Τὰ 

κάνουν  ὅλα  ἄνω‐κάτω∙  συλλαλητήρια,  καταλήψεις,  ἀποχή  ἀπὸ  τὰ  μαθήματα.  Καὶ 

τελικά, ὅταν φθάσουν νὰ ξεκοιλιάσουν αὐτούς ποὺ τὰ κυβερνοῦν, τότε θὰ βάλουν καὶ 

αὐτοί μυαλό. 

 

Φορτώνουν τὰ παιδιά μὲ πολλά… 

 

Βλέπω παιδιά ποὺ ἔχουν τελειώσει ὄχι μόνο Λύκειο ἀλλὰ καὶ Πανεπιστήμιο νὰ 

γράφουν κάτι γράμματα, νὰ κάνουν κάτι λάθη… Ἐμεῖς τοῦ Δημοτικοῦ ἤμασταν καὶ 

τέτοια λάθη δὲν κάναμε. Καὶ ἄν εἶναι φοιτητές  τῆς Φιλολογίας ἤ  τῆς Νομικῆς,  κάτι 

γίνεται. Ἄν εἶναι ἄλλης Σχολῆς,  δὲν ξέρουν νὰ γράψουν. Ἐνῶ τὸ Σχολαρχεῖο παλιά 

ἦταν… 

– Σάν Πανεπιστήμιο, Γέροντα! 

– Ἐδῶ βλέπεις καὶ στὸ Δημοτικό πόσα μάθαιναν τότε τὰ παιδιά, πόσο μᾶλλον 

στὸ Σχολαρχεῖο! Σήμερα τὰ φορτώνουν ἕνα σωρό καὶ τὰ μπερδεύουν. Τὰ μπουχτίζουν 

στὰ  γράμματα  χωρίς  πνευματικό  ἀντιστὰθμισμα.  Στὰ  σχολεῖα  τὰ  παιδιά  πρέπει 

πρῶτα νὰ μαθαίνουν τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ. Μικρά παιδιά νὰ πᾶνε νὰ μάθουν ἀγγλικά, 

γαλλικά, γερμανικά –ἐνῶ Ἀρχαῖα νὰ μή μάθουν – μουσική,  τὸ ἕνα,  τὸ ἄλλο… Τί νὰ 

πρωτομάθουν; Ὅλο γράμματα καὶ ἀριθμούς καὶ ἐκεῖνα ποὺ εἶναι νὰ μάθουν, γιὰ τὴν 

Πατρίδα τούς κ.λπ., δὲν τὰ μαθαίνουν. Οὔτε πατριωτικά τραγούδια οὔτε τίποτε. 

Πιάσε ἕνα ἀπὸ τὰ σημερινά παιδιά τώρα καὶ ρώτησε τὸ: «Σὲ ποιό νομό εἶναι τὸ 

χωριό  σου;  Πόσο  πληθυσμό  ἔχει;».  Δὲν  ξέρει  νὰ  σοῦ  πῆ.  Σοῦ  λέει:  «Θὰ  πάω  στὸ 

Πρακτορεῖο,  θὰ  πάρω  τὸ  λεωφορεῖο  καὶ  θὰ  μὲ  πάη  στὸ  χωριό.  Ἀφοῦ  ξέρει  ὁ 

εἰσπράκτορας, θὰ τοῦ πῶ ὅτι θέλω νὰ πάω στὸ τάδε χωριό, θὰ πληρώσω καὶ θὰ μὲ 

πάη». Ἐμεῖς στὸ Δημοτικό ξέραμε ὅλον τὸν κόσμο ἄπ΄ ἔξω. Γιατί ἔπρεπε νὰ ξέρης ἄπ΄ 

ἔξω τὶς πόλεις ὅλων τῶν κρατῶν ἀπὸ πεντακόσιες χιλιάδες κατοίκους καὶ ἄνω. Μετά 

ἔπρεπε νὰ ξέρης τὰ μεγαλύτερα ποτάμια στὸ φάρδος καὶ στὸ μάκρος καὶ τὰ ἀμέσως 

μικρότερα, τὰ μεγαλύτερα βουνά κ.λπ. –πόσο μᾶλλον τῆς Ἑλλάδος! Τὸ ἔχω δεῖ καὶ σὲ 

μεγάλους ὄχι μόνο σὲ μικρά παιδιά∙ φοιτητής νὰ μήν ξέρη πόσους κατοίκους ἔχει ἡ 

πόλη  στὴν  ὁποία  σπουδάζει!  Ρώτησα  ἕναν  ποιό  εἶναι  τὸ  μεγαλύτερο  βουνό  τῆς 

Ἑλλάδος, καὶ δὲν ἤξερε. Ποιό εἶναι τὸ μεγαλύτερο ποτάμι, τίποτε. Τὸ πιὸ μικρό, οὔτε 

αὐτό.  Φοιτητής  καὶ  νὰ  μήν  ξέρη  τίποτε  γιὰ  τὴν Πατρίδα  του!  Θὰ΄  ρθοῦν  μετά  οἱ … 

«φίλοι»μας, οἱ γείτονες, καὶ θὰ τοῦ ποῦν: «Αὐτή δὲν εἶναι πατρίδα σου∙ εἶναι πατρίδα 

δική μας»,  καὶ θὰ τούς ἀπαντήση: «Καλά λέτε,  ἔτσι  εἶναι»! Καταλάβατε; Ἐκεῖ πᾶμε! 

Ἄν  ρωτήσης  ὅμως  τὰ  σημερινά  παιδιά  γιὰ  τὸ  ποδόσφαιρο  ἤ  γιὰ  τὴν  τηλεόραση,  τὰ 

ξέρουν ὅλα καὶ ὅλους ἄπ΄ ἔξω. 
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Καὶ  βλέπεις,  ἦρθαν παιδιά  ἀπὸ  τὴν Ἀλβανία  καὶ  ἤξεραν  γράμματα.  «Ποῦ  τὰ 

μάθατε  τὰ  γράμματα;»,  ρωτᾶς  τούς  Βορειοηπειρῶτες.  «Στὶς  φυλακές»,  σοῦ  λένε. 

Ἐκεῖνα τὶς φυλακές τὶς ἔκαναν σχολεῖα. Τὰ δικά μας τὰ παιδιά τὰ σχολεῖα τὰ ἔκαναν 

φυλακές∙  κλείστηκαν μόνα  τους μέσα μὲ  τὶς  καταλήψεις…  Τὰ παιδιά σήμερα,  ἰδίως 

στὴν  ἐφηβική  ἡλικία,  εἶναι  ζαλισμένα∙  πιὸ  πολύ  στὸ  Γυμνάσιο  καὶ  στὸ Λύκειο.  Στὸ 

πανεπιστήμιο εἶναι πιὸ ὥριμα. Ἐκεῖ ἄλλωστε, ὅποτε θέλουν πηγαίνουν. 

Καὶ  ἀντί  νὰ  λάβουν  ὁρισμένα  μέτρα  γιὰ  τὴν  παιδεία,  κάνουν  χειρότερα.  Καὶ 

ὅλα,  βλέπω,  τὰ  πνευματικά  πώς  τὰ  ἀλλοιώνουν.  Ἄκου  τώρα  προσευχή150  σὲ 

ἀναγωνστικό  τοῦ  Δημοτικοῦ  Σχολείου:  «Παναγιά  μου,  τὸ  μωρό  σου  εἶναι  τὸ  πιὸ 

ὄμορφό του κόσμου»! Βρέ, τί πάθαμε! Παλιά τί μάθαιναν τὰ παιδιά στὸ σχολεῖο καὶ 

τώρα  τί  μαθαίνουν!  «Γιδούλα  τετραπέρατη,  κατσικοστριφτοκέρατη,  μάσε  τὰ 

διαβολάκια  σου…  νὰ  κάνουν  κατσικόγαλο,  νὰ  φᾶνε  τὰ  ἐγγονάκια  σου,  τὰ 

τρελλοδιαβολάκια σου»151. Ἄντε τώρα νὰ μαθαίνουν τέτοια πράγματα μικρά παιδιά! 

Ἀλλά τὸ κάνουν γιὰ νὰ προβάλουν τὸν διάβολο, ὅποτε ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ Σατανιστές 

κάνουν τὴν δουλειά τους. Ὁ Θεὸς νὰ βάλη τὸ χέρι Του, γιατί τώρα δὲν βοηθιοῦνται νὰ 

ἀλλοιώνωνται τὰ παιδιά, μὲ τὴν καλή ἔννοια, ἀλλὰ νὰ δαιμονίζωνται. 

Καὶ  μὲ  τὶς  γνώσεις  ποὺ  παίρνουν,  δὲν  μαθαίνουν  νὰ  δουλεύουν  καθόλου  τὸ 

μυαλό,  Γι’  αὐτὸ  δὲν  παίρνει  στροφές.  Ἀλλά  μυαλό  ποὺ  δὲν  παίρνει  στροφές  ἔχει 

ἀντάρα μέσα. Αὐτοί ποὺ ἔκαναν ἐφευρέσεις, δούλευαν τὸ μυαλό τους. Βρίσκονταν σὲ 

μία ἀνάγκη, σκέφτονταν πῶς θὰ τὴν ξεπεράσουν. Σήμερα οἱ περισσότεροι κοιτάζουν 

τί  γράφουν  τὰ  βιβλία,  τί  γράφουν  οἱ  σημειώσεις.  Σ΄  αὐτὰ    παραμένουν∙  τίποτε 

παραπάνω καὶ ὅλο νούμερα καὶ ἀριθμούς ἔχουν∙ αὐτή ἡ βίδα στὸ νούμερο 1, ἡ ἄλλη 

στὸ  νούμερο  2,  καὶ  ἄν  τύχη  νὰ  πάθη  τίποτε  καμμιά  βίδα  καὶ  δὲν  δουλεύη  τὸ 

μηχάνημα,  ἀμέσως: «Νὰ φωνάξουμε  τὸν μηχανικό».  Δὲν  τούς  κόβει  νὰ πάρουν μία 

λίμα, νὰ ἀνοίξουν λίγο τὴν τρύπα, γιὰ νὰ χωρέση ἡ βίδα, ἤ νὰ πάρουν λίγο πλαστικό, 

νὰ  τυλίξουν  τὴν βίδα,  γιὰ νὰ σφίξη,  ἀλλὰ ἀμέσως: «Νὰ φωνάξουμε  τὸν μηχανικό», 

λένε. Τί νὰ πῶ; Καὶ οἱ τηλεοράσεις καὶ τὰ ἄλλα μέσα ἔχουν ἀποβλακώσει σήμερα τὸν 

ἄνθρωπο. Καὶ ἔξυπνοι ἄνθρωποι γίνονται τελικά κασσέττες. Θέλω νὰ τονίσω δηλαδή 

πώς ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ δουλεύη τὸ μυαλό. Ὅλη ἡ βάση ἐκεῖ εἶναι. γιατί, ἄν δὲν 

δουλεύη τὸ μυαλό, μαθαίνει,  ἄς ὑποθέσουμε,  τώρα αὐτό, θὰ μπερδευθῆ ὕστερα στὸ 

ἄλλο.  Γι’  αὐτὸ  σκοπός  εἶναι  νὰ  γεννάη  τὸ  μυαλό  του,  νὰ  βρίσκη  λύσεις.  Ἄν  δὲν 

γεννάη, τότε εἶναι ὑπανάπτυκτο.  

 

Τὸ ἔργο τοῦ δασκάλου εἶναι ἱερό 

 

–  Γέροντα,  μερικές  φορές  οἱ  δυσκολίες  τῶν  ἐκπαιδευτικῶν  στὸ  σχολεῖο 

προέρχονται πιὸ πολύ ἀπὸ τούς συναδέλφους. 

– Θέλει πολλή διάκριση καὶ φωτισμό στὴν ἐποχή μας, γιὰ νὰ κινηθῆ σωστὰ ὁ 

καθένας ἀνάμεσα στούς συναδέλφους του. Γιὰ τὴν κάθε περίπτωση χρειάζεται πολλή 

σύνεση καὶ θεῖος φωτισμός. Ἀκόμη καὶ νὰ μή δείχνη μερικές φορές ὅτι πιστεύει. Νὰ 

κινῆται ἀθόρυβα καὶ πιὸ πολύ νὰ τούς μιλάη μὲ τὴν σωστή ὀρθόδοξη ζωή του. Ἔτσι 

θὰ  βοηθήση,  χωρίς  νὰ  ἐρεθίση.  Ἰδίως  στὴν  ἐκπαίδευση μερικά πράγματα  εἶναι  σάν 

                                                 
150. Ἀνθολόγιο γιὰ τὰ παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ, Ὁ.Ε.Δ.Β., μέρος Β΄, σ. 156. 
151. Ἡ γλώσσα μου, γιὰ τή Β΄ Δημοτικοῦ, Ὁ.Ε.Δ.Β., μέρος Γ΄, σ. 11. 
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ἕνας ὄγκος, ποὺ ἄλλοτε εἶναι καλοήθης καὶ ἄλλοτε κακοήθης. Ἄν πάρουμε μία θέση 

μὲ μία λογική, θὰ κάνουμε πολύ κακό ἀντί γιὰ καλό. Ἄν γίνη ἐπέμβαση καὶ ὁ ὄγκος 

εἶναι κακοήθης, θὰ κάνη μετάσταση. Θέλει λίγη καυτηρίαση προσεκτικά. 

–  Πάντως,  Γέροντα,  καὶ  οἱ  ἐκπαιδευτικοί  ποὺ  θέλουν  νὰ  κάνουν  δουλειά 

δυσκολεύονται, γιατί εἶναι δεσμευμένοι. 

–  Ἅμα  θέλη  κανείς,  μπορεῖ  νὰ  βρῆ  τρόπο  νὰ  κάνη  δουλειά.  Μπόρεσαν  καὶ 

βρῆκαν τρόπο στὰ ἄθεα καθεστῶτα καὶ δὲν μποροῦν νὰ βροῦν ἐδῶ; Στὴν Βουλγαρία 

πῆγε  κάποιος  ἀπὸ  ΄δῶ  καὶ  μοίρασε  σταυρουδάκια  στὰ  παιδιά  ἑνός  σχολείου.  Ἕνας 

ὅμως  τοῦ  κόμματος  ποὺ  στέκονταν  ἐκεῖ  κοντά  τὸν  εἶδε.  Ἡ  δασκάλα,  μόλις  τὸν 

ἀντιλήφθηκε,  πῆγε  καὶ  πῆρε  τὰ  σταυρουδάκια  ἀπὸ  τὰ  χέρια  τῶν  παιδιῶν  καὶ  τὰ 

μάλωσε ποὺ τὰ πῆραν. Ἀλλά ὅταν ἔφυγε ἐκεῖνος ὁ ἄθεος, ἡ δασκάλα τὰ μοίρασε μόνη 

της στὰ παιδάκια. Εἶδες πῶς ἡ δασκάλα ἦταν ἐντάξει καὶ μὲ τὸν νόμο καὶ μὲ τὸν Θεό; 

Βλέπεις καὶ οἱ δάσκαλοι στὴν Μικρά Ἀσία, μέσα σ΄ ἐκεῖνα τὰ δύσκολα χρόνια, πόσα 

πρόσφεραν!  Γιατί  δούλευαν  μὲ  τὴν  καρδιά  τους.  Πονοῦσαν,  εἶχαν  εὐλάβεια, 

θυσιάζονταν.  Νά,  καὶ  ὁ  Ἅγιος  Ἀρσένιος152  ὁ  Καππαδόκης  πόσο  σοφά  φερόταν  στὰ 

Φάρασα! Εἶχε ἑτοιμάσει αἴθουσα γιὰ σχολεῖο καὶ ἀντί γιὰ θρανία εἶχε βάλει δέρματα 

ἀπὸ  κατσίκες  ἤ  ἀπὸ  πρόβατα  μὲ  τὸ  τρίχωμά  τους.  Πάνω  σ΄  αὐτὰ    γονατισμένα  τὰ 

παιδιά παρακολουθοῦσαν τὰ μαθήματα. Μὲ αὐτόν τὸν σοφό τρόπο δὲν ἐρέθιζε τούς 

Τούρκους, ἀκόμη καὶ ὅταν τύχαινε νὰ τὰ δοῦν, γιατί νόμιζαν ὅτι προσεύχονταν. Ὅταν 

πάλι ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ἤθελε νὰ βγάλη ἐκδρομή τὰ παιδιά, τὰ πήγαινε σὲ ἕνα δικό του 

χωράφι ποὺ ἦταν σάν κῆπος, δῆθεν γιὰ νὰ κάνουν δουλειά, καὶ τὰ ἔλεγε: «Ἄν τυχόν 

δῆτε Τοῦρκο, νὰ κάνετε κανένα κουτσοδούλι. Κόψτε κανένα κλαρί, γιὰ νὰ νομίζη ὅτι 

καθαρίζετε  τὸν  κῆπο».  Καὶ  ἔτσι  ἔκαναν  τὰ  καημένα.  Γιατί,  ἄν  καταλάβαιναν  οἱ 

Τοῦρκοι ὅτι τὰ πῆγε ἐκδρομή, θὰ εἶχε ἱστορίες. Κρυφό σχολειό βλέπεις! Ὅταν ἔφευγε ὁ 

Τοῦρκος,  ἔπαιζαν πάλι  τὰ παιδιά. Καὶ  τὸ καλοκαίρι,  στὶς  διακοπές,  τὰ συγκέντρωνε 

πάλι τὰ παιδιά μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, γιὰ νὰ βοηθάη, γιὰ νὰ μήν ξεκόβωνται καὶ ξεχνοῦν 

ὅσα τούς δίδασκε. 

–  Γέροντα,  γιατί  ὁ  Ἅγιος  Ἀρσένιος  ἔγραφε  τὰ  μαθήματα  στὰ  τουρκικά  μὲ 

ἑλληνικά γράμματα; 

– Γιὰ νὰ ξέρουν καὶ τουρκικά τὰ παιδιά, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ τὰ βγάλουν πέρα. 

Καὶ  ἄν  τυχόν  τὸν  ἐπίαναν  οἱ  Τοῦρκοι  ποὺ  μάθαινε  γράμματα  στὰ  παιδιά,  καὶ  νὰ 

ἔβλεπαν  τὰ  ἑλληνικά  γράμματα,  ἄκουγαν  ὅτι  τὰ  διάβαζε  τουρκικά  καὶ  δὲν 

ἐξαγριώνονταν. Ὅποτε τὰ παιδιά μάθαιναν καὶ τὰ τουρκικά, ἀλλὰ καὶ οἱ Τοῦρκοι δὲν 

ἐρεθίζονταν. Ὅλα ὅσα ζοῦσε ὁ Ἅγιος153, τὴν ἀκρίβεια τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν εὐλάβεια, 

τὰ μετέδιδε στούς μαθητές του. 

Γι’ αὐτὸ λέω, ἅμα θέλη κανείς, μπορεῖ νὰ κάνη δουλειά στὰ παιδιά, ὅπου καὶ ἄν 

βρεθῆ.  Ἔπεσε  στὰ  χέρια  μου  ἕνα  ὡραῖο  βιβλίο  ποὺ  ἔγραψε  μία  δασκάλα  γιὰ  τὴν 

Βόρειο Ἤπειρο. Αὐτή γιὰ πεντακόσιους ἄνδρες κάνει. Πῶς μιλοῦσε στούς ξεναγούς! 

Σβούρα τούς ἔφερνε. Μπράβο της! 

Εἶναι  μεγάλη  ὑπόθεση  ὁ  σωστός  δάσκαλος,  ἰδίως  στὶς  μέρες  μας!  Τὰ  παιδιά 

εἶναι ἄγραφες κασσέττες∙ ἤ θὰ γεμίσουν βρώμικα τραγούδια ἤ βυζαντινή μουσική. Τὸ 

                                                 
152.  Βλ.  Γέροντος  Παϊσίου  Ἁγιορείτου,  Ὁ  Ἅγιος  Ἀρσένιος  ὁ  Καππαδόκης,  Σουρωτή 

Θεσσαλονίκης 1991, σ. 36. 
153. Βλ. Ὁ. π. σ. 41. 
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ἔργο τοῦ δασκάλου εἶναι ἱερό. Ἔχει μεγάλη εὐθύνη καὶ, ἄν προσέξη, μπορεῖ νὰ πάρη 

μεγάλο μισθό ἀπὸ τὸν Θεό. Νὰ φροντίζη νὰ διδάσκη στὰ παιδιά τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ. 

Πρέπει νὰ βροῦν τρόπο οἱ ἐκπαιδευτικοί νὰ περνᾶνε κάποια μηνύματα στὰ παιδιά γιὰ 

τὸν Θεό καὶ γιὰ τὴν Πατρίδα. Ἄς σπείρουν αὐτοί τὸν σπόρο, καὶ ἄς μήν τὸν δοῦν νὰ 

βλαστὰνη. Τίποτε δὲν πάει χαμένοκαποια στιγμή θὰ πιάση τόπο. 

Καὶ  πάντα  μὲ  τὸ  καλό,  μὲ  ἐπιείκεια,  μὲ  ἀγάπη  νὰ  φέρωνται  στὰ  παιδιά.  Νὰ 

προσπαθοῦν νὰ ξυπνᾶνε  τὸ φιλότιμό  τους.  Τὸ παιδί θέλει ἀγάπη,  ζεστασιά. Πολλά 

παιδιά  τὴν στεροῦνται  τελείως στὸ σπίτι. Ἄν οἱ  δάσκαλοι ἀγαπήσουν  τὰ παιδιά,  θὰ 

τούς  ἀγαπήσουν  καὶ  ἐκεῖνα,  καὶ  τότε  θὰ  κάνουν  πιὸ  εὔκολα  τὸ  ἔργο  τους.  Ἐμᾶς  ὁ 

δάσκαλος  μὲ  τὴν  βέργα  μᾶς  χτυποῦσε,  ὅταν  ἔβλεπε  ἀταξία,  ἀλλὰ  ἀγαποῦσε  τὰ 

παιδιά καὶ  τὰ παιδιά τὸν ἀγαποῦσαν. Δὲν εἶχε δικά του παιδιά καὶ  τὰ ἀγαποῦσε τὰ 

παιδιά πολύ. 

Γι’ αὐτὸ λέω ὅτι καλοί εἶναι οἱ γονεῖς ποὺ γεννοῦν πολλά παιδιά καὶ γίνονται 

πολύτεκνοι,  ἀλλὰ  καλύτεροι  εἶναι  οἱ  σωστοί  ἐκπαιδευτικοί  ποὺ  ἀναγεννοῦν  τοῦ 

κόσμου  τὰ  παιδιά  καὶ  γίνονται  ὑπέρ‐ὑπέρ‐πολύτεκνοι!  Δίνουν  ἀναγεννημένους 

ἀνθρώπους στὴν κοινωνία, καὶ ἔτσι γίνεται καλύτερη. 
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Κεφάλαιο 2 ‐ Κλῆρος καὶ Ἐκκλησία 

 

– Γέροντα, γιατί δὲν γίνεσθε ἱερεύς; 

–  Σκοπός  εἶναι  νὰ  σωθοῦμε.  Ἡ  ἱερωσύνη  δὲν  εἶναι  μέσο  γιὰ  νὰ  σωθῆ  ὁ 

ἄνθρωπος. 

– Δὲν σᾶς πρότειναν ποτέ νὰ γίνετε ἱερεύς; 

– Πολλές φορές μὲ πίεσαν. Ὅταν ἤμουν στὸ Κοινόβιο, μὲ ζόρισαν καὶ γιὰ τὴν 

ἱερωσύνη  καὶ  γιὰ  τὸ Μεγάλο Σχῆμα. Ὁ  σκοπός  εἶναι  νὰ  γίνη  κανεὶς  ἀπὸ  μέσα  τοῦ 

καλόγερος. Ἐμένα αὐτὸ μὲ ἐνδιέφερε∙ δὲν μὲ ἀπασχολοῦσε τίποτε ἄλλο. Ἐπειδή καὶ 

ἀπὸ νέος, σάν λαϊκός,  εἶχα ζήσει μερικά θεία γεγονότα,  ὅταν πῆγα στὸ Μοναστήρι, 

ἔλεγα:  «Ἀρκεῖ  νὰ  ζῶ  καλογερικά».  Τὴν  βαρύτητα  σ΄  αὐτὸ  τὴν  εἶχα  ρίξει  καὶ  δὲν  μὲ 

ἀπασχολοῦσε  πότε  θὰ  γίνω  μεγαλόσχημος  ἤ  ἄν  θὰ  γίνω  ἱερεύς.  Τελευταία  ἦρθε 

κάποιος  στὸ  Κελλί  τῆς  Παναγούδας  καὶ  πάλι  ἐπέμενε  πολύ  νὰ  ἱερωθῶ.  Πῆγε  στὸ 

Πατριαρχεῖο Γι’ αὐτόν τὸν λόγο, μίλησε στὴν Ἐξαρχία, ὅταν ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὅρος… 

Τοῦ εἶπαν ὅμως: «Πές τὸ καὶ στὸν  ἴδιο, μήν τυχόν ἐμεῖς τὸ ἀποφασίσουμε καὶ αὐτός 

μας φύγη». Ἔτσι ἦρθε καὶ μοῦ τὸ εἶπε. Ὅταν τὸ ἄκουσα, ἔβαλα τὶς φωνές, ὅποτέ μου 

λέει:  «Τουλάχιστον  γίνε  ἱερεύς,  γιὰ  νὰ  διαβάζης  τὴν  συγχωρητική  εὐχή  στούς 

ἀνθρώπους, ἀφοῦ σου λένε ἐκτός ἀπὸ τὰ προβλήματά τους καὶ τὶς ἁμαρτίες τους. Ἐσύ 

δὲν  μοῦ  ἔλεγες  πόσα  μπερδέματα  γίνονται,  γιατί  οἱ  ἄνθρωποι  ἄλλοτε  τὰ  λένε 

διαφορετικά καὶ ἄλλοτε λένε τὰ μισά ἀπὸ ὅσα τούς λές στούς Πνευματικούς ἤ στούς 

μητροπολίτες; Νὰ ἀκοῦς τὶς ἁμαρτίες τους, νὰ τούς διαβάζης τὴν συγχωρητική εὐχή, 

νὰ  παίρνουν  τὴν  ἄφεση  καὶ  νὰ  τακτοποιοῦνται».  Ὁ  καημένος  μὲ  καλό  λογισμό  τὸ 

ἔλεγε, ἀλλὰ δὲν ἦταν αὐτὸ γιὰ μένα. 

– Δηλαδή, Γέροντα, ἄν ἕνας αἰσθάνεται ἀδύναμος γιὰ τὴν ἱερωσύνη, ἀλλὰ τὸν 

προωθοῦν ἄλλοι, τί πρέπει νὰ κάνη; 

– Θὰ πῆ τὸν λογισμό του. Κανέναν δὲν μποροῦν νὰ τὸν ἐξαναγκάσουν οὔτε γιὰ 

τὴν  ἱερωσύνη  οὔτε  γιὰ  τὸ  Μεγάλο  Σχῆμα.  Ἄν  ὅμως  τὸ  δεχθῆ  ἀπὸ  ὑπακοή  καὶ  μὲ 

ταπείνωση καὶ  βάλη λίγο φιλότιμο  καὶ  λίγη ἀγάπη,  τότε  ὅλα θὰ  τὰ ἀναπληρώση ὁ 

Θεός. Ἐξάλλου ὁ κόσμος ἔχει ἀλάθητο κριτήριο καὶ διακρίνει ποιοί ἔγιναν ἱερεῖς ἀπὸ 

ἀγάπη  πρὸς  τὸν  Θεό,  γιὰ  νὰ  διακονήσουν  τὴν  Ἐκκλησία  Του.  Εἶναι  μερικοί  ποὺ 

θέλουν νὰ γίνουν ἱερεῖς ἀπὸ ἐπιθυμία νὰ δοξασθοῦν. Αὐτοί θὰ ταλαιπωρηθοῦν, ὅταν 

βρεθοῦν σὲ δυσκολία, γιατί ὁ Χριστός δὲν θὰ τούς βοηθήση, ἐκτός ἄν ταπεινωθοῦν καὶ 

μετανοήσουν. Ἄν  ὅμως κάποιος θέλη νὰ  ἱερωθῆ,  χωρίς  νὰ  ἔχη  ἐπιδιώξεις  κοσμικές, 

τότε, ἄν κινδυνεύση, ὁ Χριστός θὰ τὸν βοηθήση. Κανονικά πρέπει νὰ σὲ πιέζουν, νὰ 

θέλουν οἱ ἄλλοι, ἡ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ γίνης ἱερεύς, ὥστε νὰ σὲ σκεπάζη ὁ Χριστός καὶ, 

ἄν βρεθῆς σὲ δύσκολη στιγμή, νὰ σὲ συμπαρασταθοῦν οἱ ἄλλοι καὶ νὰ βοηθήση καὶ ὁ 

Χριστός. 

Βέβαια  στὸν  κλῆρο  σπάνια  καὶ  πολύ  λίγοι  εἶναι  αὐτοί  ποὺ  ξεκινοῦν  μὲ 

προγράμματα  δικά  τους.  Αὐτούς  δὲν  τούς  βάζω  στὸν  λογαριασμό.  Οἱ  περισσότεροι 

ξεκινοῦν μὲ καλή διάθεση, ἀλλὰ μετά ἀρχίζει ὁ διάβολος τὴν δουλειά του, καὶ βλέπεις 

νὰ μπαίνη ἡ  δόξα,  νὰ μπαίνη ἡ μανία γιὰ ἀξιώματα καὶ νὰ  τὰ ξεχνοῦν ὅλα. Μέχρι 

ποὺ φθάνουν σὲ σημεῖο νὰ βάζουν καὶ ἀνθρώπους νὰ μεσολαβήσουν γιὰ τὴν ἐκλογή 

τους  σὲ  προϊστὰμενο,  σὲ  μητροπολίτη  κ.λπ.  Ἐνῶ  ξεκίνησαν  γιὰ  τὸν  Χριστό, 
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καταλήγουν  στὸν  χρυσό…  Νὰ  ἔχουν  χρυσούς  σταυρούς,  χρυσές  μίτρες,  διαμάντια, 

ποικιλία καὶ ὄχι τὰ ἀπαραίτητα. Πῶς μᾶς ξεγελάει ὁ διάβολος, ἅμα δὲν προσέξουμε! 

– Γέροντα, τί θέλει ὁ Θεὸς καὶ τί θέλουν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν ἱερέα; 

–  Τὸ  τί  θέλει  ὁ  Θεὸς  εἶναι  πολύ  μεγάλο∙  ἄφησε  τὸ.  Τώρα  τὸ  τί  θέλουν  οἱ 

ἄνθρωποι. Παλιά οἱ ἱερεῖς ἔκαναν ἄσκηση, εἶχαν ἀρετή, ἦταν ἅγιοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι 

τούς  εὐλαβοῦνταν.  Σήμερα  οἱ  ἄνθρωποι  θέλουν  δύο  πράγματα  ἀπὸ  τὸν  ἱερέα∙  νὰ 

εἶναι ἀφιλοχρήματος καὶ νὰ ἔχη ἀγάπη. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι βροῦν αὐτὰ  σὲ ἕναν ἱερέα, 

τὸν  θεωροῦν  ἅγιο  καὶ  τρέχουν  στὴν  Ἐκκλησία∙  καὶ  ἀφοῦ  τρέχουν  στὴν  Ἐκκλησία, 

σώζονται.  Μετά  συγκαταβαίνει  ὁ  Θεὸς  καὶ  σώζει  καὶ  τὸν  ἱερέα.  Ὁ  ἱερεύς  πάντως 

πρέπει νὰ ἔχη μεγάλη καθαρότητα. 

Τὸν μοναχό ὁ  διάβολος προσπαθεῖ νὰ  τὸν ἀποδυναμώση μὲ  τὶς κακομοιριές  , 

ὥστε νὰ τὸν ἀχρηστέψη καὶ νὰ μήν ἔχη καμμιά δύναμη πνευματική ἡ προσευχή του. 

Ὁ  μοναχός,  γιὰ  νὰ  ἔχη  τὴν  Χάρη  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος,  πρέπει  νὰ  εἶναι  σωστός 

μοναχός.  Τότε  μόνον  ἔχει  μία  θεϊκή  ἐξουσία  καὶ  βοηθάει  πολύ  θετικά  μὲ  τὴν 

προσευχή του. Ἐνῶ ἕνας ἱερεύς, καὶ νὰ μήν ἔχη πνευματική κατάσταση, πάλι βοηθάει 

μὲ τὴν ἐξουσία ποὺ τοῦ ἔχει δοθῆ μὲ τὴν ἱερωσύνη, ὅταν τελῆ τὰ Μυστήρια, διαβάζη 

τούς ἀνθρώπους κ.λπ. Ἀκόμη καὶ νὰ σκοτώση ἄνθρωπο, τὰ Μυστήρια ποὺ τελεῖ πάλι 

ἐνεργοῦν,  μέχρι  νὰ καθαιρεθῆ. Ἄν  ὅμως  ἔχη καὶ πνευματική  κατάσταση,  τότε  εἶναι 

σωστός ἱερεύς καὶ βοηθάει περισσότερο. 

Ὅταν  μὲ  ρωτοῦν  ἱερεῖς  πῶς  θὰ  βοηθήσουν  τούς  ἐνορίτες,  ἀλλὰ  καὶ  σὲ  ὅλους 

ποὺ  ἔχουν  μία  ποιμαντική  εὐθύνη,  ἕνα  πράγμα  τονίζω∙  νὰ  κοιτάξουν  νὰ  κάνουν 

δουλειά στὸν ἑαυτό τους, νὰ κάνουν τὰ ἀπαραίτητα πνευματικά τους καθήκοντα καὶ 

κάτι παραπάνω, γιὰ νὰ ἔχουν πάντοτε ἀπόθεμα πνευματικό. Ἡ πνευματική ἐργασία 

στὸν ἑαυτό μᾶς εἶναι ἀθόρυβη ἐργασία στὸν πλησίον, γιατί μιλάει τὸ παράδειγμα, καὶ 

τότε  μιμοῦνται  οἱ  ἄνθρωποι  τὸ  καλό  ποὺ  βλέπουν  καὶ  διορθώνονται.  Ἐὰν  δὲν 

ἀποκτήσουμε  ἐμεῖς  πνευματικό  πλοῦτο,  γιὰ  νὰ  μποροῦμε  νὰ  συντηρούμαστε  ἀπὸ 

τούς  πνευματικούς  τόκους,  ὅταν  θὰ  ἐργαζώμαστε  δωρεάν  γιὰ  τούς  ἄλλους,  θὰ 

εἴμαστε οἱ πιὸ δυστυχισμένοι καὶ ἀξιολύπητοι. Γι’ αὐτὸ νὰ μήν τὸ θεωροῦμε σπατάλη 

χρόνου,  ὅταν κάνουμε ἐργασία στὸν ἑαυτό μας,  εἴτε γιὰ λίγο χρονικό διάστημα εἴτε 

γιὰ  πολύ  εἴτε  γιὰ  πάντα,  σ΄  ὅλη  τὴν  ζωή  μας,  γιατί  ἡ  μυστική  ἐργασία  ἔχει  τὴν 

ἰδιότητα νὰ κηρύττη μυστικά τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ μέσα στὶς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Ὁ 

χαριτωμένος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ μεταδίδει θεία Χάρη καὶ ἀλλοιώνει τούς σαρκικούς 

ἀνθρώπους.  Τούς  ἐλευθερώνει  ἀπὸ  τὴν  σκλαβιά  τῶν  παθῶν  καὶ  τούς  πλησιάζει  μ΄ 

αὐτόν τὸν τρόπο στὸν Θεό καὶ σώζονται. 

 

Ὁ ἱερεύς ἔχει μεγάλη εὐθύνη 

 

Ὁ ἱερεύς δὲν μπορεῖ ποτέ νὰ κλείση τὴν πόρτα του∙ ἔχει μεγάλη εὐθύνη. Ὁ ἕνας 

εἶναι ἀπελπισμένος, ὁ ἄλλος ἄρρωστος καὶ ἔχει ἀνάγκη, ὁ ἄλλος ψυχορραγεῖ∙ πρέπει 

ἄλλους νὰ  τούς  δεχθῆ,  ἄλλους νὰ  τούς  ἐπισκεφθῆ. Δὲν μπορεῖ  νὰ ἀρνηθῆ ὁ  ἱερεύς. 

Κινδυνεύουν ψυχές∙ πρέπει νὰ τὶς βοηθήση. Ἄν δὲν τὶς βοηθήση καὶ τὶς πάρη ὁ Θεὸς 

ἀτακτοποίητες, ποιός θὰ ἔχη τὴν εὐθύνη; Δὲν θὰ τὴν ἔχη ὁ ἱερεύς; Ἐγώ σάν μοναχός 

μπορῶ νὰ κλείσω καὶ τὴν πόρτα μου, νὰ φύγω καὶ στὴν ἔρημο, νὰ ἐξαφανισθῶ, καὶ νὰ 

βοηθῶ  μὲ  τὴν  προσευχή  ἀθόρυβα.  Γιατί  ἡ  δουλειά  μου  δὲν  εἶναι  νὰ  λύνω  τὰ 
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προβλήματα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ νὰ λέω καμμιά εὐχή γιὰ τὸν κόσμο. Γι’ αὐτὸ δὲν ἔγινα 

οὔτε παπάς οὔτε Πνευματικός, γιὰ νὰ βοηθάω μὲ ἄλλον τρόπο. Ἄν ἤμουν στὸν κόσμο 

ἱερεύς,  δὲν  θὰ  μποροῦσα  νὰ  κλείσω  ποτέ  τὴν  πόρτα  μου.  Θὰ  ἔπρεπε  νὰ 

ἀνταποκρίνωμαι  πάντοτε,  χωρίς  διακρίσεις,  σὲ  ὅ,τι  μου  ζητοῦσαν  ὅλοι.  Πρῶτα  θὰ 

φρόντιζα γιὰ ὅλους τους ἀνθρώπους  τῆς  ἐνορίας μου καὶ  ἔπειτα,  ὅ,τι περίσσευε,  θὰ 

ἔδινα στούς ἄλλους ποὺ θὰ μοῦ ζητοῦσαν νὰ τούς βοηθήσω. Θὰ ἐνδιαφερόμουν ὄχι 

μόνο γιὰ τούς πιστούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τούς ἀπίστους καὶ γιὰ τούς ἀθέους καὶ γιὰ τούς 

ἐχθρούς της Ἐκκλησίας. Ή, ἄν ἤμουν Πνευματικός καὶ μοῦ ἔλεγε ἕνας κάτι γιὰ ἕναν 

ἄλλον, θὰ φώναζα καὶ ἐκεῖνον, γιὰ νὰ βγάλω ἄκρη. Θὰ ἔπαιρνα τηλέφωνο, γιὰ νὰ δῶ 

τί κάνει ὁ ἄλλος ποὺ εἶχε ἕναν πειρασμό, ποὺ ἀντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα κ.λπ. 

Πῶς θὰ μποροῦσα νὰ ἡσυχάσω; 

Ὁ ἱερεύς πρέπει νὰ τραβάη μπροστὰ, γιὰ νὰ ἀκολουθοῦν οἱ πιστοί. Βλέπεις, στὸ 

κοπάδι  πάει  μπροστὰ  τὸ  γκισέμι154  καὶ  τὰ  ἄλλα  πρόβατα  ἀκολουθοῦν.  Γυρίζει  τὰ 

κέρατα πρὸς τὰ δεξιά, γυρίζει καὶ ὅλο τὸ κοπάδι δεξιά. Ὅλα τὰ πρόβατα ἀκολουθοῦν 

τὸ κριάρι, τὸν ἀρχηγό δηλαδή. Γι’ αὐτὸ δὲν ἀπομονώνονται τὰ πρόβατα∙ πᾶνε τὸ ἕνα 

πίσω  ἀπὸ  τὸ  ἄλλο.  Ἔχει  τὸ  κριάρι  τὴν  κατεύθυνση  πρὸς  τὰ  ποῦ  θὰ  πάη  καὶ  τὰ 

πρόβατα ἀκολουθοῦν. 

– Γέροντα, δικαιολογεῖται ἕνας ποῦ ἔχει μία ποιμαντική εὐθύνη νὰ ἀγαπάη μία 

ψυχή καλή πιὸ πολύ ἀπὸ μία ἄλλη ποῦ ἔχει παράλογες ἀπαιτήσεις;  

–  Εἶσαι  λ.χ.  βοσκός  καὶ  ἔχεις  στὸ  κοπάδι  σου  πολλά  ἀρνιά.  Ἄλλα  χαρούμενα 

βόσκουν καὶ βαλάζουν καὶ ἄλλα εἶναι καχεκτικά ἤ μὲ καμμιά βδέλλα ἐπάνω τους καὶ 

ἀπομακρύνονται στὶς ἄκρες. Ποιά θὰ φροντίσης περισσότερο; Δὲν θὰ φροντίσης αὐτὰ  

ποῦ εἶναι καχεκτικά; Ή, ἄν χυμήξη σὲ μερικά ἕνα τσακάλι καὶ βάλουν τὶς φωνές, ποῦ 

θὰ  τρέξης;  Σ΄  αὐτὰ    ποὺ  βελάζουν  «μπέ‐μπέ»καὶ  βόσκουν  ἥσυχα  ἤ  σ΄  αὐτὰ    ποῦ 

φωνάζουν σπαρακτικά ἀπὸ τὸ τσακάλι; Ὁ τσομπάνος τὸ ἀρρωστιάρικο ἤ πληγωμένο 

ἀρνί τὸ πονάει περισσότερο καὶ τὸ περιποιεῖται  ἰδιαίτερα, μέχρι νὰ πάρη ἐπάνω του 

καὶ αὐτό. Καὶ αὐτούς ποὺ κάνουν θαύματα καὶ αὐτούς ποὺ ἔχουν τραυματισθῆ ἀπὸ 

τὸν ἐχθρό διάβολο νὰ τούς ἔχουμε τοποθετημένους στὸν  ἴδιο τόπο τῆς καρδιᾶς μας∙ 

νὰ  μήν  περιφρονοῦμε  ἐσωτερικά  τους  δεύτερους.  Περισσότερο  ἔχω  ἀγαπήσει,  ἔχω 

πονέσει  καὶ  τούς  ἔχω  στὸν  νοῦ  μου  συνέχεια  αὐτούς  ποὺ  εἶχαν  ἄσχημη  ζωή  καὶ 

ἀγωνίζονται νὰ κόψουν τὰ πάθη τους, παρά αὐτούς ποὺ δὲν βασανίζονται ἀπὸ πάθη. 

Ὅταν ὑπάρχη ἐσωτερική ἀγάπη, τότε πληροφορεῖται καὶ ὁ ἄλλος, γιατί αὐτή ἡ ἀγάπη 

γλυκαίνει καὶ ὅλον τὸν ἐξωτερικό ἄνθρωπο καὶ τὸν ὀμορφαίνει μὲ τὴν θεία Χάρη, ἡ 

ὁποία δὲν κρύβεται, γιατί ἀκτινοβολεῖ. 

Οἱ ποιμένες,  εἴτε  ἱερεῖς  εἶναι  εἴτε ἀρχιερεῖς,  καλά  εἶναι  νὰ θυμοῦνται  καὶ  τὸν 

Μωυσῆ,  τί  τράβηξε  μὲ  τὰ  δυὸ  ἑκατομμύρια  γκρινιάρικο  λαό.  Πόση  προσευχή  μὲ 

ἀγάπη ἔκανε γιὰ τὸν λαό του καὶ πόσο ταλαιπωρήθηκε χρόνια ὁλόκληρα στὴν ἔρημο 

καὶ  αὐτός,  μέχρι  νὰ  τὸν  ὁδηγήση  στὴν  Γῆ  τῆς  Ἐπαγγελίας.  Ἐὰν  αὐτὰ    θὰ  φέρνουν 

στὴν μνήμη τους, θὰ παίρνουν ἄφθονο κουράγιο καὶ δὲν θὰ γογγύσουν ποτέ γιὰ τὶς 

ἐλάχιστες ταλαιπωρίες τούς ἐν συγκρίσει μὲ τὶς ταλαιπωρίες ποὺ πέρασε ὁ Μωυσῆς. 

 

Ἐκκοσμίκευση τοῦ κλήρου 

 

                                                 
154. Τὸ κριάρι ποὺ προπορεύεται στὸ κοπάδι. 
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– Γέροντα, εἶναι ἀπαραίτητο ὁ Ἐκκλησιαστικός155 νὰ διακονῆ μὲ μανδύα καὶ τὸ 

καλοκαίρι μὲ τὴν ζέστη; Ἐγώ δυσκολεύομαι μὲ τὴν ζέστη. 

–  Αὐτή  ἡ  καλογερική  σήμερα…,  τί  νὰ  πῶ!  Ὁ  Ἅγιος  Ἀθανάσιος  φοροῦσε  ἕνα 

χονδρό ροῦχο καὶ ἕναν σταυρό πολύ βαρύ γιὰ ἄσκηση, καὶ σήμερα ποῦ φθάσαμε! Ἐκεῖ 

στὴν Αὐστραλία ποὺ εἶχα πάει, ἦταν μὲ σορτσάκι ἕνας νεωκόρος. «Γιὰ τὴν θάλασσα, 

τοῦ λέω, γιὰ ΄κεῖ εἶναι αὐτό». «Κινοῦμαι ἔτσι πιὸ ἄνετα», μοῦ λέει. Ἔτσι ξεκινοῦν σιγά‐

σιγὰ    καὶ  μετά  φθάνουν:  «Νὰ  πετάξουμε  τὰ  ράσα,  γιὰ  νὰ  μή  μᾶς  καίη  ὁ 

ἥλιος!».Ἐμποδίζει  ὁ  μανδύας;  Πέταξε  τὸν.  Τὸ  μανδήλι  ἐμποδίζει,  γιατί  ἱδρώνεις; 

Πέταξε τὸ. Ἐκεῖ πᾶμε. Νὰ ρυθμίση καθένας τὸν ἑαυτό του, βρέ παιδάκι μου! Νὰ βάλη 

λιγώτερα ροῦχα ἀπὸ μέσα. 

– Γέροντα, μπορεῖ κανεὶς νὰ βγάζη τὸ ράσο καὶ νὰ φοράη μόνον τὸν μανδύα; 

– Καὶ οἱ ἱερεῖς νὰ βγάλουν τὸ ἀντερί καὶ νὰ εἶναι μὲ τὸ παντελόνι; Ἔμ, τί νὰ πῶ; 

Ὁ  μανδύας  εἶναι  ἔνδυμα  τοῦ  μοναχοῦ.  Δίνεται  στὸν  σταυροφόρο  καὶ  στὸν 

μεγαλόσχημο.  Στὴν  διάρκεια  τῆς  κουρᾶς  τὸν φοράει  ὁ  ἀνάδοχος  καὶ,  ὅταν  βάλη  τὸ 

ράσο  στὸν  νεοκοῦρο,  τὸν  βγάζει  καὶ  τοῦ  τὸν  φοράει.  Μοῦ  ἔκανε  ἐντύπωση  στὴν 

Ἀλεξάνδρεια ποὺ ἔχει καὶ πολλή ζέστη πώς μερικές γυναῖκες φοροῦσαν ὅλο μαῦρα, 

ἐπειδή  τὸ  ἔχουν  ἀπὸ  τὴν  παράδοσή  τους.  Καὶ  ἐμεῖς  δὲν  ἀντέχουμε  τὸ  ράσο  ποῦ  τὸ 

ἔχουμε ἀπὸ τούς Πατέρες μας; 

– Γέροντα, λένε: «Μήπως τὸ ράσο κάνει τὸν παπά;».  

– Πρόσεξε λ.χ. δυὸ ἐλιές ποὺ ἡ μία ἔχει φύλλα καὶ ἡ ἄλλη δὲν ἔχει. Ποιά ἀπὸ τὶς 

δυὸ σου ἀρέσει; Αὐτή ποῦ ἔχει φύλλα ἤ αὐτή ποῦ δὲν ἔχει; Ὅταν ἤμουν στὸ Καλύβι 

τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μία φορά ξεφλούδισα τὸν κορμό τῆς ἐλιᾶς ποὺ ἦταν στὴν αὐλή 

καὶ ἔγραψα: «Τὰ Δὲνδρα πέταξαν τὴν στολή τους, θὰ δοῦμε τὴν προκοπή τους!...»καὶ 

δίπλα: «Παπάς ἀράσοτος, ἄρα ἄσωτος». Ἐκεῖνον τὸν καιρό συζητοῦσαν πολύ τὸ θέμα 

νὰ μή φοροῦν  ράσα οἱ  ἱερεῖς  καὶ  ἔρχονταν μερικοί  ἐκεῖ,  γιὰ  νὰ πάρουν ἀπὸ μένα… 

εὐλογία! 

–  Κάποιος,  Γέροντα,  ἔφερε  στὸ Μοναστήρι  ὀρθόδοξο  ἱερέα  μὲ  παντελόνι.  Νὰ 

παίρναμε τὴν εὐχή του; 

– Τί εὐχή νὰ πάρης; Νὰ λέγατε σ΄ αὐτόν ποὺ τὸν ἔφερε, ὁποιοσδήποτε καὶ νὰ 

ἦταν: «Συγχωρέστε μας, ἀλλὰ εἶναι ἀρχή τοῦ Μοναστηριοῦ νὰ δίνουμε ράσο. Ἱερεύς 

νὰ  ἔρθη μὲ παντελόνι σὲ  ὀρθόδοξο γυναικεῖο Μοναστήρι; Δὲν  ταιριάζει». Ὅταν δὲν 

ντρέπεται αὐτός ποῦ τὸν ἔφερε ἤ ὁ ἴδιος ποῦ ἦρθε χωρίς ράσο, θὰ ντραπῆς ἐσύ νὰ τοῦ 

δώσης  ράσο;  Κάποτε  συνάντησα  στὸ  ἀεροδρόμιο  ἕναν  νέο  ἀρχιμανδρίτη  μὲ  λαϊκά. 

Πήγαινε στὸ ἐξωτερικό καὶ μοῦ συστήθηκε: «Εἶμαι ὁ πατήρ τάδε». «Ποῦ εἶναι τὰ ράσα 

σου;», τοῦ εἶπα καὶ φυσικά δὲν τοῦ ἔβαλα μετάνοια. 

– Γέροντα, μερικοί ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ κλῆρος, ἄν ἐκσυγχρονισθῆ, θὰ βοηθήση 

πιὸ πολύ. 

– Ὅταν εἶχε πάει ὁ Πατριάρχης Δημήτριος στὴν Ἀμερική στὴν Σχολή τοῦ Τιμίου 

Σταυροῦ, πῆγαν μερικοί εὐλαβεῖς φοιτητές Ἀμερικάνοι καὶ τοῦ εἶπαν: «Παναγιώτατε, 

στὴν  ἐποχή μᾶς πρέπει  ὁ  κλῆρος  νὰ  ἐκσυγχρονισθῆ». Καὶ  ὁ Πατριάρχης ἀπάντησε: 

«Ὁ  Ἅγιος  Κοσμᾶς  λέει:  «ὅταν  οἱ  κληρικοί  γίνουν  λαϊκοί,  οἱ  λαϊκοί  θὰ  γίνουν 

δαίμονες!».«Καλά  δὲν  τούς  εἶπε;  Τοῦ  ἑτοίμασαν  γιὰ  νὰ  μείνη  ἕνα  πολυτελέστατο 

δωμάτιο  μὲ  κρεββάτι  ἐπίσημο  κ.λπ. Μόλις  τὸ  εἶδε,  εἶπε:  «Ποῦ θὰ μείνω;  Σ΄  αὐτὸ  τὸ 

                                                 
155. Ὁ διατεταγμένος μοναχός νὰ διακονῆ στὴν Ἐκκλησία. 
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δωμάτιο;  Φέρτε μου  καλύτερα  ἕνα  ράνζο. Ὁ  κληρικός,  ὅταν κοσμικοποιηθῆ,  γίνεται 

ὑποψήφιος διάβολος». 

– Γέροντα, μήπως νὰ κάνουμε πιὸ ἁπλά ἄμφια; Μήπως βλάπτουμε τούς ἱερεῖς 

μὲ τὰ πολύ κεντημένα; 

– Θὰ σᾶς τιμᾶ, ἄν πῆτε: «Ἐμεῖς κάνουμε αὐτὰ  τὰ ἁπλά. Μποροῦμε νὰ κάνουμε 

καὶ  μὲ  πολύ  κέντημα,  ἀλλὰ  τὸ  ἀποφεύγουμε,  γιατί  μᾶς  πειράζει  ὁ  λογισμός  ποὺ 

σκανδαλίζεται  ὁ κόσμος.  Τὸ  ἐκμεταλλεύονται μετά καὶ  οἱ ἄλλοι ποὺ δὲν πιστεύουν. 

Ἀκοῦμε  νὰ  λένε: «Ἐμεῖς  δὲν  ἔχουμε ψωμί  νὰ φᾶμε  καὶ  οἱ  παπάδες  ἔχουν  ἕνα σωρό 

στολές»». Ἄν κάνετε ἁπλά κεντήματα, θὰ ἔρχωνται καὶ σοβαροί ἱερεῖς νὰ τὰ πάρουν. 

Ἄν ἔρχωνται  ἱερεῖς μὲ κοσμικό φρόνημα,  καὶ αὐτοί θὰ γίνωνται ρεζίλι,  καὶ  ἐσεῖς θὰ 

γίνεσθε ρεζίλι μὲ  τὰ πολύ στολισμένα. Στὰ καλύμματα Ἁγίας Τραπέζης καὶ Τιμίων 

Δώρων  μπορεῖτε  νὰ  βάλετε  περισσότερο  κέντημα.  Καὶ  νὰ  ἀποφεύγετε  νὰ  βάζετε 

σταυρούς  χαμηλά  στὰ  στιχάρια  καὶ  στὰ  φαιλόνια.  Βάλτε  κάτι  ἄλλο  συμβολικό. 

Κάθονται οἱ ἱερεῖς ἐπάνω στούς Ἁγίους, στούς σταυρούς… Αὐτὸ εἶναι ἀνευλάβεια. 

 

«Τὶς ἐλέγχει μὲ περί σκανδάλου;» 

 

–  Γέροντα,  ἡ  θεία  Χάρις  χάνεται  ἀπὸ  ἕναν  κληρικό,  ὅταν  πέση  σὲ  κάποιο 

θανάσιμο ἁμάρτημα; 

– Ὄχι, πῶς νὰ χαθῆ; Ἡ θεία Χάρις μπορεῖ νὰ ἀπομακρυνθῆ∙ ὄχι ὅμως νὰ χαθῆ. 

Ἕναν  ἱερέα,  ἅμα  τὸν  κάνουν  ἀργό,  ἔχει  τὴν  ἱερωσύνη,  ἀλλὰ  τὰ  Μυστήρια  δὲν 

ἐνεργοῦν.  Δὲν  ἔχει  δύναμη  πιά  ὁ  ἱερεύς.  Τὸ  κυριώτερο  εἶναι  ἡ  Χάρις.  Ἄν 

ἀποκατασταθῆ, τότε εἶναι τὰ Μυστήρια ἔγκυρα. 

Θέλει πολλή διάκριση στὸ θέμα τῶν  ἱερέων ποὺ ἔχουν κωλύματα. Χρειάζεται 

πολλή  προσοχή  νὰ  μή  δημιουργηθῆ  μὲ  ἀδιάκριτες  αὐστηρότητες  σκάνδαλο  στὸν 

κόσμο καὶ μπή σὲ λογισμούς καὶ ἡ οἰκογένεια τοῦ ἱερέως. Νὰ παύη τὶς Λειτουργίες μὲ 

τρόπο,  γιὰ  νὰ μή γίνεται  κακό στούς πιστούς ἀντί  γιὰ  καλό.  Γιατί  τὰ  κωλύματα  τὰ 

ξέρει ὁ Θεὸς καὶ ὁ ἱερεύς∙ ἐὰν ὅμως παύση ἀμέσως, τότε καὶ οἱ πιστοί καὶ ἡ οἰκογένειά 

του θὰ μποῦν σὲ λογισμούς, καὶ ἔτσι τὸ κακό θὰ εἶναι μεγαλύτερο. 

Βλέπω πώς  καμμιά φορὰ  ἐπιτρέπει  ὁ Θεὸς  καὶ  εὐλαβεῖς  κληρικοί  νὰ πάθουν 

κάτι σωματικό, π.χ. νὰ τρέχη ἡ μύτη τούς αἷμα ἤ νὰ πονᾶ τὸ στομάχι τούς κ.λπ., καὶ 

νὰ ἐμποδίζωνται ἀπὸ τὴν Λειτουργία,  καὶ  ἔτσι νὰ ἀναπαύωνται οἱ  ἱερεῖς ποὺ  ἔχουν 

κωλύματα  καὶ  πρέπει  νὰ  παύσουν  νὰ  λειτουργοῦν.  Ἔρχεται  καμμιά  φορὰ  κανένας 

ἱερεύς  στὸ  Καλύβι  ποὺ  ἔχει  κάποιο  κώλυμα,  ὁ  καημένος,  καὶ  βλέπω  ὅτι  πρέπει  νὰ 

σταματήση  νὰ  ἱερουργῆ.  Καμμιά  φορὰ  ὅμως  συμβαίνει  ὁ  ἐπίσκοπός  του  νὰ  ἔχη 

διαφορετική  γνώμη.  Μετά  τί  νὰ  πῆς;  Μόνον  προσευχή  μπορεῖς  νὰ  κάνης  καὶ 

ἐπεμβαίνει ὁ Θεός. Συγκεκριμένα, εἶχα πεῖ σὲ κάποιον καὶ τὸν προετοίμασα νὰ ἀφήση 

τὴν  ἱερουργία.  Ὅταν  τὸ  εἶπε  στὸν  Πνευματικό  του  καὶ  στὸν  ἐπίσκοπό  του,  δὲν 

συμφώνησαν.  Ἔτσι  συνέχισε  νὰ  ἱερουργῆ,  ἐνῶ  εἶχε  τὸ  κώλυμα.  Μετά  ἀπὸ  λίγο 

διάστημα τὸν χτύπησε αὐτοκίνητο καὶ τὸν ἄφησε στὸν τόπο! «Φοβερόν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς 

χείρας Θεοῦ ζῶντος»156! 

Ἡ  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία  μας  δὲν  ἔχει  καμμία  ἔλλειψη.  Ἡ  μόνη  ἔλλειψη  ποὺ 

παρουσιάζεται,  εἶναι  ἀπὸ  μᾶς  τούς  ἴδιους,  ὅταν  δὲν  ἀντιπροσωπεύουμε  σωστὰ  τὴν 

                                                 
156. Ἑβρ. 10, 31.  



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Α’  «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη»   ‐ 173 ‐ 

Ἐκκλησία, ἀπὸ τὸν πιὸ μεγάλο στὴν ἱεραρχία μέχρι τὸν ἁπλό πιστό. Μπορεῖ νὰ εἶναι 

λίγοι οἱ ἐκλεκτοί, ὅμως αὐτὸ δὲν εἶναι ἀνησυχητικό. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ἐκκλησιά τοῦ 

Χριστοῦ καὶ Αὐτός τὴν κυβερνάει. Δὲν εἶναι Ναός ποὺ κτίζεται μὲ πέτρες, ἄμμο καὶ 

ἀσβέστη ἀπὸ  εὐσεβεῖς  καὶ  καταστρέφεται μὲ φωτιά βαρβάρων,  ἀλλὰ  εἶναι  ὁ  ἴδιος  ὁ 

Χριστός∙  «καὶ  ὁ  πεσῶν  ἐπί  τὸν  λίθον  τοῦτον  συνθλασθήσεται∙  ἔφ΄  ὄν  δ΄  ἄν  πέση, 

λικμήσει αὐτόν»157. 

Ὁ Χριστός ἀνέχεται σήμερα μία κατάσταση. Ἀνέχεται καὶ ἐνεργεῖ ἡ θεία Χάρις 

γιὰ χάρη τοῦ λαοῦ. Μία μπόρα εἶναι∙ θὰ ξεκαθαρίσουν τὰ πράγματα∙ δὲν θὰ σταθοῦν. 

Εἶδες  ποὺ  ἀναφέρει  στὸ  Εὐαγγέλιο:  «Λυχνάρι  μισοσβησμένο  δὲν  θὰ  τὸ  φυσήξω. 

Καλάμι  ραγισμένο  δὲν  θὰ  τὸ  ἀγγίξω»158;  Αὐτὸ  τὸ  εἶπε  ὁ  Χριστός,  γιὰ  νὰ  εἴμαστε 

ἀναπολόγητοι  τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως.  Βλέπεις,  ὅταν  τὸ λυχνάρι  δὲν  ἔχη ἄλλο λάδι 

στὴν κούπα καὶ μείνη μόνο λίγο λάδι στὸ φιτίλι, θὰ σβήση μετά ἀπὸ λίγο, ἔστω καὶ ἄν 

τὸ  φιτίλι  πάη  μία  ἐπάνω  μία  κάτω.  Εἶναι  σάν  τὸν  ἑτοιμοθάνατο  ποὺ  ἔχει  τὶς 

τελευταῖες  ἀναλαμπές.  Ὁ  Χριστός  ὅμως  δὲν  θέλει  νὰ  τὸ  φυσήξη  καὶ  νὰ  τὸ  σβήση, 

γιατί μετά θὰ πῆ: «Ἐγώ θὰ ἔκαιγα, ἀλλὰ μὲ φύσηξες καὶ ἔσβησα!».Τί σὲ φύσηξα; Ἡ 

κούπα  δὲν  εἶχε  καθόλου λάδι! Οὔτε  τὸ  ραγισμένο καλάμι θέλει  νὰ  τὸ ἀγγίξη,  γιατί 

μετά, ἄν σπάση, θὰ πῆ: «Μὲ ἄγγιξες καὶ ἔσπασα!».Μά ἀφοῦ ἤσουν ραγισμένο καὶ θὰ 

ἔσπαζες, τί μου λές ὅτι σὲ ἄγγιξα καὶ ἔσπασες; 

Ἐμεῖς  οἱ  μοναχοί,  ἀλλὰ  καὶ  οἱ  κληρικοί,  σκορποῦμε  ἀθεΐα,  ὅταν  δὲν  ζοῦμε 

σύμφωνα  μὲ  τὸ  Εὐαγγέλιο.  Ὁ  κόσμος  ἔχει  ἀνάγκη  ἀπὸ  τὶς  ἀρετές  μας  ὄχι  ἀπὸ  τὰ 

χάλια μας.  Ἰδίως  τὸ παράδειγμα  τῶν μοναχῶν στούς  κοσμικούς  εἶναι πολύ μεγάλο 

πράγμα!  Οἱ  κοσμικοί  ἀφορμή  ζητοῦν,  γιὰ  νὰ  δικαιολογήσουν  τὶς  ἁμαρτίες  τους.  Γι’ 

αὐτὸ θέλει πολλή προσοχή.  Βλέπεις,  ἐμεῖς  δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε αὐτὸ ποῦ λέει  ὁ 

Χριστός,  «τὶς  ἐλέγχει  μὲ  περί  ἁμαρτίας;»159  ἀλλὰ  «τὶς  ἐλέγχει  μὲ  περί  σκανδάλου», 

αὐτὸ πρέπει νὰ μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε. Ὁ Χριστός τὸ εἶπε ἐκεῖνο, γιατί ἦταν τέλειος 

Θεὸς  καὶ  τέλειος  ἄνθρωπος.  Ἐμεῖς  εἴμαστε  ἄνθρωποι.  Ἔχουμε  ἀτέλειες,  ἔχουμε 

πτώσεις,  τέλος  πάντων,  ἀλλὰ  δὲν  κάνει  νὰ  γινώμαστε  αἰτία  νὰ  σκανδαλίζεται  ὁ 

ἄλλος. 

Μοῦ ἔλεγε ἕνας στρατηγός: «Ἄν δὲν εἶχα τὴν πίστη ἀπὸ τὴν μάνα μου, θὰ τὴν 

εἶχα χάσει, ὅταν πῆγα στὴν Κύπρο τότε μὲ τὰ γεγονότα. Ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας νὰ 

φωνάζη  ἀπὸ  τὸ  τηλέφωνο:  «Σφάξτε  τούς  Τούρκους»,  στὰ  καλά  καθούμενα,  ἐνῶ  ἡ 

διαταγή ἔλεγε: «Μήν τούς πειράζετε»»! Καὶ οἱ Φαρασιῶτες, ὅταν ἦρθαν στὴν Ἑλλάδα 

ἀπὸ τὴν Μικρά Ἀσία, παρασύρθηκαν ἀπὸ αἱρέσεις ποὺ εἶχαν παρουσιασθῆ ἐκεῖνα τὰ 

χρόνια  ἐδῶ,  γιατί  ἔβλεπαν  δεσποτάδες,  παπάδες  χωρίς  εὐλάβεια.  Ἔβλεπαν  στὴν 

Ἐκκλησία ἄλλου εἴδους κόσμο, χωρίς πνευματική ζωή, ὅποτε σκανδαλίσθηκαν. Εἶχαν 

ἄλλη εἰκόνα ἀπὸ ἐκεῖ. Παρουσιάσθηκαν καὶ οἱ Εὐαγγελικοί, οἱ ὁποῖοι ἔλεγαν, «ἐμεῖς 

ἐφαρμόζουμε τὸ Εὐαγγέλιο», καὶ οἱ καημένοι παρασύρθηκαν. 

Ἄν  ὅμως  φταίη  ἕνας  δεσπότης,  ἕνας  παπάς,  ἕνας  καλόγερος,  δὲν  φταίει  ὁ 

Χριστός. Ἀλλά οἱ ἄνθρωποι δὲν πᾶνε ὡς ἐκεῖ. «Ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι;», 

λένε. Ναί, ἀλλὰ ἀναπαύεται ὁ Χριστός μὲ αὐτόν τὸν ἀντιπρόσωπο; Ἤ δὲν σκέφτονται 

τί  τὸν  περιμένει  αὐτόν  τὸν  ἀντιπρόσωπο  στὴν  ἄλλη  ζωή.  Γι’  αὐτὸ  μερικοί  ποὺ 

                                                 
157. Ματθ. 21, 44. 
158. Βλ. Ἠσ. 42, 3 καὶ Ματθ. 12, 20. 
159. Βλ. Ἰω. 8, 46. 
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σκανδαλίζονται  ἀπὸ  μερικά  γεγονότα  καταλήγουν  νὰ  μήν  πιστεύουν,  γιατί  δὲν 

καταλαβαίνουν  οἱ  καημένοι  ὅτι  ὅπως,  ἄν  φταίη  ἕνας  χωροφύλακας,  δὲν  φταίει  τὸ 

ἔθνος,  ἔτσι  κι  ἄν  φταίη  ἕνας  παπάς,  δὲν  φταίει  ἡ  Ἐκκλησία.  Ὅσοι  ὅμως 

σκανδαλίζονται,  ἀλλὰ  ἔχουν  καλή  διάθεση,  καταλαβαίνουν,  ὅταν  τούς  ἐξηγήσης. 

Αὐτοί  ἔχουν  καὶ  ἐλαφρυντικά,  γιατί  μπορεῖ  νὰ  μήν  εἶχαν  βοηθηθῆ  καὶ  νὰ  ἔχουν 

ἄγνοια ἀπὸ μερικά πράγματα. 

– Γέροντα, γιατί κανένας δὲν παίρνει μία θέση μὲ τόσα σκάνδαλα ποῦ γίνονται 

στὴν Ἐκκλησία; 

–  Στὰ  ἐκκλησιαστικά  θέματα  ὅλες  οἱ  καταστὰσεις  δὲν  εἶναι  νὰ  πάρης  θέση. 

Μπορεῖ νὰ ἀνέχεται κανεὶς μία κατάσταση κάνοντας ὑπομονή, ἕως ὅτου ὁ Θεὸς δείξη 

τί  πρέπει  νὰ  κάνη. Ἄλλο  εἶναι  νὰ ἀνέχεται  κανεὶς  μία  κατάσταση  καὶ  ἄλλο  νὰ  τὴν 

ἀποδέχεται, ἐνῶ δὲν πρέπει. Ὕστερα, σὲ τέτοιες περιπτώσεις, ὅ,τι ἔχει νὰ πῆ κανεὶς νὰ 

τὸ πῆ μὲ σεβασμό, ἀνδρίκια∙ ὄχι νὰ βρίζη, νὰ δημοσιεύη. Νὰ τὸ πῆ ἰδιαιτέρως στὸ ἴδιο 

τὸ πρόσωπο στὸ ὁποῖο ἀφορᾶ τὸ θέμα μὲ πόνο, ἀπὸ ἀγάπη, γιὰ νὰ προσέξη μερικά 

πράγματα.  Δὲν  εἶναι  εἰλικρινής  καὶ  εὐθύς  ἐκεῖνος  ποὺ  λέει  κατὰ  πρόσωπο  τὴν 

ἀλήθεια οὔτε ἐκεῖνος ποὺ τὴν δημοσιεύει, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἀγάπη καὶ ἀληθινή 

ζωή καὶ μιλάει μὲ διάκριση, ὅταν πρέπη, καὶ λέει ἐκεῖνα ποὺ πρέπει στὴν πρέπουσα 

ὥρα. 

Ἐκεῖνοι ποὺ ἐλέγχουν μὲ ἀδιακρισία ἔχουν πνευματική σκότιση καὶ κακία καὶ 

βλέπουν τούς ἀνθρώπους δυστυχῶς σάν κούτσουρα. Καὶ ἐνῶ τούς πελεκάνε ἀλύπητα 

καὶ ὑποφέρουν οἱ ἄνθρωποι, αὐτοί χαίρονται γιὰ τὸ τετραγώνισμα ποὺ τούς κάνουν, 

γιὰ  «τὸν  κυβισμό»!  Μόνο  σὲ  ἄνθρωπο  ποὺ  ἔχει  δαιμόνιο  ἀρχικό  δικαιολογεῖται  νὰ 

θεατρίζη  τούς  ἀνθρώπους  μπροστὰ  στὸ  κόσμο,  νὰ  τούς  λέη  τὸ  παρελθόν  τους  (σὲ 

ὅσους  βέβαια  ἔχει  δικαιώματα  τὸ  δαιμόνιο),  γιὰ  νὰ  κλονίζη  ἀδύνατες  ψυχές.  Τὸ 

ἀκάθαρτο πνεῦμα, φυσικά, δὲν βγάζει στὴν φόρα τὶς ἀρετές τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ τὶς 

ἀδυναμίες  τους,  ἐπειδή  δὲν  ἔχουν  κακία,  τὸ  κακό  τὸ  διορθώνουν  μὲ  καλωσύνη.  Ἄν 

δοῦν  καμμιά φορὰ  κάπου  λίγη  ἀκαθαρσία  ποὺ  δὲν  καθαρίζεται,  τὴν  σκεπάζουν  μὲ 

καμμιά  πλάκα,  γιὰ  νὰ  μήν  ἀηδιάση  καὶ  ὁ  ἄλλος  ποὺ  θὰ  τὴν  δή.  Ἐνῶ  ἐκεῖνοι  ποὺ 

ξεσκαλίζουν σκουπίδια μοιάζουν μὲ τὶς κότες… 

Τώρα160 ὁ διάβολος κάνει μουντζοῦρες πολλές καὶ μπλέκει πολύ τὰ πράγματα, 

ἀλλὰ τελικά θὰ σπάση τὰ μοῦτρα του. Μετά ἀπὸ χρόνια θὰ λάμψουν οἱ δίκαιοι. Καὶ 

λίγη ἀρετή νὰ ἔχουν, ἐν τούτοις θὰ φαίνωνται, γιατί θὰ ἐπικρατῆ πολύ σκοτάδι, καὶ ὁ 

κόσμος  θὰ  στραφῆ  πρὸς  αὐτούς.  Αὐτοί  ποὺ  σήμερα  κάνουν  τὰ  σκάνδαλα,  ἄν  ζοῦν 

τότε, θὰ ντρέπωνται. 

 

Ἀντιμετώπιση ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων 

 

–  Γέροντα,  ποιά  εἶναι  ἡ  σωστή  ἀντιμετώπιση,  ὅταν  προκύπτουν  δύσκολα 

ἐκκλησιαστικά θέματα; 

–  Νὰ  ἀποφεύγωνται  τὰ  ἄκρα∙  μὲ  τὰ  ἄκρα  δὲν  λύνονται  τὰ  θέματα.  Βλέπαμε 

παλιά,  ὁ μπακάλης ἔβαζε λίγο‐λίγο μὲ  τὴν σέσουλα στὴν ζυγαριά,  καὶ  ἔτσι  ἔβρισκε 

τὴν ἀκρίβεια καὶ  ἰσορροποῦσε καὶ ἡ ζυγαριά. Δηλαδή δὲν ἔβαζε ἀπότομα πολύ οὔτε 

ἀφαιροῦσε ἀπότομα πολύ.  Τὰ δύο ἄκρα πάντα ταλαιπωροῦν τὴν Μητέρα Ἐκκλησία 

                                                 
160. Εἰπώθηκε τὸ 1974. 
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καὶ  οἱ  ἴδιοι  ποὺ  τὰ  κρατοῦν  ταλαιπωροῦνται,  γιατί  τὰ  δύο  ἄκρα  συνήθως 

καρφώνουν…  Εἶναι  σάν  νὰ  κρατάη  τὸ  ἕνα  ἄκρο  δαιμονισμένος,  ὅταν  ἔχη  ἀναίδεια 

πνευματική (περιφρόνηση γιὰ ὅλα), καὶ τὸ ἄλλο ἄκρο σάν νὰ τὸ κρατάη τρελλός, ὅταν 

ἔχη μωρό ζῆλο μὲ στονοκεφαλιά. Ἕνας πνευματικά ἀναιδής δηλαδή μὲ ἕναν ζηλωτή, 

ποὺ ἔχει μωρό ζῆλο, ποτέ δὲν συμφωνοῦν, ἀλλὰ τρώγονται καὶ χτυπιοῦνται, γιατί καὶ 

οἱ  δύο  στεροῦνται  τὴν  θεία  Χάρη.  Τότε  –Θεὸς  φυλάξοι!  –  μπορεῖ  νὰ  χτυπιοῦνται 

συνέχεια  τὰ  δύο  ἄκρα  καὶ  «ἄκρη  νὰ  μήν  τούς  βρίσκη»κανείς.  Ἐκεῖνοι  ποὺ  θὰ 

μπορέσουν  νὰ  λυγίσουν  τὰ  δύο  αὐτὰ    ἄκρα,  γιὰ  νὰ  ἑνωθοῦν  –νὰ  ὁμονοήσουν‐,  θὰ 

στεφανωθοῦν ἀπὸ τὸν Χριστό μὲ δύο ἀμάραντα στεφάνια.  

Νὰ  προσέχουμε  νὰ  μή  δημιουργοῦμε  θέματα  στὴν  Ἐκκλησία  οὔτε  νὰ 

μεγαλοποιοῦμε τὶς μικρές ἀνθρώπινες ἀταξίες ποὺ γίνονται, γιὰ νὰ μή δημιουργοῦμε 

μεγαλύτερο κακό καὶ χαίρεται ὁ πονηρός. Ὅποιος γιὰ μικρή ἀταξία ταράσσεται πολύ 

καὶ  ὁρμάει  ἀπότομα  μὲ  ὀργή,  δῆθεν  νὰ  τὴν  διορθώση,  μοιάζει  μὲ  ἐλαφρόμυαλο 

νεωκόρο  ποὺ  βλέπει  νὰ  στὰζη  ἕνα  κερί  καὶ  ὁρμάει  ἀπότομα,  μὲ  φόρα,  γιὰ  νὰ  τὸ 

διορθώση  δῆθεν,  ἀλλὰ  παίρνει  σβάρνα  ἀνθρώπους  καὶ  μανουάλια,  καὶ  δημιουργεῖ 

μεγαλύτερη ἀταξία τὴν ὥρα τῆς λατρείας. Δυστυχῶς στὴν ἐποχή μᾶς ἔχουμε πολλούς 

ποὺ ταράσσουν τὴν Μητέρα Ἐκκλησία. Ὅσοι ἀπὸ αὐτούς εἶναι μορφωμένοι ἐπίασαν 

τὸ  δόγμα μὲ  τὸ  μυαλό  καὶ  ὄχι  μὲ  τὸ  πνεῦμα  τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ὅσοι  πάλι  εἶναι 

ἀγράμματοι ἐπίασαν καὶ αὐτοί τὸ δόγμα μὲ τὰ δόντια, Γι’ αὐτὸ καὶ τρίζουν τὰ δόντια, 

ὅταν συζητοῦν ἐκκλησιαστικά θέματα, καὶ ἔτσι δημιουργεῖται μεγαλύτερη ζημία στὴν 

Ἐκκλησία ἀπὸ αὐτούς παρά ἀπὸ τούς πολέμιους τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Καλά εἶναι τὸ 

ποτάμι  νὰ  μήν  εἶναι  πολύ  ὁρμητικό,  γιατί  παίρνει  σβάρνα  κούτσουρα,  πέτρες, 

ἀνθρώπους, ἀλλὰ οὔτε βέβαια καὶ πολύ ρηχό, γιατί θὰ κάθωνται κουνούπια… 

Εἶναι μερικοί πάλι ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν κριτική ὁ ἕνας του ἄλλου καὶ ὄχι μὲ 

τὸ γενικώτερο καλό. Παρακολουθεῖ ὁ ἕνας τὸν ἄλλο περισσότερο ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. 

Κοιτάζει τί θὰ πῆ ἤ τί θὰ γράψη ὁ ἄλλος, γιὰ νὰ τὸν χτυπήση κατόπιν ἀλύπητα, ἐνῶ ὁ 

ἴδιος, ἐὰν ἔλεγε ἤ ἔγραφε τὸ ἴδιο πράγμα, θὰ τὸ ὑποστήριζε καὶ μὲ πολλές μαρτυρίες 

ἀπὸ  τὴν Ἁγία  Γραφή  καὶ  τούς Πατέρες.  Τὸ  κακό ποὺ  κάνει  εἶναι  μεγάλο,  γιατί  ἄφ΄ 

ἑνός μέν ἀδικεῖ τὸν πλησίον του, ἄφ΄ ἑτέρου δέ τὸν γκρεμίζει μπροστὰ στὰ μάτια τῶν 

πιστῶν. Πολλές φορές  μάλιστα  σπέρνει  καὶ  τὴν  ἀπιστία  στὶς  ψυχές  τῶν ἀδυνάτων, 

γιατί τούς σκανδαλίζει. Ὅσοι δικαιολογοῦν τὴν κακία τους μὲ τὸν δῆθεν ἔλεγχο τῶν 

ἄλλων καὶ ὄχι  τοῦ ἑαυτοῦ τους ἤ μὲ τὸ νὰ δημοσιεύουν στὸν κόσμο ἐκκλησιαστικές 

καταστὰσεις –ἀκόμη καὶ πράγματα ποὺ δὲν λέγονται – προφασιζόμενοι  τὸ «εἶπε τή 

Ἐκκλησία»161,  ἄς  κάνουν πρῶτα ἀρχή ἀπὸ  τὴν μικρή  τους  ἐκκλησία,  τὴν οἰκογένειά 

τους  ἤ  τὴν Ἀδελφότητά  τους  καὶ,  ἐὰν  τούς  φανῆ  καλό,  τότε  ἄς  ρεζιλέψουν  καὶ  τὴν 

Μητέρα Ἐκκλησία. Τὰ καλά παιδιά, νομίζω, ποτέ δὲν κατηγοροῦν τὴν μάνα τους. 

Ὅλοι  χρειάζονται  στὴν  Ἐκκλησία.  Ὅλοι  προσφέρουν  τὶς  ὑπηρεσίες  τούς  σ΄ 

αὐτήν∙ καὶ οἱ ἤπιοι χαρακτῆρες καὶ οἱ αὐστηροί. Ὅπως στὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι 

ἀπαραίτητα καὶ τὰ γλυκά καὶ τὰ ξινά, ἀκόμη καὶ τὰ πικρά ραδίκια, γιατί τὸ καθένα 

ἔχει  τὶς δικές του οὐσίες καὶ βιταμίνες,  ἔτσι καὶ στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὅλοι  εἶναι 

ἀπαραίτητοι.  Ὁ  ἕνας  συμπληρώνει  τὸν  χαρακτήρα  τοῦ  ἄλλου  καὶ  ὅλοι  εἴμαστε 

ὑποχρεωμένοι νὰ ἀνεχώμαστε ὄχι μόνον τὸν πνευματικό χαρακτήρα τοῦ ἄλλου ἀλλὰ 

ἀκόμη καὶ τὶς ἀδυναμίες ποὺ ἔχει σάν ἄνθρωπος. Δυστυχῶς μερικοί ἔχουν παράλογες 

                                                 
161. Ματθ. 18, 17. 
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ἀπαιτήσεις ἀπὸ  τούς ἄλλους. Θέλουν νὰ  ἔχουν  ὅλοι  ἴδιο πνευματικό  χαρακτήρα μὲ 

τὸν δικό τους, καὶ ὅταν κάποιος δὲν συμφωνῆ μὲ τὸν χαρακτήρα τους, δηλαδή ἤ εἶναι 

λίγο ἐπιεικής ἤ λίγο ὀξύς, ἀμέσως βγάζουν τὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν εἶναι πνευματικός 

ἄνθρωπος. 

 

Ἀξιώματα καὶ ἀνθρώπινη δόξα 

 

Ἀπορῶ, πώς μερικοί δίνουν τόση σημασία στὴν ἀνθρώπινη δόξα καὶ ὄχι στὴν 

δόξα τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς περιμένει, ὅταν «τῶν ἀνθρώπων τὴν δόξαν φύγωμεν». Σὲ τί 

θὰ μᾶς ὠφελήση,  ἄν ἀποκτήσουμε καὶ  τὸ πιὸ μεγάλο ἀξίωμα ποὺ ὑπάρχει  καὶ μᾶς 

ἐγκωμιάζη  ὅλος  ὁ  κόσμος;  Θὰ  μᾶς  ὁδηγήσουν  στὸν  Παράδεισο  τὰ  ἐγκώμια  τοῦ 

κόσμου ἤ θὰ μᾶς ὠθήσουν στὴν κόλαση; Τί εἶπε ὁ Χριστός; «Δόξαν παρά ἀνθρώπων 

οὐ  λαμβάνω»162.  Σὲ  τί  θὰ  μὲ  ὠφελοῦσε  ἄν  μποροῦσα  νὰ  γίνω  ἀπὸ  μοναχός 

ἱερομόναχος,  δεσπότης,  πατριάρχης; Θὰ μὲ βοηθοῦσαν  τὰ ἀξιώματα νὰ σωθῶ ἤ θὰ 

ἦταν μεγάλο βάρος σὲ ἕναν ἀδύνατο Παΐσιο καὶ θὰ μὲ γκρέμιζαν στὴν κόλαση; Ἐὰν 

δὲν ὑπῆρχε ἄλλη ζωή, μποροῦσε νὰ δικαιολογηθῆ μία τέτοια ἀνοησία. Ἕνας ὅμως ποὺ 

ἐπιδιώκει  τὴν σωτηριά τῆς ψυχῆς τοῦ ὅλα τὰ βλέπει «σκύβαλα»163  καὶ  δὲν  ἐπιδιώκει 

ἀξιώματα. 

Ὁ Μωυσῆς, πάρ΄ ὅλο ποὺ ἦταν ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν Θεό νὰ ἐλευθερώση τὸν 

λαό  τοῦ  Ἰσραήλ,  δὲν  ἀξιώθηκε  νὰ  πάη  στὴν  Γῆ  τῆς  Ἐπαγγελίας,  γιατί  ἔφθασε  σὲ 

σημεῖο νὰ ἀγανακτήση κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐξ αἰτίας τοῦ λαοῦ. Ζοῦσε συνέχεια μέσα στὴν 

γκρίνια τοῦ λαοῦ καὶ μία φορά ἀγανάκτησε. «Μοῦ ζητοῦν νερό, εἶπε. Ποῦ νὰ τούς βρῶ 

νερό;»164. Μά πρίν ἀπὸ λίγο χτύπησες τὴν πέτρα καὶ  ἔβγαλες νερό καὶ  τούς ἔδωσες! 

Δύσκολο  ἦταν;  Ἀλλά  εἶχε  μπλέξει  μὲ  τὰ  θέματα,  μὲ  τὶς  ὑποθέσεις  τοῦ  λαοῦ  καὶ 

ξέχασε πόσο νερό εἶχε βγάλει νωρίτερα, καὶ ἀπὸ τὶς πολλές σκοτοῦρες ποὺ εἶχε, δὲν 

τὸ κατάλαβε, γιὰ νὰ ζητήση συγχώρεση ἀπὸ τὸν Θεό. Ἄν ζητοῦσε συγχώρεση, θὰ τὸν 

συγχωροῦσε  ὁ  Θεός.  Τὸ  νὰ  μήν  πάη  στὴν  Γῆ  τῆς  Ἐπαγγελίας  ἦταν  ἕνας  μικρός 

κανόνας ἀπὸ τὸν Θεό, ἕνα ἐπιτίμιο γιὰ τὴν ἀγανάκτησή του. Φυσικά ὁ Θεὸς τὸν πῆρε 

στὸν Παράδεισο καὶ τὸν τίμησε μὲ τὸ νὰ τὸν στείλη μαζί μὲ τὸν Προφήτη Ἠλία στὸ 

Ὅρος Θαβώρ, στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου. Ὅλα αὐτὰ  βοηθοῦν νὰ καταλάβουμε 

πόσο  μεγάλο  ἐμπόδιο  γίνεται  τὸ  ἀξίωμα  μὲ  τὶς  εὐθύνες  γιὰ  τὴν  πορεία  ἑνός 

Χριστιανοῦ πρὸς τὸν Παράδεισο. 

Μερικοί,  ἐνῶ  ἐσωτερικά  καὶ  ἐξωτερικά  θὰ  ἔπρεπε  νὰ  εἶναι  ὅλο  χαρά,  γιατί 

οἰκονόμησε ὁ Θεὸς νὰ εἶναι ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ κάθε εὐθύνη, ἀντιθέτως ἐπιδιώκουν 

εὐθύνες  καὶ  ἀξιώματα,  καὶ  ὅταν  δὲν  τούς  δίνωνται,  τσιγαρίζονται  καὶ φθείρουν  καὶ 

τὴν ψυχή τους καὶ τὸ σῶμα τους, τὸν ναό τοῦ Θεοῦ165 κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Ἐνῶ 

ὁ  Χριστός  τούς  ἑτοιμάζει  τὴν  οὐράνια  δόξα,  αὐτοί  θέλουν  νὰ  περάσουν  στὸν 

Παράδεισο διά μέσο τῆς δόξης τῶν ἀνθρώπων. 

Ἴσως  ὅμως  μου  ποῦν  μερικοί:  «Γιατί  ἄλλοι  δοξάζονται  καὶ  ἀπὸ  ἀνθρώπους, 

δοξάζονται μετά καὶ ἀπὸ τὸν Θεό;»Στὴν οὐσία κανεὶς δὲν θὰ δοξασθῆ ἀπὸ τὸν Θεό, 

                                                 
162. Ἰω. 5, 41. 
163. Φιλιπ. 3, 8. 
164. Βλ. Ἀριθμ. 20, 10. 
165. Βλ. Ἅ΄ Κορ. 3, 16. 
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ὅταν  θέλη  τὴν  ἀνθρώπινη  δόξα.  Νὰ  μήν  ἐπιδιώκη  ποτέ  κανεὶς  μόνος  του  εὐθύνες. 

Ὅταν  τὸν  ἀπαλλάσσουν  ἀπὸ  εὐθύνες,  θὰ  πρέπη  νὰ  χαίρεται,  γιατί  κανονικά  θὰ 

ἔπρεπε  νὰ  στενοχωριέται  γιὰ  τὶς  εὐθύνες  ποὺ  εἶχε.  Ἄν  δὲν  χαίρεται,  σημαίνει  ὅτι 

ὑπάρχει μέσα τοῦ ὕπουλα ἡ ὑπεηφάνεα. Νὰ μήν ἐπιδιώκουμε ποτέ ἀξιώματα, γιὰ νὰ 

δοξασθοῦμε  ἀπὸ  αὐτά,  γιατί  αὐτὸ  φανερώνει  ἀρρώστια  προχωρημένη.  Δείχνει  ὅτι 

βαδίζουμε  ἀρρωστημένα  ἄλλο  δρόμο  ἀπὸ  τὸν  δρόμο  τῆς  ταπεινοφροσύνης  ποὺ 

βάδισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ ἔφθασαν στὸν Παράδεισο. 

Ἔχουμε  πλῆθος  Ἁγίων  Πατέρων  ποὺ  ἀπέφευγαν  τὶς  εὐθύνες∙  ἡγουμενίες, 

ἱερωσύνη καὶ ἀρχιερωσύνη. Ἄλλοι ἔκοβαν τὰ χέρια, ἄλλοι τὶς μύτες, ἄλλοι τὰ αὐτιά 

καὶ ἄλλοι τὶς γλῶσσες, γιὰ νὰ μήν εἶναι ἀρτιμελεῖς καὶ τούς χειροτονήσουν. Ἄλλους 

τούς  ξεσκέπαζαν  τὶς  καλύβες  καὶ  τούς  χειροτονοῦσαν  ἀπὸ  πάνω,  ἄλλους  τούς 

χειροτονοῦσαν  ἀπὸ  μακριά,  ὅπως  τὸν  Ἅγιο  Ἀμφιλόχιο.  Ἐνῶ  εἶχαν  μόρφωση  καὶ 

ἁγιότητα, ἐπειδή ὅμως εἶχαν νιώσει τὴν μεγάλη ἀξία τῆς ψυχῆς, καθώς καὶ τὸ μεγάλο 

βάρος τῶν εὐθυνῶν, ποὺ γίνεται μεγάλο ἐμπόδιο γιὰ νὰ σωθῆ ὁ ἄνθρωπος, Γι’ αὐτὸ 

τὶς ἀπέφευγαν. Αὐτοί βρῆκαν τὸν κανονικό δρόμο. 

Καὶ στὸ Ἅγιον Ὅρος μερικοί θεωροῦν τὴν  ἱερωσύνη ἐμπόδιο στὴν πνευματική 

ζωή,  γιατί  ἐκτός  τῶν  ἄλλων  ὑποχρεώσεων  εἶναι  ὑποχρεωμένοι  νὰ πᾶνε,  ὅταν  ἔρθη 

ἕνας δεσπότης, ἤ νὰ πᾶνε στὰ πανηγύρια –πνευματικά βέβαια πανηγύρια, ἀλλὰ καὶ 

αὐτὰ  δὲν ἀναπαύουν. Ὅταν ἤμουν στὸ Κοινόβιο, γνώρισα ἕναν διάκο ποὺ γέρασε καὶ 

πέθανε  διάκος.  Ὅταν  ἦταν  ἀκόμη  νέος  μοναχός,  τὸ  Μοναστήρι  εἶχε  ἀνάγκη  ἀπὸ 

διάκο καὶ τὸν χειροτόνησαν. Ἀργότερα ἦρθαν νεώτεροι. Οἱ νεώτεροι ἔγιναν διάκοι καὶ 

ἱερεῖς,  καὶ  ἐκεῖνος  ἔδινε συνέχεια τὴν σειρά του στούς ἄλλους καὶ παρέμενε διάκος. 

Ὅταν τοῦ ἔλεγαν νὰ γίνη ἱερεύς, ἔλεγε: «Τώρα δὲν ἔχει ἀνάγκη τὸ Μοναστήρι. Δόξα 

τῷ  Θεῶ,  ὑπάρχουν  οἱ  νεώτεροι  ἀδελφοί».  Τὸν  ἔβαλαν  στὸ  γραφεῖο.  Ὅταν  ἦρθαν 

μορφωμένοι  στὸ  Μοναστήρι,  παρακάλεσε  καὶ  ἔγυγε  καὶ  ἀπὸ  τὸ  γραφεῖο.  Ὅταν  τὸ 

Μοναστήρι περνοῦσε μία δυσκολία, παρακάλεσε αὐτός τὸ εὐλαβής διάκος ἕναν ἱερέα 

ἐνάρετο  νὰ  ἀναλάβη  τὴν  ἡγουμενία.  Ἐκεῖνος  τοῦ  εἶπε:  «Πῶς  ἐσύ  ἀποφεύγεις  τὶς 

εὐθύνες  καὶ  τὶς  φορτώνεις  σ΄  ἐμένα;  Γίνε  ἐσύ  προϊστὰμενος,  γιὰ  νὰ  γίνω  καὶ  ἐγώ 

ἡγούμενος».  Ἔτσι  ἔγινε  ὁ  ἕνας  ἡγούμενος  καὶ  ὁ  ἄλλος  προϊστὰμενος.  Ὅταν 

τακτοποιήθηκαν  τὰ πράγματα  καὶ  πήγαινε  καλά  τὸ Μοναστήρι,  παραιτήθηκε  πάλι 

ἀπὸ προϊστὰμενος. Πολύ μὲ βοήθησε αὐτός ὁ διάκος∙  εἶχε πολλή Χάρη Θεοῦ. Αὐτόν 

καλοῦσαν  γιὰ  τὰ  δύσκολα  θέματα  στὴν  Ἱερά  Κοινότητα  νὰ  πῆ  τὴν  φωτισμένη  τοῦ 

γνώμη. 

–  Τί  φταίει,  Γέροντα,  ὅταν  πνευματικοί  ἄνθρωποι,  ἐνῶ  δὲν  ἀγαποῦν  τὰ 

χρήματα,  ἐπιδιώκουν  ὅμως  τὴν  δόξα;  Ἰσχύει  αὐτὸ  ποῦ  ἔλεγαν  οἱ  Ἀρχαῖοι Ἕλληνες: 

«Πολλοί ἐμίσησαν τὸν πλοῦτον, τὴν δόξαν οὐδείς»166; 

–  Τὸ  κεφάλι  τὸ ἄδειο φταίει! Αὐτή  εἶναι  κενή  δόξα.  Τὸ «πολλοί  ἐμίσησαν  τὸν 

πλοῦτον…»εἶναι  κοσμική  νοοτροπία∙  δὲν  χωράει  στὴν  πνευματική  ζωή.  Αὐτὰ    τὰ 

ἔλεγαν οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ποὺ δὲν γνώριζαν τὸν ἀληθινό Θεό. Στὴν πνευματική ζωή 

ἡ δόξα πρέπει νὰ ἐξαφανισθῆ. Μεγαλύτερη ἀτιμία ἀπὸ αὐτή ποῦ ὑπέφερε ὁ Χριστός 

ὑπέφερε  κανείς;  Οἱ  Πατέρες  τὴν  ἀτιμία  ζητοῦσαν  καὶ  τούς  τιμοῦσε  ὁ  Θεός.  Αὐτοί 

ἀκόμη  στὸ  κοσμικό  στὰδιο  βρίσκονται.  Ποδόσφαιρο  παίζουν.  ΠΑΟΚ‐ΑΕΚ‐ΔΟΞΑ! Ἡ 

                                                 
166.  Γνωμικό  του  Κλεοβούλου,  τυράννου  της  ἀρχαίας  πόλεως Λίνδου  τῆς  Ρόδου,  ἑνός 

ἀπὸ τούς ἑπτά σοφούς (6ος αἱ. π.Χ.). 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Α’  «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη»   ‐ 178 ‐ 

δόξα ποὺ ἀναφέρει στὸ Εὐαγγέλιο ἔχει ἀγάπη καὶ ταπείνωση. «Δόξασόν σου τὸν υἱόν, 

λέει,  ἴνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάση σὲ… αὐτή δέ ἐστίν ἡ αἰώνιος ζωή,  ἴνα γινώσκωσι σὲ 

τὸν μόνον ἀληθινόν Θεόν»167. Ζητοῦσε δηλαδή ὁ Χριστός ἀπὸ τὸν Θεό νὰ γνωρίσουν οἱ 

ἄνθρωποι τὸν Λυτρωτή τους, γιὰ νὰ σωθοῦν. Σήμερα οἱ περισσότεροι ἐνδιαφέρονται 

πῶς  νὰ  ἀποκτήσουν  ἀπὸ  παντοῦ  δόξα.  Δόξα  ἀπὸ  ΄δῶ,  δόξα  ἀπὸ  ΄κεῖ,  καὶ  τελικά 

καταλήγουν σὲ… λόξα ἀπὸ ΄δῶ, λόξα ἀπὸ ΄κεῖ. Αὐτὸ εἶναι ποὺ εἶπε ὁ Χριστός: «Δόξαν 

παρά ἀλλήλων λαμβάνοντες»168, «πλανῶντες καὶ πλανώμενοι»169. Μὲ κάτι τέτοια μου 

ἔρχεται  νὰ  κάνω  ἐμετό.  Σὲ  τέτοια  ἀτμόσφαιρα  δὲν  μπορῶ  νὰ  ζήσω  οὔτε  εἴκοσι 

τέσσερις ὧρες. 

Οἱ  εὐθύνες  εἶναι  μεγάλο  ἐμπόδιο  στὴν  πνευματική  ζωή.  Ὅσοι  θέλουν  νὰ 

κάνουν  δουλειά  πνευμαιτκή  ἀποφεύγουν  τὶς  εὐθύνες.  Συνήθως  δὲν  βλέπει  κανεὶς 

καλό  τέλος  σ΄  αὐτούς  ποὺ  ἐπιδιώκουν  ἀξιώματα  καὶ  προϊσταμενίες.  Μπαίνει  τὸ 

προσωπικό στοιχεῖο, ὁ ἐγωισμός, καὶ μετά συγκρούονται καὶ μαλώνουν μεταξύ τους 

οἱ προϊστὰμενοι, ἐπειδή ὑπάρχει καὶ στὸν ἕνα καὶ στὸν ἄλλο προϊστὰμενο ὁ ἐγωισμός. 

Ὅσοι ὅμως ἀγωνίζονται φιλότιμα καὶ δὲν ἀναπαύουν τὸν ἑαυτό τους καὶ βγάζουν τὸν 

ἑαυτό  τους  ἀπὸ  τὴν  κάθε  ἐνέργειά  τους  βοηθᾶνε  πολύ  θετικά,  γιατί  τότε  μόνον 

ἀναπαύονται  οἱ  ψυχές  ποὺ  ἔχουν  ἀνάγκη  βοηθείας  καὶ  τότε  μόνο  θὰ  ἀναπαυθῆ 

ἐσωτερικά ἡ ψυχή τους καὶ σ΄ αὐτήν τὴν ζωή καὶ στὴν αἰώνια. 

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, παλιά, ἔφευγαν στὴν ἔρημο πρῶτα καὶ ἐρημώνονταν ἀπὸ τὰ 

πάθη τους μὲ τὸν ἀγώνα τους. Χωρίς σχέδια καὶ προγράμματα δικά τους ἀφήνονταν 

στὰ  χέρια  τοῦ Θεοῦ  καὶ  ἀπέφευγαν  τὰ  ἀξιώματα  καὶ  τὴν  ἐξουσία,  ἀκόμη  καὶ  ὅταν 

ἔφθαναν  σὲ  μέτρα  ἁγιότητος  –ἐκτός  ἄν  ἡ  Μητέρα  Ἐκκλησία  εἶχε  ἀνάγκη,  ὅποτε 

ἔκαναν ὑπακοή στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ δοξαζόταν τὸ Ὄνομα τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἁγία 

τους  ζωή.  Γίνονταν  δηλαδή  πνευματικοί  αἱμοδότες,  ἀφοῦ  ἀποκτοῦσαν  καλή 

κατάσταση πνευματικῆς ὑγείας στὴν ἔρημο, μὲ τὴν καλή πνευματική τροφή καὶ τὴν 

ἄγρυπνη πατερική παρακολούθηση. 

 

Ἡ διοίκηση στὴν Ἐκκλησία 

 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πάντα λειτουργοῦσε μὲ Συνόδους. Τὸ ὀρθόδοξο πνεῦμα 

εἶναι  νὰ  λειτουργῆ  ἡ  Σύνοδος  στὴν  Ἐκκλησία  καὶ  ἡ  Γεροντική  Σύναξη  στὰ 

Μοναστήρια. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ Σύνοδος νὰ ἀποφασίζουν μαζί. Ὁ ἡγούμενος ἤ ἡ 

ἡγουμένη καὶ  τὸ  ἡγουμενοσυμβούλιο  νὰ ἀποφασίζουν μαζί. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος  εἶναι 

πρῶτος μεταξύ ἴσων. Καὶ ὁ πατριάρχης δὲν εἶναι πάπας∙ ἔχει τὸν ἴδιο βαθμό μὲ τούς 

ὑπόλοιπους  ἱεράρχες. Ἐνῶ ὁ πάπας ἔχει ἄλλο βαθμό –κάθεται ψηλά καὶ τοῦ φιλοῦν 

τὸ  πόδι!  –  ὁ  πατριάρχης  κάθεται  μαζί  μὲ  τούς  ἄλλους  ἱεράρχες  καὶ  συντονίζει.  Καὶ 

ἕνας ἡγούμενος ἤ μία ἡγουμένη σὲ σχέση μὲ τούς προϊσταμένους εἶναι πάλι πρῶτοι 

μεταξύ ἴσων.  

Δὲν  μπορεῖ  ὁ  ἀρχιεπίσκοπος  ἤ  ἕνας  ἡγούμενος  νὰ  κάνη  ὅ,τι  θέλει.  Φωτίζει  ὁ 

Θεὸς  τὸν  ἕναν  ἱεράρχη  ἤ  προϊστὰμενο  γιὰ  τὸ  ἕνα  θέμα,  τὸν  ἄλλον  γιὰ  τὸ  ἄλλο. 

Βλέπεις, καὶ οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές συμπληρώνουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἔτσι καὶ ἐδῶ 

                                                 
167. Ἰω. 17, 1 κ.ε. 
168. Ἰω. 5, 44. 
169. Β΄ Τίμ. 3, 13. 
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λέει τὴν γνώμη τοῦ ὁ καθένας, καὶ ὅταν ὑπάρχη ἀντίθετη γνώμη, καταχωρίζεται στὰ 

πρακτικά.  Γιατί,  ὅταν  πρόκειται  γιὰ  μία  ἀπόφαση  ἀντίθετη  μὲ  τὶς  ἐντολές  τοῦ 

Εὐαγγελίου καὶ ἕνας δὲν συμφωνῆ, ἄν δὲν ζητήση νὰ καταχωριστῆ ἡ γνώμη του, θὰ 

φαίνεται  ὅτι  συμφωνεῖ.  Ἄν  δὲν  συμφωνῆ  καὶ  ὑπογράψη  χωρίς  νὰ  καταχωριστῆ  ἡ 

γνώμη του, κάνει κακό καὶ φέρει εὐθύνη∙ εἶναι ἔνοχος. Ἐνῶ, ἄν πῆ τὴν γνώμη του, καὶ 

ἡ  πλειοψηφία  νὰ  εἶναι  ἀντίθετη,  αὐτός  εἶναι  ἐντάξει  ἀπέναντι  στὸν  Θεό.  Ἄν  στὴν 

Ἐκκλησία  δὲν  λειτουργῆ  σωστὰ  ἡ  Σύνοδος  ἤ  στὰ Μοναστήρια  ἡ  Σύναξη,  τότε,  ἐνῶ 

μιλοῦμε γιὰ ὀρθόδοξο πνεῦμα, ἔχουμε παπικό. Τὸ ὀρθόδοξο πνεῦμα εἶναι νὰ λέη καὶ 

νὰ  καταχωρίζη  ὁ  καθένας  τὴν  γνώμη  του,  ὄχι  νὰ  μή  μιλάη,  γιατί  φοβᾶται,  ἤ  νὰ 

κολακεύη, γιὰ νὰ τὰ ἔχη καλά μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο ἤ μὲ τὸν ἡγούμενο. 

Ἀλλά καὶ οἱ κληρικοί ποὺ μπαίνουν στὴν διοίκηση νέοι στὴν ἡλικία,  ἔστω καὶ 

ἄν  ἔχουν  προσόντα,  βλάπτονται,  χαραμίζονται.  Μπαίνουν  στὰ  γρανάζια,  διοίκηση, 

γραμματεία κ.λπ. καὶ δὲν βοηθιοῦνται πνευματικά, ἐνῶ ἔχουν προϋποθέσεις. Μερικοί, 

ἄν δὲν χαραμίζονταν καὶ ἔκαναν δουλειά στὸν ἑαυτό τους, θὰ ἦταν ἀργότερα μεγάλα 

κεφάλαια γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀσχολῆται μὲ τὴν καλή ἔννοια μὲ 

τὸν  ἑαυτό  του,  δὲν  κάνη  δηλαδή  δουλειά  στὸν  ἑαυτό  του,  εἶναι  σάν  ἔμπορας  ποὺ 

ἀγοράζει καὶ πουλάει καὶ δὲν ξέρει τί χρέη ἔχει, καὶ τελικά τὸν κλείνουν στὴν φυλακή. 

Πολύ λυπᾶμαι ὅταν ἀκούω νέοι ἱερεῖς νὰ εἶναι στὸ γραφεῖο. Ἄν ἔμεναν ἔξω ἀπὸ 

τὴν διοίκηση λίγο ἀκόμη, θὰ βοηθοῦσαν ἀργότερα πιὸ πολύ. Δυστυχῶς ὅμως συχνά 

γίνονται  προϊστὰμενοι  νέοι  ἱερεῖς  καὶ  ὄχι  ἔμπειροι,  ποὺ  θὰ  μποροῦσαν  νὰ  κάνουν 

δουλειά  πνευματική  στὸ  ποίμνιό  τους,  καὶ  ἔτσι  γίνεται  διπλό  κακό.  Δηλαδή  οἱ  νέοι 

ἀναλαμβάνουν  εὐθύνες,  πρίν  κάνουν  πνευματική  δουλειά  στὸν  ἑαυτό  τους,  καὶ 

βρίσκονται  σὲ  θέσεις  ποὺ  πρέπει  νὰ  προσφέρουν,  πρίν  ἀποκτήσουν  πνευματικό 

πλοῦτο. Οἱ μεγαλύτεροι πάλι μή ἔχοντας ὑπεύθυνες θέσεις δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα 

νὰ προσφέρουν τὴν πολύτιμη πείρα τους καὶ τὸν θεῖο φωτισμό τους. 

 

Ἡ Θεία Λειτουργία 

 

– Γέροντα, ὅταν τελῆται Θεία Λειτουργία, πάντοτε πρέπει νὰ ὑπάρχη κάποιος 

ποῦ θὰ κοινωνήση; 

–  Ναί,  γιατί  ὁ  κύριος  σκοπός  τῆς  Θείας  Λειτουργίας  εἶναι  νὰ  κοινωνοῦν  οἱ 

Χριστιανοί,  ἔστω  καὶ  λίγοι  ποὺ  εἶναι  ἕτοιμοι.  Ὅλες  οἱ  εὐχές  ἀναφέρονται  στούς 

πιστούς ποὺ θὰ κοινωνήσουν. Γι’ αὐτὸ ἔστω καὶ ἕνας πρέπει νὰ κοινωνάη. Φυσικά, θὰ 

τύχη καὶ καμμιά φορὰ νὰ μήν εἶναι οὔτε ἕνας ἕτοιμος∙ ἄλλο αὐτό. Καλά εἶναι ὅμως 

ἀκόμη καὶ ἕνα μικρό παιδάκι, ἕνα μωρό, νὰ κοινωνάη. Καὶ ὅταν δὲν βρίσκεται κανείς, 

τότε εἶναι μόνο γιὰ νὰ κοινωνάη ὁ ἱερεύς καὶ νὰ μνημονεύωνται ὀνόματα. Ἀλλά αὐτὸ 

ἄς γίνεται ὡς ἐξαίρεση καὶ ὄχι ὡς κανόνας. 

Τὰ  γεγονότα  τῆς Καινῆς Διαθήκης  τὰ  ζῆ  κανεὶς  σὲ  κάθε Θεία Λειτουργία. Ἡ 

Ἁγία  Πρόθεση  εἶναι  ἡ  Βηθλεέμ,  ἡ  Ἁγία  Τράπεζα  εἶναι  ὁ  Πανάγιος  Τάφος,  καὶ  ὁ 

Ἐσταυρωμένος  ὁ Ἅγιος Γολγοθάς. Ἁγιάζεται  ὅλη ἡ κτίση ἀπὸ  τὴν Θεία Λειτουργία, 

ἀπὸ  τὴν  παρουσία  τοῦ  Χριστοῦ.  Οἱ  Θεῖες  Λειτουργίες  κρατοῦν  τὸν  κόσμο!  Εἶναι 

φοβερό τὸ τί μᾶς ἔχει δώσει ὁ Θεός! Δὲν εἴμαστε ἄξιοι Γι’ αὐτό! Ὑπάρχουν ἱερεῖς ποὺ 

ζοῦν σὲ κάθε Θεία Λειτουργία τὸ φοβερό αὐτὸ Μυστήριο. Μοῦ εἶπε κάποιος κληρικός 

ὅτι  ἕνας  πολύ  ἁπλός  καὶ  καλός  ἱερεύς  τοῦ  ἔλεγε:  «Δυσκολεύομαι  πολύ  νὰ  κάνω 
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κατάλυση. Πέφτουν  τὰ βρωμοδάκρυά μου μέσ΄  στὸ ἅγιο Ποτήριο∙  δὲν μπορῶ νὰ  τὰ 

συγκρατήσω,  καὶ  Γι’  αὐτὸ  στενοχωριέμαι  πολύ».  Καὶ  ἔκλαιγε!  Τοῦ  λέει  καὶ  ἐκεῖνος: 

«Πές στὸν Χριστό νὰ μοῦ δώση καὶ μένα λίγα «βρωμοδάκρυα»». 

– Γέροντα, γιατί, ὅταν ὁ ἱερεύς παίρνη καιρό, κατεβαίνετε ἀπὸ τὸ στασίδι; 

– Κατεβαίνω, γιατί ἐκείνη τὴν ὥρα ποὺ προσεύχεται ὁ ἱερεύς στέλνει ὁ Θεὸς τὴν 

θεία Χάρη στὸν ἱερέα, γιὰ νὰ τὸν ἀπαλλάξη ἀπὸ τὶς ἀδυναμίες του, ὥστε νὰ μπορέση 

νὰ  τελέση  τὴν  θεία  Μυσταγωγία.  Τότε  καὶ  οἱ  πιστοί  πρέπει  μὲ  εὐλάβεια  νὰ 

προσεύχωνται γιὰ νὰ πάρουν Χάρη. 

Ἡ  Θεία  Λειτουργία  ἀρχίζει  ἀπὸ  τὴν  Προσκομιδή.  Πῶς  ὁ  Θεὸς  οἰκονομάει 

καμμιά  φορὰ  νὰ  καταλάβουμε  καὶ  νὰ  ζήσουμε  καὶ  ἐμεῖς  τὰ  ἅγια Μυστήρια!  Ὅταν 

ἤμουν Ἐκκλησιαστικός, μοῦ συνέβη ἕνα γεγονός. Μία φορά, ὅταν ὁ ἱερεύς ἔκανε τὴν 

Προσκομιδή,  τὴν  στιγμή  ποὺ  εἶπε:  «Ὡς  Πρόβατον  ἐπί  σφαγήν  ἤχθη»,  ἀκούω 

σπαρτάρισμα ἀρνιοῦ ἐπάνω στὸ ἅγιο Δισκάριο. Ὅταν πάλι εἶπε: «Θύεται ὁ Ἀμνός καὶ 

Υἱός τοῦ Θεοῦ», ἀκούω βέλασμα ἀπὸ τὴν Ἁγία Πρόθεση. Φοβερό! Γι’ αὐτὸ λέω στούς 

ἱερεῖς νὰ μήν προετοιμάζουν ἀπὸ νωρίτερα τὴν Προσκομιδή καὶ μετά κάνουν τὰ ἄλλα 

εἰκονικά. Δηλαδή δὲν πρέπει νὰ κόβουν τὸ πρόσφορο ἀπὸ νωρίτερα καὶ ἁπλῶς ἐκείνη 

τὴν στιγμή νὰ τοποθετοῦν τὸν Ἀμνό στὸ ἅγιο Δισκάριο καὶ νὰ λένε, «θύεται ὁ Ἀμνός 

τοῦ  Θεοῦ»καὶ  «ὡς  Πρόβατον  ἐπί  σφαγήν  ἤχθη»,  ἐνῶ  ἔχουν  ἤδη  βγάλει  τὸν  Ἀμνό. 

Ὅταν λένε αὐτὰ  τὰ λόγια, τότε πρέπει νὰ παίρνουν τὴν ἁγία Λόγχη καὶ νὰ χαράζουν 

τὸ πρόσφορο. Ὅταν δηλαδή λένε, «θύεται ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ», τότε νὰ Τὸν «θύουν». 

Ὅταν  ὁ  ἱερεύς  χτυπάη  τὸ  κουδουνάκι  τὴν  ὥρα  ποὺ  κάνει  Προσκομιδή  καὶ 

μνημονεύετε καὶ  ἐσεῖς  νοερῶς ὀνόματα,  νὰ συμμετέχη ἡ καρδιά σας στὸν πόνο  τῆς 

κάθε ψυχῆς ποὺ μνημονεύετε, εἴτε ζωντανή εἶναι εἴτε κεκοιμημένη. Νὰ φέρνετε στὸν 

νοῦ σᾶς γενικά ὅλες τὶς περιπτώσεις τῶν ἀνθρώπων καὶ ὅποιον συγκεκριμένα ἔχετε 

ὕπ΄ ὄψιν σας καὶ νὰ λέτε: «Μαρίας, Νικολάου… ξέρεις Ἐσύ, Θεέ μου, τὰ προβλήματά 

τους∙ βοήθησέ τους». Ὀνόματα ποὺ σᾶς δίνουν γιὰ μνημόνευση, νὰ τὰ μνημονεύετε 

σὲ  μερικές  Θεῖες  Λειτουργίες,  ἄλλα  σὲ  τρεῖς,  ἄλλα  σὲ  πέντε,  καὶ  μετά  νὰ 

μνημονεύωνται  καὶ  ἄλλα.  Γιατί  νὰ  ἔχης  ἄλλους  νὰ  τούς  μνημονεύης  συνέχεια  καὶ 

ἄλλους  ποῦ  ἔχουν  ἀνάγκη  νὰ  μήν  τούς  μνημονεύης  καθόλου;  Αὐτὸ  δὲν  τὸ 

καταλαβαίνω. Ὀνόματα Καθολικῶν,  Ἰεχωβάδων  κ.λπ.  δὲν  κάνει  νὰ μνημονεύωνται 

στὴν Ἱερά Πρόθεση. Δὲν μπορεῖ νὰ βγαίνη Γι’ αὐτούς μερίδα οὔτε γίνεται Γι’ αὐτούς 

μνημόσυνο.  Ὑπέρ  ὑγείας  καὶ  φωτισμοῦ  μποροῦμε  νὰ  εὐχώμαστε  καὶ  Γι’  αὐτούς, 

ἀκόμη καὶ Παράκληση νὰ κάνουμε. 

– Γέροντα, μερικοί ἱερεῖς λένε ὅτι δὲν θέλουν νὰ λειτουργοῦν συχνά, γιὰ νὰ μή 

συνηθίσουν. 

– Δὲν εἶναι σωστό αὐτὸ νὰ τὸ λέη  ἱερεύς. Εἶναι δηλαδή σάν νὰ λέη: «Δὲν πάω 

τακτικά στούς συγγενεῖς μου, ὥστε νὰ μὲ καλοδέχωνται περισσότερο, ὅταν πηγαίνω». 

Χρειάζεται  ὅμως  προετοιμασία.  Ἡ  Θεία  Κοινωνία  θεραπεύει,  ἁγιάζει  αὐτόν  ποὺ 

ἀγωνίζεται.  Ἕναν  ποῦ  δὲν  ἀγωνίζεται,  πῶς  νὰ  τὸν  βοηθήση;  Τί  νὰ  ἀλλοιώση  ὁ 

Χριστός, ἀφοῦ δὲν ἀλλοιώνεται ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος; Κάποτε, στὴν Σπηλιά τοῦ Ἁγίου 

Ἀθανασίου ἦταν ἕνας Γέροντας μὲ δύο ὑποτακτικούς. Ὁ ἕνας ἦταν ἱερομόναχος καὶ ὁ 

ἄλλος  ἱεροδιάκονος. Μία μέρα λοιπόν πῆγαν  οἱ  ὑποτακτικοί  του σὲ  ἕνα  ἐξωκκλήσι, 

γιὰ  νὰ  λειτουργήσουν.  Ὁ  ἱερεύς  ὅμως  φθονοῦσε  πολύ  τὸν  διάκο,  καὶ  τὸν  ζήλευε, 

ἐπειδή  ὁ  διάκος  ἦταν  πιὸ  ἔξυπνος  καὶ  ἐπιτήδειος  σὲ  ὅλα∙  ἀλλὰ  καὶ  ὁ  διάκος  δὲν 
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βοηθοῦσε  μὲ  τὸν  ἐγωιστικό  του  τρόπο.  Ὁ  ἱερεύς  εἶχε  προετοιμασθῆ  ἐξωτερικά, 

διαβάζοντας  τὴν  Θεία  Μετάληψη  καὶ  κάνοντας  ὅλα  τὰ  σχετικά  τυπικά.  Δυστυχῶς 

ὅμως δὲν ἔκανε τὸ κυριώτερο, τὴν ἐσωτερική προετοιμασία∙ δηλαδή νὰ ἐξομολογηθῆ 

ταπεινά,  γιὰ  νὰ  διώξη  τὸν φθόνο καὶ  τὴν  ζήλεια ἀπὸ  τὴν  καρδιά  του,  τὰ  ὁποία  δὲν 

φεύγουν μὲ τὸ νὰ ἀλλάξουμε τὰ ροῦχα μας καὶ νὰ λούσουμε τὸ κεφάλι. Ἔτσι λοιπόν 

μὲ  τὴν  ἐξωτερική  αὐτή  προετοιμασία  προχώρησε  στὸ  φοβερό  Θυσιαστήριο,  γιὰ  νὰ 

λειτουργήση. Μόλις ὅμως ἄρχισε νὰ προσκομίζη, τί συνέβη; Ἀκούστηκε ξαφνικά ἕνας 

μεγάλος  κρότος  καὶ  εἶε  νὰ  φεύγη  τὸ  ἅγιο  Δισκάριο  ἀπὸ  τὴν  Προσκομιδή  καὶ  νὰ 

ἐξαφανίζεται. Ἑπόμενο ἦταν νὰ μήν μπορέσουν πιά νὰ λειτουργήσουν. Ἐὰν δὲν τούς 

ἐμπόδιζε ὁ Καλός Θεὸς μὲ αὐτόν τὸν τρόπο καὶ λειτουργοῦσε ὁ ἱερεύς μὲ τὴν ψυχική 

κατάσταση στὴν ὁποία βρισκόταν, μοῦ λέει ὁ λογισμός ὅτι θὰ πάθαινε μεγάλο κακό. 

–  Γέροντα,  ἄν  συμβῆ  κάτι  τὴν  ὥρα  τῆς  Θείας  Λειτουργίας,  μπορεῖ  ἡ  Θεία 

Λειτουργία νὰ διακοπῆ; 

– Ὅταν γίνεται Θεία Λειτουργία, δὲν μπορεῖ ὁ ἱερεύς νὰ τὴν ἀφήση στὴν μέση, 

ὀ,τιδήποτε καὶ νὰ συμβῆ. ,καὶ πόλεμος νὰ κηρυχθῆ, θὰ τὴν τελειώση. Καὶ οἱ ἐχθροί νὰ 

ἔρχωνται  ἔξω ἀπὸ  τὴν Ἐκκλησία,  θὰ κοιτάξη  τὸ πολύ‐πολύ νὰ βιασθῆ λίγο,  γιὰ νὰ 

τελειώση. Θὰ βοηθήση ὁ Θεὸς νὰ τελειώση. Ἀλλά πρέπει νὰ ἔχη κανεὶς ἐμπιστοσύνη 

στὸν Θεό∙ νὰ μή φοβᾶται. 

Ὁ  Λειτουργός  του  Ὑψίστου  πρέπει  νὰ  ἔχη  πολλή  προσοχή,  καθαρότητα, 

ἀκρίβεια. Εἶναι ἀνώτεροι ἀπὸ τούς Ἀγγέλους οἱ ἱερεῖς. Οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι καλύπτουν τὰ 

πρόσωπά τους τὴν ὥρα ποὺ τελεῖται τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἐνῶ ὁ ἱερεύς 

τὸ τελεῖ. 
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Κεφάλαιο 3 ‐ Γιορτές καὶ ἀργίες 

 

«Ἐορτάσωμεν, πιστοί, ἑορτήν πνευματικήν…»170 

 

Ὁ Χριστός μὲ  τὴν μεγάλη Του ἀγάπη καὶ μὲ  τὴν μεγάλη Του ἀγαλλίαση ποὺ 

σκορπάει  στὶς  ψυχές  τῶν  πιστῶν  μὲ  ὅλες  τὶς  ἅγιες  γιορτές  Τοῦ  μᾶς  ἀνασταίνει 

ἀληθινά,  ἀφοῦ  μᾶς  ἀνεβάζει  ψηλά  πνευματικά.  Ἀρκεῖ  νὰ  συμμετέχουμε  καὶ  νὰ 

ἔχουμε  ὄρεξη  πνευματική  νὰ  τὶς  πανηγυρίζουμε  πνευματικά∙  τότε  τὶς  γλεντᾶμε 

πνευματικά  καὶ  μεθᾶμε πνευματικά ἀπὸ  τὸ παραδεισένιο  κρασί  οὐ μᾶς φέρνουν  οἱ 

Ἅγιοι καὶ μᾶς κερνοῦν.  

– Γέροντα, πῶς μπορεῖ νὰ ζήση κανεὶς πνευματικά τὶς γιορτές; 

–  Τὶς  γιορτές  γιὰ  νὰ  τὶς  ζήσουμε,  πρέπει  νὰ  ἔχουμε  τὸν  νοῦ  μας  στὶς  ἅγιες 

ἡμέρες  καὶ  ὄχι  στὶς  δουλειές  ποὺ  ἔχουμε  νὰ  κάνουμε  γιὰ  τὶς  ἅγιες  ἡμέρες.  Νὰ 

σκεφτώμαστε τὰ γεγονότα τῆς κάθε ἅγιας ἡμέρας (Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα 

κ.λπ.) καὶ νὰ λέμε τὴν εὐχή δοξολογώντας τὸν Θεό. Ἔτσι θὰ γιορτάζουμε μὲ πολλή 

εὐλάβεια  κάθε  γιορτή.  Οἱ  κοσμικοί  ζητοῦν  νὰ  καταλάβουν  τὰ  Χριστούγεννα  μὲ  τὸ 

χοιρινό, τὸ Πάσχα μὲ τὸ ἀρνί, τὶς Ἀποκριές μὲ τὸ κομφετί. Οἱ ἀληθινοί μοναχοί ὅμως 

κάθε μέρα ζοῦν τὰ θεία γεγονότα καὶ ἀγάλλονται συνέχεια. Κάθε ἑβδομάδα ζοῦν τὴν 

Μεγάλη Ἑβδομάδα. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή  ζοῦν  τὴν Μεγάλη Τετάρτη, 

τὴν  Μεγάλη  Πέμπτη,  τὴν  Μεγάλη  Παρασκευή,  δηλαδή  τὰ  Πάθη  τοῦ  Χριστοῦ,  καὶ 

κάθε Κυριακή τὸ Πάσχα, τὴν Ἀνάσταση. Τί, θὰ πρέπη νὰ ἔρθη ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα, 

γιὰ νὰ θυμηθῆ κανεὶς τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ; Πρέπει νὰ ἔρθη τὸ Πάσχα μὲ τὸ ἀρνί, γιὰ 

νὰ  καταλάβω  τὸ «Χριστός ἀνέστη»σάν  τούς  κοσμικούς; Ὁ Χριστός  τί  εἶπε; «Ἕτοιμοι 

γίνεσθε»171  εἶπε. Δὲν  εἶπε, «ἑτοιμασθῆτε  τώρα!».Ἀπὸ τὴν στιγμή ποὺ λέει  ὁ Χριστός, 

«ἕτοιμοι γίνεσθε», πρέπει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἰδίως ὁ μοναχός, νὰ εἶναι ἕτοιμος συνέχεια. 

Νὰ μελετάη καὶ νὰ ζῆ τὰ θεία γεγονότα συνέχεια. Ὅταν κανεὶς μελετάη τὰ γεγονότα 

τῆς  κάθε  γιορτῆς,  φυσιολογικά  θὰ  συγκινηθῆ  καὶ  μὲ  ἰδιαίτερη  εὐλάβεια  θὰ 

προσευχηθῆ. Ἔπειτα στὶς Ἀκολουθίες ὁ νοῦς νὰ εἶναι στὰ γεγονότα ποὺ γιορτάζουμε 

καὶ μὲ εὐλάβεια νὰ παρακολουθοῦμε τὰ τροπάρια ποὺ ψάλλονται. Ὅταν ὁ νοῦς εἶναι 

στὰ  θεία  νοήματα,  ζῆ  τὰ  γεγονότα  ὁ  ἄνθρωπος,  καὶ  ἔτσι  ἀλλοιώνεται.  Ὅταν 

σκεφτώμαστε  λ.χ.  ἕναν  Ἅγιο  ποὺ  τὸν  ἔχουμε  σὲ  εὐλάβεια  ἤ  τὸν  Ἅγιο  ποὺ 

γιορτάζουμε,  ὁ  νοῦς  θὰ  πάη  καὶ  λίγο  παραπάνω∙  θὰ  πάη  στὸν  Οὐρανό.  Καὶ  ὅταν 

σκεφτώμαστε τούς Ἁγίους, μᾶς σκέφτονται καὶ οἱ Ἅγιοι καὶ μᾶς βοηθοῦν. Ἔτσι πιάνει 

κανεὶς φιλία μὲ τούς Ἁγίους, ποὺ εἶναι καὶ ἡ πιὸ σίγουρη φιλία. Τότε μπορεῖ νὰ εἶναι 

μόνος καὶ νὰ ζῆ μὲ ὅλους∙ καὶ μὲ Ἁγίους καὶ μὲ Ἀγγέλους καὶ μὲ ὅλον τὸν κόσμο. Νὰ 

εἶναι μόνος καὶ νὰ νιώθη ὅλη αὐτήν τὴν συντροφιά! Εἶναι ζωντανή ἡ παρουσία τῶν 

Ἁγίων. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι εἶναι παιδιά τοῦ Θεοῦ καὶ βοηθοῦν ἐμᾶς τὰ ταλαίπωρα παιδιά 

τοῦ Θεοῦ. 

Τούς Ἁγίους μας, ποὺ ἔχυσαν εἴτε αἷμα εἴτε ἱδρῶτες καὶ δάκρυα γιὰ τὴν ἀγάπη 

τοῦ Χριστοῦ,  πάντα πρέπει  νὰ  τούς  γιορτάζουμε μὲ  εὐλάβεια,  γιὰ  νὰ  βοηθιώμαστε. 

                                                 
170. Τροπάριο τῆς στ΄ ὠδῆς τοῦ β΄ κανόνος τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου  (21 

Νοεμβρίου). 
171. Βλ. Ματθ. 24, 44. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Α’  «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη»   ‐ 183 ‐ 

Καὶ  ὅταν  ἀκοῦμε  τὸ  Συναξάρι  τούς  «Τή  αὐτή  ἡμέρα  μνήμη  τοῦ  Ἁγίου…»,  νὰ 

στεκώμαστε  ἐκείνη  τὴν  στιγμή  ὄρθιοι,  ὅπως  καὶ  οἱ  στρατιῶτες  στέκονται  προσοχή, 

ὅταν διαβάζωνται τὰ ὀνόματα τῶν ἠρωικῶς πεσόντων συναδέλφων τους. «Τὴν τάδε 

τοῦ μηνός… ὁ στρατιώτης δείνα ἔπεσε μαχόμενος ἠρωικῶς στὸ τάδε μέτωπο». 

Στὴν  γιορτή,  γιὰ  νὰ  νιώση  κανεὶς  τὸ  γεγονός,  δὲν  πρέπει  νὰ  δουλεύη.  Τὴν 

Μεγάλη Παρασκευή λ.χ.,  ἐὰν θέλη νὰ νιώση κάτι,  δὲν πρέπει  νὰ κάνη  τίποτε ἄλλο 

ἐκτός  ἀπὸ  προσευχή.  Στὸν  κόσμο  οἱ  καημένοι  οἱ  κοσμικοί  τὴν  Μεγάλη  Ἐβδοβάδα 

ἔχουν δουλειές. Μεγάλη Παρασκευή νὰ δίνουν εὐχές. «Χρόνια πολλά! Νὰ ζήσετε! Μὲ 

μία νύφη!».… Δὲν κάνει! Ἐγώ τὴν Μεγάλη Παρασκευή κλείνομαι στὸ Καλύβι. Ὅπως 

καὶ μετά τὸ Ἀγγελικό Σχῆμα ἡ ἑβδομάδα τῆς ἡσυχίας ποὺ ἀκολουθεῖ, βοηθάει, γιατί 

ποτίζει  ἡ  θεία Χάρις  τὴν ψυχή  καὶ  καταλαβαίνει  ὁ  μεγαλόσχημος  τί  ἔγινε,  ἔτσι  καὶ 

στὶς  γιορτές  ἡ  ἡσυχία  πολύ  βοηθάει.  Μᾶς  δίνεται  περισσότερη  εὐκαιρία  νὰ 

ξεκουρασθοῦμε  λίγο,  νὰ  μελετήσουμε  καὶ  νὰ προσευχηθοῦμε.  Θὰ  ἔρθη  ἕνας  καλός 

λογισμός,  θὰ  ἐξετάσουμε  τὸν  ἑαυτό μας,  θὰ ποῦμε  λίγο  τὴν  εὐχή  καὶ  θὰ  νιώσουμε 

ἔτσι κάτι ἀπὸ τὸ θεῖο γεγονός τῆς ἡμέρας. 

 

«Κρεῖσσον ὀλίγον τῷ δικαίω…» 

 

Σήμερα  δυστυχῶς  δὲν  χρησιμοποιοῦμε  τὴν  ἐλευθερία  γιὰ  τὸ  καλό,  γιὰ  τὴν 

ἁγιότητα,  ἀλλὰ  γιὰ  τὴν  κοσμικότητα.  Παλιότερα  δούλευαν  οἱ  ἄνθρωποι  ὅλη  τὴν 

ἑβδομάδα καὶ εἶχαν τὴν Κυριακή ἀργία. Τώρα ἔχουν καὶ τὸ Σάββατο ἀργία. Ζοῦν ὅμως 

τώρα  περισσότερο  πνευματικά  ἤ  ἁμαρτάνουν  περισσότερο;  Ἄν  ἀξιοποιοῦσαν  τὸν 

χρόνο  τους  στὰ  πνευματικά,  θὰ  ἦταν  διαφορετικά∙  θὰ  ἦταν  συμμαζεμένοι  οἱ 

ἄνθρωποι.  Πᾶμε  νὰ  κλέψουμε  ἀπὸ  τὰ  πνευματικά,  ἀπὸ  τὸν  Χριστό,  ἐμεῖς  οἱ 

ταλαίπωροι ἄνθρωποι. Οἱ κοσμικοί, ὅ,τι ἀγγαρεία ἔχουν νὰ κάνουν, τὴν Κυριακή θὰ 

συμφωνήσουν νὰ τὴν κάνουν. Ψάχνουν καμμιά Κυριακή γι’ αὐτό, καμμιά γιορτή γιὰ 

’κείνο,  καὶ  παίρνουν  ὀργή Θεοῦ.  Τί  βοήθεια  θὰ  ἔχουν  μετά  ἀπὸ  τούς Ἁγίους; Μέρα 

ἀγγαρείας εἶναι ἡ Κυριακή; Καὶ κάποια ἐξυπηρέτηση νὰ θέλουν νὰ μᾶς προσφέρουν 

οἱ ἄλλοι, ὄχι Κυριακή. 

Δὲν ἀφήνουμε  τὸν Θεό  νὰ μᾶς  κάνη κουμάντο. Καὶ  ὅ,τι  δὲν γίνεται μὲ πίστη 

στὸν  Θεό,  δὲν  ἔχει  σχέση  μὲ  τὸν  Θεό∙  εἶναι  κάτι  κοσμικό.  Γι’  αὐτὸ  κι  ἐκεῖνο  ποὺ 

κάνουμε, δὲν ἔχει εὐλογία, καὶ ἔτσι δὲν ἔχει καλά ἀποτελέσματα. Μετά λέμε: «Φταίει 

ὁ  διάβολος».  Δὲν  φταίει  ὁ  διάβολος,  ἀλλὰ  ἐμεῖς  δὲν  ἀφήνουμε  τὸν  Θεό  νὰ  μᾶς 

βοηθήση. Ὅταν  δουλεύουμε  τὶς  ἀργίες,  δίνουμε  δικαιώματα  καὶ  ἐξ ἀρχῆς μπαίνει  ὁ 

διάβολος.  «Κρεῖσσον  ὀλίγον  τῷ  δικαίω  ὑπέρ  πλοῦτον  ἁμαρτωλῶν  πολύν»172,  λέει  ὁ 

Ψαλμός. Αὐτὸ ἔχει εὐλογία∙ τὰ ἄλλα ὅλα εἶναι ροκανίδια. Πρέπει ὅμως νὰ ἔχη κανεὶς 

πίστη, φιλότιμο καὶ εὐλάβεια καὶ νὰ τὰ ἀφήνη ὅλα μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. Ἀλλιῶς 

καὶ τὶς γιορτές θὰ κουτσοδουλεύη καὶ τὶς ἄλλες μέρες θὰ χαζεύη.  

Καὶ νὰ δῆτε ὁ Θεὸς ποτέ δὲν ἀφήνει. Κυριακή καὶ γιορτή ποτέ δὲν δούλεψα, καὶ 

ὁ Θεὸς ποτέ δὲν μ’ ἄφησε καὶ τὶς δουλειές τὶς εὐλογοῦσε. Θυμᾶμαι, μία φορά ἦρθαν 

ἁλωνιστικές μηχανές στὸ χωριό καὶ  εἰδοποίησαν  τὸν πατέρα ὅτι θὰ ἄρχιζαν πρῶτα 

ἀπὸ τὰ δικά μας χωράφια, ἡμέρα Κυριακή, καὶ μετά θὰ ἔφευγαν γιὰ κάτω. Μοῦ λέει ὁ 

πατέρας: «Τί θὰ κάνουμε; Ἦρθαν οἱ μηχανές». «Ἐγώ Κυριακή δὲν δουλεύω, τοῦ λέω∙ 

                                                 
172. Ψαλμ. 36, 16. 
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τὴν Δευτέρα». «Ἄν ὅμως χάσουμε αὐτήν τὴν εὐκαιρία, μοῦ λέει, θὰ παιδευτοῦμε πολύ 

μὲ τὰ ἄλογα». «Δὲν μὲ πειράζει, τοῦ λέω. Ἄς ἁλωνίζω μέχρι τὰ Χριστούγεννα». Πῆγα 

στὴν Ἐκκλησία χωρίς νὰ δώσω σημασία. Μόλις ξεκίνησαν οἱ μηχανές γιὰ τὸ ἁλώνι, 

ἔσπασαν  στὸν  δρόμο  καὶ  εἰδοποίησαν  ξανά  τὸν  πατέρα:  «Νὰ  μᾶς  συγχωρῆτε, 

χάλασαν  οἱ  μηχανές. Θὰ πᾶμε στὰ  Γιάννενα  νὰ  τὶς φτιάξουμε  καὶ  τὴν Δευτέρα θὰ 

ἀρχίσουμε  πρῶτα  ἀπὸ  σας»!  Ἔτσι  δὲν  ἁλώνισαν  τὴν  Κυριακή  ἀλλὰ  τὴν  Δευτέρα. 

Πολλά τέτοια εἶδαν τὰ μάτια μου. 

 

Ἄν ἐμεῖς οἱ μοναχοί δὲν κρατᾶμε τὶς γιορτές, οἱ κοσμικοί τί νὰ κάνουν; 

 

Καὶ στὰ Μοναστήρια παλιά τί πνεῦμα ὑπῆρχε! Θυμᾶμαι, γιόρταζαν οἱ κοσμικοί 

τὴν  ἡμέρα  τοῦ  Σταυροῦ  μὲ  τὸ  νέο  ἡμερολόγιο  καὶ  μετά  ἔφερναν  τὰ  σταφύλια  στὸ 

Ἅγιον Ὅρος. Μπορεῖ ὅμως τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ ἔφθαναν στὸ Ὅρος νὰ εἴχαμε ἐμεῖς τοῦ 

Σταυροῦ  μὲ  τὸ  δικό  μας  ἡμερολόγιο.  Ἀλλά  οἱ  Πατέρες  ποτέ  δὲν  πήγαιναν  νὰ 

ξεφορτώσουν. Τὰ γύριζαν πίσω ἤ ἄφηναν ἐκεῖ καὶ τὸ καΐκι καὶ τὰ σταφύλια. Τὸ  ἴδιο 

γινόταν καὶ μὲ τὸ λάδι ἤ τὴν ξυλεία, ἄν ἔρχονταν ἡμέρα γιορτῆς. Καὶ ἦταν φτωχά τὰ 

Μοναστήρια. Σκέφτονταν: «Ὁ ἄλλος ποῦ θὰ δή καλογήρους νὰ δουλεύουν αὐτήν τὴν 

ἡμέρα τί θὰ πῆ;»Χίλιες φορές προτιμοῦσαν νὰ τὰ πάρη ἡ φουρτούνα, νὰ χαθοῦν καὶ 

τὰ σταφύλια καὶ  τὰ λάδια, παρά νὰ  τὰ ξεφορτώσουν καὶ νὰ χάσουν  τὴν γιορτή,  νὰ 

σκανδαλίσουν καὶ ψυχές.  

Τώρα…  Βρέθηκα  σ’  ἕνα  Μοναστήρι  παραμονή  γιορτῆς  καὶ  ξεφόρτωναν 

σταφύλια. Παγκοινιά μετά, γιὰ νὰ πατήσουν τὰ σταφύλια. Τὸ βράδυ εἶχαν Ἀγρυπνία 

καὶ  τὴν  μετέθεσαν.  Καὶ  ἦταν  μεγάλη  γιορτή!  «Ἐν  ἀνάγκη  καὶ  νόμου  μετάθεσις 

γίνεται»…  Ἀλλοῦ  Κυριακή  νὰ  διορθώνουν  τὸ Μοναστήρι  ποὺ  κάηκε∙  πάλι  θὰ  καῆ! 

Βλέπουν καὶ οἱ κοσμικοί καὶ λένε μετά: «Δὲν εἶναι τίποτε οἱ γιορτές». 

Θέλει πολλή προσοχή νὰ μή δουλεύουμε,  ἰδίως ἐμεῖς οἱ μοναχοί, στὶς γιορτές, 

γιατί  ἁμαρτάνουμε  καὶ  ἐμεῖς,  ἀλλὰ  γινόμαστε  καὶ  σκάνδαλο  στούς  κοσμικούς,  καὶ 

διπλά ἁμαρτάνουμε. Οἱ κοσμικοί ἀφορμή ζητοῦν, ἰγα νὰ δικαιολογήσουν τὶς ἁμαρτίες 

τους. Αὐτοί μπορεῖ νὰ δουλεύουν μέρα‐νύχτα,  γιορτές νὰ μήν κρατοῦν,  καὶ ἄν δοῦν 

μία καλόγρια ἤ ἕναν καλόγερο νὰ δουλεύη σὲ μία μεγάλη ἀνάγκη, τούς λέει μετά τὸ 

διάβολος:  «Ἐδῶ  παπάδες  δουλεύουν,  ἐσύ  γιατί  νὰ  μή  δουλέψης;»Μία  κουβέρτα  νὰ 

τινάξη μία καλόγρια τὴν Κυριακή, ἄν τὴν δοῦν κοσμικοί, θὰ ποῦν: «Ἀφοῦ οἱ καλόγριες 

δουλεύουν, ἐμεῖς γιατί νὰ μήν πᾶμε στὴν δουλειά;»Γι’ αὐτὸ θέλει πολλή προσοχή νὰ 

μή γινώμαστε σκάνδαλο. 

–  Καὶ  ἄν,  Γέροντα,  ἔρθη  ἕνας  τεχνίτης  νὰ  δουλέψη  μέρα  γιορτῆς,  π.χ.  στὰ 

Εἰσόδια τῆς Παναγίας; 

–  Εἰσόδια  τῆς  Παναγίας  καὶ  νὰ  δουλέψη  μάστορας  στὸ  Μοναστήρι!  Δὲν 

ταιριάζει! Νὰ μή δουλέψη. 

– Γέροντα, αὐτὸ συνέβη, γιατί ἡ ἀδελφή δὲν σκέφθηκε νὰ τοῦ πῆ νὰ μήν ἔρθη. 

– Τότε χρειάζεται κανόνας στὴν ἀδελφή. 

–  Γέροντα,  σὲ μία γιορτή,  μετά ἀπὸ Ἀγρυπνία,  ἄν νυστὰξη κανείς,  μπορεῖ  νὰ 

κάνη ἕνα ἐργόχειρο καὶ νὰ λέη τὴν εὐχή; 

– Μετάνοιες δὲν μπορεῖ νὰ κάνη; Ἄς κάνη μετάνοιες, γιὰ νὰ ξενυστὰξη∙ γιατί 

νὰ κάνη ἐργόχειρο; 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Α’  «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη»   ‐ 185 ‐ 

– Οὔτε τὴν Κυριακή,  ὅταν ἔχη κάνη τὰ πνευματικά του, μπορεῖ λ.χ. νὰ πλέξη 

κομποσχοίνι; 

–  Γιατί  νὰ  πλέξης  κομποσχοίνι;  Γιατί  δὲν  χορταίνεις  αὐτήν  τὴν  μέρα 

πνευματικά; Μπαίνει ἕνα κοσμικό πνεῦμα καὶ στὰ Μοναστήρια δυστυχῶς. Σὲ μερικά 

μάλιστα Μοναστήρια, ὅπως μαθαίνω, τὶς Κυριακές ἤ τὶς μεγάλες γιορτές, μόλις ἔρθη 

τὸ μεσημέρι, πηγαίνουν στὰ διακονήματα. Λές καὶ τὰ παιδιά τούς πεθαίνουν ἀπὸ τὴν 

πείνα  ἤ  ἔχουν  χρέη  καὶ  θὰ  βγάλουν  τὸ  σπίτι  σὲ  πλειστηριασμό!...  Τόση  ἀνάγκη!... 

Ἄλλο  ὁ  ἀρχοντάρης,  ὁ  μάγειρας∙  στὸ  ἀρχονταρίκι,  στὴν  κουζίνα  εἶναι  ἀνάγκη∙  δὲν 

μπορεῖ νὰ μήν πάη κανείς. 

Τυχαίνει καμμιά φορὰ νὰ μοῦ φέρη κάποιος ψάρι. Τοῦ λέω: «Παρ’ τὸ καὶ φύγε». 

Ἄν ὁ ἕνας φέρη ψάρια, ὁ ἄλλος ζωντανά, ὁ ἄλλος ψόφια, τί θὰ γίνη; Κι ἐδῶ ἄν φέρουν 

τὰ ψάρια μέρα γιορτῆς καὶ θέλετε νὰ τὰ ἑτοιμάσετε, τότε τί θὰ χαρῆτε ἀπὸ τὴν γιορτή; 

Θυμάστε  τὸν  Πάπα‐Μηνᾶ  στὴν  Σκήτη  τῆς  Ἁγίας  Ἄννης;  Ἕνας  ψαράς  τοῦ  πῆγε 

Κυριακή  πρωί  ψάρια  γιὰ  τὴν  πανήγυρη.  «Γέροντα,  εἶναι  φρέσκα»,  τοῦ  λέει.  «Καλά, 

σήμερα εἶναι Κυριακή∙ πότε τάπιασες καὶ εἶναι φρέσκα;»τὸν ρωτάει παραξενεμένος ὁ 

Πάπα‐Μηνᾶς. «Σήμερα τὸ πρωί», τοῦ λέει ὁ ψαράς. «Πέταξε τὰ, παιδί μου∙ αὐτὰ  εἶναι 

ἀφορισμένα!  λέει  ὁ Πάπα‐Μηνᾶς.  Καὶ  γιὰ  νὰ  τὸ  διαπιστώσεις,  δῶσε  ἕνα ψάρι  στὸν 

γάτο καὶ θὰ δής ὅτι δὲν θὰ τὸ φάη». Πράγματι ὁ ψαράς πέταξε ἕνα ψάρι στὸν γάτο καὶ 

ὁ γάτος γύρισε πίσω τὸ κεφάλι του∙ ἔδειξε ἀποστροφή. Τέτοια εὐαισθησία εἶχαν! 

Σήμερα βλέπεις στὰ Μοναστήρια σὲ μεγάλες γιορτές ἐργάτες, μάστορες… Μία 

φορά,  τῆς  Παναγίας,  σ’  ἕνα  Μοναστήρι  εἶχαν  ἐργάτες,  ὁλόκληρο  συνεργεῖο  μὲ 

ἁλυσοπρίονα  καὶ  ξύλευαν  τὸ  δάσος.  Ἐνῶ  ἦταν  ξάστερος  ὁ  οὐρανός,  ἦρθε  ἕνα 

σύννεφο, ἔπεσαν κεραυνοί κοντά στούς ὑλοτόμους καὶ ἔφυγαν μὲ τέτοιο τρόμο πού, 

ἐνῶ  πῆρε  τὸ  δάσος  φωτιά,  οὔτε  καν  εἰδοποίησαν.  Τρόμαξαν  νὰ  τὴν  σβήσουν 

ἀργότερα. Τὴν ἄλλη Κυριακή πάλι μηχανές∙ δυὸ συνεργεῖα ξαναβγῆκαν. Ὀργή Θεοῦ 

εἶναι καὶ οἱ πυρκαγιές, ἀφοῦ ξυλεύουμε Κυριακές καὶ γιορτές. Καὶ τὸ κακό εἶναι ποὺ 

δὲν τὸ καταλαβαίνουμε. Ἔχουμε ξεπεράσει τὸ ὅριο τῆς ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ. 

Ἄν  ὑπάρχη  κάποια  ἀνάγκη,  κάνουν  οἱ  καλόγεροι  ἕνα  κομποσχοίνι,  ἑκατό 

κόμπους,  καὶ  φωτίζει  ὁ  Θεὸς  κάποιον  καὶ  στέλνει  ἑκατό  χιλιάδες.  Τὸ  ἔργο  τοῦ 

μοναχοῦ  εἶναι  ἡ  προσευχή.  Ἄν  δὲν  ἔχουμε  ἐμεῖς  ἐμπιστοσύνη  στὸν  Θεό,  ποιοί  θὰ 

ἔχουν;  Οἱ  κοσμικοί;  Ὑποχρεώνεται  ὁ  Θεὸς  νὰ  τὸν  ἀκούη  τὸν  μοναχό  ποὺ  τοῦ 

ἐμπιστεύεται τὴν ζωή του. Στὸ Κοινόβιο ποὺ ἤμουν, ἦταν ἕνας παρηγουμενιάρης. Καὶ 

σβέλτος  δὲν  ἦταν  καὶ  πρίν  τελειώση  ἡ  Θεία  Λειτουργία  δὲν  ἔφευγε,  ἀλλὰ  καὶ  τὶς 

δουλειές  τὶς  ἔκανε.  Ἐγώ  ἤμουν  πιὸ  σβέλτος,  ἔφευγα  καὶ  πρίν  τελειώσει  ἡ  Θεία 

Λειτουργία,  νὰ  ἑτοιμάσω  τὸ  Συνοδικό,  καὶ  μοῦ  ἔρχονταν  ὅλα  ἀνάποδα.  Πότε  μου 

γύριζε τὸ μπρίκι καὶ μοῦ χυνόταν ὁ καφές καὶ πότε μου ἔπεφταν τὰ φλιτζάνια καὶ τὰ 

ποτήρια, ὅλο ἀναποδιές! Ἐκεῖνος ἔφευγε στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἔκανε τὸν 

σταυρό  του  καὶ  πίστευε  ὅτι  ὁ  Θεὸς  θὰ  τὸν  βοηθήση.  Καὶ  ἄν  τὸν  μάλωναν,  θὰ  τὸ 

δεχόταν ταπεινά. Εἶχε ταπείνωση καὶ διπλά ὠφελεῖτο. 

Πάντως οἱ ἄνθρωποι, ὅταν δὲν σκαλώνουν σὲ λεπτομέρειες, ποὺ δὲν βλάπτουν 

ἄν  παραλειφθοῦν,  ὠφελοῦνται  διπλά  καὶ  δοξολογοῦν  διπλά  τούς  ἐορταζομένους 

Ἁγίους. Ὅσο μποροῦμε, νὰ προσέχουμε νὰ μήν εἶναι εἰς βάρος τῶν πνευματικῶν ὅ,τι 

κάνουμε, ἀλλὰ τὰ πνευματικά νὰ προηγοῦνται, γιὰ νὰ ἁγιάζωνται ὅλες οἱ ἐργασίες 

καὶ  νὰ  ἔχουμε  καὶ  τὶς  εὐλογίες  τοῦ Θεοῦ. Νὰ  δίνουμε  τὰ πρωτεῖα  στὴν πνευματική 
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ζωή καὶ ὄχι στὰ ὑλικά. Ἄν κανεὶς ἔχη πρῶτα τὶς δουλειές καὶ ὕστερα τὴν προσευχή, 

δίνει  μεγαλύτερη ἀξία στὶς  δουλειές παρά στὰ πνευματικά. Αὐτὸ  ἔχει  ὑπερηφάνεια 

καὶ  ἀνευλάβεια.  Δὲν  ἁγιάζεται  τὸ  ἔργο  ποὺ  γίνεται  μὲ  χρεωκοπία  πνευματική.  Ἄν 

δίνουμε  τὰ  πρωτεῖα  στὰ  πνευματικά,  ὁ  Θεὸς  ὅλα  θὰ  τὰ  τακτοποιήση.  Ἄν  ἐμεῖς  οἱ 

μοναχοί  δὲν  κρατᾶμε  τὶς  γιορτές,  οἱ  κοσμικοί  τί  νὰ  κάνουν;  Ἄν  ἐμεῖς  δὲν  κάνουμε 

πνευματικά  καὶ  δὲν  παρακαλοῦμε  τούς Ἁγίους  νὰ  βοηθοῦν,  ποιός  θὰ παρακαλέση; 

Ἔτσι λέμε ὅτι πιστεύουμε στὸν Θεό, ἀλλὰ δὲν ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. Ἄν ἐμεῖς 

οἱ  καλόγεροι  ποὺ  φορᾶμε  τὰ  ράσα  οὔτε  Κανόνες  σεβώμαστε,  ἀκαταπατοῦμε  καὶ 

ἀτιμάζουμε τὰ πάντα, τί νόημα ἔχει τότε ἡ ζωή μας; 

 

Δουλεύουν Κυριακές καὶ γιορτές καὶ τούς βρίσκουν συμφορές 

 

Κανονικά πρίν ἀπὸ τὸν Ἑσπερινό της γιορτῆς ἤ τῆς Κυριακῆς σταματάει κάθε 

ἐργασία.  Καλύτερα  εἶναι  νὰ  δουλέψη  κανεὶς  περισσότερο  τὴν  προπαραμονή,  ὅταν 

αὐτὸ  μπορῆ  νὰ  ρυθμισθῆ,  καὶ  νὰ  μή  δουλέψη  μετά  τὸν  Ἑσπερινό  της  παραμονῆς. 

Ἄλλο  εἶναι  νὰ  κάνη  κανεὶς  σὲ  μία  γιορτή  ἤ  τὴν  Κυριακή  ἕνα  ἐλαφρό  πράγμα  τὸ 

ἀπόγευμα,  ὅταν  εἶναι  μεγάλη ἀνάγκη,  ἀλλὰ  καὶ  αὐτὸ πάλι  μὲ  τρόπο. Παλιά  καὶ  οἱ 

χωρικοί  ποὺ  ἦταν  ἔξω  στὰ  χωράφια,  μόλις  ἄκουγαν  τὴν  καμπάνα  τοῦ  Ἑσπερινοῦ, 

ἔκαναν  τὸν σταυρό τους καὶ σταματοῦσαν τὴν δουλειά.  Τὸ  ἴδιο καὶ  οἱ γυναῖκες ποὺ 

κάθονταν  στὴν  γειτονιά.  Σηκώνονταν,  ἔκαναν  τὸν  σταυρό  τους  καὶ  ἄφηναν  τὸ 

πλέξιμο  ἤ  ὅ,τι  ἄλλο  ἔκαναν.  Καὶ  ὁ Θεὸς  τούς  εὐλογοῦσε.  Εἶχαν  τὴν  ὑγεία  τους  καὶ 

χαίρονταν…  Τώρα  κατήργησαν  τὶς  γιορτές,  ἀπομακρύνθηκαν  ἀπὸ  τὸν Θεό  καὶ  τὴν 

Ἐκκλησία καὶ τελικά ὅσα βγάζουν ἀπὸ τὴν δουλειά τούς τὰ δίνουν στούς γιατρούς καὶ 

στὰ νοσοκομεῖα… Μία φορά ἦρθε ἕνας πατέρας στὸ Καλύβι καὶ μοῦ λέει: «Τὸ παιδί 

μου  ἀρρωσταίνει  συχνά  καὶ  οἱ  γιατροί  δὲν  μποροῦν  νὰ  βροῦν  τί  ἔχει».  «Νὰ 

σταματήσης  νὰ  δουλεύης  Κυριακή  καὶ  ὅλα  θ’  ἀλλάξουν»,  τοῦ  εἶπα.  Πράγματι 

σταμάτησε, καὶ τὸ παιδάκι τοῦ ἔγινε καλά. 

Πάντα λέω στούς λαϊκούς νὰ σταματήσουν νὰ δουλεύουν Κυριακές καὶ γιορτές, 

γιὰ  νὰ  μήν  τούς  βροῦν  στὴν  ζωή  τούς  συμφορές. Ὅλοι  μποροῦν  νὰ  ρυθμίσουν  τὴν 

δουλειά  τους. Ὅλη  ἡ  βάση  εἶναι  ἡ  πνευματική  εὐαισθησία.  Ἄν  ὑπάρχη  εὐαισθησία, 

βρίσκονται λύσεις γιὰ ὅλα. Καὶ ἄν λίγο ζημιωθοῦν ἀπὸ μία λύση, θὰ πάρουν εὐλογία 

διπλή. Πολλοί ὅμως δὲν τὸ καταλαβαίνουν. Οὔτε στὴν Θεία Λειτουργία πηγαίνουν. Ἡ 

Θεία Λειτουργία ἁγιάζει. Ἄν δὲν πάη ὁ Χριστιανός τὴν Κυριακή στὴν Ἐκκλησία, πῶς 

θὰ ἁγιασθῆ; 

Δυστυχῶς  ὅμως  πᾶνε  σιγά‐σιγὰ    οἱ  ἄνθρωποι  νὰ  μήν  ἀφήσουν  οὔτε  γιορτές 

οὔτε τίποτε. Βλέπεις, ἀκόμη καὶ τὰ ὀνόματα τὰ ἀλλάζουν, γιὰ νὰ μή θυμοῦνται τούς 

Ἁγίους  τους.  Τὸ  Βασιλική  τὸ  κάνουν Βίκυ∙  τὸ Ζωή,  Ζωζῶ,  καὶ  ἔτσι  λέει  δυὸ φορές… 

«ζῶο»!  Ἔβαλαν  τὴν  γιορτή  τῆς  Μάνας,  τοῦ  Μάη,  τοῦ  Ἀπρίλη…  Σὲ  λίγο  θὰ  ποῦν: 

«Σήμερα  εἶναι  ἡ  γιορτή  τῆς  ἀγκινάρας,  τὴν  ἄλλη  τοῦ  κυπαρισσιοῦ,  τὴν  ἄλλη  τὰ 

γενέθλια αὐτοῦ ποὺ βρῆκε τὴν ἀτομική βόμβα ἤ τὸ ποδόσφαιρο». Δὲν ἀφήνει ὅμως ὁ 

Θεός… 



Κεφάλαιο 4 ‐ Ἡ ὀρθόδοξη παράδοση 

 

«Ἰησοῦς Χριστός χθές καὶ σήμερον ὁ αὐτός καὶ εἰς τούς αἰώνας»173 

 

– Γέροντα, συχνά μιλοῦν γιὰ «ἀνανέωση στὴν Ἐκκλησία»∙ λές καὶ ἡ Ἐκκλησία 

γηράσκει καὶ χρειάζεται ἀνανέωση! 

– Ναί, γέρασε!... Μά καὶ αὐτοί ἀκόμη ποὺ δὲν ἔχουν εὐλάβεια ἀλλὰ λίγο μυαλό 

δὲν ἀναπαύονται σ’ αὐτὰ  τὰ νέα ποὺ φτιάχνουν τώρα καὶ ψάχνουν νὰ βροῦν ἐκεῖνα 

τὰ  ἀρχαῖα.  Δὲν  τούς  συγκινοῦν  λ.χ.  οἱ  νέες  εἰκόνες∙  καταλαβαίνουν  τὴν  ἀξία  τῆς 

παλιᾶς εἰκόνας. Αὐτοί ποὺ ἔχουν λίγο μυαλό δηλαδή∙ πόσο μᾶλλον αὐτοί ποὺ ἔχουν 

εὐλάβεια!  Ἀπὸ  ἐκεῖ  νὰ  καταλάβης  πόσο  λάθος  εἶναι  αὐτὰ    ποὺ  λένε  γιὰ 

«ἀνανέωση»κ.λπ.! 

Σήμερα,  ἄν  κανεὶς  προσπαθῆ  νὰ  κρατήση  λίγο  τὴν  παράδοση,  νὰ  τηρῆ  τὶς 

νηστεῖες, νὰ μή δουλεύη τὶς γιορτές, νὰ εἶναι εὐλαβής, λένε μερικοί: «Ποῦ βρίσκεται 

αὐτός; Πᾶνε αὐτὰ    τὰ πράγματα! Αὐτὰ   ἦταν γιὰ τότε!».Καὶ ἄν τούς πῆς τίποτε, θὰ 

σοῦ ποῦν: «Σὲ ποιά ἐποχή ζῆς; Αὐτὰ  δὲν γίνονται τώρα!».Σιγά‐σιγὰ  τὰ παίρνουν γιὰ 

παραμύθια.  Τί  λέει  ὅμως;  «Ἰησοῦς  Χριστός  χθές  καὶ  σήμερον  ὁ  αὐτός  καὶ  εἰς  τούς 

αἰώνας».  Τουλάχιστον,  ἄν  δὲν  μπορῆ  κανεὶς  νὰ  τὰ  τηρήση,  ἄς  πῆ:  «Θεέ  μου, 

ἥμαρτον!».Τότε ὁ Θεὸς θὰ τὸν ἐλεήση. Ἀλλά τώρα, ἐνῶ ἔχει τὴν ἀδυναμία του, πάει νὰ 

ἐπιβληθῆ στὸν ἄλλον, γιατί ἐλέγχεται. Πάρε ἕναν δαιμονισμένο καὶ βάλ’ τὸν σὲ μία 

πνευματική ἀτμόσφαιρα. Θὰ δής, θὰ γυρίζη ἀπὸ ’δω‐ἀπὸ ’κει∙ δὲν θὰ μπορῆ νὰ σταθῆ, 

γιατί  θὰ  ζορίζεται.  Τὸ  ἴδιο  καὶ  αὐτοί∙  ἐλέγχονται,  ζορίζονται  καὶ  πᾶνε  νὰ 

καταπατήσουν  τὴν  συνείδησή  τους,  γι’  αὐτὸ  τὰ  λένε  αὐτά.  Καὶ  τὶς  ἀξίες  τὶς  λένε 

κατεστημένο  τώρα  καὶ  πᾶνε  νὰ  ἀντικαταστήσουν  τὶς  ἀξίες  μὲ  ἀταξίες.  Μεγάλη 

διαστροφή ὑπάρχει στὸν κόσμο! Τὴν ὀμορφιά τὴν πνευματική τὴν θεωροῦν ἀσχήμια. 

Ἡ πνευματική  ὀμορφιά  δηλαδή  γιὰ  τούς  κοσμικούς  εἶναι  κοσμική  ἀσχήμια.  Νά,  ἄν 

πάρης  ἕναν  καλόγερο  τώρα  καὶ  τοῦ  κόψης  τὰ  μαλλιά  του,  πόσο  ἄσχημος  γίνεται! 

Αὐτήν ὅμως τὴν ἀσχήμια οἱ κοσμικοί τὴν θεωροῦν ὀμορφιά. 

Καὶ  βλέπεις,  τώρα μάχονται  τὴν Ἐκκλησία,  ἀγωνίζονται γιὰ  τὴν καταστροφή 

της.  Καλά,  νὰ  ποῦμε,  δὲν  πιστεύουν,  διδάσκουν  τὴν  ἀθεΐα.  Ἀλλά  νὰ  μήν 

ἀναγνωρίζουν τὸ καλό ποὺ προσφέρει ἡ Ἐκκλησία καὶ νὰ τὰ βάζουν μὲ τὴν Ἐκκλησία; 

Αὐτὸ ἔχει πολλή κακότητα. Νὰ μήν ἀναγνωρίζουν π.χ.  ὅτι ἡ Ἐκκλησία προστατεύει 

τὰ  παιδιά,  τὰ  βοηθάει  νὰ  μή  γίνουν  ἀλητάκια,  νὰ  γίνουν  καλοί  ἄνθρωποι;  Αὐτοί 

προωθοῦν  τὰ παιδιά στὸ  κακό∙  ἐπιτρέπουν  τὴν  καταστροφή  τῶν παιδιῶν  ἐλεύθερα. 

Ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία τί διδάσκει; «Νὰ εἶναι ὁ νέος φρόνιμος, νὰ σέβεται τούς ἄλλους, νὰ 

διατηρηθῆ ἁγνός,  γιὰ νὰ παρουσιασθῆ στὴν κοινωνία σωστός ἄνθρωπος». Ἀλλά  τὰ 

πράγματα  θὰ  ἔρθουν  πάλι  στὴν  θέση  τους.  Στὴν  Ρωσία  μία  γιαγιά  προσευχόταν 

γονατιστή μέσα στὴν Ἐκκλησία δίπλα σὲ μία κολόνα. Πάει μία νεαρή γυναίκα, ποὺ 

ἦταν  μεγάλη  ἐπιστήμων,  καὶ  τῆς  λέει:  «Αὐτὰ    εἶναι  ξεπερασμένα  πράγματα».  Τῆς 

ἀπαντάει ἡ γιαγιά: «Σ’ αὐτήν τὴν κολόνα ποὺ προσεύχομαι καὶ κλαίω τώρα ἐγώ, θὰ 

’ρθης μετά νὰ κλαῖς ἐσύ. Τὰ δικά σας θὰ ἔρχωνται καὶ θὰ περνοῦν, θὰ ἔρχωνται καὶ 

θὰ περνοῦν, ἐνῶ ὁ Χριστιανισμός δὲν ξεπερνιέται ποτέ». 

 

                                                 
173. Ἑβρ. 13, 8. 
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Σεβασμός στὴν παράδοση 

 

Πολλοί  ἅγιοι  Μάρτυρες,  ὅταν  δὲν  ἤξεραν  τὸ  δόγμα,  ἔλεγαν:  «Πιστεύω  ὅ,τι 

θέσπισαν  οἱ  Ἅγιοι  Πατέρες».  Ἄν  κάποιος  τὸ  ἔλεγε  αὐτό,  μαρτυροῦσε.  Δὲν  ἤξερε 

δηλαδή νὰ φέρη ἀποδείξεις στούς διῶκτες γιὰ τὴν πίστη του καὶ νὰ τούς πείση, ἀλλὰ 

εἶχε ἐμπιστοσύνη στούς Ἁγίους Πατέρες. Σκεφτόταν; «Πῶς νὰ μήν ἔχω ἐμπιστοσύνη 

στούς Ἁγίους Πατέρες; Αὐτοί ἦταν καὶ πιὸ ἔμπειροι καὶ ἐνάρετοι καὶ ἅγιοι. Πῶς ἐγώ 

νὰ  δεχθῶ  μία  ἀνοησία;  Πῶς  νὰ  ἀνεχθῶ  νὰ  βρίζη  ἕνας  τους  Ἅγιους  Πατέρες;»Νὰ 

ἔχουμε  ἐμπιστοσύνη  στὴν  παράδοση.  Σήμερα,  δυστυχῶς,  μπῆκε  ἡ  εὐρωπαϊκή 

εὐγένεια καὶ πᾶνε νὰ δείξουν τὸν καλό. Θέλουν νὰ δείξουν ἀνωτερότητα καὶ τελικά 

πᾶνε νὰ προσκυνήσουν τὸν διάβολο μὲ τὰ δύο κέρατα. «Μία θρησκεία, σοῦ λένε, νὰ 

ὑπάρχη»καὶ τὰ ἰσοπεδώνουν ὅλα. Ἦρθαν καὶ σ’ ἐμένα μερικοί καὶ μοῦ εἶπαν: «Ὅσοι 

πιστεύουμε  στὸν  Χριστό,  νὰ  κάνουμε  μία  θρησκεία».  «Τώρα  εἶναι  σάν  νὰ  μοῦ  λέτε, 

τούς εἶπα, χρυσό καὶ μακίρι, χρυσό τόσα καράτια καὶ τόσα ποὺ τὰ ξεχώρισαν, νὰ τὰ 

μαζέψουμε  πάλι  καὶ  νὰ  τὰ  κάνουμε  ἕνα.  Εἶναι  σωστό  νὰ  τὰ  ἀνακατέψουμε  πάλι; 

Ρωτῆστε ἕναν χρυσοχόο: «Κάνει νὰ ἀνακατέψουμε τὴν σαβούρα μὲ τὸν χρυσό;»Ἔγινε 

τόσος  ἀγώνας,  γιὰ  νὰ  λαμπικάρη  τὸ  δόγμα».  Οἱ  Ἅγιοι  Πατέρες  κάτι  ἤξεραν  καὶ 

ἀπαγόρευσαν τὶς σχέσεις μὲ αἱρετικό. Σήμερα λένε: «Ὄχι μόνο μὲ αἱρετικό ἀλλὰ καὶ 

μὲ ΒΟυδδιστή καὶ μὲ πυρολάτρη καὶ μὲ δαιμονολάτρη νὰ συμπροσευχηθοῦμε. Πρέπει 

νὰ βρίσκωνται στὶς συμπροσευχές τους καὶ στὰ συνέδρια καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι. Εἶναι μία 

παρουσία».  Τί  παρουσία;  Τὰ  λύνουν  ὅλα  μὲ  τὴν  λογική  καὶ  δικαιολογοῦν  τὰ 

ἀδικαιολόγητα. Τὸ εὐρωπαϊκό πνεῦμα νομίζει ὅτι καὶ τὰ πνευματικά θέματα μποροῦν 

νὰ μποῦν στὴν Κοινή Ἀγορά. 

Μερικοί ἀπὸ  τούς Ὀρθοδόξους ποὺ  ἔχουν  ἐλαφρότητα καὶ  θέλουν  νὰ κάνουν 

προβολή, «Ἱεραποστολή», συγκαλοῦν συνέδρια μὲ ἑτεροδόξους, γιὰ νὰ γίνεται ντόρος 

καὶ  νομίζουν  ὅτι  θὰ  προβάλουν  ἔτσι  τὴν  Ὀρθοδοξία,  μὲ  τὸ  γίνουν  δηλαδή 

ταραμοσαλάτα μὲ τούς κακοδόξους. Ἀρχίζουν μετά οἱ ὑπέρ‐ζηλωτές καὶ πιάνουν τὸ 

ἄλλο  ἄκρο∙  λένε  καὶ  βλασφημίες  γιὰ  τὰ Μυστήρια  τῶν Νεοημερολογιτῶν  κ.λπ.  καὶ 

κατασκανδαλίζουν  ψυχές  ποὺ  ἔχουν  εὐλάβεια  καὶ  ὀρθόδοξη  εὐαισθησία.  Οἱ 

ἑτερόδοξοι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔρχονται στὰ συνέδρια, κάνουν τὸν δάσκαλο, παίρνουν ὅ,τι 

καλό  ὑλικό  πνευματικό  βρίσκουν  στούς  Ὀρθοδόξους,  τὸ  περνᾶνε  ἀπὸ  τὸ  δικό  τους 

ἐργαστήρι, βάζουν δικό τους χρῶμα καὶ φίρμα καὶ τὸ παρουσιάζουν σάν πρωτότυπο. 

Καὶ  ὁ  παράξενος  σημερινός  κόσμος  ἀπὸ  κάτι  τέτοια  παράξενα  συγκινεῖται,  καὶ 

καταστρέφεται  μετά  πνευματικά.  Ὁ  Κύριος  ὅμως,  ὅταν  θὰ  πρέπη,  θὰ  παρουσιάση 

τούς  Μάρκους  τούς  Εὐγενικούς  καὶ  τούς  Γρηγορίους  Παλαμάδες,  ποὺ  θὰ 

συγκεντρώσουν ὅλα  τὰ κατασκανδαλισμένα ἀδέλφια μας,  γιὰ νὰ ὁμολογήσουν  τὴν 

ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ στερεώσουν τὴν παράδοση καὶ νὰ δώσουν χαρὰ μεγάλη στὴν 

Μητέρα μᾶς Ἐκκλησία. 

Ἐὰν  ζούσαμε  πατερικά,  θὰ  εἴχαμε  ὅλοι  πνευματική  ὑγεία,  τὴν  ὁποία  θὰ 

ζήλευαν καὶ ὅλοι οἱ ἑτερόδοξοι, καὶ θὰ ἄφηναν τὶς ἀρρωστημένες τούς πλάνες καὶ θὰ 

σώζονταν  δίχως  κήρυγμα.  Τώρα  δὲν  συγκινοῦνται  ἀπὸ  τὴν  ἁγία  μας  πατερική 

παράδοση, γιατί θέλουν νὰ δοῦν καὶ τὴν πατερική μας συνέχεια, τὴν πραγματική μας 

συγγένεια  μὲ  τούς  Ἁγίους  μας.  Αὐτὸ  ποὺ  ἐπιβάλλεται  σὲ  κάθε  Ὀρθόδοξο  εἶναι  νὰ 

βάζη  τὴν  καλή  ἀνησυχία  καὶ  στούς  ἑτερόδοξους,  νὰ  καταλάβουν  δηλαδή  ὅτι 
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βρίσκονται  σὲ  πλάνη,  γιὰ  νὰ  μήν  ἀναπαύουν  ψεύτικα  τὸν  λογισμό  τους,  καὶ 

στερηθοῦν καὶ σ’ αὐτήν τὴν ζωή τὶς πλούσιες εὐλογίες τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ στὴν ἄλλη 

ζωή  τὶς  περισσότερες  καὶ  αἰώνιες  εὐλογίες  τοῦ  Θεοῦ.  Ἔρχονται  ἐκεῖ  στὸ  Καλύβι 

μερικά παιδιά Καθολικά μὲ πολύ καλή διάθεση, ἕτοιμα νὰ γνωρίσουν τὴν Ὀρθοδοξία. 

«Θέλουμε  κάτι  νὰ  μᾶς  πῆς,  γιὰ  νὰ  βοηθηθοῦμε  πνευματικά»,  μοῦ  λένε.  «Κοιτάξτε, 

τούς λέω∙ πάρτε τὴν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία καὶ θὰ δῆτε ὅτι κάποτε ἤμασταν μαζί καὶ 

μετά  ποῦ  φθάσατε.  Αὐτὸ  πολύ  θὰ  σᾶς  βοηθήση.  Κάντε  αὐτό,  καὶ  ἄλλη  φορὰ  θὰ 

συζητήσουμε πολλά». 

Παλιότερα σεβόταν κανεὶς κάτι, γιατί ἦταν τοῦ παπποῦ του, καὶ τὸ φύλαγε σάν 

κειμήλιο.  Εἶχα  γνωρίσει  ἕναν  πολύ  καλό  δικηγόρο.  Τὸ  σπίτι  τοῦ  ἦταν  ἁπλό  καὶ 

ξεκούραζε ὄχι μόνον αὐτόν ἀλλὰ καὶ τούς ἐπισκέπτες. Μοῦ ἔλεγε κάποτε: «Πρίν ἀπὸ 

λίγα  χρόνια,  Πάτερ,  μὲ  κορόιδευαν  οἱ  γνωστοί  μου  γιὰ  τὰ  παλιά  ἔπιπλα  ποὺ  ἔχω. 

Τώρα  ἔρχονται  καὶ  τὰ  θαυμάζουν  γιὰ  ἀντίκες.  Ἐνῶ  ἐγώ  τὰ  χρησιμοποιῶ  καὶ  τὰ 

χαίρομαι,  γιατί  μου  θυμίζουν  τὸν  πατέρα  μου,  τὴν  μάνα  μου,  τούς  παπποῦδες,  καὶ 

συγκινοῦμαι,  ἐκεῖνοι  μαζεύουν  διάφορα  παλιά,  κάνουν  σαλόνια  σάν  παλιατζίδικα, 

γιὰ νὰ ξεχνιοῦνται μὲ αὐτὰ   καὶ νὰ ξεχνοῦν κάπως τὸ κοσμικό τους ἄγχος». Παλιά 

ἕνα τόσο δά φλουράκι τὸ κρατοῦσε κανεὶς σάν μεγάλη περιουσία ἀπὸ τὴν μάνα του, 

ἀπὸ τὸν παπποὺ του. Σήμερα, ἄν ἔχη κάποιος ἀπὸ τὸν παπποὺ τοῦ μία λίρα Γεωργίου 

λ.χ.,  καὶ  ἔχη  ἑκατό  δραχμές  διαφορά  μὲ  τὴν  λίρα  Βικτωρίας,  θὰ  τὴν  δώση  νὰ  τὴν 

ἀλλάξη.  Δὲν  ἐκτιμᾶ,  δὲν  ὑπολογίζει  οὔτε  μάνα  οὔτε  πατέρα.  Μπαίνει  αὐτὸ  τὸ 

εὐρωπαϊκό πνεῦμα καὶ σιγά‐σιγὰ  μᾶς παίρνει ὅλους σβάρνα. 

Θυμᾶμαι, ὅταν πρωτοπῆγα στὸ Ἅγιον Ὅρος, σὲ μία συνοδία Γέροντας ἦταν ἕνα 

γεροντάκι ποὺ εἶχε πολλή εὐλάβεια. Κρατοῦσε «πάππον πρὸς πάππον»ἀπὸ εὐλάβεια 

ὄχι μόνον τὰ καλυμμαύχια ἀπὸ τούς «παπποῦδες»του,  τούς προκατόχους του, ἀλλὰ 

καὶ τὰ καλούπια μὲ τὰ ὁποῖα φτιάχνουν τὰ καλυμμαύχια. Εἶχε καὶ βιβλία παλιά καὶ 

διάφορα χειρόγραφα καὶ τὰ φύλαγε τυλιγμένα ὄμορφα στὴν βιβλιοθήκη, ποὺ τὴν εἶχε 

κλεισμένη καλά, γιὰ νὰ μή σκονίζωνται. Ἐκεῖνα τὰ βιβλία δὲν τὰ χρησιμοποιοῦσε∙ τὰ 

κρατοῦσε  κλεισμένα.  «Ἐγώ  δὲν  εἶμαι  ἄξιος  νὰ  διαβάσω  τέτοια  βιβλία,  ἔλεγε.  Θὰ 

διαβάσω αὐτὰ  τὰ ἁπλά, τὸ Γεροντικό, τὴν Κλίμακα». Ἦρθε μετά ἕνας νέος μοναχός –

τελικά  δὲν  ἔμεινε  στὸ  Ὅρος  –  καὶ  τοῦ  λέει:  «Τί  μαζεύεις  ἐδῶ  σαβούρα;»Πῆρε  τὰ 

καλούπια νὰ τὰ πετάξη, νὰ τὰ κάψη. Ἔκλαιγε τὸ καημένο τὸ γεροντάκι: «Αὐτὸ εἶναι 

ἀπὸ  τὸν  παπποὺ  μου,  ἔλεγε  τί  σὲ  πειράζει;  Ἔχουμε  τόσα  δωμάτια∙  ἀσ’  τὰ  σὲ  μία 

ἀκρούλα». Ἀπὸ τὴν εὐλάβεια ποὺ εἶχε, κρατοῦσε ὄχι μόνον τὰ βιβλία, τὰ κειμήλια, τὰ 

καλυμμαύχια,  ἀλλὰ  ἀκόμη  καὶ  ἐκεῖνα  τὰ  καλούπια!  Ὅταν  ὑπάρχη  σεβασμός  στὰ 

μικρά,  ὑπάρχει  πολύς  σεβασμός  καὶ  στὰ  μεγάλα. Ὅταν  δὲν  ὑπάρχη  σεβασμός  στὰ 

μικρά, οὔτε καὶ στὰ μεγάλα ὑπάρχη. Ἔτσι διατηροῦσαν τὴν παράδοση οἱ Πατέρες. 

 

Νὰ κρατοῦμε στὸν Μοναχισμό τὰ δοκιμασμένα 

 

– Γέροντα, ὅταν μία ἀδελφή εἶναι καινούργια σὲ ἕνα διακόνημα καὶ βρίσκη μία 

ὁρισμένη τάξη, εἶναι σωστό νὰ κάνη ἀλλαγές; 

– Ὄχι, νὰ μήν κάνη ἐξ ἀρχῆς ἀλλαγές, ἀκόμη καὶ ἄν εἶναι μόνη της. Τὸ ἔκαναν 

αὐτὸ νέες Ἀδελφότητες ποὺ πῆγαν σὲ παλιά Μοναστήρια∙ δὲν σεβάσθηκαν τὴν πείρα 

τῶν παλιῶν. Ὅταν πάη κανεὶς ἔτσι καὶ κάνη δικά του προγράμματα καὶ καταργῆ τὰ 
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παλιά  Τυπικά,  τὴν  τάξη  δηλαδή  ποὺ  ὑπῆρχε  παλιά,  ἐκεῖνα  τὰ  δοκιμασμένα  ποὺ 

βοηθοῦσαν στὴν καλογερική, ὄχι μόνο δὲν ἔχει παράδοση, ἀλλὰ δὲν ἔχει καὶ σεβασμό 

στὴν παράδοση. Ἀργότερα ὅμως θὰ καταλάβουν πόσο χρήσιμα ἦταν ὅλα αὐτὰ   ποὺ 

ἄλλαξαν. Αὐτοί ποὺ τὰ εἶχαν βάλει αὐτά, κάτι ἤξεραν. Ὅ,τι ὑπάρχει ἀπὸ παλιά στὸν 

Μοναχισμό  εἶναι  ζυγισμένο∙  εἶναι  ἀπὸ  πείρα.  Βλέπεις,  καὶ  σὲ  μία  τέχνη  πρέπει  νὰ 

σέβεται  κανεὶς  τούς  κανόνες  της.  Ἀπὸ  μαραγκός  ποὺ  ἤμουν,  ξέρω  ὅτι  ἕνα  τραπέζι 

κανονικό  ἔχει  ὀγδόντα  πόντους  ὕψος,  τὸ  σκαλοπάτι  εἴκοσι  ἑπτά  πόντους  πλάτος. 

Εἶναι δοκιμασμένα, κανονισμένα ὅλα αὐτά, καὶ πρέπει νὰ τὰ ἀσπασθῆ ὁ μαθητής∙ δὲν 

τοῦ χρειάζεται ἐξήγηση. Ἔχουν βγῆ ἀπὸ τὴν πείρα καὶ χρειάζεται ἐμπιστοσύνη στὸν 

τεχνίτη καὶ σεβασμός στὴν πείρα του. Ὅποιος δὲν σέβεται  τούς κανόνες τῆς τέχνης 

δὲν θὰ κάνη σωστή δουλειά∙ ἤ θὰ κάνη τὸ τραπέζι κοντό ἤ θὰ τὸ κάνη ψηλό κ.λπ. 

Ἄλλαξα πολλά Καλύβια∙ εἶμαι… καυσοκαλυβίτης! Ὅσες φορές ἔκανα ἀλλαγές 

στὶς πόρτες,  στὰ καρφιά,  στὸ  τέλος κατέληξα ὅτι  ὅλα  εἶχαν μπή μὲ σκέψη.  Γι’  αὐτὸ 

τώρα,  στὴν ἀρχή,  καὶ  νὰ δυσκολεύωμαι,  δὲν κάνω καμμιά ἀλλαγή. Δὲν βγάζω οὔτε 

ἕνα καρφί ἀπὸ τούς τοίχους. Ἄν ἐγώ ὁ ἄπειρος τὰ ξεκαρφώσω, θὰ τὰ ξανακαρφώσω 

στὴν θέση ποὺ τὰ βρῆκα καὶ θὰ χαλάσω τούς σοβάδες, γιατί ὕστερα ἀπὸ δοκιμή τὰ 

κάρφωσε ὁ ἄλλος Πατέρας. Γιὰ νὰ ἔχη λ.χ. ἕνα καρφί ἐκεῖ στὸν τοῖχο, χρειάζεται νὰ 

κρεμάσης μία φανέλλα, ἕνα ράσο. Σὲ ἕνα Κελλί ποὺ εἶχα πάει174, σὲ κάθε γωνία εἶχε 

καὶ  ἀπὸ  ἕνα  μπαστούνι  χοντρό  καὶ  γυριστό.  Τὰ  ἔπαιρνα  καὶ  τὰ  ἔδινα  στὸν  κόσμο. 

Μετά  κατάλαβα  ὅτι  τὰ  εἶχε  ὁ  προηγούμενος  Πατέρας,  γιατί  ὑπῆρχαν  πολλά  φίδια 

ἐκεῖ, γιὰ νὰ μήν τρέχη καὶ ψάχνη. 

Τὸ πιὸ σπουδαῖο εἶναι νὰ κρατᾶτε αὐτὰ  ποὺ εἶναι δοκιμασμένα. Διαφορετικά, 

φεύγει ἡ παράδοση καὶ μένει ἡ παράβαση. Τί θὰ πῆ παράδοση, τί θὰ πῆ παράβαση! 

Πόσο διαφέρει τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο! Τὴν παράβαση νὰ τὴν κάνουμε παράδοση; Σήμερα 

μερικά Μοναστήρια κάνουν ὅ,τι τούς βολεύει καὶ τὸ θεωροῦν ὅτι εἶναι παραδοσιακό, 

καὶ  ἀντί  νὰ  εἶναι  παραδοσιακά  γίνονται…  παραβασιακά.  Πῶς  θὰ  ἔρθη  μετά  ἡ 

διάκριση  ἡ  πνευματική,  ἄν  δὲν  ὑπάρχη  ἡ  πνευματική  εὐαισθησία;  Βλέπετε,  στὸν 

Μοναχισμό  χρειάζεται  ἄλλη  γραμμή∙  οὔτε  ἡ  στρατιωτική  οὔτε  ἡ  «κινησιακή»οὔτε  ἡ 

συνεταιριστική,  ἀλλὰ  ἡ  μοναχική,  ἡ  δοκιμασμένη,  ἡ  ὁποία  ἔχει  τὸν  χαρακτήρα  τῆς 

πατερικῆς γραμμῆς. Μπορεῖ νὰ λέγεται καμμιά φορὰ «πατερική γραμμή»καὶ ἡ ἄλλη 

ψευτοθεωρητική μοναχική γραμμή, ἡ ὁποία ὅμως δὲν ἔχει καμμιά ἐσωτερική σχέση μὲ 

τὸν Μοναχισμό  καὶ  τούς Πατέρες,  ἀλλὰ  τὴν  λένε  ἔτσι,  ἁπλῶς  γιατί  διάβασαν  τούς 

Πατέρες. 

Μερικά  νέα  Μοναστήρια  λειτουργοῦν  σήμερα  σάν  Ἱδρύματα.  Εἶναι  βέβαια 

κάπως  δικαιολογημένα,  γιατί  δὲν  βρῆκαν  μαγιά.  Μποροῦσαν  ὅμως  νὰ  ρωτήσουν 

παλιά  Μοναστήρια.  Μετά  τὴν  Τουρκοκρατία,  ὅταν  ξεκίνησαν  ξανά  τὰ  πρῶτα 

Μοναστήρια,  δὲν ὑπῆρχε μαγιά πνευματική. Οἱ Βαυαροί πήγαιναν νὰ διαλύσουν τὰ 

Μοναστήρια ποὺ ὑπῆρχαν καὶ νὰ πάρουν τὶς περιουσίες. Μέχρι καὶ διαταγή ἔβγαλαν 

ἀκόμη καὶ νὰ παντρεύωνται οἱ μοναχοί, γιὰ νὰ τὰ διαλύσουν! Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά οἱ 

δικοί  μας  δὲν  πῆγαν  νὰ  ψάξουν,  νὰ  δοῦν  πῶς  ἦταν  ὁ  Μοναχισμός  παλιά  καὶ  νὰ 

γυρίσουν  στὴν  παράδοση.  Ἔβλεπαν  ὅτι  τὰ Μοναστήρια  εἶχαν  ἀγελάδες,  μοσχάρια, 

γουρούνια, γιατί,  ἐπί Τουρκοκρατίας,  ὅσοι  εἶχαν περιουσίες,  ζῶα κ.λπ.,  τὰ ἔδιναν,  οἱ 

καημένοι,  στὰ  Μοναστήρια,  γιὰ  νὰ  μήν  τὶς  πάρουν  οἱ  Τοῦρκοι.  Στὰ  Μοναστήρια 

                                                 
174. Τὸ Κελλί τοῦ Ὑπατίου στὰ Κατουνάκια. 
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πήγαινε κόσμος ἄρρωστος, σακατεμένος καὶ ἔτρωγε ψωμί. Τάιζαν καὶ αὐτούς, τάιζαν 

καὶ τὴν φτώχεια. Ὅλοι οἱ πονεμένοι θὰ πήγαιναν στὰ Μοναστήρια. Τότε δὲν ὑπῆρχαν 

Ἱδρύματα,  ὅποτε  οἱ  μοναχοί  ἀναγκάζονταν  νὰ  ἀσχολοῦνται  καὶ  μὲ  τὰ  ζῶα,  γιὰ  νὰ 

βοηθοῦν  τὸν  κόσμο.  Ἀργότερα,  ὅταν  πιά  δὲν  ὑπῆρχε  ὁ  λόγος  αὐτός,  συνέχισαν  νὰ 

ἔχουν  μοσχάρια,  ἀγελάδες,  πρόβατα,  κτηνοτροφία,  ὅποτε  πολλοί  πνευματικοί 

ἄνθρωποι ἐκείνης τῆς ἐποχῆς εἶπαν: «Νά, αὐτός εἶναι ὁ δικός μας Μοναχισμός!».καὶ 

πῆγαν νὰ πάρουν ἀπὸ τούς Δυτικούς τὸν δικό τους Μοναχισμό μὲ τὶς Ἱεραποστολές 

τους, νὰ πάρουν ὅλα τὰ δυτικά. Δὲν γύρισαν πίσω στὴν δική μας παράδοση νὰ δοῦν τί 

συνέβη  καὶ  νὰ  σκεφθοῦν:  «Καλά,  ἔμειναν  αὐτὰ    ἀπὸ  τὴν  Τουρκοκρατία.  Τότε  δὲν 

μποροῦσαν  νὰ  ζήσουν  μοναχικά,  ὅπως  ἔπρεπε.  Εἶναι  μία  ἀρρώστια  ἀπὸ  τὴν  παλιά 

κατάσταση.  Τώρα  πρέπει  νὰ  γυρίσουμε  πάλι  στὴν  παράδοση».  Ἀλλά  αὐτοί  δὲν 

γύρισαν στὴν δική μας παράδοση∙ γύρισαν στὴν κατάσταση τῶν Δυτικῶν! Πῆραν τὰ 

πρότυπα ἀπὸ ἐκεῖ, γιὰ νὰ τὰ ἐφαρμόσουν ἐδῶ. Αὐτὸ εἶναι τὸ σφάλμα τους, ποὺ δὲν 

γύρισαν στὴν παράδοση. Βλέπεις, οἱ Τοῦρκοι σέβονταν τὰ βακούφια, γιατί ἀπὸ τούς 

Ἁγίους  μας  καὶ  οἱ  ἴδιοι  πολλές  φορές  ἔβλεπαν  θαύματα,  καὶ  ἀπὸ  τὰ  Μοναστήρια 

ζητοῦσαν τὴν θεία βοήθεια καὶ ὄχι φιλοξενία. 

 

Πάλι θὰ γυρίσουν στὰ παλιά 

 

Ἀργότερα οἱ ἄνθρωποι θὰ ἐκτιμήσουν ποὺ κρατοῦν οἱ Χριστιανοί σήμερα τὴν 

τιμή,  τὴν πίστη καὶ ὅλο τὸ μεγαλεῖο της Ἐκκλησίας. Καὶ νὰ δῆτε, θὰ γυρίσουν πάλι 

στὰ  παλιά.  Ὅπως  ἔγινε  καὶ  μὲ  τὴν  ἁγιογραφία∙  μία  ἐποχή  δὲν  μποροῦσαν  νὰ 

καταλάβουν  τὴν  βυζαντινή  τέχνη  καὶ  χτυποῦσαν  τὶς  τοιχογραφίες  μὲ  τὸ  σκεπάρνι, 

γιὰ νὰ ρίξουν τὸν παλιό σοβά καὶ νὰ τὸν ξαναφτιάξουν, γιὰ νὰ ἁγιογραφήσουν ἄλλες 

εἰκόνες, τῆς Ἀναγεννήσεως. Τώρα, μετά ἀπὸ τόσα χρόνια, ἀναγνώρισαν τὴν ἀξία τῆς 

βυζαντινῆς  τέχνης. Μάλιστα πολλοί  ποὺ  δὲν  ἔχουν  καὶ  εὐλάβεια,  ἀκόμη  καὶ  ἄθεοι, 

πᾶνε  σιγά‐σιγὰ    καὶ  ξεσκεπάζουν  τὶς  παλιές  τοιχογραφίες  ποὺ  ἔχουν  σκεπαρνιές. 

Ἔτσι καὶ ὅλα αὐτὰ  ποὺ πετοῦν τώρα γιὰ ἄχρηστα σιγά‐σιγὰ  θὰ τὰ ἀναζητήσουν. 

Βλέπεις καὶ μὲ τὴν βυζαντινή μουσική πῶς τὰ πράγματα ἔρχονται στὴν θέση 

τους;  Μικρά  παιδιά  ἔχουν  μάθει  βυζαντινή  μουσική.  Παλιότερα  δύσκολα  εὕρισκες 

ἕναν  ποὺ  νὰ  ἤξερε  βυζαντινή  μουσική.  Τώρα  μικρά  παιδιά  ξέρουν,  καὶ  οἱ  ἄλλοι 

προβληματίζονται μετά. Καὶ τί γλυκά «γυρίσματα»175 ἔχει ἡ βυζαντινή μουσική! Ἰδίως 

τὰ καθαρά βυζαντινά ἔχουν διάφορα ὄμορφα, γλυκά γυρίσματα. Ἄλλα λεπτά σάν τὸ 

ἀηδόνι, ἄλλα σάν ἁπαλό κυματάκι, ἄλλα δίνουν μία μεγαλοπρέπεια. Ὅλα ἀποδίδουν, 

τονίζουν τὰ θεία νοήματα. Ὅμως σπάνια νὰ ἀκούσης αὐτὰ  τὰ ὄμορφα γυρίσματα. Οἱ 

περισσότεροι  ποὺ  ψέλνουν  τὰ  λένε  λειψά,  κουτσουρεμένα,  καλουπωμένα.  Ἀφήνουν 

κενά, τρύπες! Καὶ τὸ κυριώτερο, τὰ λένε χωρίς τόνο. Ἀπορῶ∙ δὲν ἔχουν ὀξεῖες αὐτὰ  τὰ 

βιβλία τους; Σάν τὴν σημερινή γραμματική εἶναι χωρίς τόνους, χωρίς ὀξεῖες; Τελείως 

ρηχά τὰ λένε. Ὅλα τὰ πάνε ἴσια, λές καὶ πέρασε ὁδοστρωτήρας καὶ τὰ ἰσοπέδωσε ὅλα! 

«Πά‐νή‐ζῶ,  πά‐νή‐ζῶ»176,  πανίζουν‐πανίζουν  τὸν  φοῦρνο  καὶ  ψωμί  δὲν  βγάζουν! 

                                                 
175. Ἔτσι ὀνόμαζε ὁ Γέροντας τὰ φωνητικά μελωδικά σχήματα ἤ ποικίλματα ἤ σημάδια 

τῆς  βυζαντινῆς  μουσικῆς,  ποὺ  δηλώνονται  κυρίως  μὲ  τούς  χαρακτῆρες  ποιότητος  ἤ 

ἐκφράσεως καὶ συμβάλλουν στὴν καλλιέπεια τῶν μελωδιῶν. 
176. Νότες τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. 
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Ἄλλοι πάλι τονίζουν χωρίς καρδιά καὶ τσιρίζουν. Ἄλλοι τὰ τονίζουν ὅλα δυνατά,  τὰ 

λένε καὶ ὅλα  ἴσια, ὅλα καρφωτά, καὶ νομίζεις χτυποῦν καρφιά μὲ τὸ σκεπάρνι. Ναί, 

ἀλήθεια,  ἤ  τελείως  ἄτονα  ἤ  σκληρά!  Δὲν  σὲ  ξεσηκώνουν  ἐσωτερικά∙  δὲν  σὲ 

ἀλλοιώνουν.  Ἐνῶ  πόσο  γλυκειά  εἶναι  ἡ  καθαρή  βυζαντινή  μουσική!  Εἰρηνεύει, 

μαλακώνει  τὴν  ψυχή.  Ἡ  σωστή  ψαλμωδία  εἶναι  τὸ  ξεχείλισμα  τῆς  ἐσωτερικῆς 

πνευματικῆς καταστὰσεως. Εἶναι θεία εὐφροσύνη! Δηλαδή εὐφραίνεται ἡ καρδιά ἀπὸ 

τὸν Χριστό καὶ μὲ καρδιά εὐφροσύνη μιλάει ὁ ἄνθρωπος στὸν Θεό. Ὅταν συμμετέχη 

κανεὶς σ’ αὐτὸ ποὺ ψάλλει,  τότε ἀλλοιώνεται, μὲ τὴν καλή ἔννοια, καὶ ὁ  ἴδιος καὶ οἱ 

ἄλλοι ποὺ τὸν ἀκοῦνε. Πρίν ἀπὸ χρόνια κάποιος παλιός ψάλτης πῆγε στὸ Ἅγιον Ὅρος 

καὶ ἔγινε ρεζίλι. Οἱ Πατέρες ἔψελναν παραδοσιακά. Τὸν πῆραν καὶ αὐτόν μαζί τους 

νὰ ψάλη, ἀλλὰ αὐτός δὲν ἔκανε τὰ «γυρίσματα», γιατί δὲν τὰ ἤξερε. Οἱ Ἁγιορεῖτες τὰ 

εἶχαν ἀπὸ παράδοση. Μετά προβληματίσθηκε καὶ αὐτός καὶ μερικοί ἄλλοι. Μπῆκε ἡ 

καλή  ἀνησυχία,  ἔψαξαν,  διάβασαν,  ἄκουσαν  παλιούς  παραδοσιακούς  ψάλτες  καὶ 

βρῆκαν τὰ «γυρίσματα»ποὺ εἶχαν οἱ παλιοί. 

Καὶ  οἱ  Τοῦρκοι  τὴν  μουσική  τὴν  πῆραν  ἀπὸ  τὸ  Βυζάντιο,  ὅταν  ἦρθαν  στὴν 

Μικρά Ἀσία. Γι’ αὐτὸ οἱ τουρκικοί ἀμανέδες, κατὰ κάποιο τρόπο, συγκινοῦν, καὶ λέει ὁ 

λαός: «Τουρκικά νὰ τραγουδᾶς, γαλλικά νὰ μιλᾶς καὶ ἑλληνικά νὰ γράφης». Ὄχι ὅτι 

ὅλοι  οἱ  Τοῦρκοι  ἔχουν  καλή φωνή,  ἀλλά,  ἀκόμη  καὶ  ὅσοι  δὲν  ἔχουν,  τραγουδοῦν μὲ 

καημό, μὲ μεράκι. Μερικοί δικοί μας δὲν ξέρουν ὅτι οἱ ἀμανέδες εἶναι βυζαντινοί καὶ 

λένε  πώς  ἐμεῖς  πήραμε  τὴν  βυζαντινή μουσική  ἀπὸ  τούς  Τούρκους! Μά  οἱ  Τοῦρκοι, 

ὅταν  ἦρθαν  ἀπὸ  τὰ  βάθη  τῆς  Ἀσίας,  δὲν  εἶχαν  οὔτε  μουσική  οὔτε  ἄλλο  τίποτε  καὶ 

πῆραν τὸν ἦχο ἀπὸ τὴν βυζαντινή μουσική. 

– Γέροντα, οἱ Καθολικοί πῶς ἀναπαύονται στὸ ἁρμόνιο; 

– Γιατί; «Ἐκλαΐκευση», σοῦ λένε! Ἐσύ θυμᾶσαι ἐκεῖνες τὶς καθολικές καλογριές 

στὴν  Γαλλία,  ποὺ  ἔψαλλαν  στὴν  Ἀνάσταση  τὸ  «Χριστός  ἀνέστη»καὶ  χόρευαν 

σύγχρονο  χορό  μὲ  μία  εἰκόνα;  Ἔκαναν…  Πάσχα!  Τὴν  εἰκόνα  τὴν  κρατοῦσε  ἡ 

Γερόντισσά τους! Ἀλλοίωση, ἀλλοίωση, καὶ δές ποῦ ἔφθασαν. Ἄκουσα μία φορά ἕναν 

νέο μοναχό ποὺ ἔψαλλε μία Δοξολογία λίγο παράξενη. «Καλά, εἶπα μέσα μου, τί εἶναι 

αὐτὸ  ποῦ  λέει;»Τὸν  ρωτάω  μετά:  «Τίνος  εἶναι  αὐτή  ἡ  Δοξολογία;»«Τοῦ  Πέτρου 

Πελοποννησίου, μοῦ λέει, ἀλλὰ τὴν διόρθωσα». «Τὴν διόρθωσες;»τοῦ λέω. «Καλά, μοῦ 

λέει,  δὲν  ἔχω  καὶ  ἐγώ  τὸ  δικαίωμα  νὰ  διορθώσω;»«Νὰ  φτιάξης  μία  δική  σου 

Δοξολογία, ἅμα θέλης∙ ὄχι νὰ χαλάσης τὴν ἄλλη». Πῆγε καὶ ἔκανε ἀλλαγές καὶ μετά 

θὰ  ἔλεγε: «Ἁγιορείτικο  εἶναι».  χρειάζεται πολλή προσοχή. Νὰ μήν ἀλλοιώση κανεὶς 

αὐτὰ  τὰ παλιά. Ἅμα θέλη, ἄς φτιάξη κάτι δικό του καὶ ἄς βάλη καὶ τὸ ὄνομά του∙ ἔχει 

δικαίωμα.  Ἀλλά  νὰ παίρνη  καὶ  νὰ ἀλλοιώνη  τὰ παλιά,  εἶναι  ἀνευλάβεια.  Σάν  ἕνας 

ποὺ  δὲν  ξέρει  ἁγιογραφία  νὰ  πάη  νὰ  διορθώση  μία  παλιά  εἰκόνα.  Ἅμα  θέλη,  ἄς 

φτιάξη μία εἰκόνα δική του, ὄχι νὰ καταστρέψη μία ἄλλη εἰκόνα. 

 

Χωρίς πίστη δὲν μπορεῖ νὰ σταθῆ ὁ κόσμος 

 

Πήγαιναν  νὰ  καταργήσουν  τὴν  θρησκεία,  γιατί  νόμιζαν  ὅτι  ἡ  θρησκεία 

δημιουργεῖ προβλήματα. Τώρα σιγά‐σιγὰ  βλέπουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὅταν δὲν πιστεύη, 

δὲν  ἔχει  φρένο  καὶ  γίνεται  θηρίο∙  δὲν  μπορεῖ  νὰ  σταθῆ  χωρίς  ἰδανικά.  Ἕνας 

δημοσιογράφος  πῆγε  σὲ  ἕναν  παλιό  πολιτικό,  κομμουνιστή,  καὶ  τὸν  ρώτησε:  «Τί 
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πρέπει  νὰ  προσέξουν  οἱ  σημερινοί  πολιτικοί  γιὰ  νὰ  πετύχουν  καὶ  τί  γιὰ  νὰ  μήν 

ἀποτύχουν;»Καὶ  ἐκεῖνος  τοῦ  ἀπάντησε:  «Ἐμεῖς  ἀποτύχαμε,  γιατί  τὰ  βάλαμε  μὲ  τὴν 

Ἐκκλησία».  Οἱ  κομμουνιστές  δηλαδή  ποὺ  δὲν  πιστεύουν,  ποὺ  δὲν  ἔχουν  οὔτε  ὑλικό 

ἐνδιαφέρον οὔτε πνευματικό ἀνέβασμα, κατάλαβαν ὅτι μὲ τὸν Θεό δὲν μποροῦν νὰ 

τὰ  βάλουν.  Τώρα177  στὴν  Σερβία  ἄρχισαν  νὰ  χτίζουν  Ναούς  σὲ  μερικά  μέρη.  Εἶδαν 

μετά  ἀπὸ  στατιστική  ὅτι  ὅπου  ὑπάρχει  Ἐκκλησία  ὑπάρχουν  λιγώτεροι  ψυχοπαθεῖς, 

γίνονται  λιγώτερα  ἐγκλήματα  κ.λπ.  Δὲν  πιστεύουν,  ἀλλά,  γιὰ  νὰ  μή  δίνουν 

ψυχοφάρμακα,  κάνουν  Ναούς.  Ἀφοῦ  καὶ  ὁ  Τσαουσέσκου,  παρ’  ὅλο  ποὺ  ἦταν 

«τσαούσης  τοῦ  αἴσχους»,  παρ’  ὅλο ποὺ  ἔλεγε  ὅτι  ὁ  Χριστιανισμός  εἶναι  τὸ  ὄπιο  τοῦ 

λαοῦ  κ.λπ.,  ἀλλὰ  ἔλεγε  κιόλας  ὅτι  οἱ  Χριστιανοί  εἶναι  καλοί  ἄνθρωποι.  Γιατί,  ὅσοι 

πίστευαν,  εἶχαν  φρένο∙  δὲν  ἔκαναν  ἀταξίες.  Ἐνῶ  οἱ  ἄλλοι  ποὺ  δὲν  πίστευαν,  τὰ 

ἔκαναν γυαλιά‐καρφιά. Πόσους Ἁγίους θὰ ἔχουμε ἀπὸ τὴν Ρωσία! Τώρα τὰ βάζουν μὲ 

τὸν Κομμουνισμό. Καὶ οἱ ἄλλοι πῶς πᾶνε νὰ τὰ δικαιολογήσουν ὅλα! «Ὁ Λένιν καὶ ὁ 

Μάρξ, λένε, συμφωνοῦσαν μὲ τὸν Χριστό, ἀλλὰ δὲν εἶχαν καταλάβει τὸ πνεῦμα Του, 

γι’  αὐτὸ  ἔκαναν  ἐγκλήματα  κ.λπ.».  Καὶ  αὐτό,  γιατί  ἔχουν  ξεσηκωθῆ  οἱ  Χριστιανοί: 

«Θέλουμε  νὰ  ἐπανέλθουμε  στὴν  παλιά  μας  παράδοση,  στὴν  θρησκεία  μας».  Καὶ 

ἐπειδή  δὲν  μποροῦν  νὰ  συγκρατήσουν  τώρα  τὸν  κόσμο,  λένε  καὶ  αὐτοί:  «Νὰ 

ἐπανέλθουμε  στὴν  παλιά  μας  παράδοση»!  Γιατί  ὅλα  αὐτὰ    ποὺ  ἔκαναν  στὴν 

Ἐπανάσταση τὰ ἔκαναν, γιατί τάχα δὲν εἶχαν καταλάβει τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ! 

Θὰ  ἔρθη  ἡ  ὥρα  ποὺ  καὶ  οἱ  ἄπιστοι  ἄρχοντες,  ὄχι  μόνον  οἱ  πιστοί,  θὰ 

καταλάβουν  ὅτι,  ἄν  δὲν  ὑπάρχη  πίστη,  δὲν  μπορεῖ  νὰ  σταθῆ  ὁ  κόσμος,  καὶ  θὰ 

ἐπιβάλουν  κάπου  νὰ  πιστεύουν,  γιὰ  νὰ  κρατοῦν  τὸν  κόσμο. Μετά  ἀπὸ  χρόνια,  μία 

μέρα  ἄν  δὲν  κάνης  προσευχή,  θὰ  σὲ  κλείνουν  φυλακή!  Θὰ  δίνης  λογαριασμό  στὸν 

ἄρχοντα ἄν προσευχήθηκες ἤ ὄχι!... Θὰ ἔρθουν ἔτσι τὰ πράγματα στὴν θέση τους. 

 

Νὰ ἀφήσουμε μία καλή παράδοση 

 

– Πῶς μερικά μέρη, Γέροντα, ἔχουν καλούς ἀνθρώπους; 

– Ὑπάρχουν καλοί ἄνθρωποι, ἄφησαν μία καλή σειρά καὶ τώρα συνεχίζεται μία 

καλή παράδοση. Δὲν εἶναι ὅτι τὸ χῶμα βγάζει καλούς ἀνθρώπους! Ὅταν ἕνας τόπος 

ἔχη  καλή  παράδοση  ἤ  κακή  παράδοση,  αὐτὸ  συνεχίζεται.  Ἐκεῖ  στὴν Ἤπειρο  ἦταν 

κάποιο  χωριό,  κοντά  στὰ  ἀλβανικά  σύνορα,  ποὺ  οἱ  κάτοικοί  του  πήγαιναν  στὸν 

Ἑσπερινό, στὴν Θεία Λειτουργία, ὅποτε εἶχε, ἀκόμη καὶ στὸ Ἀπόδειπνο. Καὶ –πῶς νὰ 

πῆ  κανείς;  –  ζοῦσαν  τὸν  Παράδεισο  καὶ  ἀπὸ  αὐτήν  τὴν  ζωή,  θὰ  πᾶνε  καὶ  στὸν 

Παράδεισο στὴν ἄλλη ζωή. Αὐτοί βοήθησαν τὸν ἑαυτό τους, βοήθησαν καὶ τὴν ἄλλη 

γενιά,  καὶ  δημιούργησαν  μία  καλή  συνέχεια.  Καὶ  ὅταν  οἱ  ἀπόγονοι  βρεθοῦν  σὲ  μία 

παράδοση  καλή,  συνεχίζεται  μία  παράδοση  καλή.  Στὸ  διπλανό  ἀκριβῶς  χωριό  ὅλοι 

ἔκλεβαν.  Ἕναν  παπά  ἔβγαλε  τὸ  χωριό  αὐτό,  καὶ  αὐτός  ἔκλεβε  εἰκόνες  ἀπὸ  τὴν 

Ἐκκλησία! Ὄχι ὅτι σ’ αὐτὸ τὸ χωριό ἦταν τὸ χῶμα τέτοιο, ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶχαν 

αὐτήν τὴν κακή συνήθεια. Ἄφησαν ἔτσι μία κακή σειρά, καὶ αὐτή ἡ παράδοση ἡ κακή 

συνεχίζεται. Θέλει πολλή δουλειά, γιὰ νὰ ἔρθη ἐκεῖ μία καλή παράδοση. Καὶ βλέπεις, 

ὅταν  κάποιος  εἶναι  κακός,  προσπαθοῦν  νὰ  ἀποδείξουν  ὅλοι  πώς  δὲν  εἶναι  ἀπὸ  τὸν 

τόπο τους∙ ψάχνουν γιὰ τὴν καταγωγή του. Ὅταν εἶναι κάποιος ἅγιος, κοιτᾶνε ποιός 

                                                 
177. Εἰπώθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 1985. 
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θὰ  προλάβη  νὰ  τὸν  κάνη  δικό  του!  Σάν  τὸν  Ἅγιο  Κοσμᾶ  τὸν  Αἰτωλό∙  ἐνῶ  εἶναι 

Στερεοελλαδίτης,  τὸν  ἔβαλαν  στούς Ἠπειρῶτες Ἁγίους,  ἐπειδή  ὁ  πατέρας  τοῦ  ἦταν 

ἀπὸ τὰ Γραμμενοχώρια τῆς Ἠπείρου∙ ἤθελε‐δὲν ἤθελε ὁ Ἅγιος! 

Γνώρισα  ἕναν  οἰκογενειάρχη  πού,  ὅταν  μιλοῦσε,  κουνοῦσε  τὸ  δάκτυλό  του 

συνέχεια καὶ νευρικά. Μετά καὶ τὰ παιδιά του, ὅταν μιλοῦσαν, κουνοῦσαν καὶ ἐκεῖνα 

τὸ  δάκτυλό  τους!  Γιατί  τὰ  παιδιά  παίρνουν  ὅλες  τὶς  συνήθειες  τοῦ  πατέρα.  Τὶς 

ἀντιγράφουν ἀκριβῶς. Ὁ σκοπός ὅμως εἶναι νὰ παίρνη κανεὶς μόνον τὸ καλό, γιατί 

διαφορετικά  θὰ  διαιωνίζεται  τὸ  κακό.  Θυμᾶμαι  ἕναν  ποὺ  πῆγε  σὲ  ἕνα  ἰδιόρρυθμο 

Μοναστήρι, ἀλλὰ δὲν ἀναπαυόταν. Τοῦ λέει ὁ Γέροντάς του: «Κάθησε, τέκνον μου, θὰ 

ἀλλάξουν τὰ πράγματα». Καὶ τὸ «τέκνον»τοῦ τοῦ λέει: «Γέροντα, πῶς θ’ ἀλλάξουν τὰ 

πράγματα;  Ὁ  ὑποτακτικός  του  Γερό‐τάδε  εἶναι  ἀκριβῶς  ὅπως  ὁ  Γερό‐τάδε.  Ὁ 

ὑποτακτικός  του  τάδε  εἶναι  ἀκριβῶς  ὅπως  ἐκεῖνος.  Ὅποτε  πῶς  θ’  ἀλλάξουν  τὰ 

πράγματα;»Ὅταν ὑπάρχη ἕνα παλιό κακό σὲ ἕνα Μοναστήρι ἤ σὲ μία συνοδία καὶ οἱ 

ὑποτακτικοί  δὲν  ἔχουν  τὴν  καλή  ἀνησυχία  καὶ  ἀντιγράφουν  ὅ,τι  βροῦν,  τότε 

διαιωνίζεται  μία  κατάσταση  κακή.  Ἐνῶ,  ὅταν  ὑπάρχη  ἡ  καλή  ἀνησυχία  στούς 

ὑποτακτικούς,  τότε μπορεῖ  νὰ ἀλλάξη μία κακή κατάσταση καὶ νὰ γίνη καλή. Ἔτσι 

μπορεῖ νὰ διαιωνισθῆ καὶ τὸ καλό καὶ τὸ κακό. 

Αὐτὸ ποὺ ἔχω καταλάβει, εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ  ποὺ ἔχουμε τώρα, εἴτε Πατερικά 

εἴτε  Τυπικά,  εἶναι  κουκολόι∙  δηλαδή  σάν  μερικά  ἀπομεινάρια  ποὺ  μένουν  μετά  τὸν 

τρύγο.  Γι’  αὐτὸ  πρέπει  νὰ  προσέξουμε  νὰ  κρατηθῆ  λίγη  μαγιά.  Ἔχουμε  χρέος  σάν 

Χριστιανοί καὶ δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ ἀφήσουμε μία κακή παράδοση. 

Πρίν  ἀπὸ  λίγα  χρόνια178  μαζεύτηκαν  στὴν  Γενεύη  θεολόγοι,  καθηγητές 

Πανεπιστημίου κ.λπ. καὶ ἔκαναν Προσύνοδο. Εἶπαν νὰ καταργήσουν τὴν νηστεία τῶν 

Χριστουγέννων  καὶ  τῶν  Ἁγίων  Ἀποστόλων  καὶ  ἀπὸ  τὴν  νηστεία  τῆς  Μεγάλης 

Σαρακοστῆς νὰ κόψουν κάνα‐δυὸ ἑβδομάδες, ἀφοῦ ὁ κόσμος δὲν τὶς κρατάει. Πῆγαν 

καὶ καθηγητές ἀπὸ  ’δω. Τόσο πολύ ἀγανάκτησα, ὅταν ἦρθαν καὶ μοῦ τὸ εἶπαν, ποῦ 

ἔβαλα τὶς φωνές: «Δὲν καταλαβαίνετε τί κάνετε; Ἄν ἕνας εἶναι ἄρρωστος, δικαιοῦται 

νὰ φάη∙ δὲν ἔχει κανόνα. Ἄν ἕνας δὲν εἶναι ἄρρωστος, ἀλλὰ ἀπὸ ἀδυναμία ἔφαγε, νὰ 

πῆ: «Θεέ μου, νὰ μὲ συγχωρέσης», νὰ ταπεινωθῆ, νὰ πῆ ἕνα «ἥμαρτον». Δὲν θὰ τὸν 

κρεμάση  ὁ  Χριστός.  Ἄν  ὅμως  δὲν  εἶναι  ἄρρωστος,  τότε  νὰ  κρατήση  τὴν  νηστεία.  Ὁ 

ἀδιάφορος  πάλι  τρώει  καὶ  δὲν  τὸν  νοιάζει. Ὅποτε  τὸ  πράγμα πάει  κανονικά.  Ἄν  οἱ 

περισσότεροι δὲν κρατοῦν τὶς νηστεῖες, καὶ μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, καὶ πᾶμε νὰ 

ἀναπαύσουμε τούς περισσότερους καὶ νὰ τὶς καταργήσουμε, ποῦ νὰ ξέρουμε πῶς θὰ 

εἶναι  ἡ  ἄλλη  γενιά;  Μπορεῖ  νὰ  εἶναι  πιὸ  καλή  καὶ  νὰ  μπορῆ  νὰ  κρατήση  τέτοια 

ἀκρίβεια! Μὲ ποιό  δικαίωμα  νὰ  τὰ  καταργήσουμε  ὅλα αὐτά,  ἀφοῦ  τὸ πράγμα  εἶναι 

ἁπλό;»Οἱ Δυτικοί  ἔχουν  μία ὥρα  νηστεία  πρίν  ἀπὸ  τὴν Θεία Κοινωνία.  Θὰ πᾶμε  κι 

ἐμεῖς  μὲ  αὐτὸ  τὸ  πνεῦμα;  Νὰ  εὐλογοῦμε  τὶς  ἀδυναμίες  μας,  τὶς  πτώσεις  μας;  Δὲν 

ἔχουμε  δικαίωμα  γιὰ  τὶς  ἀδυναμίες  μας  νὰ  κάνουμε  ἕναν  Χριστιανισμό  στὰ  μέτρα 

μας.  Καὶ  λίγοι  νὰ  εἶναι  ποὺ  μποροῦν,  πρέπει  γι’  αὐτούς  νὰ  κρατηθῆ  ἡ  τάξη.  Ὁ 

ἄρρωστος, ἄν βρίσκεται σὲ ξένο περιβάλλον, νὰ φάη χωρίς νὰ τὸν δοῦν οἱ ἄλλοι, καὶ 

σκανδαλισθοῦν.  Ἄς  πάρη  λ.χ.  τὸ  γιαούρτι  νὰ  τὸ φάη  στὸ  σπίτι  του. Μοῦ  εἶπε  ἕνας: 

«Αὐτὸ εἶναι ὑποκρισία». «Γιατί δὲν πᾶς, τοῦ λέω, νὰ ἁμαρτήσης στὴν πλατεία, γιὰ νὰ 

εἶσαι πιὸ  εἰλικρινής;»Πῶς τούς  τὰ παρουσιάζει  ὁ  διάβολος! Κάνουμε μία Ὀρθοδοξία 

                                                 
178. Εἰπώθηκε τὸ 1992. 
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δική μας  καὶ  ἑρμηνεύουμε  ἔτσι  καὶ  τὰ Πατερικά καὶ  τὸ Εὐαγγέλιο!  Στὴν  ἐποχή μας 

ποὺ  ὑπάρχουν  τόσοι  μορφωμένοι  ἔπρεπε  νὰ  λάμπη  ἡ  Ὀρθοδοξία.  Ἐδῶ  ἕνας  Ἅγιος 

Νικόδημος  Ἁγιορείτης  τί  ἔκανε!  πόσους  λόγους  ἔγραψε,  πόσα  βιβλία,  ὅλα  τὰ 

Συναξάρια∙  ὅλες  τὶς  βιβλιοθῆκες  ἀπ’  ἔξω  τὶς  ἤξερε!  Οὔτε  φωτοτυπικό  εἶχε  οὔτε 

κομπιοῦτερ! 

Ὅσο  μπορεῖ  κανεὶς  νὰ  γίνη  σωστός  Χριστιανός.  Τότε  θὰ  ἔχη  πνευματικό 

αἰσθητήριο.  Λίγο‐πολύ  θὰ  πονάη  καὶ  τὴν  Ὀρθοδοξία  καὶ  τὴν  Πατρίδα  του  καὶ  θὰ 

αἰσθάνεται καὶ τὴν ὑποχρέωση ποὺ ἔχει ὡς Ἕλληνας. Ὅποτε ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, ἄν 

μάθη κάτι, ἐνδιαφέρεται, ἀνησυχεῖ, προσεύχεται. Ἀλλά ἄν πρέπη νὰ τοῦ λένε: «Τώρα 

νὰ  ἐνδιαφερθῆς  γι’  αὐτό,  ὕστερα  νὰ  ἐνδιαφερθῆς  γιὰ  ἐκεῖνο»,  θὰ  εἶναι  σάν  μία 

τετράγωνη ρόδα ποὺ θέλει συνέχεια σπρώξιμο, γιὰ νὰ προχωρήση. Σκοπός εἶναι νὰ 

σπρώχνεται ἀπὸ μέσα ὁ ἄνθρωπος. Τότε θὰ κυλάη ὄμορφα σάν στρόγγυλη ρόδα. Καὶ 

ἄν γίνη σωστός Χριστιανός κανείς, σπρώχνεται ἀπὸ μέσα καὶ μετά τὸν πληροφορεῖ ὁ 

Θεὸς πιὸ πολύ καὶ ἀπὸ αὐτόν ποὺ διαβάζει, καὶ γιὰ περισσότερα πράγματα. Γνωρίζει 

ὄχι  μόνον  αὐτὰ    ποὺ  γράφουν,  ἀλλὰ  καὶ  αὐτὰ    ποὺ  σκέφτονται  νὰ  γράψουν. 

Καταλάβατε; Ἔρχεται ὁ θεῖος φωτισμός καὶ ὅλες οἱ ἐνέργειές του εἶναι φωτισμένες. 

Τέτοια κληρονομικά ποὺ μᾶς ἔχει ἀφήσει ὁ Χριστός δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ τὴν 

ἐξαφανίσουμε  στὶς  μέρες  μας.  Θὰ  δώσουμε  λόγο  στὸν  Θεό.  Ἐμεῖς,  τὸ  μικρό  αὐτὸ 

ἔθνος,  πιστέψαμε  στὸν  Μεσσία,  μᾶς  δόθηκε  ἡ  εὐλογία  νὰ  διαφωτίσουμε  ὅλον  τὸν 

κόσμο. Ἡ Παλαιά Διαθήκη μεταφράσθηκε στὴν ἑλληνική γλώσσα ἑκατό χρόνια πρίν 

ἀπὸ τὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί τί τράβηξαν! κινδύνευε συνέχεια ἡ 

ζωή τους. Τώρα τί ἀδιαφορία ὑπάρχει!... Ἐνῶ ἀνώδυνα σήμερα, χωρίς νὰ κινδυνεύη ἡ 

ζωή  μας,  μποροῦμε  νὰ  διαφωτίσουμε  τὰ  ἔθνη,  νὰ  γινώμαστε  πιὸ  ἀδιάφοροι;  Ἄν 

σήμερα  ἔχουμε  λιγάκι  εἰρήνη,  ξέρεις  τί  ἔχουν  τραβήξει  οἱ  παλιοί;  Ξέρεις  πόσοι 

θυσιάσθηκαν; Τώρα τίποτε δὲν θὰ εἴχαμε, ἄν δὲν θυσιάζονταν ἐκεῖνοι. Καὶ κάνω μία 

σύγκριση∙ πῶς  τότε,  ἐνῶ κινδύνευε ἡ  ζωή  τους,  κρατοῦσαν  τὴν πίστη  τους,  καὶ πῶς 

τώρα,  χωρίς  καμμιά  πίεση,  ὅλα  τὰ  ἰσοπεδώνουν! Ὅσοι  δὲν  ἔχουν  χάσει  τὴν  ἐθνική 

τους ἐλευθερία, δὲν καταλαβαίνουν. Τούς λέω: «Ὁ Θεὸς νὰ φυλάξη νὰ μήν ἔρθουν οἱ 

βάρβαροι καὶ μᾶς ἀτιμάσουν!».καὶ μοῦ λένε: «Καὶ τί θὰ πάθουμε;» Ἀκοῦς κουβέντα; 

Ἄντε  νὰ  λείψετε,  χαμένοι  ἄνθρωποι!  Τέτοιοι  εἶναι  οἱ  ἄνθρωποι  σήμερα.  Δωσ’  τούς 

χρήματα, αὐτοκίνητα, καὶ δὲν νοιάζονται οὔτε γιὰ τὴν πίστη οὔτε γιὰ τὴν τιμή οὔτε 

γιὰ τὴν ἐλευθερία. 

Τὴν Ὀρθοδοξία μας σάν Ἕλληνες τὴν ὀφείλουμε στὸν Χριστό καὶ τούς ἁγίους 

Μάρτυρες  καὶ  Πατέρες  τῆς  Ἐκκλησίας  μας∙  καὶ  τὴν  ἐλευθερία  μας  τὴν  ὀφείλουμε 

στούς  ἥρωες  τῆς Πατρίδας  μας,  ποὺ  ἔχυσαν  τὸ  αἷμα  τους  γιὰ  μας.  Αὐτήν  τὴν  ἁγία 

κληρονομιά  ὀφείλουμε  νὰ  τὴν  τιμήσουμε  καὶ  νὰ  τὴν  διατηρήσουμε  καὶ  ὄχι  νὰ  τὴν 

ἐξαφανίσουμε στὶς μέρες μας. Εἶναι κρίμα νὰ χαθῆ ἕνα τέτοιο ἔθνος! Καὶ βλέπουμε 

τώρα,  ὅπως  πρίν  ἀρχίση  ἕνας  πόλεμος  στέλνουν  ἀτομικές  προσκλήσεις,  ἔτσι  καὶ  ὁ 

Θεὸς μὲ ἀτομικές προσκλήσεις μαζεύει ἀνθρώπους, γιὰ νὰ κρατηθῆ κάτι καὶ νὰ σωθῆ 

τὸ  πλάσμα  Του.  Δὲν  θὰ  ἀφήση  ὁ  Θεός,  ἀλλὰ  πρέπει  καὶ  ἐμεῖς  νὰ  κάνουμε  ὅ,τι 

μποροῦμε  ἀνθρωπίνως  καὶ  γιὰ  ὅ,τι  δὲν  μποροῦμε  νὰ  κάνουμε  ἀνθρωπίνως,  νὰ 

κάνουμε προσευχή νὰ βοηθήση ὁ Θεός. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ὁ  μακαριστὸς  Γέροντας  Παΐσιος  ἄρχισε  ἀπὸ  τὸ  1980  νὰ  μᾶς  μιλάη  γιὰ  τὰ 

δύσκολα  χρόνια  ποὺ  θὰ  ἔρθουν.  Συχνὰ  ἐπαναλάμβανε  ὅτι  ἴσως  ζήσουμε  καὶ  ἐμεῖς 

πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ γράφει ἡ Ἀποκάλυψη. Σκοπὸ εἶχε νὰ βάλη μέσα μας τὴν καλὴ 

ἀνησυχία,  ὥστε  νὰ  ἐντείνουμε  τὸν  πνευματικό  μας  ἀγώνα,  νὰ  ἀντισταθοῦμε  στὸ 

πνεῦμα  τῆς  ἀδιαφορίας  –  ποὺ  ὕπουλα  ἔβλεπε  νὰ  μπαίνη  καὶ  στοὺς  κόλπους  τοῦ 

Μοναχισμοῦ  –  νὰ  ἀπαλλαγοῦμε  ἀπὸ  τὴν  φιλαυτία  καὶ  νὰ  καταπολεμήσουμε  τὶς 

ἀδυναμίες  μας,  γιὰ  νὰ  ἔχη  δύναμη  ἡ  προσευχή  μας.  «Μὲ  τὶς  ἀδυναμίες,  ἔλεγε, 

ἀποδυναμώνεται ἡ προσευχή, καὶ μετὰ δὲν μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε οὔτε τὸν ἑαυτό 

μας οὔτε τὸν κόσμο. Ἀχρηστεύονται ἀσύρματοι. Καὶ ἂν δὲν δουλεύουν οἱ ἀσύρματοι, 

τὸν ἄλλον τὸν πιάνει ὁ ἐχθρός». 

 

Στὸν γενικώτερο πρόλογο τοῦ Α´ τόμου, μὲ τίτλο «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν 

σύγχρονο  ἄνθρωπο»,  ἔγινε  διεξοδικὰ  λόγος  γιὰ  τὴν  προέλευση  καὶ  τὸν  τρόπο 

συλλογῆς  καὶ  σύνθεσης  τοῦ  ὑλικοῦ  ποὺ  ἔχει  ἤδη  ἀρχίσει  νὰ  συγκροτῆ  τὴν  σειρὰ 

«Γέροντος  Παϊσίου  Ἁγιορείτου,  Λόγοι».  Στὸν  ἀνὰ  χεῖρας  Β´  τόμο,  μὲ  τίτλο 

«Πνευματικὴ  ἀφύπνιση»,  συμπεριλήφθηκαν  θέματα  τὰ  ὁποῖα  ἀφοροῦν  στὴν 

σημερινὴ πραγματικότητα, μᾶς καλοῦν σὲ συνεχῆ ἐγρήγορση καὶ ἑτοιμότητα καὶ μᾶς 

προετοιμάζουν  γιὰ  δύσκολες  καταστάσεις,  ποὺ  πιθανὸν  νὰ  ἀντιμετωπίσουμε,  γιατὶ 

ἔχουμε κιόλας δεῖ νὰ πραγματοποιῆται αὐτὸ ποὺ συχνὰ ἔλεγε ὁ Γέροντας: «Μπόρες–

μπόρες  θὰ  περνοῦμε·  τώρα  γιὰ  μερικὰ  χρόνια  ἔτσι  θὰ  πᾶμε·  παντοῦ  ἕνας  γενικὸς 

ἀναβρασμός». 

 

Ὁ  δεύτερος  αὐτὸς  τόμος  ἀπαρτίζεται  ἀπὸ  πέντε  μέρη.  Τὸ  πρῶτο  μέρος 

ἀναφέρεται  στὴν  γενικὴ  ἀδιαφορία  καὶ  ἀνευθυνότητα  ποὺ  παρατηροῦνται  στὴν 

ἐποχή μας καὶ στὸ χρέος τοῦ συνειδητοῦ Χριστιανοῦ νὰ βοηθήση τὴν κατάσταση μὲ 

τὴν  διόρθωση  τοῦ  ἑαυτοῦ  του,  τὴν  συνετὴ  συμπεριφορά,  τὴν  ὁμολογία  πίστεως  καὶ 

τὴν προσευχή. «Δὲν λέω νὰ πάρουμε πλακάτ, ἀναφέρει ὁ Γέροντας σὲ κάποιο σημεῖο, 

ἀλλὰ νὰ ὑψώνουμε τὰ χέρια μας πρὸς τὸν Θεό». Στὸ δεύτερο μέρος ὁ Γέροντας, χωρὶς 

νὰ σὲ περιορίζη σὲ συγκεκριμένο ἀγώνα,  ἀνάβει  τὸν  ζῆλο γιὰ πνευματικὴ  ἐργασία. 

Ἀπομένει ἀπὸ ᾿κεῖ καὶ πέρα ὁ καθένας νὰ ἀγωνισθῆ ἀνάλογα μὲ τὶς δυνάμεις του καὶ 

τὸ φιλότιμό του, γιὰ νὰ ζήση τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, ποὺ εἶναι Παράδεισος ἀπὸ τὴν γῆ. Τὸ 

τρίτο  μέρος  ἀναφέρεται  στὴν  μικρὴ  κατοχὴ  τοῦ  Ἀντιχρίστου,  ποὺ  θὰ  δώση  τὴν 

εὐκαιρία νὰ ὁμολογήσουν οἱ Χριστιανοὶ καὶ πάλι Χριστό, ὅπως στὸ Ἅγιο Βάπτισμα – 

συνειδητὰ ὅμως αὐτὴν τὴν φορά –,  νὰ ἀγωνισθοῦν καὶ νὰ χαροῦν ἐκ προοιμίου τὴν 

νίκη τοῦ Χριστοῦ κατὰ τοῦ σατανᾶ. Τὴν εὐκαιρία αὐτὴ θὰ τὴν ζήλευαν, ὅπως ἔλεγε ὁ 

Γέροντας, οἱ Ἅγιοι. «Πολλοὶ Ἅγιοι θὰ παρακαλοῦσαν νὰ ζοῦσαν στὴν ἐποχή μας, γιὰ 

νὰ  ἀγωνισθοῦν.  Βρεθήκαμε  ἐμεῖς...  Δὲν  ἤμασταν  ἄξιοι!  Τοὐλάχιστον  νὰ  τὸ 

ἀναγνωρίζουμε».  Γιὰ  νὰ  ἀντιμετωπισθῆ  σωστὰ  ἡ  περίοδος  αὐτή,  ἀπαιτεῖται  νὰ 

καλλιεργηθῆ  ἰδιαίτερα ἡ παλληκαριὰ καὶ τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας. Στὸ τέταρτο μέρος, 

ποὺ ἀναφέρεται στὴν θεία πρόνοια, στὴν πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, καὶ στὴν 

θεία  βοήθεια,  ὁδηγεῖται  κανεὶς  στὴν  πηγή,  ἀπὸ  τὴν  ὁποία  ἀντλεῖ  τὴν  δύναμη  νὰ 

ἀντιμετωπίση  ὁποιαδήποτε  δυσκολία.  Τέλος,  στὸ  πέμπτο  μέρος  τονίζεται  ἡ 
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ἀναγκαιότητα καὶ ἡ δύναμη τῆς καρδιακῆς προσευχῆς, ποὺ εἶναι ὅπλο ἰσχυρὸ γιὰ τὴν 

καταπολέμηση  τοῦ  κακοῦ,  τὸ  ὁποῖο  ἐξαπλώνεται  ὅλο  καὶ  περισσότερο.  Οἱ  μοναχοὶ 

καλοῦνται νὰ βρίσκωνται σὲ «κατάσταση συναγερμοῦ», ὅπως οἱ στρατιῶτες ἐν καιρῷ 

πολέμου, γιὰ νὰ βοηθοῦν συνέχεια μὲ τὴν προσευχὴ τὸν κόσμο, καὶ νὰ προσέξουν νὰ 

μὴν  ἀλλοιωθῆ  τὸ  γνήσιο  πνεῦμα  τοῦ  Μοναχισμοῦ,  γιὰ  νὰ  μείνη  μαγιὰ  γιὰ  τὶς 

ἑπόμενες  γενιές.  Τὸ  τελευταῖο  αὐτὸ  μέρος  κλείνει  μὲ  τὸ  κεφάλαιο  ποὺ  ὁρίζει  ποιό 

εἶναι τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς καὶ ἐπισημαίνει τὴν ἀνάγκη τῆς μετανοίας. 

 

Οἱ λόγοι καὶ οἱ ἐνέργειες τοῦ Γέροντα ζυγίζονται καὶ ἐδῶ, ὅπως πάντοτε, μὲ τὸ 

ζύγι  τῆς  διακρίσεως.  Σʹ  αὐτὰ  τὰ  κείμενα  βλέπει  κανεὶς  τὸν  Γέροντα  ἄλλοτε  νὰ  μὴ 

διακόπτη  τὴν  προσευχή,  ὅσο  κι  ἂν  ἀνυπόμονοι  προσκυνητὲς  χτυποῦν  ἐπίμονα  τὸ 

καμπανάκι στὸ Καλύβι  του, φωνάζοντας «σταμάτα,  Γέροντα,  τὴν προσευχή,  ὁ Θεὸς 

δὲν παρεξηγεῖται», καὶ ἄλλοτε νὰ ἀφήνη τὴν ἔρημο καὶ νὰ βγαίνη στὸν κόσμο, γιατὶ ἡ 

ἀπουσία  του  ἀπὸ  κάποια  ἐκδήλωση  μπορεῖ  νὰ  παρεξηγηθῆ  καὶ  νὰ  βλάψη  τὴν 

Ἐκκλησία.  Ἄλλοτε  νὰ  καταλαμβάνεται  ἀπὸ  θεία  ἀγανάκτηση  καὶ  νὰ  ἀντιδρᾶ  στὶς 

βλασφημίες κάποιου, καὶ ἄλλοτε νὰ σιωπᾶ καὶ μόνο νὰ εὔχεται γιὰ τὸν βλάσφημο. Γιʹ 

αὐτὸ  καλὸ  εἶναι  ὁ  ἀναγνώστης  νὰ  μὴ  βιάζεται  νὰ  βγάζη  συμπεράσματα,  πρὶν 

μελετήση ὅλα τὰ κεφάλαια. Προπαντὸς ὅμως νὰ μὴ χρησιμοποιήση ἀποσπασματικὰ 

λόγους  τοῦ  Γέροντα,  γιατὶ  μπορεῖ  νὰ  ὁδηγήση  τοὺς  ἄλλους  σὲ  λανθασμένα 

συμπεράσματα.  Νὰ  ἔχη  ὑπʹ  ὄψιν  του  ὅτι  ὁ  Γέροντας  μιλάει  ἐξ  ἀφορμῆς  κάποιου 

συγκεκριμένου γεγονότος ἢ ἐρωτήματος καὶ ἀπευθύνεται σὲ συγκεκριμένο πρόσωπο, 

ἀποβλέποντας πάντοτε στὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του. 

Ὅσοι  γνώρισαν  τὸν  Γέροντα  θυμοῦνται  τὴν  ἁπαλάδα  ποὺ  ἔφερναν  τὰ  λόγια 

του στὶς καρδιές, ὅσο αὐστηρὰ καὶ ἂν ἦταν κάποιες φορές. Καὶ αὐτό, γιατὶ ὁ Γέροντας 

πάντοτε εἶχε στόχο νὰ θεραπεύση τὸ κακὸ καὶ ὄχι νὰ τὸ στηλιτεύση. Νὰ λυτρώση τὴν 

ψυχὴ τοῦ συνομιλητῆ του ἀπὸ κάποιο πάθος, καὶ ὄχι νὰ διαπομπεύση τὸ πάθος. Τὰ 

ἴδια  λόγια,  ἂν  χρησιμοποιηθοῦν  ἔξω  ἀπὸ  τὴν  συνάφεια  αὐτὴ  τοῦ  πόνου  καὶ  τῆς 

ἀγάπης,  ἴσως  ἠχήσουν  διαφορετικά,  καὶ  πιθανὸν  ὄχι  θεραπευτικά. Μπορεῖ,  ἀντὶ  νὰ 

φέρουν  στὶς  καρδιὲς  τὴν  θεία  παρηγοριὰ  καὶ  τὴν  ἀσφάλεια,  νὰ  ἐμβάλουν  τὴν 

ἀμφιβολία  καὶ  τὸν  φόβο  ἢ  νὰ  ὁδηγήσουν  στὰ  ἄκρα,  ἐνῶ  ὁ  Γέροντας  δὲν  ἦταν 

ἄνθρωπος  τῶν  ἄκρων  οὔτε  μονομερής·  τὸν  ἐνδιέφερε  νὰ  γίνεται  τὸ  καλὸ  ἀλλὰ  μὲ 

καλὸ  τρόπο,  ὥστε  νὰ  ὠφελῆ.  Βέβαια,  δὲν  δίσταζε  ποτὲ  νὰ  πῆ  τὴν  ἀλήθεια·  τὴν 

ἀλήθεια  ὅμως  τὴν  ἔλεγε  μὲ  διάκριση.  Καταλαμβανόταν  ἀπὸ  θεία  ἀγανάκτηση 

μπροστὰ  στὴν  βεβήλωση  κάθε  ἱεροῦ,  προανήγγελλε  τὰ  φοβερὰ  γεγονότα  ποὺ 

πρόκειται  νὰ  συμβοῦν,  ἀλλὰ  ἡ  συμπεριφορά  του  δὲν  σοῦ  προκαλοῦσε  φόβο  καὶ 

ἀγωνία. Ἀντίθετα, σοῦ μετέδιδε τὴν ἀναστάσιμη ἐλπίδα καὶ χαρά, τὴν χαρὰ ὅμως ποὺ 

βγαίνει ἀπὸ τὴν θυσία,  ἡ ὁποία σὲ κάνει νὰ συγγενεύης μὲ  τὸν Χριστό. Καὶ  ἐφόσον 

συγγενεύεις μὲ τὸν Χριστὸ – μετέχεις στὴν μυστηριακὴ ζωὴ καὶ τηρεῖς τὶς ἐντολές Του 

–  δὲν  ἔχεις  τίποτε  νὰ  φοβηθῆς,  «οὔτε  διαβόλους  οὔτε  μαρτύρια».  Λέει  κάπου  ὁ 

Γέροντας  μὲ  τὸν  δικό  του  χαριτωμένο  τρόπο:  «Ὅταν πετᾶς  τὸν  ἑαυτό  σου,  πετιέται 

μέσα  σου  ὁ  Χριστός»,  ποὺ  εἶναι  τὸ  ζητούμενο  σὲ  ὅλη  τὴν πνευματικὴ  ζωή.  Γιʹ  αὐτὸ 

ἐπισημαίνει ἕναν κίνδυνο ποὺ διατρέχει ὁ Χριστιανός: ἂν δὲν καλλιεργήση τὸ πνεῦμα 

τῆς  θυσίας,  δὲν  μπορεῖ  νὰ  γίνη  κοινωνὸς  τῆς  ζωῆς  τοῦ  Χριστοῦ,  ὁπότε  θὰ  μείνη 

ἄνθρωπος τοῦ τύπου, χωρὶς ἐσωτερικὴ ζωή. 
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Οἱ συχνὲς ἀναφορὲς στὴν προσωπικὴ ζωὴ τοῦ Γέροντα  ἴσως προβληματίσουν 

μερικοὺς  ἀναγνῶστες,  ἰδίως  γιατὶ  ὁ  Γέροντας  φαίνεται  νὰ  διηγῆται  εὔκολα  καὶ 

ἀβίαστα μερικὰ ἀπὸ τὰ θεῖα γεγονότα ποὺ εἶχε ζήσει. Κατὰ τὴν μεταφορὰ ὅμως τοῦ 

προφορικοῦ  λόγου  σὲ  γραπτὸ  δὲν  ἦταν  δυνατὸν  νὰ  ἐκφρασθῆ  ἡ  δυσκολία  μὲ  τὴν 

ὁποία μιλοῦσε ὁ Γέροντας γιὰ τὸν ἑαυτό του οὔτε ἡ «πίεση» ποὺ ἀσκήθηκε, ὥστε νὰ 

ἀναφέρη κάτι ἀπὸ τὰ βιώματά του. Μερικὲς φορὲς μάλιστα κάποιο γεγονὸς τὸ ἔλεγε 

ἀποσπασματικά, σὲ διάφορες ἀδελφὲς καὶ μὲ ἄλλες λεπτομέρειες καί,  ὅταν δινόταν 

εὐκαιρία, προσπαθούσαμε μὲ πολλὴ συστολὴ νὰ ἀποσπάσουμε κάποια πληροφορία 

ποὺ  θὰ  συμπλήρωνε  τὰ  κενὰ  μιᾶς  διηγήσεως.  Ἔτσι  ὁ  Γέροντας,  στὴν  διάρκεια  τῶν 

εἴκοσι  ὀκτὼ  χρόνων  ποὺ  παρακολουθοῦσε  πνευματικὰ  τὸ  Ἡσυχαστήριο,  μᾶς 

ἀποκάλυπτε, γιὰ νὰ μᾶς βοηθήση, λίγα ἀπὸ τὰ θεῖα γεγονότα τῆς ζωῆς του, ποὺ ἦταν 

γιὰ  μᾶς  «πνευματικὴ  αἱμοδοσία».  Γιʹ  αὐτὸ  λυπόταν  πολύ,  ὅταν  δὲν  ὑπῆρχε  ἡ 

πνευματικὴ πρόοδος ποὺ περίμενε,  τόσο ποὺ μερικὲς φορὲς  ἔλεγε μὲ πόνο: «Πετάω 

λίπασμα σὲ ἀμμούδα». 

 

Εὐχαριστοῦμε ὅσους διάβασαν τὰ κείμενα αὐτὰ πρὶν ἀπὸ τὴν ἔκδοσή τους καὶ 

διετύπωσαν  μὲ  σεβασμὸ  στὰ  λόγια  τοῦ  Γέροντα  κάποιες  σκέψεις  σχετικὰ  μὲ  αὐτά, 

ἀλλὰ καὶ μᾶς ἐνεθάρρυναν νὰ συνεχίσουμε αὐτὴν τὴν προσπάθεια, γιατὶ ἔνιωσαν – 

ὅπως  μᾶς  εἶπαν  –  ὅτι  ἡ  διδασκαλία  του  ἀπευθύνεται  σὲ  ὅλο  τὸ  πλήρωμα  τῆς 

Ἐκκλησίας. 

 

Εἴθε  οἱ  λόγοι  τοῦ  τόμου  «Πνευματικὴ  ἀφύπνιση»,  δι᾿  εὐχῶν  τοῦ  μακαριστοῦ 

Γέροντα  Παϊσίου  ποὺ  –  ὅπως  διαπιστώνουν  καὶ  ὁμολογοῦν  πολλοὶ  –  μᾶς 

παρακολουθεῖ μέρα‐νύχτα καὶ μᾶς βοηθάει μὲ θεϊκὴ ἀγάπη, νὰ βάλουν μέσα μας τὴν 

καλὴ  ἀνησυχία,  γιὰ  νὰ  ἀγωνιζώμαστε  φιλότιμα,  ὥστε  νὰ  ὑποχωρῆ  τὸ  κακὸ  καὶ  νὰ 

ἐπικρατῆ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς. Ἀμήν. 

 

Κοίμηση τῆς Θεοτόκου 1999 

 

Ἡ Καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου 

Φιλοθέη Μοναχὴ 

καὶ αἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφαὶ 
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– Γέροντα, γιατί φεύγετε ἀπὸ τὸ Καλύβι καὶ πηγαίνετε στὸ δάσος; 

– Στὸ Καλύβι ποῦ νὰ βρῆς ἡσυχία! Ὁ ἕνας χτυπάει ἀπὸ ἐδῶ, ὁ ἄλλος ἀπὸ ἐκεῖ. 

Βρῆκα  ἕναν  καλὸ  τόπο  σὲ  μιὰ  μεριά.  Ἂν  εἶμαι  καλά,  θὰ  ʺχτίσωʺ  ἕνα  πολυβολεῖο 

προσευχῆς,  ἕνα  ραντάρ.  Εἶναι  πολὺ  καλὸ  μέρος.  Γιὰ  τὸ  καλοκαίρι  εἶναι  ὅ,τι  πρέπει· 

ἔχει δένδρα... Θὰ μπορῶ νὰ στέκωμαι καὶ ὄρθιος. Ἂν μπορῶ νὰ κάνω τὰ καθήκοντά 

μου, αὐτὴ εἶναι ἡ χαρά μου, ἡ τροφή μου! Ἐλᾶτε καμμιὰ φορά!... 
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Εἰσαγωγὴ ἀπὸ λόγους τοῦ Γέροντα 

 

«Γιὰ νὰ περάσης στὴν βουλὴ τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ γίνης ʺβουλευτὴςʺ τοῦ Θεοῦ, 

ὄχι ʺβολευτὴςʺ τοῦ ἑαυτοῦ σου». 

 

Γέροντα, πῶς τὰ βλέπετε τὰ πράγματα; 

  – Ἐσεῖς πῶς τὰ βλέπετε; 

  – Ἐμεῖς τί νὰ ποῦμε, Γέροντα; Ἐσεῖς νὰ μᾶς λέγατε. 

   –  Ἡ  ἡσυχία  ποὺ  ἐπικρατεῖ  μὲ  ἀνησυχεῖ.  Κάτι  ἑτοιμάζεται.  Δὲν  ἔχουμε 

καταλάβει καλὰ σὲ τί χρόνια ζοῦμε οὔτε σκεφτόμαστε ὅτι θὰ πεθάνουμε. Δὲν ξέρω τί 

θὰ  γίνη·  πολὺ  δύσκολη  κατάσταση!  Ἡ  τύχη  τοῦ  κόσμου  κρέμεται  ἀπὸ  τὰ  χέρια 

μερικῶν, ἀλλὰ ἀκόμη ὁ Θεὸς κρατᾶ φρένο. Χρειάζεται νὰ κάνουμε πολλὴ προσευχὴ 

μὲ πόνο, γιὰ νὰ βάλη ὁ Θεὸς τὸ χέρι Του. Νὰ τὸ πάρουμε στὰ ζεστὰ καὶ νὰ ζήσουμε 

πνευματικά.  Εἶναι  πολὺ  δύσκολα  τὰ  χρόνια.  Ἔχει  πέσει  πολλὴ  στάχτη,  σαβούρα, 

ἀδιαφορία. Θέλει πολὺ φύσημα, γιὰ νὰ φύγη. Οἱ παλιοὶ ἔλεγαν ὅτι θὰ ἔρθη ὥρα ποὺ 

θὰ  κλωτσήσουν  οἱ  ἄνθρωποι.  Πετᾶνε  τοὺς  φράκτες,  δὲν  ὑπολογίζουν  τίποτε.  Εἶναι 

φοβερό!  Ἔγινε  μιὰ  βαβυλωνία.  Νὰ  κάνουμε  προσευχὴ  νὰ  βγοῦν  οἱ  ἄνθρωποι  ἀπὸ 

αὐτὴν τὴν βαβυλωνία. Διαβάστε τὴν προσευχὴ τῶν Τριῶν Παίδων179, νὰ δῆτε μὲ πόση 

ταπείνωση  προσεύχονταν·  καὶ  τὸν  82ο  Ψαλμό:  «Ὁ  Θεός,  τίς  ὁμοιωθήσεταί  σοι,  μὴ 

σιγήσῃς...». Αὐτὸ πρέπει νὰ γίνη, ἀλλιῶς δὲν γίνεται χωριό. Θέλει θεϊκὴ ἐπέμβαση. 

Μπαίνουν  μερικὲς  ἀρρώστιες  εὐρωπαϊκὲς  καὶ  προχωροῦν  ὅλο  πρὸς  τὸ 

χειρότερο.  Μοῦ  εἶπε  ἕνας  Κύπριος  οἰκογενειάρχης  ποὺ  μένει  στὴν  Ἀγγλία: 

«Κινδυνεύουμε  πνευματικά.  Πρέπει  νὰ  φύγω  ἀπὸ  τὴν  Ἀγγλία  οἰκογενειακῶς». 

Βλέπεις  ἐκεῖ  ὁ  πατέρας  νὰ  παίρνη  τὴν  κόρη,  ἡ  μάνα  τὸν  γιό.  Ὅλους  τοὺς 

στεφανώνουν, ὅλους τοὺς εὐλογοῦν. Κάτι πράγματα..., ντρέπομαι νὰ τὰ πῶ. Καὶ ἐμεῖς 

κοιμόμαστε μὲ τὰ τσαρούχια. Δὲν λέω νὰ πάρουμε πλακάτ, ἀλλὰ νὰ στρέψουμε τὴν 

προσοχή μας στὸν μεγάλο κίνδυνο ποὺ περιμένουμε καὶ νὰ ὑψώνουμε τὰ χέρια στὸν 

Θεό. Νὰ κοιτάξουμε πῶς νὰ ἀμυνθοῦμε κατὰ τοῦ κακοῦ. Χρειάζεται νὰ κρατᾶμε λίγο 

φρένο, γιατὶ ὅλα πᾶνε νὰ τὰ ἰσοπεδώσουν. Τώρα εἶναι νὰ λέη κανεὶς τὸ ψαλμικό: «Θοῦ 

τοὺς  ἄρχοντας  αὐτῶν  ὡς  τὸν  Ὠρὴβ  καὶ  Ζὴβ  καὶ  Ζεβεὲ  καὶ  Σαλμανά...,  οἵτινες  εἶπαν· 

κληρονομήσωμεν ἑαυτοῖς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ»180. 

Σύγχυση  μεγάλη  ὑπάρχει.  Μύλος  γίνεται·  εἶναι  ζαλισμένοι  οἱ  ἄνθρωποι.  Ὁ 

κόσμος εἶναι ὅπως οἱ μέλισσες. Ἂν χτυπήσης τὴν κυψέλη, οἱ μέλισσες βγαίνουν ἔξω 

καὶ ἀρχίζουν «βούου...» καὶ γυρίζουν γύρω ἀπὸ τὴν κυψέλη ἀναστατωμένες. Ὕστερα 

ἡ κατεύθυνσή τους θὰ ἐξαρτηθῆ ἀπὸ τὸν ἄνεμο ποὺ θὰ φυσήξη. Ἂν φυσήξη βοριάς, 

θὰ  πᾶνε  μέσα.  Ἂν  φυσήξη  νοτιάς,  θὰ  φύγουν.  Ἔτσι  καὶ  τὸν  κόσμο  τὸν  φυσάει... 

«Ἐθνικὸς Βοριάς», «Ἐθνικὸς Νοτιάς», καὶ εἶναι ὁ καημένος ζαλισμένος. Ὅμως, ἂν καὶ 

γίνεται  τέτοιο  βράσιμο,  νιώθω  μέσα  μου  μιὰ  παρηγοριά,  μιὰ  σιγουριά.  Μπορεῖ  νὰ 

ξεράθηκε ἡ  ἐλιά,  ἀλλὰ θὰ πετάξη νέα βλαστάρια. Ὑπάρχει μιὰ μερίδα Χριστιανῶν, 

στοὺς  ὁποίους  ἀναπαύεται  ὁ  Θεός.  Ὑπάρχουν  ἀκόμη  οἱ  ἄνθρωποι  τοῦ  Θεοῦ,  οἱ 

ἄνθρωποι τῆς προσευχῆς, καὶ ὁ Καλὸς Θεὸς μᾶς ἀνέχεται, καὶ πάλι θὰ οἰκονομήση τὰ 

                                                 
179 Βλ. Δαν. 2–21, Προσευχὴ Ἀζαρίου καὶ Ὕμνος τῶν Τριῶν Παίδων. 
180 Ψαλμ. 82, 12‐13 καὶ βλ. Κριτ. 7 καὶ 8. 
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πράγματα.  Αὐτοὶ  οἱ  ἄνθρωποι  τῆς  προσευχῆς  μᾶς  δίνουν  ἐλπίδα.  Μὴ  φοβᾶσθε. 

Περάσαμε σὰν ἔθνος τόσες μπόρες καὶ δὲν χαθήκαμε, καὶ θὰ φοβηθοῦμε τὴν θύελλα 

ποὺ πάει νὰ ξεσπάση; Οὔτε τώρα θὰ χαθοῦμε. Ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπᾶ. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει 

μέσα του κρυμμένη δύναμη γιὰ ὥρα ἀνάγκης. Θὰ εἶναι λίγα τὰ δύσκολα χρόνια. Μιὰ 

μπόρα θὰ εἶναι. 

Δὲν σᾶς τὰ λέω αὐτά, γιὰ νὰ φοβηθῆτε, ἀλλὰ γιὰ νὰ ξέρετε ποῦ βρισκόμαστε. 

Γιὰ μᾶς εἶναι μιὰ μεγάλη εὐκαιρία, εἶναι πανηγύρι οἱ δυσκολίες, τὸ μαρτύριο. Νὰ εἶστε 

μὲ τὸν Χριστό, νὰ ζῆτε σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές Του καὶ νὰ προσεύχεσθε, γιὰ νὰ ἔχετε 

θεῖες  δυνάμεις  καὶ  νὰ  μπορέσετε  νὰ  ἀντιμετωπίσετε  τὶς  δυσκολίες.  Νὰ  ἀφήσετε  τὰ 

πάθη, γιὰ νὰ ἔρθη ἡ θεία Χάρις. Αὐτὸ ποὺ θὰ βοηθήση πολὺ εἶναι νὰ μπῆ μέσα μας ἡ 

καλὴ ἀνησυχία: ποῦ βρισκόμαστε, τί θὰ συναντήσουμε, γιὰ νὰ λάβουμε τὰ μέτρα μας 

καὶ νὰ ἑτοιμασθοῦμε. Ἡ ζωή μας νὰ εἶναι πιὸ μετρημένη. Νὰ ζοῦμε πιὸ πνευματικά. 

Νὰ εἴμαστε πιὸ ἀγαπημένοι. Νὰ βοηθοῦμε τοὺς πονεμένους, τοὺς φτωχοὺς μὲ ἀγάπη, 

μὲ πόνο, μὲ καλωσύνη. Νὰ προσευχώμαστε νὰ βγοῦν καλοὶ ἄνθρωποι. 

 

Ὁ Θεὸς θὰ δώση τὴν λύση 

 

Ὁ Καλὸς Θεὸς ὅλα θὰ τὰ οἰκονομήση μὲ τὸν καλύτερο τρόπο, ἀλλὰ χρειάζεται 

πολλὴ ὑπομονὴ καὶ προσοχή, γιατὶ πολλὲς φορές, μὲ τὸ νὰ βιάζωνται οἱ ἄνθρωποι νὰ 

ξεμπλέξουν  τὰ  κουβάρια,  τὰ  μπλέκουν  περισσότερο.  Ὁ  Θεὸς  μὲ  ὑπομονὴ  τὰ 

ξεμπλέκει. Δὲν θὰ πάη πολὺ αὐτὴ ἡ κατάσταση. Θὰ πάρη σκούπα ὁ Θεός! Κατὰ τὸ 

1860, ἐπειδὴ ὑπῆρχε στὸ Ἅγιον Ὄρος πολὺς τουρκικὸς στρατός, γιὰ ἕνα διάστημα δὲν 

εἶχε μείνει στὴν Μονὴ Ἰβήρων κανένας μοναχός. Εἶχαν φύγει οἱ Πατέρες, ἄλλοι μὲ τὰ 

ἅγια Λείψανα, ἄλλοι γιὰ νὰ βοηθήσουν στὴν Ἐπανάσταση. Ἐρχόταν στὸ μοναστήρι 

μόνον ἕνας μοναχὸς ἀπὸ μακριὰ ποὺ ἄναβε τὰ κανδήλια καὶ σκούπιζε. Μέσα καὶ ἔξω 

ἀπὸ τὸ μοναστήρι ἦταν τουρκικὸς στρατός, καὶ αὐτὸς ὁ καημένος σκούπιζε καὶ ἔλεγε: 

«Παναγία μου, τί θὰ γίνη μʹ αὐτὴν τὴν κατάσταση;». Μιὰ φορὰ ποὺ προσευχόταν μὲ 

πόνο στὴν Παναγία, βλέπει νὰ τὸν πλησιάζη μιὰ γυναίκα – ἦταν ἡ Παναγία –   ποὺ 

ἔλαμπε καὶ τὸ πρόσωπό της ἀκτινοβολοῦσε. Τοῦ παίρνει τὴν σκούπα ἀπὸ τὸ χέρι καὶ 

τοῦ  λέει:  «Ἐσὺ  δὲν  ξέρεις  νὰ  σκουπίζης  καλά·  ἐγὼ  θὰ  σκουπίσω».  Καὶ  ἄρχισε  νὰ 

σκουπίζη.  Ὕστερα  ἐξαφανίσθηκε  μέσα  στὸ  Ἱερό.  Σὲ  τρεῖς  μέρες  ἔφυγαν  ὅλοι  οἱ 

Τοῦρκοι! Τοὺς ἔδιωξε ἡ Παναγία. 

Ὁ  Θεὸς  ὅ,τι  δὲν  εἶναι  σωστὸ  θὰ  τὸ  πετάξη  πέρα,  ὅπως  τὸ  μάτι  πετάει  τὸ 

σκουπιδάκι.  Δουλεύει  ὁ  διάβολος,  ἀλλὰ  δουλεύει  καὶ  ὁ Θεὸς  καὶ  ἀξιοποιεῖ  τὸ  κακό, 

ὥστε νὰ προκύψη ἀπὸ αὐτὸ καλό. Σπάζουν λ.χ.  τὰ πλακάκια καὶ ὁ Θεὸς τὰ παίρνει 

καὶ φτιάχνει ὡραῖο μωσαϊκό. Γιʹ αὐτὸ μὴ στενοχωρῆσθε καθόλου, διότι πάνω ἀπὸ ὅλα 

καὶ ἀπὸ ὅλους εἶναι ὁ Θεός, ποὺ κυβερνᾶ τὰ πάντα καὶ θὰ καθίση τὸν καθέναν στὸ 

σκαμνί, γιὰ νὰ ἀπολογηθῆ γιὰ τὸ τί  ἔπραξε,  ὁπότε καὶ θὰ τὸν ἀνταμείψη ἀνάλογα. 

Θὰ ἀμειφθοῦν αὐτοὶ ποὺ θὰ βοηθήσουν μιὰ κατάσταση καὶ θὰ τιμωρηθῆ αὐτὸς ποὺ 

κάνει τὸ κακό. Τελικὰ ὁ Θεὸς θὰ βάλη τὰ πράγματα στὴν θέση τους, ἀλλὰ ὁ καθένας 

μας θὰ δώση λόγο γιὰ τὸ τί ἔκανε σ᾿ αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια μὲ τὴν προσευχή, μὲ τὴν 

καλωσύνη. 

Σήμερα  προσπαθοῦν  νὰ  γκρεμίσουν  τὴν  πίστη,  γι᾿  αὐτὸ  ἀφαιροῦν  σιγὰ‐σιγὰ 

ἀπὸ  καμμιὰ  πέτρα,  γιὰ  νὰ  σωριασθῆ  τὸ  οἰκοδόμημα  τῆς  πίστεως.  Ὅλοι  ὅμως 
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εὐθυνόμαστε γιὰ τὸ γκρέμισμα αὐτό· ὄχι μόνον αὐτοὶ ποὺ ἀφαιροῦν τὶς πέτρες καὶ τὸ 

γκρεμίζουν,  ἀλλὰ  καὶ  ὅσοι  βλέπουμε  νὰ  γκρεμίζεται  καὶ  δὲν  προσπαθοῦμε  νὰ  τὸ 

ὑποστυλώσουμε. Ὅποιος σπρώχνει στὸ κακὸ  τὸν ἄλλον θὰ δώση λόγο στὸν Θεὸ γιʹ 

αὐτό. Καὶ ὁ διπλανὸς ὅμως θὰ δώση λόγο, γιατὶ  ἔβλεπε ἐκεῖνον νὰ κάνη κακὸ στὸν 

συνάνθρωπό του καὶ δὲν ἀντιδροῦσε. 

Ὁ κόσμος εὔκολα πιστεύει ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει τὸν τρόπο νὰ πείθη. 

 – Ὁ λαός, Γέροντα, εἶναι σὰν θηρίο. 

 –  Ἐγὼ  ἀπὸ  τὰ  θηρία  δὲν  ἔχω  παράπονο.  Βλέπεις,  τὰ  ζῶα  δὲν  μποροῦν  νὰ 

κάνουν μεγάλο κακό, γιατὶ δὲν ἔχουν μυαλό, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ φεύγει μακριὰ ἀπὸ 

τὸν Θεὸ γίνεται χειρότερος ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο θηρίο! Κάνει μεγάλο κακό. Τὸ δυνατὸ 

ξίδι  γίνεται  ἀπὸ  τὸ  χαλασμένο  κρασί.  Τὰ  ἄλλα  τὰ  τεχνητὰ  ξίδια  δὲν  εἶναι  τόσο 

δυνατά...  Πιὸ  φοβερὸ  εἶναι,  ὅταν  ὁ  διάβολος  συμμαχήση  μὲ  ἕναν  ἄνθρωπο 

διεστραμμένο· τότε κάνει διπλὸ κακὸ στοὺς ἄλλους, ὅπως ὁ σαρκικὸς λογισμός, ὅταν 

συμμαχήση  μὲ  τὴν  σάρκα,  τότε  κάνει  μεγαλύτερο  κακὸ  στὴν  σάρκα.  Γιὰ  νὰ 

συνεργασθῆ  ὁ  διάβολος  μὲ  ἕναν  τέτοιο  ἄνθρωπο,  πρέπει  αὐτὸς  νὰ  εἶναι 

ὑπολογίσιμος, νὰ ἔχη κακὴ προαίρεση, κακία. 

Στὴν  συνέχεια,  Θεὸς  φυλάξοι,  αὐτοὶ  θὰ  φέρουν  δυσκολίες,  θὰ  στριμώξουν 

ἀνθρώπους,  μοναστήρια. Ἡ Ἐκκλησία,  ὁ Μοναχισμός,  θὰ  τοὺς  κάνη κακό,  γιατὶ  θὰ 

τοὺς  ἐμποδίση  στὰ  σχέδιά  τους.  Μόνον  πνευματικὰ  μπορεῖ  νὰ  ἀντιμετωπισθῆ  ἡ 

σημερινὴ  κατάσταση,  ὄχι  κοσμικά.  Θὰ  σηκωθῆ  ἀκόμη  λίγη  φουρτούνα,  θὰ  πετάξη 

ἔξω  κονσερβοκούτια,  σκουπίδια,  ὅλα  τὰ  ἄχρηστα,  καὶ  μετὰ  θὰ  ξεκαθαρίσουν  τὰ 

πράγματα. Σʹ αὐτὴν τὴν κατάσταση θὰ δῆτε, ἄλλοι θὰ ἔχουν καθαρὸ μισθὸ καὶ ἄλλοι 

θὰ ξοφλοῦν χρέη. Θὰ γίνουν ἔτσι τὰ πράγματα, ποὺ δὲν θὰ στενοχωριέται κανεὶς γιὰ 

τὴν ταλαιπωρία ποὺ θὰ περνᾶνε – δὲν θὰ λέη φυσικὰ «δόξα σοι ὁ Θεός». 

Πόσο  ὁ  Θεὸς  μᾶς  ἀγαπᾶ!  Αὐτὰ  ποὺ  γίνονται  σήμερα181  καὶ  αὐτὰ  ποὺ 

σκέφτονται  νὰ  κάνουν,  ἂν  γίνονταν  πρὶν  ἀπὸ  εἴκοσι  χρόνια  ποὺ  εἶχε  περισσότερη 

πνευματικὴ  ἄγνοια  ὁ  κόσμος,  θὰ  ἦταν  πολὺ  δύσκολα.  Τώρα  ξέρει  ὁ  κόσμος·  ἡ 

Ἐκκλησία δυνάμωσε. Ὁ Θεὸς ἀγαπάει τὸν ἄνθρωπο, τὸ πλάσμα Του, καὶ θὰ φροντίση 

γι᾿ αὐτὰ ποὺ τοῦ χρειάζονται, φθάνει ὁ ἄνθρωπος νὰ πιστεύη καὶ νὰ τηρῆ τὶς ἐντολές 

Του. 

 

«Ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς»182 

 

Παλιά, ἂν ἕνας εὐλαβὴς ἀσχολεῖτο μὲ τὴν κατάσταση στὸν κόσμο, δὲν πρέπει 

νὰ ἦταν καλά· ἦταν γιὰ κλείσιμο στὸν Πύργο183. Σήμερα ἀντίθετα, ἂν ἕνας εὐλαβὴς 

δὲν ἐνδιαφέρεται καὶ δὲν πονάη γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν κόσμο, εἶναι 

γιὰ κλείσιμο στὸν Πύργο. Γιατὶ τότε αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦσαν εἶχαν Θεὸ μέσα τους, ἐνῶ 

σήμερα πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κυβερνοῦν δὲν πιστεύουν. Εἶναι πολλοὶ τώρα ἐκεῖνοι 

ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ τὰ διαλύσουν ὅλα, οἰκογένεια, νεολαία, Ἐκκλησία. 

                                                 
181 Εἰπώθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 1985. 
182 Ἰερ. 31, 10. 
183 Ψηλὸ ὀχυρωματικὸ οἰκοδόμημα τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ χρησίμευε γιὰ τὴν 

ἀπόκρουση τῶν πειρατῶν. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Β’  «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση»   ‐ 209 ‐ 

Τὸ  νὰ  ἐνδιαφέρεται  κανεὶς  τώρα  καὶ  νὰ  ἀνησυχῆ  γιὰ  τὴν  κατάσταση  στὴν 

ὁποία βρίσκεται τὸ ἔθνος μας εἶναι ὁμολογία, γιατὶ ἡ Πολιτεία τὰ βάζει μὲ τὸν θεῖο 

νόμο. Ψηφίζει νόμους ἐνάντιους στὸν νόμο τοῦ Θεοῦ. 

Εἶναι  καὶ  μερικοὶ  ἀδιάφοροι  ποὺ  οὔτε  στὸν  θεσμὸ  τῆς  Ἐκκλησίας  πιστεύουν 

οὔτε  Ἔθνος  παραδέχονται  καί,  γιὰ  νὰ  ἔχουν  τὸ  χουζούρι  τους,  λένε  «ὁ  Ἀπόστολος 

Παῦλος  λέει  νὰ  μὴν  ἐνδιαφέρεσαι  γιὰ  τὰ  πράγματα  τοῦ  κόσμου»,  καὶ  ἔτσι 

ἀδιαφοροῦν! Ἀλλὰ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἄλλο ἐννοοῦσε. Τότε τὰ εἰδωλολατρικὰ ἔθνη 

εἶχαν  ἐξουσία.  Μερικοὶ  ξέκοψαν  ἀπὸ  τὸ  κράτος  καὶ  πίστεψαν  στὸν  Χριστό.  Ἔλεγε 

λοιπὸν  ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σʹ  αὐτοὺς «ἐσεῖς  μὴν ἀσχολῆσθε μὲ  τὰ πράγματα  τοῦ 

κόσμου»,  γιὰ  νὰ  ξεχωρίζουν  ἀπὸ  τὸν  κόσμο,  γιατὶ  ὅλος  ὁ  κόσμος  ἦταν 

εἰδωλολατρικός184.  Ἀπὸ  τὴν  στιγμὴ  ὅμως  ποὺ  ἀνέλαβε  τὴν  ἐξουσία  ὁ  Μέγας 

Κωνσταντῖνος  καὶ  ἐπικράτησε  ὁ Χριστιανισμός,  δημιουργήθηκε  σιγὰ‐σιγὰ  ἡ μεγάλη 

χριστιανικὴ  παράδοση  μὲ  τὶς  Ἐκκλησίες,  τὰ  μοναστήρια,  τὴν  τέχνη,  τὸ  τυπικὸ  τῆς 

λατρείας  κ.λπ.  Ἔχουμε  λοιπὸν  εὐθύνη  νὰ  τὰ  διατηρήσουμε  ὅλα  αὐτὰ  καὶ  νὰ  μὴν 

ἀφήσουμε  τοὺς  ἐχθροὺς  τῆς  Ἐκκλησίας  νὰ  τὰ  διαλύσουν.  Ἔχω  ἀκούσει  καὶ 

Πνευματικοὺς νὰ λένε: «Ἐσεῖς μὴν ἀσχολῆσθε μʹ αὐτά»! Ἂν εἶχαν μεγάλη ἁγιότητα 

καὶ  ἔφθαναν  μὲ  τὴν  προσευχὴ  σὲ  τέτοια  κατάσταση,  ποὺ  νὰ  μὴν  τοὺς  ἐνδιαφέρη 

τίποτε,  νὰ  τοὺς φιλοῦσα  καὶ  τὰ πόδια.  Ἀλλὰ  τώρα ἀδιαφοροῦν,  γιατὶ  θέλουν  νὰ  τὰ 

ἔχουν καλὰ μὲ ὅλους καὶ νὰ καλοπερνοῦν. 

Ἡ  ἀδιαφορία  δὲν  ἐπιτρέπεται  οὔτε  στοὺς  κοσμικούς,  πόσο  μᾶλλον  στοὺς 

πνευματικοὺς ἀνθρώπους. Ἕνας ἄνθρωπος τίμιος, πνευματικός, δὲν πρέπει νὰ κάνη 

τίποτε  μὲ  ἀδιαφορία.  «Ἐπικατάρατος  ὁ  ποιῶν  τὰ  ἔργα  Κυρίου  ἀμελῶς»,  λέει  ὁ 

Προφήτης Ἰερεμίας. 

 

Νὰ ἀναπαύουμε τοὺς ἀνθρώπους πνευματικὰ 

 

Παλιὰ  στοὺς  δέκα  οἱ  ἕξι  ἦταν  θεοφοβούμενοι,  οἱ  δύο  μέτριοι  καὶ  οἱ  δύο 

ἀδιάφοροι,  ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ  εἶχαν μέσα  τους πίστη.  Σήμερα  δὲν  εἶναι  ἔτσι.  Δὲν  ξέρω 

ποῦ  θὰ  πάη  αὐτὴ  ἡ  κατάσταση.  Νὰ  προσπαθήσουμε  τώρα,  ὅσο  μποροῦμε,  νὰ 

βοηθήσουμε  πνευματικὰ  τοὺς  ἀνθρώπους·  ὅπως  ἔγινε  τότε  μὲ  τὸν  κατακλυσμό,  μὲ 

τὴν  κιβωτὸ  τοῦ  Νῶε,  ἔτσι  καὶ  τώρα  νὰ  γλυτώσουν  μερικοί,  νὰ  μὴ  σακατευθοῦν 

πνευματικά. Θέλει πολλὴ προσοχή, πολλὴ διάκριση, νὰ δῆ κανεὶς τὰ πράγματα ἀπὸ 

πολλὲς  πλευρὲς  καὶ  νὰ  ἀναπαύση  τοὺς  ἀνθρώπους. Μήπως  ἐμένα μὲ  ἀναπαύει  νὰ 

μαζεύωνται  οἱ  ἄνθρωποι  ἢ  ἤθελα  νὰ  βλέπω  τόσο  κόσμο;  Ὄχι,  ἀλλὰ  σ᾿  αὐτὴν  τὴν 

κατάσταση ποὺ βρισκόμαστε, θέλουν λίγη βοήθεια οἱ καημένοι οἱ ἄνθρωποι. Ἐγὼ δὲν 

ἔγινα παπᾶς, γιὰ νὰ μὴν ἔχω νὰ κάνω μὲ κόσμο, καὶ τελικὰ περισσότερο ἀσχολοῦμαι 

μὲ τὸν κόσμο. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς ξέρει τὴν διάθεσή μου καὶ μοῦ δίνει περισσότερα ἀπὸ ὅσα 

θὰ μοῦ ἔδινε ἂν ἔκανα αὐτὸ ποὺ μὲ ἀνέπαυε. Πόσες φορὲς παρακαλῶ τὴν Παναγία 

νὰ μοῦ οἰκονομήση ἕναν τόπο μακρινό, ἥσυχο, νὰ μὴ βλέπω, νὰ μὴν ἀκούω τίποτε, νὰ 

κάνω προσευχὴ γιὰ ὅλον τὸν κόσμο, ἀλλὰ δὲν μ᾿ ἀκούει· σὲ ἄλλα τιποτένια μʹ ἀκούει. 

Βλέπω  ὅτι  τώρα  ὁ Θεός,  ὅταν πρόκειται  νὰ  ἔχω  κόσμο,  μὲ  βιδώνει  στὸ  κρεββάτι  μὲ 

κάποια  ἀρρώστια,  γιὰ  νὰ  ξεκουρασθῶ.  Δὲν  μοῦ  δίνει  τὴν  γλυκύτητα  ποὺ  ἔνιωθα 

παλιότερα στὴν προσευχή, γιατὶ δὲν θὰ μποροῦσα νὰ ἀποχωρισθῶ ἀπὸ αὐτήν. Τότε, 

                                                 
184 Πρβ. Β´ Τιμ. 2, 4. 
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ὅταν ἐρχόταν κανεὶς στὸ Καλύβι, ζοριζόμουν νὰ βγῶ ἀπὸ ἐκείνη τὴν κατάσταση τὴν 

πνευματική185. 

Ἐκεῖ στὸ Καλύβι γίνομαι πρόγραμμα τῶν ἀνθρώπων. Διαβάζω μέσα Ψαλτήρι, 

ἀπʹ ἔξω χτυποῦν. Τοὺς λέω «περιμένετε ἕνα τέταρτο» καὶ αὐτοὶ φωνάζουν: «Ἔ, Πάτερ, 

σταμάτα τὴν προσευχή· ὁ Θεὸς δὲν παρεξηγεῖται». Κατάλαβες; Μέχρις ἐκεῖ φθάνουν! 

Δὲν  εἶναι μόνον ποὺ θὰ σταματήσω,  ἀλλὰ ἂν βγῶ,  μετὰ πάει,  τέλειωσε. Ὅ,τι  κάνω 

μέχρι  τότε.  Τὸ  πρωί,  στὶς  ἑξήμισι–ἑπτὰ  ἡ  ὥρα  πρέπει  νὰ  ἔχω  τελειώσει  καὶ  τὸν 

Ἑσπερινό,  γιὰ  νὰ  εἶμαι  σίγουρος.  «Φῶς...  πρωϊνὸν  ἁγίας  δόξης»!  Τὴν  ὥρα  ποὺ 

τελειώνετε ἐσεῖς τὸν Ὄρθρο, ἐγὼ ἔχω τελειώσει καὶ τὰ κομποσχοίνια τοῦ Ἑσπερινοῦ. 

Ἂν προλάβω νὰ πάρω ἀντίδωρο τὸ πρωί, καλά· μετὰ οὔτε τσάι· γίνομαι πτῶμα, πέφτω 

κάτω.  Ἀκόμη  καὶ  τὸ  Πάσχα,  τὴν  Διακαινήσιμο,  εἶχα  κάνει  ἐνάτες,  τριήμερα186. 

Μπορεῖς–δὲν μπορεῖς, πρέπει νὰ μπορῆς. Μιὰ μέρα, δὲν ξέρω τί ἐμπόδια εἶχε ὁ κόσμος 

–  ἴσως  εἶχε  φουρτούνα  ἡ  θάλασσα  καὶ  δὲν  εἶχε  καράβι  –  καὶ  δὲν  ἦρθε  κανεὶς  στὸ 

Καλύβι.  Πά,  πά,  ἔζησα  μιὰ  σιναΐτικη  μέρα,  ὅπως  τότε  στὴν  σπηλιὰ  τῆς  Ἁγίας 

Ἐπιστήμης187!  Ὅταν  ἡ  θάλασσα  ἔχη  φουρτούνα,  ἐγὼ  ἔχω  μπουνάτσα·  ὅταν  ἔχη 

μπουνάτσα, τότε ἔχω φουρτούνα. 

Ἔχω  βέβαια  τὴν  δυνατότητα  νὰ  πάω  κάπου  νὰ  ἡσυχάσω.  Ξέρετε  πόσοι  μοῦ 

ἔχουν  πεῖ  νὰ  μοῦ  κάνουν  τὰ  ἔξοδα,  γιὰ  νὰ  πάω  στὴν  Καλιφόρνια,  στὸν  Καναδᾶ; 

«Ἔχουμε Ἡσυχαστήριο, λένε, νὰ ᾿ρθῆς». Ἂν βρεθῶ σὲ ἄγνωστο τόπο, θὰ εἶναι σὰν νὰ 

βρίσκωμαι  στὸν Παράδεισο.  Δὲν  θὰ μὲ  ξέρη  κανείς,  θὰ  ἔχω  τὸ πρόγραμμά μου,  θὰ 

ζήσω  καλογερικά,  ὅπως  θέλω.  Βλέπεις  ὅμως,  ὅταν  τελειώνη  ὁ  πόλεμος,  τότε 

ἀπολύεται  κανείς.  Τώρα  ἔχουμε πόλεμο,  πνευματικὸ πόλεμο. Πρέπει  νὰ  εἶμαι  στὴν 

πρώτη  γραμμή.  Τί  μαρξιστὲς  ὑπάρχουν,  τί  μασόνοι,  τί  σατανιστὲς  καὶ  τόσοι  ἄλλοι! 

Πόσοι  δαιμονισμένοι,  πόσοι  ἀναρχικοί,  πόσοι  πλανεμένοι  ἔρχονται,  γιὰ  νὰ  τοὺς 

ἐπισφραγίσω  τὴν  πλάνη  τους!  Καὶ  πόσους  μοῦ  τοὺς  στέλνουν,  χωρὶς  νὰ  τοὺς 

προβληματίσουν, ἄλλοι γιὰ νὰ τοὺς ξεφορτωθοῦν, ἄλλοι γιὰ νὰ μὴ βγάλουν αὐτοὶ τὸ 

φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα... Νὰ ξέρατε πόσο στριμώχνομαι καὶ ἀπὸ πόσες μεριές! Πίκρα τὸ 

στόμα  μου  ἀπὸ  τὸν  πόνο  τῶν  ἀνθρώπων.  Μέσα  μου  ὅμως  νιώθω  παρηγοριά.  Ἂν 

φύγω,  τὸ  θεωρῶ  σὰν  νὰ  φεύγω  ἀπὸ  τὴν  πρώτη  γραμμή,  σὰν  νὰ  ὀπισθοχωρῶ.  Τὸ 

θεωρῶ προδοσία. Ἔτσι τὸ νιώθω. Μήπως ξεκίνησα γιὰ τέτοια πράγματα ἢ ξεκίνησα 

γιὰ νὰ βοηθάω μοναστήρια;  Γιὰ ἀλλοῦ ξεκίνησα καὶ ἀλλοῦ βρέθηκα,  καὶ  τώρα πῶς 

παλεύω! Καὶ βλέπεις, ὁ ἄλλος δὲν μιλάει. Δὲν πάει νὰ διαλύσουν τὴν Ἐκκλησία; «Δὲν 

                                                 
185  Ὁ  Γέροντας  μετὰ  ἀπὸ  μιὰ  ἔντονη  πνευματικὴ  κατάσταση  ποὺ  ἔζησε  –  ἔνιωθε  νὰ 

λειώνη ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο σὰν τὴν λαμπάδα ποὺ βρίσκεται σὲ 

θερμὸ χῶρο –  ἔλαβε  τὴν πληροφορία ὅτι  δὲν πρέπει  νὰ ἀρνηθῆ  τὴν βοήθειά  του πρὸς  τοὺς 

ἀνθρώπους. Ἀπὸ τότε  διέθετε  τὴν ἡμέρα στοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸν  ἐπισκέπτονταν καὶ  τὴν 

νύχτα  προσευχόταν  γιὰ  τὰ  ποικίλα  προβλήματα  τοῦ  κόσμου.  Ὅταν  ὅμως  τὸ  πλῆθος  τῶν 

προσκυνητῶν αὐξήθηκε κατὰ πολύ, εἶχε τὸν λογισμὸ νὰ ἀπομακρυνθῆ σὲ ἄγνωστο τόπο, γιὰ 

νὰ διαθέτη ὅλον τὸν χρόνο του στὴν προσευχή. Τότε γιὰ δεύτερη φορὰ εἶχε πληροφορία νὰ 

παραμείνη στὸ Κελλί του, στὴν «Παναγούδα», καὶ νὰ ἀναπαύη τὸν κόσμο. 
186  Ἀποχὴ  ἀπὸ  φαγητὸ  καὶ  νερὸ  μέχρι  τὴν  ἐνάτη  ὥρα  βυζαντινὴ  (3  μ.μ.)  ἢ  γιὰ  τρεῖς 

ἡμέρες. 
187  Ὁ  Γέροντας  ἀσκήτεψε  στὸ  Σινᾶ,  στὸ  ἀσκητήριο  τῆς  Ἁγίας  Ἐπιστήμης,  τὰ  χρόνια 

1962‐1964. 
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πειράζει!», λέει. Πηγαίνει καὶ μὲ τὸν ἕναν καὶ μὲ τὸν ἄλλον, ἀρκεῖ νὰ βολευτῆ. Τί νὰ 

βολευτῆ! Αὐτὸν τὸν βολεύει ὁ διάβολος τελικά. Αὐτὰ εἶναι ἄτιμα πράγματα. Ἂν ἤθελα 

ἐγὼ  νὰ  κάνω  αὐτὸ  ποὺ  μὲ  εὐχαριστεῖ,  οὔ,  ξέρετε  πόσο  εὔκολο  ἦταν;  Σκοπὸς  ὅμως 

εἶναι  νὰ  κάνω  ὄχι  αὐτὸ  ποὺ  βολεύει  ἐμένα,  ἀλλὰ  αὐτὸ  ποὺ  βολεύει  τὸν  ἄλλον.  Ἂν 

σκεφτόμουν πῶς νὰ βολευτῶ ἐγώ, ἔχω τὴν δυνατότητα νὰ βολευτῶ σὲ πολλὲς μεριές. 

Γιὰ νὰ περάσης ὅμως στὴν βουλὴ τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ γίνης «βουλευτὴς» τοῦ Θεοῦ, 

ὄχι «βολευτὴς» τοῦ ἑαυτοῦ σου. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

 

«Ὁ τρόπος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἀγάπη· 

διαφέρει ἀπὸ τὸν τρόπο τῶν νομικῶν. 

Ἡ Ἐκκλησία βλέπει τὰ πάντα μὲ μακροθυμία 

καὶ κοιτάζει νὰ βοηθήση τὸν καθέναν, 

ὅ,τι καὶ ἂν ἔχη κάνει, 

ὅσο ἁμαρτωλὸς καὶ ἂν εἶναι». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ἡ γενιὰ τῆς ἀδιαφορίας 

 

Ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὸν Θεὸ φέρνει τὴν ἀδιαφορία καὶ γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα 

 

 – Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀκούγεται; 

 – Ἀεροπλάνο, Γέροντα! 

 – Κλεῖσε τὸ παράθυρο, μὴν μπῆ μέσα! Ἔτσι ποὺ παλάβωσε ὁ κόσμος, καὶ αὐτὸ 

σιγὰ‐σιγὰ μπορεῖ νὰ γίνη!... Ἔχουν διαλυθῆ ὅλα, οἰκογένεια, παιδεία, ὑπηρεσίες... Ἄ, 

δὲν τοὺς καίγεται καρφί! Τίποτε δὲν ἔχουν μέσα τους... 

 – Γέροντα, ποιός φταίει ποὺ φθάσαμε σ᾿ αὐτὴν τὴν κατάσταση; 

 – Μιλάω γενικά· θέλω νὰ πῶ, μέχρι ποῦ ἔχει φθάσει ἡ ἀδιαφορία! Πήγαινε σὲ 

μιὰ σχολὴ καὶ θὰ δῆς· ἂν λ.χ. χτυποῦν τὰ παράθυρα ἀπὸ τὸν ἀέρα, ζήτημα νὰ βρεθῆ 

ἕνα παιδὶ νὰ τὰ κλείση, γιὰ νὰ μὴ σπάσουν. Ἄλλα θὰ χαζεύουν, ἄλλα θὰ κοιτάζουν 

πῶς χτυποῦν, ἄλλα θὰ περνοῦν ἀπὸ ᾿κεῖ σὰν νὰ μὴ συμβαίνη τίποτε. Ἀδιαφορία! Μοῦ 

ἔλεγε ἕνας ἀξιωματικὸς ποὺ ἦταν ὑπεύθυνος στὶς ἀποθῆκες: «Τρομάζω νὰ βρῶ ἕναν 

στρατιώτη σωστό, νὰ τὸν βάλω φρουρὸ στὴν ἀποθήκη πετρελαίων, γιὰ νὰ μὴ βάλουν 

οἱ ἄλλοι καμμιὰ φωτιὰ ἢ ὁ ἴδιος μὴν πετάξη κανένα τσιγάρο ἀπρόσεκτα». 

Ὑπάρχει ἕνα πνεῦμα χλιαρό, καθόλου ἀνδρισμός. Χαλάσαμε τελείως! Πῶς μᾶς 

ἀνέχεται ὁ Θεός! Παλιὰ τί ἀξιοπρέπεια ὑπῆρχε! Τί φιλότιμο! Στὸν πόλεμο τοῦ ᾿40, στὰ 

σύνορα, οἱ Ἰταλοὶ εἶχαν πότε‐πότε κάποια ἐπικοινωνία μὲ τοὺς Ἕλληνες φρουροὺς καὶ 

ἔκαναν καμμιὰ ἐπίσκεψη στὸ ἑλληνικὸ φυλάκιο. Καὶ νὰ δῆτε τί φιλότιμο οἱ Ἕλληνες! 

Μιὰ φορὰ ποὺ πῆγαν  οἱ  Ἰταλοὶ  στὸ  ἑλληνικὸ φυλάκιο,  οἱ Ἕλληνες  ἔβαλαν  νὰ  τοὺς 

φτιάξουν  καφέ.  Βγάζει  τότε  μπροστά  τους  ἕνας  Ἕλληνας  ἀξιωματικὸς  ἕνα  μάτσο 

χρήματα, πενηντάρικα, ἑκατοστάρικα – καὶ εἶχαν ἀξία τότε αὐτὰ τὰ χρήματα – καὶ τὰ 

ρίχνει γιὰ προσάναμμα στὴν φωτιά, γιὰ νὰ δείξη στοὺς Ἰταλοὺς ὅτι εἶναι πλούσιο τὸ 

ἑλληνικὸ κράτος! Οἱ Ἰταλοὶ τὰ ἔχασαν. Βλέπετε θυσία! 

Σήμερα μπῆκε καὶ σʹ ἐμᾶς τὸ πνεῦμα ποὺ συναντάει κανεὶς στὰ κομμουνιστικὰ 

κράτη. Στὴν Ρωσία, παρόλο ποὺ φέτος1  εἶχαν σοδειά,  ξέρετε τί πεῖνα θὰ ἔχουν; Δὲν 

θέρισαν  τὸ  σιτάρι  στὸν  καιρό  του·  πῆγαν  τὸ  φθινόπωρο  νὰ  θερίσουν.  Θερίζουν  τὸ 

φθινόπωρο; Ἂν δὲν εἶναι δικό τους, πῶς νὰ τὸ πονέσουν καὶ νὰ πᾶνε νὰ τὸ θερίσουν; 

Ἡ  ζωή  τους  εἶναι  μιὰ  ἀγγαρεία.  Δὲν  ἔχουν  τὸν  ζῆλο  νὰ  δημιουργήσουν  κάτι,  γιατὶ 

τόσα χρόνια δὲν δημιουργοῦσαν. Μὲ αὐτὸ τὸ ρέμπελο πνεῦμα ποὺ μπῆκε, μὲ αὐτὴν 

τὴν ἀδιαφορία,  πάει,  βούλιαξε  ὅλο  τὸ  κράτος.  Βρέχει  καὶ  εἶναι ἁπλωμένο  τὸ σιτάρι; 

Δὲν τοὺς νοιάζει. Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ φύγουν; Φεύγουν. Τὸ  παίρνει τὸ σιτάρι ἡ βροχή. Τὴν 

ἄλλη μέρα θὰ πᾶνε στὴν ὥρα τους νὰ μαζέψουν ὅσο ἔμεινε! Ὅταν ὅμως εἶναι δικό σου 

τὸ  σιτάρι  καὶ  τὸ  ἔχης  ἁπλωμένο  στὸ  ἁλώνι,  ἂν  βρέξη,  τὸ  ἀφήνεις  νὰ  χαθῆ;  Δὲν  θὰ 

κοιμηθῆς, γιὰ νὰ τὸ σώσης. Καὶ νιώθεις χαρά, ἀγαλλίαση ἀπὸ τὴν κούραση. 

Ἡ ἀδιαφορία γιὰ  τὸν Θεὸ φέρνει  τὴν ἀδιαφορία  καὶ  γιὰ  ὅλα  τὰ ἄλλα· φέρνει 

τὴν ἀποσύνθεση. Ἡ πίστη στὸν Θεὸ εἶναι μεγάλη ὑπόθεση. Λατρεύει ὁ ἄνθρωπος τὸν 

Θεὸ  καὶ  ὕστερα ἀγαπάει  καὶ  τοὺς  γονεῖς  του,  τὸ  σπίτι  του,  τοὺς  συγγενεῖς  του,  τὴν 

δουλειά του,  τὸ χωριό του,  τὸν νομό του,  τὸ κράτος του,  τὴν πατρίδα του. Ἕνας ποὺ 

δὲν ἀγαπάει τὸν Θεό, τὴν οἰκογένειά του, δὲν ἀγαπάει τίποτε· καὶ φυσικὰ δὲν ἀγαπάει 

                                                 
1 Εἰπώθηκε τὸ 1990. 
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οὔτε τὴν πατρίδα του, γιατὶ καὶ ἡ πατρίδα εἶναι μιὰ μεγάλη οἰκογένεια. Θέλω νὰ πῶ, 

ὅλα ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾶνε. Δὲν πιστεύει ὁ ἄνθρωπος στὸν Θεό, καὶ μετὰ οὔτε γονεῖς οὔτε 

οἰκογένεια  οὔτε  χωριὸ  οὔτε  πατρίδα  ὑπολογίζει.  Καὶ  αὐτὰ  εἶναι  ποὺ  πᾶνε  τώρα  νὰ 

διαλύσουν,  γιʹ  αὐτὸ  δημιουργοῦν  μιὰ  κατάσταση  ρεμπελιό.  Μοῦ  ἔγραφε  ἕνας 

ἀστυνομικός: «Δὲν μπόρεσα νὰ  ἔρθω,  γιατὶ μοῦ  ἔπεσε πολλὴ  δουλειά. Μείναμε  δύο 

στὴν  περιοχή,  ἐνῶ  ἔπρεπε  νὰ  εἴμαστε  ὀκτώ».  Ἀκοῦς  πράγματα;  Ἀντὶ  τώρα  νὰ 

προσθέσουν ἄλλους δύο, ἀφήνουν μόνο δύο! 

Εὐτυχῶς ὑπάρχουν καὶ ἐξαιρέσεις. Ἦρθε μιὰ φορὰ ἕνας πατέρας καὶ μοῦ λέει: 

«Κάνε προσευχὴ γιὰ  τὸν   Ἄγγελο,  γιατὶ θὰ  τὸν σκοτώσουν».  Τὸν ἤξερα τὸν γιό  του 

ἀπὸ  μικρὸ  παιδί.  Τότε  ὑπηρετοῦσε  τὴν  θητεία  του.  «Γιατί,  τοῦ  λέω,  τί  συμβαίνει;». 

«Πῆγε  μιὰ  φορά,  μοῦ  λέει,  καὶ  βρῆκε  τοὺς  ἄλλους  νὰ  παίζουν  χαρτιά,  ἐνῶ  εἶχαν 

ὑπηρεσία. Τοὺς ἔκανε παρατήρηση· δὲν τὸν ἄκουσαν. Τοὺς ἔκανε μετὰ ἀναφορά, καὶ 

ἕνας ἀπὸ ἐκείνους τὸν ἀπείλησε ὅτι θὰ τὸν σκοτώση». «Κοίταξε, τοῦ λέω, γιὰ νὰ τὸν 

σκοτώσουν,  δὲν  τὸν σκοτώνουν. Ἐγὼ θὰ κάνω προσευχή,  γιὰ νὰ μὴν περάσουν  τὸν 

Ἄγγελο στρατοδικεῖο, ποὺ δὲν ἔπαιζε καὶ αὐτὸς χαρτιά...»! 

Ἔμαθα καὶ κάτι ἄλλο καὶ εἶπα: «Δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν ἀκόμη Ἕλληνες ποὺ 

πονοῦν  γιὰ  τὴν  πατρίδα».  Ἕνας  ἀεροπόρος,  ἐπειδὴ  εἶχαν  παραβιάσει  τὰ  σύνορα 

τουρκικὰ  ἀεροπλάνα,  ἔκανε  προσπάθεια  νὰ  τὰ  προσπεράση  λίγο,  γιὰ  νὰ  βγάλη 

φωτογραφία καὶ νὰ ἀποδείξη ὅτι παραβίασαν τὰ σύνορα. «Παράτησέ το», τοῦ φώναζε 

ὁ ἄλλος ἀπὸ τὸν ἀσύρματο, ἀλλὰ ἐκεῖνος ἐπέμενε, προσπαθοῦσε... Ὁ Τοῦρκος ἐν τῷ 

μεταξὺ εἶχε μεγαλύτερο ἀεροπλάνο καὶ ἔτρεχε πιὸ πολὺ καὶ τὸ πήγαινε πιὸ χαμηλά, 

μέχρι ποὺ ὁ Ἕλληνας, ὁ καημένος, βούλιαξε στὴν θάλασσα! Καὶ εἶναι ἄλλοι ποὺ μόνο 

βόλτες κάνουν μὲ τὸ ἀεροπλάνο! Πόσο διαφέρει δηλαδή! 

Χρειάζεται νὰ μπῆ κανεὶς στὸ νόημα, νὰ αἰσθανθῆ τὸ καλὸ ὡς ἀνάγκη, ἀλλιῶς 

εἶναι  ἕνα  ρέμπελο  πράγμα.  Ἄντε  τώρα  νὰ  βάλης  κάποιον  ἀγγαρεία  νὰ  πάη  νὰ 

πολεμήση! Θὰ κοιτάη νὰ φύγη ἀπὸ ᾿δῶ, νὰ γλυτώση ἀπὸ ᾿κεῖ. Ὅταν καταλάβη ὅμως 

τί κακὸ θὰ κάνη ὁ ἐχθρός, πάει ἐθελοντὴς μετά. 

 

Σήμερα οἱ ἄνθρωποι γυρίζουν γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους 

 

Παλιὰ στὴν πατρίδα μου, στὰ Φάρασα, ἔλεγαν: «Ἂν ἔχης καμμιὰ δουλειά, μὴν 

τὴν ἀφήνης γιὰ αὔριο. Ἂν ἔχης καλὸ φαγητό, ἄσʹ το γιὰ αὔριο, μήπως ἔρθη κανένας 

μουσαφίρης».  Τώρα  σκέφτονται:  «Νὰ  ἀφήσουμε  τὴν  δουλειά,  μήπως  ἔρθη  κανεὶς 

αὔριο καὶ μᾶς βοηθήση. Τὸ καλὸ φαγητό, ἂς τὸ φᾶμε ἐμεῖς ἀπόψε!». Οἱ περισσότεροι 

σήμερα  γυρίζουν  γύρω  ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό  τους. Μόνον  τὸν  ἑαυτό  τους  σκέφτονται.  Ἂς 

ὑποθέσουμε ὅτι βρέχει,  γίνεται κατακλυσμός. Θὰ δῆτε,  οἱ περισσότερες ἀπὸ σᾶς θὰ 

σκεφθοῦν μήπως ἔχουν ροῦχα ἁπλωμένα, νὰ πᾶνε νὰ τὰ μαζέψουν. Κακὸ δὲν εἶναι 

αὐτό, ἀλλὰ δὲν θὰ πᾶνε πιὸ πέρα.  Τὰ ροῦχα καὶ νὰ βραχοῦν, πάλι θὰ στεγνώσουν. 

Αὐτοὶ  ὅμως ποὺ ἁλωνίζουν  τί  θὰ  γίνουν; Πονᾶτε  γιʹ  αὐτούς,  γιὰ  νὰ  κάνετε  καμμιὰ 

εὐχή;  Ἢ  πέφτουν  κεραυνοί·  ζήτημα  πέντε‐ἕξι  ψυχὲς  νὰ  θυμηθοῦν  τοὺς  καημένους 

τοὺς γεωργοὺς ἢ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν θερμοκήπια. Δὲν σκέφτεται δηλαδὴ τὸν ἄλλον ὁ 

ἄνθρωπος, δὲν βγαίνει ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ γυρίζει συνέχεια γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό 

του. Ὅταν ὅμως γυρίζη γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, κέντρο ἔχει τὸν ἑαυτό του· δὲν ἔχει 

τὸν Χριστό. Εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν ἄξονα ποὺ εἶναι ὁ Χριστός. Γιὰ νὰ φθάση νὰ σκέφτεται 
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τὸν  ἄλλον,  πρέπει  ὁ  νοῦς  του  πρῶτα  νὰ  εἶναι  στὸν  Χριστό.  Τότε  σκέφτεται  καὶ  τὸν 

πλησίον  καὶ  μετὰ  σκέφτεται  καὶ  τὰ  ζῶα  καὶ  ὅλη  τὴν  φύση.  Ἔχει  τὸν  σταθμό  του 

ἀνοιχτὸ καί, μόλις πάρη τὸ μήνυμα, τρέχει νὰ βοηθήση. Ἂν ὁ νοῦς του δὲν εἶναι στὸν 

Χριστό,  δὲν  δουλεύει  ἡ  καρδιά  του,  γι᾿  αὐτὸ  δὲν  ἀγαπάει  οὔτε  τὸν  Χριστὸ  οὔτε  τὸν 

συνάνθρωπό  του,  πόσο  μᾶλλον  τὴν  φύση,  τὰ  ζῶα,  τὰ  δένδρα,  τὰ  φυτά.  Ἔτσι  ὅπως 

κινεῖσθε, ποῦ νὰ φθάσετε στὸ σημεῖο νὰ ἔχετε ἐπικοινωνία μὲ τὰ ζῶα, μὲ τὰ πουλιά! 

Ἂν πέση κανένα πουλὶ ἀπὸ τὴν σκεπή, θὰ τὸ ταΐσετε. Ἂν δὲν πέση ἀπὸ τὴν σκεπή, δὲν 

σκέφτεσθε νὰ τὸ ταΐσετε. Ἐγὼ βλέπω τὰ πουλιά· λέω «θέλουν τάισμα, τὰ καημένα»· 

ρίχνω ψίχουλα κ.λπ., βάζω καὶ νεράκι νὰ πιοῦν. Βλέπω ἄρρωστα κλαδιὰ στὰ δένδρα· 

ἀμέσως σκέφτομαι νὰ τὰ κόψω, γιὰ νὰ μὴν κολλήσουν καὶ τὰ ἄλλα. Ἢ χτυπάει μιὰ 

πόρτα,  ἕνα  παράθυρο,  πάει  ἐκεῖ  ὁ  νοῦς  μου.  Θὰ  ξεχάσω  τὸν  ἑαυτό  μου,  ἂν  μοῦ 

χρειάζεται κάτι, ἀλλὰ θὰ κοιτάξω τὴν πόρτα, τὸ παράθυρο, νὰ μὴ σπάση, νὰ μὴ γίνη 

καμμιὰ  ζημιά.  Παρεμπιπτόντως  σκέφτομαι  γιὰ  μένα.  Καὶ  ἂν  κανεὶς  σκέφτεται  καὶ 

πονάη γιὰ τὰ δημιουργήματα, πόσο μᾶλλον θὰ σκέφτεται τὸν Δημιουργό τους! Ἂν δὲν 

κινῆται ἔτσι ὁ ἄνθρωπος, πῶς νὰ συντονισθῆ μὲ τὸν Θεό; 

Ἔπειτα, καὶ ὅταν βγαίνετε ἔξω, ρίξτε καμμιὰ ματιὰ γύρω. Μπορεῖ κάποιος ἔστω 

καὶ  ἀπὸ  ἀπροσεξία  ἢ  ἀπὸ  κακότητα  –  εὔχομαι  κανεὶς  νὰ  μὴν  κάνη  κακὸ  –  κάτι  νὰ 

πετάξη καὶ νὰ βάλη φωτιά· γιʹ αὐτὸ ρίξτε μιὰ ματιά. Καὶ αὐτὸ στὰ πνευματικὰ ἀνήκει, 

γιατὶ  καὶ  αὐτὸ  τὸ  βλέμμα  ἔχει  ἀγάπη.  Ἐγὼ  βγαίνω  ἔξω  ἀπὸ  τὸ  Καλύβι,  ρίχνω  μιὰ 

ματιὰ πρὸς τὰ κάτω, μιὰ ματιὰ πρὸς τὴν σκεπή, νὰ δῶ μήπως μυρίζει καμένο. Ἄλλο 

ἂν ἔχης τέτοια πίστη πώς, ἂν πιάση φωτιὰ καὶ κάνης προσευχή, θὰ σβήση ἡ φωτιά. 

Διαφορετικά,  πρέπει  νὰ  ἐνεργήσης. Ἤ,  ὅταν  ἀκούω  κρότο,  προσέχω  νὰ  δῶ  τί  εἶναι· 

πυροβόλο; ἄσκηση κάνουν; φουρνέλλο; Ἕνα καὶ ἕνα ὁ νοῦς μου πηγαίνει ἐκεῖ, γιὰ νὰ 

κάνω  κομποσχοίνι.  Ὅποιος  ἀδιαφορεῖ  γιὰ  τὸν  ἑαυτό  του,  ἀπὸ  ἀγάπη  πρὸς  τοὺς 

ἄλλους,  τὸ  μεγάλο  ἐνδιαφέρον  τοῦ  Θεοῦ  βρίσκεται  μαζί  του,  καὶ  ὅλοι  οἱ  ἄνθρωποι 

ἐνδιαφέρονται γιʹ αὐτόν. 

Ἀλλὰ ἡ σημερινὴ γενιὰ εἶναι ἡ γενιὰ τῆς ἀδιαφορίας! Οἱ περισσότεροι μόνο γιὰ 

παρελάσεις  εἶναι!  Μὴν  τοὺς  πῆς,  ἂν  συμβῆ  κάτι,  νὰ  ἀμυνθοῦν!  Τώρα  ὅμως  καὶ 

παρελάσεις  δὲν  θέλουν!  Παλιότερα  πήγαιναν  στὶς  παρελάσεις,  ἄκουγαν  καὶ  ἕνα 

ἐμβατήριο,  κάτι  μέσα  τους  σκιρτοῦσε!  Σήμερα  ὑπάρχει  ἕνα  ρεμπελιὸ  σὲ  μᾶς  τοὺς 

Ἕλληνες. Βέβαια ἄλλοι λαοὶ εἶναι ἀκόμη χειρότερα, γιατὶ δὲν ἔχουν ἰδανικά. Βλέπεις, 

οἱ Ἕλληνες μπορεῖ νὰ ἔχουν ἕνα σωρὸ κουσούρια, ἀλλὰ ἔχουν καὶ ἕνα δῶρο ἀπὸ τὸν 

Θεό,  τὸ  φιλότιμο  καὶ  τὴν  λεβεντιά·  ὅλα  τὰ  πανηγυρίζουν.  Οἱ  ἄλλοι  λαοὶ  οὔτε  στὰ 

λεξικά τους δὲν ἔχουν αὐτὲς τὶς λέξεις. 

 

Ἔχουμε εὐθύνη2 

 

Εἶχε ἔρθει στὸ Καλύβι ἕνας ἄθεος μέχρι τὸ κόκκαλο.   Ἀφοῦ εἶπε διάφορα, μετὰ 

μοῦ λέει: «Ἐγὼ εἶμαι εἰκονομάχος». Ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν πίστευε τίποτε, ὕστερα ἔλεγε ὅτι 

εἶναι εἰκονομάχος. «Βρὲ ἀθεόφοβε, τοῦ λέω, ἐσὺ ἀφοῦ δὲν πιστεύεις σὲ τίποτε, τί μοῦ 

                                                 
2 Εἰπώθηκαν το 1992. 
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λὲς ὅτι εἶσαι εἰκονομάχος; Τότε, τὸν καιρὸ τῆς Εἰκονομαχίας3, μερικοὶ Χριστιανοὶ ἀπὸ 

ὑπερβολικὸ ζῆλο ἔπεσαν σὲ πλάνη, ἔφθασαν στὴν ἄλλη ἄκρη, καὶ μετὰ ἡ Ἐκκλησία 

τοποθέτησε  τὸ θέμα·  δὲν  εἶναι  ὅτι  δὲν πίστευαν».Ὑποστήριζε  ἐν  τῷ μεταξὺ ὅλη  τὴν 

σημερινὴ κατάσταση. Μαλώσαμε ἐκεῖ πέρα. «Καλά, τοῦ λέω, κατάσταση εἶναι αὐτή; 

Δικαστικοὶ  νὰ φοβοῦνται νὰ δικάσουν,  νὰ κάνουν μηνύσεις γιὰ  ἐγκληματίες καὶ  νὰ 

τοὺς ἀπειλοῦν ὁ ἕνας καὶ ὁ ἄλλος καὶ νὰ ἀναγκάζωνται νὰ τὶς ἀποσύρουν; Καὶ τελικὰ 

ποιοί  κυβερνοῦν;  Σὲ  ἀναπαύει  αὐτὴ  ἡ  κατάσταση;  Ὑποστηρίζεις  αὐτούς;  Ἐσὺ  εἶσαι 

ἐγκληματίας. Γι᾿ αὐτὸ ἦρθες; Ἄντε, φύγε ἀπὸ ἐδῶ!». Τὸν ἔδιωξα. 

 – Γέροντα, δὲν φοβᾶστε ἔτσι ποὺ μιλᾶτε; 

 – Τί νὰ φοβηθῶ; Τὸν τάφο μου τὸν ἔχω ἀνοίξει. Ἂν δὲν τὸν εἶχα ἀνοίξει, θὰ μὲ 

ἀπασχολοῦσε ποὺ θὰ κουραζόταν ὁ ἄλλος νὰ σκάψη. Τώρα θὰ χρειασθῆ νὰ ρίξη μόνο 

λίγους τενεκέδες χῶμα... 

Ἔχω ὑπ᾿ ὄψιν μου  ἕναν ἄλλον ἄθεο,  ἕναν βλάσφημο, ποὺ  τὸν ἀφήνουν στὴν 

τηλεόραση καὶ μιλάει,  ἐνῶ  ἔχει πεῖ  τὰ πιὸ  βλάσφημα λόγια γιὰ  τὸν Χριστὸ  καὶ  τὴν 

Παναγία. Δὲν παίρνει καὶ ἡ Ἐκκλησία μιὰ θέση νὰ ἀφορίση μερικούς. Αὐτοὺς ἔπρεπε 

νὰ τοὺς ἀφορίζη ἡ Ἐκκλησία. Λυποῦνται τὸν ἀφορισμό! 

 – Γέροντα, τί θὰ καταλάβουν μὲ τὸν ἀφορισμό, ἀφοῦ τίποτε δὲν παραδέχονται; 

 – Τοὐλάχιστον νὰ φανῆ ὅτι ἡ Ἐκκλησία παίρνει μιὰ θέση. 

 – Ἡ σιωπή της, Γέροντα, εἶναι σὰν νὰ τὰ ἀναγνωρίζη; 

 – Ναί. Ἔγραψε ἕνας κάτι βλάσφημα γιὰ τὴν Παναγία καὶ κανεὶς δὲν μίλησε. 

Λέω σὲ  κάποιον: «Δὲν  εἶδες  τί  γράφει  ἐκεῖνος;».  «Ἔ,  τί  νὰ  τοὺς  κάνης,  μοῦ  λέει. Θὰ 

λερωθῆς, ἂν ἀσχοληθῆς μαζί τους». Φοβοῦνται νὰ μιλήσουν. 

 – Τί εἶχε νὰ φοβηθῆ, Γέροντα; 

 – Νὰ μὴ γράψουν τίποτε γι᾿ αὐτὸν καὶ ἐκτεθῆ, καὶ ἀνέχεται νὰ βλασφημῆται ἡ 

Παναγία! Νὰ μὴ θέλουμε νὰ βγάλη ὁ ἄλλος  τὸ φίδι ἀπὸ  τὴν  τρύπα,  γιὰ νὰ  ἔχουμε 

ἐμεῖς  τὴν  ἡσυχία  μας.  Αὐτὸ  εἶναι  ἔλλειψη  ἀγάπης. Ὕστερα  ἀρχίζει  ὁ  ἄνθρωπος  νὰ 

κινῆται ἀπὸ συμφέρον. Γιʹ αὐτὸ βλέπεις ἕνα πνεῦμα σήμερα: «Μὲ τὸν τάδε νὰ ἔχουμε 

σχέσεις, γιὰ νὰ μᾶς λέη καλὰ λόγια. Μὲ τὸν ἄλλο νὰ τὰ ἔχουμε καλά, γιὰ νὰ μὴ μᾶς 

διασύρη  κ.λπ.  Νὰ  μὴ  μᾶς  πάρουν  γιὰ  κορόιδα,  νὰ  μὴ  γίνουμε  θύματα».  Ἄλλος 

ἀδιαφορεῖ καὶ δὲν μιλάει. «Νὰ μὴ μιλήσω, λέει, γιὰ νὰ μὴ μὲ γράψουν οἱ ἐφημερίδες». 

Οἱ περισσότεροι δηλαδὴ εἶναι τελείως ἀδιάφοροι. Τώρα ἄρχισε λίγο κάτι νὰ γίνεται. 

Τόσον  καιρὸ  δὲν  ἔγραφε  κανένας  τίποτα.  Εἶχα  βάλει  τὶς φωνὲς πρὶν ἀπὸ  χρόνια  σὲ 

κάποιον στὸ Ἅγιον Ὄρος. «Πολὺ πατριωτισμὸ ἔχεις», μοῦ λέει. Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ 

ἦρθε καὶ μὲ βρῆκε: «Ὅλα τὰ διέλυσαν, μοῦ λέει, οἰκογένεια, παιδεία...». Τοῦ λέω καὶ 

ἐγὼ μὲ τὴν σειρά μου: «Πολὺ πατριωτισμὸ ἔχεις!». 

Ὅλη αὐτὴ ἡ κατάσταση ἔχει κάνει ἕνα κακὸ καὶ ἕνα καλό. Τὸ κακὸ εἶναι ὅτι καὶ 

ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν κάτι μέσα τους, ἄρχισαν νὰ ἀδιαφοροῦν, γιατὶ λένε: «Ἐγὼ θὰ σιάξω 

τὴν  κατάσταση;».  Τὸ  καλὸ  εἶναι  ὅτι  πολλοὶ  ἄρχισαν  νὰ  προβληματίζωνται  καὶ  νὰ 

                                                 
3 Εἰκονομάχοι ὀνομάζονταν οἱ Χριστιανοὶ οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνταν τὴν ἀπόδοση τιμῆς στὶς 

εἰκόνες. Ἡ  εἰκονομαχία συνετάραξε  ἐπὶ  ἕνα αἰώνα καὶ πλέον  τὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία 

(726–843) καὶ ἔληξε ἀρχικὰ μὲ τὴν Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ 787, ἡ ὁποία τὴν καταδίκασε ὡς 

αἵρεση.  Τὴν  ἀναζωπύρωση  τῆς  εἰκονομαχίας  ἀπὸ  τὸν Λέοντα  Ε´  τὸν Ἀρμένιο  κατέπαυσε  ὁ 

Πατριάρχης Μεθόδιος τὸ 843. 
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ἀλλάζουν. Μερικοὶ ἔρχονται καὶ μὲ βρίσκουν καὶ προσπαθοῦν νὰ δικαιολογήσουν ἕνα 

κακὸ ποὺ ἔκαναν προηγουμένως, γιατὶ ἔχουν προβληματισθῆ. 

 – Δηλαδή, Γέροντα, πρέπει πάντα νὰ ὁμολογοῦμε τὸ «πιστεύω» μας; 

 –  Χρειάζεται  διάκριση.  Εἶναι  φορὲς  ποὺ  δὲν  πρέπει  νὰ  μιλήσουμε  καὶ  ἄλλες 

φορὲς  ποὺ  πρέπει  νὰ  ὁμολογοῦμε  μὲ  παρρησία  τὸ  «πιστεύω»  μας,  γιατὶ  φέρουμε 

εὐθύνη, ἂν δὲν μιλήσουμε. Σʹ αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια ὁ καθένας μας πρέπει νὰ κάνη 

ὅ,τι γίνεται ἀνθρωπίνως καὶ ὅ,τι δὲν γίνεται ἀνθρωπίνως νὰ τὸ ἀφήνη στὸν Θεό. Ἔτσι 

θὰ  ἔχουμε  ἥσυχη  τὴν  συνείδησή  μας  ὅτι  κάναμε  ἐκεῖνο  ποὺ  μπορούσαμε.  Ἂν  δὲν 

ἀντιδράσουμε,  θὰ  σηκωθοῦν  οἱ  πρόγονοί  μας  ἀπὸ  τοὺς  τάφους.  Ἐκεῖνοι  ὑπέφεραν 

τόσα γιὰ τὴν πατρίδα καὶ ἐμεῖς τί κάνουμε γι᾿ αὐτήν; Ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ὀρθοδοξία, μὲ τὴν 

παράδοσή  της,  τοὺς Ἁγίους  καὶ  τοὺς  ἥρωές  της,  νὰ πολεμῆται ἀπὸ  τοὺς  ἴδιους  τοὺς 

Ἕλληνες καὶ ἐμεῖς νὰ μὴ μιλᾶμε! Εἶναι φοβερό! Εἶπα σὲ κάποιον: «Γιατί δὲν μιλᾶτε; Τί 

εἶναι αὐτὰ ποὺ κάνει ὁ τάδε;». «Τί νὰ πῆς, μοῦ λέει, αὐτὸς ὅλος βρωμάει». «Ἂν βρωμάη 

ὅλος,  γιατί  δὲν  μιλᾶτε;  Χτυπῆστε  τον».  Τίποτε,  τὸν  ἀφήνουν.  Ἕναν  πολιτικὸ  τὸν 

ἔφτυσα.  «Πές,  τοῦ  λέω,  ʺδὲν  συμφωνῶ  μ᾿  αὐτόʺ.  Τίμια  πράγματα.  Θέλεις  νὰ 

ἐξυπηρετηθῆς ἐσὺ καὶ νὰ ρημάξουν ὅλα;». 

Ἂν  οἱ  Χριστιανοὶ  δὲν  ὁμολογήσουν,  δὲν  ἀντιδράσουν,  αὐτοὶ  θὰ  κάνουν 

χειρότερα. Ἐνῶ, ἂν ἀντιδράσουν, θὰ τὸ σκεφθοῦν. Ἀλλὰ καὶ οἱ σημερινοὶ Χριστιανοὶ 

δὲν  εἶναι  γιὰ  μάχες.  Οἱ  πρῶτοι  Χριστιανοὶ  ἦταν  γερὰ  καρύδια·  ἄλλαξαν  ὅλο  τὸν 

κόσμο.  Καὶ  στὴν  βυζαντινὴ  ἐποχὴ  μιὰ  εἰκόνα  ἔβγαζαν  ἀπὸ  τὴν  Ἐκκλησία  καὶ 

ἀντιδροῦσε  ὁ  κόσμος.  Ἐδῶ  ὁ  Χριστὸς  σταυρώθηκε,  γιὰ  νὰ  ἀναστηθοῦμε  ἐμεῖς,  καὶ 

ἐμεῖς  νὰ  ἀδιαφοροῦμε!  Ἂν  ἡ  Ἐκκλησία  δὲν  μιλάη,  γιὰ  νὰ  μὴν  ἔρθη  σὲ  ρήξη  μὲ  τὸ 

κράτος,  ἂν  οἱ  μητροπολίτες  δὲν μιλοῦν,  γιὰ  νὰ  τὰ  ἔχουν  καλὰ μὲ  ὅλους,  γιατὶ  τοὺς 

βοηθᾶνε  στὰ  Ἱδρύματα  κ.λπ.,  οἱ  Ἁγιορεῖτες  πάλι  ἂν  δὲν  μιλοῦν,  γιὰ  νὰ  μὴν  τοὺς 

κόψουν  τὰ  ἐπιδόματα4,  τότε  ποιός  θὰ  μιλήση;  Εἶπα  σὲ  κάποιον  ἡγούμενο:  «Ἂν  σᾶς 

ποῦν  ὅτι  θὰ  σᾶς  κόψουν  τὰ  ἐπιδόματα,  νὰ  πῆτε:  ʺΘὰ  κόψουμε  καὶ  ἐμεῖς  τὴν 

φιλοξενίαʺ,  γιὰ  νὰ  προβληματισθοῦν».  Οἱ  καθηγητὲς  τῆς  Θεολογίας  κ.λπ.  δὲν 

φωνάζουν, γιατὶ λένε: «Εἴμαστε ὑπάλληλοι· θὰ χάσουμε τὸν μισθό μας, καὶ μετὰ πῶς 

θὰ ζήσουμε;». Τὰ μοναστήρια ἐν τῷ μεταξὺ τὰ ἔπιασαν μὲ τὶς συντάξεις. Γιατί ἐγὼ δὲν 

θέλω νὰ πάρω οὔτε αὐτὴν τὴν ταπεινὴ σύνταξη τοῦ Ο.Γ.Α.; Ἀκόμη καὶ ἀσφαλισμένο 

σὲ μιὰ ἀσφάλεια τοῦ Ο.Γ.Α. νὰ τὸν ἔχουν τὸν μοναχό, καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι τίμιο. Νὰ τὸν 

ἔχουν ἀσφαλισμένο ὡς ἄπορο, ναί· αὐτὸ τὸν τιμᾶ. Ἀλλὰ νὰ τὸν ἔχουν ἀσφαλισμένο 

στὸν Ο.Γ.Α.,  γιατί; Ὁ μοναχὸς ἄφησε μεγάλες  συντάξεις,  ἔφυγε ἀπὸ  τὸν  κόσμο  καὶ 

ἦρθε στὸ μοναστήρι, καὶ νὰ πάρη πάλι σύνταξη! Καὶ νὰ φθάνουμε γιὰ τὴν σύνταξη 

νὰ προδώσουμε τὸν Χριστό! 

 –  Δὲν  ἐννοεῖτε,  Γέροντα,  ἂν  λ.χ.  μιὰ  μοναχὴ  δούλεψε  ὡς  δασκάλα  μερικὰ 

χρόνια καὶ δικαιοῦται κάποια σύνταξη;  

 – Καλά, αὐτὴ τέλος πάντων. Τώρα ὅμως νὰ σοῦ πῶ, ἂν καὶ αὐτὴν τὴν σύνταξη 

τὴν διαθέση κάπου, θὰ πάρη μιὰ γερὴ σύνταξη ἀπὸ τὸν Χριστό. 

                                                 
4 Ὁ Γέροντας ἐννοεῖ τὴν οἰκονομικὴ χορηγία (ἢ τὰ μετοχιακὰ μισθώματα), δηλαδὴ ἕνα 

ποσὸ χρημάτων τὸ ὁποῖο τὸ Ἑλληνικὸ κράτος ἀνέλαβε τὴν ὑποχρέωση ἀπὸ τὸ 1924 νὰ δίνη 

κάθε χρόνο στὶς Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐπειδὴ οἱ Μονὲς ἔδωσαν στοὺς πρόσφυγες τὰ 

μετόχια τους, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶχαν τὸ λάδι, τὸ σιτάρι, τὸ κρασὶ κ.λπ. τῆς χρονιᾶς. 
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Βλέπω τί μᾶς περιμένει, γι᾿ αὐτὸ πονάω 

 

Περνοῦν τὰ χρόνια καὶ τί δύσκολα χρόνια! Δὲν τελείωσαν τὰ θέματα. Βράζει τὸ 

καζάνι. Ἂν δὲν εἶναι λίγο δυναμωμένος κανείς, πῶς θὰ μπορέση νὰ ἀντιμετωπίση μιὰ 

δύσκολη  κατάσταση;  Ὁ  Θεὸς  δὲν  ἔκανε  ἀνεπρόκοπους  ἀνθρώπους.  Πρέπει  νὰ 

καλλιεργήσουμε τὸ φιλότιμο. Ἀλήθεια, Θεὸς φυλάξοι, ἂν γίνη ἕνα τράνταγμα, πόσοι 

θὰ  σταθοῦν  ὄρθιοι;  Πρὶν  ἀπὸ  τὸν  πόλεμο  τοῦ  ᾿40,  στὴν  Κόνιτσα,  ἐκεῖ  ποὺ  εἶχα  τὸ 

μαραγκούδικο ἦταν ἡ ἀγορὰ καὶ ἔφερναν οἱ χωρικοὶ καλαμπόκι, σιτάρι κ.λπ. Μερικοὶ 

πλούσιοι – τί πλούσιοι, αὐτοὶ δηλαδὴ ποὺ ἔπαιρναν κάποιους τόκους ἀπὸ τὶς Τράπεζες 

–,  ὅταν  πήγαιναν  οἱ  καημένοι  οἱ  χωρικοὶ  τὸ  καλαμπόκι  στὴν  ἀγορά,  γιὰ  νὰ  τὸ 

πουλήσουν, αὐτοὶ τὸ κλωτσοῦσαν μὲ τὸ πόδι καὶ ρωτοῦσαν πόσο ἔχει. Ὅταν ἦρθε ὁ 

πόλεμος καὶ ἀναγκάσθηκαν νὰ τὰ πουλήσουν ὅλα, «καλημέρα» ἔλεγε ὁ ἕνας, «ἔχεις 

καλαμπόκι;»  ρωτοῦσε  ὁ  ἄλλος.  Γιʹ  αὐτὸ  τώρα  νὰ  εὐχαριστῆτε  τὸν  Θεὸ  γιὰ  ὅλα. 

Κοιτάξτε  νὰ  ἀνδρωθῆτε.  Σφιχτῆτε  λιγάκι.  Βλέπω  τί  μᾶς  περιμένει,  γι᾿  αὐτὸ  πονάω. 

Μὴν ἀφήνετε  τὸν  ἑαυτό σας  χαλαρό.  Ξέρετε  τί  τραβᾶνε ἀλλοῦ  οἱ Χριστιανοί5;  Στὴν 

Ρωσία  μέσα  στὰ  κάτεργα.  Τί  δυσκολίες!  Ποῦ  πνευματικὰ  βιβλία!  Ἀφῆστε  τὴν 

Ἀλβανία. Δυστυχία! Δὲν  ἔχουν νὰ φᾶνε. Οὔτε Ἐκκλησίες ἄφησαν οὔτε μοναστήρια. 

Τὰ ὀνόματά τους τὰ ἄλλαξαν καὶ αὐτά, γιατὶ δὲν ἤθελαν νὰ ἀκούγωνται χριστιανικὰ 

ὀνόματα.  Καὶ  στὴν  Ἀμερικὴ  ἀκόμη,  οἱ  Ὀρθόδοξοι  εἶναι  λίγοι,  σκορπισμένοι  σὲ 

διάφορα  μέρη,  καὶ  ξέρετε  τί  τραβᾶνε;  Νὰ  μὴν  ὑπάρχη  ὀρθόδοξη  κοινότητα,  νὰ 

πηγαίνουν μὲ τὸ τραῖνο ὧρες μακριά, γιὰ νὰ ἐκκλησιασθοῦν, νὰ ἔρχωνται στὸ Ἅγιον 

Ὄρος  νὰ  συμβουλευθοῦν  γιὰ  ἕνα  θέμα!  Εἶναι  μεγάλη  ἀχαριστία  αὐτὸ  τὸ  χαλαρὸ 

πνεῦμα ποὺ ὑπάρχει στὴν Ἑλλάδα. 

Πόσους Ἁγίους θὰ παρουσιάση ὁ Θεὸς στὰ κράτη ποὺ ὑπῆρχε κομμουνισμός! 

Μάρτυρες!  Ἐκεῖνοι  εἶχαν  ἀποφασίσει  τὸν  θάνατο.  Εἶχαν  μεγάλες  θέσεις  καὶ  δὲν 

συμφωνοῦσαν  μὲ  τοὺς  νόμους,  ὅταν  ἦταν  ἀντίθετοι  μὲ  τὸν  νόμο  τοῦ  Θεοῦ.  «Δὲν 

συμφωνῶ· σκοτῶστε με, κλεῖστε με φυλακή», ἔλεγαν, γιὰ νὰ μὴν παρασυρθοῦν καὶ οἱ 

ἄλλοι.  Ἐδῶ  πολλοί,  χωρὶς  νὰ  ζορίζωνται,  δείχνουν  τέτοια  ἀδιαφορία!  Λίγο  ἂν 

περνοῦσαν μιὰ δυσκολία, ἕναν πόλεμο ἢ δύσκολα χρόνια, θὰ ἦταν διαφορετικά. Γιατὶ 

τώρα εἶναι σὰν νὰ μὴ συμβαίνη τίποτε. Εἶναι – πῶς νὰ τὸ πῆ κανείς; – σὰν ἕνας νὰ 

ἔρχεται ἀπὸ τὴν Αὐστραλία μὲ τὸ ἀεροπλάνο τὴν ἄνοιξη στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ φεύγη 

ἀπὸ  ᾿δῶ  τὸ  φθινόπωρο  γιὰ  τὴν  Αὐστραλία,  ὁπότε  φθάνει  ἐκεῖ  πάλι  ἄνοιξη.  Ἀπὸ 

ἄνοιξη σὲ ἄνοιξη, καὶ χειμώνα δὲν βλέπει· δὲν ξέρει οὔτε τί γίνεται τὸν χειμώνα οὔτε 

ἀπὸ κακοκαιρίες οὔτε τίποτε. 

 – Γέροντα, πῶς μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε ἕναν ἄνθρωπο ἀδιάφορο;  

 –  Νὰ  τοῦ  βάλουμε  τὴν  καλὴ  ἀνησυχία,  νὰ  τὸν  προβληματίσουμε,  γιὰ  νὰ 

θελήση ὁ ἴδιος νὰ βοηθηθῆ. Μὲ τὸ ζόρι δὲν γίνεται. Πρέπει νὰ διψάη ὁ ἄλλος, γιὰ νὰ 

τοῦ δώσης νὰ πιῆ νερό. Δῶσε σὲ ἕναν ποὺ δὲν ἔχει ὄρεξη,  νὰ φάη μὲ τὸ ζόρι· θὰ τὸ 

κάνη  ἐμετό. Ὅταν ὁ ἄλλος  δὲν θέλη,  δὲν μπορῶ νὰ  τοῦ στερήσω  τὴν  ἐλευθερία,  τὸ 

αὐτεξούσιο. 

 

                                                 
5 Εἰπώθηκε τὸν Μάιο τοῦ 1987. 
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Ἄγνοια δὲν δικαιολογεῖται 

 

 – Μήπως, Γέροντα, μερικοὶ εἶναι ἀδιάφοροι, ἐπειδὴ ἔχουν ἄγνοια; 

 – Τί ἄγνοια; Νὰ σοῦ πῶ μιὰ ἄγνοια; Φιλόλογος ἀπὸ τὴν Χαλκιδικὴ δὲν ἤξερε τί 

εἶναι  τὸ Ἅγιον Ὄρος.  Ἕνας  Γερμανὸς  δάσκαλος  τοῦ  μίλησε  γιὰ  τὸ Ἅγιον Ὄρος  καὶ 

ἦρθαν  μαζί.  Ὁ  Γερμανὸς  ἤξερε  ἀκόμη  καὶ  πόσα  μοναστήρια  ὑπάρχουν  στὸ  Ἅγιον 

Ὄρος. Καὶ παρόλο ποὺ ἦταν Προτεστάντης, ἤξερε καὶ τί ἅγια Λείψανα ὑπάρχουν, ποῦ 

βρίσκονται  κ.λπ.  Αὐτὴ  ἡ  ἄγνοια  δικαιολογεῖται;  Ἄλλος  ἀπὸ  τὴν  Ἀμερικὴ  εἶπε  σὲ 

κάποιον ἀπὸ τὴν Χαλκιδικὴ νὰ ᾿ρθῆ γιὰ ἕνα πρόβλημά του νὰ τὸν βοηθήσω. Ἀπὸ τὴν 

Ἀμερική!  Νὰ  σᾶς  πῶ  καὶ  κάτι  ἀκόμη.  Ἦρθε  ἕνας  στὸ  Καλύβι  ποὺ  ἦταν  ἀπὸ  τὴν 

Φλώρινα. «Μέσα ἀπὸ τὴν Φλώρινα, τοῦ λέω, εἶσαι;». «Ναί, ἀπὸ μέσα», μοῦ λέει. «Ἐσεῖς 

ἐκεῖ ἔχετε καὶ καλὸ μητροπολίτη», τοῦ λέω. «Σὲ ποιά ὁμάδα παίζει;», μοῦ λέει. Αὐτὸς 

νόμιζε  ὅτι  ἦταν  ποδοσφαιριστής!  Ἦταν  προσηλωμένος  στὸ  ποδόσφαιρο.  Οὔτε  τὸν 

δεσπότη ἤξερε – τοὐλάχιστον τὸν Καντιώτη τὸν ξέρουν. Αὐτὰ δὲν δικαιολογοῦνται. 

Ὄχι, ἄγνοια δὲν δικαιολογεῖται σήμερα στὸν κόσμο. Λείπει ἡ καλὴ διάθεση, τὸ 

φιλότιμο. Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει καλὴ διάθεση γιὰ νὰ γνωρίση τὸν Χριστό, θὰ Τὸν γνωρίση. 

Θὰ πάρη στροφή. Καὶ ἂν δὲν βρεθῆ οὔτε ἕνας θεολόγος οὔτε ἕνας καλόγερος, καὶ δὲν 

ἀκούση τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἅμα ἔχη καλὴ διάθεση, θὰ πάρη στροφὴ ἢ ἀπὸ ἕνα φίδι ἢ 

ἀπὸ  ἕνα  θηρίο  ἢ  ἀπὸ  μιὰ  ἀστραπή,  ἀπὸ  ἕναν  κατακλυσμό,  ἢ  ἀπὸ  κάποιο  ἄλλο 

γεγονός. Θὰ  τὸν  οἰκονομήση ὁ Θεός. Ἕνα παιδὶ  ἀναρχικὸ  εἶχε πάει  στὴν Γερμανία. 

Ἐκεῖ τὸ ἔκλεισαν σὲ ἀναμορφωτήριο, γιατὶ εἶχε μπλέξει μὲ ναρκωτικὰ κ.λπ. Δὲν εἶχε 

βοηθηθῆ  ἀπὸ  πουθενά.  Στὸ  ἀναμορφωτήριο  τοῦ  ἔδωσε  κάποιος  ἕνα  Εὐαγγέλιο.  Τὸ 

διάβασε καὶ ἄλλαξε ἀμέσως. «Θὰ πάω στὴν Ἑλλάδα,  εἶπε·  ἐκεῖ  εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία». 

Γύρισε  στὸ  χωριό  του.  Οἱ  συγγενεῖς  του  βάλθηκαν  νὰ  τὸν  παντρέψουν.  Τὸν 

πάντρεψαν·  ἀπέκτησε  καὶ  ἕνα  παιδάκι.  Διάβαζε  τὸ  Εὐαγγέλιο,  πήγαινε  στὴν 

Ἐκκλησία, τηροῦσε τὶς ἀργίες. Οἱ ἄλλοι ποὺ τὸν ἔβλεπαν νὰ ζῆ ἔτσι ἔλεγαν: «Αὐτός, 

γιὰ νὰ διαβάζη Εὐαγγέλιο, πάσχει, τρελλάθηκε»! Μετὰ ἀπὸ λίγο τὸν ἐγκατέλειψε καὶ 

ἡ  γυναίκα  του·  πῆρε  μαζί  της  καὶ  τὸ  παιδάκι.  Ὅταν  ἔφυγε  ἡ  γυναίκα  του,  ἐκεῖνος 

ἄφησε  ὅλα  ὅσα  εἶχε  στὸ  χωριό,  χωράφια,  τρακτὲρ  κ.λπ.  καὶ  πῆγε  στὶς  σπηλιὲς  καὶ 

ἀσκήτευε. Ἕνας Πνευματικὸς  ὅμως  τοῦ  εἶπε: «Πρέπει  νὰ  βρῆς  τὴν  γυναίκα σου,  νὰ 

συνεννοηθῆτε,  καὶ  ὕστερα  νὰ  ἀποφασίσης  τί  θὰ  κάνης».  Ξεκίνησε  λοιπὸν  νὰ  πάη 

στὴν Θεσσαλονίκη,  γιὰ  νὰ  βρῆ  τὴν  γυναίκα  του.  Πίστευε  ὅτι,  ἀφοῦ  ἔτσι  τοῦ  εἶπε  ὁ 

Πνευματικός,  θὰ  τοῦ  τὴν  παρουσιάση  ὁ  Χριστός.  Στὴν  Θεσσαλονίκη  δὲν  τὴν 

παρουσίασε  τὴν γυναίκα  του  ὁ Χριστός. Ἐν  τῷ μεταξύ,  βρῆκε  κάτι  Γερμανούς,  τοὺς 

κατήχησε·  ὁ  ἕνας  βαπτίσθηκε.  Αὐτοὶ  τοῦ  ἔβαλαν  τὰ  ναῦλα  καὶ  πῆγε  στὴν  Ἀθήνα. 

Οὔτε  ἐκεῖ  τοῦ  τὴν  παρουσίασε.  Τοῦ  ἔβαλαν  πάλι  τὰ  ναῦλα  καὶ  πῆγε  στὴν  Κρήτη. 

Ἔπιασε  ἐκεῖ  μιὰ  δουλειὰ  καὶ  πῆγε  σὲ  ἕναν  Πνευματικό.  Ἐκεῖνος,  ὅταν  ἄκουσε  τὸ 

πρόβλημά  του,  τοῦ  εἶπε: «Μήπως ἡ  γυναίκα σου  καὶ  τὸ παιδάκι  εἶναι  ἔτσι  καὶ  ἔτσι; 

Ἐδῶ κάπου δουλεύει μιὰ γυναίκα. Δὲν ἔχει πολὺ καιρὸ ποὺ ἦρθε». Καὶ τοῦ περιέγραψε 

πῶς  ἦταν  αὐτὴ  ἡ  γυναίκα.  «Αὐτὴ  πρέπει  νὰ  εἶναι»,  λέει.  Τὴν  εἰδοποίησε  ὁ 

Πνευματικός. Ἐκείνη, μόλις τὸν εἶδε, τὰ ἔχασε. «Μὲ μάγια μὲ βρῆκες, τοῦ εἶπε. Μάγος 

εἶσαι».  Καὶ  τὸν  ἄφησε  καὶ  ἔφυγε,  πρὶν  προλάβη  νὰ  τῆς  μιλήση.  Τὴν  ἔχασε  πάλι. 

Ἔμαθε  καὶ  γιὰ  μένα  καὶ  ἦρθε  στὸ  Καλύβι.  Χτύπησε  μιὰ  φορὰ  καὶ  περίμενε. 

Τραβήχθηκε στὴν ἄκρη καί, ὥσπου νὰ ἀνοίξω, ἔκανε μετάνοιες. Φοροῦσε κάτι παλιὰ 
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ροῦχα. Μοῦ τὰ διηγήθηκε ὅλα. Εἶχα μερικὰ ξερὰ σύκα καὶ τοῦ ἔδωσα. «Θέλεις σύκα;», 

τοῦ  λέω.  «Δὲν  ἔχω  δόντια»,  μοῦ  λέει.  «Καὶ  ἐγὼ  δὲν  ἔχω»,  τοῦ  λέω.  «Ἐσὺ  πονᾶς;  μὲ 

ρωτάει.  Ἐγὼ  πονῶ.  Μέσα  ἀπὸ  τὸν  πόνο  βγαίνει  ἡ  χαρὰ  τοῦ  Χριστοῦ»,  μοῦ  λέει. 

«Θέλεις καμμιὰ φανέλλα;», τὸν ρωτάω. «Ἔχω δυό, μοῦ λέει. Ἂν ζεστάνη ὁ καιρός, θὰ 

τὴν δώσω τὴν μία». «Κοίταξε, τοῦ λέω, μέχρι νὰ ξεκαθαρίσης καὶ νὰ συνεννοηθῆς μὲ 

τὴν γυναίκα σου, νὰ προσέξης τὴν ὑγεία σου, γιατὶ ἔχεις εὐθύνη καὶ γιὰ τὸ παιδάκι». 

Τέτοια αὐταπάρνηση! Τέτοια πίστη! Δὲν ἦταν οὔτε εἴκοσι ἑπτὰ χρονῶν. Ποῦ νὰ εἶχε 

γνωρίσει αὐτὸς τὴν μοναχικὴ ζωή! Ἄγνοια τελεία εἶχε, ἀλλὰ εἶχε καλὴ διάθεση καὶ ὁ 

Θεὸς τὸν βοήθησε καὶ προχώρησε βαθιὰ εὐαγγελικά. 

Γιʹ αὐτὸ λέω ὅτι ἄγνοια δὲν δικαιολογεῖται μὲ τίποτε σήμερα. Μόνον ἂν εἶναι 

κανεὶς λειψὸς ἢ μικρὸ παιδί, δικαιολογεῖται νὰ ἔχη ἄγνοια. Ἀλλὰ καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ 

σήμερα  εἶναι  σπίρτα!  Ἅμα  θέλη  κανείς,  ὑπάρχουν    πολλὲς  δυνατότητες,  γιὰ  νὰ 

γνωρίση τὴν ἀλήθεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Ἡ παρουσία τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ὁμολογία πίστεως 

 

–  Γέροντα,  τὰ  διάφορα  κινήματα,  οἱ  διαμαρτυρίες  ποὺ  γίνονται  ἀπὸ  τοὺς 

Χριστιανοὺς ἔχουν κάποιο ἀποτέλεσμα; 

 – Ἡ παρουσία τῶν Χριστιανῶν εἶναι πλέον ὁμολογία πίστεως. Μπορεῖ κανεὶς 

μὲ  τὴν  προσευχὴ  νὰ  βοηθήση  περισσότερο,  ἀλλὰ  τὴν  σιωπή  του  θὰ  τὴν 

ἐκμεταλλευθοῦν  οἱ  ἄλλοι  καὶ  θὰ  ποῦν:  «Ὁ  τάδε  καὶ  ὁ  τάδε  δὲν  διαμαρτυρήθηκαν, 

ἑπομένως εἶναι μὲ τὸ μέρος μας· συμφωνοῦν μαζί μας». Ἂν δὲν ἀρχίσουν μερικοὶ νὰ 

χτυποῦν  τὸ  κακό,  νὰ  ἐλέγχουν  δηλαδὴ  αὐτοὺς  ποὺ  σκανδαλίζουν  τοὺς  πιστούς,  θὰ 

γίνη μεγαλύτερο κακό. Ἔτσι θὰ τονωθοῦν λίγο οἱ πιστοί, ἀλλὰ καὶ θὰ ἐμποδισθοῦν 

λίγο ὅσοι πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι δικό τους καΐκι, νὰ κάνουν 

βόλτες·  εἶναι  τὸ  σκάφος  τοῦ  Χριστοῦ.  Αὐτοὶ  εἶναι  κατακριτέοι.  Τὸ  μόνο  ποὺ  τοὺς 

ἐνδιαφέρει  εἶναι  νὰ  ἔχουν  μεγάλο  μισθό,  πολυτελὲς  αὐτοκίνητο,  νὰ  τρέχουν  στὶς 

διασκεδάσεις...  Καὶ  ὕστερα  κάνουν  νόμο  νὰ  παντρεύωνται  μὲ  πολιτικὸ  γάμο, 

νομιμοποιοῦν τὶς ἀμβλώσεις... Τί θὰ κάνη ὁ Θεός, ἄλλο θέμα. 

Καὶ  μὲ  τὶς  βλάσφημες  ταινίες  ποὺ  παρουσιάζουν,  θέλουν  νὰ  γελοιοποιήσουν 

τὸν Χριστό. Τὸ κάνουν, γιὰ νὰ ποῦν «αὐτὸς ἦταν ὁ Χριστός, τώρα θὰ ἔρθη ὁ Μεσσίας», 

καὶ νὰ παρουσιάσουν μετὰ τὸν «Μεσσία» τους. Ἐκεῖ τὸ πᾶνε. 

 – Οἱ ἄνθρωποι, Γέροντα, τὰ πιστεύουν καὶ βλάπτονται! 

 –  Ὁ  βλαμμένος  βλάπτεται.  Τὰ  πιστεύει,  γιατὶ  θέλει  νὰ  δικαιολογήση  τὰ 

ἀδικαιολόγητα καὶ νὰ ἀναπαύση τὸν λογισμό του. Μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ βλάσφημα πᾶνε 

νὰ  δικαιολογήσουν  ἠθικὲς  ἀταξίες.  Τὸ  ἔχουν  παρακάνει.  Εἶχαν  κάνει  μήνυση  ὅτι  ἡ 

ταινία «Ὁ τελευταῖος πειρασμὸς»1 προσβάλλει τὴν θρησκεία καὶ οἱ εἰσαγγελεῖς εἶπαν: 

«Δὲν εἶναι τίποτε». Τέτοιες βλασφημίες δὲν ἀκούσθηκαν ποτέ! Γιὰ μᾶς ἡ διαμαρτυρία 

γιὰ  τὴν  βλάσφημη  ἐκείνη  ταινία  ἦταν  ὁμολογία  πίστεως.  Βέβαια  μὲ  ὅλα  αὐτὰ  τὰ 

βλάσφημα γίνεται καὶ ἕνα καλό· χωρίζει ἡ ἦρα ἀπὸ τὸ σιτάρι, κοσκινίζεται ὁ κόσμος. 

 – Ὑπάρχουν, Γέροντα, κάποια θέματα γιὰ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἀμύνεται κανείς, 

εἴτε ὡς ἄτομο εἴτε ὡς ὁμάδα, καὶ κάποια γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν πρέπει; Π.χ. ἐσεῖς, ὅταν σᾶς 

εἶπαν ὅτι εἶστε αἱρετικός, ἀπαντήσατε, ἐνῶ σ᾿ ἄλλες κατηγορίες σιωπήσατε. 

 – Αὐτὸ τὸ λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες2, δὲν εἶναι ὅτι τὸ λέω ἐγώ. Ὁποιαδήποτε ἄλλη 

κατηγορία μὲ βοηθάει στὴν πνευματικὴ ζωή,  ἐνῶ τὸ «αἱρετικὸς» μὲ χωρίζει ἀπὸ τὸν 

Χριστό. 

 

Κοιμίζουν τὸν κόσμο 

 

 – Γέροντα, πῶς θὰ βοηθηθοῦν οἱ ἄνθρωποι μὲ τόσα ποὺ γίνονται στὸν κόσμο; 

                                                 
1  Ἡ  βλάσφημη  ταινία  «Ὁ  τελευταῖος  πειρασμός»,  ἡ  ὁποία  σκηνοθετήθηκε  ἀπὸ  τὸν 

Μαρτὶν  Σκορτσέζε,  παίχθηκε  γιὰ  λίγο  σὲ  κινηματογράφους  τῶν  Ἀθηνῶν  τὸ  1988  καὶ 

προκάλεσε  θύελλα  διαμαρτυριῶν  ἀπὸ  μέρους  τῶν  πιστῶν  καὶ  τῆς  Ἑλλαδικῆς  Ἐκκλησίας, 

ὥστε  νὰ  σταματήση  ἡ  προβολή  της. Ὁ  Γέροντας,  παρ᾿  ὅλη  τὴν  δυσκολία ποὺ  εἶχε  ἀπὸ  τὸν 

πόνο λόγῳ τῆς κήλης, βγῆκε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ ἄλλους Ἁγιορεῖτες καὶ παραβρέθηκε στὸ 

συλλαλητήριο ποὺ ἔγινε στὴν Θεσσαλονίκη, ἐνισχύοντας μὲ τὴν παρουσία του τὸν πιστὸ λαό. 
2 Πρβ. Τὸ Γεροντικόν, ἔκδ. «Ἀστήρ», Ἀθήνα 1981, Ἀββᾶς Ἀγάθων ε´, σ. 12. 
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 –  Ἐκεῖνος  ποὺ  θέλει  νὰ  βοηθηθῆ,  βοηθιέται  μὲ  τιποτένια  πράγματα.  Π.χ. 

κουνιέται ἕνα κανδήλι ἢ κουνιέται ὁ ἴδιος ὁλόκληρος μὲ ἕναν σεισμὸ καὶ συνέρχεται. 

Ὅσοι δὲν πιστεύουν, γίνονται χειρότεροι, ὅταν ἀκοῦν ὅτι θὰ γίνη πόλεμος ἢ κάποια 

καταστροφή. «Δῶσ᾿ του, σοῦ λέει, νὰ γλεντήσουμε, γιατὶ χάνουμε τὴν ζωή», ὁπότε τὸ 

ρίχνουν τελείως ἔξω. Ἄλλοτε ἀκόμη καὶ οἱ ἀδιάφοροι, ὅταν ἄκουγαν λ.χ. ὅτι θὰ γίνη 

πόλεμος,  συνέρχονταν  καὶ  ἄλλαζαν  ζωή.  Τώρα  εἶναι  πολὺ  λίγοι  αὐτοί.  Παλιὰ  τὸ 

ἔθνος  μας  ζοῦσε  πνευματικά,  γι᾿  αὐτὸ  καὶ  ὁ  Θεὸς  τὸ  εὐλογοῦσε  καὶ  οἱ  Ἅγιοι  μᾶς 

βοηθοῦσαν μὲ θαυμαστὸ τρόπο, καὶ νικούσαμε τοὺς ἐχθρούς μας, οἱ ὁποῖοι πάντοτε 

ἦταν περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς. Σήμερα λέμε πὼς εἴμαστε Ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ δυστυχῶς 

συχνὰ μόνον τὸ ὄνομα «Ὀρθόδοξος» ἔχουμε καὶ ὄχι ζωὴ ὀρθόδοξη. 

Ρώτησα ἕναν Πνευματικὸ μὲ κοινωνικὴ δράση, μὲ ἕνα σωρὸ πνευματικοπαίδια 

κ.λπ.: «Τί ξέρεις γιὰ μιὰ βλάσφημη ταινία;». «Δὲν ξέρω τίποτε», μοῦ εἶπε. Δὲν ἤξερε 

τίποτε καὶ εἶναι σὲ μεγάλη πόλη. Κοιμίζουν τὸν κόσμο. Τὸν ἀφήνουν ἔτσι, γιὰ νὰ μὴ 

στενοχωριέται καὶ νὰ διασκεδάζη. Μὴν τυχὸν πῆς ὅτι θὰ γίνη πόλεμος ἢ ὅτι θὰ γίνη ἡ 

Δευτέρα Παρουσία καὶ γιʹ αὐτὸ πρέπει νὰ ἑτοιμασθοῦμε, μὴν τυχὸν στενοχωρηθοῦν οἱ 

ἄνθρωποι. Σὰν μερικὲς γριὲς ποὺ λένε «μὴ μιλᾶς γιὰ θάνατο· μόνο γιὰ χαρὲς καὶ γιὰ 

βαφτίσια  νὰ  μιλᾶς»,  σὰν  νὰ  μὴν  τὶς  περιμένη  θάνατος.  Ἔτσι  νιώθουν  μιὰ  ψεύτικη 

χαρά.  Ἐνῶ,  ἂν  σκέφτονταν  ὅτι  τὸ  τάδε  γεροντάκι  ποὺ  ἔμενε  λίγο πιὸ  κάτω πέθανε 

χθές, ὁ ἄλλος εἶναι στὰ τελευταῖα του καὶ θὰ πεθάνη, μεθαύριο θὰ γίνη τοῦ τάδε τὸ 

μνημόσυνο ποὺ ἦταν καὶ πολὺ νεώτερος ἀπὸ αὐτές, θὰ σκέφτονταν τὸν θάνατο καὶ 

θὰ  ἔλεγαν:  «Πρέπει  νὰ  ἐξομολογηθῶ,  νὰ  ἑτοιμασθῶ  πνευματικά,  γιατὶ  μπορεῖ  κι 

ἐμένα  σὲ  λίγο  νὰ  μὲ  καλέση  ὁ  Χριστὸς  γιὰ  τὴν  ἄλλη  ζωή».  Διαφορετικά,  ἔρχεται 

ὕστερα  ὁ  θάνατος  καὶ  τὶς  παίρνει  ἀνέτοιμες.  Ἄλλοι  πάλι  ἀπό...  «καλωσύνη»  λένε: 

«Στοὺς αἱρετικοὺς μὴ λέτε ὅτι εἶναι στὴν πλάνη, γιὰ νὰ δείξουμε ἀγάπη». Καὶ ἔτσι τὰ 

ἰσοπεδώνουν  ὅλα.  Ἂν  ζοῦσαν  αὐτοὶ  στὰ  πρῶτα  χρόνια  τοῦ  Χριστιανισμοῦ,  δὲν  θὰ 

εἴχαμε οὔτε ἕναν Ἅγιο. Ἔλεγαν τότε στοὺς Χριστιανούς: «Ρίξε μόνο λιβάνι στὴν φωτιὰ 

καὶ  μὴν  ἀρνῆσαι  τὸν  Χριστό».  Δὲν  τὸ  δέχονταν.  «Κάνε  μόνον  πὼς  ρίχνεις».  Δὲν  τὸ 

δέχονταν. «Μὴ μιλᾶς γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ πήγαινε ἐλεύθερος σὲ ἄλλο μέρος», καὶ δὲν 

τὸ δέχονταν. Σήμερα βλέπεις ἕναν νερόβραστο κόσμο. 

 –  Γέροντα,  ὅταν  λέη  ὁ  Ἀπόστολος  Παῦλος  «Ὁ  καρπὸς  τοῦ  Πνεύματός  ἐστιν 

ἀγάπη, χαρά»3, ἐννοεῖ ὅτι ἡ χαρὰ εἶναι τεκμήριο σωστῆς ζωῆς; 

 –  Ναί,  γιατὶ  ὑπάρχει  κοσμικὴ  χαρὰ  καὶ  θεϊκὴ  χαρά.  Ὅταν  κάτι  δὲν  εἶναι 

πνευματικό, καθαρό, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχη ἀληθινὴ χαρὰ καὶ εἰρήνη στὴν καρδιά. Ἡ 

χαρὰ  ποὺ  αἰσθάνεται  ἕνας  πνευματικὸς  ἄνθρωπος  δὲν  εἶναι  ἡ  κοσμικὴ  χαρὰ  ποὺ 

ἐπιζητοῦν πολλοὶ σήμερα. Νὰ μὴν τὰ μπλέκουμε τὰ πράγματα. Οἱ Ἅγιοι εἶχαν τέτοιου 

εἴδους  χαρὰ  ποὺ  ζητᾶμε  ἐμεῖς;  Ἡ  Παναγία  εἶχε  τέτοια  χαρά;  Ὁ  Χριστὸς  γελοῦσε; 

Ποιός Ἅγιος πέρασε ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωὴ χωρὶς πόνο; Ποιός Ἅγιος εἶχε τέτοια χαρὰ ποὺ 

ἐπιδιώκουν πολλοὶ Χριστιανοὶ  τῆς  ἐποχῆς μας, ποὺ δὲν θέλουν νὰ ἀκούσουν  τίποτε 

δυσάρεστο, γιὰ νὰ μὴ στενοχωρηθοῦν, νὰ μὴ χάσουν τὴν ἠρεμία τους; Ἂν θέλω νὰ μὴ 

στενοχωρηθῶ, γιὰ νὰ εἶμαι χαρούμενος, νὰ μὴ χαλάσω τὴν ἡσυχία μου, γιὰ νὰ εἶμαι 

πρᾶος,  τότε  εἶμαι  ἀδιάφορος!  Ἄλλο  πραότητα  πνευματικὴ  καὶ  ἄλλο  πραότητα  ἀπὸ 

ἀδιαφορία.  Λένε  μερικοί:  «Πρέπει  νὰ  εἶμαι  χαρούμενος,  γιατὶ  εἶμαι  Χριστιανός.  Νὰ 

                                                 
3 Γαλ. 5, 22. 
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εἶμαι  ἤρεμος,  γιατὶ  εἶμαι  Χριστιανός».  Αὐτοὶ  δὲν  εἶναι  Χριστιανοί.  Τὸ  καταλάβατε; 

Αὐτὸ εἶναι ἀδιαφορία, εἶναι κοσμικὴ χαρά. Ὅποιος ἔχει αὐτὰ τὰ κοσμικὰ στοιχεῖα, δὲν 

εἶναι  πνευματικὸς  ἄνθρωπος.  Ὁ  πνευματικὸς  ἄνθρωπος  εἶναι  ὅλος  ἕνας  πόνος. 

Πονάει  δηλαδὴ  γιὰ  καταστάσεις,  γιὰ  ἀνθρώπους,  ἀλλὰ  ἀνταμείβεται  γι᾿  αὐτὸν  τὸν 

πόνο μὲ θεία παρηγοριά. Νιώθει πόνο, ἀλλὰ νιώθει μέσα του θεία παρηγοριά, γιατὶ 

κάνει  ρίψεις  μὲ  εὐλογίες  ὁ  Θεὸς  ἀπὸ  τὸν  Παράδεισο  στὴν  ψυχὴ  καὶ  ἀγάλλεται  ὁ 

ἄνθρωπος  ἀπὸ  τὴν  θεϊκὴ  ἀγάπη.  Αὐτὴ  εἶναι  ἡ  χαρά,  ἡ  πνευματικὴ  χαρά,  ποὺ  δὲν 

ἐκφράζεται καὶ πλημμυρίζει τὴν καρδιά. 

 

Τὸ παράδειγμα μιλάει 

 

 – Γέροντα, οἱ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦν πνευματικὰ στὸν κόσμο πρέπει νὰ δείχνουν 

στοὺς κοσμικοὺς ὅτι νηστεύουν; 

 –  Ὅταν  πρόκειται  γιὰ  διατεταγμένες  νηστεῖες  τῆς  Ἐκκλησίας  μας,  Τετάρτη, 

Παρασκευή,  Σαρακοστὲς  κ.λπ.,  τότε  πρέπει,  γιατὶ  αὐτὸ  εἶναι  ὁμολογία  πίστεως.  Οἱ 

ἄλλες  ὅμως  νηστεῖες,  δηλαδὴ  αὐτὲς  ποὺ  γίνονται  ἀπὸ  ἄσκηση,  γιὰ  τὴν  ἀγάπη  τοῦ 

Χριστοῦ ἢ γιὰ νὰ εἰσακουσθῆ ἡ προσευχή μας σὲ ἕνα αἴτημά μας, πρέπει νὰ γίνωνται 

κρυφά. 

Σκοπὸς  εἶναι  νὰ  ζοῦμε  ὀρθόδοξα,  ὄχι  ἁπλῶς  νὰ  μιλοῦμε  ἢ  νὰ  γράφουμε 

ὀρθόδοξα. Γι᾿ αὐτό, βλέπεις, ἕνα κήρυγμα δὲν πληροφορεῖ, δὲν ἀλλοιώνει τὸν ἄλλον, 

ὅσο καλὸ καὶ ἂν εἶναι, ἂν ὁ ἱεροκήρυκας δὲν ἔχη βίωμα. 

 – Ἄν, Γέροντα, ὁ ἀκροατὴς ἢ ὁ ἀναγνώστης ἔχη καλὴ διάθεση; 

 – Ἔ, τότε αὐτὸς ἔχει ἤδη τὴν θεία Χάρη, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὠφελεῖται. Ἕνας ὅμως ποὺ 

δὲν ἔχει καλὴ διάθεση θὰ πάρη καὶ θὰ ἐξετάση αὐτὰ ποὺ λέει ὁ ἱεροκήρυκας καὶ δὲν 

θὰ  ἔχη  καμμιὰ  ὠφέλεια.  Τὸ  νὰ  σκεφτώμαστε  ὀρθόδοξα  εἶναι  εὔκολο·  τὸ  νὰ  ζοῦμε 

ὅμως ὀρθόδοξα θέλει κόπο. Μιὰ φορὰ ἕνας θεολόγος εἶχε κάνει μιὰ ὁμιλία καὶ  εἶχε 

πεῖ  νὰ  πᾶνε  νὰ  δώσουν  αἷμα,  γιατὶ  ὑπῆρχε  ἀνάγκη.  Καὶ  πράγματι  πολλοὶ 

παρακινήθηκαν καὶ ἔδωσαν πολὺ αἷμα. Ἐκεῖνος ὅμως δὲν ἔδωσε οὔτε μιὰ σταγόνα, ἂν 

καὶ  εἶχε...  μπόλικο. Οἱ ἄλλοι  τότε σκανδαλίσθηκαν. «Ἐγώ,  τοὺς  εἶπε  ἐκεῖνος,  μὲ  τὴν 

ὁμιλία ποὺ  ἔκανα καὶ παρεκίνησα τὸν κόσμο νὰ δώση αἷμα,  εἶναι σὰν νὰ  ἔδωσα τὸ 

περισσότερο αἷμα»! Ἔτσι ἀνέπαυε τὸν λογισμό του. Καλύτερα ἦταν νὰ μὴν ἔκανε τὴν 

ὁμιλία  καὶ  ἀθόρυβα  νὰ  πήγαινε  νὰ  δώση  λίγο  αἷμα.  Ἡ  ζωὴ  μετράει.  «Ἐγὼ  εἶμαι 

δεξιός», μοῦ εἶπε ἕνας ποὺ δὲν εἶχε καμμιὰ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία. «Ἅμα δὲν κάνης 

σταυρό, τί ὠφελεῖ; τοῦ εἶπα. Τὸ χέρι ποὺ δὲν κάνει σταυρὸ τί ὠφελεῖ ποὺ εἶναι δεξί; Σὲ 

τί διαφέρει ἀπὸ τὸ ἀριστερὸ ποὺ δὲν κάνει σταυρό; Ἐκεῖνο ἔτσι καὶ ἀλλιῶς δὲν κάνει 

σταυρό».  Ἂν  ἐσὺ  εἶσαι  δεξιὸς  καὶ  δὲν  κάνης  σταυρό,  σὲ  τί  διαφέρεις  ἀπὸ  τοὺς 

ἀριστερούς;  Ὁ  σκοπὸς  εἶναι  νὰ  εἶσαι  ἄνθρωπος  πνευματικός,  νὰ  ζῆς  κοντὰ  στὸν 

Χριστό, τότε βοηθᾶς καὶ τοὺς ἄλλους. 

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχη ζωὴ σωστή, τὸ ἔργο του πληροφορεῖ. Σὲ μιὰ πόλη ἦταν 

ἕνας Προτεστάντης ποὺ ὅλους  τοὺς κατηγοροῦσε·  τί  κληρικούς,  τί  δεσποτάδες. Ἐκεῖ 

κοντὰ  σὲ  ἕνα  μοναστήρι  ἀσκήτευε  καὶ  ἕνας  μοναχός.  Μιὰ  φορὰ  ρώτησε  τὸν 

Προτεστάντη  ἕνας  ἄθεος:  «Καλά,  ὅλους  τοὺς  δεσποτάδες,  τοὺς  παπάδες  τοὺς 

κατηγορεῖς. Γι᾿ αὐτὸν τὸν καλόγηρο τί ἔχεις νὰ πῆς;». «Αὐτὸν τὸν παραδέχομαι,  τοῦ 

λέει, γιατὶ διαφέρει ἀπὸ τοὺς ἄλλους». Ἕνας πιστός, ὅπου καὶ ἂν εἶναι, πόσο βοηθάει, 
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ὅταν  ζῆ  σωστά!  Θυμᾶμαι,  ἕνας  γνωστός  μου  ἀστυνομικὸς  ὑπηρετοῦσε  στὰ  σύνορα. 

Ἐκεῖ  ἦταν  καὶ  Σέρβοι  κομμουνιστές,  καὶ  μάλιστα  ἀπὸ  τοὺς  πιὸ  ἄθεους,  τοὺς  πιὸ 

ἔμπιστους  τοῦ κόμματος. Ὅταν ἔρχονταν Σέρβοι παπάδες στὰ σύνορα Ἑλλάδος καὶ 

Σερβίας, ὁ ἀστυνομικὸς τοὺς φιλοῦσε τὸ χέρι. Οἱ κομμουνιστὲς τὸ πρόσεξαν. Ἕλληνας 

ἀστυνομικὸς νὰ φιλάη τὸ χέρι τῶν Σέρβων παπάδων! Ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση στοὺς 

κομμουνιστὲς καὶ προβληματίσθηκαν στὸ θέμα τῆς πίστεως. 

Πόσο βοηθοῦν αὐτοὶ ποὺ ἔχουν μιὰ θέση, ὅταν κρατᾶνε λίγο! Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐγὼ 

κοιτάω μερικοὺς  μεγάλους  νὰ  τοὺς  δῶ,  ὅταν  ἔρχωνται,  γιὰ  νὰ  τοὺς  βοηθήσω,  γιατὶ 

αὐτοὶ μπορεῖ νὰ βοηθήσουν πολὺ θετικὰ μὲ τὸ παράδειγμα. Νά, ἕνας στρατάρχης ποὺ 

γνωρίζω, εἶναι παράδειγμα. Καὶ ὅ,τι κάνει, τὸ κάνει ἀπὸ μέσα του, μὲ τὴν καρδιά του· 

δὲν  τὸ  κάνει  ἐξωτερικά.  Οἱ  ἄλλοι  ποὺ  τὸν  βλέπουν  προβληματίζονται  καὶ 

βοηθιοῦνται. Παλιὰ καὶ οἱ ἄρχοντες τοῦ τόπου εἶχαν ἀρχές, πίστευαν. Ξέρετε τί εἶχε 

πεῖ μιὰ ἀρχόντισσα σὲ κάποιον βουλευτὴ σὲ μιὰ πόλη; Εἶχε πάει μὲ τὸν σύζυγό της 

τὴν περίοδο τῆς νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου σὲ ἕνα γεῦμα καὶ εἶχαν ἐκεῖ ψάρια, 

κρέατα...  Αὐτὴ  δὲν  ἔτρωγε,  γιατὶ  νήστευε.  Τὸ  πρόσεξε  ὁ  βουλευτὴς  καὶ  τῆς  εἶπε: 

«Ἀσθενεῖς  καὶ  ὁδοιπόροι  νηστεία  δὲν  κρατοῦν».  «Ναί,  ὁδοιπόροι  μὲ  ρόδες!»,  τοῦ 

ἀπάντησε  ἐκείνη  καὶ  δὲν  ἄγγιξε  τίποτε  ἀπὸ  τὰ  ἀρτύσιμα.  Στὸ  γεῦμα  ἐν  τῷ  μεταξὺ 

ἦταν καὶ ἕνας κληρικὸς ποὺ τοὺς προσφώνησε: «Μεγάλη μου τιμὴ ποὺ βρίσκομαι μαζί 

σας  κ.λπ.»,  ἔλεγε–ἔλεγε  ἕνα  σωρὸ  ἐγκώμια.  Ὁπότε  τὸν  διέκοψε  ὁ  ἄνδρας  τῆς 

ἀρχόντισσας καὶ τοῦ εἶπε: «Μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ 

ἔστι σωτηρία!»4. Γιατὶ ἐκεῖνος πῆγε νὰ τοὺς κολακεύση. Ἄλλοτε πάλι εἶχε πεῖ αὐτὴ ἡ 

ἀρχόντισσα  σὲ  ἕναν  καθηγητὴ  Πανεπιστημίου  τῆς  Θεολογίας:  «Μὴν  κοιτᾶτε 

λεπτομέρειες  καὶ  κόβετε  στὶς  ἐξετάσεις  τοὺς  παπάδες.  Κοιτάξτε  νὰ  τοὺς  περνᾶτε, 

γιατὶ  οἱ  ἐπαρχίες  δὲν  ἔχουν  παπᾶ!».  Θέλω  νὰ  πῶ  ὅτι  παλιὰ  οἱ  τοπικοὶ  ἄρχοντες 

ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἦταν παράδειγμα γιὰ τὸν λαό. 

Αὐτὸ ποὺ θὰ βοηθήση θετικὰ τοὺς ἀνθρώπους σήμερα εἶναι τὸ παράδειγμά μας 

τὸ χριστιανικὸ καὶ ἡ ζωή μας ἡ χριστιανική. Τοὺς Χριστιανοὺς πρέπει νὰ τοὺς διακρίνη 

ἡ  πνευματικὴ  λεβεντιὰ  καὶ  ἡ  ἀρχοντιά,  ἡ  θυσία.  Γιʹ  αὐτὸ  λέω  στοὺς  λαϊκούς:  «Νὰ 

ἀγαπᾶτε τὸν Χριστό, νὰ ἔχετε ταπείνωση, νὰ κάνετε τὸ καθῆκον σας, καὶ ὁ Χριστὸς 

θὰ  προδώση  τὴν  ἀρετή  σας  στὰ  μάτια  τῶν  ἀνθρώπων».  Ἡ  ἀρετὴ  ἔχει  τυπικὸ  νὰ 

προδίδη  τὸν  ἄνθρωπο,  ὅπου  κι  ἂν  βρίσκεται  αὐτός.  Ἀκόμη  καὶ  νὰ  κρυφθῆ,  καὶ  νὰ 

ὑποκριθῆ μὲ τὴν διὰ Χριστὸν σαλότητα, ἡ ἀρετὴ θὰ τὸν προδώση, ἔστω καὶ ἀργότερα, 

καὶ  ὁ  ἀποθηκευμένος  του  θησαυρός,  ποὺ  θὰ  ἀνακαλυφθῆ  τότε  μαζεμένος,  θὰ 

βοηθήση πάλι πολλὲς ψυχές· ἴσως τότε περισσότερο. 

 

Ὁ Θεὸς μᾶς ὑπομένει 

 

Σήμερα  ὁ  Θεὸς  ἀνέχεται  τὴν  κατάσταση.  Ἀνέχεται,  ἀνέχεται,  γιὰ  νὰ  εἶναι 

ἀναπολόγητος ὁ κακός. Εἶναι περιπτώσεις ποὺ ὁ Θεὸς ἐπεμβαίνει ἄμεσα καὶ ἀμέσως, 

ἐνῶ  σὲ  ἄλλες  περιπτώσεις  περιμένει·  δὲν  δίνει  ἀμέσως  τὴν  λύση  καὶ  περιμένει  τὴν 

ὑπομονὴ  τῶν ἀνθρώπων,  τὴν προσευχή,  τὸν ἀγώνα.  Τί ἀρχοντιὰ  ἔχει  ὁ Θεός! Ἕνας 

πόσους  εἶχε σφάξει  τότε μὲ  τὸν πόλεμο καὶ ἀκόμη  ζῆ. Θὰ  τοῦ πῆ στὴν ἄλλη  ζωὴ ὁ 

                                                 
4 Ψαλμ. 145, 3. 
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Θεός:  «Σʹ  ἄφησα  νὰ  ζήσης  περισσότερο  καὶ  ἀπὸ  τοὺς  καλούς».  Δὲν  θὰ  ἔχη 

ἐλαφρυντικά. 

 –  Γέροντα,  μερικοὶ  τέτοιοι  ἄνθρωποι,  ἐνῶ  εἶναι  βαριὰ  ἄρρωστοι,  πῶς  δὲν 

πεθαίνουν; 

 – Φαίνεται ἔχουν βαρειὲς ἁμαρτίες, γι᾿ αὐτὸ δὲν πεθαίνουν. Περιμένει ὁ Θεὸς 

μήπως μετανοήσουν. 

 – Καὶ τὸν κόσμο ποὺ παιδεύουν; 

 –  Αὐτοὶ  ποὺ  παιδεύονται  καὶ  δὲν  φταῖνε,  ἀποταμιεύουν.  Αὐτοὶ  ποὺ  φταῖνε, 

ἐξοφλοῦν. 

 – Γέροντα, τί θὰ πῆ «Πονηροὶ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, 

πλανῶντες καὶ πλανώμενοι»5; 

 –  Κοίταξε·  ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ  ἔχουν  κάποιον  ἐγωισμὸ  καὶ  ὁ Θεὸς  τοὺς 

δίνει  ἕνα σκαμπίλι νὰ πᾶνε παρακάτω. Ἄλλοι  ἔχουν λίγο παραπάνω ἐγωισμὸ καὶ ὁ 

Θεὸς  τοὺς  δίνει  ἕνα  σκαμπίλι  καὶ  πᾶνε  ἀκόμη  παρακάτω.  Αὐτοὺς  ὅμως  ποὺ  ἔχουν 

ἑωσφορικὴ  ὑπερηφάνεια,  ὁ  Θεὸς  τοὺς  ἀφήνει.  Μπορεῖ  νὰ  φαίνεται  ὅτι  κάνουν 

προκοπή, ἀλλὰ τί προκοπὴ εἶναι αὐτή; Μαύρη προκοπή. Καὶ μετὰ δὲν πέφτουν ἁπλῶς 

κάτω, ἀλλὰ πέφτουν κατʹ εὐθεῖαν στὸ βάραθρο. Ὁ Θεὸς νὰ φυλάη! 

 

Ἡ ὑπεράσπιση τοῦ δικαίου 

 

 –  Γέροντα,  λέει  σὲ  ἕνα  τροπάριο: «Θυμὸν  κινήσαντες  τὸν  δικαιότατον»6. Ποιός 

θυμὸς εἶναι δικαιότατος; 

 –  Ὅταν  ἀδικοῦνται  ἄλλοι  καὶ  φωνάζη  κανεὶς  καὶ  θυμώνη  ἀπὸ  πόνο 

πραγματικό,  τότε  εἶναι  «δικαιότατος  ὁ  θυμός».  Ὅταν  ἀδικῆται  ὁ  ἴδιος  καὶ  θυμώνη, 

τότε δὲν εἶναι καθαρὸς ὁ θυμός. Ὅταν βλέπης ἕναν νὰ ὑποφέρη γιὰ ἱερὰ πράγματα, 

αὐτὸς ἔχει θεῖο ζῆλο. Ἀπὸ αὐτὸ μπορεῖς νὰ καταλάβης καὶ τὸν διὰ Χριστὸν σαλό. Ἂν 

πάρης λ.χ. μιὰ εἰκόνα καὶ τὴν βάλης μπροστά του ἀνάποδα, θὰ τιναχθῆ ἐπάνω ὁ διὰ 

Χριστὸν σαλός·  ἔτσι  τοῦ κάνεις τέστ. Ὑπάρχει δηλαδὴ καὶ δικαία, θεία ἀγανάκτηση, 

καὶ μόνον αὐτὴ ἡ ἀγανάκτηση  δικαιολογεῖται  στὸν ἄνθρωπο. Ὁ Μωυσῆς,  ὅταν  εἶδε 

τὸν λαὸ νὰ θυσιάζη στὸ χρυσὸ μοσχάρι, ἀγανάκτησε καὶ πέταξε κάτω τὶς πλάκες μὲ 

τὶς  ἐντολὲς ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός,  καὶ  ἔσπασαν7. Ὁ Φινεές,  ὁ  ἐγγονὸς τοῦ ἀρχιερέα 

Ἀαρών, δύο φόνους ἔκανε καὶ ὁ Θεὸς ἔδωσε ἐντολὴ ἀπὸ τὴν γενιά του νὰ βγαίνουν οἱ 

ἱερεῖς τοῦ Ἰσραήλ! Ὅταν εἶδε τὸν Ἰσραηλίτη Ζαμβρὶ νὰ ἁμαρτάνη μὲ τὴν Μαδιανίτιδα 

Χασβὶ μπροστὰ στὸν Μωυσῆ καὶ σὲ ὅλους τοὺς Ἰσραηλίτες, δὲν κρατήθηκε· σηκώθηκε 

ἀπὸ  τὴν συναγωγὴ καὶ  τοὺς φόνευσε,  καὶ  ἔτσι σταμάτησε ἡ ὀργὴ  τοῦ Θεοῦ. Ἂν δὲν 

τοὺς  σκότωνε  καὶ  τοὺς  δύο,  θὰ  ἔπεφτε  ὀργὴ  Θεοῦ  σὲ  ὅλον  τὸν  λαὸ  τοῦ  Ἰσραήλ8. 

Φοβερό! Ἐγώ,  ὅταν διαβάζω στὸ Ψαλτήρι τὸν στίχο «Καὶ ἔστη Φινεὲς καὶ ἐξιλάσατο, 

                                                 
5 Β´ Τιμ. 3, 13.  
6  Ἀπόσπασμα  ἀπὸ  στιχηρὸ  τῶν  Αἴνων  τῆς  ἑορτῆς  τῶν  Ἁγίων  Πατέρων  τῆς  Α´ 

Οἰκουμενικῆς Συνόδου. 
7 Βλ. Ἔξ. 32, 1‐20. 

 
8 Βλ. Ἀριθμ. 25, 1‐15. 
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καὶ ἐκόπασεν ἡ θραῦσις»9, ἀσπάζομαι πολλὲς φορὲς τὸ ὄνομά του. Ἀλλὰ καὶ ὁ Χριστός, 

ὅταν εἶδε νὰ πουλοῦν μέσα στὸν περίβολο τοῦ Ναοῦ βόδια, πρόβατα, περιστέρια, καὶ 

τοὺς κερματιστὲς νὰ ἀνταλλάσσουν χρήματα, πῆρε τὸ φραγγέλιο καὶ τοὺς ἔδιωξε10. 

Ἕνας  πνευματικὸς  ἄνθρωπος,  ὅταν  πάη  μὲ  ἀγανάκτηση  νὰ  ὑπερασπίση  τὸν 

ἑαυτό του γιὰ ἕνα ἀτομικό του θέμα, αὐτὸ εἶναι καθαρὰ ἐγωιστικό, εἶναι ἐνέργεια τοῦ 

πειρασμοῦ. Δέχεται ἐπιδράσεις δαιμονικὲς ἐξωτερικές. Ἂν κάποιον τὸν ἀδικοῦν ἢ τὸν 

κοροϊδεύουν,  αὐτὸν  πρέπει  οἱ  ἄλλοι  νὰ  τὸν  ὑπερασπίζωνται,  γιὰ  τὸ  δίκιο,  ὄχι  γιὰ 

προσωπικό τους συμφέρον. Δὲν ταιριάζει νὰ μαλώνης γιὰ τὸν ἑαυτό σου. Ἄλλο τὸ νὰ 

ἀντιδράσης, γιὰ νὰ ὑπερασπισθῆς σοβαρὰ πνευματικὰ θέματα, θέματα ποὺ ἀφοροῦν 

τὴν πίστη μας, τὴν Ὀρθοδοξία. Αὐτὸ εἶναι καθῆκον σου. Ὅταν σκέφτεσαι τοὺς ἄλλους 

καὶ ἀντιδρᾶς, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσης, τότε αὐτὸ εἶναι καθαρό, γιατὶ γίνεται ἀπὸ ἀγάπη. 

Ὅταν  πῆγα  στὸ  Σινᾶ,  κατέβαινα  στὸ  μοναστήρι  κάθε  ἑβδομάδα,  κάθε 

δεκαπέντε μέρες,  γιὰ νὰ κοινωνήσω. Μιὰ φορὰ μοῦ λέει  ἕνας πολὺ ἁπλὸς  δικαῖος11 

ποὺ ἦταν ἐκεῖ: «Ἄ, ὄχι κάθε ἑβδομάδα· τέσσερις φορὲς τὸν χρόνο πρέπει νὰ κοινωνοῦν 

οἱ  καλόγεροι».  Τότε  εἶχαν  τυπικὸ  νὰ  μὴν  κοινωνοῦν  συχνά.  Φοροῦσα  καὶ  τὸ 

ἐπανωκαλύμμαυχο.  «Οὔτε  ἐπανωκαλύμμαυχο»,  λέει.  Αὐτοὶ  τὸ  ἔβαζαν  μόνο  στὶς 

τελετές. «Νἆναι εὐλογημένο», λέω. Καὶ τὸ εἶχα καὶ ἐγὼ ριγμένο στὸν ὦμο σὰν κασκὸλ 

καὶ δὲν μὲ ἀπασχόλησε ξανά. Τί; νὰ μαλώσω; Ἑτοιμαζόμουν ἐν τῷ μεταξὺ κάθε φορὰ 

γιὰ  τὴν  Θεία  Κοινωνία  καὶ  πήγαινα  στὴν  Ἐκκλησία.  Τὴν  ὥρα  ποὺ  ὁ  παπᾶς  ἔλεγε 

«Μετὰ φόβου Θεοῦ...», ἔσκυβα τὸ κεφάλι καὶ ἔλεγα «Ἐσὺ γνωρίζεις, Χριστέ μου, πόση 

ἀνάγκη  ἔχω»,  καὶ  ἔνιωθα  τέτοια  ἀλλοίωση,  ποὺ  δὲν  ξέρω  ἂν  θὰ  τὴν  ἔνιωθα,  ἂν 

κοινωνοῦσα.  Ἀφοῦ  πέρασαν  κάμποσοι  μῆνες,  ἦρθαν  στὸ  μοναστήρι  τέσσερα–πέντε 

παιδιά, ποὺ ἀπὸ μένα παρακινήθηκαν νὰ ἔρθουν στὸ Σινᾶ. Εἶπαν λοιπὸν καὶ σ᾿ αὐτὰ 

νὰ μὴν κοινωνοῦν. Ἔ, τότε μίλησα καὶ τακτοποιήθηκε τὸ θέμα. 

 

Ἀντιμετώπιση ὑβριστῶν 

 

 – Γέροντα, στὴν Ἁγία Γραφὴ λέει ὅτι ἡ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 

δὲν συγχωρεῖται12. Ποιά εἶναι ἡ βλασφημία αὐτή; 

 – Βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γενικὰ εἶναι ἡ περιφρόνηση στὰ θεῖα, 

ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχη, ἐννοεῖται, τὰ λογικά του. Τότε εἶναι καὶ ἔνοχος. Π.χ. ἕναν ποὺ 

μοῦ εἶπε «ἄντε κι ἐσὺ καὶ οἱ θεοί σου...», τοῦ ἔδωσα μιὰ σπρωξιὰ καὶ τὸν τίναξα πέρα, 

γιατὶ αὐτὸ ἦταν βλασφημία. Ἢ περνᾶνε δύο ἔξω ἀπὸ μία Ἐκκλησία. Ὁ ἕνας κάνει τὸν 

σταυρό του καὶ λέει καὶ στὸν ἄλλο «κάνε, εὐλογημένε, κι ἐσὺ τὸν σταυρό σου...» καὶ 

αὐτὸς  ἀντιδρᾶ:  «Ἄντε  κι  ἐσὺ  ποὺ  θὰ  κάνω  τὸν  σταυρό  μου!».  Αὐτὴ  ἡ  περιφρόνηση 

εἶναι  βλασφημία.  Ἀδύνατον  ἑπομένως  σὲ  ἕναν  εὐλαβῆ  ἄνθρωπο  νὰ  ὑπάρχη 

βλασφημία.  Ἀλλὰ  καὶ  ἡ  ἀναίδεια  εἶναι  βλασφημία  κατὰ  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος.  Ὁ 

ἀναιδὴς διαστρέφει ἢ καταπατάει λ.χ. μιὰ εὐαγγελικὴ ἀλήθεια, γιὰ νὰ δικαιολογήση 

τὴν πτώση του. Δὲν σέβεται τὴν ἀλήθεια, τὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ τὴν τσαλακώνει 

                                                 
9 Ψαλμ. 105, 30.  
10 Βλ. Ἰω. 2, 14‐15. 
11 Στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Σινᾶ «δικαῖος» ὀνομάζεται ὁ προϊστάμενος τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως 

ποὺ ἀναπληρώνει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κατὰ τὴν ἀπουσία του ἀπὸ τὴν μονή. 
12 Βλ. Ματθ. 12, 31. 
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ἐν  γνώσει  του·  τσαλαπατάει  ἕνα  ἱερὸ  πράγμα.  Καὶ  αὐτὸ  σιγὰ‐σιγὰ  γίνεται  πλέον 

κατάσταση. Στὴν συνέχεια ἀπομακρύνεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ ἄνθρωπος δέχεται 

ἐπιδράσεις  δαιμονικές.  Καὶ  ἂν  δὲν  μετανοήση,  τί  ἐξέλιξη  θὰ  ἔχη...  Θεὸς  φυλάξοι! 

Ὅταν  ὅμως  ἕνας  θυμώση  καὶ  βλασφημήση  ἀκόμη  καὶ  τὸ  Ἅγιο  Πνεῦμα,  αὐτὴ  ἡ 

βλασφημία δὲν εἶναι ἀσυγχώρητη, γιατὶ ὁ ἄνθρωπος δὲν πιστεύει τὴν βρισιὰ ποὺ εἶπε, 

ἀλλὰ τὴν εἶπε, ἐπειδὴ ἐκείνη τὴν στιγμή, πάνω στὸν θυμό του, ἔχασε τὸν ἔλεγχο τοῦ 

ἑαυτοῦ  του,  καὶ  ἀμέσως  μετανοιώνει.  Ὁ  ἀναιδὴς  ὅμως  δικαιολογεῖ  τὸ  ψέμα,  γιὰ  νὰ 

δικαιολογήση  τὴν  πτώση  του.  Ὅποιος  δικαιολογεῖ  τὴν  πτώση  του,  δικαιολογεῖ  τὸν 

διάβολο. 

 – Γέροντα, πῶς δικαιολογεῖ τὴν πτώση του; 

 –  Μπορεῖ  νὰ  θυμηθῆ  κάτι  ποὺ  λέχθηκε  πρὶν  ἀπὸ  δέκα  χρόνια  γιὰ  ἄλλη 

περίπτωση  καὶ  νὰ  τὸ παρουσιάση σὰν παράδειγμα,  γιὰ  νὰ  δικαιολογήση  τὸν  ἑαυτό 

του.  Οὔτε  ὁ  διάβολος,  ὁ  μεγαλύτερος  δικηγόρος,  δὲν  θὰ  μποροῦσε  νὰ  σκεφθῆ  κάτι 

τέτοιο ἐκείνη τὴν ὥρα. 

 – Καὶ πῶς νιώθει αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος; 

 – Πῶς νιώθει; Δὲν ἔχει ἀνάπαυση ποτέ. Ἐδῶ καὶ δίκαιο νὰ ἔχη κανείς, ὅταν πάη 

νὰ δικαιώση τὸν ἑαυτό του, πάλι ἀνάπαυση δὲν ἔχει, πόσο μᾶλλον νὰ μὴν ἔχη δίκαιο 

καὶ νὰ δικαιολογῆ τὴν πτώση του μὲ ἀναιδέστατο τρόπο. Γιʹ αὐτό, ὅσο μποροῦμε, νὰ 

προσέχουμε τὴν ἀναίδεια καὶ τὴν περιφρόνηση ὄχι μόνον πρὸς τὰ θεῖα ἀλλὰ καὶ πρὸς 

τὸν πλησίον μας, διότι εἶναι εἰκόνα Θεοῦ. Οἱ ἀναιδεῖς ἄνθρωποι βρίσκονται στὸ πρῶτο 

στάδιο τῆς βλασφημίας κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐκεῖνοι ποὺ περιφρονοῦν τὰ θεῖα 

βρίσκονται στὸ δεύτερο, καὶ στὸ τρίτο βρίσκεται ὁ διάβολος. 

 – Γέροντα, ὅταν μιλοῦν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἢ κατὰ τοῦ Μοναχισμοῦ κ.λπ., τί 

πρέπει νὰ κάνη κανείς; 

 – Κατ᾿ ἀρχάς, ἂν κάποιος μιλάη ἄσχημα λ.χ. γιὰ σένα ὡς ἄτομο, δὲν πειράζει. 

Νὰ σκεφθῆς: «Τὸν Χριστό, ποὺ ἦταν Χριστός, Τὸν ἔβριζαν, καὶ δὲν μιλοῦσε· ἐμένα ποὺ 

εἶμαι ἁμαρτωλὸς τί μοῦ ἀξίζει;». Ἂν ἔρχονταν νὰ βρίσουν ἐμένα ὡς ἄτομο, δὲν θὰ μὲ 

πείραζε καθόλου. Ἀλλά, ὅταν μὲ βρίζουν ὡς μοναχό, βρίζουν καὶ ὅλο τὸν θεσμὸ τοῦ 

Μοναχισμοῦ,  γιατὶ  ὡς  μοναχὸς  δὲν  εἶμαι  ἀνεξάρτητος,  καὶ  πρέπει  νὰ  μιλήσω.  Σὲ 

τέτοιες περιπτώσεις πρέπει κανεὶς νὰ τοὺς ἀφήση λίγο νὰ ξεσπάσουν καὶ ὕστερα νὰ 

τοὺς πῆ δυὸ κουβέντες. Κάποτε στὸ λεωφορεῖο μιὰ γυναίκα ἔβριζε τοὺς παπάδες. Τὴν 

ἄφησα  νὰ  ξεσπάση  καί,  ὅταν  σταμάτησε,  τῆς  εἶπα:  «Ἔχουμε  ἀπαιτήσεις  ἀπὸ  τοὺς 

παπάδες, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς δὲν τοὺς ἔρριξε ὁ Θεὸς μὲ τὰ ἀλεξίπτωτα. Εἶναι ἄνθρωποι 

καὶ ἔχουν ἀνθρώπινες ἀδυναμίες. Μπορεῖς ὅμως νὰ μοῦ πῆς, μιὰ μητέρα σὰν ἐσένα 

βαμμένη, μὲ κάτι νύχια σὰν τὸ γεράκι, τί παιδὶ θὰ γεννήση καὶ πῶς θὰ τὸ ἀναθρέψη; 

Καὶ  παπᾶς  καὶ  καλόγερος  νὰ  γίνη,  πῶς  θὰ  εἶναι;».  Θυμᾶμαι,  μιὰ  ἄλλη  φορά,  ὅταν 

ταξίδευα  μὲ  τὸ  λεωφορεῖο  ἀπὸ  τὴν  Ἀθήνα  γιὰ  τὰ  Γιάννενα,  ἦταν  ἕνας  ποὺ  δὲν 

σταμάτησε σὲ ὅλο τὸν δρόμο νὰ κατηγορῆ ἕναν μητροπολίτη ποὺ εἶχε δημιουργήσει 

τότε κάτι προβλήματα. Τοῦ εἶπα κανα–δυὸ κουβέντες καὶ μετὰ ἔκανα εὐχή. Ἐκεῖνος 

συνέχιζε. Ὅταν φθάσαμε στὰ Γιάννενα καὶ κατεβήκαμε, τὸν πῆρα λίγο παράμερα καὶ 

τοῦ  λέω:  «Μὲ  γνωρίζεις  ποιός  εἶμαι;».  «Ὄχι»,  μοῦ  λέει.  «Πῶς  τότε  κάθεσαι  καὶ  λὲς 

τέτοια  πράγματα;  Ἐγὼ  μπορεῖ  νὰ  εἶμαι  πολὺ  χειρότερος  ἀπὸ  τὸν  τάδε  ποὺ  βρίζεις, 

μπορεῖ  ὅμως  νὰ  εἶμαι  καὶ  ἕνας  ἅγιος.  Πῶς  κάθεσαι  ἐσὺ  καὶ  λὲς  μπροστά  μου 

πράγματα  ποὺ  δὲν  μπορῶ  νὰ  φαντασθῶ  ὅτι  τὰ  κάνουν  οὔτε  καὶ  οἱ  κοσμικοὶ 
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ἄνθρωποι; Κοίταξε νὰ διορθωθῆς, γιατὶ θὰ φᾶς σκαμπίλι δυνατὸ ἀπὸ τὸν Θεὸ – γιὰ τὸ 

καλό σου φυσικά».  Τὸν  εἶδα μετά,  ἄρχισε  νὰ  τρέμη. Ἀλλὰ  καὶ  οἱ  ἄλλοι  κατάλαβαν, 

ὅπως εἶδα ἀπὸ μιὰ ἀναταραχὴ ποὺ δημιουργήθηκε. 

Βλέπεις  νὰ  βρίζουν  τὰ  ἅγια  καὶ  ὁ  ἄλλος  δὲν  λέει  τίποτε.  Σ᾿  αὐτὴν  τὴν 

περίπτωση ἡ πραότητα εἶναι δαιμονική. Μιὰ φορὰ ποὺ ἔβγαινα ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, 

συνάντησα στὸ καράβι καὶ ἕναν ποὺ εἶχε φύγει ὁ καημένος   ἀπὸ τὸ Ψυχιατρεῖο καὶ 

εἶχε  ἔρθει  στὸ  Ὄρος.  Φώναζε  καὶ  ἔβριζε  συνέχεια  ὅλους  τοὺς  μεγάλους,  τοὺς 

κυβερνῆτες,  τοὺς  γιατρούς...  «Τόσα  χρόνια,  ἔλεγε,  μὲ  τάραξαν  στὰ  ἠλεκτροσὸκ  καὶ 

στὰ  χάπια.  Ἐσεῖς  περνᾶτε  καλά.  Ἔχετε  τὴν  καλοπέρασή  σας,  τὰ  αὐτοκίνητά  σας. 

Ἐμένα ἀπὸ  δώδεκα χρονῶν ἡ μάνα μου μʹ  ἔστειλε σʹ  ἕνα  νησί.  Εἴκοσι πέντε  χρόνια 

γυρίζω ἀπὸ τρελλοκομεῖο σὲ τρελλοκομεῖο». Ἔβριζε ὅλα τὰ κόμματα καὶ μετὰ ἄρχισε 

νὰ βρίζη Χριστὸ καὶ Παναγία. Σηκώνομαι ἐπάνω, «πάψε, τοῦ λέω· δὲν ὑπάρχει καμμιὰ 

ἀρχὴ ἐδῶ μέσα;». Θίχθηκε, φαίνεται, ὁ συνοδός του – πρέπει νὰ ἦταν χωροφύλακας – 

καὶ τὸν σύμμασε λίγο. Εἶχε πεῖ ὅλο τὸ πρόβλημά του φωνάζοντας καὶ βρίζοντας. Τὸν 

πόνεσα.  Μετὰ  ἦρθε,  μοῦ  φίλησε  τὸ  χέρι.  Τὸν  φίλησα.  Εἶχε  δίκαιο.  Ὅλοι  λίγο‐πολὺ 

ἔχουμε  τὸ  μερίδιό  μας.  Ἤμουν  καὶ  ἐγὼ  αἰτία  ποὺ  ἔβριζε  ὁ  καημένος.  Ἂν  εἶχα 

πνευματικὴ κατάσταση, θὰ τὸν εἶχα κάνει καλά. 

Πόσο  εἶχαν  ἀπογοητευθῆ  οἱ  Φαρασιῶτες,  τότε  μὲ  τὴν  Ἀνταλλαγή,  ὅταν 

ἔρχονταν μὲ τὸ καράβι στὴν Ἑλλάδα! Δυὸ ναῦτες μάλωναν καὶ ἔβριζαν τὸν Χριστὸ καὶ 

τὴν Παναγία.  Τοὺς φάνηκε  πολὺ  βαρύ!  Σοῦ  λέει:  «Ἕλληνες,  Χριστιανοί,  νὰ  βρίζουν 

τὸν  Χριστὸ  καὶ  τὴν  Παναγία!».  Τοὺς  ἅρπαξαν  καὶ  τοὺς  πέταξαν  στὴν  θάλασσα. 

Εὐτυχῶς ἤξεραν κολύμπι καὶ γλύτωσαν. Ἀκόμη καὶ ὅταν βρίζουν κάποιον ἄνθρωπο, 

πρέπει νὰ τὸν ὑπερασπίσουμε, πόσο μᾶλλον τὸν Χριστό! Ἦρθε ἕνα παιδὶ στὸ Καλύβι 

ποὺ κούτσαινε, ἀλλὰ λαμποκοποῦσε τὸ προσωπάκι του. Λέω: «Κάτι γίνεται ἐδῶ, γιὰ 

νὰ λάμπη ἔτσι ἡ θεία Χάρις!». Τὸν ρώτησα «τί κάνεις κ.λπ.» καὶ μοῦ εἶπε τί συνέβη. 

Κάποιος, ἕνα θηρίο μέχρι ἐκεῖ πάνω, ἔβριζε τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία καὶ τὸ παιδὶ 

ὅρμησε ἐπάνω του, γιὰ νὰ σταματήση. Ἐκεῖνος τὸ ἔβαλε κάτω, τὸ τσαλαπάτησε, τοῦ 

σακάτεψε  τὰ  πόδια,  καὶ  μετὰ  τὸ  καημένο  κούτσαινε.  Ὁμολογητής!  Τί  τράβηξαν  οἱ 

Ὁμολογητές, οἱ Μάρτυρες! 

 –  Γέροντα,  μερικοὶ  εὐλαβεῖς  νέοι  δυσκολεύονται  στὸν  στρατὸ  μὲ  αὐτοὺς  ποὺ 

βρίζουν. Τί νὰ κάνουν; 

 –  Θέλει  διάκριση  καὶ  ὑπομονή.  Ὁ  Θεὸς  θὰ  βοηθήση.  Ὁ  ἀσυρματιστὴς  ποὺ 

ὑπηρετούσαμε μαζὶ στὸν στρατὸ ἦταν ἕνας γιατρὸς ἄπιστος, βλάσφημος. Κάθε μέρα 

ἐρχόταν     στὴν μονάδα Διοικήσεως, νὰ μοῦ κάνη πλύση ἐγκεφάλου! Μοῦ ἔλεγε τὴν 

θεωρία τοῦ Δαρβίνου κ.λπ.,  κάτι πράγματα χαμένα,  βλάσφημα τελείως. Μετὰ ὅμως 

ἀπὸ  κάποιο  περιστατικὸ  κατάλαβε  μερικὰ  πράγματα.  Μιὰ  φορὰ  ἤμασταν  σὲ  μιὰ 

ἐπιχείρηση  καὶ  εἴχαμε  φορτωμένα  σὲ  ἕνα  μεγάλο  μουλάρι  τὸν  ἀσύρματο  καὶ  τὸ 

φορεῖο. Σὲ ἕναν κατήφορο, ἐπειδὴ γλιστροῦσε πολύ, ἐγὼ ἔπιανα ἀπὸ τὴν οὐρὰ τὸ ζῶο 

καὶ  ὁ  γιατρὸς  τραβοῦσε  τὸ  καπίστρι.  Σὲ  μιὰ  στιγμή,  πῶς  ἄγγιξε  τὸ  φορεῖο  λίγο  τὰ 

αὐτιὰ τοῦ ζώου, καὶ δίνει μιὰ τὸ ζῶο καὶ μὲ χτυπάει δυνατὰ μὲ τὰ πισινά του πόδια· μὲ 

πέταξε πέρα. Σὲ λίγο συνῆλθα καὶ εἶδα ὅτι περπατοῦσα! Τὸ μόνο ποὺ θυμόμουν ἦταν 

ὅτι φώναξα «Παναγία μου!». Τίποτε ἄλλο. Τὰ σημάδια ἀπὸ τὰ πέταλα τοῦ ζώου ἦταν 

πάνω μου. Ἐδῶ τὸ στῆθος ἦταν ὅλο μαῦρο. Μὲ τόση δύναμη μὲ χτύπησε τὸ ζῶο! Τὰ 

ἔχασε ὁ γιατρὸς ποὺ μὲ εἶδε νὰ περπατῶ! Συνεχίσαμε τὸν δρόμο μας. Λίγο πιὸ πέρα 
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στραβοπάτησε ὁ γιατρὸς σὲ μιὰ πέτρα, ἔπεσε κάτω καὶ δὲν μποροῦσε νὰ σηκωθῆ νὰ 

περπατήση. Ἄρχισε νὰ φωνάζη: «Παναγία μου, Χριστέ μου»! Σοῦ λέει: «Τώρα ὅλοι θὰ 

μὲ  ἐγκαταλείψουν·  πάει,  τί  θὰ  γίνω;  Ποιός  θὰ  μὲ  βοηθήση;».  Φοβόταν  μὴν  τὸν 

πιάσουν. «Μὴ στενοχωριέσαι,  τοῦ λέω, θὰ καθήσω μαζί σου. Ἂν πιάσουν ἐμένα, θὰ 

πιάσουν κι ἐσένα». Ὁ καημένος μετὰ σκέφθηκε: «Ὁ Ἀρσένιος13, ἐνῶ τὸν πέταξε πέρα 

τὸ  ζῶο,  δὲν  ἔπαθε  τίποτε,  καὶ  ἐγὼ  λίγο  στραβοπάτησα  καὶ  δὲν  μπορῶ  νὰ 

περπατήσω!».  Σὲ  λίγο  σηκώθηκε,  ἀλλὰ  κούτσαινε  καὶ  τὸν  κρατοῦσα,  γιὰ  νὰ 

περπατήση. Οἱ ἄλλοι εἶχαν προχωρήσει. Πῆρε ἕνα μάθημα καὶ συνῆλθε μετά. Κάθε 

μέρα  ἔλεγε  κάτι  βλασφημίες,  καὶ  τότε,  πάνω  στὸν  κίνδυνο,  φώναζε  «Παναγία  μου! 

Παναγία  μου!».  Τὸν  βόλεψε  ἡ  Παναγία!  Ἕνας  ἄλλος,  μοτοσυκλετιστὴς  ἦταν  στὸν 

στρατό, δύο φορὲς εἶχε σπάσει τὸ πόδι του καὶ πάλι συνέχιζε νὰ βρίζη. 

 – Δὲν τοῦ λέγατε τίποτε, Γέροντα; 

– Τί νὰ τοῦ πῶ; Ἐδῶ δὲν τοῦ ἔλεγα τίποτε καὶ ἐκεῖνος ἔβριζε συνεχῶς τὸν Χριστὸ 

καὶ τὴν Παναγία ἐπίτηδες, γιὰ νὰ μὲ στενοχωρῆ. Μετὰ τὸ κατάλαβα καὶ ἔκανα μόνον 

εὐχή. Καὶ νὰ δῆτε,  ἐνῶ πρῶτα ἔβριζαν καὶ αὐτὸς καὶ οἱ ἄλλοι στὰ καλὰ καθούμενα, 

ὕστερα,  ὅταν  δυσκολεύονταν  σὲ  κάτι  καὶ  πήγαιναν  νὰ  βρίσουν,  δάγκωναν  τὴν 

γλῶσσα τους! Εἶναι καλύτερα, ἂν ἕνας βρίζη, βλασφημάη κ.λπ. καὶ εἶναι ἀναιδής, νὰ 

κάνης ὅτι εἶσαι ἀπασχολημένος καὶ δὲν ἀκοῦς καὶ νὰ λὲς τὴν εὐχή. Γιατὶ ἂν καταλάβη 

ὅτι  τὸν  παρακολουθεῖς,  μπορεῖ  νὰ  βρίζη  συνέχεια,  καὶ  ἔτσι  γίνεσαι  αἰτία  νὰ 

δαιμονισθῆ. Ὅταν  ὅμως  δὲν  εἶναι  ἀναιδὴς  ἀλλὰ  εὐσυνείδητος,  καὶ  βρίζη  ἀπὸ  κακὴ 

συνήθεια,  μπορεῖς  κάτι  νὰ  τοῦ  πῆς.  Ἂν  πάλι  εἶναι  εὐσυνείδητος,  ἀλλὰ  ἔχη  πολὺ 

ἐγωισμό,  πρέπει  νὰ  προσέξης  νὰ  μὴν  τοῦ  μιλήσης  αὐστηρὰ  ἀλλὰ  ταπεινά,  ὅσο 

μπορεῖς, καὶ μὲ πόνο. Τί λέει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ; «Ἔλεγξον διὰ τῆς δυνάμεως τῶν ἀρετῶν 

σου τοὺς φιλονεικοῦντας μετὰ σοῦ... καὶ ἀποστόμωσον αὐτοὺς διὰ τῆς πραότητος καὶ τῆς 

γαλήνης  τῶν  χειλέων  σου.  Ἔλεγξον  τοὺς  μὲν  ἀκολάστους  διὰ  τῆς  ἐναρέτου 

συμπεριφορᾶς  σου,  τοὺς  δὲ  ἀναισχύντους  κατὰ  τὰς  αἰσθήσεις  διὰ  τῆς  συστολῆς  τῶν 

ὀμμάτων σου»14. 

 
13 Τὸ κατὰ κόσμον ὄνομα τοῦ Γέροντα. 
14 Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος ΚΓ´, ἔκδ. «Ἀστήρ», Ἀθήνα 1961, σ. 

82–83. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ «Πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς»207 

 

Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος εἶναι «πῦρ καταναλίσκον» 

 

–  Γέροντα,  πῶς  μπορεῖ  νὰ  ζήση  σήμερα  κανεὶς  μέσα  στὴν  κοινωνία  σωστά, 

χριστιανικά, χωρὶς νὰ σκανδαλίζεται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν μακριὰ ἀπὸ τὸν 

Θεό;  

 – Γιατί νὰ σκανδαλίζεται ἀπὸ τοὺς ἄλλους ποὺ δὲν εἶναι κοντὰ στὸν Θεό; Ἐὰν 

ἦταν  μέσα  σὲ  μιὰ  οἰκογένεια  καὶ  εἶχε  ἕξι‐ὀκτὼ  ἀδέλφια  καὶ  ἕνα‐δύο  ἀπὸ  αὐτὰ  τὰ 

παρέσυρε ὁ σατανᾶς καὶ ζοῦσαν ἁμαρτωλὴ ζωή, θὰ τὸν σκανδάλιζε ἡ ἁμαρτωλὴ ζωή 

τους; 

 – Ὄχι, θὰ πονοῦσε, γιατὶ θὰ ἦταν ἀδέλφια του. 

 –  Ἔ,  λοιπόν,  τὸ  κακὸ  βρίσκεται  μέσα  μας.  Δὲν  ἔχουμε  ἀγάπη,  γιʹ  αὐτὸ  δὲν 

νιώθουμε  ὅλους  τοὺς ἀνθρώπους ἀδελφούς μας  καὶ  σκανδαλιζόμαστε  ἀπὸ  τὴν  ζωή 

τους.  Ὅλοι  εἴμαστε  μιὰ  μεγάλη  οἰκογένεια  καὶ  εἴμαστε  μεταξύ  μας  ἀδέλφια,  γιατὶ 

ὅλοι  οἱ  ἄνθρωποι  εἶναι  παιδιὰ  τοῦ  Θεοῦ.  Ἐὰν  νιώσουμε  πραγματικὰ  ὅτι  εἴμαστε 

ἀδέλφια μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, θὰ πονοῦμε γιὰ ὅσους ζοῦν μέσα στὴν ἁμαρτία 

καὶ  δὲν  θὰ  μᾶς  σκανδαλίζη  ἡ  ἁμαρτωλὴ  ζωή  τους,  ἀλλὰ  θὰ  προσευχώμαστε  γι᾿ 

αὐτούς. 

Ἄρα, ἂν σκανδαλιζώμαστε, τὸ κακὸ βρίσκεται μέσα μας· δὲν εἶναι ἔξω ἀπὸ μᾶς. 

Νὰ λέμε στὸν ἑαυτό μας, ὅταν σκανδαλίζεται: «Ἐσὺ πόσους σκανδαλίζεις; Γιὰ ὄνομα 

τοῦ Θεοῦ, νὰ μὴν ἀνέχεσαι τὸν ἀδελφό σου; Ἐσένα πῶς σὲ ἀνέχεται ὁ Θεὸς μὲ τόσα 

ποὺ κάνεις;». Σκεφθῆτε τὸν Θεό, τὴν Παναγία, τοὺς Ἀγγέλους, ποὺ βλέπουν στὴν γῆ 

ὅλους  τοὺς  ἀνθρώπους  –  σὰν  νὰ  βρίσκωνται  σὲ  ἕνα  μπαλκόνι  καὶ  βλέπουν  στὴν 

πλατεία  τοὺς  ἀνθρώπους  ποὺ  εἶναι  συγκεντρωμένοι  ἐκεῖ  –  ἄλλους  νὰ  κλέβουν, 

ἄλλους  νὰ  μαλώνουν,  ἄλλους  νὰ  ἁμαρτάνουν  σαρκικὰ  κ.λπ.  Πῶς  τοὺς  ἀνέχονται! 

Πῶς ἀνέχονται ὅλη τὴν κακία καὶ τὴν ἁμαρτία ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο καὶ ἐμεῖς νὰ 

μὴν ἀνεχώμαστε τὸν ἀδελφό μας! Εἶναι φοβερό! 

 – Γέροντα, τί σημαίνει αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «Ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ 

καταναλίσκον»208; 

 – Σὲ ἕνα καμίνι ἅμα πετάξης χαρτιά, σκουπίδια,  τί θὰ γίνουν; Δὲν θὰ καοῦν; 

Ἔτσι  καὶ  στὸν πνευματικὸ  ἄνθρωπο,  ὅ,τι  καὶ  ἂν  τοῦ πετάξη  ὁ πειρασμός,  καίγεται. 

«Πῦρ καταναλίσκον»! Ὅταν ἀνάψη στὸν ἄνθρωπο ἡ θεία φλόγα, ὅλα καίγονται. Δὲν 

κολλοῦν  οἱ  ἄσχημοι  λογισμοὶ  μετά.  Δηλαδὴ  δὲν  παύει  ὁ  διάβολος  νὰ  τοῦ  πετάη 

ἄσχημους  λογισμούς,  ἀλλὰ  ὁ  πνευματικὸς  ἄνθρωπος  εἶναι  «πῦρ»  καὶ  τοὺς  καίει. 

Ὁπότε κουράζεται μετὰ ὁ διάβολος καὶ σταματάει. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 

πάλι  λέει:  «Πάντα  καθαρὰ  τοῖς  καθαροῖς».  Στοὺς  καθαροὺς  εἶναι  ὅλα  καθαρά·  δὲν 

ὑπάρχει  τίποτε  ἀκάθαρτο.  Τοὺς  καθαροὺς  καὶ  μέσα  στὸν  βοῦρκο  νὰ  τοὺς  ρίξης,  θὰ 

παραμείνουν  καθαροὶ  σὰν  τὶς  ἀκτίνες  τοῦ  ἥλιου  πού,  ὅπου  καὶ  ἂν  πέσουν, 

παραμένουν φωτεινὲς καὶ καθαρές. 

Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος ἀπὸ  τὸν ἅγιο ἀλλοιώνεται μὲ  τὴν καλὴ  ἔννοια καὶ 

ἀπὸ τὸν σαρκικὸ ἄνθρωπο δὲν ἐρεθίζεται. Τὸν βλέπει, τὸν πονάει, ἀλλὰ δὲν παθαίνει 

                                                 
207 Τίτ. 1, 15. 
208 Ἑβρ. 12, 29. 
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κακό.  Ἕνας  ἄνθρωπος  σὲ  μέση  πνευματικὴ  κατάσταση  ἀπὸ  ἕναν  πνευματικὸ 

ἄνθρωπο ἀλλοιώνεται πρὸς τὸ καλό· ἀπὸ ἕναν σαρκικὸ ἄνθρωπο ἀλλοιώνεται πάλι, 

ἀλλὰ πρὸς τὸ κακό. Ὁ σαρκικὸς ἄνθρωπος τὸν ἅγιο δὲν τὸν καταλαβαίνει καὶ ἀπὸ τὸν 

σαρκικὸ ἐρεθίζεται. Καὶ ἐνῶ ὁ δαιμονισμένος βλέπει τὸν ἅγιο καὶ φεύγει, ὁ σαρκικὸς 

ἄνθρωπος πάει πρὸς τὸν ἅγιο, γιὰ νὰ τὸν πειράξη καὶ νὰ τὸν σκανδαλίση. Ἕνας ποὺ 

ἔχει  φθάσει  σὲ  κατάσταση  Σοδομιτῶν  σκανδαλίζεται  καὶ  ἀπὸ  τοὺς  Ἀγγέλους 

ἀκόμη209. Ὁ  ταπεινὸς  ἄνθρωπος,  ἀκόμη  καὶ  ἄπειρος  πνευματικὰ  νὰ  εἶναι,  διακρίνει 

τὸν  Ἄγγελο  τοῦ  Θεοῦ  ἀπὸ  τὸν  δαίμονα,  γιατὶ  ἔχει  πνευματικὴ  καθαρότητα  καὶ 

συγγενεύει μὲ τὸν Ἄγγελο. Ἐνῶ ὁ ἐγωιστὴς καὶ σαρκικός, ἐκτὸς ποὺ πλανιέται εὔκολα 

ἀπὸ  τὸν  πονηρὸ  διάβολο,  μεταδίδει  καὶ  αὐτὸς  πονηριὰ  καὶ  προκαλεῖ  μὲ  τὴν 

σαρκικότητά του καὶ βλάπτει τὶς φιλάσθενες ψυχὲς μὲ τὰ πνευματικά του μικρόβια. 

                                                

 – Γέροντα, πῶς φθάνει κανεὶς στὴν κατάσταση νὰ τὰ βλέπη ὅλα καθαρά; 

 –  Πρέπει  νὰ  καθαρισθῆ  ἡ  καρδιά,  γιὰ  νὰ  ἀναπαύεται  μέσα  του  ἡ  Χάρις  τοῦ 

Θεοῦ.  «Καρδίαν  καθαρὰν  κτίσον  ἐν  ἐμοί,  ὁ  Θεὸς»210  δὲν  λέει  ὁ  Ψαλμός;  Ὅταν 

καθαρισθῆ ἡ καρδιά, ἡ ἀνδρικὴ ἢ ἡ γυναικεία, κατοικεῖ μέσα της ὁ Χριστὸς καὶ οὔτε 

σκανδαλίζουν  τότε  οἱ  ἄνθρωποι  οὔτε  σκανδαλίζονται,  ἀλλὰ  μεταδίδουν  Χάρη  καὶ 

εὐλάβεια. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ προσέχει καὶ  διατηρεῖ  τὴν πνευματική του καθαρότητα, 

διατηρεῖ καὶ τὴν θεία Χάρη. Ἔτσι βλέπει τὰ πάντα καθαρά, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀκάθαρτα τὰ 

ἀξιοποιεῖ. Τὰ κάνει καὶ αὐτὰ καλὰ στὸ πνευματικό του καλὸ ἐργοστάσιο. Τὰ ἄχρηστα 

χαρτιὰ  τὰ  κάνει  καθαρὲς  χαρτοπετσέτες,  κόλλες,  τετράδια  κ.λπ.,  τὰ  σπασμένα 

μπροῦντζα  τὰ  κάνει  κηροπήγια  καὶ  μανουάλια  κ.λπ.  Ἀντίθετα,  ὁ  ἄνθρωπος  ποὺ 

δέχεται  τὴν  πονηριὰ  καὶ  σκέφτεται  πονηρά,  καὶ  τὰ  καλὰ  τὰ  μετατρέπει  στὸ  κακό, 

ὅπως τὸ ἐργοστάσιο ποὺ κάνει πολεμικὸ ὑλικό, καὶ τὸ χρυσάφι τὸ κάνει σφαῖρες καὶ 

κάλυκες κανονιοῦ, γιατὶ ἔτσι εἶναι φτιαγμένες οἱ μηχανές του. 

Ὅταν ἀρχίζη κανεὶς νὰ κάνη ὑποχωρήσεις στὴν ἁμαρτία, ἐσωτερικὰ μαυρίζει, 

θολώνουν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του καὶ βλέπει θολά. Ὕστερα,  εἶναι μολυσμένος ἀπὸ 

τὴν  ἁμαρτία  καὶ  ἡ  ἁμαρτία  τὸν  μπερδεύει.  Ἀκόμη  καὶ  τὰ  καθαρὰ  μπορεῖ  νὰ  τὰ  δῆ 

ἁμαρτωλά. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν μποροῦν νὰ πιστέψουν λ.χ. ὅτι μερικοὶ νέοι 

ἢ  νέες  ζοῦν  ἁγνή,  καθαρὴ  ζωή.  «Ἀδύνατο,  λένε,  σήμερα  νὰ  συμβαίνη  αὐτό».  Οἱ 

καημένοι εἶναι τόσο βουτηγμένοι μέσα στὴν ἁμαρτία ποὺ ὅλα τὰ βλέπουν ἁμαρτωλά. 

Οἱ  ἄνθρωποι  ποὺ  κοιμοῦνται  μὲ  τὰ  ταγκαλάκια211,  δὲν  μποροῦν  νὰ  σκεφθοῦν  ὅτι 

ὑπάρχουν  ἄλλοι  ποὺ  κοιμοῦνται  μὲ  τὰ  ἀγγελάκια.  Νὰ  μὴ  ζητᾶμε  ὅμως  ἀπὸ  τοὺς 

χοίρους  νὰ  εὐλαβοῦνται  τὰ  κρίνα.  Βλέπεις,    καὶ  ὁ  Χριστὸς  εἶπε:  «Μὴ  βάλητε  τοὺς 

μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτούς»212. Γιʹ αὐτὸ 

ὅποιος ζῆ πνευματικά, καθαρά, καλὰ εἶναι νὰ προσέχη πολὺ νὰ μὴν ξεθαρρεύη ποτὲ 

στοὺς κοσμικοὺς οὔτε καὶ νὰ τοὺς δίνη πνευματικὰ δικαιώματα, γιὰ νὰ μὴ βλαφθῆ καὶ 

 
209 Βλ. Γέν. 19, 1–5.  
210 Ψαλμ. 50, 12. 
211 Ἔτσι ἀποκαλοῦσε ὁ Γέροντας τὸν διάβολο. 
212 Ματθ. 7, 6. 
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γιὰ  νὰ  μὴν  τοὺς  βλάψη,  διότι  οἱ  κοσμικοὶ  ἄνθρωποι  ἄλλο  τυπικὸ  ἔχουν  καὶ  ἄλλον 

κανονάρχη213 καὶ δὲν μποροῦν νὰ διακρίνουν τὸ ἅγιο Μύρο ἀπὸ τὴν κολώνια. 

 –  Μπορεῖ,  Γέροντα,  κάποιος  ποὺ  θέλει  νὰ  ζήση  κοντὰ  στὸν  Χριστὸ  νὰ 

ἐμποδισθῆ ἀπὸ ἐξωτερικοὺς πειρασμούς; 

 – Ὄχι. Ἀπὸ τὸν Χριστὸ μπορεῖ νὰ μᾶς χωρίση μόνον ἡ μὴ πνευματικὴ ζωή μας. 

Τὸ  ταγκαλάκι  αὐτὴν  τὴν  δουλειὰ  ἔχει:  νὰ  δημιουργῆ  σκάνδαλα  καὶ  νὰ  σκορπάη 

κακότητα· νὰ μάχεται τοὺς ἀνθρώπους πότε σκληρά, πότε πονηρά. 

Ὁ Χριστὸς μᾶς ἀγαπάει καὶ βρίσκεται κοντά μας,  ὅταν ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ 

θέλημά Του.  Γιʹ  αὐτό,  ὅταν  βλέπετε  νὰ  δημιουργοῦνται  σκάνδαλα,  μὴ φοβᾶσθε  καὶ 

μὴν πανικοβάλλεσθε. Ἐὰν δὲν ἀντιμετωπίζη κανεὶς τὰ πράγματα πνευματικά, δὲν θὰ 

χαρῆ  οὔτε μία  ἡμέρα,  διότι  θὰ  τοῦ  βρῆ  ὁ  διάβολος  τὸν  στόχο,  δηλαδὴ  τὸ  εὐαίσθητο 

σημεῖο, καὶ θὰ δημιουργῆ συνέχεια σκάνδαλα, γιὰ νὰ τὸν στεναχωρῆ, σήμερα μʹ αὐτό, 

αὔριο μʹ ἐκεῖνο, μεθαύριο μὲ τὸ ἄλλο. 

 

Νὰ μὴ δημιουργοῦμε ἐμεῖς σκάνδαλα 

 

Ὅσο  μποροῦμε,  νὰ  προσέχουμε  νὰ  μὴ  δίνουμε  ἐμεῖς  ἀφορμὲς  καὶ 

δημιουργοῦνται  ἄσχημες  καταστάσεις.  Νὰ  μὴν  ἀνοίγουμε  χαραμάδες  στὸν  πονηρό, 

γιατὶ  οἱ  ψυχὲς  ποὺ  ἔχουν  βλαμμένο  λογισμὸ  βλάπτονται  καὶ  ἀφορμὴ  ζητᾶνε  νὰ 

δικαιολογήσουν  τὸν  ἑαυτό  τους.  Ἔτσι  ἀπὸ  τὴν  μιὰ  χτίζουμε  καὶ  ἀπὸ  τὴν  ἄλλη 

γκρεμίζουμε. 

Εἶχαν  ἔρθει  μιὰ  φορὰ  στὸ  Καλύβι  μερικοὶ  νέοι,  μοντέρνα  παιδιά,  καὶ 

συζητήσαμε.  Ἐκείνη  τὴν  ἡμέρα  θὰ  ἔβγαινα  ἀπὸ  τὸ  Ἅγιον Ὄρος.  Ὅταν  τὸ  ἔμαθαν, 

βγῆκαν καὶ ἐκεῖνα ἀπὸ τὸ Ὄρος καὶ στὸ καραβάκι ἦρθαν καὶ κάθησαν κοντά μου. Μὲ 

πολὺ  ἐνδιαφέρον  μὲ  ρωτοῦσαν  γιὰ  διάφορα  πνευματικὰ  θέματα.  Μερικοὶ  ὅμως  τὸ 

παρεξήγησαν καὶ μᾶς κοίταζαν πολὺ ὕποπτα. Ἐὰν μποροῦσα νὰ προβλέψω ὅτι θὰ τὸ 

παρεξηγοῦσαν αὐτὸ οἱ ἄλλοι, θὰ φρόντιζα νὰ λάβω τὰ μέτρα μου. 

Ὁ  κόσμος  εἶναι  πονηρός.  Πρέπει  νὰ  φροντίζουμε  νὰ  μὴ  δημιουργοῦμε 

σκάνδαλα. Δὲν εὐθυνόμαστε γιὰ ὅσα δὲν μποροῦμε νὰ πάρουμε τὰ μέτρα μας ἢ γιὰ 

ὅσα  δὲν  ἔχουμε  πεῖρα.  Νὰ  μὴν  περιμένουμε  μισθὸ  ἀπὸ  τὸν  Θεό,  ὅταν  ἐμεῖς  ἀπὸ 

ἀπροσεξία  δημιουργοῦμε  προβλήματα.  Μισθὸ  ἔχουμε,  ὅταν  ἐμεῖς  εἴμαστε 

προσεκτικοί, ἀλλὰ δημιουργῆ ὁ ἐχθρὸς προβλήματα. Μοῦ λέει λ.χ. κάποιος ὅτι εἶμαι 

πλανεμένος. Πρῶτα θὰ δῶ ἂν εἶμαι πλανεμένος ἢ ὄχι. «Γιὰ νὰ τὸ πῆ αὐτός, κάτι θὰ 

εἶδε. Δὲν μπορεῖ  νὰ  τὸ  εἶπε στὰ καλὰ καθούμενα·  κάτι θὰ παρεξήγησε»,  σκέφτομαι 

καὶ  ψάχνω  νὰ  βρῶ  ποῦ  μὲ  παρεξηγεῖ,  γιὰ  νὰ  τὸ  διορθώσω.  Ἂν  λέη  ὅτι  εἶμαι 

πλανεμένος,  εἶμαι μάγος, γιὰ μένα εἶναι κέρδος, γιατὶ δὲν θὰ μαζεύεται κόσμος καὶ 

θὰ ἡσυχάσω. Ἀλλὰ αὐτὸς ὁ καημένος θὰ κολασθῆ, γιατὶ κάνει κακὸ στὴν Ἐκκλησία· 

κρίμα δὲν εἶναι; Καὶ φταίω ἐγώ, γιατὶ κάτι δὲν πρόσεξα. Π.χ. ἔρχονται μερικοὶ νὰ μοῦ 

φιλήσουν τὸ χέρι καὶ τοὺς χτυπάω ἐλαφρὰ στὸ κεφάλι. Ὁ ἄλλος τὸ βλέπει καὶ λέει: 

                                                 
213 Κανονάρχης: ὁ διατεταγμένος νὰ προαναγγέλλη αὐτὸ ποὺ θὰ ψάλουν οἱ χοροὶ τῶν 

ψαλτῶν. Ἐδῶ ἐννοεῖ ὁ Γέροντας ὅτι ὁ διάβολος «κανοναρχεῖ» τὸν ἄνθρωπο ποὺ ζῆ κοσμικά, 

δηλαδὴ τοῦ ὑπαγορεύει τί νὰ κάνη. 
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«Τοὺς εὐλογεῖ, ἐνῶ εἶναι μοναχός! Τί εἶναι αὐτός;». Δὲν φταῖνε αὐτοί, πρέπει ἐγὼ νὰ 

μὴν τὸ ξανακάνω. 

 –  Γέροντα,  ὅταν  κανεὶς  ἀπὸ  ἀπροσεξία  δημιουργῆ  κάποιο  σκάνδαλο,  μερικοὶ 

λένε: «Ἄσʹ τον αὐτόν, ἔχει τὸ ἀκαταλόγιστο». 

 –  Τὸ  ἀκαταλόγιστο  ἔχει  ἕνας  ποὺ  δὲν  μπορεῖ  νὰ  σκεφθῆ,  ὄχι  αὐτὸς  ποὺ  δὲν 

προσέχει. Ὁ ἀπρόσεκτος ἀνάβει φωτιὰ καὶ δὲν σκέφτεται ὅτι θὰ πιάση πυρκαγιὰ ἐκεῖ 

ποὺ τὴν ἄναψε. Ὅταν καμμιὰ φορὰ βάζη φωτιὰ ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος καὶ καψαλίζη 

καὶ ἄλλες ψυχές, ἔχουμε καθῆκον νὰ εὐχώμαστε καὶ νὰ ρίχνουμε καὶ κανέναν κουβᾶ 

νερό. Εἶναι καὶ ἄλλοι ποὺ εἶναι ὁρμητικοί, ἔχουν καὶ εὐλάβεια μαζὶ μὲ βλάβη καί, ὅταν 

ἀκούσουν κάτι μὲ τὸ ὁποῖο δὲν συμφωνοῦν, χωρὶς νὰ ἐξετάσουν ἂν εἶναι σωστὸ ἢ ὄχι, 

τὰ κάνουν ὅλα γυαλιὰ–καρφιά. Τότε πρέπει μὲ τρόπο ἄλλοτε νὰ πατᾶμε λίγο φρένο 

καὶ  ἄλλοτε,  ὅταν  σταματᾶνε,  νὰ  βάζουμε πάλι  μὲ  τρόπο  καμμιὰ πέτρα  στὸν  τροχό 

τους,  γιατὶ  μπορεῖ  νὰ  πάρουν  καὶ  ἀνάποδα  στροφὲς  καὶ  νὰ  πάρουν  καὶ  ἄλλους 

σβάρνα. 

 

Τί σκανδαλοποιοὶ εἶναι μερικοὶ 

 

Εὔκολα μὴν πιστεύετε σὲ ὅ,τι ἀκοῦτε, γιατὶ εἶναι καὶ μερικοὶ ποὺ τὰ λένε ὅπως 

ἐκεῖνοι  τὰ  καταλαβαίνουν.  Πῆγε  μιὰ  φορὰ  ἕνας  στὸν  Χατζεφεντῆ214  καὶ  τοῦ  λέει: 

«Νἄχω  τὴν  εὐχή  σου,  Χατζεφεντῆ,  ἑκατὸ  φίδια  μαζεύτηκαν  ἐκεῖ  ἐπάνω».  «Ἑκατὸ 

φίδια; Ποῦ βρέθηκαν;», ἀπόρησε ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος. «Ἔ, ἂν δὲν ἦταν ἑκατό, πενῆντα 

θὰ ἦταν σίγουρα». «Πενῆντα φίδια!». «Εἴκοσι πέντε πάντως θὰ ἦταν»! «Εἴκοσι πέντε 

φίδια ἄκουσες νὰ μαζεύτηκαν ποτέ;», τοῦ λέει πάλι ὁ Ἅγιος. Μετὰ τοῦ λέει ὅτι ἦταν 

δέκα  ὁπωσδήποτε.  «Καλά,  τοῦ  λέει  ὁ  Ἅγιος,  συνέδριο  εἶχαν  καὶ  μαζεύτηκαν  δέκα 

φίδια; Πάψε·  δὲν  εἶναι  δυνατόν!». «Πέντε θὰ  ἦταν»,  λέει  τότε  ἐκεῖνος. «Πέντε;». «Ἔ, 

δύο θὰ ἦταν». Ὕστερα τὸν ρωτάει ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος: «Τὰ εἶδες;». «Ὄχι, λέει, τὰ ἄκουσα 

νὰ κάνουν μέσα στὰ κλαδιὰ ʺσσσσ...ʺ». Μπορεῖ δηλαδὴ νὰ ἦταν καὶ καμμιὰ σαύρα!... 

Ἐγὼ  ἀπὸ  ὅσα  ἀκούω  ποτὲ  δὲν  βγάζω  συμπεράσματα,  χωρὶς  νὰ  ἐξετάσω.  Ἄλλος 

μπορεῖ νὰ λέη κάτι, γιὰ νὰ κατηγορήση, ἄλλος νὰ τὸ λέη ἁπλὰ καὶ ἄλλος σκόπιμα. 

Τί  σκανδαλοποιοὶ  εἶναι  μερικοί!  Ἦταν  δυὸ  φίλοι  στὴν  Κόνιτσα  πολὺ 

ἀγαπημένοι. Τὶς γιορτὲς καὶ τὶς Κυριακὲς δὲν γύριζαν μέσα στὴν πόλη· ἔρχονταν στὸ 

μοναστήρι,  στὸ  Στόμιο·  ἔψελναν  κιόλας.  Ὕστερα  ἀνέβαιναν  στὸ  βουνό,  στὴν 

Γκαμήλα215.  Μιὰ  μέρα  ἕνας  διεστραμμένος  τύπος  τοὺς  ἔβαλε  σκάνδαλα.  Πάει  στὸν 

ἕναν καὶ τοῦ λέει: «Ξέρεις τί εἶπε γιὰ σένα αὐτός; Αὐτὸ καὶ αὐτό». Πάει μετὰ καὶ στὸν 

ἄλλον καὶ τοῦ λέει: «Ξέρεις τί εἶπε γιὰ σένα αὐτὸς ποὺ τὸν ἔχεις φίλο; Αὐτὸ καὶ αὐτό». 

Ἀμέσως ἔγιναν καὶ οἱ δυὸ θηρία καὶ πιάνουν ἕναν καυγᾶ μέσα στὸ μοναστήρι! Ἐν τῷ 

μεταξὺ  ἐκεῖνος  ποὺ  ἔβαλε  τὸ  φυτίλι  ἔφυγε,  καὶ  αὐτοὶ  δῶσ᾿  του  νὰ  μαλώνουν.  Ὁ 

μικρότερος  ἦταν  καὶ  λίγο  νευρικὸς  καὶ  ἔβριζε  τὸν  μεγαλύτερο.  «Τώρα,  λέω,  τί  νὰ 

κάνω; Βρὲ τὸν πειρασμό, τί κάνει!». Πάω καὶ λέω στὸν μεγάλο: «Κοίταξε, μικρὸς εἶναι· 

ἀφοῦ εἶναι καὶ λίγο νευρικός, μὴν τὸν παρεξηγῆς· ζήτησέ του συγγνώμη». «Πάτερ, τί 

                                                 
214 Ἔτσι ἀποκαλοῦσαν τὸν Ἅγιο Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς τῶν 

Φαράσων. 
215 Βουνοκορφὴ τῆς Πίνδου ποὺ ἔχει τὸ σχῆμα τῆς γκαμήλας (Πάπιγγο–Τύμφη). 
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συγγνώμη νὰ  ζητήσω,  μοῦ  λέει,  δὲν  βλέπεις  πῶς μὲ  βρίζει;  Ἐγὼ  οὔτε  κἂν  ἔχω  ἰδέα 

ἀπὸ αὐτὰ ποὺ λέει». Πάω καὶ στὸν μικρὸ καὶ  τοῦ λέω: «Κοίταξε,  μεγάλος  εἶναι·  δὲν 

εἶναι ἔτσι ποὺ τὰ βλέπεις τὰ πράγματα· πήγαινε, ζήτησέ του συγγνώμη». Ἁρπάχθηκε 

ἐκεῖνος·  ἔβαλε τὶς φωνές: «Θὰ μαλώσουμε καὶ μαζί, Πάτερ!». «Ἔ, νὰ μαλώσουμε,  ρὲ 

Παντελῆ!  Ἄφησέ  με  ὅμως  νὰ  ἑτοιμασθῶ  λίγο...»,  τοῦ  εἶπα  καὶ  ἔφυγα.  Ἔξω  ἀπὸ  τὸ 

μοναστήρι  εἶχα  κάτι  ξύλα  μακριά,  γιὰ  νὰ  φράξω  τὸν  κῆπο.  Πάω,  παίρνω  ἀπὸ 

τετρακόσια μέτρα μακριὰ ἕνα ξύλο κοντὰ πέντε μέτρα καὶ τὸ σβάρνιζα σιγὰ‐σιγά, γιὰ 

νὰ τὸν κάνω νὰ γελάση. Ἐκεῖνος ἄκουγε ποὺ τὸ σβάρνιζα, ἀλλὰ ποῦ νὰ φαντασθῆ τί 

τὸ  ἤθελα! Μπῆκα  μέσα  στὴν  αὐλὴ  σβαρνίζοντας  τὸ  ξύλο,  μέχρι  ποὺ  ἔφθασα  κάτω 

ἀπὸ τὸν νάρθηκα. «Σταμάτα, ρὲ Παντελῆ, νὰ μαλώσουμε!», λέω. Ἔσκασαν στὰ γέλια 

καὶ  οἱ  δυό,  μόλις  κατάλαβαν  τί  τὸ  ἤθελα  τὸ  ξύλο!  Αὐτὸ  ἦταν.  Ἔσπασε  ὁ  πάγος. 

Ἔσκασε ὁ διάβολος. «Εἶστε στὰ καλά σας; τοὺς λέω· τί εἶναι αὐτά;». Καὶ ἀγαπήθηκαν 

πάλι. 

 – Ἡ διαβολὴ τὴν ἴδια μέρα ἔγινε; 

 – Ναί, καὶ βρίζονταν ἄσχημα! Βλέπεις ὁ διάβολος τί κάνει; Ὁ ἄλλος ἴσως τοὺς 

ζήλευε  ποὺ  ἦταν  τόσο  ἀγαπημένοι  σὰν  ἀδέλφια,  διέβαλε  τὸν  ἕναν  στὸν  ἄλλον  καὶ 

ἔφυγε.  Ἡ  διαβολὴ  εἶναι  πολὺ  κακό.  Γι᾿  αὐτὸ  καὶ  ὁ  πειρασμὸς  λέγεται  διάβολος. 

Διαβάλλει·  ἄλλα  λέει  στὸν  ἕναν,  ἄλλα  στὸν  ἄλλον  καὶ  δημιουργεῖ  σκάνδαλα.  Καὶ 

εἶδες, τὰ πίστεψαν οἱ καημένοι καὶ πιάστηκαν! 

 – Ἐπίτηδες τὰ εἶπε ἐκεῖνος; 

 – Ναί, γιὰ νὰ τοὺς χωρίση ἀπό... ἀγάπη, ἤγουν ἀπὸ φθόνο... 

 

Δημοσιοποίηση ἁμαρτημάτων 

 

Ὅταν βλέπουμε κάτι ἄσχημο, νὰ τὸ σκεπάζουμε καὶ ὄχι νὰ τὸ διαπομπεύουμε. 

Δὲν  εἶναι  σωστὸ  νὰ  γίνωνται  γνωστὰ  τὰ  ἠθικὰ  παραπτώματα.  Ἂς  ὑποθέσουμε  ὅτι 

στὸν δρόμο ὑπάρχει μιὰ ἀκαθαρσία. Ἕνας συνετὸς ἄνθρωπος, ἂν περάση ἀπὸ ἐκεῖ, θὰ 

πάρη  μιὰ  πλάκα  καὶ  θὰ  τὴν  σκεπάση,  γιὰ  νὰ  μὴν  προξενῆ  ἀηδία.  Ἕνας  ἀσύνετος 

ὅμως,  ἀντὶ  νὰ  τὴν  σκεπάση,  μπορεῖ  νὰ  ἀρχίση  νὰ  τὴν  ἀνακατεύη  καὶ  νὰ  σκορπίση 

περισσότερο τὴν δυσωδία της. Ἔτσι, καὶ ὅταν ἀδιάκριτα δημοσιοποιοῦμε τὶς ἁμαρτίες 

τῶν ἄλλων, προξενοῦμε μεγαλύτερο κακό. 

Τὸ  «εἰπὲ  τῇ  Ἐκκλησίᾳ»216  δὲν  ἔχει  τὴν  ἔννοια  ὅτι  πρέπει  ὅλα  νὰ  γίνωνται 

γνωστά,  γιατὶ  σήμερα  δὲν  εἶναι  ὅλοι  Ἐκκλησία.  Ἐκκλησία  εἶναι  οἱ  πιστοὶ  ποὺ  ζοῦν 

ὅπως θέλει ὁ Χριστὸς καὶ ὄχι οἱ ἄλλοι ποὺ πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησία. Στὰ πρῶτα χρόνια 

τοῦ  Χριστιανισμοῦ  ποὺ  ἡ  ἐξομολόγηση  γινόταν  μπροστὰ  σὲ  ὅλα  τὰ  μέλη  τῆς 

Ἐκκλησίας, τότε εἶχε αὐτὸ τὸ νόημα τὸ «εἰπὲ τῇ Ἐκκλησίᾳ». Ἐνῶ στὴν ἐποχή μας ποὺ 

σπάνια βρίσκεται οἰκογένεια νὰ ἔχη τὸν ἴδιο Πνευματικό, ἂς μὴ μᾶς ξεγελάη ὁ «ἔξω 

ἀπὸ  ἐδῶ»  μὲ  τὸ  «εἰπὲ  τῇ  Ἐκκλησίᾳ»,  γιατί,  ὅταν  δημοσιοποιοῦμε  ἕνα  ἠθικὸ  λ.χ. 

παράπτωμα,  τὸ  κοινοποιοῦμε  στοὺς  πολεμίους  τῆς  Ἐκκλησίας  καὶ  τοὺς  δίνουμε 

ἀφορμὴ  νὰ  ἀρχίσουν  τὸν  πόλεμο  ἐναντίον  της,  ὁπότε  κλονίζεται  ἡ  πίστη  τῶν 

ἀδυνάτων ψυχῶν. 

Μιὰ μάνα,  ὅταν  ἔχη μιὰ  κόρη ποὺ  εἶναι  πόρνη,  δὲν  τὴν  διασύρει  καὶ  δὲν  τὴν 

ἐξευτελίζει μπροστὰ στοὺς ἄλλους, ἀλλὰ κάνει ὅ,τι μπορεῖ, γιὰ νὰ ἀποκαταστήση τὸ 

                                                 
216 Ματθ. 18, 17. 
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ὄνομά της. Θὰ πουλήση ὅ,τι ἔχει καὶ δὲν ἔχει, θὰ τὴν πάρη νὰ πᾶνε σὲ ἄλλη πόλη, θὰ 

κοιτάξη νὰ τὴν παντρέψη, γιὰ νὰ διορθώση ἔτσι τὴν παλιά της ζωή. Αὐτὸς ἀκριβῶς 

εἶναι καὶ ὁ τρόπος τῆς Ἐκκλησίας. Βλέπεις, ὁ Καλὸς Θεὸς μᾶς ἀνέχεται μὲ ἀγάπη καὶ 

δὲν θεατρίζει κανέναν, ἂν καὶ γνωρίζη τὰ χάλια μας ὡς Καρδιογνώστης· καὶ οἱ Ἅγιοι 

ποτὲ δὲν πρόσβαλαν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο μπροστὰ στὸν κόσμο, ἀλλὰ μὲ ἀγάπη, μὲ 

λεπτότητα πνευματικὴ καὶ μὲ τρόπο μυστικὸ βοηθοῦσαν γιὰ τὴν διόρθωση τοῦ κακοῦ. 

Ἐμεῖς ὅμως, ἂν καὶ εἴμαστε ἁμαρτωλοί, κάνουμε τὸ ἀντίθετο, σὰν ὑποκριτές. Πρέπει 

νὰ προσέχουμε νὰ μὴν παρεξηγοῦμε εὔκολα καὶ νομίζουμε πὼς ὅ,τι κάνουν οἱ ἄλλοι 

εἶναι κακό. 

 –  Γέροντα,  ἀναφερθήκατε  στὴν  δημοσιοποίηση  τῶν  ἠθικῶν  παραπτωμάτων. 

Ἄλλου  εἴδους  ἁμαρτίες  ἢ  ἀρρωστημένες  καταστάσεις  χρειάζεται  σὲ  μερικὲς 

περιπτώσεις νὰ γνωστοποιοῦνται; 

 –  Κοίταξε  νὰ  σοῦ πῶ.  Ἐγὼ  τὸ  κάνω αὐτὸ  σὲ  μερικοὺς  γνωστούς.  Βλέπω π.χ. 

κάποιον νὰ κάνη μιὰ ἀταξία καὶ νὰ σκανδαλίζη καὶ τοὺς ἄλλους. Τοῦ λέω μιά, πέντε, 

δέκα, εἴκοσι, τριάντα φορὲς νὰ διορθωθῆ, ἀλλὰ αὐτὸς δὲν διορθώνεται. Δὲν ἔχει ὅμως 

δικαίωμα  νὰ  συνεχίζη  μιὰ  ἀταξία  μετὰ  ἀπὸ  ἐπανειλημμένες  ὑποδείξεις,  γιατὶ 

παρασύρονται καὶ οἱ ἄλλοι καὶ τὸν μιμοῦνται. Τὸ κακό, βλέπεις, μποροῦν εὔκολα νὰ 

τὸ μιμηθοῦν οἱ ἄνθρωποι, ὄχι ὅμως καὶ τὸ καλό. Γιʹ αὐτὸ ἀναγκάζομαι ὕστερα νὰ τὸ 

πῶ καὶ σὲ ἄλλους ποὺ βλέπουν τὴν ἀταξία αὐτή, γιὰ νὰ τοὺς προφυλάξω. 

Ὅταν δηλαδὴ λέω «αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ τάδε δὲν μὲ ἀναπαύει», δὲν τὸ λέω γιὰ νὰ 

κατακρίνω – ἀφοῦ τὸ ἔχω πεῖ πεντακόσιες φορὲς στὸν ἴδιο –, ἀλλὰ γιατὶ οἱ ἄλλοι ποὺ 

βλέπουν  τὸ  κουσούρι  του  ἐπηρεάζονται,  τὸ  μιμοῦνται  καὶ  μάλιστα  λένε:  «Ἀφοῦ  ὁ 

Γέροντας Παΐσιος δὲν τοῦ λέει τίποτε, ἄρα εἶναι καλό». Ἂν δὲν πῶ τὸν λογισμό μου, 

ὅτι δὲν μὲ ἀναπαύει αὐτὴ ἡ κατάσταση, δίνω τὴν ἐντύπωση ὅτι τὸ εὐλογῶ, ὅτι καὶ ἐγὼ 

ἀναπαύομαι σ᾿ αὐτὴν  τὴν κατάσταση. Ἔτσι καταστρέφεται  τὸ σύνολο,  γιατὶ μπορεῖ 

νὰ  νομίσουν  ὅτι  εἶναι  σωστὴ  ἡ  τακτικὴ  τοῦ  ἄλλου  καὶ  νὰ  τὴν  ἐφαρμόσουν·  καὶ  τί 

βγαίνει μετά; Νομίζουν ἐν τῷ μεταξὺ ὅτι δὲν τὸ ἔχω πεῖ στὸν ἴδιο. Δὲν ξέρουν ὅτι μὲ 

ἔσκασε ὁ ἄλλος τόσον καιρό. Ἔχουμε καὶ τὸν διάβολο ποὺ λέει: «Δὲν πειράζει καὶ νὰ 

τὸ κάνης. Βλέπεις, καὶ ὁ ἄλλος τὸ κάνει καὶ ὁ Γέροντας Παΐσιος δὲν τοῦ λέει τίποτε». 

Γι᾿ αὐτό, ὅταν βλέπω ὅτι κάποιος συνεχίζει τὸ τυπικό του κάνοντας μιὰ ἀταξία, ἐνῶ 

τοῦ ἔχω πεῖ νὰ τὴν διορθώση, μετὰ λέω πάνω σὲ μιὰ συζήτηση σʹ ὅποιον τὸν γνωρίζει 

«αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ τάδε δὲν μὲ ἀναπαύει», γιὰ νὰ τὸν προφυλάξω καὶ νὰ μὴ βλαφθῆ. 

Αὐτὸ δὲν εἶναι κατάκριση. Νὰ μὴν τὰ μπλέκουμε τὰ πράγματα. 

Ὕστερα μερικοὶ ἔρχονται καὶ λένε: «Γιατί τὸ εἶπες στὸν ἄλλο; Ἦταν ἀπόρρητο». 

«Τί ἀπόρρητο; τοῦ λέω. Τὸ εἶπα χίλιες φορὲς σ᾿ ἐσένα καὶ δὲν διορθώθηκες. Δὲν ἔχεις 

δικαίωμα νὰ βλάψης καὶ  τοὺς ἄλλους ποὺ θὰ νομίζουν ὅτι  ἐγὼ συμφωνῶ μὲ αὐτὴν 

τὴν κατάσταση». Ἀκόμα αὐτὸ ἔλειψε νὰ μὴν τὸ πῶ, ἀφοῦ κάνει ζημιὰ στοὺς ἄλλους! 

Ἰδίως ὅταν ἔρχεται ἕνα παιδὶ ἀπὸ μιὰ οἰκογένεια ποὺ τὴν γνωρίζω καὶ βλέπω ὅτι μὲ 

τὴν τακτική του καταστρέφει τὴν οἰκογένεια, τοῦ λέω: «Κοίταξε, ἂν δὲν διορθωθῆς, θὰ 

τὸ πῶ στὴν μητέρα σου. Δὲν ἔχεις δικαίωμα ἐσὺ νὰ ἔρχεσαι σʹ ἐμένα νὰ μοῦ τὸ λὲς καὶ 

πάλι  νὰ  συνεχίζης  τὸ  βιολί  σου.  Θὰ  τὸ  πῶ  στὴν  μάνα  σου,  γιὰ  νὰ  προφυλάξω  τὴν 

οἰκογένειά σας». Ὅταν ἔχη κανεὶς μετάνοια, καλά. Ἀλλά, ὅταν συνεχίζη τὴν τακτική 

του, πρέπει νὰ μιλήσω· ἔχω εὐθύνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ‐ Ἐνέργειες μὲ σύνεση καὶ ἀγάπη 

 

Ἐργασία στὸν ἑαυτό μας 

 

Ἐὰν  θέλης  νὰ  βοηθήσης  τὴν  Ἐκκλησία,  εἶναι  καλύτερα  νὰ  κοιτάξης  νὰ 

διορθώσης τὸν ἑαυτό σου, παρὰ νὰ κοιτᾶς νὰ διορθώσης τοὺς ἄλλους. Ἂν διορθώσης 

τὸν ἑαυτό σου, ἀμέσως διορθώνεται ἕνα κομματάκι τῆς Ἐκκλησίας. Ἐὰν φυσικὰ αὐτὸ 

τὸ  ἔκαναν  ὅλοι,  ἡ  Ἐκκλησία  θὰ  ἦταν  διορθωμένη.  Ἀλλὰ  σήμερα  οἱ  ἄνθρωποι 

ἀσχολοῦνται  μὲ  ὅλα  τὰ  ἄλλα  θέματα  ἐκτὸς  ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό  τους.  Γιατὶ  τὸ  νὰ 

ἀσχολῆσαι μὲ  τὸν  ἑαυτό σου  ἔχει  κόπο,  ἐνῶ  τὸ νὰ ἀσχολῆσαι μὲ  τοὺς ἄλλους  εἶναι 

εὔκολο. 

Ἐὰν ἀσχοληθοῦμε μὲ  τὴν  διόρθωση  τοῦ  ἑαυτοῦ μας καὶ στραφοῦμε πιὸ πολὺ 

στὴν  «ἐσωτερικὴ»  δράση  παρὰ  στὴν  ἐξωτερική,  δίνοντας  τὰ  πρωτεῖα  στὴν  θεία 

βοήθεια,  θὰ  βοηθήσουμε  τοὺς  ἄλλους  περισσότερο  καὶ  θετικώτερα.  Ἐπιπλέον  θὰ 

ἔχουμε καὶ τὴν ἐσωτερική μας γαλήνη, ἡ ὁποία θὰ βοηθάη ἀθόρυβα τὶς ψυχὲς ποὺ θὰ 

συναντᾶμε, γιατὶ ἡ ἐσωτερικὴ πνευματικὴ κατάσταση προδίδει τὴν ἀρετὴ τῆς ψυχῆς 

καὶ ἀλλοιώνει ψυχές. Ὅταν ἐπιδίδεται κανεὶς στὴν ἐξωτερικὴ δράση, πρὶν φθάση στὴν 

λαμπικαρισμένη  ἐσωτερικὴ  πνευματικὴ  κατάσταση,  μπορεῖ  νὰ  κάνη  κάποιον 

πνευματικὸ ἀγώνα,  ἀλλὰ  ἔχει  στενοχώρια,  ἄγχος,  ἔλλειψη  ἐμπιστοσύνης στὸν Θεό, 

καὶ συχνὰ χάνει τὴν ἠρεμία του. Ἐὰν δὲν κάνη καλὸ τὸν ἑαυτό του, δὲν μπορεῖ νὰ πῆ 

ὅτι  τὸ  ἐνδιαφέρον  του  γιὰ  τὸ  κοινὸ  καλὸ  εἶναι  καθαρό. Ὅταν  ἐλευθερωθῆ  ἀπὸ  τὸν 

παλαιό του ἄνθρωπο καὶ ἀπὸ καθετὶ κοσμικό, ἔχει πλέον τὴν θεία Χάρη, ὁπότε καὶ ὁ 

ἴδιος ἀναπαύεται, ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους ἄνθρωπο ἀναπαύει. Ἂν ὅμως δὲν ἔχη Χάρη 

Θεοῦ, δὲν μπορεῖ οὔτε στὸν ἑαυτό του νὰ ἐπιβληθῆ οὔτε τοὺς ἄλλους νὰ βοηθήση, γιὰ 

νὰ  φέρη  θεῖο  ἀποτέλεσμα.  Πρέπει  νὰ  βουτηχθῆ  στὴν  Χάρη  καὶ  ὕστερα  νὰ 

χρησιμοποιηθοῦν οἱ ἁγιασμένες πλέον δυνάμεις του γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἄλλων. 

 

Τὸ καλὸ νὰ γίνεται μὲ καλὸ τρόπο 

 

 – Γέροντα, πῶς σκέφτεσθε, ὅταν ἔχετε νὰ ἀντιμετωπίσετε ἕνα πρόβλημα; 

 –  Σκέφτομαι  τί  γίνεται,  τί  δὲν  γίνεται  ἀνθρωπίνως.  Τὸ  ἐξετάζω ἀπὸ  ὅλες  τὶς 

πλευρές. «Θὰ κάνω αὐτό· τί ἀντίκτυπο θὰ ἔχη ἐκεῖ, ἐκεῖ;... Τί κακὸ μπορεῖ νὰ κάνη ἢ σὲ 

τί μπορεῖ νὰ ὠφελήση;». Ἐγὼ πάντα ἕνα πρόβλημα προσπαθῶ νὰ τὸ δῶ ἀπὸ πολλὲς 

πλευρές, ὥστε ἡ λύση ποὺ θὰ δώσω νὰ εἶναι, ὅσο γίνεται, πιὸ σωστή. Γιατὶ μπορεῖ νὰ 

γίνουν πολλὰ λάθη, ἂν δὲν προσέξη κανείς. Ἂν καταλάβη ἐκ τῶν ὑστέρων τί ἔπρεπε 

νὰ κάνη, δὲν ὠφελεῖ, γιατὶ πάει, πέταξε, ὅπως λένε, τὸ πουλί! Ἂς ποῦμε, δὲν πρόσεξε 

κάποιος  καὶ  ἔκαψε  ἕνα σπίτι.  Καλά,  ἐντάξει,  δὲν  τὸν  κρεμάει  κανείς,  ἀλλὰ  τὸ  κακὸ 

ἔγινε. 

Κάπου  εἶχαν  ἕνα  πρόβλημα.  Ἦρθε  ὁ  ὑπεύθυνος  καὶ  μοῦ  λέει:  «Ἔ,  τώρα 

τακτοποιήθηκε τὸ θέμα. Πῆγα, βρῆκα τὸν τάδε, τὸν τάδε, τοὺς εἶπα αὐτὸ καὶ αὐτὸ καὶ 

τακτοποιήθηκε  ἡ  ὑπόθεση!».  «Τώρα  ἄρχισε  τὸ  πρόβλημα,  τοῦ  λέω.  Ἐκεῖνο  ποὺ 

ὑπῆρχε, δὲν ἦταν πρόβλημα. Τώρα ἄναψε ἡ φωτιά. Πρῶτα δυὸ καρβουνάκια ἦταν, καὶ 

αὐτὰ θὰ ἔσβηναν μόνα τους». Αὐτὸς νόμιζε ὅτι μὲ τὶς ἐνέργειές του εἶχε τακτοποιήσει 
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τὴν  ὑπόθεση  καὶ  ἤθελε  νὰ  τὸν  ἐπαινέσουμε  κιόλας.  Ἐνῶ,  μὲ  αὐτὸ  ποὺ  ἔκανε, 

δημιούργησε μεγάλη φασαρία καὶ μεγάλωσε τὸ πρόβλημα. 

Χρειάζεται  πολλὴ  προσοχή,  σύνεση  καὶ  διάκριση,  γιὰ  νὰ  γίνεται  τὸ  καλὸ  μὲ 

καλὸ  τρόπο  καὶ  νὰ  ὠφελῆ,  γιατὶ  ἀλλιῶς,  ἀντὶ  νὰ  ὠφελῆ,  δαιμονίζει  τὸν  ἄλλον. 

Ὕστερα,  κάτι  ποὺ  σκέφτεται  κανεὶς  νὰ  κάνη,  καλύτερα  νὰ  τὸ  ἀφήνη  νὰ  ὡριμάση· 

γιατί, ἂν  τὸ ἀγουροκόψη, ἀποφασίση δηλαδὴ βεβιασμένα,  ἴσως νὰ ἔχη προβλήματα 

ἀργότερα  καὶ  νὰ  βασανίζεται.  Τὰ  σοβαρὰ  πράγματα,  ὅταν  καθυστεροῦν  λίγο, 

προχωροῦν μετὰ γρήγορα καὶ σωστά. Μπορεῖ κάποιος νὰ ἔχη ἐξυπνάδα, ἀλλὰ νὰ ἔχη 

καὶ κενοδοξία καὶ ἐγωισμό, καὶ νὰ προπορεύωνται αὐτὰ στὶς ἐνέργειές του καὶ νὰ μὴν 

προσέχη. Ἕνα σκυλὶ π.χ. στὸ κυνήγι, ὅταν προχωράη προσεκτικά, καὶ ἀπὸ ράτσα νὰ 

μὴν εἶναι, βρίσκει τὰ ἴχνη τοῦ λαγοῦ. Ἐνῶ ἄλλο ποὺ εἶναι ἀπὸ πολὺ καλὴ ράτσα καὶ 

ἔχει  ὅλα  τὰ προσόντα,  ὅταν βιάζεται,  τρέχει  δεξιὰ  καὶ ἀριστερὰ χωρὶς  ἀποτέλεσμα. 

Ἐνέργεια  πρὶν  ἀπὸ  σκέψη  ἔχει  ὑπερηφάνεια.  Γιʹ  αὐτὸ  νὰ  μὴ  βιάζεται  κανεὶς  νὰ 

ἐνεργήση,  ἀλλὰ  νὰ  σκέφτεται  καὶ  νὰ  προσεύχεται  προηγουμένως.  Ὅταν 

προπορεύεται ἡ προσευχή, δὲν ἐνεργεῖ ὁ ἀφρὸς τοῦ μυαλοῦ, ἡ ἐλαφρότητα, ἀλλὰ τὸ 

ἁγιασμένο μυαλό. 

Οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι μερικὲς φορὲς κάνουμε σὰν νὰ μὴν ὑπάρχη Θεός· δὲν 

ἀφήνουμε τὸν Θεὸ νὰ ἐνεργήση. Ὁ Θεὸς ξέρει πῶς δουλεύει. Ἐνῶ ὑπάρχουν δηλαδὴ 

πνευματικὰ  μέσα,  γιὰ  νὰ  τακτοποιοῦνται  οἱ  δύσκολες  καταστάσεις  μὲ  πνευματικὸ 

τρόπο,  ἐμεῖς  πᾶμε  νὰ  ἐνεργήσουμε  κοσμικά.  Ὅταν  ἤμουν  στὸ  Σινᾶ,  ἕνας  Χότζας 

πήγαινε  κάθε Παρασκευὴ μέσα στὸ μοναστήρι,  ἀνέβαινε  στὸν μιναρὲ  ἑνὸς  τζαμιοῦ 

ποὺ ἦταν ἐκεῖ καὶ φώναζε! Καὶ εἶχε μιὰ φωνή!... μέχρι ἐπάνω στὸ ἀσκητήριο τῆς Ἁγίας 

Ἐπιστήμης ἀκουγόταν. Ὕστερα τὸ μοναστήρι βρῆκε σὰν λύση νὰ κλείνουν τὴν πόρτα 

τὴν Παρασκευὴ ποὺ πήγαινε ὁ Χότζας, γιὰ νὰ μὴν μπαίνη μέσα – ἐγὼ δὲν τὸ ἤξερα. 

Μιὰ μέρα ποὺ κατέβηκα κάτω, βλέπω τὸν Χότζα ὀργισμένο. «Τώρα θὰ τοὺς δείξω ἐγώ, 

μοῦ λέει, ποὺ μοῦ ᾿κλεισαν τὴν πόρτα, γιὰ νὰ μὴν μπαίνω μέσα...». «Τὴν ἔκλεισαν, τοῦ 

λέω, γιὰ νὰ μὴν μποῦν οἱ γκαμῆλες. Δὲν πιστεύω ὅτι τὴν ἔκλεισαν, γιὰ νὰ μὴν μπῆς 

ἐσύ!». Μετὰ εἶπα κάτι γιʹ αὐτὸ στοὺς Πατέρες. Λέει ἕνας γραμματεύς: «Θὰ τοῦ δείξω 

ἐγὼ τοῦ Χότζα! Θὰ τοῦ βάλω μιὰ φλούδα. Θὰ γράψω στὴν Κυβέρνηση ὅτι ὁ Χότζας 

μᾶς  πιέζει».  «Κοίταξε,  τοῦ  λέω,  ἡ  Ὀρθοδοξία  δὲν  εἶναι  φλούδα.  Νὰ  κάνουμε  μιὰ 

ἀγρυπνία,  νὰ  ψάλουμε  τὴν  Ἀκολουθία  τῶν  Σιναϊτῶν  Πατέρων,  τῆς  Ἁγίας 

Αἰκατερίνης,  καὶ  νὰ  ἀφήσουμε  νὰ  μιλήση  ὁ  Θεός.  Θὰ  πάω  καὶ  ἐγὼ  ἐπάνω  νὰ 

προσευχηθῶ». Εἶπα καὶ σὲ μερικοὺς Πατέρες νὰ προσευχηθοῦν, καὶ ἔτσι τοῦ ἦρθε ἕνα 

σκαμπίλι  τοῦ  Χότζα·  σηκώθηκε,  ἔφυγε,  ἐξαφανίσθηκε!  Γιατὶ  καὶ  τὴν  πόρτα  νὰ 

ἔκλειναν, μετὰ ἡ Κυβέρνηση θὰ ἐξακρίβωνε ὅτι δὲν εἶναι ἀλήθεια πὼς τοὺς πίεζε ὁ 

Χότζας  καὶ  θὰ  εἶχαν  φασαρίες.  Θὰ  ἔλεγε  ὁ  Χότζας  ὅτι  ἔκλεισαν  τὴν  πόρτα,  ἐπειδὴ 

πήγαινε κάθε Παρασκευή, καὶ θὰ ἔκανε κακὸ στὸ μοναστήρι. Ἕνας ἄλλος παλιότερα 

εἶδε  τὸ  βουνὸ  καὶ  θέλησε  νὰ  κάνη  ἐξοχικὸ  πάνω  στὴν  κορυφὴ  τῆς  Ἁγίας 

Αἰκατερίνης!...  Ἔπαθε  μιὰ  ἀρρώστια,  πάει,  πέθανε.  Ἦρθε  τελευταῖα  καὶ  ἄλλος  νὰ 

φτιάξη κάτι ἐκεῖ, πάει, πέθανε καὶ αὐτός. Γιʹ αὐτὸ καλύτερα εἶναι νὰ μὴ στηριζώμαστε 

μόνο  στὶς  δικές  μας  ἀνθρώπινες  προσπάθειες,  ἀλλὰ  νὰ  προσευχώμαστε  καὶ  νὰ 

ἀφήνουμε τὸν Θεὸ νὰ ἐνεργῆ. 

 

Συμπεριφορὰ μὲ διάκριση 
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 – Γέροντα, ὅταν βλέπουμε κάποιον νὰ συμπεριφέρεται ἄσχημα, πρέπει νὰ τοῦ 

ποῦμε κάτι; 

 –  Ἀνάλογα  μὲ  τὸ  τί  ἄνθρωπος  εἶναι.  Χρειάζεται  πολλὴ  διάκριση  καὶ  θεῖο 

φωτισμὸ στὴν ἐποχή μας. Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ σᾶς πῶ. Σὲ μιὰ περίπτωση, ὅπως ἔχω 

δεῖ,  ὑπάρχουν  πεντακόσιες  ὑποπεριπτώσεις.  Εἶναι  μερικοὶ  ποὺ  μποροῦν  νὰ 

διορθωθοῦν καὶ ἄλλοι ποὺ δὲν διορθώνονται, καὶ μὲ μιὰ δική μας παρατήρηση μπορεῖ 

νὰ ἀντιδράσουν. Ἰδίως ἂν κάποιος ἔχη ἐγωισμὸ καὶ τὸν θίξης, ἀντιδρᾶ ἄσχημα. Ἐνῶ 

καταλαβαίνει  πολλὲς  φορὲς  ὅτι  σφάλλει,  ἀπὸ  ἐγωισμὸ  δὲν  ὑποχωρεῖ.  Καὶ  ὅταν  τὰ 

ἐλατήριά  μας  δὲν  εἶναι  ἁγνά,  δηλαδὴ  μαζὶ  μὲ  τὸ  ἐνδιαφέρον  ὑπάρχη  καὶ 

ὑπερηφάνεια,  καὶ  ἡ  ἀγάπη  δὲν  εἶναι  καθαρή,  δημιουργεῖται  στὸν  ἄλλο  μεγάλη 

ἀντίδραση. 

Ὅταν ἐλέγχουμε κάποιον ἀπὸ ἀγάπη, μὲ πόνο, εἴτε τὴν καταλαβαίνει ὁ ἄλλος 

τὴν ἀγάπη μας εἴτε ὄχι, ἡ ἀλλοίωση γίνεται στὴν καρδιά του, ἐπειδὴ κινούμαστε ἀπὸ 

καθαρὴ ἀγάπη. Ἐνῶ ὁ ἔλεγχος ποὺ γίνεται χωρὶς ἀγάπη, μὲ ἐμπάθεια, τὸν κάνει τὸν 

ἄλλο θηρίο, γιατὶ ἡ κακία μας προσκρούει στὸν ἐγωισμό του, καὶ τότε βγάζει σπίθες, 

καὶ  ἀνάβει  ἡ  φωτιά,  ὅπως  ὅταν  χτυπήση  ὁ  πυριόβολος  –  τὸ  ἀτσάλι  –  στὴν 

στουρναρόπετρα.  Ὅταν  ἀνεχώμαστε  τὸν  ἀδελφό  μας  ἀπὸ  ἀγάπη,  ἐκεῖνος  τὸ 

καταλαβαίνει. Καὶ ὅταν δὲν ἐκδηλώνεται ἡ κακία μας, ἀλλὰ εἶναι ἐσωτερική, πάλι τὴν 

καταλαβαίνει,  γιατὶ  τοῦ  προκαλεῖ  ταραχή·  ὅπως  ὁ  διάβολος,  ἀκόμη  καὶ  ὅταν 

παρουσιάζεται  σὰν  ἄγγελος  φωτός,  φέρνει  ταραχή,  ἐνῶ  ὁ  πραγματικὸς  Ἄγγελος 

φέρνει μιὰ ἁπαλὴ ἀνέκφραστη ἀγαλλίαση. 

 – Δηλαδή, Γέροντα, ὅταν λέμε κάτι καὶ δημιουργοῦνται ἀντιδράσεις, ξεκινᾶμε 

ἀπὸ ἐγωισμό; 

 – Γίνονται καὶ πολλὲς παρεξηγήσεις· ἄλλα καταλαβαίνει ὁ ἕνας, ἄλλα ὁ ἄλλος. 

Νὰ ἐξετάζη ὅμως κανεὶς πάντοτε τὸν ἑαυτό του: «Γιατί θέλω νὰ τὸ πῶ αὐτό; Ἀπὸ ποῦ 

ξεκινῶ;  Πονάω  γι᾿  αὐτὸ  ἢ  θέλω  νὰ  τὸ  πῶ,  γιὰ  νὰ  φανῶ  καλός,  νὰ  ἐπιδειχθῶ;».  Ἂν 

κανεὶς  ἐξαγνισθῆ,  τότε,  εἴτε  θυμώση  εἴτε  φωνάξη  εἴτε  κάνη  μιὰ  παρατήρηση,  τὰ 

ἐλατήριά του θὰ εἶναι ἁγνά. Μετὰ πᾶνε ὅλα κανονικά,  ἐπειδὴ κινεῖται μὲ  διάκριση. 

Γιατὶ  διάκριση  εἶναι  ὁ  ἐξαγνισμός,  ὁ  θεῖος  φωτισμός,  ἡ  πνευματικὴ  διαύγεια. 

Ἑπομένως πῶς νὰ ὑπάρχη ἐγωισμὸς ἐκεῖ μέσα; Καὶ ὅταν τὰ ἐλατήρια εἶναι ἁγνά,  ὁ 

ἄνθρωπος  ἔχει  ἀνάπαυση.  Ἀπὸ  αὐτὸ  θὰ  διακρίνετε  ἂν  ἡ  κάθε  ἐνέργειά  σας  εἶναι 

καλή. 

Πολλὲς  φορὲς  δὲν  καταλαβαίνετε  ὅτι  ὁ  τρόπος  μὲ  τὸν  ὁποῖο  λέτε  κάτι  στὸν 

ἄλλον  ἔχει  ὕφος  διευθυντοῦ:  «Ἔτσι  καὶ  ἔτσι  πρέπει  νὰ  γίνη  αὐτό».  Μπαίνει  ὁ 

ἐγωισμὸς  καὶ  τὸν  τινάζετε  τὸν  ἄλλο  στὸν  ἀέρα.  Ἂν  ὑπάρχουν  ἁγνὰ  ἐλατήρια  καὶ 

ταπείνωση,  ἡ  παρατήρηση  βοηθάει  τὸν  ἄλλο·  διαφορετικά,  μπαίνει  ὁ  ἐγωισμὸς  καὶ 

φέρνει ἀντίθετο ἀποτέλεσμα. Νὰ βγάλετε  τὸν  ἑαυτό σας,  τὸν  ἐγωισμό σας,  ἀπὸ  τὶς 

ἐνέργειές σας. Τότε θὰ κινῆσθε ὅλο ἀπὸ ἁγνὰ ἐλατήρια. Ἡ ἀδιάκριτη συμπεριφορὰ τὶς 

περισσότερες φορὲς κάνει μεγαλύτερο κακὸ ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ τῶν τρελλῶν ποὺ 

ἔχουν τὸ ἀκαταλόγιστο καὶ σπάζουν κεφάλια, διότι οἱ ἀδιάκριτοι μὲ τὰ κοφτερά τους 

λόγια πληγώνουν  εὐαίσθητες  ψυχὲς  καὶ  πολλὲς φορὲς  τὶς  τραυματίζουν  θανάσιμα, 

γιατὶ τὶς φέρνουν σὲ ἀπόγνωση. 
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Εἶναι  καὶ  μερικοὶ  ποὺ  συμπεριφέρονται  μὲ  τὸν  ἴδιο  τρόπο  πρὸς  ὅλους.  Δὲν 

μποροῦμε  ὅμως  σὲ  μιὰ  δακτυλήθρα  νὰ  βάλουμε  ὅσο  βάζουμε  σὲ  ἕνα  βαρέλι·  ἢ  νὰ 

φορτώσουμε  ἕνα  βόδι  ὅσο  ἕνα  ἄλογο.  Τὸ  βόδι  εἶναι  γιὰ  νὰ  τραβάη  τὸ  ἀλέτρι·  δὲν 

γίνεται  νὰ  τοῦ  βάλουμε  σαμάρι  καὶ  νὰ  τὸ  φορτώσουμε.  Τὸ  ἄλογο  πάλι  κακῶς  τὸ 

βάζουμε στὸ ἀλέτρι, γιατὶ εἶναι γιὰ νὰ σηκώνη βάρος. Γιὰ ἄλλη δουλειὰ εἶναι τὸ ἕνα, 

γιὰ ἄλλη τὸ ἄλλο. Νὰ μὴ θέλουμε νὰ βάλουμε ὅλον τὸν κόσμο στὸ δικό μας καλούπι. 

Ὁ καθένας ἔχει τὸ δικό του. Νὰ παραβλέπουμε καὶ μερικά, ὅταν δὲν βλάπτουν. Ἐὰν 

μποροῦσαν νὰ μποῦν σὲ τάξη ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή,  δὲν θὰ γίνονταν 

ἀταξίες  καὶ  θὰ  ἦταν  καὶ  ἐδῶ  Παράδεισος.  Νὰ  μὴν  ἔχουμε  λοιπὸν  ἀπαιτήσεις 

παράλογες ἀπὸ τοὺς ἄλλους. 

 

Ἡ πνευματικὴ εἰλικρίνεια χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη 

 

Ὁ κόσμος πάει ἄσχημα σήμερα,  γιατὶ ὅλοι λένε μεγάλες «ἀλήθειες», ποὺ δὲν 

ἀνταποκρίνονται  ὅμως  στὴν  πραγματικότητα.  Τὰ  γλυκὰ  λόγια  καὶ  οἱ  μεγάλες 

ἀλήθειες  ἔχουν ἀξία,  ὅταν βγαίνουν ἀπὸ ἀληθινὰ στόματα,  καὶ πιάνουν  τόπο μόνο 

στοὺς καλοπροαίρετους ἀνθρώπους καὶ σʹ ἐκείνους ποὺ ἔχουν καθαρὸ νοῦ. 

 – Γέροντα, ὑπάρχει εἰλικρίνεια κοσμικὴ καὶ εἰλικρίνεια πνευματική; 

 – Ναί, βέβαια. Ἡ κοσμικὴ εἰλικρίνεια ἔχει ἀδιακρισία. 

 – Μιλάει δηλαδὴ κανεὶς εὐκαίρως–ἀκαίρως; 

 –  Ἐκτὸς  ἀπὸ αὐτό·  ἡ  ἀλήθεια  εἶναι  ἀλήθεια·  ἀλλά,  ἂν πῆς  καμμιὰ φορὰ  τὴν 

ἀλήθεια χωρὶς διάκριση, αὐτὸ δὲν εἶναι ἀλήθεια. Π.χ.  εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ τάδε εἶναι 

βλαμμένος. Ἂν πᾶς ὅμως νὰ τὸ πῆς αὐτό, δὲν ὠφελεῖς. Ἢ ἄλλος λέει: «Γιὰ νὰ εἶμαι 

εἰλικρινής, θὰ πάω νὰ ἁμαρτήσω στὴν πλατεία». Αὐτὸ δὲν εἶναι εἰλικρίνεια. Ὅποιος 

ἔχει  πολλὴ  διάκριση,  ἔχει  ἀρχοντικὴ  ἀγάπη,  θυσία  καὶ  ταπείνωση,  καὶ  τὴν  πικρὴ 

ἀκόμη ἀλήθεια τὴν λέει μὲ πολλὴ ἁπλότητα καὶ τὴν γλυκαίνει μὲ τὴν καλωσύνη του, 

μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὠφελῆ πιὸ θετικὰ ἀπὸ τὰ γλυκὰ λόγια, ὅπως τὰ πικρὰ φάρμακα 

ὠφελοῦν περισσότερο ἀπὸ τὰ γλυκὰ σιρόπια. 

Ἡ  ἀλήθεια,  ὅταν  χρησιμοποιῆται  χωρὶς  διάκριση,  μπορεῖ  νὰ  κάνη  ἔγκλημα. 

Μερικοὶ  ἐνεργοῦν  ἐν  ὀνόματι  τῆς  ἀληθείας  καὶ  ἐγκληματοῦν.  Ὅταν  κανεὶς  ἔχη 

εἰλικρίνεια  χωρὶς  διάκριση,  μπορεῖ  νὰ  κάνη  διπλὸ  κακό·  πρῶτα  στὸν  ἑαυτό  του  καὶ 

ὕστερα  στοὺς  ἄλλους,  γιατὶ  αὐτὴ  ἡ  εἰλικρίνεια  δὲν  ἔχει  σπλάχνα. Ὅποιος  θέλει  νὰ 

εἶναι πράγματι εἰλικρινής, ἂς ξεκινήση νὰ εἶναι εἰλικρινὴς πρῶτα μὲ τὸν ἑαυτό του, 

γιατὶ ἀπὸ ᾿κεῖ ξεκινάει ἡ πνευματικὴ εἰλικρίνεια. Ὅταν κανεὶς δὲν εἶναι εἰλικρινὴς μὲ 

τὸν  ἑαυτό  του,  κοροϊδεύει  καὶ  ἀδικεῖ  τοὐλάχιστον μόνον  τὸν  ἑαυτό  του. Ὅταν  ὅμως 

συμπεριφέρεται  χωρὶς  εἰλικρίνεια  πρὸς  τοὺς  ἄλλους,  ἁμαρτάνει  θανάσιμα,  γιατὶ 

κοροϊδεύει τοὺς ἄλλους.  

 – Μπορεῖ, Γέροντα, νὰ κινῆται κανεὶς ἔτσι ἀπὸ ἁπλότητα; 

 –  Τί  ἁπλότητα!  Ποῦ  τὴν  βρῆκες  σὲ  ἕναν  τέτοιο  ἄνθρωπο  τὴν  ἁπλότητα!  Ἂν 

εἶναι παιδάκι, θὰ ἔχη ἁπλότητα. Ἂν εἶναι Ἅγιος, θὰ ἔχη ἁπλότητα. Ἂν εἶναι μεγάλος 

καὶ δὲν εἶναι καθυστερημένος στὸ μυαλὸ καὶ κινῆται ἔτσι, θὰ εἶναι διάβολος. 

 – Καὶ πῶς αἰσθάνεται αὐτός; 

 – Κόλαση σωστή. Ὁ ἕνας πειρασμὸς διαδέχεται τὸν ἄλλο. Συνέχεια πειρασμοί. 

 – Γέροντα, δὲν πρέπει ὅμως νὰ φέρεται κανεὶς μὲ εὐθύτητα; 
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 – Ἡ εὐθύτητα, ἔτσι ὅπως τὴν χρησιμοποιοῦν πολλοί, ἔχει ἕνα νομικὸ πνεῦμα. 

«Εἶμαι εὐθύς, λένε, ʺκηρύττω ἐπὶ τῶν δωμάτωνʺ1», καὶ κάνουν τὸν ἄλλον ρεζίλι, ἀλλὰ 

τελικὰ γίνονται οἱ ἴδιοι ρεζίλι. 

 

«Τὸ γράμμα τοῦ νόμου ἀποκτείνει»2 

 

Εἶπα σὲ κάποιον μιὰ φορά: «Τί εἶσαι ἐσύ; Μαχητὴς τοῦ Χριστοῦ ἢ μαχητὴς τοῦ 

πειρασμοῦ;  Ξέρεις  πὼς  ὑπάρχουν  καὶ  μαχητὲς  τοῦ  πειρασμοῦ;».  Ὁ  Χριστιανὸς  δὲν 

πρέπει νὰ εἶναι φανατικός, ἀλλὰ νὰ ἔχη ἀγάπη γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ὅποιος 

πετάει  λόγια  ἀδιάκριτα,  καὶ  σωστὰ  νὰ  εἶναι,  κάνει  κακό.  Γνώρισα  ἕναν  συγγραφέα 

ποὺ  εἶχε  εὐλάβεια πολλή,  ἀλλὰ μιλοῦσε στοὺς  κοσμικοὺς μὲ μιὰ γλῶσσα ὠμή,  ποὺ 

προχωροῦσε  ὅμως  σὲ  βάθος,  καὶ  τοὺς  τράνταζε.  Μιὰ  φορὰ  μοῦ  λέει:  «Σὲ  μιὰ 

συγκέντρωση εἶπα αὐτὸ καὶ αὐτὸ σὲ μιὰ κυρία». Ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο ποὺ τῆς τὸ εἶπε, 

τὴν εἶχε σακατέψει. Τὴν πρόσβαλε μπροστὰ σὲ ὅλους. «Κοίταξε, τοῦ λέω,  ἐσὺ πετᾶς 

στοὺς  ἄλλους  χρυσὰ  στεφάνια  μὲ  διαμαντόπετρες,  ἔτσι  ὅμως  ποὺ  τὰ  πετᾶς, 

σακατεύεις κεφάλια, ὄχι μόνον εὐαίσθητα ἀλλὰ καὶ γερά». Ἂς μὴν πετροβολᾶμε τοὺς 

ἀνθρώπους... χριστιανικά. Ὅποιος ἐλέγχει μπροστὰ σὲ ἄλλους κάποιον ποὺ ἁμάρτησε 

ἢ  μιλάει  μὲ  ἐμπάθεια  γιὰ  κάποιο  πρόσωπο,  αὐτὸς  δὲν  κινεῖται  ἀπὸ  τὸ Πνεῦμα  τοῦ 

Θεοῦ·  κινεῖται  ἀπὸ ἄλλο πνεῦμα. Ὁ  τρόπος  τῆς Ἐκκλησίας  εἶναι  ἡ  ἀγάπη·  διαφέρει 

ἀπὸ  τὸν  τρόπο  τῶν  νομικῶν.  Ἡ  Ἐκκλησία  βλέπει  τὰ  πάντα  μὲ  μακροθυμία  καὶ 

κοιτάζει νὰ βοηθήση τὸν καθέναν, ὅ,τι καὶ ἂν ἔχη κάνει, ὅσο ἁμαρτωλὸς καὶ ἂν εἶναι. 

Βλέπω  σὲ  μερικοὺς  εὐλαβεῖς  ἕνα  εἶδος  παράξενης  λογικῆς.  Καλὴ  εἶναι  ἡ 

εὐλάβεια  ποὺ  ἔχουν,  καλὴ  καὶ  ἡ  διάθεση  γιὰ  τὸ  καλό,  ἀλλὰ  χρειάζεται  καὶ  ἡ 

πνευματικὴ  διάκριση  καὶ  εὐρύτητα,  γιὰ  νὰ  μὴ  συνοδεύη  τὴν  εὐλάβεια  ἡ 

στενοκεφαλιά, ἡ γεροκεφαλιὰ (τὸ γερὸ δηλαδὴ ἀρβανίτικο κεφάλι). Ὅλη ἡ βάση εἶναι 

νὰ  ἔχη  κανεὶς  πνευματικὴ  κατάσταση,  γιὰ  νὰ  ἔχη  τὴν  πνευματικὴ  διάκριση,  γιατὶ 

ἀλλιῶς μένει στὸ «γράμμα τοῦ νόμου», καὶ τὸ «γράμμα τοῦ νόμου ἀποκτείνει». Αὐτὸς 

ποὺ  ἔχει  ταπείνωση,  δὲν  κάνει  ποτὲ  τὸν  δάσκαλο·  ἀκούει  καί,  ὅταν  τοῦ  ζητηθῆ  ἡ 

γνώμη  του,  μιλάει  ταπεινά. Ποτὲ  δὲν λέει «ἐγώ»,  ἀλλὰ «ὁ λογισμὸς μοῦ λέει»  ἢ «οἱ 

Πατέρες  εἶπαν».  Μιλάει  δηλαδὴ  σὰν  μαθητής.  Ὅποιος  νομίζει  ὅτι  εἶναι  ἱκανὸς  νὰ 

διορθώνη τοὺς ἄλλους ἔχει πολὺ ἐγωισμό.  

 – Ὅταν,  Γέροντα,  ξεκινάη κανεὶς ἀπὸ καλὴ διάθεση νὰ κάνη κάτι καὶ φθάνη 

στὰ ἄκρα, λείπει ἡ διάκριση; 

 – Εἶναι ὁ ἐγωισμὸς μέσα στὴν ἐνέργειά του αὐτὴ καὶ δὲν τὸ καταλαβαίνει, γιατὶ 

δὲν  γνωρίζει  τὸν  ἑαυτό  του,  γιʹ  αὐτὸ  πιάνει  τὰ  ἄκρα.  Πολλὲς  φορὲς  ἀπὸ  εὐλάβεια 

ξεκινοῦν μερικοί, ἀλλὰ ποῦ φθάνουν! Ὅπως οἱ εἰκονολάτρες καὶ οἱ εἰκονομάχοι. Ἄκρη 

τὸ ἕνα, ἄκρη τὸ ἄλλο! Οἱ μὲν ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ ξύνουν τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ 

καὶ  νὰ  ρίχνουν  τὴν  σκόνη  μέσα  στὸ  Ἅγιο  Ποτήριο,  γιὰ  νὰ  γίνη  καλύτερη  ἡ  Θεία 

Κοινωνία·  οἱ  ἄλλοι  πάλι  ἔκαιγαν  τὶς  εἰκόνες,  τὶς  πετοῦσαν...  Γι᾿  αὐτὸ  ἡ  Ἐκκλησία 

ἀναγκάσθηκε  νὰ  βάλη ψηλὰ  τὶς  εἰκόνες  καί,  ὅταν πέρασε  ἡ  διαμάχη,  τὶς  κατέβασε 

χαμηλά, γιὰ νὰ τὶς προσκυνοῦμε καὶ νὰ ἀπονέμουμε τιμὴ στὰ εἰκονιζόμενα πρόσωπα. 

                                                 
1 Βλ. Λουκ. 12, 3. 
2 Βλ. Β´ Κορ. 3, 6. 
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Ὅ,τι κάνουμε νὰ τὸ κάνουμε γιὰ τὸν Θεὸ 

 

 – Γέροντα, συνήθως κινοῦμαι ἀπὸ φόβο νὰ μὴ στενοχωρήσω τοὺς ἄλλους ἢ νὰ 

μὴν  ξεπέσω  στὰ  μάτια  τους·  δὲν  σκέφτομαι  νὰ  μὴ  στενοχωρήσω  τὸν  Θεό.  Πῶς  θὰ 

αὐξηθῆ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; 

 –  Ἐγρήγορση  χρειάζεται.  Ὅ,τι  κάνει  ὁ  ἄνθρωπος,  νὰ  τὸ  κάνη  γιὰ  τὸν  Θεό. 

Ξεχνᾶμε τὸν Θεὸ καὶ μπαίνει μετὰ ὁ λογισμὸς ὅτι κάνουμε κάτι σπουδαῖο, μπαίνει καὶ 

ἡ ἀνθρωπαρέσκεια καὶ κοιτᾶμε νὰ μὴν ξεπέσουμε στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων. Ἐνῶ, ἂν 

ἐνεργῆ κανεὶς μὲ τὴν σκέψη ὅτι ὁ Θεὸς τὸν βλέπει, τὸν παρακολουθεῖ, τότε ὅ,τι κάνει 

εἶναι  σίγουρο·  ἀλλιῶς,  ἂν  κάνη  κάτι,  γιὰ  νὰ φανῆ  καλὸς  στοὺς  ἀνθρώπους,  ὅλα  τὰ 

χάνει,  ὅλα  χαραμίζονται.  Γιὰ  κάθε  ἐνέργειά  του  ὁ  ἄνθρωπος  πρέπει  νὰ  ρωτάη  τὸν 

ἑαυτό του: «Καλά, ἐμένα αὐτὸ ποὺ κάνω μὲ ἀναπαύει· τὸν Θεὸ Τὸν ἀναπαύει;» καὶ νὰ 

ἐξετάζη ἂν εἶναι εὐάρεστο στὸν Θεό. Ἂν ξεχνάη νὰ τὸ κάνη αὐτό, ξεχνάει καὶ τὸν Θεὸ 

μετά. Γιʹ αὐτὸ παλιὰ ἔλεγαν «πρὸς Θεοῦ» ἢ «τὸν ἀθεόφοβο, δὲν φοβᾶται τὸν Θεό;». Ἢ 

ἔλεγαν:  «Ἂν  θέλη  ὁ  Θεός,  ἂν  ἐπιτρέψη  ὁ  Θεός».  Ἔνιωθαν  τὴν  παρουσία  τοῦ  Θεοῦ 

παντοῦ, εἶχαν συνέχεια μπροστά τους τὸν Θεὸ καὶ πρόσεχαν. Ζοῦσαν αὐτὸ ποὺ λέει ὁ 

Ψαλμός,  «Προωρώμην  τὸν  Κύριον  ἐνώπιόν  μου  διαπαντός,  ἵνα  μὴ  σαλευθῶ»3  καὶ  δὲν 

σαλεύονταν.  Τώρα,  βλέπεις, μπαίνει σιγὰ‐σιγὰ τὸ εὐρωπαϊκὸ τυπικὸ καὶ πολλοὶ  δὲν 

κάνουν τὸ στραβὸ ἀπὸ εὐγένεια κοσμική. Ὅ,τι κάνει κανείς, νὰ τὸ κάνη καθαρὸ γιὰ 

τὸν Χριστό, νὰ ἔχη τὸν νοῦ του ὅτι ὁ Χριστὸς τὸν βλέπει, τὸν παρακολουθεῖ· σὲ κάθε 

του κίνηση κέντρο νὰ εἶναι ὁ Χριστός. Νὰ μὴν ἔχη τὸ ἀνθρώπινο στοιχεῖο μέσα του. 

Ἂν  κινούμαστε  μὲ  σκοπὸ  νὰ  ἀρέσουμε  στοὺς  ἀνθρώπους,  αὐτὸ  δὲν  μᾶς  ὠφελεῖ  σὲ 

τίποτε.  Χρειάζεται πολλὴ προσοχή. Πάντοτε  νὰ  ἐξετάζω  τὰ  ἐλατήρια ἀπὸ  τὰ  ὁποῖα 

κινοῦμαι  καί,  μόλις  ἀντιληφθῶ  ὅτι  κινοῦμαι  ἀπὸ  ἀνθρωπαρέσκεια,  νὰ  τὴν  χτυπῶ 

ἀμέσως. Γιατί, ὅταν πάω νὰ κάνω ἕνα καλὸ καὶ μπαίνη στὴν μέση ἡ ἀνθρωπαρέσκεια, 

ἔ, τότε βγάζω νερὸ ἀπὸ τὸ πηγάδι μὲ τρύπιο κουβᾶ. 

Τοὺς περισσότερους πειρασμοὺς  συχνὰ  τοὺς  δημιουργεῖ  ὁ  ἴδιος  ὁ  ἑαυτός μας, 

ὅταν ἔχουμε τὸν ἑαυτό μας μέσα στὴν συνεργασία μας μὲ τοὺς ἄλλους. Ὅταν δηλαδὴ 

κινούμαστε ἀπὸ  ἰδιοτέλεια, θέλουμε νὰ ἐξυψώνουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ ἐπιδιώκουμε 

τὴν προσωπική μας  ἱκανοποίηση. Στὸν Οὐρανὸ  δὲν ἀνεβαίνει  κανεὶς μὲ  τὸ κοσμικὸ 

ἀνέβασμα ἀλλὰ μὲ τὸ πνευματικὸ κατέβασμα. Ὅποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα 

μὲ  σιγουριὰ  καὶ  ποτὲ  δὲν  πέφτει.  Γι᾿  αὐτό,  ὅσο  μποροῦμε,  νὰ  ξερριζώνουμε  τὴν 

κοσμικὴ προβολὴ καὶ τὴν κοσμικὴ ἐπιτυχία, ἡ ὁποία εἶναι πνευματικὴ ἀποτυχία. Νὰ 

σιχαινώμαστε  τὸν  κρυφὸ  καὶ  φανερὸ  ἐγωισμὸ  καὶ  τὴν  ἀνθρωπαρέσκεια,  γιὰ  νὰ 

ἀγαπήσουμε εἰλικρινὰ τὸν Χριστό. Τὴν ἐποχή μας δὲν τὴν χαρακτηρίζει τὸ ἀθόρυβο 

ἀλλὰ τὸ ἐντυπωσιακό, τὸ κούφιο. Ἡ πνευματικὴ ζωὴ ὅμως εἶναι ἀθόρυβη. Καλὰ εἶναι 

νὰ κάνουμε αὐτὰ ποὺ εἶναι γιὰ τὰ μέτρα μας σωστά, ἀθόρυβα, χωρὶς ἐπιδιώξεις πάνω 

ἀπὸ τὶς δυνάμεις μας, γιατὶ ἀλλιῶς θὰ εἶναι εἰς βάρος τῆς ψυχῆς μας καὶ τοῦ σώματος, 

καὶ συχνὰ εἰς βάρος καὶ τῆς Ἐκκλησίας.  

Μέσα  στὴν  γνήσια  εὐαρέστηση  τοῦ  πλησίον  μας  ὑπάρχει  καὶ  ἡ  εὐαρέστηση 

στὸν Χριστό.  Ἐκεῖ  χρειάζεται  νὰ προσέξη  κανείς,  πῶς  νὰ  ἐξαγνίση  τὴν  εὐαρέστηση 

                                                 
3 Βλ. Ψαλμ. 15, 8. 
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πρὸς  τὸν  πλησίον,  νὰ  βγάλη  δηλαδὴ  τὴν  ἀνθρωπαρέσκεια,  γιὰ  νὰ  πάη  καὶ  αὐτὴ  ἡ 

ἀνθρώπινη  προσφορὰ  στὸν  Χριστό.  Ὅταν  προσπαθῆ  κάποιος  νὰ  τοποθετήση  τὰ 

ἐκκλησιαστικὰ  θέματα  δῆθεν  μὲ  ὀρθόδοξο  τρόπο,  καὶ  ὁ  σκοπός  του  εἶναι  νὰ 

τοποθετήση καλύτερα  τὸν  ἑαυτό  του,  ἀποβλέπη δηλαδὴ στὸ συμφέρον  του,  πῶς θὰ 

εὐλογηθῆ  ἀπὸ  τὸν  Θεό;  Ὅσο  μπορεῖ  κανεὶς  νὰ  κάνη  τὴν  ζωή  του  τέτοια  ποὺ  νὰ 

συγγενεύη μὲ τὸν Θεό. Πάντα νὰ ἐλέγχη τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ κοιτάζη πῶς νὰ κάνη 

τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὅταν κάνη τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε συγγενεύει μὲ τὸν Θεό, καὶ 

τότε, χωρὶς νὰ ζητάη ἀπὸ τὸν Θεό, λαμβάνει· δέχεται συνέχεια νερὸ ἀπὸ τὴν πηγή. 

 

Νὰ ἀποκτήσουμε αἰσθητήριο πνευματικὸ 

 

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἕνα καὶ ἔχει πολλὰ χαρίσματα. Δὲν εἶναι ἄλλο ἐδῶ καὶ 

ἄλλο  ἐκεῖ.  Δὲν  εἶναι  πνεῦμα  συγχύσεως,  ἀλλὰ  ἀγάπης,  εἰρήνης...  Ὅταν  οἱ 

πνευματικοὶ ἄνθρωποι χτυπιοῦνται, αὐτὸ σημαίνει ὅτι βρίσκονται ὑπὸ τὴν ἐπίδραση 

πολλῶν  ἄλλων  πνευμάτων,  ποὺ  δὲν  ἔχουν  καμμιὰ  σχέση  μὲ  τὸ  ἕνα  Ἅγιο  Πνεῦμα. 

Παλιὰ  τὸ  Ἅγιο  Πνεῦμα  φώτιζε,  ὑπαγόρευε.  Μεγάλη  ὑπόθεση!  Σήμερα  δὲν  βρίσκει 

προϋποθέσεις,  γιὰ  νὰ  κατεβῆ.  Ἡ  βαβυλωνία  στὴν  Παλαιὰ  Διαθήκη  ἦταν  ἀθώα. 

Ζητοῦσες  λ.χ.  λάσπη  καὶ  σοῦ  ἔφερναν  ἄχυρα.  Τώρα  ἔχουμε  βαβυλωνία  μὲ  πάθη. 

Ζητᾶς  λάσπη  καὶ  σοῦ  ρίχνουν  τοῦβλο στὸ  κεφάλι. Ἂν  ὅμως  ὁ ἄνθρωπος  βγάζη  τὸν 

ἑαυτό του ἀπὸ κάθε ἐνέργειά του καὶ κόβη τὸ θέλημά του, τότε δουλεύει σωστά, καὶ 

τότε θὰ ἔχη ὁπωσδήποτε θεῖο φωτισμὸ καὶ θὰ ὑπάρχη πνεῦμα συνεννοήσεως. Γιατί, 

ὅταν βγάζη τὴν δική του ἰδέα, ἔρχονται θεῖες ἰδέες. 

Πρέπει  νὰ  ἀποκτήση  κανεὶς  αἰσθητήριο πνευματικό,  γιὰ  νὰ  ἔχη  καὶ  τὸν  θεῖο 

φωτισμό.  Εἶναι  βασικὸ  νὰ  γίνη  αὐτὴ  ἡ  δουλειά,  γιὰ  νὰ  καταλάβουν  οἱ  ἄνθρωποι 

μερικὰ  πράγματα.  Ἰδίως  στὴν  ἐποχή  μας  αὐτὸ  μᾶς  τὸ  ἐπιβάλλουν  οἱ  περιστάσεις. 

Βλέπετε,  καὶ στὴν Μικρὰ Ἀσία,  τότε σʹ  ἐκεῖνα  τὰ  δύσκολα χρόνια,  τοὺς ἀνάγκαζε ἡ 

κατάσταση  καὶ  ἔπαιρνε  στροφὲς  τὸ  μυαλό  τους.  Μπορεῖ  δύο  Ἕλληνες  νὰ  ἦταν 

μπροστὰ  σὲ  Ἀρμενίους  καὶ  Τούρκους  καὶ  συνεννοοῦνταν,  χωρὶς  νὰ  καταλάβουν 

τίποτε  οὔτε  οἱ  Ἀρμένιοι  οὔτε  οἱ  Τοῦρκοι.  Γιὰ  ἕναν  λόγο  παραπάνω  σήμερα  ποὺ 

βλέπεις  σὲ  τί  κατάσταση  ζοῦμε,  εἶναι  ἀνάγκη  οἱ  πνευματικοὶ  ἄνθρωποι  νὰ 

συνεννοοῦνται. Θὰ ἔρθουν δύσκολα χρόνια. Πρέπει νὰ παίρνη στροφὲς τὸ μυαλό. Ἂν 

δὲν παίρνη στροφὲς τὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν ὑπάρχη καὶ θεῖος φωτισμός, τότε 

σὲ κάθε περίπτωση πρέπει νὰ παίρνη ἐντολὴ πῶς νὰ κινηθῆ. Μὴν περιμένετε νὰ σᾶς 

τὰ  ποῦν  ὅλα.  Μερικὰ  πράγματα,  χωρὶς  νὰ  σᾶς  τὰ  ποῦν,  μόνες  σας  πρέπει  νὰ  τὰ 

καταλαβαίνετε.  Θυμᾶμαι,  μιὰ  φορὰ  στὴν  Κόνιτσα,  πρὶν  πάω  στρατιώτης,  εἴχαμε 

μάθει ὅτι ἔρχονταν οἱ ἀντάρτες. Ἤμασταν τέσσερις – οἱ τρεῖς ἦταν Μουσουλμάνοι – 

καὶ  κρυφτήκαμε σὲ ἕνα τούρκικο σπίτι ποὺ ἦταν στὴν ἄκρη τῆς πόλης. Ἕνα Τουρκάκι 

πέντε  χρονῶν  κατάλαβε  καὶ  μᾶς  λέει:  «Πᾶτε  μαγειγειό,  βγῶ  ἔτσω  ᾿γώ».  Μπήκαμε 

λοιπὸν στὸ μαγειρειό, βγήκαμε πίσω ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ ἔτσι προλάβαμε νὰ κρυφτοῦμε 

σὲ  κάτι  ἀποθῆκες πιὸ  κάτω.  Αὐτὸ  βγῆκε  ἔξω  καὶ  εἶπε  στοὺς  ἀντάρτες  ὅτι  δὲν  εἶναι 

κανεὶς μέσα καὶ ἔφυγαν. Παιδάκι πέντε χρονῶν, τόσο δά, νὰ μὴν ξέρη νὰ μιλήση, καὶ 

εἴδατε πόσο συνετὰ φέρθηκε! Πά, πά, σπίρτο ἦταν! Βλέπεις, παρατηροῦσε, ἀγαποῦσε, 

ἐνῶ  ἕνας  μεγάλος  μπορεῖ  ἀπὸ  ἀπερισκεψία  νὰ  ἔκανε  κακό.  Ἐμεῖς  βαπτισμένοι, 

μυρωμένοι,  μὲ  κατηχήσεις,  μὲ  μελέτες,  νὰ  μὴ  μένουμε  σὲ  ὑπανάπτυκτη,  νηπιώδη 
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κατάσταση. Νὰ εἶστε ξεφτέρια. Ξέρετε ποιά  εἶναι  ξεφτέρια;  Τὰ Ἑξαπτέρυγα. Ἔχουν 

ἕξι φτερὰ καὶ τὰ χτυποῦν ψάλλοντας τὸ «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος». Νὰ πετᾶτε, νὰ ἔχετε ἕξι 

φτερά! 

 

Ὁ θεῖος φωτισμὸς εἶναι τὸ πᾶν 

 

Πολλὲς φορὲς λέω σὲ μερικούς: «Κανόνισε ὅπως σὲ φωτίση ὁ Θεός». Ὅταν λέω 

«ὅπως σὲ φωτίση ὁ Θεός», ἐννοῶ ὁ ἄνθρωπος νὰ δῆ τὰ πράγματα μὲ θεῖο φωτισμὸ καὶ 

ὄχι μὲ  τὴν ἀνθρώπινη λογική. Νὰ μὴ νομίζη πὼς  ὅ,τι  ἀναπαύει  ἐκεῖνον  εἶναι  καὶ  ἡ 

φώτιση τοῦ Θεοῦ. 

 – Γέροντα, πῶς ἔρχεται ὁ θεῖος φωτισμός; 

 – Ἂν ξεσκουριάσουμε τὰ καλώδια, ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος γίνεται καλὸς ἀγωγὸς 

καὶ  τότε  περνάει  ἡ  Χάρις  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  δέχεται  τὸ  θεῖο  φῶς  τῆς  Χάριτος.  Ἀλλιῶς 

γίνονται βραχυκυκλώματα καὶ δὲν ἐνεργεῖ ἡ Χάρις. Ὅλη ἡ βάση εἶναι νὰ προσέξη ὁ 

ἄνθρωπος νὰ μὴν τὸν ἐγκαταλείψη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἔχη τὸν θεῖο φωτισμό. 

Γιατί, ἂν δὲν ὑπάρχη θεῖος φωτισμός, ὅλα χαμένα εἶναι. 

Τί τράβηξε ὁ Χριστὸς μὲ τοὺς Μαθητές, πρὶν τοὺς ἐπισκιάση ἡ Χάρις, γιατὶ ἦταν 

γήινοι! Πρὶν ἀπὸ τὴν Πεντηκοστὴ εἶχε δοθῆ ἐξουσία ἀπὸ τὸν Θεὸ στοὺς Μαθητὲς νὰ 

βοηθοῦν  τὸν  κόσμο.  Δὲν  εἶχαν  ὅμως  ἀκόμη  τὸν  θεῖο  φωτισμὸ  ποὺ  πῆραν  τὴν 

Πεντηκοστή. Ἐνῶ τοὺς ἔλεγε ὁ Χριστὸς ὅτι θὰ πάη στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ θὰ σταυρωθῆ 

ὁ Υἱὸς  τοῦ ἀνθρώπου κ.λπ.,  ἐκεῖνοι  νόμιζαν ὅτι,  ὅταν πάη στὰ  Ἱεροσόλυμα,  θὰ Τὸν 

κάνουν  βασιλιά.  Σκέφτονταν  ἀνθρώπινα.  Γι᾿  αὐτὸ  τοὺς  ἀπασχολοῦσε  ποιός  θὰ 

καθήση  δεξιὰ  καὶ  ποιός  ἀριστερὰ  ἀπὸ  τὸν  Χριστό.  Πῆγε  ἡ  μητέρα  τῶν  υἱῶν  τοῦ 

Ζεβεδαίου καὶ Τὸν παρακάλεσε νὰ βάλη στὴν βασιλεία Του τὸ ἕνα παιδί της ἀπὸ τὰ 

δεξιά Του καὶ τὸ ἄλλο ἀπὸ τὰ ἀριστερά Του4! Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ὅμως τῆς Πεντηκοστῆς 

ποὺ  ὁ  Χριστὸς  τοὺς  ἔστειλε  τὸν  Παράκλητο,  τὸ  Ἅγιο  Πνεῦμα,  εἶχαν  πλέον  οἱ 

Ἀπόστολοι  μόνιμα  τὴν  θεία  Χάρη.  Προηγουμένως  μόνο  μερικὲς  φορὲς  εἶχαν  θεῖο 

φωτισμό· ἦταν σὰν νὰ γέμιζε ἡ μπαταρία τους καὶ πάλι ἐξηντλεῖτο. Πάλι ἔπρεπε νὰ 

τὴν  βάλουν  στὴν  μπρίζα,  νὰ  φορτισθῆ!  Πάλι  ἐξηντλεῖτο,  πάλι  στὴν  μπρίζα!  Ὅταν 

τοὺς  ἔστειλε  τὸν  Παράκλητο,  δὲν  χρειαζόταν  πιὰ  ἡ...  μπρίζα.  Ὄχι  ὅτι  ἐμεῖς  τώρα 

εἴμαστε  καλύτεροι  καὶ  ἐκεῖνοι  ἦταν  χειρότεροι,  ἀλλὰ  ἐμεῖς  ζοῦμε  στὸν  καιρὸ  τῆς 

Χάριτος,  γιʹ  αὐτὸ  δὲν  ἔχουμε  ἐλαφρυντικά.  Εἴμαστε  βαπτισμένοι,  ἔχουμε  καὶ  τὸν 

Παράκλητο, τὰ ἔχουμε ὅλα. Τότε δὲν εἶχε σταυρωθῆ ἀκόμη ὁ Χριστός, καὶ εἶχε, κατὰ 

κάποιον τρόπο, ἐξουσία ὁ διάβολος καὶ εὔκολα παρέσυρε τοὺς ἀνθρώπους. Μετὰ τὴν 

Σταύρωση δόθηκε σʹ ὅλους ἡ δυνατότητα ἀπὸ τὸν Χριστὸ νὰ ἔχουν τὸν θεῖο φωτισμό. 

Θυσιάσθηκε  ὁ  Χριστὸς  καὶ  μᾶς  ἐλευθέρωσε.  Βαπτισθήκαμε  στὸ  ὄνομά  Του.  Τὴν 

μπρίζα  τὴν  ἔχει  συνέχεια  βαλμένη.  Τώρα  ἐμεῖς  γινόμαστε  αἰτία  νὰ  μὴν  περνάη  τὸ 

ρεῦμα τῆς θείας Χάριτος, γιατὶ ἀφήνουμε τὰ καλώδιά μας σκουριασμένα. 

 –  Γέροντα,  τί  προϋποθέσεις  χρειάζονται,  γιὰ  νὰ  κατοικήση στὸν ἄνθρωπο  τὸ 

Ἅγιο Πνεῦμα; 

 –  Ἀγωνιστικὸ  πνεῦμα,  ταπείνωση,  φιλότιμο,  ἀρχοντιά,  θυσία.  Ὁ  ἄνθρωπος 

εἶναι ἄχρηστος,  ἅμα λείψη ἡ Χάρις  τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα  εἶναι  τὸ 

                                                 
4 Βλ. Ματθ. 20, 17–21. 
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φῶς,  τὸ θεῖο φῶς. Ὅλη ἡ βάση ἐκεῖ  εἶναι. Ἂν κανεὶς δὲν βλέπη, μπορεῖ νὰ χτυπήση 

πάνω  στὸ  τζάμι,  νὰ  πέση  σὲ  κανέναν  γκρεμὸ  ἢ  σὲ  λάκκο  ἢ  σὲ  ἀκαθαρσίες,  καὶ  σὲ 

βόθρο  ἀκόμη.  Δὲν  βλέπει  ποῦ  πάει,  γιατὶ  στερεῖται  τὸ  φῶς.  Ἅμα  ὅμως  βλέπη  λίγο, 

προφυλάγεται·  ἅμα  βλέπη  πιὸ  πολύ,  ἀποφεύγει  ὅλους  αὐτοὺς  τοὺς  κινδύνους  καὶ 

βαδίζει  μὲ  ἀσφάλεια  στὸν  δρόμο  του.  Καὶ  γιὰ  νὰ  ᾿ρθῆ  τὸ Φῶς,  πρέπει  νὰ  θέλης  νὰ 

βγῆς ἀπὸ τὸ σκοτάδι. Καὶ λίγο θαμπὰ ἂν βλέπουν οἱ ἄνθρωποι, δὲν θὰ πέφτουν, καὶ ὁ 

Θεὸς  δὲν  θὰ  στενοχωριέται.  Ἂν  ἕνας  πατέρας  στενοχωριέται,  ὅταν  τὰ  παιδιά  του 

πέφτουν στὶς λάσπες, στὰ ἀγκάθια, στὸν γκρεμό, πόσο μᾶλλον ὁ Θεός! 

Ὅλο τὸ κακὸ ποὺ γίνεται στὸν κόσμο, εἶναι γιατὶ λείπει ὁ θεῖος φωτισμός. Καὶ 

ὅταν  λείπη  ὁ  θεῖος  φωτισμός,  βρίσκεται  στὸ  σκοτάδι  ὁ  ἄνθρωπος.  Τότε  ὁ  ἕνας  λέει 

«ἀπὸ  ᾿δῶ θὰ πᾶμε»,  ὁ ἄλλος λέει «ὄχι,  ἐγὼ ξέρω καλά· ἀπὸ  ᾿δῶ θὰ πᾶμε»,  ὁ ἄλλος 

«ἀπὸ ᾿δῶ», ὁ ἄλλος «ἀπὸ ᾿κεῖ». Ὁ καθένας νομίζει ὅτι εἶναι καλὸ νὰ πᾶνε ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ 

λέει  αὐτός.  Ὅλοι  δηλαδὴ  ἐνδιαφέρονται  γιὰ  τὸ  καλό,  ἀλλὰ  βρίσκονται  σὲ  μιὰ 

θαμπομάρα καὶ δὲν μποροῦν νὰ συνεννοηθοῦν. Ἂν δὲν ὑπῆρχε θαμπομάρα,  δὲν θὰ 

μάλωναν· θὰ ἔβλεπαν τὸν καλύτερο δρόμο καὶ θὰ τραβοῦσαν πρὸς τὰ ἐκεῖ. Θέλω νὰ 

πῶ ὅτι ὅλοι μπορεῖ νὰ κινοῦνται μὲ καλὴ διάθεση, ἀλλά, ἐπειδὴ ὑπάρχει θαμπομάρα, 

δημιουργοῦνται  πολλὰ  καὶ  στὴν  κοινωνία  καὶ  στὴν  Ἐκκλησία.  Τοὐλάχιστον  στὴν 

Ἐκκλησία οἱ περισσότεροι δὲν ἔχουν κακὴ διάθεση, ἀλλὰ λείπει ὁ θεῖος φωτισμός. Γιὰ 

τὸ καλὸ ἀγωνίζονται, ἀλλὰ τελικὰ ποῦ καταλήγουν; Γιʹ αὐτὸ νὰ ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεὸ 

νὰ  μᾶς  δίνη  ἔστω  καὶ  λίγο  θεῖο  φωτισμό,  γιατὶ  ἀλλιῶς  σὰν  τὸν  τυφλὸ  θὰ 

σκοντάφτουμε.  Στὴν  Θεία  Λειτουργία,  ὅταν  λέη  ὁ  ἱερέας  «Τὰ  σὰ  ἐκ  τῶν  σῶν...», 

προσεύχομαι στὸν Θεὸ νὰ φωτίση τὸν κόσμο, γιὰ νὰ βλέπη. Λίγο νὰ φωτίση ὁ Θεός, 

νὰ  φύγη  τὸ  σκοτάδι,  γιὰ  νὰ  μὴ  σακατεύωνται  πνευματικὰ  οἱ  ἄνθρωποι.  Καὶ  στὸν 

δεύτερο Ψαλμό, ποὺ ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης τὸν διάβαζε «γιὰ νὰ φωτίση ὁ 

Θεὸς  αὐτοὺς  ποὺ  πηγαίνουν  σὲ  συνέδρια»,  λέω:  «Νὰ  φωτίση  ὁ  Θεὸς  ὅλους  τοὺς 

ἄρχοντες, μετὰ νὰ φωτίση τὴν Ἱεραρχία καὶ ὅλους τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας,  νὰ 

δέχωνται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γιὰ νὰ βοηθοῦν τὸν κόσμο». Καὶ λίγο ἕναν νὰ φωτίση καὶ 

τοὺς ἄλλους νὰ τοὺς κάνη δεκτικούς, ξέρετε τί καλὸ μπορεῖ νὰ γίνη; Μιὰ κουβέντα νὰ 

πῆ ἕνας ἄρχοντας, ὅλα ἀλλάζουν. Ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ θεῖο φωτισμὸ οἱ ἄνθρωποι. 

Ὁ  Καλὸς  Θεὸς  δίνει  τὸν  θεῖο  φωτισμό  Του  σ᾿  αὐτοὺς  ποὺ  ἔχουν  ἀγαθὴ 

προαίρεση. Ἕνας δικαστικὸς μοῦ διηγήθηκε μιὰ περίπτωση ποὺ ἀντιμετώπισε ὁ ἴδιος. 

Ἕναν  μοναχὸ  τὸν  ἔστειλε  τὸ  μοναστήρι  του  μὲ  πεντακόσιες  λίρες  νὰ  ἀγοράση  ἕνα 

κτῆμα. Πῆγε νὰ ρωτήση κάποιον ἔμπορο καὶ ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: «Ἄσʹ τα σʹ ἐμένα, γιὰ νὰ 

μὴν τὰ κουβαλᾶς». Τοῦ ἄφησε τὰ χρήματα. «Τί καλὸς ἄνθρωπος,  εἶπε ὁ μοναχὸς μὲ 

ἕναν  καλὸ  λογισμό,  μοῦ  πῆρε  καὶ  τὸ  βάρος».  Ὅταν  ἐπέστρεψε,  δὲν  τοῦ  ἔδινε  τὶς 

πεντακόσιες  λίρες  καὶ  ἐπιπλέον  ἔλεγε  ὅτι  τοῦ  ἔδωσε  καὶ  ὀκτὼ  ἑκατομμύρια!  Ὁ 

καημένος  ὁ  μοναχὸς  σκεφτόταν  πῶς  θὰ  γυρίση  στὸ  μοναστήρι.  Ἔδωσε  τὶς 

πεντακόσιες λίρες καὶ δὲν πῆρε τίποτε,  καὶ  ἐπιπλέον ὁ ἄλλος τοῦ ζητοῦσε καὶ ὀκτὼ 

ἑκατομμύρια.  Τὸ  θέμα  κατέληξε  στὸ  δικαστήριο.  Στὴν  δίκη,  ὁ  δικαστικὸς  ἀπὸ  μιὰ 

ἔμπνευση ποὺ  εἶχε,  ἔκανε μιὰ  σειρὰ  ἐρωτήσεων  καὶ  ἀποδείχθηκε  ὅτι  ὁ  ἔμπορος  ὄχι 

μόνο δὲν ἔδωσε τίποτε στὸν μοναχό, ἀλλὰ καὶ ὅτι τοῦ πῆρε καὶ τὶς λίρες. Διέκρινα σ᾿ 

αὐτὸν  τὸν  δικαστικὸ  μιὰ  κατάσταση  σὰν  τοῦ  Προφήτη  Δανιήλ5!  Ἐπειδὴ  εἶχε  φόβο 

Θεοῦ, ὁ Θεὸς τὸν φώτισε καὶ ἐνήργησε σωστά. 

                                                 
5 Βλ. Δαν. 45–62, Σωσάννα. 
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Ὅλη  ἡ  βάση  εἶναι  ὁ  θεῖος  φωτισμός.  Καὶ  ἂν  ἔρθη  ὁ  θεῖος  φωτισμός,  τότε  ὁ 

ἄνθρωπος  ἀναπαύει  καὶ  τὸ  περιβάλλον  του  καὶ  ὁ  ἴδιος  ἐξελίσσεται  πνευματικά.  Γιʹ 

αὐτὸ  λέω  ὅτι  καλὰ  εἶναι  τὰ  φῶτα  καὶ  τὰ  πολύφωτα,  οἱ  ἐφευρέσεις  τοῦ  ἐγκεφάλου, 

ἀλλὰ ἀνώτερο εἶναι τὸ θεῖο φῶς τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖο φωτίζει τὸν ἄνθρωπο. 

Ὁ  ἄνθρωπος  ποὺ  ἔχει  θεῖο  φωτισμὸ  βλέπει  πολὺ  καθαρὰ  τὰ  πράγματα, 

πληροφορεῖται χωρὶς ἀμφιβολία, καὶ οὔτε ἐκεῖνος κουράζεται, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους 

βοηθάει πολὺ θετικά. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΛΑΒΕΙΑ 

 

«Ὅποιος προσέχει καὶ παίρνει στὰ ζεστὰ 

τὸ θέμα τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς του, 

ἀγωνίζεται, προκόβει, καρποφορεῖ, 

τρέφεται πνευματικὰ 

καὶ χαίρεται ἀγγελικά». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ὁ «καλὸς ἀγὼν» 

 

Ἀγώνας γιὰ τὸν ἁγιασμὸ τῆς ψυχῆς 

 

Πολὺ χαίρομαι, ὅταν βλέπω ψυχὲς ποὺ προσέχουν καὶ ἀγωνίζονται μέσα στὸν 

κόσμο ποὺ γέμισε ἀπὸ ταγκαλάκια. Ὁ Θεός, σὰν καλὸς καὶ δίκαιος ποὺ εἶναι, ἔδωσε 

σὲ  ὅλους  μας  καὶ  ἀνάλογα  χαρίσματα  –  π.χ.  στοὺς  ἄνδρες  τὸν  ἀνδρισμὸ  καὶ  στὶς 

γυναῖκες  τὴν  ἀγάπη  –,  γιὰ  νὰ  ἀγωνιζώμαστε  καὶ  νὰ  ἀνεβαίνουμε  τὴν  πνευματικὴ 

κλίμακα μὲ τὴν βοήθεια τῆς θείας Χάριτος καὶ νὰ πλησιάζουμε ὅλο καὶ περισσότερο 

σʹ  Ἐκεῖνον  ποὺ  εἶναι  ὁ  Δημιουργός  μας.  Ποτὲ  δὲν  πρέπει  νὰ  ξεχνοῦμε  ὅτι  ἔχουμε 

δίπλα μας,  ἐκτὸς ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς βοηθήσουν πνευματικά,  καὶ 

τὸν  ἴδιο  τὸν Χριστὸ ποὺ μᾶς  βοηθάει,  τὴν Παναγία,  τὰ Χερουβείμ,  τὰ Σεραφεὶμ  καὶ 

τοὺς  Ἁγίους  Πάντες.  Θάρρος  λοιπόν!  Ὁ  Χριστὸς  εἶναι  πολὺ  δυνατός,  εἶναι 

παντοδύναμος,  καὶ  θὰ  δώση  τὴν θεϊκή  Του  δύναμη,  νὰ  συντρίψουμε  τὰ  κέρατα  τοῦ 

πονηροῦ.  Μᾶς  παρακολουθεῖ  συνέχεια  ἀοράτως  καὶ  θὰ  μᾶς  ἐνισχύη,  ὅταν  ἐμεῖς 

ἔχουμε τὴν ἀγαθὴ προαίρεση καὶ κάνουμε τὸν μικρὸ κατὰ δύναμιν ἀγώνα μας. 

Ὅσο μποροῦμε, νὰ ἀποφεύγουμε τὶς ἀφορμὲς τῆς ἁμαρτίας. Νὰ προσέχουμε τὶς 

αἰσθήσεις μας, γιατὶ ὅλα ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινοῦν. Καὶ ὅταν αὐτὸ καμμιὰ φορά, ἢ καὶ πολλὲς 

φορές,  εἶναι  δύσκολο,  νὰ  ἀποφεύγουμε  τοὐλάχιστον  τὴν  περιέργεια,  γιὰ  νὰ  μὴν 

παίρνουν  τὰ  μάτια  μας  εἰκόνες  ἁμαρτωλές,  καὶ  μᾶς  παίζουν  μετὰ  οἱ  δαίμονες 

σινεμάδες. Ἐὰν πιάσουμε ἕνα καρβουνάκι ἀναμμένο καὶ τὸ κρατήσουμε στὴν χούφτα 

μας, ἑπόμενο εἶναι νὰ μᾶς κάψη. Ἐὰν ὅμως τὸ κουνᾶμε στὸ χέρι – ἐννοεῖται γιὰ λίγη 

ὥρα  –,  δὲν  θὰ μᾶς  κάψη. Ἔτσι  καὶ  οἱ  ἄσχημες  εἰκόνες,  ὅταν  κινοῦνται  σύντομα,  τὰ 

μάτια δὲν τὶς κρατοῦν, ἀλλὰ ἁπλῶς τὶς πιάνουν, καὶ δὲν καῖνε τὴν ψυχή. 

Ὅσοι δὲν πρόσεξαν καὶ ἀπέκτησαν κακὲς συνήθειες, ὅταν ζοῦσαν κοσμικὴ ζωή, 

ἂς  δέχωνται  ἀγόγγυστα  μετὰ  τὴν  μεταστροφή  τους  τὸν  πόλεμο  τοῦ  ἐχθροῦ,  χωρὶς 

ὅμως νὰ καλλιεργοῦν ἐπιθυμίες κακές. Ἂν ἀγωνισθοῦν ἔτσι, θὰ ἐξαγνισθοῦν καὶ θὰ 

φθάσουν  στὴν  κατάσταση  τῶν  ἁγνῶν  ἀνθρώπων,  οἱ  ὁποῖοι  οὔτε  ἁμαρτίες  μεγάλες 

γνώρισαν οὔτε κακὲς συνήθειες ἀπέκτησαν οὔτε καὶ μεγάλο πόλεμο δέχονται. Καὶ ἂν 

ἀξιοποιήσουν ὡς πεῖρα  τὶς  προηγούμενες πτώσεις  τους,  θὰ προχωρήσουν πολύ. Ἂν 

κάποιος  προχωράη μέσα  σὲ  ἕνα  ναρκοπέδιο  καὶ  δὲν  γνωρίζη  τὴν περιοχή,  θὰ  εἶναι 

ἀναγκασμένος  νὰ  προχωράη  πολὺ  ἀργὰ  καὶ  προσεκτικά,  ἀλλιῶς  θὰ  τιναχθῆ  στὸν 

ἀέρα. Ἐνῶ, ἂν γνωρίζη λίγο–πολὺ τὴν περιοχή, μπορεῖ νὰ ἔχη καὶ τραύματα, ἀλλά, μὲ 

τὴν  πεῖρα  ποὺ  ἔχει,  προχωράει  σταθερὰ  καὶ  γρήγορα.  Ἂν  ἀσχοληθῆ  κανεὶς  μὲ  τὸ 

ἀκαλλιέργητο χωράφι τῆς ψυχῆς του, θὰ ξερριζώση ὅλα τὰ ἀγκάθια τῶν παθῶν της 

καὶ  θὰ  φυτέψη  στὴν  θέση  τους    ἀρετές.  Αὐτὴ  ἡ  ἐργασία  ὅμως  εἶναι  ἐπίπονη  καὶ 

χρειάζεται θέληση πολλὴ καὶ ὑπομονή. 

 – Γέροντα, νὰ μᾶς λέγατε πρακτικὰ πῶς γίνεται ἡ ἐργασία αὐτή; 

 – Νὰ προσπαθῆ κανεὶς κάθε μέρα νὰ τοποθετῆ μέσα του κάτι τὸ πνευματικό, 

τὸ ὁποῖο θὰ ἀπωθῆ κάτι τὸ κοσμικὸ καὶ ἁμαρτωλό, καὶ ἔτσι σιγὰ‐σιγὰ θὰ ἀπεκδυθῆ 

τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο καὶ στὴν συνέχεια θὰ κινῆται ἐλεύθερα στὸν πνευματικὸ χῶρο. 

Νὰ τοποθετήση ἅγιες εἰκόνες στὴν μνήμη του ἀντὶ ἁμαρτωλές. Νὰ ἀντικαταστήση τὰ 

τραγούδια  μὲ  ψαλμωδίες,  καὶ  τὰ  κοσμικὰ  περιοδικὰ  μὲ  πνευματικὰ  βιβλία.  Ἂν  ὁ 

ἄνθρωπος δὲν ξεκόψη ἀπὸ ὁτιδήποτε κοσμικὸ καὶ ἁμαρτωλὸ καὶ δὲν ἔχη ἐπικοινωνία 
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μὲ τὸν Χριστό, μὲ τὴν Παναγία, μὲ τοὺς Ἁγίους, μὲ τὴν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, καὶ 

δὲν  ἀφεθῆ  τελείως  στὰ  χέρια  τοῦ  Θεοῦ,  δὲν  μπορεῖ  νὰ  ἀποκτήση  τὴν  πνευματικὴ 

ὑγεία. 

 – Γέροντα, ποιά εἶναι ἡ πνευματικὴ ὑγεία; 

 – Ὑγεία  πνευματικὴ  ἴσον  ἁγνοὶ  λογισμοί,  φωτισμένος  νοῦς  καὶ  ἐξαγνισμένη 

καρδιὰ ποὺ φιλοξενεῖ συνέχεια τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία. Ἡ πολλὴ προσοχὴ μὲ τὴν 

παρακολούθηση  τοῦ  ἑαυτοῦ  μας  καὶ  τὴν  προσευχὴ  βοηθοῦν  πολὺ  θετικὰ  νὰ 

ἀποκτήσουμε τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς. Ἡ προσευχὴ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὸν ἐξαγνισμὸ 

τῆς ψυχῆς καὶ ἡ σύνεση γιὰ τὴν διατήρηση τῆς καλῆς πνευματικῆς καταστάσεως. 

Ἡ ζωὴ βέβαια δὲν  εἶναι κατασκήνωση·  ἔχει  χαρές,  ἔχει  ὅμως καὶ λύπες. Πρὶν 

ἀπὸ  τὴν  Ἀνάσταση  προηγεῖται  ἡ  Σταύρωση.  Τὰ  χτυπήματα  τῶν  δοκιμασιῶν  εἶναι 

ἀπαραίτητα  γιὰ  τὴν  σωτηρία  τῆς  ψυχῆς  μας,  γιατὶ  αὐτὰ  λαμπικάρουν  τὴν  ψυχή. 

Ὅπως συμβαίνει καὶ μὲ τὰ ροῦχα· ὅσο τὰ τρίβουμε, ὅταν τὰ πλένουμε, τόσο καλύτερα 

καθαρίζουν. Τὸ  ἴδιο καὶ μὲ τὸ χταπόδι· ὅσο τὸ χτυπᾶμε, τόσο περισσότερο καθαρίζει 

καὶ  μαλακώνει.  Καὶ  τὸ  ψάρι  φαίνεται  ὡραῖο,  ὅταν  πλέη  στὴν  θάλασσα  καὶ  εἶναι 

ζωντανό,  ἀκόμη καὶ  ὅταν  εἶναι  στὴν ἀγορὰ μὲ  τὰ λέπια καὶ  τὰ  ἐντόσθιά  του,  ἀλλὰ 

γίνεται χρήσιμο, μόνον ὅταν καθαρισθῆ – ἀσχημήνη ἐξωτερικὰ – καὶ μετὰ ψηθῆ. Ἔτσι 

καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀποβάλη καθετὶ κοσμικό, ἐνῶ ἐξωτερικὰ φαίνεται ὅτι χάνει τὴν 

ζωή,  τὴν  κοσμικὴ  ζωντάνια  –  τὰ  λέπια  –,  ἀδειάζει  ὅ,τι  ἄχρηστο  ἔχει  μέσα  του, 

«ψήνεται», καὶ τότε γίνεται χρήσιμος. 

 

Τί βοηθάει στὴν πνευματικὴ πρόοδο 

 

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ τοὺς χτύπησαν μερικοὶ βαρδάρηδες – δοκιμασίες –, εἴτε γιατὶ 

τὸ ἐπέτρεψε ὁ Θεός, γιὰ νὰ τοὺς φρενάρη, εἴτε ἀπὸ φθόνο τοῦ πονηροῦ, χρειάζονται 

μετὰ  πολλὲς  λιακάδες  καὶ  δροσιὰ  πνευματική,  γιὰ  νὰ  ἀνθήσουν  καὶ  νὰ 

καρποφορήσουν.  Ὅπως  καὶ  τὰ  δένδρα,  ὅταν  ξεθαρρεύουν  ἀπὸ  τὶς  χειμωνιάτικες 

λιακάδες,  ἀλλὰ  τὰ  φρενάρη  ὁ  βαρδάρης,  χρειάζονται  μετὰ  συνέχεια  λιακάδες 

ἀνοιξιάτικες καὶ βροχούλα, γιὰ νὰ κυκλοφορήσουν οἱ χυμοὶ καὶ νὰ βγάλουν ἄνθη καὶ 

καρπούς. 

 – Γέροντα, γιὰ νὰ πάρη κανεὶς τὴν πνευματικὴ στροφή, τί χρειάζεται; 

 –  Φιλότιμος  ἀγώνας  μὲ  ἐλπίδα  καὶ  ἐμπιστοσύνη  στὸν  Θεό.  Ἡ  ἐμπιστοσύνη 

στὸν Θεὸ καὶ ἡ ἁπλότητα μὲ τὸν φιλότιμο ἀγώνα φέρνουν τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη καὶ 

σιγουριά, καὶ τότε γεμίζει ἡ ψυχὴ ἀπὸ ἐλπίδα καὶ χαρά. Χρειάζεται ὑπομονή, φιλότιμο 

καὶ πνευματικὴ παλληκαριά, γιὰ νὰ στεφανωθῆ ὁ ἀθλητής. Ἡ παλληκαριὰ ξεπηδάει 

ἀπὸ τὴν φιλότιμη καρδιά· καὶ ὅταν κανεὶς κάνη κάτι μὲ τὴν καρδιά του γιὰ τὸν Χριστό, 

οὔτε κουράζεται οὔτε πονάει, γιατὶ ὁ πόνος γιὰ τὸν Χριστὸ εἶναι γλέντι πνευματικό. Ἡ 

πνευματικὴ  ἀνάπτυξη  μπορεῖ  νὰ  γίνη  πολὺ  σύντομα  μὲ  λίγη  φιλότιμη  θέληση  καὶ 

παρακολούθηση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Στὴν συνέχεια θὰ βοηθιέται ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸν Χριστό, 

τὴν  Παναγία,  τοὺς  Ἀγγέλους  καὶ  τοὺς  Ἁγίους.  Πολὺ  βοηθάει  ἐπίσης  ἡ  μελέτη,  ἡ 

προσευχή, ἡ ἐσωστρέφεια, καὶ νὰ ἡσυχάζη κανεὶς λίγο.  

Ὁ  Χριστός  μας  δυναμώνει  αὐτοὺς  ποὺ  ἀγωνίζονται  «τὸν  καλὸν  ἀγῶνα»1,  τὸν 

ὁποῖο ἔκαναν ὅλοι οἱ Ἅγιοι, γιὰ νὰ ὑποτάξουν τὴν σάρκα στὸ πνεῦμα. Ἀκόμη καὶ ὅταν 

                                                 
1 Α´ Τιμ. 6, 12. 
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τραυματισθοῦμε, δὲν πρέπει νὰ χάσουμε τὴν ψυχραιμία μας, ἀλλὰ νὰ ζητήσουμε τὴν 

βοήθεια  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  νὰ  συνεχίσουμε  τὸν  ἀγώνα  μὲ  γενναιότητα.  Θὰ  ἀκούση  ὁ 

Καλὸς Ποιμὴν καὶ θὰ σπεύση ἀμέσως, ὅπως ὁ βοσκός, μόλις ἀκούση ἕνα ἀρνάκι νὰ 

βελάζη θλιβερά, ὅταν πληγώνεται, ἢ κάποιος λύκος ἢ σκύλος τὸ δαγκώνη, τρέχει, γιὰ 

νὰ τὸ βοηθήση. Περισσότερο ἔχω ἀγαπήσει, ἔχω πονέσει καὶ τοὺς ἔχω στὸν νοῦ μου 

συνέχεια  αὐτοὺς  ποὺ  εἶχαν  ἐλεεινὴ  ζωὴ  καὶ  ἀγωνίζονται,  παρὰ  αὐτοὺς  ποὺ  δὲν 

βασανίζονται ἀπὸ πάθη. Καὶ ὁ τσομπάνος τὸ πληγωμένο ἢ ἀρρωστιάρικο ἀρνὶ πονάει 

περισσότερο καὶ τὸ περιποιεῖται ἰδιαίτερα, μέχρι νὰ πάρη ἐπάνω του καὶ αὐτό. 

Ἐὰν πάλι ἀγωνιζώμαστε σωστά, ἀλλὰ δὲν βλέπουμε καμμιὰ πρόοδο, συμβαίνει 

μερικὲς  φορὲς  τὸ  ἑξῆς:  Ὁ  δαίμονας,  ἐπειδὴ  τοῦ  κηρύξαμε  τὸν  πόλεμο,  ζήτησε 

ἐνίσχυση ἀπὸ τὸν σατανᾶ2. Ἔτσι, ἐὰν πέρυσι πολεμούσαμε μὲ ἕναν δαίμονα, ἐφέτος 

πολεμᾶμε  μὲ  πενῆντα,  τοῦ  χρόνου  θὰ  πολεμᾶμε  μὲ  περισσότερους  κ.ο.κ.  Αὐτὸ  δὲν 

ἐπιτρέπει  ὁ  Θεὸς  νὰ  τὸ  δοῦμε,  γιὰ  νὰ  μὴν  ὑπερηφανευθοῦμε.  Χωρὶς  ἐμεῖς  νὰ  τὸ 

καταλαβαίνουμε, ὁ Θεὸς ἐργάζεται στὴν ψυχή μας, ὅταν βλέπη καλὴ διάθεση. 

 – Γέροντα, ὅταν κανεὶς ἀγωνίζεται καὶ πράγματι δὲν προοδεύη, τί φταίει; 

 – Μπορεῖ νὰ ἀγωνίζεται ὑπερήφανα. Ἀλλὰ νὰ σᾶς πῶ καὶ τί παθαίνουν μερικοὶ 

καὶ δὲν προοδεύουν; Ἐνῶ ἔχουν προϋποθέσεις, τὶς σπαταλοῦν σὲ μικροπράγματα καὶ 

μετὰ δὲν ἔχουν δυνάμεις, γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸν πνευματικὸ ἀγώνα. Ἂς ποῦμε 

ὅτι  ξεκινᾶμε  νὰ  κάνουμε  μιὰ  ἐπίθεση  στὸν  ἐχθρὸ  καὶ  ἑτοιμαζόμαστε  μὲ  ὅλα  τὰ 

ἀπαραίτητα, γιὰ νὰ τὸν ἀντιμετωπίσουμε. Ἐκεῖνος ὅμως,  ἐπειδὴ φοβᾶται ὅτι δὲν θὰ 

τὰ βγάλη πέρα, προσπαθεῖ νὰ μᾶς διασπάση καὶ νὰ τραβήξη ἀλλοῦ τὴν προσοχή μας 

μὲ σαμποτὰζ καὶ προσβολὲς σὲ ἄλλα σημεῖα. Ἐμεῖς τότε στρέφουμε τὴν προσοχή μας 

ἐκεῖ. Στέλνουμε δυνάμεις δεξιὰ καὶ ἀριστερά. Ὁ καιρὸς περνᾶ· τὰ πολεμοφόδια καὶ τὰ 

τρόφιμα  λιγοστεύουν.  Δίνουμε  παλιὸ  ρουχισμὸ  στὸ  στράτευμα.  Οἱ  στρατιῶτες 

ἀρχίζουν νὰ γογγύζουν. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ ἐξαντληθοῦν ὅλες οἱ δυνάμεις 

μας  καὶ  νὰ  μὴν  ἀντιμετωπίσουμε  τὸν  ἐχθρό.  Ἔτσι  κάνουν  καὶ  μερικοὶ  πάνω  στὸν 

πνευματικὸ ἀγώνα. 

 – Γέροντα, στὴν πνευματικὴ πρόοδο δὲν βοηθάει καὶ τὸ περιβάλλον; 

 – Ναί, βοηθάει, ἀλλὰ μερικὲς φορὲς μπορεῖ ἕνας νὰ ζῆ ἀνάμεσα σὲ Ἁγίους καὶ 

νὰ  μὴν  κάνη  προκοπή.  Ὑπῆρχε  μεγαλύτερη  προϋπόθεση  γιὰ  τὸν  Ἰούδα,  ποὺ  ἦταν 

συνέχεια μαζὶ μὲ  τὸν Χριστό; Ὁ  Ἰούδας δὲν  εἶχε  ταπείνωση οὔτε καλὴ διάθεση. Καὶ 

μετὰ  τὴν  προδοσία  του  πάλι  δὲν  ταπεινώθηκε·  βρόντησε  τὰ  ἀργύρια  μὲ  θυμὸ  καὶ 

ἐγωισμὸ  καὶ  πῆγε  μὲ  πονηριὰ  στὴν  ἀγχόνη.  Καὶ  οἱ  Φαρισαῖοι  κινήθηκαν  σὰν  τὸν 

διάβολο. Ἀφοῦ  ἔγινε  ἡ  δουλειά  τους,  εἶπαν  στὸν  Ἰούδα:  «Σὺ  ὄψει»3. Ὁ Θεὸς  ἐνεργεῖ 

ἀνάλογα μὲ τὴν κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο δὲν ἐμποδίζεται ἀπὸ 

τίποτε.  Αὐτὸ  ποὺ  κατάλαβα  εἶναι  ὅτι,  ὅπου  καὶ  ἂν  βρεθῆ  κανείς,  ἂν  ἀγωνισθῆ 

φιλότιμα,  μπορεῖ  νὰ πετύχη  τὸ ποθούμενο,  τὴν σωτηρία  τῆς ψυχῆς  του. Ἐδῶ ὁ Λὼτ 

ζοῦσε  μέσα  στὰ  Σόδομα  καὶ  στὰ  Γόμορρα  καὶ  σὲ  τί  κατάσταση  πνευματικὴ  ἦταν4! 

Τώρα,  εἴτε  τὸ  θέλουμε  εἴτε  δὲν  τὸ  θέλουμε,  πρέπει  νὰ  ἀγωνισθοῦμε  νὰ  γίνουμε 

καλύτεροι, ὥστε νὰ ἐνεργῆ ἡ θεία Χάρις μέσα μας. Τὰ γεγονότα μᾶς ἀναγκάζουν καὶ 

                                                 
2 Ὁ συνηθέστερος ὅρος στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γραμματεία, ὁ ὁποῖος 

δηλώνει τὸν ἀρχηγὸ τῶν  ἐκπεσόντων πονηρῶν πνευμάτων. 
3 Ματθ. 27, 4.  
4 Βλ. Γέν. 19, 1 κ.ἑ. 
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θὰ  μᾶς  ἀναγκάσουν  νὰ  πλησιάσουμε  περισσότερο  στὸν  Θεό,  γιὰ  νὰ  ἔχουμε  θεϊκὴ 

δύναμη,  ὥστε  νὰ  ἀντιμετωπίζουμε  σωστὰ  κάθε  κατάσταση  –  καὶ  φυσικὰ  ὁ  Καλὸς 

Θεὸς δὲν θὰ μᾶς ἀφήση· θὰ μᾶς προστατεύση. 

Πάντως νὰ ξέρουμε, ὅταν καλυτερεύουμε τὴν πνευματική μας κατάσταση, τότε 

καὶ  ἐμεῖς  νιώθουμε  καλύτερα,  ἀλλὰ  καὶ  τὸν  Χριστὸ  χαροποιοῦμε.  Ποιός  μπορεῖ  νὰ 

φαντασθῆ  τὴν  μεγάλη  χαρὰ  ποὺ  αἰσθάνεται  ὁ  Χριστός,  ὅταν  τὰ  παιδιά  Του 

προχωροῦν;  Εὔχομαι  νὰ  κάνουν  ὅλοι  οἱ  ἄνθρωποι  πνευματικὴ  προκοπὴ  καὶ  νὰ 

ἑνωθοῦν μὲ τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι τὸ Α καὶ τὸ Ω. Ὅταν ἀπὸ τὸ Α καὶ τὸ Ω ἐξαρτᾶται 

ὅλη ἡ ζωή μας, τότε ὅλα εἶναι ἁγιασμένα. 

 

Πνευματικὴ μελέτη 

 

 – Γέροντα, ἄνθρωποι ποὺ ἀρχίζουν νὰ ἔχουν τὴν καλὴ ἀνησυχία, τί βιβλία νὰ 

διαβάσουν, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν; 

 –  Νὰ  διαβάσουν  πρῶτα  τὸ  Εὐαγγέλιο,  γιὰ  νὰ  μάθουν  τί  θὰ  πῆ  Χριστός.  Νὰ 

συγκλονισθοῦν λίγο, καὶ ὕστερα νὰ διαβάσουν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Ξέρεις τί κόπος 

εἶναι, ὅταν δὲν ἔχουν διαβάσει τίποτε καὶ σοῦ ζητοῦν βοήθεια; Σὰν νὰ πηγαίνη ἕνα 

παιδὶ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου σὲ καθηγητὴ Πανεπιστημίου καὶ νὰ τοῦ λέη: «Βοήθησέ 

με».  Τί  νὰ  τοῦ πῆ ὁ καθηγητής; «Ἕνα καὶ  ἕνα  ἴσον  δύο»; Ἄλλοι πάλι  δὲν  ἔχουν  τὴν 

καλὴ  ἀνησυχία·  ἔρχονται  καὶ  λένε:  «Δὲν  ἔχω  κανένα  πρόβλημα,  μιὰ  χαρὰ  εἶμαι, 

Πάτερ,  ἁπλῶς  πέρασα  νὰ  σὲ  δῶ».  Ποτὲ  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  μπορεῖ  νὰ  πῆ  ὅτι  δὲν  ἔχει 

τίποτε. Κάτι θὰ ἔχη. Ὁ ἀγώνας γιὰ πνευματικὴ ζωὴ δὲν τελειώνει ποτέ. Ἢ μερικοὶ μοῦ 

λένε: «Νὰ μᾶς πῆς πνευματικά». Σὰν νὰ πᾶνε στὸν μπακάλη καὶ τοῦ λένε: «Δῶσʹ μας 

ψώνια». Τὰ χάνει καὶ ὁ μπακάλης. Δὲν ἔχουν κάτι τὸ συγκεκριμένο νὰ ζητήσουν καὶ 

νὰ ποῦν «μοῦ χρειάζεται τόση ζάχαρη, τόσο ρύζι κ.λπ.», ἀλλὰ λένε «δῶσʹ μας ψώνια». 

Ἢ σὰν νὰ πᾶνε στὸν φαρμακοποιὸ καὶ τοῦ λένε «δῶσʹ μας φάρμακα!», χωρὶς νὰ τοῦ 

ποῦνε  προηγουμένως  ἀπὸ  τί  πάσχουν  ἢ  ἂν  πῆγαν  στὸν  γιατρὸ  καὶ  τί  τοὺς  εἶπε  ὁ 

γιατρός. Ἄντε  τώρα νὰ  βρῆς ἄκρη!  Βλέπεις,  ἐκεῖνος ποὺ  ἔχει πνευματικὴ ἀνησυχία, 

βρίσκει τί τοῦ λείπει, τὸ ζητάει καὶ ὠφελεῖται. Ἐγώ, ὡς ἀρχάριος, ὅταν διάβαζα κάτι, 

τὸ  ἀντέγραφα,  γιὰ  νὰ  μὴν  τὸ  ξεχάσω,  καὶ  προσπαθοῦσα  νὰ  τὸ  ἐφαρμόσω.  Δὲν 

διάβαζα, γιὰ νὰ περνάω εὐχάριστα τὴν ὥρα μου. Ὑπῆρχε μέσα μου ἡ καλὴ ἀνησυχία 

καί,  ὅταν  δὲν  καταλάβαινα  κάτι,  ρωτοῦσα  νὰ  μάθω πῶς  εἶναι.  Λίγο  διάβαζα,  πολὺ 

ἤλεγχα τὸν ἑαυτό μου μὲ αὐτὰ ποὺ διάβαζα. «Ποῦ βρίσκομαι; Τί κάνω;». Κάθιζα τὸν 

ἑαυτό μου στὸ σκαμνί. Δὲν τὰ περνοῦσα αὐτὰ ποὺ διάβαζα ἔτσι ἀφορολόγητα. 

Σήμερα  οἱ  ἄνθρωποι  καταλήγουν  ἀπὸ  τὴν  πολλὴ  μελέτη  νὰ  εἶναι 

μαγνητόφωνα  καὶ  νὰ  γεμίζουν  τὶς  κασσέττες  τους  μὲ  περιττὰ  πράγματα.  «Ἡ  ἄνευ 

πράξεως»  ὅμως διδασκαλία εἶναι κατὰ τὸν Ἀββᾶ Ἰσαὰκ «παρακαταθήκη ἐντροπῆς»5. 

Βλέπεις, πολλοὶ ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν ἀθλητισμὸ διαβάζουν ἀθλητικὰ περιοδικὰ 

ἢ ἐφημερίδες καὶ κάθονται. Μπορεῖ νὰ εἶναι σὰν τὰ μοσχάρια, ἀλλὰ θαυμάζουν τοὺς 

ἀθλητές:  «Ἄ,  καταπληκτικὸς  αὐτός,  λένε,  μπράβο!  Ὤ!...».  Δὲν  χύνουν  ὅμως  λίγο 

ἱδρώτα  οὔτε  χάνουν  κανένα  κιλὸ  βάρος.  Διαβάζουν–διαβάζουν  ἀθλητικὰ  καὶ 

ξαπλώνουν·  ἔτσι δὲν ὠφελοῦνται. Μένουν μὲ τὴν εὐχαρίστηση τοῦ διαβάσματος. Οἱ 

                                                 
5 Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος Α´, σ. 6. 
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κοσμικοί, ἄλλοι διαβάζουν ἐφημερίδα, ἄλλοι διαβάζουν ἕνα ρομάντζο, μιὰ περιπέτεια, 

ἄλλοι παρακολουθοῦν στὸ γήπεδο πῶς παίζουν,  καὶ περνᾶνε  τὴν ὥρα  τους.  Τὸ  ἴδιο 

κάνουν  καὶ  μερικοὶ  ποὺ  διαβάζουν  πνευματικά.  Μπορεῖ  νὰ  ξενυχτοῦν  καὶ  νὰ 

διαβάζουν  πνευματικὰ  βιβλία  μὲ  μανία  καὶ  νὰ  εὐχαριστιοῦνται.  Παίρνουν  ἕνα 

πνευματικὸ βιβλίο, κάθονται καὶ λίγο ἀναπαυτικὰ καὶ διαβάζουν. «Ὠφελήθηκα», λέει 

ὁ ἄλλος. Καλύτερα πὲς ὅτι εὐχαριστήθηκες, ὅτι πέρασες εὐχάριστα τὴν ὥρα σου. Γιατὶ 

αὐτὸ  δὲν  εἶναι  ὠφέλεια.  Ὠφελεῖσαι,  μόνον  ὅταν  δῆς  τί  λέει  αὐτὸ  ποὺ  διαβάζεις, 

ἐλέγχης τὸν ἑαυτό σου καὶ προσπαθῆς νὰ τὸν ζορίζης στὴν ἐφαρμογή: «Τί λέει αὐτὸ 

ποὺ  διάβασα;  Ἐγὼ  ποῦ  βρίσκομαι  πνευματικά;  Τί  πρέπει  νὰ  κάνω;».  Ὕστερα,  ὅσο 

περισσότερα μαθαίνει κανείς, τόσο περισσότερη εὐθύνη ἔχει. Δὲν λέω νὰ μὴ διαβάζη, 

γιὰ νὰ μὴν ξέρη πολλὰ καὶ νὰ μὴν ἔχη εὐθύνη, γιατὶ αὐτὸ εἶναι πονηριά, ἀλλὰ νὰ μὴ 

διαβάζη  μόνο  γιὰ  νὰ  εὐχαριστιέται.  Τὸ  κακὸ  εἶναι  ὅτι,  ἂν  διαβάζη  καὶ  ἔχη  δυνατὴ 

μνήμη, θυμᾶται πολλά, μπορεῖ καὶ νὰ λέη καὶ πολλὰ καὶ νὰ ξεγελάη τὸν ἑαυτό του, 

νὰ  νομίζη  δηλαδὴ  ὅτι  τὰ  ἐφαρμόζει  κιόλας. Ἔτσι  δημιουργεῖ  ψευδαίσθηση  καὶ  στὸν 

ἑαυτό  του  καὶ  στοὺς  ἄλλους.  Γι᾿  αὐτὸ  μὴν  ἀναπαύετε  τὸν  λογισμό  σας  στὰ  πολλὰ 

διαβάσματα.  Νὰ  στραφῆτε  στὴν  ἐφαρμογή.  Τὰ  πολλὰ  διαβάσματα  μορφώνουν 

ἐγκυκλοπαιδικά. Ἔτσι δὲν λέγεται; 

 – Ναί, Γέροντα. 

 –  Σκοπὸς  ὅμως  εἶναι  πῶς  θὰ  μορφωθῶ  θεοκεντρικά.  Δὲν  πάω  νὰ  γίνω 

καθηγητὴς Πανεπιστημίου, ὥστε νὰ  εἶμαι  ὑποχρεωμένος νὰ ξέρω πολλά. Ἀλλὰ καὶ 

ἂν μοῦ χρειασθῆ κάτι ἀπὸ τὴν ἄλλη γνώση, εὔκολα θὰ τὸ μάθω, ὅταν ἀποκτήσω τὴν 

θεοκεντρικὴ μόρφωση. Κατάλαβες; 

 – Ὅταν ἔχη κανεὶς περισπασμό, συμφέρει νὰ συγκεντρωθῆ μὲ τὴν μελέτη; 

 –  Ναί,  νὰ  διαβάση  λίγο,  κάτι  πολὺ  δυνατό,  γιὰ  νὰ  θερμανθῆ  ἡ  ψυχή.  Ἔτσι 

καπακώνονται οἱ μέριμνες καὶ ὁ νοῦς μεταφέρεται σὲ θεῖο χῶρο. Ἀλλιῶς πάει ὁ νοῦς 

σ᾿ αὐτὴν ἢ σ᾿ ἐκείνη τὴν δουλειά, ἐκεῖ ποὺ σύχναζε τὶς περισσότερες ὧρες. 

 –  Γέροντα,  ὅταν  εἶναι  κανεὶς  κουρασμένος  ἢ  στενοχωρημένος,  θέλει  νὰ 

διαβάση κάτι εὔκολο, κανένα διήγημα, κανένα μυθιστόρημα κ.λπ. 

 –  Δὲν  ὑπάρχει  κανένα  πνευματικὸ  βιβλίο  ποὺ  νὰ  εἶναι  καλὸ  γιὰ  ἐκείνη  τὴν 

ὥρα;  Ὁ  σκοπὸς  δὲν  εἶναι  νὰ  ξεχάση  ὁ  ἄνθρωπος  τὴν  στενοχώρια  του,  ἀλλὰ  νὰ 

λυτρωθῆ.  Τὸ  ἄλλο  δὲν  λυτρώνει.  Δὲν  βοηθοῦν  στὴν  πνευματικὴ  ζωὴ  τὰ 

μυθιστορήματα  ἢ  ἡ  ἐφημερίδα  καὶ  ἡ  τηλεόραση.  Πολλὲς  φορὲς  ἀκόμη  καὶ  μερικὰ 

θρησκευτικὰ περιοδικὰ κάνουν  ζημιὰ στοὺς Χριστιανούς,  γιατὶ  διεγείρουν  τὸν μωρὸ 

ζῆλο  καὶ  προκαλοῦν  σύγχυση.  Προσέξτε·  μὴ  διαβάζετε  περιττὰ  πράγματα  τὶς 

ἐλεύθερες ὧρες σας. Μερικὰ ἀναγνώσματα εἶναι σὰν νὰ τρῶς νεροκολοκύθες, σὰν νὰ 

ψάχνης  στὰ  ἄχυρα,  νὰ  βρῆς  ἕνα  σπυρὶ  σιτάρι.  Λένε  μερικοί:  «Ναί,  ἀλλὰ  αὐτὰ  μὲ 

ξεκουράζουν». Μὰ πῶς σὲ ξεκουράζουν, εὐλογημένε, ἀφοῦ σὲ ζαλίζουν καὶ πονοῦν τὰ 

μάτια σου; Καλύτερα νὰ κοιμηθῆς, γιὰ νὰ ξεκουρασθῆς. Ἀπὸ τὸ τί διαβάζει κανείς, θὰ 

καταλάβης  τὴν  πνευματική  του  κατάσταση.  Ἂν  εἶναι  πολὺ  κοσμικός,  θὰ  διαβάζη 

περιοδικὰ  αἰσχρά.  Ἂν  εἶναι  λίγο  κοσμικός,  θὰ  διαβάζη  λιγώτερο  βρώμικα  ἢ 

ἐφημερίδες. Ἂν θρησκεύη, θὰ διαβάζη θρησκευτικὰ ἔντυπα ἢ σύγχρονα θρησκευτικὰ 

βιβλία ἢ πατερικὰ κ.ο.κ. 

 – Γέροντα, ποιά πνευματικὰ βιβλία βοηθοῦν περισσότερο; 
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 –  Πολὺ  ὠφελοῦν  τὰ  διάφορα  πατερικὰ  βιβλία,  ποὺ  στὶς  μέρες  μας,  δόξα  τῷ 

Θεῷ,  κυκλοφοροῦν  κατὰ  χιλιάδες.  Σ᾿  αὐτὰ  βρίσκει  κανεὶς  ὅ,τι  ποθεῖ,  ὅ,τι  τοῦ 

χρειάζεται.  Εἶναι  γνήσια  πνευματικὴ  τροφὴ  καὶ  ὁδηγοῦν  μὲ  ἀσφάλεια  στὸν 

πνευματικὸ δρόμο. Γιὰ νὰ βοηθήσουν ὅμως, πρέπει νὰ διαβάζωνται μὲ ταπείνωση καὶ 

προσευχή.  Τὰ  πατερικὰ  κείμενα  μοιάζουν  μὲ  ἀξονικὲς  τομογραφίες,  γιατὶ  ὅπως  σʹ 

ἐκεῖνες  φωτογραφίζεται  ἡ  σωματικὴ  κατάσταση  τοῦ  ἀνθρώπου,  ἔτσι  καὶ  σʹ  αὐτὰ 

φωτογραφίζεται  ἡ  πνευματική  του  κατάσταση.  Κάθε  πρόταση  τῶν  πατερικῶν 

κειμένων  δὲν  κρύβει  ἕνα  ἀλλὰ  πολλὰ  νοήματα,  καὶ  καθένας  τὰ  καταλαβαίνει 

ἀνάλογα μὲ  τὴν πνευματική του κατάσταση. Καλὸ εἶναι νὰ διαβάζη κανεὶς κείμενο 

καὶ ὄχι μετάφραση, ἐπειδὴ ὁ μεταφραστὴς ἑρμηνεύει τὸ πρωτότυπο ἀνάλογα μὲ τὴν 

δική του πνευματικότητα. Πάντως, γιὰ νὰ κατανοήση κανεὶς τοὺς Πατέρες, πρέπει νὰ 

σφίξη  τὸν  ἑαυτό  του,  νὰ  συγκεντρώση  τὸν  νοῦ  του  καὶ  νὰ  ζῆ  πνευματικά,  γιατὶ  τὸ 

πνεῦμα  τῶν  Πατέρων  γίνεται  ἀντιληπτὸ  μόνο  μὲ  τὸ  πνεῦμα.  Εἰδικὰ  οἱ  Ἀσκητικοὶ 

Λόγοι  τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου πολὺ βοηθοῦν, ἀλλὰ χρειάζεται νὰ τοὺς μελετάη 

λίγο–λίγο,  γιὰ  νὰ  ἀφομοιώνη  τὴν  τροφή.  Ὁ  Εὐεργετινὸς6  εἶναι  εὐεργεσία  μεγάλη, 

γιατὶ  μποροῦμε  νὰ  γνωρίσουμε  ὅλο  τὸ πνεῦμα  τῶν Ἁγίων Πατέρων.  Βοηθάει,  γιατὶ 

περιγράφει  τοὺς  ἀγῶνες  τῶν  Πατέρων  γιὰ  ὅλα  τὰ  πάθη  μὲ  τὴν  σειρά,  καὶ  ἡ  ψυχὴ 

γνωρίζει  πῶς  ἐκεῖνοι  δούλεψαν  καὶ  βοηθιέται.  Τὰ  Συναξάρια  πάλι  εἶναι  ἁγιασμένη 

ἱστορία, γιʹ αὐτὸ πολὺ βοηθοῦν – ἰδίως τὰ παιδιά – , ἀλλὰ νὰ μὴν τὰ διαβάζουμε σὰν 

ἱστορίες. 

Δὲν χρειάζεται νὰ ἔχουμε γνώση πολλή, γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε εὐλάβεια. Ἐὰν τὰ 

λίγα ποὺ ξέρουμε τὰ συλλογιζώμαστε, θὰ κεντηθῆ ἡ καρδιά. Ἕνας ἀπὸ ἕνα τροπάριο 

τινάζεται  στὸν  ἀέρα,  καὶ  ἄλλος  τὰ  ξέρει  ὅλα  ἀπʹ  ἔξω  καὶ  δὲν  νιώθει  τίποτε,  γιατὶ 

κινεῖται ἔξω ἀπὸ τὴν πνευματικὴ πραγματικότητα. Διαβάζετε λοιπὸν Πατέρες, ἔστω 

μιὰ ἢ δυὸ γραμμὲς τὴν ἡμέρα. Εἶναι βιταμίνες πολὺ δυναμωτικές. 

 

«Οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταί...»7 

 

Μερικοὶ  λένε:  «Σ᾿  αὐτὸν  τὸν  Ναὸ  τὸν  μικρό,  τὸν  κατανυκτικό,  ζῶ  τὴν  Θεία 

Λειτουργία·  στὸν  μεγάλο  Ναὸ  δὲν  τὴν  ζῶ.  Ἂν  εἶναι  κανένα  ἐξωκλήσι  σοβατισμένο 

ἄσπρο, δὲν νιώθω τίποτε· ἂν ὅμως εἶναι ἁγιογραφημένο, ἔχη καλὸ τέμπλο κ.λπ., ἐκεῖ 

ζῶ τὴν Θεία Λειτουργία!». Αὐτὰ εἶναι γιὰ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ δὲν ἔχει ὄρεξη νὰ φάη 

καὶ τοῦ βάζεις λίγο ἁλάτι, λίγο πιπέρι, γιὰ νὰ τοῦ ἔρθη ἡ ὄρεξη. 

 – Δηλαδή, Γέροντα, αὐτὰ δὲν παίζουν κάποιο ρόλο; Δὲν βοηθοῦν; 

 –  Ναί,  δὲν  λέω,  βοηθοῦν  καὶ  αὐτά,  ἀλλὰ  νὰ  μὴ  σκαλώνη  κανεὶς  σʹ  αὐτά. 

Διαφορετικά,  μὲ  μαγικὸ  τρόπο  θὰ  ζητᾶ  ὁ  ἄνθρωπος  νὰ  ζήση  τὸν  Χριστό.  Θὰ  ζητᾶ 

κελλὶ σκοτεινό, κανδήλι μὲ χαμηλὸ φῶς, κατανυκτικὸ Ναό. Χωρὶς αὐτὰ δὲν θὰ μπορῆ 

νὰ προσευχηθῆ. Ἢ στὸ τραῖνο βρίσκεται ἢ στὴν σπηλιὰ ἢ στὸν δρόμο, νὰ εἶναι τὸ ἴδιο 

                                                 
6 Γνωστὴ ἀνθολογία ἀσκητικῶν καὶ πατερικῶν κειμένων ποὺ φιλοτεχνήθηκε ἀπὸ τὸν 

Ὅσιο Παῦλο τὸν Εὐεργετινό, ἱδρυτὴ καὶ κτίτορα τῆς περίφημης Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Εὐεργέτιδος 

στὴν Κωνσταντινούπολη. 
7 Ἰω. 4, 23. 
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γιʹ αὐτόν. Ὁ Θεὸς τὸν κάθε ἄνθρωπο τὸν ἔχει κάνει καὶ ἕνα ἐκκλησάκι8 καὶ μπορεῖ νὰ 

τὸ φέρνη παντοῦ μαζί του. 

Ὅλοι ψάχνουν  τὴν ἀνάπαυση,  ἀλλὰ ἡ ἀνάπαυση  ἔρχεται  ἀπὸ μέσα μας.  Καὶ 

αὐτοὶ οἱ καημένοι ποὺ πᾶνε ἀπὸ προσκύνημα σὲ προσκύνημα ψάχνουν νὰ βροῦν τὸν 

Χριστό, ἐνῶ ὁ Χριστὸς εἶναι κοντά τους. Καὶ ἐνῶ μποροῦν νὰ Τὸν βροῦν χωρὶς κόπο, 

κουράζονται καὶ τελικὰ δὲν Τὸν βρίσκουν. Ἕνας σωστὸς πνευματικὸς ἄνθρωπος δὲν 

ἀναπαύεται  νὰ  γυρίζη  καὶ  νὰ  βλέπη  διάφορα  ἀξιοθέατα.  Αὐτὸ  εἶναι  γιὰ  ὅσους 

ὑποφέρουν, γιὰ νὰ ξεχνοῦν λίγο τὴν στενοχώρια τους. Ἕνας πνευματικὸς ἄνθρωπος 

ποὺ  ἔχει  τὴν  θεία  παρηγοριὰ  δὲν  τὰ  χρειάζεται  αὐτά.  Καὶ  ἂν  δὲν  ἔχη  τὴν  θεία 

παρηγοριὰ  μέσα  του,  τότε  δὲν  διαφέρει  ἀπὸ  τὸν  κοσμικό.  Οἱ  βλέψεις  του  καὶ  τὰ 

ἐνδιαφέροντά του θὰ εἶναι πάλι κοσμικά· δὲν θὰ εἶναι πνευματικά. Πάλι θὰ κοιτάζη 

πῶς νὰ ἀναπαυθῆ μὲ κάτι τὸ κοσμικό. 

Πολλοὶ  ἔρχονται  στὸ  Ἅγιον  Ὄρος,  ἐπισκέπτονται  διάφορους  Πατέρες, 

ἐνθουσιάζονται μὲ αὐτὰ ποὺ ἀκοῦν ἀπὸ τὸν καθένα, τὰ ἑρμηνεύουν μὲ τὸν δικό τους 

τρόπο, τὰ μπλέκουν καὶ λένε κιόλας: «Πολὺ καλὰ περάσαμε». Ἐνῶ, ἂν ἐπισκέπτονταν 

ἕναν Πατέρα, τὸν συμβουλεύονταν καὶ προσπαθοῦσαν νὰ ἐφαρμόσουν ὅ,τι τοὺς εἶπε, 

θὰ εἶχαν θετικὴ βοήθεια. Τώρα αὐτὸ ποὺ κάνουν εἶναι ἕνας πνευματικὸς τουρισμός· 

χάνουν  τὶς  ὧρες  τους,  ταλαιπωροῦνται  ἄσκοπα  καὶ  δὲν  ὠφελοῦνται.  Πόσο 

ξεκούραστο  θὰ  ἦταν,  ἂν  στέκονταν  σὲ  ἕναν  Πατέρα  καὶ  ἐφήρμοζαν  ὅ,τι  ἄκουσαν! 

Διότι  τότε  θὰ  ἔνιωθαν  τὴν  ἐσωτερικὴ  ξεκούραση,  ἐνῶ  τώρα  γυρίζουν  ἀπὸ  τόπο  σὲ 

τόπο καὶ ξεκουράζονται ἀπὸ τὰ πράσινα τοπία τοῦ Ἁγίου Ὄρους σὰν κοσμικοί. 

Εἶναι  καὶ  μερικοὶ  ποὺ  λένε:  «Θὰ πάω  στὴν  μία Παναγία,  θὰ  πάω  στὴν  ἄλλη 

Παναγία!». Ἡ Παναγία εἶναι μία. Δὲν εἶναι ὅτι τὸ κάνουν ἀπὸ εὐλάβεια, ἀλλὰ γιατὶ 

θέλουν  νὰ  βγοῦν  ἔξω,  νὰ  ξεσκάσουν.  Ἀπὸ  ἐκεῖ  νὰ  καταλάβης  ὅτι  οἱ  ἄνθρωποι  δὲν 

ἔχουν ἠρεμία. Ἂν δὲν ἔχη κανεὶς εὐλάβεια, ταπείνωση, καὶ μέσα στὸ Κουβούκλιο τοῦ 

Παναγίου  Τάφου  νὰ  τὸν  βάλης,  τίποτε  δὲν  θὰ  δῆ.  Ἐνῶ,  ἂν  ἔχη  εὐλάβεια,  καὶ  στὸν 

Γολγοθᾶ  μπορεῖ  νὰ  δῆ  τὸ Ἅγιο Φῶς.  Κάποτε  ἕνας  δόκιμος  ἀπὸ  τὴν  Ἱερὰ Μονὴ  τοῦ 

Ἁγίου Σάββα πῆγε τὸ Μέγα Σάββατο νὰ πάρη Ἅγιο Φῶς ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο γιὰ 

τὸ μοναστήρι  του –  ὑπάρχει  συνήθεια  νὰ στέλνουν  τὰ  γύρω μοναστήρια μοναχούς, 

γιὰ  νὰ  πάρουν  τὸ  Ἅγιο  Φῶς.  Αὐτὸς  ἔκανε  μιὰ  πονηριά·  ἐπειδὴ  φοροῦσε  ράσα, 

παραμέρισε  τοὺς  κοσμικοὺς  καὶ  μπῆκε  μπροστά.  Ὕστερα,  ὅταν  ἦρθαν  κάποιοι 

κληρικοί,  τὸν  παραμέρισαν  αὐτόν,  ἐπειδὴ  ἦταν  κανονισμένο  ποιός  θὰ  καθήση  ἐδῶ, 

ποιός  ἐκεῖ.  Τότε  τὰ  ἔβαλε  μὲ  τὸν  ἑαυτό  του  ὁ  δόκιμος:  «Βρὲ  ταλαίπωρε  ἁμαρτωλέ, 

χαμένε ἄνθρωπε, μὲ ὅλα τὰ χάλια σου προχώρησες καὶ μπροστά; Νὰ τσακιστῆς νὰ 

φύγης ἀπὸ ἐδῶ. Οὔτε μέσα στὸν Ναὸ δὲν εἶσαι ἄξιος νὰ μείνης». Τὰ πίστευε αὐτὰ ποὺ 

ἔλεγε. Βγῆκε λοιπὸν ἔξω ἀπὸ τὸν Ναὸ καὶ παρακαλοῦσε τὸν Χριστό: «Χριστέ μου, Σὲ 

παρακαλῶ, ἂς μὲ ἀνεχθῆς νὰ πάω σὲ κανένα ἄλλο προσκύνημα». Καὶ πῆγε μετὰ πιὸ 

πάνω  στὸν  Γολγοθᾶ.  Ἐκεῖ  ἐλεεινολογοῦσε  πάλι  τὸν  ἑαυτό  του:  «Ἀκοῦς,  νὰ  κάνω 

τέτοια  πονηριά!  Ἐπειδὴ  φοράω  ράσα,  παραμέρισα  ἐγὼ  ὁ  ἐλεεινὸς  τοὺς  ἄλλους  ποὺ 

εἶναι  καλύτεροι  ἀπὸ  μένα...».  Καὶ  ἐνῶ  ἐλεεινολογοῦσε  τὸν  ἑαυτό  του,  βγῆκε  σὲ  μιὰ 

στιγμὴ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γολγοθᾶ, σὰν ἀστραπή, ἕνα δυνατὸ φῶς ποὺ τὸν διέλυσε. Τότε ὁ 

                                                 
8 Βλ. Α´ Κορ. 3, 16 καὶ 6, 19. 
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καημένος εἶπε: «Κατέβηκε τὸ Ἅγιο Φῶς». Πῆγε, πῆρε Ἅγιο Φῶς μὲ τὸ φαναράκι του 

ἀπὸ ᾿κεῖ καὶ ἔφυγε. 

 –  Γέροντα,  δηλαδὴ  δὲν  βοηθοῦν  τὰ  προσκυνήματα  ποὺ  γίνονται  λ.χ.  στοὺς 

Ἁγίους Τόπους; 

 –  Κοίταξε  νὰ  σοῦ  πῶ.  Σήμερα,  ἂν  πᾶς,  γιὰ  νὰ  ὠφεληθῆς  λίγο,  πρέπει  νὰ 

βλαφθῆς  πολὺ  μέσα  στὰ  τραῖνα,  στὰ  ἀεροπλάνα,  στὰ  ξενοδοχεῖα.  Ὅλα  ἔχουν 

κοσμικοποιηθῆ. Τί θὰ ὠφεληθῆ κανείς, ἂν πάη σὲ ἕναν πνευματικὸ χῶρο καὶ δῆ καὶ 

μιὰ μεγάλη κοσμικὴ ἀταξία; Πρέπει νὰ εἶναι πολὺ δυνατός, γιὰ νὰ τὰ ἀξιοποιήση ὅλα 

πρὸς  τὸ  καλό.  Καὶ  ἐκεῖ  στὰ  προσκυνήματα  αὐτὸς  ποὺ  μιλάει  καὶ  ἐξηγεῖ,  ὅταν 

πηγαίνουν μὲ γκρούπ, εἶναι καλύτερα σὲ μερικὲς περιπτώσεις νὰ μὴ μιλάη. Γιατὶ δὲν 

λέει μὲ εὐλάβεια λ.χ. «αὐτὴ εἶναι ἡ Γεθσημανῆ,  ἐδῶ εἶναι ὁ Πανάγιος Τάφος κ.λπ.», 

ἀλλὰ ἀρχίζει βρρρρ: «Ἐδῶ εἶναι αὐτό, ἐκεῖ εἶναι τὸ ἄλλο, τώρα θὰ πᾶμε στὴν Βηθλεέμ, 

ὅπου ἦρθαν οἱ Μάγοι ἀπὸ τὴν Περσία»,  καὶ σιγὰ‐σιγὰ πάει  τοὺς προσκυνητὲς στό... 

Κουβέιτ! Ἔτσι δὲν ἀφήνει καὶ ἕναν ποὺ διάβασε Ἁγία Γραφὴ καὶ ξέρει ὅτι ἐδῶ εἶναι ὁ 

Πανάγιος Τάφος, ἐκεῖ ἡ Γεθσημανῆ κ.λπ. νὰ συγκεντρωθῆ καὶ νὰ προσευχηθῆ. Αὐτὰ 

χρειάζονται  μόνο  σὲ  ἕναν  ποὺ  δὲν  διάβασε  Ἁγία  Γραφή,  ἀλλὰ  ὅσοι  πᾶνε  γιὰ 

προσκύνημα  στοὺς  Ἁγίους  Τόπους  ἔχουν  διαβάσει  Ἁγία  Γραφή.  Ἀντὶ  δηλαδὴ  νὰ 

βοηθηθοῦν  οἱ  ἄνθρωποι,  ζαλίζονται.  Ἐν  τῷ  μεταξὺ  φεύγουν  ἀμέσως  ἀπὸ  τὸ  ἕνα 

προσκύνημα  καὶ  πᾶνε  στὸ  ἄλλο,  καὶ  οὔτε  κἂν  ποτίζει  μέσα  τους  αὐτὸ  ποὺ  ἀκοῦν. 

Ἄλλο  εἶναι,  ὅταν  κανεὶς  πηγαίνη  προσκύνημα  μὲ  πνευματικὴ  συντροφιὰ  καὶ 

πνευματικὸ συνοδὸ καὶ ἔχη κάνει προηγουμένως καὶ μιὰ ἀνάλογη προετοιμασία. 

Ἔλεγε μιὰ Φαρασιώτισσα ποὺ ἔμενε στὰ Γιαννιτσά: «Χατζῆδες εἶναι αὐτοί; Σὲ 

μισὴ ὥρα πᾶνε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ σὲ μισὴ ὥρα γυρνᾶνε! Χατζῆδες εἶναι;». Παλιὰ οἱ 

καημένοι  ἔμεναν  στὰ  προσκυνήματα  καὶ  ἔκαναν  ἀγρυπνίες,  γιὰ  νὰ  ὠφελοῦνται 

πνευματικά,  ἀλλὰ  καὶ  γιὰ  νὰ  μὴν  κάνουν  ἔξοδα  μένοντας  σὲ  ξενοδοχεῖα,  καὶ  τὰ 

χρήματα τὰ ἔδιναν ἐλεημοσύνη. Καὶ ἂν κανεὶς δὲν εἶχε καμμιὰ πνευματικὴ ἀλλοίωση, 

ὅταν  ἐπέστρεφε,  τοῦ  ἔλεγαν:  «Σκόρδο πῆγες,  κρεμμύδι  γύρισες». Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος 

πήγαινε κάθε δέκα χρόνια στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ βάδιζε πέντε μέρες μὲ τὰ πόδια μέχρι 

τὴν Μερσίνα,  γιὰ  νὰ πάρη  τὸ  καράβι.  Σήμερα σπάνια  νὰ βρῆς  τέτοιες περιπτώσεις. 

Θυμᾶμαι, εἶχε ἔρθει στὸ Καλύβι ἕνας Ρῶσος ἀπὸ τὸ Βλαδιβοστόκ, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν 

Ἰαπωνία. Εἶχε τάξει νὰ πάη στοὺς Ἁγίους Τόπους μὲ τὰ πόδια. Ὅταν πῆγε νὰ πάρη 

εὐλογία ἀπὸ τὸν Δεσπότη του,  ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: «Δὲν εἶσαι καλά, ποὺ θὰ πᾶς μὲ τὰ 

πόδια».  Γιʹ  αὐτὸ πῆγε  στὸ Μοναστήρι  τοῦ Ζαγκὸρσκ στὴν Μόσχα καὶ πῆρε  εὐλογία 

ἀπὸ  ἕναν  Στάρετς.  Ξεκίνησε  ἀπὸ  ἐκεῖ  τὸ  Πάσχα  μὲ  τὰ  πόδια  καὶ  ἔφθασε  στὰ 

Ἱεροσόλυμα τὸν Ὀκτώβριο. Ἑβδομῆντα χιλιόμετρα τὴν ἡμέρα βάδιζε. Ἦρθε μετὰ καὶ 

στὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ τὰ πόδια καὶ θὰ ξαναπήγαινε στὰ Ἱεροσόλυμα. Εἶχε πραγματικὸ 

θεῖο  ἔρωτα.  Ζοῦσε  σὲ  ἄλλον  κόσμο.  Ἤξερε  λίγα  ἑλληνικὰ  καὶ  συνεννοούμασταν. 

«Νόμιζα, μοῦ εἶπε, ὅτι θὰ εἶναι ἐκεῖ ὁ Ἀντίχριστος, γιὰ νὰ μαρτυρήσω, νὰ μοῦ κόψη τὸ 

κεφάλι,  ἀλλὰ  δὲν  ἦταν!  Τώρα  ποὺ  θὰ  ξαναπάω  στὰ  Ἱεροσόλυμα,  θὰ  βάλω  μιὰ 

μετάνοια στὸν Πανάγιο Τάφο καὶ γιὰ σένα,  καὶ  ἐσὺ νὰ μνημονεύης τὸ ὄνομά μου». 

Σηκώθηκε ἐπάνω καὶ ἔκανε μιὰ μετάνοια, γιὰ νὰ μοῦ δείξη πῶς θὰ κάνη, καὶ χτύπησε 

τὸ  κεφάλι  του  πάνω  σὲ  μιὰ  πέτρα.  Ἔβλεπες  μιὰ  φλόγα  μέσα  του.  Ἐνῶ  ἄλλοι,  ἔτσι 

ὅπως πᾶνε στοὺς Ἁγίους Τόπους γιὰ τουρισμὸ καὶ χωρὶς εὐλάβεια, εἶναι καλύτερα νὰ 

μὴν πᾶνε. 
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Πόσο ἔντονη εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στοὺς Ἁγίους Τόπους! Στὸν δρόμο 

λ.χ.  ποὺ πάει  κανεὶς πρὸς  τὸν Γολγοθᾶ αἰσθάνεται μιὰ ἀλλοίωση. Καὶ νὰ μὴν ξέρη 

ποῦ πηγαίνει, ἂν περπατήση ἐκεῖ, συγκλονίζεται. Ἔχει καὶ μιὰ πινακίδα ποὺ γράφει 

στὰ Λατινικὰ «via Dolorosa»9. Καὶ στὸν Πανάγιο Τάφο βλέπεις διάφορους ἀνθρώπους· 

μιὰ  ποικιλία.  Ἄλλοι  εἶναι  κληρικοί,  ἄλλοι  κοσμικοί,  ἄλλοι  ντυμένοι  σεμνά,  ἄλλοι 

ἄσεμνα,  ἄλλοι  μὲ μακριὰ  ροῦχα,  ἄλλοι μὲ  κοντά,  ἄλλοι  σχεδὸν  χωρὶς  ροῦχα,  ἄλλοι 

κουρεμένοι,  ἄλλοι  μὲ  μαλλιὰ  μακριά...  Διάφορος  κόσμος,  διάφορες  μόδες,  διάφορες 

φυλές,  ἀπὸ  διάφορα  δόγματα·  ἄλλος  Ρωμαιοκαθολικός,  ἄλλος Ἀρμένιος,  ἀλλὰ  ὅλοι 

πηγαίνουν  καὶ  προσκυνοῦν  ἐκεῖ!  Μοῦ  ἔκανε  ἐντύπωση!  Εἶναι  συγκινητικό.  Ἀλλὰ 

πρέπει νὰ τὰ μελετᾶ κανεὶς ὅλα αὐτὰ μὲ καλὸ λογισμό, γιὰ νὰ συγκινῆται καὶ νὰ τὸν 

ἀνεβάζουν πνευματικά. 

 – Γέροντα, ὅταν κανεὶς δὲν ἔχη ἐπιθυμία νὰ πάη, εἶναι ἔλλειψη εὐλαβείας; 

 – Ὄχι. Ἐγὼ δὲν ἔχω πάει οὔτε σὲ ὅλα τὰ μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους οὔτε σὲ 

πολλὰ  προσκυνήματα.  Δὲν  πῆγα  λ.χ.  στὸν  Ἅγιο  Ἰωάννη  τὸν  Ρῶσο·  αὐτὸ  ὅμως  δὲν 

σημαίνει ὅτι δὲν εὐλαβοῦμαι τὸν Ἅγιο. Καλὰ εἶναι νὰ ἔχουμε τὴν εὐλάβεια γιὰ ἕναν 

Ἅγιο σὲ ἕνα προσκύνημα, ἀλλὰ νὰ μὴν τρέχουμε, γιὰ νὰ πᾶμε. Νὰ πηγαίνουμε, ὅταν 

δοθῆ κάποια εὐκαιρία ἢ ὅταν ὑπάρξη κάποιος λόγος. Σημασία ἔχει αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ 

Χριστὸς  στὴν  Σαμαρείτιδα:  «Οἱ  ἀληθινοὶ  προσκυνηταὶ  προσκυνήσουσι  τῷ  Πατρὶ  ἐν 

πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ». 

 

Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας 

 

 –  Γέροντα,  ἄλλοι  νιώθουν  σιγουριὰ  ὅτι  θὰ  σωθοῦν  καὶ  ἄλλοι  ἀμφιβάλλουν. 

Ποιά εἶναι πιὸ σωστὴ τοποθέτηση; 

 – Ὁ σκοπὸς  εἶναι  ὁ ἄνθρωπος νὰ  τηρῆ  τὶς  ἐντολὲς  τοῦ Θεοῦ. Ὁ πνευματικὸς 

ἄνθρωπος πρέπει νὰ φθάση σὲ τέτοια κατάσταση, πού, καὶ ἂν ὁ Θεὸς δὲν τοῦ δώση 

τὸν Παράδεισο, νὰ μὴν τὸν πειράξη. Πρέπει νὰ καταλάβουμε καλὰ ὅτι σήμερα ζοῦμε, 

αὔριο μπορεῖ νὰ φύγουμε, καὶ πρέπει νὰ κοιτάξουμε πῶς θὰ πᾶμε κοντὰ στὸν Χριστό. 

Ὅσοι  κατόρθωσαν  μὲ  τὴν  Χάρη  τοῦ Θεοῦ  νὰ  γνωρίσουν  τὴν  ματαιότητα  αὐτῆς  τῆς 

ζωῆς  ἔλαβαν  τὸ  μεγαλύτερο  χάρισμα  καὶ  δὲν  εἶναι  ἀνάγκη  νὰ  ἀποκτήσουν  τὸ 

διορατικὸ  χάρισμα,  γιὰ  νὰ  προβλέπουν  τὰ  μέλλοντα,  διότι  ἀρκετὸ  εἶναι  κανεὶς  νὰ 

προβλέψη,  νὰ μεριμνήση γιὰ  τὴν σωτηρία  τῆς ψυχῆς  του  καὶ  νὰ λάβη  τὰ καλύτερα 

πνευματικὰ μέτρα, γιὰ νὰ σωθῆ. Νά, βλέπεις, ὁ Χριστὸς εἶπε: «Ὅσο ἀξίζει μιὰ ψυχή, 

δὲν ἀξίζει ὁ κόσμος ὅλος»10. Πόση ἀξία δηλαδὴ ἔχει μιὰ ψυχή! Γι᾿ αὐτὸ ἡ σωτηρία τῆς 

ψυχῆς εἶναι μεγάλο πράγμα! 

 – Δηλαδή, Γέροντα, δὲν πρέπει νὰ ἔχη κανεὶς τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας καὶ τὸν 

φόβο τῆς κολάσεως; 

 – Ἂν ἔχη τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, δὲν θὰ ἔχη τὸν φόβο τῆς κολάσεως. Καὶ γιὰ 

νὰ  ἔχη ὁ ἄνθρωπος  τὴν  ἐλπίδα  τῆς σωτηρίας,  θὰ  εἶναι  κάπως  τακτοποιημένος.  Τὸν 

ἄνθρωπο  ποὺ  ἀγωνίζεται  μὲ  φιλότιμο,  ὅσο  μπορεῖ,  καὶ  δὲν  ἔχει  διάθεση  νὰ  κάνη 

ἀταξίες, ἀλλὰ πάνω στὸν ἀγώνα του νικιέται–νικάει,  νικιέται–νικάει,  ὁ Θεὸς δὲν θὰ 

τὸν ἀφήση. Ἂν ἔχη λίγη διάθεση νὰ μὴ λυπήση τὸν Θεό, θὰ πάη στὸν Παράδεισο «μὲ 

                                                 
9 Ὁδὸς ὀδύνης. 
10 Βλ. Ματθ. 16, 26. 
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τὰ παπούτσια». Ὁ φύσει Ἀγαθὸς Θεὸς θὰ τὸν σπρώξη στὸν Παράδεισο σκανδαλωδῶς. 

Θὰ οἰκονομήση νὰ τὸν πάρη τὴν ὥρα ποὺ βρίσκεται σὲ μετάνοια. Μπορεῖ σὲ ὅλη του 

τὴν ζωὴ νὰ παλεύη, ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲν θὰ τὸν ἀφήση· θὰ τὸν πάρη στὴν καλύτερη ὥρα. 

Ὁ Θεὸς  εἶναι  καλός·  θέλει  ὅλοι  νὰ σωθοῦμε. Ἂν ἦταν νὰ σωθοῦν μόνο λίγοι, 

τότε  γιατί  σταυρώθηκε  ὁ  Χριστός;  Δὲν  εἶναι  στενὴ  ἡ  πύλη  τοῦ Παραδείσου.  Χωράει 

ὅλους  τοὺς  ἀνθρώπους  ποὺ  σκύβουν  ταπεινὰ  καὶ  δὲν  εἶναι  φουσκωμένοι  ἀπὸ 

ὑπερηφάνεια,  ἀρκεῖ  νὰ  μετανοήσουν,  νὰ  δώσουν  δηλαδὴ  τὸ  φορτίο  τῶν  ἁμαρτιῶν 

τους  στὸν  Χριστό,  καὶ  τότε  χωροῦν  νὰ  περάσουν  εὔκολα  ἀπὸ  τὴν  πύλη.  Ἔπειτα, 

ἔχουμε  καὶ  τὸ  δικαιολογητικὸ  ὅτι  εἴμαστε  χωματένιοι·  δὲν  εἴμαστε  μόνον  πνεῦμα 

ὅπως  οἱ  Ἄγγελοι.  Εἴμαστε  ὅμως  ἀδικαιολόγητοι,  ὅταν  δὲν  μετανοοῦμε  καὶ  δὲν 

πλησιάζουμε τὸν Σωτήρα μας ταπεινά. Ὁ ληστὴς στὸν σταυρὸ ἕνα «εὐλόγησον» εἶπε 

καὶ σώθηκε11. Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ δευτερόλεπτο, ὄχι ἀπὸ τὸ 

λεπτό. Ὁ ἄνθρωπος μὲ ἕναν ταπεινὸ λογισμὸ σώζεται, ἐνῶ, ἂν φέρη ἕναν ὑπερήφανο 

λογισμό, τὰ χάνει ὅλα. 

Ἀπὸ φιλότιμο καὶ μόνον πρέπει νὰ σωθοῦμε. Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερος πόνος 

γιὰ  τὸν  Θεὸ  ἀπὸ  τὸ  νὰ  δῆ  τὸν  ἄνθρωπο  στὴν  κόλαση.  Νομίζω  ὅτι  καὶ  μόνον  ἡ 

εὐγνωμοσύνη στὸν Θεὸ γιὰ τὶς πολλές Του εὐλογίες καὶ ἡ ταπεινὴ συμπεριφορὰ μὲ 

ἀγάπη πρὸς τὶς εἰκόνες Του, τοὺς συνανθρώπους μας, μὲ λίγο φιλότιμο ἀγώνα, εἶναι 

ἀρκετά,  γιὰ  νὰ  ἔχουμε  ἀναπαυμένη  τὴν  ψυχή  μας  καὶ  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  ζωὴ  καὶ  στὴν 

ἄλλη12. 

 
11 Βλ. Λουκ. 23, 40‐ 43.  
12 Ἐννοεῖται ὅτι ὁ Γέροντας ἀπευθύνεται σὲ Ὀρθοδόξους πιστοὺς ποὺ ἀγωνίζονται καὶ 

μετέχουν στὴν μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Πῶς ἐργάζεται ὁ διάβολος 

 

Ὁ διάβολος προσπαθεῖ νὰ ἀχρηστέψη τὸν ἀγωνιστὴ 

 

Γέροντα, μερικὲς φορὲς οἱ πειρασμοὶ ἔρχονται ὁ ἕνας πάνω στὸν ἄλλον καὶ δὲν 

ἀντέχω. 

   – Νὰ σοῦ πῶ μιὰ λύση, γιὰ νὰ τοὺς ἀποφύγης; 

     Θὰ τὴν δεχθῆς; 

 – Ναί. 

 – Ἡ μόνη λύση γιὰ νὰ ἀποφύγης τοὺς πειρασμοὺς εἶναι νά... συμμαχήσης μὲ 

τὸν διάβολο!... Τί γελᾶς; Δὲν σοῦ ἀρέσει αὐτὴ ἡ λύση; Κοίταξε νὰ σοῦ πῶ. Ὅσο κανεὶς 

ἀγωνίζεται,  θὰ  ἔχη πειρασμοὺς καὶ  δυσκολίες. Καὶ  ὅσο προσπαθεῖ  νὰ ἀποφύγη τὸν 

πειρασμό,  τόσο  κόντρα  τοῦ  πάει  ὁ  διάβολος.  Ἀλλὰ  μὲ  τοὺς  πειρασμοὺς  –  ἂν  τοὺς 

ἀξιοποιήσουμε  σωστά  –,  δίνεται  ἡ  εὐκαιρία,  ἐπειδὴ  μερικὲς  φορὲς  ἡ  ζωή  μας  εἶναι 

ἀντιευαγγελική, νὰ γίνη «εὐαγγελική». 

– Γέροντα, σκαλώνω σὲ μερικὰ ἀσήμαντα πράγματα καὶ δὲν ἔχω μετὰ διάθεση 

νὰ ἀγωνισθῶ γιὰ κάτι ἀνώτερο. 

 – Αὐτὰ εἶναι σὰν τὶς νάρκες ποὺ βάζει ὁ ἐχθρός, γιὰ νὰ ἀχρηστέψη τὸν στρατό. 

Τὸ  ταγκαλάκι,  ὅταν  δῆ  ὅτι  δὲν  μπορεῖ  νὰ  κάνη  ἄλλη  ζημιὰ  στὸν  ἀγωνιστή,  κοιτάει 

πῶς νὰ τὸν ἀχρηστέψη μὲ ἀσήμαντα πράγματα. Ὕστερα, νὰ ξέρης ὅτι ὑπάρχουν καὶ 

μικρὰ  ταγκαλάκια,  ποὺ  κάνουν  ὅμως  μεγάλη  ζημιά. Μιὰ  φορὰ  ρώτησαν  ἕνα  μικρὸ 

ταγκαλάκι:  «Τάχα  τί  μπορεῖς  νὰ  κάνης  ἐσύ;».  «Ἐγὼ  τί  μπορῶ  νὰ  κάνω;  Πάω  καὶ 

μπερδεύω τὶς κλωστὲς στὶς μοδίστρες, στοὺς τσαγκάρηδες, ἀπάντησε, καὶ τοὺς κάνω 

νὰ θυμώνουν». Τὰ μεγαλύτερα σκάνδαλα γίνονται ἀπὸ τιποτένια πράγματα, ὄχι μόνο 

σʹ  ἐμᾶς,  ἀλλὰ  μερικὲς  φορὲς  καὶ  στὰ  κράτη.  Στοὺς  πνευματικοὺς  ἀνθρώπους  δὲν 

ὑπάρχουν σοβαρὲς ἀφορμὲς γιὰ σκάνδαλα· ἀπὸ τὰ μικρὰ παίρνει ὁ διάβολος ἀφορμή. 

Τσακίζει  τὸν  ἄνθρωπο  ψυχικὰ  μὲ  κάτι  χαζά,  παιδικὰ  πράγματα,  ὁπότε  κάνει  τὴν 

καρδιά του ὅπως ἐκεῖνος θέλει καὶ μένει μετὰ κανεὶς ἕνα κούτσουρο. 

 –  Γιατί,  Γέροντα,  ἐνῶ  βάζω  ἕνα  πρόγραμμα,  μιὰ  σειρὰ  στὸν  ἀγώνα  μου,  καὶ 

ξεκινῶ μὲ διάθεση νὰ ἀγωνισθῶ, σύντομα ξεχνιέμαι; 

 –  Δὲν  ξέρεις;  Τὸ  ταγκαλάκι,  ὅταν  πάρη  εἴδηση  ὅτι  κάνουμε  δουλειὰ 

πνευματική,  τότε γυρίζει τὸ κουμπὶ ἀλλοῦ. Ἐνῶ βάζουμε ἕνα πρόγραμμα, μιὰ ἄλφα 

σειρά, βρισκόμαστε σὲ ἄλλη καί, ἂν δὲν προσέξουμε, τὸ ἀντιλαμβανόμαστε μετὰ ἀπὸ 

μέρες. Γιʹ αὐτὸ ὁ ἀγωνιστὴς πρέπει νὰ πηγαίνη ὅλο κόντρα στὸν διάβολο – φυσικὰ μὲ 

διάκριση – καὶ νὰ τὸν παρακολουθῆ κάποιος ἔμπειρος Πνευματικός. 

 – Ἕναν ἄνθρωπο ποὺ δὲν κάνει λεπτὴ ἐργασία στὸν ἑαυτό του, ὁ σατανᾶς τὸν 

πολεμάει; 

 –  Ὁ  σατανᾶς  δὲν  πάει  σὲ  ἕναν  ἄχρηστο  ἄνθρωπο,  ἀλλὰ  πάει  σὲ  ἕναν 

ἀγωνιστή, γιὰ νὰ τὸν πειράξη καὶ νὰ τὸν ἀχρηστέψη. Δὲν χάνει τὸν καιρό του νὰ κάνη 

λεπτὴ ἐργασία σὲ κάποιον ποὺ δὲν κάνει λεπτὴ ἐργασία. Στέλνει σ᾿ αὐτὸν ποὺ ράβει 

μὲ  σακκορράφα,  διάβολο  μὲ  σακκορράφα.  Σ᾿  αὐτὸν  ποὺ  κάνει  λεπτὸ  ἐργόχειρο, 

στέλνει διάβολο ποὺ κάνει λεπτὸ ἐργόχειρο. Σ᾿ αὐτὸν ποὺ κάνει πολὺ ψιλὸ κέντημα, 

στέλνει διάβολο γιὰ πολὺ ψιλὴ ἐργασία. Σ᾿ αὐτοὺς ποὺ κάνουν χονδρὴ δουλειὰ στὸν 

ἑαυτό τους, στέλνει χονδρὸ διάβολο. Στοὺς ἀρχαρίους στέλνει ἀρχάριο διάβολο. 
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Οἱ  ἄνθρωποι  ποὺ  ἔχουν  λεπτὴ  ψυχή,  πολὺ  φιλότιμο  καὶ  εἶναι  εὐαίσθητοι, 

χρειάζεται νὰ προσέξουν, γιατὶ βάζει καὶ ὁ διάβολος τὴν οὐρά του καὶ τοὺς κάνει πιὸ 

εὐαίσθητους, καὶ μπορεῖ νὰ φθάσουν στὴν μελαγχολία ἢ ἀκόμη – Θεὸς φυλάξοι – καὶ 

στὴν αὐτοκτονία. Ὁ  διάβολος,  ἐνῶ  ἐμᾶς  τοὺς ἀνθρώπους μᾶς  βάζει  νὰ πηγαίνουμε 

κόντρα στὸν πλησίον μας καὶ νὰ μαλώνουμε, ὁ ἴδιος ποτὲ δὲν πάει κόντρα. Τὸν ἀμελῆ 

τὸν  κάνει  πιὸ  ἀμελῆ·  τὸν  ἀναπαύει  μὲ  τὸν  λογισμό:  «Τὸ  κεφάλι  σου  πονάει,  εἶσαι 

ἀδιάθετος· δὲν πειράζει καὶ ἂν δὲν σηκωθῆς γιὰ προσευχή». Τὸν εὐλαβῆ τὸν κάνει πιὸ 

εὐλαβῆ, γιὰ νὰ τὸν ρίξη στὴν ὑπερηφάνεια, ἢ τὸν σπρώχνει νὰ ἀγωνισθῆ περισσότερο 

ἀπὸ τὶς δυνάμεις του, ὥστε νὰ ἀποκάμη καὶ νὰ ἀφήση μετὰ ὅλα τὰ πνευματικά του 

ὅπλα  καὶ  νὰ  παραδοθῆ  ὁ  πρώην  πολὺ  ἀγωνιστής.  Τὸν  σκληρόκαρδο  τὸν  κάνει  πιὸ 

σκληρόκαρδο, τὸν εὐαίσθητο ὑπερευαίσθητο. 

Καὶ βλέπεις πόσοι ἄνθρωποι, ἄλλοι γιατὶ ἔχουν κάποια εὐαισθησία καὶ ἄλλοι 

γιατὶ ἔχουν κλονισθῆ τὰ νεῦρα τους, ταλαιπωροῦνται μὲ ἀυπνίες καὶ παίρνουν χάπια 

ἢ βασανίζονται καὶ χαραμίζονται στὰ νοσοκομεῖα. Σπάνια νὰ δῆς σήμερα ἄνθρωπο 

ἰσορροπημένο. Ἔγιναν μπαταρίες  οἱ  ἄνθρωποι. Οἱ περισσότεροι  εἶναι σὰν νὰ  ἔχουν 

ἠλεκτρισμό.  Ὅσοι  μάλιστα  δὲν  ἐξομολογοῦνται,  δέχονται  ἐπιδράσεις  δαιμονικές· 

ἔχουν ἕναν δαιμονικὸ μαγνητισμό, γιατὶ ὁ διάβολος ἔχει  ἐξουσία ἐπάνω τους. Λίγοι 

ἄνθρωποι,  εἴτε  ἀγόρια  εἴτε  κοπέλες  εἴτε  ἡλικιωμένοι  εἶναι,  ἔχουν  ἕνα  βλέμμα 

γαλήνιο. Δαιμονισμός! Ξέρεις τί θὰ πῆ δαιμονισμός; Νὰ μὴν μπορῆς νὰ συνεννοηθῆς 

μὲ τὸν κόσμο. 

 

Ὁ διάβολος μᾶς βάζει ἔνεση ἀναισθησίας 

 

Εἶπα σὲ  κάποιους  γιατροὺς ποὺ συζητοῦσαν γιὰ  τὴν ἀναισθησία ποὺ κάνουν 

στὶς  ἐγχειρήσεις:  «Τοῦ  πειρασμοῦ  ἡ  ἀναισθησία  ἔχει  ἄσχημες  ἐπιπτώσεις  στὸν 

ἄνθρωπο, ἐνῶ αὐτὴ ποὺ κάνετε ἐσεῖς βοηθάει». Ἡ ἀναισθησία τοῦ διαβόλου εἶναι σὰν 

τὸ δηλητήριο ποὺ ρίχνει τὸ φίδι στὰ πουλιὰ ἢ στὰ λαγουδάκια, γιὰ νὰ παραλύσουν καὶ 

νὰ  τὰ  καταπιῆ,  χωρὶς  νὰ  ἀντιδράσουν.  Ὁ  διάβολος,  ὅταν  θέλη  νὰ  πολεμήση  ἕναν 

ἄνθρωπο, στέλνει πρῶτα ἕνα διαβολάκι «ἀναισθησιολόγο», γιὰ νὰ κάνη τὸν ἄνθρωπο 

πρῶτα ἀναίσθητο, καὶ μετὰ πηγαίνει ὁ  ἴδιος καὶ τὸν πελεκάει, τὸν κάνει ὅ,τι θέλει... 

Ἀλλὰ  προηγεῖται  ὁ...  «ἀναισθησιολόγος».  Μᾶς  βάζει  ἔνεση  ἀναισθησίας  καὶ 

ξεχνοῦμε. Νά, βλέπεις, οἱ μοναχοὶ ὑποσχόμαστε «ὑβρισθῆναι, χλευασθῆναι» κ.λπ., καὶ 

τελικά, ὁ πειρασμὸς μερικὲς φορὲς μᾶς μπερδεύει καὶ κάνουμε τὰ ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ 

ποὺ  ὑποσχεθήκαμε.  Ἀλλιῶς  ξεκινᾶμε  καὶ  ἀλλιῶς  καταλήγουμε.  Γιὰ  ἀλλοῦ 

ξεκινήσαμε  νὰ  πᾶμε  καὶ  ἀλλοῦ  πηγαίνουμε.  Δὲν  προσέχουμε.  Δὲν  σᾶς  ἔχω  πεῖ 

παραδείγματα; 

Παλιότερα, στὴν Κόνιτσα δὲν ὑπῆρχε Τράπεζα. Ἀναγκάζονταν οἱ ἄνθρωποι νὰ 

πᾶνε  στὰ  Γιάννενα,  ὅταν  ἤθελαν  νὰ  πάρουν  κανένα  δάνειο.  Ξεκινοῦσαν  λοιπὸν 

μερικοὶ ἀπὸ τὰ γύρω χωριὰ καὶ πήγαιναν ἑβδομῆντα δύο χιλιόμετρα μὲ τὰ πόδια, νὰ 

πάρουν  δάνειο,  γιὰ  νὰ  ἀγοράσουν  λ.χ.  ἕνα  ἄλογο.  Τότε,  ἂν  κανεὶς  εἶχε  ἕνα  ἄλογο, 

μποροῦσε  νὰ  συντηρήση  τὴν  οἰκογένειά  του.  Ἔκανε  ζευγάρι  μὲ  τὸ  ἄλογο  κάποιου 

ἄλλου καὶ  ὄργωνε. Μιὰ φορὰ ξεκίνησε  ἕνας νὰ πάη στὰ Γιάννενα,  νὰ πάρη δάνειο, 

γιὰ  νὰ  ἀγοράση  ἕνα  ἄλογο,  νὰ  ὀργώνη  τὰ  χωράφια  του  καὶ  νὰ  μὴν  παιδεύεται  νὰ 

σκάβη μὲ τὴν τσάπα. Πῆγε λοιπὸν στὴν Τράπεζα, πῆρε τὸ δάνειο καὶ μετὰ πέρασε καὶ 
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ἀπὸ τὰ ἑβραίικα μαγαζιὰ καὶ χάζευε. Τὸν ἔβλεπε ὁ ἕνας Ἑβραῖος, τὸν τραβοῦσε μέσα. 

«Πέρνα  μέσα,  μπάρμπα,  ἔχω  καλὸ  πράγμα!».  Ἔμπαινε  ἐκεῖνος  μέσα,  ἄρχιζε  ὁ 

Ἑβραῖος  νὰ  κατεβάζη  τὰ  τόπια ἀπὸ  τὰ  ράφια.  Τὰ  ἔπαιρνε,  τὰ  τίναζε.  «Πάρʹ  το,  τοῦ 

ἔλεγε, εἶναι καλό, καὶ γιὰ τὰ παιδιά σου θὰ σοῦ τὸ δώσω πιὸ φθηνό». Ἔφευγε ἀπὸ τὸν 

ἕναν, προχωροῦσε παραπέρα,  χάζευε σὲ ἄλλον. «Ἔλα,  μπάρμπα,  μέσα,  τοῦ  ἔλεγε ὁ 

Ἑβραῖος,  θὰ  σοῦ  τὸ  δώσω  πιὸ  φθηνό».  Κατέβαζε  τὰ  τόπια,  τὰ  ἄνοιγε,  τὰ  ἅπλωνε. 

Ζαλίστηκε στὸ τέλος ὁ καημένος. Εἶχε καὶ λίγο φιλότιμο, σοῦ λέει «τώρα τὰ κατέβασε 

τὰ τόπια, τὰ ἅπλωσε...», καὶ δῆθεν «γιὰ τὰ παιδιά του πιὸ φθηνό», ἔδωσε τὰ χρήματα 

ποὺ  εἶχε  πάρει  ἀπὸ  τὴν  Τράπεζα  καὶ  ἀγόρασε  ἕνα  τόπι  πανί,  ἀλλὰ  καὶ  αὐτὸ  ἦταν 

χωνεμένο! Μὰ καὶ  ἕνα τόπι πανὶ  τί νὰ τὸ κάνη; Καὶ  ἕνας πλούσιος δὲν ἔπαιρνε ἕνα 

τόπι  πανί·  ἔπαιρνε  ὅσο  τοῦ  χρειαζόταν.  Τελικὰ  γύρισε  στὸ  σπίτι  μὲ  ἕνα  τόπι  σάπιο 

ὕφασμα!  «Ποῦ  εἶναι  τὸ  ἄλογο;»,  τὸν  ρωτᾶν.  «Ἔφερα  ὕφασμα  γιὰ  τὰ  παιδιά!»,  λέει. 

Ἀλλὰ τί νὰ τὸ κάνουν τόσο ὕφασμα; Χρεώθηκε ἐν τῷ μεταξὺ στὴν Τράπεζα, καὶ ἄλογο 

δὲν  πῆρε  παρὰ  ἕνα  τόπι  πανὶ  χωνεμένο.  Ἄντε  πάλι  νὰ  πηγαίνη  νὰ  σκάβη  μὲ  τὴν 

τσάπα στὰ χωράφια, νὰ δυσκολεύεται, γιὰ νὰ ξεχρεώση τὸ δάνειο! Ἂν ἀγόραζε ἄλογο, 

θὰ ἐπέστρεφε καὶ καβάλα, θὰ ψώνιζε καὶ λίγα πράγματα γιὰ τὸ σπίτι του καὶ δὲν θὰ 

σκοτωνόταν νὰ σκάβη μὲ τὴν τσάπα! Ἀλλὰ γιὰ νὰ χαζεύη στὰ μαγαζιὰ τὰ ἑβραίικα, 

εἴδατε τί ἔπαθε; Ἔτσι κάνει καὶ ὁ διάβολος· σὰν τὸν πονηρὸ ἔμπορο σὲ τραβάει ἀπὸ 

᾿δῶ,  σὲ  τραβάει ἀπὸ  ᾿κεῖ,  σοῦ βάζει  τρικλοποδιές,  καὶ  τελικὰ σὲ  καταφέρνει  νὰ πᾶς 

ἐκεῖ ποὺ θέλει ἐκεῖνος. Γιὰ ἀλλοῦ ξεκινᾶς καὶ ἀλλοῦ καταλήγεις, ἂν δὲν προσέξης. Σὲ 

ξεγελάει καὶ χάνεις τὰ καλύτερα χρόνια σου. 

 

Ὁ διάβολος κάνει τὸ πᾶν, γιὰ νὰ μὴ βοηθηθῆ ὁ ἄνθρωπος 

 

Ὁ διάβολος εἶναι τεχνίτης. Ἂν φέρη λ.χ. τὴν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας σὲ ἕναν 

πνευματικὸ  ἄνθρωπο  ἕναν  ἐλεεινὸ  λογισμό,  ἐκεῖνος  θὰ  τὸν  καταλάβη,  θὰ  τιναχθῆ 

καὶ θὰ τὸν διώξη. Γι᾿ αὐτὸ τοῦ φέρνει ἕναν πνευματικὸ λογισμό. «Τὸ τάδε βιβλίο, τοῦ 

λέει, γράφει αὐτὸ γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία». Μετὰ θὰ τοῦ τραβήξη τὴν προσοχὴ λ.χ. 

στὸν πολυέλαιο. Θὰ ἀναρωτηθῆ ποιός ἄραγε νὰ τὸν ἔφτιαξε. Ἢ θὰ τοῦ θυμίση ἕναν 

ἄρρωστο  ποὺ  πρέπει  νὰ  πάη  νὰ  τὸν  δῆ.  «Ἄ!  ἔμπνευση,  λέει,  τὴν  ὥρα  τῆς  Θείας 

Λειτουργίας»,  ἐνῶ  εἶναι  ὁ  διάβολος ποὺ μπαίνει  ἐνδιάμεσος  καὶ πιάνει  ὁ ἄνθρωπος 

τὴν συζήτηση μὲ τὸν λογισμό του. Ὁπότε ἀκούει τὸν ἱερέα νὰ λέη «Μετὰ φόβου...» καὶ 

τότε  καταλαβαίνει  ὅτι  τέλειωσε  ἡ  Θεία  Λειτουργία  καὶ  ἐκεῖνος  δὲν  συμμετεῖχε 

καθόλου. Νά, καὶ ἐδῶ στὸν Ναό· πηγαίνει ἡ ἐκκλησάρισσα νὰ ἀνάψη τὰ κεριὰ στὸν 

πολυέλαιο καὶ ἔχω παρατηρήσει ὅτι καὶ μεγάλους ἀκόμη τοὺς ἀποσπᾶ ὁ πειρασμὸς 

ἐκεῖ πέρα καὶ χαζεύουν τὴν ἀδελφὴ πῶς ἀνάβει τὰ κεριά. Αὐτὸ εἶναι τελείως παιδικό. 

Μόνον  τὰ  μικρούτσικα  παιδιὰ  χαίρονται  μὲ  κάτι  τέτοια  καὶ  λένε:  «Τὰ  ἄναψε!». 

Δηλαδή, αὐτὸ γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ εἶναι δικαιολογημένο, ἀλλὰ γιὰ τοὺς μεγάλους; Ἤ, 

ἐνῶ πρέπει νὰ ἀποφεύγουμε τὶς κινήσεις τὴν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ πειρασμὸς 

μπορεῖ νὰ βάλη ἐκείνη τὴν  ἱερὴ ὥρα μιὰ ἀδελφὴ νὰ γυρίζη στὸ ἀναλόγιο τὰ φύλλα 

τοῦ βιβλίου, νὰ κάνη θόρυβο καὶ νὰ ἀποσπᾶ τοὺς ἄλλους. Ἀκοῦνε «κρὶτς–κρίτς», «τί 

γίνεται;» λένε, καὶ φεύγει ἔτσι ὁ νοῦς ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ χαίρεται τὸ ταγκαλάκι. Γιʹ αὐτὸ 

νὰ προσέχουμε νὰ μὴ γινώμαστε ἐμεῖς αἰτία νὰ ἀποσπᾶται ἡ προσοχὴ τῶν ἄλλων τὴν 

ὥρα τῆς θείας λατρείας. Κάνουμε ζημιὰ στὸν κόσμο καὶ δὲν τὸ καταλαβαίνουμε. Ἢ 
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παρατηρῆστε σὲ καμμιὰ ἀνάγνωση. Ὅταν φθάνη ὁ ἀναγνώστης στὸ πιὸ ἱερὸ σημεῖο, 

ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ βοηθηθοῦν οἱ ἄνθρωποι, τότε ἢ θὰ χτυπήση δυνατὰ ἀπὸ τὸν ἀέρα ἡ 

πόρτα ἢ θὰ βήξη κάποιος καὶ θὰ ἀποσπασθῆ ἡ προσοχή τους καὶ δὲν θὰ ὠφεληθοῦν 

ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἱερὸ σημεῖο. Ἔτσι κάνει τὴν δουλειά του τὸ ταγκαλάκι. 

Ὤ,  ἂν  βλέπατε  τὸν  διάβολο  πῶς  κινεῖται!  Δὲν  τὸν  ἔχετε  δεῖ,  γιʹ  αὐτὸ  δὲν 

καταλαβαίνετε μερικὰ πράγματα! Κάνει τὸ πᾶν, γιὰ νὰ μὴ βοηθηθῆ ὁ ἄνθρωπος. Τὸ 

ἔχω παρατηρήσει  στὸ Καλύβι,  ὅταν συζητῶ. Μόλις φθάσω ἀκριβῶς στὸ σημεῖο ποὺ 

θέλω,  στὸ  πιὸ  εὐαίσθητο,  γιὰ  νὰ  βοηθήσω  αὐτοὺς  ποὺ  μὲ  ἀκοῦν,  τότε  ἢ  κάποιος 

θόρυβος γίνεται ἢ ἔρχονται ἄλλοι καὶ διακόπτω. Τοὺς βάζει προηγουμένως ὁ διάβολος 

νὰ χαζεύουν ἀπέναντι τὴν Σκήτη ἢ νὰ βλέπουν κάτι, καὶ κανονίζει νὰ ἔρθουν στὸ πιὸ 

λεπτὸ  σημεῖο  τῆς  συζητήσεως,  γιὰ  νὰ  ἀλλάξω  θέμα  καὶ  νὰ  μὴν  ὠφεληθοῦν.  Γιατί, 

ὅταν ἀρχίση ἡ συζήτηση, ξέρει ὁ διάβολος ποῦ θὰ καταλήξη καί, ἐπειδὴ βλέπει ὅτι θὰ 

πάθη ζημιά, στέλνει κάποιον ἀκριβῶς στὸ πιὸ εὐαίσθητο σημεῖο, γιὰ νὰ μὲ διακόψη. 

«Ἔ, Πάτερ, ἀπὸ ποῦ νὰ μποῦμε;», φωνάζει. «Πάρτε λουκούμια καὶ νερὸ καὶ ἐλᾶτε ἀπὸ 

᾿κεῖ», τοὺς λέω. Ἄλλοι μπαίνουν ἐκείνη τὴν στιγμὴ μέσα, ὁπότε μὲ διακόπτουν, γιατὶ 

πρέπει νὰ σηκωθῶ νὰ χαιρετήσω. Ἄλλοι ἔρχονται μετὰ ἀπὸ λίγο καὶ πρέπει πάλι νὰ 

σηκωθῶ,  ἀρχίζουν  καὶ  τὴν  κουβέντα  «ἀπὸ  ποῦ  εἶσαι  κ.λπ.»...  Ὁπότε  εἶμαι 

ἀναγκασμένος νὰ ἀρχίσω πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχή, νὰ ξαναπῶ φέρ᾿ εἰπεῖν τὸ παράδειγμα 

ποὺ ἔλεγα. Μόλις προχωρῶ, φωνάζει ἀπὸ κάτω ἄλλος: «Ἔ, Πάτερ Παΐσιε, ποῦ μένεις; 

Ἀπὸ ᾿δῶ εἶναι ἡ πόρτα;». Ἄντε ξανὰ νὰ σηκωθῆς... Βρὲ τὸν πειρασμό! Ἕξι‐ἑπτὰ φορὲς 

μιὰ μέρα μοῦ ἔκανε τὸ ἴδιο, μέχρι ποὺ ἀναγκάσθηκα καὶ ἔβαλα μερικούς... φρουρούς! 

«Ἐσὺ κάθησε ἐκεῖ καὶ κοίταζε νὰ μὴν ἔρθη κανένας ἀπὸ ᾿κεῖ. Ἐσὺ κάθησε ἐδῶ, μέχρι 

νὰ τελειώσω τὴν δουλειά μου». Ἕξι‐ἑπτὰ φορὲς νὰ ἀρχίζης ὁλόκληρη ἱστορία, νὰ τοὺς 

φέρνης  στὸ  σημεῖο  ποὺ  θὰ  βοηθηθοῦν,  καὶ  τὰ  ταγκαλάκια  πάλι  νὰ  δημιουργοῦν 

σκηνές! 

Βρὲ  τὸν  πειρασμὸ  τί  κάνει!  Γυρίζει  τὸ  κουμπὶ  συνέχεια  σὲ  ἄλλη  συχνότητα. 

Μόλις ὁ ἀγωνιζόμενος πάη νὰ συγκινηθῆ λίγο ἀπὸ κάτι,  τάκ,  τοῦ γυρίζει τὸ κουμπὶ 

ἀλλοῦ καὶ ξεχνιέται μὲ ἐκεῖνο. Θυμᾶται πάλι κάτι πνευματικό; Τάκ, τοῦ θυμίζει κάτι 

ἄλλο. Τὸν κάνει ὅλο τοῦμπες. Ὁ ἄνθρωπος, ἂν μάθη πῶς ἐργάζεται ὁ διάβολος, θὰ 

ἀπαλλαγῆ ἀπὸ πολλὰ πράγματα. 

 – Γέροντα, πῶς θὰ μάθη; 

 –  Νὰ  παρακολουθῆ.  Ἅμα  παρακολουθῆ  κανείς,  μαθαίνει.  Βλέπεις,  οἱ 

τσομπαναραῖοι εἶναι οἱ καλύτεροι μετεωρολόγοι, γιατὶ παρακολουθοῦν τὰ σύννεφα, 

τὸν ἀέρα. 

 

Ἡ φτερούγα τῆς θελήσεως 

 

Ὁ  κόσμος  εὔκολα  ἐπηρεάζεται  καὶ  πρὸς  τὸ  καλὸ  καὶ  πρὸς  τὸ  κακό.  Πρὸς  τὸ 

κακὸ ἐπηρεάζεται πιὸ εὔκολα, γιατὶ ἐκεῖ κανοναρχεῖ καὶ ὁ διάβολος. Πὲς σὲ ἕναν λ.χ. 

νὰ  κόψη  τὸ  τσιγάρο,  γιατὶ  βλάπτει.  Μόλις  θὰ  ἀποφασίση  νὰ  τὸ  κόψη,  θὰ  πάη  ὁ 

διάβολος  καὶ  θὰ  τοῦ  πῆ:  «Ἐκεῖνο  τὸ  τσιγάρο  ἔχει  λιγώτερο  φαρμάκι,  τὸ  ἄλλο  ἔχει 

φίλτρο καὶ καθαρίζει... Κάπνισε ἀπὸ ᾿κεῖνα· δὲν θὰ σὲ βλάψουν». Θὰ τοῦ βρῆ δηλαδὴ 

μιὰ δικαιολογία, γιὰ νὰ μὴν τὸ κόψη· θὰ τοῦ βρῆ... μιὰ λύση! Γιατὶ ὁ διάβολος μπορεῖ 

νὰ μᾶς βρῆ ἕνα σωρὸ δικαιολογίες. Καὶ ἐκεῖνο τὸ τσιγάρο ποὺ τοῦ προτείνει, μπορεῖ 
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νὰ  τὸν  βλάψη  ἀκόμη  περισσότερο.  Γιʹ  αὐτὸ  χρειάζεται  νὰ  ἔχουμε  θέληση.  Καὶ  ἂν 

κανεὶς δὲν κόψη τὰ κουσούρια του, ὅταν εἶναι ἀκόμη νέος, μετὰ εἶναι δύσκολο νὰ τὰ 

κόψη, γιατί, ὅσο περνάει ἡ ἡλικία, ἐξασθενεῖ ἡ θέληση. 

Ἂν  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  ἔχη  θέληση,  δὲν  μπορεῖ  νὰ  κάνη  τίποτε.  Ὁ  Ἱερὸς 

Χρυσόστομος  λέει:  «Ἐν  τῷ  θέλειν  καὶ  τῷ  μὴ  θέλειν  κεῖται  τὸ  πᾶν»1.  Δηλαδὴ  ὅλα 

ἐξαρτῶνται  ἀπὸ  τὸ  ἂν  θέλη  ἢ  ἂν  δὲν  θέλη  ὁ  ἄνθρωπος. Μεγάλη  ὑπόθεση! Ὁ Θεὸς 

εἶναι φύσει ἀγαθὸς καὶ θέλει πάντοτε τὸ καλό μας. Χρειάζεται ὅμως νὰ θέλουμε καὶ 

ἐμεῖς. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος πετᾶ πνευματικὰ μὲ δυὸ φτεροῦγες· μὲ τὴν θέληση τοῦ Θεοῦ 

καὶ μὲ τὴν θέληση τὴν δική του. Ὁ Θεὸς τὴν μιὰ φτερούγα –  τὴν δική Του θέληση – 

μᾶς  τὴν  ἔχει  κολλήσει  μόνιμα  στὸν  ἕναν  ὦμο  μας.  Ἀλλὰ  γιὰ  νὰ  πετάξουμε 

πνευματικά, πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ κολλήσουμε στὸν ἄλλο ὦμο τὴν δική μας φτερούγα, 

τὴν ἀνθρώπινη θέληση. Ἅμα ὁ ἄνθρωπος ἔχη δυνατὴ θέληση, ἔχει τὴν φτερούγα τὴν 

ἀνθρώπινη, ποὺ  ἰσορροπεῖ μὲ  τὴν θεϊκὴ φτερούγα,  ὁπότε πετάει. Ἐνῶ, ἂν ἡ θέλησή 

του εἶναι ἀτροφική, πάει νὰ πετάξη λίγο καὶ  τουμπάρει. Ξαναπροσπαθεῖ λίγο, πάλι 

τούμπα! 

 – Γέροντα, καλλιεργεῖται ἡ θέληση; 

 –  Δὲν  ἔχουμε  πεῖ  ὅτι  ὅλα  καλλιεργοῦνται;  Θέληση  ὑπάρχει  σὲ  ὅλους  τοὺς 

ἀνθρώπους,  σὲ  ἄλλους  λίγη  καὶ  σὲ  ἄλλους  περισσότερη.  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  ἔχη 

διάθεση νὰ ἀγωνισθῆ, προσεύχεται καὶ ζητᾶ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τοῦ αὐξήση τὴν θέληση, 

καὶ ὁ Θεὸς τὸν βοηθάει. Ὅταν δὲν κάνη προκοπὴ ὁ ἄνθρωπος, τότε νὰ ξέρη ὅτι ἢ δὲν 

βάζει  καθόλου θέληση ἢ θὰ  βάζη  λίγη  καὶ  αὐτὴ θὰ  εἶναι  ἐξασθενημένη,  ὁπότε  καὶ 

αὐτὸ πάλι δὲν βοηθάει. Ἕνα πουλί, ἂς ὑποθέσουμε, ἔχει τὴν μία φτερούγα του γερή, 

ἀλλὰ παραμελεῖ τὴν ἄλλη· τῆς πέφτουν μερικὰ φτερὰ καὶ μετὰ δὲν μπορεῖ νὰ πετάξη 

σωστά.  Ἡ  μία  φτερούγα  δουλεύει  καλά,  ἡ  ἄλλη  ὅμως  εἶναι  σὰν  τὴν  σπασμένη 

τσατσάρα.  Τὴν κουνάει  τὸ πουλί,  ἀλλὰ μπαίνει ἀέρας  ἐνδιάμεσα καὶ  δὲν μπορεῖ  νὰ 

πετάξη καλά. Πετάει λίγο καὶ μετὰ κάνει τοῦμπες. Πρέπει νὰ ἔχη ἀκέραιη καὶ αὐτὴν 

τὴν φτερούγα, γιὰ νὰ μπορῆ νὰ πετάη. Ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος, θέλω νὰ πῶ, πρέπει νὰ 

προσέχη καὶ νὰ μὴν παραμελῆ τὴν ἀνθρώπινη θέληση, ἂν θέλη νὰ πετάη συνέχεια 

σωστά, πνευματικά. Γιατὶ τὸ ταγκαλάκι τί κάνει; Πάει σιγὰ‐σιγὰ καὶ τραβάει ἀπὸ τὴν 

ἀνθρώπινη  φτερούγα  πρῶτα  κανένα  μικρούτσικο  φτερό,  ὕστερα  κανένα  λίγο 

μεγαλύτερο, καὶ ἂν δὲν προσέξη ὁ ἄνθρωπος, τοῦ βγάζει καὶ ἕνα μεγάλο, ὁπότε πάει 

νὰ πετάξη καὶ δὲν μπορεῖ. Καὶ ἂν τυχὸν τοῦ τραβήξη μερικὰ φτερά, τότε, ὅταν πάη νὰ 

πετάξη, μπαίνει ἀέρας στὴν φτερούγα ποὺ τῆς λείπουν φτερὰ καὶ κάνει τοῦμπες. Ἡ 

θεϊκὴ φτερούγα εἶναι πάντα γεμάτη, συμπληρωμένη· δὲν τῆς λείπουν φτερά, γιατὶ ὁ 

διάβολος  δὲν  μπορεῖ  νὰ  τὰ  τραβήξη  καὶ  νὰ  τὰ  βγάλη·  εἶναι  θεϊκή.  Νὰ  προσέχη  ὁ 

ἄνθρωπος νὰ μὴν ἀμελήση καὶ τοῦ βγάλη ὁ διάβολος κανένα φτερὸ ἀπὸ τὴν δική του 

φτερούγα. Ὅταν  ἀρχίζη  σιγὰ‐σιγὰ  λίγο  ἡ  τεμπελιά,  λίγο  ἡ  ἀδιαφορία,  ἐξασθενεῖ  ἡ 

θέληση.  Τί  νὰ  κάνη  ὁ  Θεός,  ἂν  δὲν  θέλη  ὁ  ἄνθρωπος;  Δὲν  θέλει  νὰ  ἐπέμβη,  γιατὶ 

σέβεται τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Ἀχρηστεύει ἔτσι ὁ ἄνθρωπος καὶ τὴν φτερούγα 

τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὅμως  ἔχη θέληση,  ἔχη  δηλαδὴ καὶ  τὴν  δική  του φτερούγα ἀκέραιη, 

τότε θέλει ὁ Θεός, θέλει καὶ ὁ ἄνθρωπος, καὶ πετάει ὁ ἄνθρωπος. 

                                                 
1 Ἁγίου  Ἰωάννου  τοῦ Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα  εἰς  τὴν πρὸς Θεσσαλονικεῖς  ἐπιστολὴν 

πρώτην, Ὁμιλία Ε´, PG 62, 428. 
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 –  Δηλαδή,  Γέροντα,  τί  εἶναι  ἀκριβῶς αὐτὸ  τὸ πέταγμα;  Ἐννοεῖτε  νὰ  θέλω  νὰ 

προοδεύσω πνευματικά, νὰ θέλω τὴν σωτηρία μου; 

 – Ναί,  βρὲ παιδί! Ὅταν  λέω πέταγμα,  ἐννοῶ  τὴν ἄνοδο  τὴν πνευματική,  δὲν 

ἐννοῶ νὰ πετάξω νὰ ἀνέβω σὲ κανένα κυπαρίσσι!  

 – Εἴχατε πεῖ, Γέροντα, ὅτι μπορεῖ νὰ ὀργώνη κανείς, νὰ σπέρνη, νὰ κάνη ὅλες 

τὶς σχετικὲς διαδικασίες, καὶ νὰ μὴ βγάζη οὔτε τὸν σπόρο. 

– Ναί, ἔτσι εἶναι. Ἅμα δὲν προσέχη κανείς, τοῦ κλέβει τὸν κόπο του ὁ διάβολος· 

ἐνῶ,  ἂν  προσέχη  καὶ  παίρνη  στὰ  ζεστὰ  τὸ  θέμα  τῆς  σωτηρίας  τῆς  ψυχῆς  του, 

ἀγωνίζεται, προκόβει, καρποφορεῖ, τρέφεται πνευματικὰ καὶ χαίρεται ἀγγελικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ἡ ὠφέλεια ἀπὸ τὴν καλὴ συναναστροφὴ 

 

Ἡ ἀδελφοσύνη 

 

Γέροντα, ἀνησυχῶ, ὅταν λέτε ὅτι θὰ περάσουμε δύσκολα χρόνια. 

   – Νὰ εἶστε ἀγαπημένες, μονοιασμένες, καταρτισμένες πνευματικά, νὰ ἔχετε 

παλληκαριά,  νὰ  εἶστε  ἕνα σῶμα,  καὶ  μὴ φοβᾶσθε  τίποτε.  Βοηθάει  μετὰ  ὁ Θεός. Νὰ 

καλλιεργήσετε τὴν ἀγάπη τὴν πνευματική. Νὰ ἔχετε τέτοια ἀγάπη ποὺ ἔχει ἡ μάνα 

γιὰ τὸ παιδί. Νὰ ὑπάρχη ἡ ἀδελφοσύνη, ἡ θυσία. Θὰ περάσουμε σιγὰ‐σιγὰ δύσκολες 

μέρες. 

Φυσικὰ ἐμεῖς οἱ μοναχοὶ φεύγουμε ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ ἀφήνουμε γνωστοὺς καὶ 

συγγενεῖς,  γιὰ  νὰ  μποῦμε  στὴν  μεγάλη  οἰκογένεια  τοῦ  Ἀδὰμ–τοῦ  Θεοῦ.  Οἱ  λαϊκοὶ 

ὅμως ἐπιβάλλεται νὰ ἔχουν σχέσεις μὲ γνωστοὺς καὶ συγγενεῖς ποὺ ζοῦν πνευματικά, 

γιὰ νὰ βοηθιοῦνται. Ὁ Χριστιανὸς ποὺ ἀγωνίζεται μέσα στὸν κόσμο βοηθιέται, ὅταν 

ἔχη  σχέσεις  μὲ  πνευματικοὺς  ἀνθρώπους.  Ὅσο  πνευματικὰ  καὶ  νὰ  ζῆ  κανείς,  ἔχει 

ἀνάγκη  –  ἰδίως  στὴν  ἐποχὴ  ποὺ  ζοῦμε  –  ἀπὸ  τὴν  καλὴ  συντροφιά.  Ἡ  ἐπαφὴ  μὲ 

πνευματικοὺς ἀνθρώπους πολὺ τὸν βοηθάει – περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ 

μελέτη –, διότι αὐτὴ ἡ χαρὰ τοῦ πνευματικοῦ συνδέσμου τοῦ δίνει ὄρεξη μεγάλη, γιὰ 

νὰ ἀγωνίζεται πνευματικά. Ἀκόμη καὶ στὴν ἐργασία, σὲ μιὰ δημόσια ὑπηρεσία κ.λπ., 

καλὰ  εἶναι  νὰ  γνωρίζωνται  μεταξύ  τους  οἱ  πνευματικοὶ  ἄνθρωποι,  γιὰ  νὰ 

ἀλληλοβοηθιοῦνται. Μπορεῖ, ἂς ὑποθέσουμε, νὰ παρουσιασθῆ ἕνα πρόβλημα μεταξὺ 

συναδέλφων, νὰ χρειάζωνται ἀλληλοσυμπαράσταση καὶ νὰ διστάζη ὁ ἕνας νὰ μιλήση 

στὸν ἄλλον, ἂν δὲν γνωρίζωνται. 

 – Ὅταν,  Γέροντα,  ἕνας  ἀρνηθῆ  νὰ  μᾶς  ἐξυπηρετήση  σὲ  κάποια  ἀνάγκη  μας, 

εἶναι σωστὸ νὰ δυσκολευώμαστε νὰ τοῦ ξαναζητήσουμε κάτι ποὺ θὰ χρειασθοῦμε; 

 –  Ὄχι,  δὲν  πρέπει.  Ἴσως  τότε  νὰ  μὴν  εἶχε  τὴν  δυνατότητα  νὰ  ἐξυπηρετήση. 

Εἶναι  σὰν  νὰ  μοῦ  ζητᾶς  ἕνα  σταυρουδάκι,  καὶ  σοῦ  τὸ  δίνω.  Ἄλλη  φορὰ  μοῦ  ζητᾶς, 

ἀλλὰ δὲν ἔχω νὰ σοῦ δώσω,  καὶ δὲν σοῦ δίνω. Ἐγὼ ὕστερα ἀγοράζω σταυρουδάκια, 

γιὰ  νὰ  ἔχω  νὰ  δίνω,  καὶ  ἔρχεσαι  ἐσὺ  καὶ  δὲν  μοῦ  ζητᾶς,  ἐνῶ  ἐγὼ  περιμένω  μιὰ 

εὐκαιρία γιὰ νὰ τὰ μοιράσω. 

Σήμερα οἱ ἄνθρωποι ζοῦν στὴν ἴδια πολυκατοικία καὶ δὲν γνωρίζονται μεταξύ 

τους. Παλιὰ ὑπῆρχε ἡ γειτονιά, ποὺ βοηθοῦσε τοὺς ἀνθρώπους νὰ γνωρισθοῦν, καὶ σὲ 

μιὰ  ἀνάγκη  στήριζε  ὁ  ἕνας  τὸν  ἄλλον. Πήγαινε,  ἂς  ὑποθέσουμε,  ἕνας  κάπου  μὲ  τὸ 

κάρο καὶ συναντοῦσε στὸν δρόμο ἕναν γνωστό του. «Ἀπὸ ποῦ ἔρχεσαι; ποῦ πᾶς; τὸν 

ρωτοῦσε. Πρὸς τὰ ἐκεῖ πάω καὶ ἐγώ. Ἀνέβα πάνω νὰ πᾶμε μαζί». Ἢ ἄλλος, ἂν εἶχε 

πρόγραμμα νὰ πάη κάπου μὲ τὸ ἄλογο, τὸ ἔλεγε καὶ στὸν γείτονα καὶ τὸν ρωτοῦσε: 

«Ἐσὺ ποῦ θέλεις νὰ πᾶς; Ἂν μπορῆς νὰ περιμένης, σὲ τρεῖς ὧρες φεύγω μὲ τὸ ἄλογο 

καὶ  μπορῶ  νὰ  σὲ  πάρω  μαζί  μου»  ἢ  «αὔριο  θὰ φύγω  γιὰ  ᾿κεῖ·  ἔλα  ἀπὸ  τὸ  σπίτι  νὰ 

κοιμηθῆς  σ᾿  ἐμᾶς,  γιὰ  νὰ  φύγουμε  συντροφιὰ  νωρὶς  τὸ  πρωί».  Σκέφτονταν  οἱ 

ἄνθρωποι  τὸν  ἄλλον  καί,  ὅταν  μποροῦσαν  νὰ  κάνουν  μιὰ  ἐξυπηρέτηση,  δὲν  τὴν 

ἀπέφευγαν. Εἶχαν τὴν καλὴ περιέργεια καὶ ρωτοῦσαν, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν σὲ ὅλες 

τὶς περιπτώσεις. Ἀκόμη καὶ ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριὸ εἶχαν γνωστούς. 

 – Γέροντα, τί βοηθάει νὰ δεθοῦν πνευματικὰ οἱ ἄνθρωποι; 
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 –  Στὶς  μέρες  μας  καὶ  νὰ  μὴ  θέλουν  νὰ  δεθοῦν  οἱ  πνευματικοὶ  ἄνθρωποι,  θὰ 

τοὺς ἀναγκάση ὁ διάβολος νὰ δεθοῦν. Ὁ διάβολος μὲ τὴν πολλή του κακία κάνει τὸ 

μεγαλύτερο καλὸ σήμερα στὸν κόσμο. Γιατί, ἂς ποῦμε, ἕνας πατέρας ποὺ εἶναι πιστὸς 

καὶ θέλει λ.χ. νὰ κάνη φροντιστήριο στὰ παιδιά του, θὰ εἶναι ἀναγκασμένος νὰ βρῆ 

ἕναν καλὸ καὶ πιστὸ δάσκαλο, γιὰ νὰ βάλη στὸ σπίτι του. Ἕνας δάσκαλος πάλι ποὺ 

εἶναι πιστὸς καὶ θέλει νὰ κάνη φροντιστήριο σὲ παιδιά, γιατὶ δὲν διορίσθηκε ἀκόμη, 

θὰ ζητᾶ νὰ βρῆ μιὰ οἰκογένεια καλή, γιὰ νὰ νιώθη ἀσφάλεια. Ἢ ἕνας τεχνίτης ποὺ ζῆ 

πνευματικά, εἴτε ἐλαιοχρωματιστὴς εἶναι εἴτε ἠλεκτρολόγος κ.λπ., θὰ ψάχνη νὰ βρῆ 

νὰ δουλέψη σὲ μιὰ καλὴ οἰκογένεια, ὥστε νὰ νιώθη ἄνετα, γιατὶ σ᾿ ἕνα κοσμικὸ σπίτι 

θὰ βρίσκη τὸν μπελᾶ του. Ἕνας χριστιανὸς νοικοκύρης πάλι θὰ ψάχνη νὰ βάλη στὸ 

σπίτι του ἕναν καλὸ τεχνίτη, ποὺ νὰ εἶναι καὶ πιστὸς ἄνθρωπος. Ἔτσι θὰ ψάχνη καὶ ὁ 

ἕνας καὶ ὁ ἄλλος νὰ βρῆ ἕναν πνευματικὸ ἄνθρωπο, γιὰ νὰ μπορῆ νὰ συνεργασθῆ. 

Σιγὰ‐σιγὰ λοιπὸν θὰ γνωρισθοῦν μεταξύ τους οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι ἀπὸ ὅλα τὰ 

ἐπαγγέλματα καὶ ἀπὸ ὅλες τὶς ἐπιστῆμες. 

Τελικὰ ὁ διάβολος μὲ τὴν κακία του, χωρὶς νὰ τὸ θέλη, κάνει καλό: χωρίζει τὰ 

πρόβατα ἀπὸ τὰ γίδια. Θὰ χωρίσουν λοιπὸν τὰ πρόβατα ἀπὸ τὰ γίδια καὶ θὰ ζοῦν ὡς 

«μία ποίμνη, εἷς ποιμήν»1. Καὶ βλέπεις, ἄλλοτε στὰ χωριὰ εἶχαν τσομπάνο καὶ ὁ κάθε 

χωρικὸς  ἔδινε  τὰ  πρόβατα  ἢ  τὰ  γίδια  ποὺ  εἶχε,  ἄλλος  πέντε,  ἄλλος  δέκα,  καὶ 

βοσκοῦσαν  πρόβατα  καὶ  γίδια  μαζί,  γιατὶ  τὰ  γίδια  τότε  ἦταν  φρόνιμα  καὶ  δὲν 

χτυποῦσαν μὲ τὰ κέρατα τὰ πρόβατα. Τώρα τὰ γίδια ἀγρίεψαν καὶ χτυποῦν ἄσχημα 

τὰ πρόβατα  τοῦ Χριστοῦ.  Τὰ πρόβατα πάλι ψάχνουν  καλὸ βοσκὸ  καὶ  κοπάδι  μόνον 

ἀπὸ πρόβατα. Γιατὶ ἔτσι ποὺ ἔγινε ὁ κόσμος, εἶναι μόνο γιὰ ὅσους ζοῦν στὴν ἁμαρτία. 

Γι᾿ αὐτὸ θὰ χωρίζωνται οἱ ἄνθρωποι καὶ θὰ ξεχωρίσουν τὰ πρόβατα ἀπὸ τὰ ἐρίφια. 

Ὅσοι  θὰ θέλουν  νὰ  ζήσουν πνευματικὴ  ζωή,  σιγὰ‐σιγὰ  δὲν θὰ μποροῦν  νὰ  ζήσουν 

μέσα σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο· θὰ ψάχνουν νὰ βροῦν τοὺς ὁμοίους τους, ἀνθρώπους τοῦ 

Θεοῦ,  νὰ  βροῦν  Πνευματικό,  καὶ  θὰ  ἀπομακρυνθοῦν  ἀκόμη  περισσότερο  ἀπὸ  τὴν 

ἁμαρτία. Καὶ αὐτὸ τὸ καλὸ τὸ κάνει τώρα ὁ διάβολος μὲ τὴν κακία του, χωρὶς νὰ τὸ 

θέλη. Ἔτσι βλέπουμε, ὄχι μόνο στὶς πόλεις ἀλλὰ καὶ στὰ χωριά, ἄλλους νὰ τρέχουν 

στὰ νταούλια, στὰ μπουζούκια κ.λπ., νὰ ζοῦν ἀδιάφορα, καὶ ἄλλους νὰ τρέχουν στὶς 

ἀγρυπνίες,  στὶς  παρακλήσεις,  στὶς  πνευματικὲς  συγκεντρώσεις,  καὶ  οἱ  ἄνθρωποι 

αὐτοὶ νὰ εἶναι δεμένοι μεταξύ τους. 

Στὰ δύσκολα χρόνια δημιουργεῖται μιὰ ἀδελφοσύνη πολὺ δυνατή. Στὸν πόλεμο 

δυὸ χρόνια ζήσαμε μαζὶ οἱ στρατιῶτες στὴν διλοχία καὶ ἤμασταν περισσότερο δεμένοι 

καὶ ἀπὸ ἀδέλφια,  ἐπειδὴ ζήσαμε ὅλοι μαζὶ  τὶς  δυσκολίες,  τοὺς κινδύνους. Ἤμασταν 

τόσο συνδεδεμένοι, ποὺ ἔλεγε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον «ἀδελφό».Ἦταν κοσμικοὶ ἄνθρωποι, 

μὲ κοσμικὰ φρονήματα, καὶ ὅμως δὲν ἤθελε νὰ χωρισθῆ ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον. Οὔτε 

Εὐαγγέλιο  εἶχαν  διαβάσει  οὔτε  πνευματικὰ  βιβλία.  Εἶχαν  τὴν  ἁπλὴ  κοσμικὴ 

μόρφωση, μὲ τὴν καλὴ ἔννοια, ἀλλὰ εἶχαν τὸ μεγαλύτερο ἀπὸ ὅλα,  τὴν ἀγάπη,  τὴν 

ἀδελφοσύνη.  Τώρα  τελευταῖα πέθανε  ἕνας συστρατιώτης μας καὶ μαζεύτηκαν στὴν 

κηδεία του οἱ ἄλλοι ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη. Ἦρθε καὶ ἐδῶ πρὸ ἡμερῶν ἕνας συστρατιώτης 

μου νὰ μὲ δῆ. Πῶς μὲ ἀγκάλιασε! Δὲν μποροῦσα νὰ βγῶ ἀπὸ τὰ χέρια του. 

                                                 
1 Ἰω. 10, 16. 
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Τώρα πολεμᾶμε  μὲ  τὸν  διάβολο.  Γι᾿  αὐτὸ  κοιτάξτε  νὰ  ἀδελφωθῆτε  πιὸ  πολύ. 

Ἔτσι θὰ συμβαδίσουμε ὅλοι μαζὶ στὸν δρόμο ποὺ χαράξαμε, στὸ ἀπότομο μονοπάτι 

τῆς ἀνηφόρας γιὰ τὸν γλυκὺ Γολγοθᾶ. 

 

Ἡ πνευματικὴ συγγένεια 

 

 –  Γέροντα,  χθὲς  μᾶς  εἴπατε  ὅτι  ὅλους  τοὺς  ἀνθρώπους  ποὺ  εἴδατε  αὐτὲς  τὶς 

μέρες τοὺς νιώσατε ἀδέλφια· πῶς εἶναι ἡ πνευματικὴ συγγένεια; 

 –  Μὲ  ὅλους  τοὺς  ἀνθρώπους  εἴμαστε  κατὰ  σάρκα  ἀδέλφια.  Ὅλοι  εἴμαστε 

ἀδέλφια καὶ ὅλοι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ πιστοὶ εἴμαστε ἐπιπλέον κατὰ Χάριν παιδιὰ 

τοῦ Θεοῦ,  ἐξαγορασμένοι μὲ  τὸ θεϊκὸ Αἷμα  τοῦ Χριστοῦ μας.  Στὴν πνευματικὴ  ζωὴ 

κατὰ  σάρκα  συγγενεύουμε  ἀπὸ  τὸν  Ἀδὰμ  καὶ  κατὰ  πνεῦμα  ἀπὸ  τὸν  Χριστό.  Ὅσοι 

ζοῦν πνευματικὰ νιώθουν μεταξύ τους αὐτὴν τὴν πνευματικὴ συγγένεια. Σκέφτονται 

τὸ ἴδιο, ἐπιδιώκουν τὸ ἴδιο, ἔχουν τὸν ἴδιο σκοπό. Ἂν εἶχες λ.χ. μιὰ κατὰ σάρκα ἀδελφὴ 

ποὺ εἶχε τὸ πρόγραμμά της, ζοῦσε κοσμικὰ κ.λπ., δὲν θὰ ἔνιωθες καμμιὰ πνευματικὴ 

συγγένεια μὲ αὐτήν. 

 – Διαλύεται ποτὲ ἡ πνευματικὴ συγγένεια; 

 – Ὅταν πάψη ὁ ἕνας νὰ ζῆ πνευματικά, παύει νὰ συγγενεύη μὲ τὸν ἄλλον ποὺ 

ζῆ  πνευματικά. Μόνος  του  ἀποχωρίζεται·  δὲν  τὸν  ἀπομακρύνει  ὁ  ἄλλος. Ὅπως  καὶ 

ὅσο ζῆ κανεὶς κατὰ Θεόν, τόσο πλησιάζει στὸν Θεό· ὅσο ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν κατὰ 

Θεὸν ζωή, τόσο φεύγει μακριά Του. Δὲν τὸν διώχνει ὁ Θεός· ὁ ἄνθρωπος φεύγει μόνος 

του μακριὰ ἀπὸ  τὸν Θεό. Καὶ  ὅπως ἡ θεία Χάρις  εἶναι μία  δύναμη ποὺ  ἐνεργεῖ ἀπὸ 

μακριὰ καὶ μεταδίδεται στοὺς ἀνθρώπους,  ἔτσι καὶ ἡ πονηρὴ ἐνέργεια τοῦ διαβόλου 

εἶναι καὶ αὐτὴ μία δύναμη ποὺ ἐνεργεῖ ἀπὸ μακριὰ καὶ μεταδίδεται. Δύο ψυχὲς λ.χ. ἂν 

εἶναι σὲ πνευματικὴ κατάσταση καὶ σκέφτεται ἡ μία τὴν ἄλλη, ὑπάρχει μεταξύ τους 

μιὰ  ἐπαφὴ  πνευματικὴ  καὶ  μεταφέρει  ἡ  μία  στὴν  ἄλλη  μιὰ  δύναμη  θεϊκή.  Καὶ  δύο 

ψυχές,  ἂν  ζοῦν ἁμαρτωλὰ  καὶ  ἔχουν  κάποια  ἐπικοινωνία μεταξύ  τους,  δέχεται  ἀπὸ 

μακριὰ ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλη μιὰ δαιμονικὴ ἐπίδραση· πάει τηλεγράφημα ἀπὸ τὴν μία 

στὴν ἄλλη. 

 – Γέροντα, ὅταν ὑπάρχη τέτοια δαιμονικὴ ἐπικοινωνία σὲ δύο ἀνθρώπους, ἂν 

ἀλλάξη ὁ ἕνας πρὸς τὸ καλό, βοηθιέται ὁ ἄλλος; 

 –  Ναί,  δὲν  βρίσκει  ἀνταπόκριση,  γιατὶ  δὲν  σηκώνει  ὁ  ἄλλος  τό...  ἀκουστικό. 

Κόβεται  ἡ  γραμμὴ  καὶ  δὲν  ἔχει  πιὰ  ἐπικοινωνία. Ἔτσι  ἴσως προβληματισθῆ  καί,  ἂν 

θέλη, μπορεῖ νὰ βοηθηθῆ. 

–  Ὅταν  συναναστρεφώμαστε  ἕναν  ἄνθρωπο  ποὺ  ἔχει  πάθη,  καὶ  δὲν 

ἐπηρεαζώμαστε ἀπὸ τὰ πάθη του, ἐμεῖς ἐπιδροῦμε στὸν χαρακτήρα του; 

 – Ἐὰν ἔχουμε πνευματικὴ κατάσταση, ἁγιότητα, πολὺ ἐπιδροῦμε, γιατὶ ἐπιδρᾶ 

ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ βοηθιέται ὁ συνάνθρωπός μας. Ὅταν ἀνεχώμαστε τὸν ἀδελφό 

μας ἀπὸ ἀγάπη,  ἐκεῖνος  τὸ καταλαβαίνει. Ὅπως καὶ  ὅταν ὑπάρχη μέσα μας κακία, 

χωρὶς νὰ ἐκδηλώνεται, πάλι ἐκεῖνος τὴν καταλαβαίνει. Ὅ,τι ἔχει μιὰ ψυχή, αὐτὸ καὶ 

μεταδίδει.  Τὸ  πάθος  μεταδίδει  πάθος,  ὁ  θυμὸς  θυμό,  ἡ  ὀργὴ  ὀργή.  Ἐνῶ,  ὅταν  στὴν 

ψυχὴ ὑπάρχουν χαρίσματα, τὸ χάρισμα θὰ μεταδώση χάρισμα. 

 – Ὅταν δηλαδὴ κανεὶς συναναστρέφεται μὲ ἐναρέτους, βοηθιέται; 
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 – Καὶ βέβαια βοηθιέται. Ἂν πᾶς σὲ ἕνα κελλὶ ποὺ τὸ θυμιάζουν συνέχεια, ὅταν 

βγῆς,  θὰ  μυρίζης  θυμίαμα.  Ἂν  πᾶς  σὲ  ἕναν  στάβλο,  θὰ  πάρης  τὴν  μυρωδιὰ  τοῦ 

στάβλου. Ἂν πᾶς  σὲ  ἕνα  κοσμικὸ σπίτι,  θὰ μυρίζης  κοσμικὰ ἀρώματα,  ὅταν φύγης. 

Στὴν Κατοχὴ εἴχαμε πέντε στρέμματα πεπονιές, διάφορες ποικιλίες· τὶς ἀμερικάνικες 

τῆς Γεωργικῆς Σχολῆς, ποὺ ἔκαναν ἄσπρα πεπόνια τόοοσο μεγάλα καὶ πολὺ γλυκά, 

τὶς ἀργίτικες, ποὺ ἦταν οἱ ἐντόπιες κ.ἄ. Ἂν τυχὸν οἱ κολοκυθιὲς ἦταν κοντὰ σ᾿ αὐτὲς 

τὶς καλές, τὶς ἀμερικάνικες πεπονιές, ἔφευγε ἡ γλύκα ἀπὸ τὸ πεπόνι καὶ πήγαινε στὸ 

κολοκύθι. Τὸ κολοκύθι γινόταν πιὸ γλυκὸ καὶ τὸ πεπόνι πιὸ ἄνοστο. Αὐτὸ γίνεται μὲ 

τὴν ἐπικονίαση ποὺ κάνουν οἱ μέλισσες πηγαίνοντας ἀπὸ τὸ ἕνα ἄνθος στὸ ἄλλο. Ἂν 

δῆς πεπόνι μὲ ὀμφαλὸ μεγάλο, νὰ ξέρης ὅτι ἡ πεπονιὰ θὰ ἦταν κοντὰ σὲ κολοκυθιά. 

Ἂν τυχὸν εἶναι ἡ ἀργίτικη πεπονιὰ κοντὰ σὲ καλὴ πεπονιά, θὰ πάρη γλύκα ἀπὸ τὴν 

καλή.  Θὰ  χάση  γλύκα  ἡ  καλὴ  πεπονιά,  ἀλλὰ  τοὐλάχιστον  θὰ  πάη  ἡ  γλύκα  σὲ 

πεπονιά. Ἂν ὅμως ἡ κολοκυθιὰ εἶναι κοντὰ σὲ καλὴ πεπονιά, τὸ κολοκύθι θὰ γίνη πιὸ 

γλυκὸ καί, ἂν τὸ κάνης φαγητό, θὰ χρειάζεται ὕστερα ἕνα πλόχερο ἁλάτι. Χάνει  τὸ 

πεπόνι, ἀλλὰ δὲν ὠφελεῖ καὶ τὸ κολοκύθι. Ἐνῶ, ἂν εἶναι πεπόνι, χάνει βέβαια τὸ καλὸ 

πεπόνι, ἀλλὰ γίνεται τὸ ἄλλο πιὸ γλυκὸ πεπόνι. Θέλω νὰ πῶ, ἂν ἕνας Χριστιανὸς ποὺ 

δὲν εἶναι πολὺ προοδευμένος πάη κοντὰ σὲ ἕναν πνευματικὰ προοδευμένο ἄνθρωπο, 

μπορεῖ νὰ κουρασθῆ ὁ δεύτερος, νὰ ζημιωθῆ λίγο, ἀλλὰ ὠφελεῖται ὁ πρῶτος. Ἂν ὅμως 

ἕνας κοσμικὸς ἄνθρωπος, ποὺ δὲν πιστεύει, πάη κοντὰ σὲ ἕναν πνευματικὸ ἄνθρωπο, 

θὰ πάη χαμένος ὁ κόπος καὶ ὁ χρόνος ποὺ θὰ διαθέση ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος. Τὸ 

πολὺ‐πολὺ ὁ κοσμικὸς νὰ συγκινηθῆ ἀπὸ μερικὰ πνευματικὰ ποὺ θὰ τοῦ πῆ ὁ ἄλλος 

καὶ νὰ τὰ φιλοσοφήση κοσμικά· θὰ τὰ πάρη δηλαδὴ μὲ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα καὶ δὲν θὰ 

ὠφεληθῆ. Δηλαδὴ θὰ γίνη γλυκύτερο... κολοκύθι. 

 

Προσοχὴ στὴν συναναστροφὴ 

 

Στὸν  στρατό,  στὶς  Διαβιβάσεις,  εἴχαμε  πίνακα  ἀναγνωρίσεως  μὲ  μερικὰ 

συγκεκριμένα  χαρακτηριστικὰ  καὶ  καταλαβαίναμε  ποιός  σταθμὸς  ἦταν  δικός  μας, 

ποιός  ἦταν  ξένος·  ξέραμε  τοὺς  δικούς  μας  σταθμούς.  Γιὰ  ἕνα  διάστημα  ποὺ 

παρακολουθούσαμε  μαθήματα  στὶς  Διαβιβάσεις,  κάναμε  τὸν  ἐνδιάμεσο  καὶ 

προσπαθούσαμε  νὰ  κάνουμε  ἀναγνώριση.  Λέγαμε  στὸν  ἄλλον  «τί  εἶναι  αὐτό;»  ἢ 

«ἕνα»,  γιὰ  νὰ  δοῦμε  τί  θὰ  πῆ  ἐκεῖνος,  καὶ  ἔτσι  τὸν  πιάναμε.  Δηλαδή,  ὅταν  δὲν 

καταλαβαίναμε  σίγουρα ποιός  σταθμὸς  εἶναι,  δὲν  εἴχαμε  ἐμπιστοσύνη  καὶ  τὰκ–τὰκ 

προσπαθούσαμε  νὰ  κάνουμε  ἀναγνώριση.  Ἔτσι  καὶ  στὴν  πνευματικὴ  ζωή,  ὅταν 

βλέπουμε πὼς ἕνας «σταθμὸς»  εἶναι ξένος, πρέπει νὰ ποῦμε: «Ἔ,  τώρα μ᾿ αὐτὸν θὰ 

συνεργασθῶ;». Ἂν κανεὶς καταλαβαίνη ὅτι  ἕνας «σταθμὸς»  εἶναι ξένος καὶ θέλη νὰ 

συνεργασθῆ μ᾿ αὐτόν, εἶναι βαρύ. Πόσο μᾶλλον ὅταν γνωρίζη ὅτι ὁ σταθμὸς εἶναι ὄχι 

μόνον ξένος ἀλλὰ καὶ ἐχθρικός, καὶ πάη νὰ συνεργασθῆ μὲ τὸν ἐχθρό! Θέλω νὰ πῶ, 

ὅσον  ἀφορᾶ  στὶς  σχέσεις  μὲ  τοὺς  ἄλλους,  χρειάζεται  διάκριση  καὶ  προσοχή.  Τὸ  πιὸ 

σίγουρο εἶναι νὰ συμβουλεύεται ὁ καθένας τὸν Πνευματικό του. 

Ἀκόμη καὶ στὶς συζητήσεις πρέπει  κανεὶς  νὰ  εἶναι προσεκτικός,  γιατὶ μερικὲς 

φορὲς ἀρχίζει πνευματικὴ συζήτηση καὶ καταλήγει σὲ κουτσομπολιό. Καὶ δὲν φθάνει 

ποὺ  χάνει  τὴν ὥρα  του,  ἀλλὰ  χάνει  καὶ  τὴν  ψυχή  του  μὲ  τὴν  κατάκριση,  γιατὶ  δὲν 

ἔχουμε  δικαίωμα νὰ κρίνουμε  κανέναν,  οὔτε  καὶ  καταστάσεις. Ἐὰν μποροῦμε,  μετὰ 
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ἀπὸ  τὴν  συζήτηση  ποὺ  θὰ  κάνουμε  μὲ  πόνο,  νὰ  κοιτάξουμε  νὰ  βοηθήσουμε  μιὰ 

ἄσχημη κατάσταση. Οὔτε καὶ πεθαμένους πρέπει νὰ καταδικάζουμε,  γιατὶ οἱ ψυχὲς 

ὅλων τῶν ἀνθρώπων εὐτυχῶς εἶναι στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. 

Βλέπω  πόσες  φορὲς  χαλνάει  ὁ  λογισμὸς  πολλῶν  ἀνθρώπων  ἀπὸ  ἕναν 

ἀπρόσεκτο  λόγο.  Ἂν  ζητοῦσαν  φόρο  γιὰ  τὰ  λόγια  ποὺ  λέμε,  ξέρετε  πόσο  θὰ 

προσέχαμε; Ἂν ἔλεγαν «θὰ πῆς τόσα λόγια, θὰ πληρώσης τόσο», θὰ μετρούσαμε τὰ 

λόγια μας! Καὶ στὸ τηλέφωνο σκεφτόμαστε τί θὰ ποῦμε, πόσο θὰ μιλήσουμε, γιατὶ θὰ 

πληρώσουμε. Τώρα χάνεται πολὺς χρόνος σὲ λόγια. 

 – Γέροντα, στὴν Κλίμακα γράφει πὼς ἡ καταλαλιὰ εἶναι γέννημα τοῦ μίσους2. 

Τὸ ἁπλὸ κουτσομπολιὸ ὑπάρχει περίπτωση νὰ ἔχη μέσα ἀγάπη; 

 – Ναί,  ἂν  κανεὶς  ἀγαπάη πολὺ μιὰ ψυχὴ  καὶ  βλέπη  ὅτι  ἄλλοι  τὴν  ζηλεύουν, 

τότε μπορεῖ  νὰ πῆ καὶ  καμμιὰ κουβέντα  εἰς  βάρος  της,  γιὰ νὰ μὴν  τὴν  ζηλεύουν οἱ 

ἄλλοι. Πρέπει  ὅλα  νὰ  τὰ  ἐξετάζουμε. Μιὰ  βλαμμένη  ὅμως  ἢ πειραγμένη ψυχὴ ποὺ 

νομίζει ὅτι ἀδικεῖται καὶ γι᾿ αὐτὸ εἶναι λίγο πικραμένη ἢ ἀγανακτισμένη καὶ μὲ μιὰ 

ἀφορμὴ  ἐκδηλώνει  τὴν  ἀγανάκτησή  της,  μπορεῖ  νὰ  κάνη  τέτοια  ζημιὰ  στὶς  ἄλλες 

ψυχές,  ποὺ  οὔτε  διάβολος  δὲν  μπορεῖ  νὰ  κάνη.  Ὁ  Ἰούδας  ἀγανάκτησε  γιὰ  τὴν 

σπατάλη  τοῦ  μύρου  ποὺ  ἔχυσε  ἡ  Μυροφόρος  καὶ  εἶπε  ὅτι  τὸ  μύρο  μποροῦσε  νὰ 

πουληθῆ καὶ  τὰ χρήματα νὰ δοθοῦν στοὺς φτωχούς. Ἀπὸ  τὸν  Ἰούδα  ἐπηρεάσθηκαν 

καὶ  οἱ  ἄλλοι  Ἀπόστολοι  ποὺ  εἶχαν  Χάρη3.  Εἶδαν  ἐξωτερικὰ  σωστὸ  αὐτὸ  ποὺ  εἶπε 

ἐκεῖνος  καὶ  ἐπηρεάσθηκαν,  γιατὶ  δὲν  γνώριζαν  τὴν  φιλάργυρη  καρδιά  του.  Καὶ 

βλέπεις,  ὁ  Χριστὸς  εἶχε  δώσει  στὸν  Ἰούδα  ἀκόμη  καὶ  τὸ  ταμεῖο,  γιὰ  νὰ  χορτάση  τὸ 

πάθος του, καὶ ἐκεῖνος «τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν»4. 

 – Γέροντα, τί θέση πρέπει νὰ πάρη κανείς, ὅταν δυὸ ἄνθρωποι διαφωνοῦν καὶ 

ζητοῦν τὴν γνώμη του; 

 –  Ἂν  βρεθῆ  κανεὶς  μὲ  ἀνθρώπους  ποὺ  ἔχουν  προσωπικὰ  μεταξύ  τους,  εἶναι 

καλύτερα  τὴν  γνώμη  του  νὰ  τὴν  πῆ  παρουσίᾳ  καὶ  τῶν  δύο,  γιὰ  νὰ  μὴν  πάρη  ὁ 

καθένας  ἕναν  λόγο  του,  ὅπως  τὸν  συμφέρει,  καὶ  τὸν  χρησιμοποιήση  μετὰ  ὡς  βαρὺ 

πυροβολικὸ  –  ὅταν  ὁ  λόγος  του  ἔχη  βαρύτητα  –,  γιὰ  νὰ  χτυπήση  ἀλύπητα  τὸν 

ἀντίπαλό  του,  καὶ  τὸν  πάρουν  καὶ  ἐκεῖνον  τὰ  βλήματα  στὰ  καλὰ  καθούμενα. Ὅσο 

μπορεῖ,  νὰ  ἀποφεύγη  τέτοιου  εἴδους  ἀνθρώπους,  γιὰ  νὰ  ἔχη  τὴν  εἰρήνη  του  καὶ  νὰ 

μπορῆ νὰ εὔχεται γιὰ τὴν εἰρήνη αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων καὶ γενικὰ γιὰ τὴν εἰρήνη τοῦ 

κόσμου.  Ὅταν  δὲν  μπορῆ  νὰ  τοὺς  ἀποφύγη  τελείως  αὐτοὺς  τοὺς  σκανδαλοποιοὺς 

ἀνθρώπους,  νὰ  προσπαθῆ  τοὐλάχιστον  νὰ  ἀποφεύγη  τὰ  πολλὰ  λόγια,  γιὰ  νὰ  ἔχη 

λιγώτερα  σκάνδαλα.  Δὲν  ἔχει  σημασία,  ἐὰν  μερικοὶ  ἄνθρωποι  δὲν  ἔχουν  κακότητα 

ἀλλὰ  ἁπλὴ  ἐπιπολαιότητα,  διότι  καὶ  αὐτοὶ  μὲ  τὴν  ἐπιπολαιότητά  τους  πάλι 

δημιουργοῦν σκάνδαλα. 

 

Μητρικὴ ἀγάπη 

 

 –  Γέροντα,  οἱ  ἄνθρωποι  ποὺ  ἔχουν  ἀγάπη  μαζὶ  μὲ  μιὰ  διακριτικότητα  ἔχουν 

ψυχικὴ ἁγνότητα; 

                                                 
2 Βλ. Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ, Λόγος Ι´, παρ. α´, ἔκδ. «Ἀστήρ», Ἀθήνα 1970, σ. 76.   
3 Πρβ. Ματθ. 26, 6 κ.ἑ.· Μάρκ. 14, 3 κ.ἑ. καὶ Ἰω. 12, 3 κ.ἑ. 
4 Ἰω. 12, 6. 
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 –  Εἶναι πολλὲς περιπτώσεις. Μπορεῖ πολλὲς φορὲς νὰ  εἶναι  καὶ μιὰ  εὐγένεια 

κοσμική. Νά, μερικοὶ ἄνθρωποι  ἔχουν μιὰ καλωσύνη,  ἔχουν καὶ μιὰ  εὐγένεια,  ἀλλὰ 

αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἔχουν καὶ πνευματικὴ ἀρχοντιά, θυσία. Τὸ νὰ ὑπάρχουν καλὰ 

στοιχεῖα εἶναι ἄλλο θέμα. Αὐτὸς ποὺ ἔχει κοσμικὴ εὐγένεια καὶ ὑποκρίνεται μπορεῖ 

νὰ κάνη πολὺ κακό, γιατὶ ξεγελιέται ὁ ἄλλος, ἀνοίγει τὴν καρδιά του καὶ χαραμίζει 

τελικὰ  τὴν  εὐλάβειά  του  στὸν  κοσμικὸ  ἄνθρωπο,  ποὺ  δὲν  ξέρει  τί  θὰ  πῆ  εὐλάβεια. 

Εἶναι  σὰν  νὰ  δίνη  χρυσὲς  λίρες  σὲ  ἀνθρώπους  ποὺ  ξέρουν  μόνον  τὶς  μπρούντζινες 

δραχμές.  Ἀκόμη  πρέπει  νὰ  μὴ  χάνη  κανεὶς  τὴν  ὥρα  του  ἄσκοπα  νουθετώντας 

πνευματικὰ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀναπαύονται στὶς κοσμικὲς συζητήσεις καὶ στὸ νὰ 

ἐκφέρουν ἐγωιστικὰ γνῶμες. 

 –  Γέροντα,  ὅταν  κάποιος  ἔχη  ἕνα  πρόβλημα  καὶ  ἔρχεται  καὶ  τὸ  λέη  καὶ  τὸ 

ξαναλέη, τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ τὸ πρόβλημα ἔχει κάπως τακτοποιηθῆ, τί πρέπει νὰ 

κάνης; 

 – Τὴν πρώτη φορὰ δικαιολογεῖται νὰ πῆ–νὰ πῆ, νὰ καθήση ὧρες. Τότε πρέπει 

νὰ  τὸν  ἀκούσης.  Ἂν  δὲν  τὸν  ἀκούσης,  θὰ  νομίζη  ὅτι  τὸν  βαριέσαι  ἢ  ὅτι  δὲν  τὸν 

καταλαβαίνεις. Μετὰ ὅμως, ἂν συνεχίζη νὰ λέη τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, θὰ τοῦ πῆς: «Ὄχι 

ὅτι δὲν μπορῶ νὰ σὲ ἀκούσω, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σὲ βοηθάει ἐσένα. Ἐσὺ καὶ τὸ καλοκαίρι 

τὸ  κάνεις  χειμώνα.  Τώρα  εἶσαι  καλύτερα·  εἶναι  ἄνοιξη.  Σὲ  λίγο  θὰ  εἶναι  καλοκαίρι. 

Ἐσὺ  τὸ καλοκαίρι  σκέφτεσαι  τὰ κρύα  τοῦ χειμώνα καὶ πουντιάζεις». Μερικὲς φορὲς 

ὅμως  παρατηρεῖται  τὸ  ἑξῆς,  ἀκόμη  καὶ  στὶς  σχέσεις  τῶν  πνευματικῶν  ἀνθρώπων. 

Πάει νὰ πῆ ἕνας τὸν πόνο του σὲ κάποιον, καὶ αὐτὸς δὲν θέλει νὰ τὸν ἀκούση, γιὰ νὰ 

μὴ στερηθῆ  τὴν  χαρά  του. Μπορεῖ  νὰ προσποιηθῆ  ὅτι  εἶναι  βιαστικὸς  ἢ  νὰ ἀλλάξη 

κουβέντα, γιὰ νὰ ἔχη τὴν ἡσυχία του. Αὐτὸ εἶναι τελείως σατανικό. Σὰν νὰ πεθαίνη ὁ 

ἄλλος  δίπλα  μου  καὶ  ἐγὼ  νὰ  πηγαίνω  πιὸ  πέρα  καὶ  νὰ  τραγουδῶ.  Ποῦ  εἶναι  τὸ 

«κλαίειν  μετὰ  κλαιόντων»5;  Καὶ  μάλιστα,  ὅταν  πρόκειται  γιὰ  θέματα  σοβαρὰ 

ἐκκλησιαστικὰ  καὶ  ὡς  Χριστιανὸς  δὲν  συμμερίζεται  τὴν  ἀνησυχία  τοῦ  ἄλλου,  τότε 

αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος δὲν συμμετέχει στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. 

 – Ὅταν δὲν δικαιολογῶ τοὺς ἄλλους γιὰ μιὰ πράξη τους, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχω 

σκληρὴ καρδιά; 

 – Δὲν δικαιολογεῖς τοὺς ἄλλους καὶ δικαιολογεῖς τὸν ἑαυτό σου; Τότε μεθαύριο 

κι  ἐσένα  ὁ  Χριστὸς  δὲν  θὰ  σὲ  δικαιολογήση.  Μπορεῖ  σὲ  μιὰ  στιγμὴ  ἡ  καρδιὰ  τοῦ 

ἀνθρώπου νὰ γίνη σκληρὴ σὰν τὴν πέτρα, ἂν δὲν προσέξη, καὶ σὲ μιὰ στιγμὴ νὰ γίνη 

τρυφερή. Νὰ ἀποκτήσης μητρικὴ καρδιά. Εἶδες, ἡ μάνα ὅλα τὰ συγχωρεῖ καὶ καμμιὰ 

φορὰ κάνει πὼς δὲν βλέπει μερικὲς ἀταξίες. Νὰ κάνης ὑπομονὴ καὶ νὰ δικαιολογῆς, 

νὰ ἀνέχεσαι τοὺς ἄλλους, γιὰ νὰ σὲ ἀνέχεται καὶ σένα ὁ Χριστός. 

 – Γέροντα, ἡ καρδιὰ πῶς πλαταίνει; 

 – Ὅταν δικαιολογῆς πάντοτε τὶς ἀταξίες, τὶς ἀτέλειες, τὶς ἐλλείψεις τῶν ἄλλων 

καὶ σ᾿ αὐτὲς καθρεφτίζης τὸν ἑαυτό σου. Βέβαια ὁ πονηρὸς μπορεῖ νὰ φέρνη μερικὲς 

φορὲς λογισμοὺς γιὰ τοὺς ἄλλους, καὶ μάλιστα ὅταν ὑπάρχη καὶ κάποια αἰτία. Εἶναι 

ὅμως στὸ χέρι μας νὰ τοὺς δεχθοῦμε ἢ νὰ τοὺς διώξουμε. Ὅταν ἔρθουμε στὴν θέση 

τοῦ  ἄλλου,  θὰ  τὸν  δοῦμε μὲ  συμπάθεια  καὶ  θὰ  τὸν  δικαιολογήσουμε. Ἔπειτα,  ὅταν 

κάτι  δὲν  γίνεται  ἀπὸ  κακότητα  ἀλλὰ  ἀπὸ  ἐπιπολαιότητα,  πληροφορεῖ  καὶ  δὲν 

                                                 
5 Ρωμ. 12, 15. 
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δημιουργεῖ ἀντίδραση. Τὸ νὰ ὑπάρχουν ἀδυναμίες ἀνθρώπινες, αὐτὸ εἶναι φυσικὸ καὶ 

γενικὸ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ὅταν ὑπάρχη κακὴ διάθεση, αὐτὸ εἶναι κακό. 

 –  Ἂν  εἶναι  ἄσχημα  ὁ  ἄλλος  καὶ  ἐγὼ  εἶμαι  καλά,  μπορῶ  νὰ  ἐπιδράσω  στὸν 

ἄλλον;  

– Καὶ ἂν σοῦ τὸ παρουσιάζη ὁ πειρασμὸς ἔτσι; Ποῦ ξέρεις ἐσὺ ὅτι βρίσκεσαι σὲ 

καλύτερη  κατάσταση;  Ἀπὸ  τὴν  στιγμὴ  ποὺ  πιστεύω  ὅτι  εἶμαι  καλύτερος  ἀπὸ  τὸν 

ἄλλον καὶ τὸν λυπᾶμαι, πρέπει νὰ λυπᾶμαι τὸν ἑαυτό μου καὶ ὄχι τὸν ἄλλον. Ἀκόμη 

καὶ ὅταν κανεὶς βλέπη ὅτι πράγματι δὲν εἶναι καλὰ ὁ ἄλλος, πάλι τὸν δικαιολογεῖ καὶ 

τοῦ δίνει  ἐλαφρυντικά. Μόνο στὸν  ἑαυτό  του δὲν δίνει  ἐλαφρυντικὰ καὶ  τὸν βρίσκει 

χειρότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ πονάει γιὰ τὰ χάλια του. Ἀναγνωρίζει ὅτι δὲν ἔκανε 

τίποτε γιὰ ὅσα τοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς καὶ λέει: «Μὴ μὲ ὑπολογίζης ἐμένα, Θεέ μου· πέταξέ 

με  στὴν  ἄκρη.  Δὲν  ἔκανα  τίποτε,  βοήθησε  τὸν  ἄλλον».  Αὐτοὶ  ποὺ  προοδεύουν 

πραγματικά, δὲν αἰσθάνονται τὴν μεγάλη τους πρόοδο, παρὰ μόνο μεγάλη συντριβὴ 

καὶ ταπείνωση καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μαζὶ μὲ μία ἀνέκφραστη ἀγαλλίαση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ‐ Ἡ εὐλάβεια συγκινεῖ τὸν Θεὸ 

 

Τί εἶναι εὐλάβεια 

 

Γέροντα, τί εἶναι εὐλάβεια; 

   – Εὐλάβεια εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ συστολή, ἡ πνευματικὴ εὐαισθησία. Ὁ 

εὐλαβὴς μπορεῖ νὰ σφίγγεται, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ σφίξιμο στάζει μέλι στὴν καρδιά του· δὲν 

τοῦ  κάνει  μαρτυρικὴ  τὴν  ζωή,  ἀλλὰ  τὸν  εὐχαριστεῖ.  Οἱ  κινήσεις  του  εἶναι  λεπτές, 

προσεγμένες. Αἰσθάνεται ἔντονα τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, τῶν Ἀγγέλων, τῶν Ἁγίων. 

Νιώθει δίπλα του τὸν Φύλακα Ἄγγελο νὰ τὸν παρακολουθῆ. Ἔχει συνέχεια στὸν νοῦ 

του  ὅτι  τὸ  σῶμα  του  εἶναι  Ναὸς  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος1  καὶ  ζῆ  ἁπλά,  ἁγνὰ  καὶ 

ἁγιασμένα. Παντοῦ συμπεριφέρεται μὲ προσοχὴ καὶ συστολὴ καὶ νιώθει ζωντανὰ ὅλα 

τὰ ἱερά. Προσέχει λ.χ. νὰ μὴν εἶναι πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη του οἱ εἰκόνες. Δὲν βάζει ἐκεῖ 

ποὺ  κάθεται,  στὸν  καναπὲ  ἢ  στὴν  καρέκλα,  τὸ  Εὐαγγέλιο  ἢ  ἕνα πνευματικὸ  βιβλίο 

κ.λπ.  Ἂν  δῆ  μιὰ  εἰκόνα,  σκιρτᾶ  ἡ  καρδιά  του,  βουρκώνουν  τὰ  μάτια  του.  Ἀλλὰ  καὶ 

μόνον  τὸ  ὄνομα  τοῦ  Χριστοῦ  νὰ  δῆ  κάπου  γραμμένο,  τὸ  ἀσπάζεται  καὶ  αὐτὸ  μὲ 

εὐλάβεια  καὶ  γλυκαίνεται  ἐσωτερικὰ  ἡ  ψυχή  του.  Ἀκόμη  καὶ  ἕνα  κομματάκι  ἀπὸ 

ἐφημερίδα ἂν βρῆ κάτω πεταμένο ποὺ νὰ γράφη λ.χ. τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἢ μόνον 

«Ἱερὸς  Ναὸς  Ἁγίας  Τριάδος»,  σκύβει,  τὸ  μαζεύει,  τὸ  ἀσπάζεται  μὲ  εὐλάβεια  καὶ 

στενοχωριέται ποὺ ἦταν πεταμένο. 

 – Γέροντα, ἄλλο εἶναι ἡ εὐσέβεια καὶ ἄλλο ἡ εὐλάβεια; 

 – Ἡ εὐσέβεια2 εἶναι κολώνια, ἐνῶ ἡ εὐλάβεια εἶναι θυμίαμα. Ἡ εὐλάβεια εἶναι 

ἡ μεγαλύτερη ἀρετὴ γιὰ μένα, γιατὶ ὁ εὐλαβὴς προσελκύει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, γίνεται 

δέκτης  τῆς  Χάριτος,  καὶ  φυσιολογικὰ  παραμένει  ἡ  Χάρις  τοῦ  Θεοῦ  μαζί  του.  Τὸν 

προδίδει μετὰ ἡ θεία Χάρις, καὶ ὅλοι τὸν εὐλαβοῦνται, τὸν συμπαθοῦν, ἐνῶ τὸν ἀναιδῆ 

τὸν ἀπεχθάνονται μικροὶ–μεγάλοι. 

Ἐσεῖς οἱ γυναῖκες πρέπει νὰ ἔχετε περισσότερη εὐλάβεια ἀπὸ τοὺς ἄνδρες. Ἡ 

γυναίκα ἀπὸ τὴν φύση της ἐπιβάλλεται νὰ ἔχη εὐλάβεια. Οἱ ἄνδρες, ὅταν δὲν ἔχουν 

εὐλάβεια, ἔχουν ἁπλῶς μιὰ ἀδιαφορία. Οἱ γυναῖκες ὅμως, ἅμα χάσουν τὴν εὐλάβεια, 

κάνουν χονδρὰ πράγματα. Μοῦ ἔλεγε ἕνας: «Ὅταν πῆγα προσκύνημα μὲ τὴν γυναίκα 

μου στοὺς Ἁγίους Τόπους,  πῆγα καὶ  στὸν  Ἰορδάνη νὰ βαπτισθῶ,  καὶ αὐτὴ καθόταν 

καὶ ἔπλενε τὰ πόδια της! ʺΒρέ, τί κάνεις αὐτοῦ; τῆς εἶπα, γιὰ νὰ πλύνης τὰ πόδια σου 

ἦρθες στὸν Ἰορδάνη ποταμό;ʺ. Νευρίασα, τὴν ἔβρισα!». Ἐκείνη φαίνεται ἦταν τελείως 

ἀδιάφορη, δὲν καταλάβαινε, ἐνῶ αὐτὸς ὁ καημένος εἶχε πολλὴ εὐλάβεια.  

 

Ἡ εὐλάβεια μεταδίδεται 

 

 – Γέροντα, πῶς θὰ ἀποκτήσω εὐλάβεια; 

 –  Οἱ  Πατέρες  λένε  ὅτι,  γιὰ  νὰ  ἀποκτήσης  εὐλάβεια,  πρέπει  νὰ  ζῆς  ἢ  νὰ 

συναναστρέφεσαι  μὲ  ἀνθρώπους  ποὺ  ἔχουν  εὐλάβεια  καὶ  νὰ  παρατηρῆς  πῶς 

                                                 
1 Βλ. Α´ Κορ. 3, 16 καὶ 6, 19. 
2  Μὲ  τὸν  ὅρο  εὐσέβεια  ὁ  Γέροντας  ἀναφέρεται  στὴν  τήρηση  ἐξωτερικῶν  τύπων 

εὐλαβείας, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν ἀντίκρισμα ἐσωτερικό. 
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συμπεριφέρονται.  Ὁ  Μέγας  Παΐσιος,  ὅταν  τὸν  ρώτησε  κάποιος  «πῶς  μπορῶ  νὰ 

ἀποκτήσω  φόβο  Θεοῦ»,  τοῦ  ἀπάντησε:  «Νὰ  συναναστρέφεσαι  μὲ  ἀνθρώπους  ποὺ 

ἀγαποῦν τὸν Θεὸ καὶ ἔχουν φόβο Θεοῦ, γιὰ νὰ ἀποκτήσης καὶ ἐσὺ θεῖο φόβο»3. Αὐτὸ 

βέβαια δὲν σημαίνει ὅτι θὰ κάνης ἐξωτερικὰ ὅ,τι βλέπεις νὰ κάνουν ἐκεῖνοι, χωρὶς νὰ 

τὸ  νιώθης  ἐσὺ  ἐσωτερικά,  γιατὶ  αὐτὸ  δὲν  εἶναι  εὐλάβεια  ἀλλὰ  ψευτοευλάβεια.  Τὸ 

ψεύτικο  εἶναι  ἀποκρουστικό.  Ἡ  εὐλάβεια  εἶναι  Χάρις  ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  μέσα  στὸν 

ἄνθρωπο. Ὅ,τι κάνει ὁ εὐλαβὴς τὸ κάνει, γιατὶ ἔτσι τὸ νιώθει μέσα του. Βέβαια μέσα 

μας  ὑπάρχει  φυσικὴ  ἡ  εὐλάβεια,  ἀλλά,  ἂν  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  τὴν  καλλιεργήση,  τὸ 

ταγκαλάκι  τὸν  ρίχνει  μὲ  τὴν  λήθη  στὴν  ἀναισθησία  καὶ  στὴν  ἀνευλάβεια.  Μὲ  τὴν 

συμπεριφορὰ ὅμως τοῦ εὐλαβοῦς, ξυπνᾶ πάλι μέσα του ἡ εὐλάβεια. 

 – Γιατί, Γέροντα, οἱ Πατέρες μόνο γιὰ τὴν εὐλάβεια λένε πώς, ἂν θέλης νὰ τὴν 

ἀποκτήσης, νὰ συναναστραφῆς μὲ εὐλαβῆ; Γιατί δὲν λένε τὸ ἴδιο καὶ γιὰ ἄλλη ἀρετή; 

 –  Γιατὶ  ἡ  εὐλάβεια  μεταδίδεται.  Οἱ  κινήσεις,  ἡ  συμπεριφορὰ  τοῦ  εὐλαβοῦς, 

μεταδίδονται  σὰν  τὸ  ἄρωμα,  ὅταν  φυσικὰ  ὑπάρχη  στὸν  ἄλλον  καλὴ  διάθεση  καὶ 

ταπείνωση. Καὶ νὰ σοῦ πῶ, ἂν κανεὶς δὲν ἔχη εὐλάβεια,  δὲν ἔχει τίποτε. Ὁ εὐλαβὴς 

ὅ,τι εἶναι  ἱερὸ τὸ βλέπει καθαρά, ὅπως εἶναι στὴν πραγματικότητα,  ἔστω καὶ ἂν δὲν 

εἶναι  μορφωμένος.  Δὲν  θὰ  κάνη  λ.χ.  λάθος  γιὰ  ὁτιδήποτε  ἔχει  σχέση  μὲ  τὰ  θεῖα 

νοήματα. Εἶναι ὅπως τὸ παιδάκι ποὺ δὲν βάζει κακὸ λογισμὸ γιὰ τὸν πατέρα του καὶ 

τὴν μητέρα  του,  γιατὶ  τοὺς  ἀγαπάει  καὶ  τοὺς  σέβεται,  καὶ  βλέπει  καλὰ  καὶ  καθαρὰ 

ὅλα ὅσα κάνουν οἱ γονεῖς του. Πόσο μᾶλλον ἐδῶ ποὺ πρόκειται γιὰ τὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος 

μὲ τίποτε δὲν συγκρίνεται καὶ σὲ ὅλα εἶναι τέλειος! Ὅποιος δὲν ἔχει εὐλάβεια πέφτει 

σὲ λάθη, σὲ πλάνες ὡς πρὸς τὸ δόγμα. Βλέπω τί λάθη κάνουν ὅσοι δὲν ἔχουν εὐλάβεια 

καὶ γράφουν ἑρμηνεῖες ἢ σχόλια σὲ ἱερὰ κείμενα κ.λπ.  

Ὅλα  τὰ  πνευματικὰ  πράγματα  χρειάζονται  εὐλάβεια  καὶ  καρδιά.  Ὅταν  ὅλα 

ξεκινοῦν ἀπὸ εὐλάβεια, ὅλα εἶναι ἁγιασμένα. Εἰδικά, γιὰ νὰ γράψη κανεὶς Ἀκολουθία 

σὲ Ἅγιο, πρέπει νὰ ἀγαπάη τὸν Ἅγιο, νὰ τὸν εὐλαβῆται, ὁπότε αὐτὸ ποὺ θὰ γράψη, θὰ 

βγαίνη  ἀπὸ  τὴν  καρδιά  του  καὶ  θὰ  ἀποπνέη  εὐλάβεια.  Ὅταν  κανεὶς  φθάση  σὲ 

κατάσταση θείου ἔρωτος, θείας τρέλλας, βγαίνουν μόνοι τους οἱ στίχοι ἀπὸ μέσα του.  

 – Τί ἄλλο, Γέροντα, βοηθάει τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀποκτήση εὐλάβεια; 

 – Τὸ νὰ μελετάη μὲ τὸν νοῦ του καθετὶ ἱερὸ καὶ νὰ ἐμβαθύνη σ᾿ αὐτό, ἀλλὰ καὶ 

τὸ νὰ ἀξιοποιῆ τὶς εὐκαιρίες ποὺ τοῦ δίνονται· αὐτὰ ξυπνοῦν σιγὰ‐σιγὰ μέσα του τὴν 

εὐλάβεια. Ὅταν π.χ.  μοῦ  δίνεται  ἡ  εὐκαιρία  νὰ περάσω ἀπὸ  ἕναν Ναὸ  καὶ  νὰ  μπῶ 

λίγο μέσα νὰ προσευχηθῶ καὶ δὲν τὸ κάνω, στεροῦμαι τὴν Χάρη. Ἂν θέλω νὰ περάσω, 

ἀλλὰ ἐμποδίζωμαι ἀπὸ κάτι καὶ δὲν περνῶ, τότε δὲν στεροῦμαι τὴν Χάρη, διότι ὁ Θεὸς 

βλέπει τὴν ἀγαθή μου πρόθεση. Ἐπίσης πολὺ βοηθάει νὰ ἀποκτήσουμε εὐλάβεια τὸ 

νὰ  γνωρίσουμε  τοὺς  Ἁγίους  τοῦ  τόπου  μας,  τῆς  πατρίδας  μας,  γιὰ  νὰ  τοὺς 

ἀγαπήσουμε καὶ νὰ συνδεθοῦμε μαζί τους. Ὁ Θεὸς χαίρεται, ὅταν εὐλαβούμαστε καὶ 

ἀγαποῦμε  τοὺς Ἁγίους. Καὶ  ὅταν  ἔχουμε  εὐλάβεια στοὺς Ἁγίους, πόσο περισσότερη 

θὰ ἔχουμε στὸν Θεό! 

 – Γέροντα, τί βοηθάει νὰ κινῆται κανεὶς μέσα στὸν Ναὸ μὲ εὐλάβεια; 

 – Ὅταν ξεκινᾶς γιὰ τὸν Ναό, νὰ λὲς μὲ τὸν λογισμό σου: «Ποῦ πηγαίνω; Τώρα 

μπαίνω στὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ. Τί κάνω; Προσκυνῶ τὶς εἰκόνες, τὸν Θεό». Ἀπὸ τὸ κελλί 

                                                 
3 Βλ. Τὸ Γεροντικόν, Ἀββᾶς Ποιμὴν ξε´, σ. 91. 
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σου ἢ ἀπὸ τὸ διακόνημά σου πηγαίνεις στὸν Ναό. Ἀπὸ τὸν Ναὸ νὰ πᾶς στὸν Οὐρανὸ 

καὶ πιὸ ἐκεῖ ἀκόμη, στὸν Θεό. 

 – Πῶς γίνεται αὐτό; 

 – Ὁ Ναὸς  εἶναι  τὸ «σπίτι»  τοῦ Θεοῦ. Καὶ  τὸ  δικό μας πραγματικὸ σπίτι  εἶναι 

στὸν  Παράδεισο.  Ἐδῶ  ψάλλουν  οἱ  ἀδελφές.  Ἐκεῖ  οἱ  Ἄγγελοι,  οἱ  Ἅγιοι...  Ἄν,  ὅταν 

πηγαίνουμε  σὲ  ἕνα  κοσμικὸ  σπίτι,  χτυπᾶμε  τὴν  πόρτα,  σκουπίζουμε  τὰ  πόδια, 

καθώμαστε  συνεσταλμένα,  τότε  μέσα  στὸν  Οἶκο  τοῦ  Θεοῦ,  ὅπου  θυσιάζεται  ὁ 

Χριστός, τί πρέπει νὰ κάνουμε; Μὲ μία σταγόνα θεϊκοῦ Αἵματος μᾶς ἐξαγόρασε ἀπὸ 

τὴν ἁμαρτία καὶ στὴν συνέχεια μᾶς νοσηλεύει μὲ κιλὰ Αἵματος καὶ μᾶς τρέφει μὲ τὸ 

πανάγιο  Σῶμα  Του.  Ὅλα  λοιπὸν  αὐτὰ  τὰ  φρικτὰ  καὶ  θεῖα  γεγονότα,  ὅταν  τὰ 

φέρνουμε στὴν μνήμη μας, μᾶς βοηθοῦν νὰ κινούμαστε μὲ εὐλάβεια μέσα στὸν Ναό. 

Ἀλλὰ βλέπω στὴν Θεία Λειτουργία,  ἀκόμη  καὶ  ὅταν  ὁ  ἱερέας  λέη  «Ἄνω σχῶμεν  τὰς 

καρδίας» καὶ λέμε «Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον», λίγοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὸν νοῦ τους 

πρὸς τὸν Κύριο! Γι᾿ αὐτὸ καλύτερα νὰ λέμε νοερῶς «νὰ ἔχουμε τὶς καρδιές μας πρὸς 

τὸν  Κύριον»,  γιατὶ  ὁ  νοῦς  μας  καὶ  ἡ  καρδιά  μας  εἶναι  ὅλο  πρὸς  τὰ  κάτω.  Λέμε  καὶ 

ψέματα, γιατὶ λέμε «ἔχομεν», ἀλλὰ δὲν ἔχουμε ἐκεῖ τὸν νοῦ μας. Βέβαια, ἐὰν ἔχουμε 

τὴν καρδιά μας πρὸς τὰ «ἄνω», ὅλα θὰ πᾶνε πρὸς τὰ «ἄνω». 

 – Γέροντα, τί βοηθάει νὰ ψάλλη κανεὶς κατανυκτικά; 

 – Νὰ ἔχη τὸν νοῦ του στὰ θεῖα νοήματα καὶ νὰ ἔχη εὐλάβεια· νὰ μὴν πιάνη τὰ 

θεῖα νοήματα λογοτεχνικά, ἀλλὰ μὲ τὴν καρδιά. Ἄλλο ἡ εὐλάβεια καὶ ἄλλο ἡ τέχνη, ἡ 

ἐπιστήμη  τῆς  ψαλτικῆς.  Ἡ  τέχνη  χωρὶς  εὐλάβεια  εἶναι...  μπογιές.  Ὅταν  ὁ  ψάλτης 

ψάλλη  μὲ  εὐλάβεια,  ξεχειλίζει  ἀπὸ  τὴν  καρδιά  του  ἡ  ψαλμωδία,  καὶ  ψάλλει 

κατανυκτικά.  Ὅταν  ἐσωτερικὰ  εἶναι  σὲ  καλὴ  πνευματικὴ  κατάσταση  ὁ  ἄνθρωπος, 

ὅλα  πᾶνε  καλά.  Γι᾿  αὐτὸ  πρέπει  νὰ  εἶναι  τακτοποιημένος  κανεὶς  ἐσωτερικὰ  καὶ  νὰ 

ψάλλη  μὲ  τὴν  καρδιά  του,  μὲ  εὐλάβεια,  γιὰ  νὰ  ψάλλη  καὶ  κατανυκτικά.  Ἂν  ἔχη 

ἀριστεροὺς λογισμούς, τί ψαλτικὴ θὰ κάνη; Δὲν μπορεῖ νὰ ψάλη μὲ τὴν καρδιά. Γιατί 

λέει  ἡ  Γραφὴ  «Εὐθυμεῖ  τις;  ψαλλέτω»4;  Ὁ Ἅγιος  Ἰωάννης  ὁ  Κουκουζέλης,  ὅταν  μιὰ 

φορὰ  ἔψαλλε,  ἐνῶ  βοσκοῦσε  τοὺς  τράγους,  οἱ  τράγοι  σηκώθηκαν  καὶ  στάθηκαν 

ὄρθιοι. Ἀπὸ αὐτὸ κατάλαβαν ὅτι ἦταν ὁ Κουκουζέλης, ὁ ψάλτης τῆς αὐτοκρατορικῆς 

αὐλῆς.  Ὅ,τι  κάνετε,  νὰ  τὸ  κάνετε  μὲ  τὴν  καρδιά  σας,  γιὰ  τὸν  Χριστό.  Καὶ  στὰ 

κεντήματα ποὺ κάνετε,  νὰ βάζετε  εὐλάβεια,  γιατὶ μπαίνουν πάνω στὰ ἅγια,  ἀκόμη 

καὶ αὐτὰ ποὺ κάνετε γιὰ τὸ κατζίο5. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι εὐλαβής, ἡ ψυχική του 

ὀμορφιὰ  φαίνεται  σὲ  ὅ,τι  κάνει·  καὶ  στὸ  διάβασμα  καὶ  στὸ  ψάλσιμο,  καὶ  στὰ  λάθη 

ἀκόμη. 

 – Στὰ λάθη; 

 – Ναί, βλέπεις ὅτι καὶ τὰ λάθη ποὺ κάνει ἔχουν μιὰ εὐλάβεια, μιὰ συστολή. 

 

                                                 
4 Ἰακ. 5, 13. 
5  Μεγάλο  θυμιατὸ  μὲ  τὸ  ὁποῖο  θυμιάζει  ὁ  ἐκκλησιαστικὸς  –  δηλαδὴ  ὁ  μοναχὸς  ποὺ 

διακονεῖ  στὸν Ναὸ  –  σὲ  ὁρισμένα  σημεῖα  τῶν Ἀκολουθιῶν  ἔχοντας  ριγμένο  στὸν  δεξιό  του 

ὦμο  κεντημένο  κάλυμμα.  Πάνω  ἀπὸ  τὴν  χειρολαβὴ  ὑπάρχει  τὸ  κοίλωμα,  ὅπου  μπαίνει  ἡ 

καρβουνόσκονη  καὶ  τὸ  θυμίαμα,  καὶ  στὸ  ἄκρο  τοῦ  θυμιατοῦ  κρέμονται  οἱ  κωδωνίσκοι  ποὺ 

ἠχοῦν ρυθμικὰ κατὰ τὴν θυμίαση. 
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Εὐλάβεια ἐξωτερικὴ 

 

Ἐκεῖνος  ποὺ  ἔχει  πολλὴ  πίστη  καὶ  ἀληθινὴ  εὐλάβεια  τρέφεται  ἀπὸ  κάτι 

ἀνώτερο, πνευματικό, ποὺ δὲν περιγράφεται. Ὑπάρχουν ὅμως μερικοὶ ποὺ ἔχουν μιὰ 

ξερὴ ἐξωτερικὴ εὐλάβεια. Λένε ξερά: «Τώρα, ἀφοῦ μπαίνω στὴν Ἐκκλησία, πρέπει νὰ 

καθήσω προσεκτικά, δὲν πρέπει νὰ κουνηθῶ, πρέπει νὰ σκύψω τὸ κεφάλι, ἔτσι πρέπει 

νὰ κάνω τὸν σταυρό μου!». Ἄλλοι μπορεῖ νὰ κλονίζωνται στὸ θέμα τῆς πίστεως, καὶ 

ὅμως σὲ ὁλόκληρη ἀγρυπνία νὰ στέκωνται ὄρθιοι. 

 – Ἔχουν, Γέροντα, ἀνησυχία γιὰ κάτι, ψάχνουν κάτι, γι᾿ αὐτὸ τὸ κάνουν; 

 – Κάτι θὰ  ἔχουν μέσα τους. Καλὰ εἶναι αὐτά,  ἀλλὰ νὰ  τὰ αἰσθάνεται κανεὶς 

καὶ ἀπὸ μέσα του, νὰ μὴ γίνωνται μόνον ἐξωτερικά. Ἄλλο εἶναι νὰ βγάζης τὸν σκοῦφο 

σου,  ὅταν  μπαίνης  στὴν  Ἐκκλησία,  ἀπὸ  εὐλάβεια,  καὶ  ἄλλο  νὰ  τὸν  βγάζης,  ἐπειδὴ 

θέλεις  νὰ  δροσισθῆ  τὸ  κεφάλι  σου.  Ἡ  εὐλάβεια  φαίνεται  ἀπὸ  τὸν  τρόπο  ποὺ 

κοινωνᾶμε, ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ παίρνουμε ἀντίδωρο κ.λπ. 

 –  Γέροντα,  μπορεῖ  κανεὶς  νὰ πειραχθῆ ἀπὸ  τὴν  ἐκδήλωση  τῆς  εὐλαβείας  τοῦ 

ἄλλου; 

 – Νὰ σοῦ πῶ, ὅταν κάνη κανεὶς μεγάλο σταυρό, ἀλλὰ τὸν κάνη ἁπλά, ταπεινά, 

δὲν  πειράζει  τὸν  ἄλλον.  Ἀλλά,  ὅταν  κοιτάη  ἂν  τὸν  βλέπουν  οἱ  ἄλλοι  καὶ  κάνη 

συνέχεια σταυρούς, τότε θὰ ἀρχίσουν νὰ τὸν κοροϊδεύουν. Ἤ, ὅταν περνάη ἔξω ἀπὸ 

ἕναν Ναὸ καὶ κοιτάη ἂν ἔχη κόσμο, ἢ κάνη καί... ὑπομονὴ νὰ μαζευθῆ λίγος κόσμος, 

καὶ τότε ἀρχίζη νὰ κάνη σταυροὺς καὶ μετάνοιες, γιὰ νὰ τὸν δοῦν, ἔχουν δίκιο νὰ τὸν 

κοροϊδεύουν. Βλέπεις,  τὸ κοσμικὸ πνεῦμα ἀποδοκιμάζεται. Ἡ πραγματικὴ εὐλάβεια, 

ὅταν  ὑπάρχη,  φαίνεται.  Τὸ  «εὐσχημόνως»6  γίνεται  «ἀσχημόνως»  χωρὶς  πραγματικὴ 

εὐλάβεια. 

 

«Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ»7 

 

Ὅταν  ὁ  κόσμος  σᾶς  δίνη  ροῦχα  ἀπὸ  ἀρρώστους  νὰ  βάλετε  πάνω  στὰ  ἅγια 

Λείψανα,  γιὰ  νὰ  ἁγιασθοῦν,  νὰ  προσέχετε  νὰ  εἶναι  μόνο  φανελίτσες,  ὄχι  ἄλλα 

ἐσώρουχα. Δὲν κάνει· εἶναι ἀνευλάβεια. Ὁ ἥλιος φυσικὰ δὲν μολύνεται, οὔτε ὁ Θεὸς 

μολύνεται· ἐμεῖς δαιμονιζόμαστε μὲ τὴν ἀνευλάβεια. 

Παλιὰ οἱ ἄνθρωποι, ὅταν ἀρρώσταιναν, ἔπαιρναν λαδάκι ἀπὸ τὸ κανδήλι τους, 

ἀλείφονταν  καὶ  γίνονταν  καλά.  Τώρα  τὸ  κανδήλι  τὸ  ἔχουν  τυπικά,  μόνο  γιὰ  νὰ 

φωτίζη,  καὶ  τὸ  λάδι,  ὅταν  πλένουν  τὸ  κανδήλι,  τὸ  ρίχνουν  στὸν  νεροχύτη.  Κάποτε 

πῆγα σὲ  ἕνα σπίτι καὶ  εἶδα τὴν νοικοκυρὰ νὰ πλένη τὸ κανδήλι  της στὸν νεροχύτη. 

«Ποῦ πᾶνε τὰ νερά;», τὴν ρώτησα. «Στὴν ἀποχέτευση», μοῦ λέει. «Μὰ καλά, τῆς λέω, 

ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος παίρνεις λαδάκι ἀπὸ τὸ κανδήλι καὶ σταυρώνεις τὸ παιδί σου, ὅταν 

εἶναι ἄρρωστο, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο ὅλο τὸ λάδι τῆς κούπας πάει στὴν ἀποχέτευση; Πῶς 

τὸ δικαιολογεῖς αὐτό; Πῶς νὰ ἔρθη ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὸ σπίτι σου;». Στὰ σημερινὰ 

σπίτια ἕνα ἱερὸ πράγμα, π.χ. τὸ χαρτάκι ποὺ τύλιξες τὸ ἀντίδωρο, δὲν ἔχεις ποῦ νὰ τὸ 

ρίξης.  Θυμᾶμαι,  στὸ  σπίτι  μας  ἀκόμη  καὶ  τὰ  νερὰ  ποὺ  πλέναμε  τὰ  πιάτα  δὲν 

πήγαιναν στὴν ἀποχέτευση· πήγαιναν ἀλλοῦ, γιατὶ καὶ τὰ ψίχουλα εἶναι  ἱερά, ἀφοῦ 

                                                 
6 Ρωμ. 13, 13· Α´ Κορ. 14, 40 καὶ Α´ Θεσ. 4, 12.  
7 Ματθ. 7, 6. 
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κάνουμε προσευχὴ πρὶν καὶ μετὰ τὸ φαγητό. Ὅλα αὐτὰ ἔχουν λείψει σήμερα, γι᾿ αὐτὸ 

ἔλειψε καὶ ἡ θεία Χάρις καὶ δαιμονίζονται οἱ ἄνθρωποι. 

Ὅσο μποροῦμε, νὰ προσέχουμε σὲ ὅλα. Μετὰ τὴν Θεία Κοινωνία ἢ τὸ ἀντίδωρο 

ἢ τὸ Εὐχέλαιο, καλὸ εἶναι νὰ σκουπίζουμε τὰ χέρια μας μὲ λίγο βαμβάκι βρεγμένο μὲ 

οἰνόπνευμα καὶ νὰ καῖμε τὸ βαμβάκι. Ὅταν σκουπίζουμε τὸ Ἱερό, ὅσα μαζεύουμε νὰ 

τὰ ρίχνουμε στὴν θάλασσα ἢ νὰ τὰ καῖμε σὲ ἕναν καθαρὸ τόπο, γιατὶ μπορεῖ νὰ ἔπεσε 

ἀντίδωρο  ἢ  μαργαρίτης.  Φυσικά,  ἂν  πέση  κάτω  ἕνας  μαργαρίτης,  ὁ  Χριστὸς  δὲν  θὰ 

καθήση νὰ πατηθῆ, ἀλλὰ φεύγει ἡ Χάρις ἀπὸ ἐμᾶς. Στὸ ἐξωτερικό, στοὺς Ναοὺς δὲν 

ἔχουν  οὔτε  χωνευτήρια.  Τὰ  νερὰ  τῆς  Προσκομιδῆς  πᾶνε  μὲ  τὰ  ὄμβρια.  «Μᾶς 

ἀπαγορεύουν, λένε, νὰ ἔχουμε χωνευτήρια, ἐπειδὴ δημιουργοῦνται μικρόβια». Ὅλοι οἱ 

ἄνθρωποι ἔχουν γεμίσει σωματικὰ καὶ πνευματικὰ μικρόβια καί, ἂν στάξη λίγο μύρο 

στὸ  κεφάλι,  σοῦ  λένε  «θὰ  δημιουργηθοῦν  μικρόβια»!  Πῶς  νὰ  ἔρθη  ἡ  εὐλογία  τοῦ 

Θεοῦ;  Ὁ  δαιμονισμὸς  στὸν  κόσμο  ἀπὸ  ἐδῶ  ξεκινάει.  Εὐτυχῶς  ὑπάρχουν  μερικὲς 

εὐλαβεῖς γυναῖκες, νέες καὶ ἡλικιωμένες, καὶ ἔτσι στηρίζεται ὁ κόσμος. 

 –  Γέροντα,  μιὰ  κυρία  ζήτησε  νὰ  τῆς  ἁγιογραφήσουμε  μιὰ  εἰκόνα  τοῦ  Ἁγίου 

Ἀρσενίου, γιὰ νὰ τὴν βάλη στὸ σαλόνι της. 

 – Ἐκεῖ θὰ ἔχη μόνον εἰκόνες; Δὲν θὰ ἔχη καὶ ἄλλα κάδρα, φωτογραφίες κ.λπ.; 

Ὕστερα δὲν θὰ καπνίζουν ἐκεῖ μέσα; Ἂς τὴν ἔχη καλύτερα σὲ ἕνα ἄλλο δωμάτιο μὲ 

τὶς ἄλλες εἰκόνες σὲ ἕνα εἰκονοστάσι καὶ ἐκεῖ νὰ προσεύχεται. Σὲ ἕνα σπίτι ποὺ πῆγα 

μιὰ φορὰ  τὸ  εἰκονοστάσι  τὸ  εἶχαν βάλει  κάτω ἀπὸ  τὴν σκάλα,  ἐνῶ  εἶχαν  ἕνα σωρὸ 

χώρους. Σὲ  ἕνα ἄλλο πάλι ἡ νοικοκυρὰ εἶχε κάνει  τὸ  εἰκονοστάσι  της μπροστὰ ἀπὸ 

τὴν  σωλήνα  τῆς  ἀποχετεύσεως.  «Καλά,  πῶς  σκέφθηκες  καὶ  ἔβαλες  τὸ  εἰκονοστάσι 

σου σ᾿ αὐτὴν τὴν θέση;», τὴν ρώτησα. «Ἐδῶ μὲ ἀναπαύει», μοῦ λέει. Καὶ δὲν ἦταν νὰ 

πῆς  ἀνατολικὸ  τὸ  μέρος,  ἀλλὰ  βορεινό!    Πῶς  νὰ  ἔρθη  ἡ  Χάρις  μετά;  «Ὅστις  ἔχει, 

δοθήσεται αὐτῷ, λέει ἡ Ἁγία Γραφή, καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει 

ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ»8. Ἐμεῖς νομίζουμε ὅτι ἔχουμε, καὶ μᾶς ἀφαιρεῖται καὶ αὐτὸ ποὺ 

ἔχουμε. 

Σιγὰ‐σιγὰ  χάνεται  ἡ  εὐλάβεια,  γι᾿  αὐτὸ  καὶ  συμβαίνουν  αὐτὰ  τὰ  κακὰ  ποὺ 

βλέπουμε.  Μπορεῖ  ἀκόμη  καὶ  νὰ  δαιμονισθῆ  κανείς,  ἂν  δὲν  προσέξη.  Ἦταν  μιὰ 

γυναίκα – ὁ Θεὸς νὰ τὴν συγχωρέση, πέθανε τώρα – ποὺ δαιμονίσθηκε, γιατὶ ἔχυσε 

τὸν  ἁγιασμὸ  στὸν  νεροχύτη.  Εἶχε  λίγο  ἁγιασμὸ  σὲ  ἕνα  μπουκαλάκι.  «Ἄ,  λέει, 

μπαγιάτικος εἶναι ὁ ἁγιασμός, ἂς τὸν πετάξω, γιατὶ χρειάζομαι καὶ τὸ μπουκαλάκι». 

Ἔχυσε  τὸν  ἁγιασμό,  ξέπλυνε  κιόλας  τὸ  μπουκαλάκι,  ἐπειδὴ  εἶχε  μείνει  λίγος 

βασιλικὸς  μέσα.  Ὕστερα  δαιμονίσθηκε.  Ἔφυγε  ἡ  Χάρις,  γιατὶ  δὲν  μπορεῖ  νὰ 

παραμείνη ἡ Χάρις σὲ ἀνευλαβῆ ἄνθρωπο. 

 – Ἄν, Γέροντα, ἀπὸ λάθος χύση κάποιος τὸν ἁγιασμό; 

 – Ἂν εἶχε βάλει ὁ ἴδιος τὸ μπουκάλι μὲ τὸν ἁγιασμὸ λ.χ. μέσα σὲ ἕνα ντουλάπι 

καὶ μετὰ ἀπὸ καιρὸ δὲν πρόσεξε ὅτι εἶναι ἁγιασμὸς καὶ τὸν ἔχυσε, ἔχει μισὴ ἁμαρτία. 

Ἂν τὸ ἔβαλε ἄλλος καὶ αὐτὸς δὲν ἤξερε ὅτι εἶναι ἁγιασμός, δὲν φταίει αὐτός. 

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν εὐλαβῆται τὰ Ἅγια, πῶς νὰ τὸν πλησιάση ἡ θεία Χάρις; 

Ἡ  Χάρις  θὰ  πάη  σ᾿  αὐτοὺς  ποὺ  τὴν  τιμοῦν.  «Μὴ  δῶτε  τὸ  ἅγιον  τοῖς  κυσί»,  λέει  ἡ 

Γραφή.  Ἂν  δὲν  ὑπάρχη  ἡ  πνευματικὴ  εὐαισθησία,  δὲν  γίνεται  προκοπή.  Ἕνας  στὸ 

Ἅγιον Ὄρος  ἔβγαλε  τὰ  στασίδια  ἀπὸ  ἕναν  Ναὸ  καὶ  τὰ  πῆρε  στὸν  δικό  του.  Ἄλλος 

                                                 
8 Ματθ. 13, 12. 
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ἔβγαλε  τὶς πλάκες ἀπὸ  τὴν ὀροφὴ τοῦ  Ἱεροῦ  ἑνὸς ἄλλου Ναοῦ καὶ  τὶς πῆρε,  γιὰ νὰ 

στρώση τὴν βεράντα του. Ἔβρεξε, μπῆκαν νερὰ στὸ Ἱερὸ καὶ ἔτρεχαν πάνω στὴν Ἁγία 

Τράπεζα.  Πῆγα  μιὰ  φορὰ  μέσα,  τί  νὰ  δῶ!  Ἦταν  ἐγκαινιασμένος  ὁ  Ναὸς  καὶ  στὸ 

κέντρο  τῆς  Ἁγίας  Τραπέζης  ὑπῆρχε  ἅγιο  Λείψανο,  ἕνας  σπόνδυλος.  Τὸν  πῆρα,  τὸν 

ἔπλυνα στὸ χωνευτήρι. «Τί κάνατε ἐκεῖ; τοὺς εἶπα μετά. Ὁ Ναὸς εἶναι ἐγκαινιασμένος! 

Βγάλατε  τὶς  πλάκες  ἀπὸ  τὴν  σκεπὴ  καὶ  ὅλα  τὰ  νερὰ  τρέχουν  πάνω  στὴν  Ἁγία 

Τράπεζα!». Πῆγαν μετὰ μὲ ἕναν μάστορα καὶ τὰ σύμμασαν λίγο. Ἀλλοῦ ἔβγαλαν τὰ 

σανίδια  ἀπὸ  τὸ  Ἱερό,  γιὰ  νὰ  κάνουν  μουράγιο.  Σηκώθηκε  φουρτούνα,  πῆρε  καὶ  τὰ 

σανίδια καὶ τὰ τσιμέντα. Καὶ δὲν καταλαβαίνουν πόση ἀνευλάβεια ἔχουν ὅλα αὐτά! 

Θυμᾶμαι,  ἐκεῖ  στὴν  Κόνιτσα  ἦταν  ἕνας  παπποῦς  ποὺ  κυνηγοῦσε  τὰ  παιδιά,  γιατὶ 

ἔξυναν τὸν τοῖχο τῆς Ἐκκλησίας· τὸ θεωροῦσε ἀνευλάβεια. Καὶ τώρα ποῦ φθάσαμε! 

 

Εὐλάβεια σὲ ὅλα 

 

Καὶ  ἐδῶ  νὰ  προσέχετε·  στὸν  καναπὲ  ἦταν  κάτι  στρωμένο  μὲ  σταυρούς·  δὲν 

κάνει νὰ καθώμαστε οὔτε νὰ πατᾶμε πάνω στοὺς σταυρούς. Οἱ Ἑβραῖοι βάζουν κάτω 

ἀπὸ τὰ παπούτσια σταυρούς. Πολλὲς φορὲς ὄχι μόνον ἀπ᾿ ἔξω ἀλλὰ καὶ μέσα ἀπὸ τὰ 

τακούνια καὶ τὶς σόλες. Νὰ πληρώνης καὶ νὰ πατᾶς σταυρούς! Αὐτοὶ ἀπὸ παλιὰ εἶχαν 

κάνει κουδουνίστρες ποὺ εἶχαν ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ  τὴν Παναγία καὶ  τὸν Χριστό,  καὶ 

ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸν Καραγκιόζη. Σοῦ λέει: «Τί Καραγκιόζης, τί Χριστός». Καὶ ὁ ἄλλος, ὁ 

καημένος,  ἔβλεπε  τὸν  Χριστὸ  καὶ  τὴν  Παναγία  καὶ  τὴν  ἀγόραζε  γιὰ  τὸ  παιδί  του. 

Ἔρριχναν τὰ μωρὰ κάτω τὴν κουδουνίστρα,  τὴν πατοῦσαν,  τὴν λέρωναν. Καὶ  τώρα, 

μοῦ εἶπαν, ἐκεῖ κάπου κοντὰ στὴν Κίνα οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ Ἱεραπόστολοι φοροῦσαν 

κάτι μενταγιὸν ποὺ εἶχαν ἀπὸ μέσα τὸν Χριστὸ καὶ ἀπ᾿ ἔξω τὸν Βούδδα. Ἢ βάλτε ἀπὸ 

μέσα μόνον τὸν Χριστὸ ἢ ὁμολογῆστε φανερὰ τὸν Χριστό, ἀλλιῶς δὲν ἔρχεται ἡ Χάρις 

τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ πάλι στὴν Ἑλλάδα μερικοί, χωρὶς νὰ σκεφθοῦν, ἔβαλαν δυστυχῶς τὴν 

Παναγία σὲ γραμματόσημο, ποὺ πετιέται καὶ πατιέται. 

 – Μπορεῖ, Γέροντα, ἕνας ἄνθρωπος νὰ ἔχη σὲ μερικὰ πράγματα εὐλάβεια καὶ 

σὲ ἄλλα νὰ μὴν ἔχη; 

 –  Ὄχι,  ἂν  ἔχη  πραγματικὴ  εὐλάβεια,  θὰ  ἔχη  σὲ  ὅλα  εὐλάβεια.  Μιὰ  φορὰ 

φιλοξενεῖτο ἕνας παπᾶς στὴν Μονὴ Σταυρονικήτα καὶ στὸν Ἑξάψαλμο9 κατέβαζε τὸ 

στασίδι  καὶ  καθόταν!  «Πάτερ,  τοῦ  λέω,  Ἑξάψαλμο  λένε».  «Ἔτσι  τὸν  ἀπολαμβάνω 

καλύτερα!»,  μοῦ  λέει.  Σκέψου  δηλαδή!  Μετὰ  ἀπὸ  χρόνια  ἦρθε  καὶ  μὲ  βρῆκε.  Πάνω 

στὴν  συζήτηση  μοῦ  εἶπε  ὅτι  ἔφτιαχνε  χαρτοεικόνες  καὶ  τὶς  ἔδινε  εὐλογία.  «Πῶς 

κολλᾶς  τὶς  εἰκόνες;»,  τὸν  ρωτάω.  «Βάζω,  μοῦ  λέει,  κόλλα  στὸ  ξύλο,  βάζω  καὶ  τὴν 

χαρτοεικόνα  καί,  ὅταν  φτιάξω  ἀρκετές,  τὶς  στοιβιάζω  καὶ  κάθομαι  ἐπάνω,  γιὰ  νὰ 

κολλήσουν  καλά. Παίρνω  καὶ  ἕνα  βιβλίο  καὶ  διαβάζω λίγη ὥρα»! Ὅταν  τὸ  ἄκουσα, 

σηκώθηκαν  οἱ  τρίχες  τῆς  κεφαλῆς  μου!  «Τί  κάνεις;  τοῦ  λέω.  Κάθεσαι  ἐπάνω  στὶς 

εἰκόνες, γιὰ νὰ κολλήσουν;». «Γιατί; δὲν κάνει;», μοῦ λέει. 

                                                 
9 Ἐκλογὴ ἕξι Ψαλμῶν (3ου, 37ου, 62ου, 87ου, 102ου, 142ου) τοῦ Ψαλτηρίου τοῦ Δαβίδ, οἱ ὁποῖοι 

διαβάζονται στὴν ἀρχὴ τοῦ Ὄρθρου, ὡς εἰσαγωγὴ στὴν Ἀκολουθία αὐτή. Μετὰ τὸ τέλος τῶν 

τριῶν πρώτων ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πρώτη στάση, ὅταν λέγεται τὸ «Δόξα Πατρί...» καὶ τρὶς τὸ 

«ἀλληλούια», δὲν κάνουμε μικρὴ μετάνοια οὔτε σταυρό, ὅπως προβλέπει τὸ τυπικὸ σὲ ἄλλες 

περιπτώσεις. 
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Βλέπεις ποῦ φθάνουν σιγὰ‐σιγά! Τὸ κακὸ εἶναι ποὺ ἡ ἀνευλάβεια προχωράει· 

δὲν σταματάει. Ὁ ἄνθρωπος ἐξελίσσεται ἢ στὸ καλὸ ἢ στὸ κακό. Ἀπὸ ποῦ ξεκίνησε 

ἐκεῖνος καὶ ποῦ ἔφθασε! «Ἔτσι ἀπολαμβάνω καλύτερα τὸν Ἑξάψαλμο», εἶπε τότε καὶ 

μετὰ ἔφθασε νὰ πῆ: «Ἔτσι καὶ οἱ  εἰκόνες θὰ κολλήσουν καὶ ἐγὼ θὰ διαβάσω». Τότε 

τοῦ φάνηκε παράξενο αὐτὸ ποὺ τοῦ εἶπα γιὰ τὸν Ἑξάψαλμο. Καὶ ἦταν ἄλλοι Πατέρες 

γέροι  καὶ  στέκονταν  ὄρθιοι.  Ἀκουμποῦσαν  λίγο  στὸ  στασίδι  καὶ  δὲν  κουνιόνταν 

καθόλου. Ἄλλο νὰ εἶναι κουρασμένος κανείς, νὰ εἶναι ἄρρωστος, νὰ τρέμουν τὰ πόδια 

του καὶ  νὰ κάθεται –  δὲν θὰ  τὸν κρεμάση ὁ Χριστὸς –  καὶ ἄλλο νὰ νομίζη ὅτι αὐτὸ 

εἶναι  τὸ  καλύτερο  καὶ  νὰ  λέη:  «Καθιστὸς  ἀπολαμβάνω  καλύτερα».  Αὐτὸ πῶς  νὰ  τὸ 

δικαιολογήσης; Ἡ πνευματικὴ ζωὴ δὲν εἶναι ἀπόλαυση. Ἂν πονᾶς, κάθησε· ὁ Χριστὸς 

δὲν εἶναι τύραννος. Καὶ ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ λέει: «Ἂν δὲν μπορῆς ὄρθιος, κάθησε»10. Δὲν 

λέει: «Ἂν μπορῆς, κάθησε»! 

 – Γέροντα, γιατί δὲν καθόμαστε στὸν Ἑξάψαλμο; 

 –  Γιατὶ  συμβολίζει  τὴν Κρίση.  Γι᾿  αὐτό,  ὅταν  διαβάζεται  ὁ  Ἑξάψαλμος,  καλὰ 

εἶναι ὁ νοῦς νὰ πηγαίνη στὴν ὥρα τῆς Κρίσεως. Ὁ Ἑξάψαλμος ἕξι‐ἑπτὰ λεπτὰ κρατᾶ. 

Στὴν πρώτη στάση οὔτε σταυρὸ δὲν κάνουμε, γιατὶ ὁ Χριστὸς τώρα δὲν θὰ ἔρθη γιὰ νὰ 

σταυρωθῆ, ἀλλὰ θὰ ἔρθη ὡς Κριτής. 

 

Τί εὐλάβεια εἶχαν παλιὰ 

 

 – Γιατί, Γέροντα, στὴν ἐποχή μας εἶναι τόσο δυσεύρετη ἡ εὐλάβεια; 

 – Γιατὶ οἱ ἄνθρωποι ἔπαψαν νὰ ζοῦν πνευματικά. Τὰ ἑρμηνεύουν ὅλα μὲ τὴν 

κοσμικὴ λογικὴ καὶ διώχνουν τὴν θεία Χάρη. Παλιά, τί εὐλάβεια εἶχαν οἱ ἄνθρωποι! 

Ἐκεῖ στὴν Αἰτωλοακαρνανία κάτι γιαγιὲς ποὺ  εἶχαν πολλὴ ἁπλότητα καὶ  εὐλάβεια, 

ἔπεφταν  καὶ  προσκυνοῦσαν  τὰ  μουλάρια  τῆς  Ἱερᾶς  Μονῆς  Προυσσοῦ,  ὅταν 

κατέβαιναν  ἀπὸ  τὸν  Προυσσὸ  γιὰ  διακονία.  «Αὐτὰ  εἶναι  τὰ  μουλαράκια  τῆς 

Παναγίας!»,  ἔλεγαν,  καὶ  δῶσ᾿  του μετάνοιες. Ἂν γιὰ  τὰ μουλάρια  τοῦ Μοναστηριοῦ 

τῆς  Παναγίας  ἔδειχναν  τόση  εὐλάβεια,  φαντάσου  στὴν  Παναγία  πόση  εὐλάβεια 

εἶχαν! 

 – Γέροντα, τὴν εὐλάβεια ποὺ εἶχαν οἱ Φαρασιῶτες τοὺς τὴν εἶχε καλλιεργήσει ὁ 

Ἅγιος Ἀρσένιος;  

 – Τὴν εἶχαν τὴν εὐλάβεια, τὴν καλλιέργησε καὶ ὁ Ἅγιος. Εἶναι ἡ παράδοση. Ὁ 

γερο‐Πρόδρομος ὁ Κορτσινόγλου, ὁ ψάλτης τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου, εἶχε πολλὴ εὐλάβεια. 

Ἔκανε  καὶ  ἐκεῖ  στὴν  Κόνιτσα  ψάλτης.  Γέρος,  ὀγδόντα  χρονῶν  καὶ  παραπάνω, 

κατέβαινε κάθε μέρα, πρωὶ‐πρωί,  στὴν κάτω Κόνιτσα,  κοντὰ μισὴ ὥρα μὲ  τὰ πόδια, 

γιὰ νὰ πάη νὰ ψάλη στὴν Ἐκκλησία. «Ἐγὼ εἶμαι σκυλὶ τοῦ Χριστοῦ», ἔλεγε. Καὶ τὸν 

χειμώνα μὲ  τὸ κρύο, μὲ  τὶς παγωνιές,  οἱ  δρόμοι ἦταν πολὺ ἐπικίνδυνοι. Ἔτρεχαν τὰ 

νερὰ  ἀπὸ  τὶς  βρύσες  στὸν  κατήφορο  καὶ  πάγωναν  καὶ  ἔπρεπε  νὰ  βρῆς  ποῦ  νὰ 

πατήσης, γιὰ νὰ μὴ γλιστρήσης. Καὶ ἐκεῖνος ὅλα τὰ ἀψηφοῦσε. Τέτοια εὐλάβεια!  

Μοῦ  ἔλεγαν  οἱ  γονεῖς  μου  ὅτι  οἱ  Φαρασιῶτες  στὴν  πατρίδα  εἶχαν  μαζέψει 

χρήματα,  γιὰ  νὰ  φτιάξουν  Ναὸ  ἐκεῖ  στὰ  Φάρασα.  Ὕστερα  ὅμως  ὁ  Ἅγιος  Ἀρσένιος 

ἤθελε  νὰ  τὰ  δώση  στοὺς  φτωχούς,  ἀφοῦ  εἶχαν  Ναό.  Πῆγε  ὁ  ἴδιος  ὁ  Ἅγιος  νὰ  τὰ 

                                                 
10  Βλ. Ἀββᾶ  Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος ΚΗ´,  σ. 104∙ ΚΘ´,  σ. 108  καὶ 

ΝΗ´, σ. 212. 
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μοιράση στὶς φτωχὲς οἰκογένειες καὶ οἱ καημένοι δὲν τὰ ἔπαιρναν. Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία 

νὰ  πάρουν  χρήματα!  Ἀφοῦ  δὲν  τὰ  ἔπαιρναν,  ἀναγκάσθηκε  νὰ  τὰ  στείλη  μὲ  τὸν 

πρόεδρο11  τοῦ  χωριοῦ  στὸν  δεσπότη,  στὴν  Καισάρεια.  «Νὰ  πάρης  συνοδὸ  γιὰ  τὸν 

δρόμο»,  τοῦ εἶπε ὁ Ἅγιος. «Ἡ εὐχή σου μοῦ φθάνει»,  τοῦ εἶπε ὁ πρόεδρος καὶ ἔφυγε 

μόνος του. Ὅταν τὰ πῆγε στὸν δεσπότη, ἐκεῖνος τὸν ρώτησε: «Καλά, ὁ Χατζεφεντῆς τί 

σᾶς  εἶπε  νὰ  κάνετε  τὰ  χρήματα;».  «Νὰ  τὰ  δώσουμε  στὶς  φτωχὲς  οἰκογένειες»,  τοῦ 

ἀπάντησε ὁ πρόεδρος. «Καὶ γιατί δὲν τὸν ἀκούσατε;». «Δὲν τὰ παίρνουν οἱ ἄνθρωποι, 

τοῦ εἶπε, γιατὶ εἶναι χρήματα τῆς Ἐκκλησίας». Τελικὰ ὁ δεσπότης τοῦ τὰ ἔδωσε πίσω. 

Οἱ Φαρασιῶτες, ὅταν θὰ ἔφευγαν ἀπὸ τὰ Φάρασα μὲ τὴν Ἀνταλλαγή, εἶπαν στὸν Ἅγιο 

Ἀρσένιο αὐτὰ  τὰ χρήματα νὰ  τὰ πάρουν μαζί  τους,  γιὰ νὰ φτιάξουν Ἐκκλησία  ἐδῶ 

στὴν Ἑλλάδα. Τότε  ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος τοὺς εἶπε μὲ κλάματα: «Στὴν Ἑλλάδα θὰ βρῆτε 

πολλὲς Ἐκκλησίες, ἀλλὰ τὴν πίστη ποὺ ὑπάρχει ἐδῶ δὲν θὰ τὴν βρῆτε». 

 

Εὐλάβεια στὶς εἰκόνες 

 

Πόση  εὐλάβεια  πρέπει  νὰ  ἔχουμε  στὶς  εἰκόνες!  Ἕνας  μοναχὸς  ἑτοίμασε  μιὰ 

εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, γιὰ νὰ τὴν δώση εὐλογία σὲ κάποιον. Τὴν τύλιξε μὲ καλὸ 

χαρτὶ καὶ τὴν ἔβαλε σὲ ἕνα ντουλάπι, μέχρι νὰ τὴν δώση. Ἀλλά, χωρὶς νὰ τὸ προσέξη, 

τὴν  ἔβαλε  ἀνάποδα.  Σὲ  λίγο  ἄρχισε  νὰ  ἀκούγεται  μέσα  στὸ  δωμάτιο  ἕνας  κρότος. 

Κοίταζε ὁ μοναχὸς ἀπὸ ᾿δῶ‐ἀπὸ ᾿κεῖ, γιὰ νὰ δῆ ἀπὸ ποῦ ἐρχόταν αὐτὸς ὁ κρότος. Ποῦ 

νὰ πάη ὁ νοῦς του ὅτι ἐρχόταν ἀπὸ τὸ ντουλάπι! Ὁ κρότος συνέχιζε γιὰ ἀρκετὴ ὥρα, 

«τὰκ‐τὰκ‐τάκ»·  δὲν  τὸν ἄφηνε νὰ ἡσυχάση.  Τελικά,  ὅταν πῆγε  κοντὰ στὸ  ντουλάπι, 

κατάλαβε ὅτι ὁ κρότος ἔβγαινε ἀπὸ ἐκεῖ. Τὸ ἀνοίγει καὶ βλέπει ὅτι ὁ κρότος ἔβγαινε 

ἀπὸ τὴν εἰκόνα. «Τί νὰ ἔχη ἡ εἰκόνα; λέει· γιά νὰ δῶ». Μόλις τὴν ξετύλιξε,  εἶδε πὼς 

ἦταν ἀνάποδα. Τὴν ἔστησε ὄρθια καὶ ἀμέσως σταμάτησε ὁ κρότος. 

Ὁ  εὐλαβὴς  ἰδιαίτερα  εὐλαβεῖται  τὶς  εἰκόνες.  Καὶ  ὅταν  λέμε  «εὐλαβεῖται  τὶς 

εἰκόνες»,  ἐννοοῦμε  ὅτι  εὐλαβεῖται  τὸ  εἰκονιζόμενο  πρόσωπο.  Ὅταν  ἔχη  κανεὶς  μιὰ 

φωτογραφία  τοῦ πατέρα  του,  τῆς μάνας  του,  τοῦ παπποῦ  του,  τῆς  γιαγιᾶς  του,  τοῦ 

ἀδελφοῦ του, δὲν μπορεῖ νὰ τὴν σχίση ἢ νὰ τὴν πατήση, πόσο μᾶλλον μιὰ εἰκόνα! Οἱ 

Ἰεχωβάδες  δὲν  ἔχουν  εἰκόνες.  Τὴν  τιμὴ  ποὺ  ἀποδίδουμε  στὶς  εἰκόνες  τὴν  θεωροῦν 

εἰδωλολατρία.  Εἶπα  σὲ  ἕναν  Ἰεχωβᾶ  μιὰ  φορά:  «Ἐσεῖς  δὲν  ἔχετε  φωτογραφίες  στὰ 

σπίτια σας;». «Ἔχουμε», μοῦ λέει. «Ἔ, καλά, ἡ μάνα, ὅταν τὸ παιδί της λείπη μακριά, 

δὲν  φιλάει  τὴν  φωτογραφία  τοῦ  παιδιοῦ  της;».  «Τὴν  φιλάει»,  μοῦ  λέει.  «Τὸ  χαρτὶ 

φιλάει  ἢ  τὸ  παιδί  της;».  «Τὸ  παιδί  της»,  μοῦ  λέει.  «Ἔ,  ὅπως  ἐκείνη,  ὅταν  φιλάη  τὴν 

φωτογραφία τοῦ παιδιοῦ της,  τοῦ λέω, φιλάει τὸ παιδί της καὶ ὄχι τὸ χαρτί,  ἔτσι καὶ 

ἐμεῖς τὸν Χριστὸ φιλοῦμε· δὲν φιλοῦμε τὸ χαρτὶ ἢ τὸ σανίδι». 

 – Γέροντα, καὶ ἂν ἕνα σανίδι κάποτε εἶχε ἐπάνω τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ,  τῆς 

Παναγίας  ἢ  κάποιου  Ἁγίου  καὶ  ἔσβησαν  τὰ  χρώματα  ἀπὸ  τὸν  καιρό,  καὶ  πάλι  δὲν 

πρέπει νὰ τὸ ἀσπαζώμαστε; 

 – Ναί, βέβαια! Ὅταν ἀσπάζεται ὁ ἄνθρωπος μὲ εὐλάβεια καὶ θερμὴ ἀγάπη τὶς 

ἅγιες εἰκόνες, παίρνει τὰ χρώματα ἀπὸ αὐτὲς καὶ ζωγραφίζονται οἱ Ἅγιοι μέσα του. Οἱ 

Ἅγιοι χαίρονται, ὅταν ξεσηκώνωνται ἀπὸ τὰ χαρτιὰ ἢ ἀπὸ τὰ σανίδια καὶ τυπώνωνται 

στὶς  καρδιὲς  τῶν  ἀνθρώπων.  Ὅταν  ἀσπάζεται  ὁ  Χριστιανὸς  μὲ  εὐλάβεια  τὶς  ἅγιες 

                                                 
11 Πρόεδρος τοῦ χωριοῦ τῶν Φαράσων ἦταν ὁ πατέρας τοῦ Γέροντα. 
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εἰκόνες  καὶ  ζητάη  βοήθεια  ἀπὸ  τὸν  Χριστό,  τὴν  Παναγία,  τοὺς  Ἁγίους,  μὲ  τὸν 

ἀσπασμὸ ποὺ κάνει μὲ τὴν καρδιά του, ρουφάει μέσα στὴν καρδιά του ὄχι μόνον τὴν 

Χάρη τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας ἢ τῶν Ἁγίων, ἀλλὰ καὶ τὸν Χριστὸ ὁλόκληρο ἢ τὴν 

Παναγία  ἢ  τὸν Ἅγιο,  καὶ  τοποθετοῦνται  πιὰ  στὸ  Τέμπλο  τοῦ Ναοῦ  του.  «Ναὸς  τοῦ 

Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ὁ ἄνθρωπος»12. Βλέπεις, καὶ κάθε Ἀκολουθία μὲ τὸν ἀσπασμὸ 

τῶν  εἰκόνων  ἀρχίζει  καὶ  μὲ  τὸν  ἀσπασμὸ  τελειώνει.  Ἐὰν  τὸ  καταλάβαιναν  αὐτὸ  οἱ 

ἄνθρωποι, πόση χαρὰ θὰ αἰσθάνονταν, πόση δύναμη θὰ ἔπαιρναν! 

 – Γέροντα, στὴν Παράκληση τῆς Παναγίας, σὲ κάποιο Μεγαλυνάριο γιατί λέει 

«Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν μὴ προσκυνούντων τὴν εἰκόνα σου τὴν σεπτήν»; 

 – Ὅταν κανεὶς δὲν ἔχη εὐλάβεια καὶ ἀσπάζεται τὶς εἰκόνες, δὲν εἶναι ἄλαλα τὰ 

χείλη του; Καὶ ὁ εὐλαβής, ὅταν ἀσπάζεται τὶς εἰκόνες, εὔλαλα δὲν εἶναι τὰ χείλη του; 

Εἶναι  μερικοὶ  πού,  ὅταν  προσκυνοῦν  τὴν  εἰκόνα,  οὔτε  κἂν  ἀκουμποῦν  στὴν  εἰκόνα. 

Ἄλλοι ἀκουμποῦν μόνον τὰ χείλη τους στὴν εἰκόνα, ὅταν τὴν ἀσπάζωνται. Νά, ἔτσι13. 

Ἀκούσατε τίποτε; 

 – Ὄχι. 

 – Ἔμ, τότε «ἄλαλα» εἶναι τὰ χείλη. Ἐνῶ ὁ εὐλαβὴς ἀσπάζεται τὴν εἰκόνα καὶ ὁ 

ἀσπασμὸς ἀκούγεται. Τότε τὰ χείλη εἶναι «εὔλαλα». Δὲν εἶναι ὅτι καταριοῦνται, ὅταν 

λένε «ἄλαλα»,    ἀλλὰ ἐκεῖνα  τὰ χείλη  εἶναι ἄλαλα καὶ  τὰ ἄλλα εἶναι  εὔλαλα. Ὅταν 

βλέπουμε  τὶς ἅγιες  εἰκόνες, πρέπει  νὰ ξεχειλίζη ἡ καρδιά μας ἀπὸ ἀγάπη πρὸς  τὸν 

Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους καὶ νὰ πέφτουμε νὰ τὶς προσκυνοῦμε καὶ νὰ τὶς ἀσπαζώμαστε μὲ 

πολλὴ εὐλάβεια. Νὰ βλέπατε ἕνα εὐλαβικὸ γεροντάκι στὴν Μονὴ Φιλοθέου, ὁ γερο–

Σάββας, μὲ πόση εὐλάβεια, μὲ πόση καρδιὰ ἀσπαζόταν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς 

Γλυκοφιλούσης!  Σ᾿  αὐτὴν  τὴν  εἰκόνα  τῆς  Παναγίας,  ἐπειδὴ  οἱ  Πατέρες  τὴν 

ἀσπάζονταν στὸ ἴδιο σημεῖο, ἔχει σχηματισθῆ ἕνα γρομπαλάκι! 

Ἡ εἰκόνα ποὺ ἁγιογραφεῖται μὲ εὐλάβεια ρουφάει ἀπὸ τὸν εὐλαβῆ ἁγιογράφο 

τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μεταδίδει στοὺς ἀνθρώπους παρηγοριὰ αἰώνια. Ὁ ἁγιογράφος 

ζωγραφίζεται, μεταφράζεται στὴν εἰκόνα ποὺ φτιάχνει· γι᾿ αὐτὸ παίζει μεγάλο ρόλο ἡ 

ψυχική  του  κατάσταση.  Μοῦ  ἔλεγε  ὁ  Παπα‐Τύχων14:  «Ἐγώ,  παιντί  μου,  ὅταν 

ζωγραφίζω  ἐπιτάφια,  ψάλλω  ʺὉ  εὐσχήμων  Ἰωσήφ,  ἀπὸ  τοῦ  ξύλου  καφελών...ʺ». 

Ἔψαλλε  καὶ  ἔκλαιγε  συνέχεια  καὶ  τὰ  δάκρυά  του  ἔπεφταν  πάνω  στὴν  εἰκόνα. Μιὰ 

τέτοια εἰκόνα κάνει ἕνα αἰώνιο κήρυγμα στὸν κόσμο. Οἱ  εἰκόνες αἰῶνες κηρύττουν–

κηρύττουν.  Ρίχνει  λ.χ.  ἕνας  πονεμένος  ἕνα  βλέμμα  στὴν  εἰκόνα  τοῦ  Χριστοῦ  ἢ  τῆς 

Παναγίας καὶ παίρνει παρηγοριά. 

Ὅλη  ἡ  βάση  εἶναι  ἡ  εὐλάβεια.  Βλέπεις,  ἄλλος  ἀκουμπᾶ  στὸν  τοῖχο  ποὺ 

ἀκούμπησε ἡ εἰκόνα καὶ παίρνει Χάρη, καὶ ἄλλος μπορεῖ νὰ ἔχη τὴν καλύτερη εἰκόνα, 

ἀλλά, ἐπειδὴ δὲν ἔχει εὐλάβεια, δὲν ὠφελεῖται. Ἢ ἕνας μπορεῖ νὰ βοηθηθῆ ἀπὸ ἕναν 

ἁπλὸ σταυρό, καὶ ἄλλος νὰ μὴ βοηθηθῆ ἀπὸ τὸν Τίμιο Σταυρό, ὅταν δὲν ἔχη εὐλάβεια. 

 

Προσφέρουμε στὸν Θεὸ τὸ πιὸ καθαρὸ 

 

                                                 
12 Βλ. Α’ Κορ. 3, 16 καὶ 6, 19. 
13 Ὁ Γέροντας ἀσπάσθηκε μιὰ εἰκόνα, χωρὶς νὰ ἀκουσθῆ ὁ ἀσπασμός. 
14  Βλ.  Γέροντος  Παϊσίου  Ἁγιορείτου,  Ἁγιορεῖται  Πατέρες  καὶ  Ἁγιορείτικα,  Σουρωτὴ 

Θεσσαλονίκης 1993, σ. 15‐40. 
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Μιὰ φορὰ σκανδαλίσθηκα ἐδῶ στὸν Ναό σας. Εἶδα νὰ καῖτε στὴν Ἁγία Τράπεζα 

μιὰ τόσο κοντὴ λαμπάδα! Ἐγὼ δὲν ἀφήνω οὔτε στὸ μανουάλι ποὺ ἔχω μπροστὰ στὸ 

τέμπλο τόσο μικρὴ λαμπάδα· τὸ θεωρῶ περιφρόνηση. 

 – Λένε ὅμως, Γέροντα, ὅτι τὸ κερὶ πρέπει νὰ καίγεται μέχρι κάτω. 

 – Ναί,  νὰ καίγεται μέχρι κάτω, ἀλλὰ ποῦ; Αὐτὸ ἔχει σημασία. Ἄλλο εἶναι νὰ 

καίγεται μέχρι κάτω στὰ μανουάλια ὅπου ἀνάβει κεριὰ ὁ κόσμος καὶ ἄλλο στὴν Ἁγία 

Τράπεζα ἢ στὴν Ἁγία Πρόθεση. Δὲν κάνει μέσα στὸ Ἱερὸ νὰ καίη μισὴ λαμπάδα· εἶναι 

περιφρόνηση. Ἀκόμη καὶ στὸν πολυέλαιο, ἔστω καὶ ἂν φθάνουν οἱ λαμπάδες γιὰ ὅλη 

τὴν  Ἀκολουθία,  πάλι  νὰ  τὶς  ἀλλάζετε,  ὅταν  εἶναι  πολὺ  μικρές.  Καὶ  στὴν  Θεία 

Λειτουργία,  στὴν Μικρὴ καὶ στὴν Μεγάλη Εἴσοδο,  πάντα νὰ χρησιμοποιῆτε μεγάλη 

λαμπάδα, γιατὶ συμβολίζει τὸν Τίμιο Πρόδρομο. Ἀλλοῦ σβήνουν τὰ κανδήλια, γιὰ νὰ 

κάνουν οἰκονομία! Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι ὁ Θεὸς θὰ τοὺς στείλη μεγάλες εὐλογίες, 

ὅταν  Τὸν  εὐλαβοῦνται.  Καὶ  γιὰ  τὰ  μνημόσυνα  εἶναι  περιφρόνηση  νὰ 

χρησιμοποιοῦνται λεπτὰ κεριὰ σὰν κεροστούπι. Εἶναι ντροπὴ νὰ τὰ δώσης καὶ στοὺς 

ἄλλους. 

 – Γέροντα, οἱ ἀδελφὲς νὰ καῖνε στὰ κελλιὰ ὅσα κεριὰ θέλουν; 

 – Ἂς κάψουν, νὰ καῆ καὶ ὁ διάβολος. Ἐδῶ καίγεται ὁ κόσμος ὅλος. Μόνο νὰ ἔχη 

νόημα τὸ κεράκι ποὺ θὰ ἀνάψουν· νὰ συνοδεύεται μὲ προσευχή. 

Ὅταν  ἀφεθῆ  κανεὶς  στὸν  Θεό,  εἶναι  μεγάλο  πράγμα.  Ἐμεῖς  τρῶμε  γλυκοὺς 

καρποὺς καὶ προσφέρουμε τὴν ρητίνη τῶν δένδρων στὸν Θεὸ μὲ τὸ θυμιατήρι. Τρῶμε 

τὸ  μέλι  καὶ  προσφέρουμε  στὸν  Θεὸ  τὸ  κερί,  καὶ  αὐτὸ  συχνὰ  τὸ  ἀνακατεύουμε  μὲ 

παραφίνη.  Ἕνα  κερὶ  προσφέρουμε  στὸν  Θεὸ  ἀπὸ  εὐγνωμοσύνη  γιὰ  τὶς 

πλουσιοπάροχες εὐλογίες Του, καὶ αὐτὸ νὰ τὸ μουρνταρεύουμε; Ποῦ νὰ μᾶς ζητοῦσε ὁ 

Θεὸς  νὰ  Τοῦ  προσφέρουμε  τὸ  μέλι!  Φαντάζομαι  τότε  τί  θὰ  κάναμε!  Ἢ  ζουμιὰ  θὰ 

δίναμε ἢ λίγο  ζαχαρόνερο. Ὁ Θεὸς νὰ μὴ μᾶς πάρη στὰ σοβαρά! Σὲ ὅλα μπορεῖ  νὰ 

κάνη κανεὶς  οἰκονομία  ἐκτὸς ἀπὸ  τὴν λατρεία στὸν Θεό. Στὸν Θεὸ θὰ προσφέρη τὸ 

πιὸ καθαρό, τὸ πιὸ καλό. 

 – Γέροντα, ὁ κόσμος δὲν καταλαβαίνει εὔκολα ὅτι εἶναι ἀνευλάβεια νὰ καῖμε 

κεριὰ ἀπὸ παραφίνη. 

 –  Νὰ  πῆτε  στὸν  κόσμο:  «Γιὰ  τὴν  ὑγεία  σας  δὲν  κάνει  νὰ  καῖτε  κεριὰ  ἀπὸ 

παραφίνη  στοὺς Ναούς».  Ἔτσι  θὰ  τὸ  σκεφθοῦν  λιγάκι  αὐτό.  Ἂν  εἶναι  καὶ  μικρὸς  ὁ 

Ναός, τότε εἶναι ποὺ πάει νὰ σκάση κανείς. Καλύτερα νὰ ἀνάψουν ἕνα μικρὸ κεράκι 

καὶ νὰ εἶναι γνήσιο παρὰ ὁλόκληρη λαμπάδα μὲ παραφίνη. Πολλοὶ στὶς Ἐκκλησίες γι᾿ 

αὐτὸ ζαλίζονται καὶ λιποθυμοῦν. Νὰ εἶναι μικρὸς ὁ Ναὸς καὶ νὰ καίγεται ὅλη αὐτὴ ἡ 

παραφίνη!... Καὶ νὰ ἦταν μόνον αὐτό; Λάδια ποὺ δὲν τρώγονται θέλουν νὰ τὰ βάλουν 

στὰ κανδήλια! Ποῦ φθάνουν οἱ ἄνθρωποι! Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἀναφέρεται ὅτι τὸ 

λάδι  ποὺ  θὰ  χρησιμοποιοῦσαν  στὸν  Ναὸ  ἔπρεπε  νὰ  τὸ  φτιάχνουν  ἀπὸ  ἐλιὲς  ποὺ 

μάζευαν πάνω ἀπὸ τὰ δένδρα καὶ ὄχι ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἔπεφταν κάτω. Μήπως ὁ Θεὸς 

ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ αὐτὸ τὸ λάδι ἢ ἀπὸ τὸ θυμίαμα; Ὄχι, ἀλλὰ συγκινεῖται ὁ Θεός, γιατὶ 

εἶναι  μιὰ  προσφορά,  μὲ  τὴν  ὁποία  ἐκφράζεται  ἡ  εὐγνωμοσύνη  καὶ  ἡ  ἀγάπη  τοῦ 

ἀνθρώπου πρὸς Αὐτόν. Στὸ Σινᾶ μοῦ εἶχε κάνει ἐντύπωση: Οἱ Βεδουΐνοι δὲν ἔχουν, οἱ 

καημένοι, τίποτε νὰ προσφέρουν. Καὶ βλέπεις, μαζεύουν κανένα πετραδάκι ποὺ λίγο 

διαφέρει  ἀπὸ  τὰ  ἄλλα,  τόοσο  μικρούτσικο,  ἤ,  ἂν  βροῦν  σὲ  καμμιὰ  ρωγμὴ  δυὸ–τρία 

φυλλαράκια, τὰ παίρνουν, ἀνεβαίνουν ἐπάνω στὴν πέτρα ποὺ χτύπησε ὁ Μωυσῆς μὲ 
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τὸ ραβδί του καὶ βγῆκε τὸ νερὸ καὶ τὰ ἀφήνουν ἐκεῖ. Ἢ οἱ μητέρες ποὺ θηλάζουν πᾶνε 

καὶ  στάζουν  λίγο  γάλα  ἐκεῖ,  μὲ  τὸν  λογισμό:  «Νὰ  μοῦ  δίνη  γάλα  ὁ  Θεός,  γιὰ  νὰ 

θηλάζω τὰ παιδιά μου»! Βλέπεις τί εὐγνωμοσύνη ἔχουν! Δὲν εἶναι μικρὸ πράγμα. Καὶ 

ἐμεῖς τί κάνουμε! Θὰ μᾶς κρίνουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι. Ἀφήνουν ἐκεῖ πάνω ξυλαράκια, 

φυλλαράκια, πετραδάκια... Ἔχει ὁ Θεὸς ἀνάγκη ἀπὸ αὐτά; Ὄχι, ἀλλὰ βοηθάει ὁ Θεός, 

γιατὶ  βλέπει  τὴν  ἀγαθὴ  καρδιά,  τὴν  ἀγαθὴ  διάθεση.  Ἔτσι  ἐκφράζεται  ἡ  ἀγαθὴ 

προαίρεση. 

 – Γέροντα, ὅταν ἀνάβουμε ἕνα κεράκι, λέμε ὅτι εἶναι γι᾿ αὐτὸν τὸν σκοπό; 

 – Τὸ ἀνάβεις· ποῦ τὸ στέλνεις; Δὲν τὸ στέλνεις κάπου; Μὲ τὸ κεράκι ζητοῦμε 

κάτι ἀπὸ τὸν Θεό. Ὅταν τὸ ἀνάβης καὶ λὲς «γι᾿ αὐτοὺς ποὺ πάσχουν σωματικὰ καὶ 

ψυχικὰ καὶ γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὴν πιὸ μεγάλη ἀνάγκη», μέσα σ᾿ αὐτοὺς εἶναι καὶ οἱ 

ζῶντες  καὶ  οἱ  κεκοιμημένοι.  Ξέρεις  πόση  ἀνάπαυση  νιώθουν  οἱ  κεκοιμημένοι,  ὅταν 

ἀνάβουμε  ἕνα  κεράκι  γι᾿  αὐτούς;  Ἔτσι  ἔχει  κανεὶς  πνευματικὴ  ἐπικοινωνία  καὶ  μὲ 

τοὺς ζῶντας καὶ μὲ τοὺς κεκοιμημένους. Τὸ κεράκι μὲ λίγα λόγια εἶναι μιὰ κεραία ποὺ 

μᾶς φέρνει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν Θεό, μὲ τοὺς ἀρρώστους, μὲ τοὺς κεκοιμημένους κ.λπ. 

– Τὸ θυμίαμα, Γέροντα, γιατί τὸ καῖμε; 

 –  Τὸ  ἀνάβουμε  γιὰ  δοξολογία  στὸν  Θεό.  Τὸν  δοξολογοῦμε  καὶ  Τὸν 

εὐγνωμονοῦμε γιὰ τὶς μεγάλες εὐεργεσίες Του σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Τὸ θυμίαμα εἶναι 

καὶ  αὐτὸ  μιὰ  προσφορά.  Καὶ  ἀφοῦ  τὸ  προσφέρουμε  στὸν  Θεὸ  καὶ  στοὺς  Ἁγίους 

θυμιάζοντας  τὶς  εἰκόνες,  θυμιάζουμε μετὰ  καὶ  τὶς  ζωντανὲς  εἰκόνες  τοῦ Θεοῦ,  τοὺς 

ἀνθρώπους.  

Νὰ βάζετε καρδιὰ εἴτε πρόκειται γιὰ αἴτημα εἴτε γιὰ εὐχαριστία. Μὲ τὸ κεράκι 

λέω: «Θεέ μου, Σοῦ ζητάω μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ νὰ μοῦ κάνης μιὰ χάρη». Καὶ μὲ τὸ 

θυμίαμα  λέω:  «Σὲ  εὐχαριστῶ,  Θεέ  μου,  μὲ  ὅλη  μου  τὴν  καρδιὰ  γιὰ  ὅλες  τὶς  δωρεές 

Σου. Σ᾿ εὐχαριστῶ ποὺ συγχωρεῖς τὶς δικές μου τὶς πολλὲς ἁμαρτίες καὶ τὴν ἀχαριστία 

ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τὴν δική μου τὴν ἀχαριστία τὴν πολλή». 

 

Ὅσο μπορεῖτε,  νὰ καλλιεργῆτε τὴν εὐλάβεια,  τὴν συστολή. Αὐτὸ θὰ βοηθήση 

νὰ  δεχθῆτε  τὴν  Χάρη  τοῦ  Θεοῦ.  Γιατί,  ἅμα  ἔχη  κανεὶς  εὐλάβεια  καὶ  συστολὴ 

πνευματική, καὶ εἶναι καὶ ταπεινός, δέχεται τὴν θεία Χάρη. Ἂν δὲν ἔχη εὐλάβεια καὶ 

ταπείνωση, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δὲν τὸν πλησιάζει. Τί λέει ἡ Γραφή; «Ἐπὶ τίνα ἐπιβλέψω, 

ἀλλ᾿ ἢ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον καὶ τρέμοντα τοὺς λόγους μου;»15. 

 
15 Ἡσ. 66, 2. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ‐ Τὸ δόσιμο ἔχει θεῖο ὀξυγόνο 

 

Οἱ ἄνθρωποι ξεχνοῦν αὐτοὺς ποὺ ὑποφέρουν 

 

Γέροντα,  ἔχετε  πεῖ  ὅτι  ὅσο  ἀποφεύγεις  τὴν  ἀνθρώπινη  παρηγοριά,  τόσο 

λαμβάνεις  τὴν  θεία.  Γι᾿  αὐτὸ  καταλαβαίνεις  περισσότερο  τὴν  προσευχή,  ἂν  εἶσαι 

νηστικός; 

 – Ναί, ἀλλὰ καὶ ἕνας νηστικὸς καταλαβαίνει καὶ τὸν νηστικό. Ἕνας χορτάτος 

δὲν  τὸν  καταλαβαίνει.  Ἄκουσα  ὅτι  κάπου  πετοῦν  τὰ  φαγητὰ  καὶ  λίγο  πιὸ  κάτω 

ὑπάρχουν  Ρωσοπρόσφυγες  ποὺ  δὲν  ἔχουν  νὰ  φᾶνε.  Ζοῦν  οἱ  καημένοι  μέσα  στὰ 

θερμοκήπια,  σὲ  κάτι  παράγκες  ἀπὸ  λαμαρίνες.  Ἂς  ποῦμε  ὅτι  δὲν  ξέρουν  πὼς  ἐκεῖ 

κοντὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ἀνάγκη. Καλά, δὲν ρωτοῦν νὰ μάθουν; Νὰ τὰ 

πετοῦν! Ἐμεῖς καὶ αὐτὸ τὸ ἄχρηστο ποὺ ἔχουμε, δὲν τὸ δίνουμε. Εἶναι ἁμαρτία ἄλλος 

νὰ  δυσκολεύεται  νὰ ἀγοράση κάτι ποὺ  τοῦ  χρειάζεται  καὶ  ἄλλος  νὰ  ἔχη πράγματα 

ποὺ δὲν τὰ χρησιμοποιεῖ καὶ νὰ μὴν τὰ δίνη σ᾿ αὐτὸν ποὺ τὰ ἔχει ἀνάγκη! Αὐτὸ γιὰ 

μένα εἶναι ἡ μεγαλύτερη κόλαση. Στὴν Κρίση θὰ μᾶς πῆ ὁ Χριστός: «Ἐπείνασα καὶ οὐκ 

ἐδώκατέ μοι φαγεῖν»1. 

Μερικοὶ  ποὺ  τὰ  ἔχουν  ὅλα  λένε:  «Δὲν  ὑπάρχει  φτώχεια  σήμερα».  Δὲν 

σκέφτονται τὸν ἄλλο. Δὲν μπαίνουν στὴν θέση τοῦ ἄλλου, γιὰ νὰ μὴν ἐνοχληθοῦν καὶ 

χάσουν τὴν ἡσυχία τους. Ἔτσι ὅμως πῶς νὰ βροῦν τὸν φτωχό; Ἂν σκέφτεται κανεὶς 

τὸν  ἄλλο,  βρίσκει  τὸν  φτωχὸ  καὶ  βρίσκει  καὶ  ἀπὸ  τί  ἔχει  ἀνάγκη.  Ὑπάρχουν  τόσα 

ὀρφανὰ  ποὺ  δὲν  ἔχουν  ἕναν  ἄνθρωπο  νὰ  χαϊδέψη  λίγο  τὸ  κεφαλάκι  τους.  Οἱ 

ἄνθρωποι  ξεχνοῦν  ὅσους  ὑποφέρουν. Ὁ  νοῦς  τους  εἶναι  σὲ  ὅσους  καλοπερνοῦν  καὶ 

συγκρίνουν  μ᾿  αὐτοὺς  τὸν  ἑαυτό  τους  καὶ  ὄχι  μὲ  ἐκείνους  ποὺ  ὑποφέρουν.  Ἂν 

σκέφτονταν  λιγάκι  λ.χ.  μερικοὺς  Βορειοηπειρῶτες,  οἱ  ὁποῖοι,  ἐπειδὴ  ἔκαναν  τὸν 

σταυρό τους, εἶναι οἱ καημένοι εἴκοσι χρόνια στὴν φυλακή, σὲ ἕναν χῶρο ἕνα ἐπὶ ἕνα, 

θὰ  ἔβλεπαν  ἀλλιῶς  τὰ  πράγματα.Φοβερό!  Οὔτε  κἂν  μποροῦμε  νὰ  τὸ  σκεφθοῦμε. 

Ξέρετε  τί  θὰ  πῆ  ἕνα  ἐπὶ  ἕνα;  Οὔτε  καθιστὸς  οὔτε  ξαπλωτὸς  οὔτε  ὄρθιος.  Καὶ 

παράθυρο;... ἂν ἔχη καμμιὰ τρύπα2. 

 – Δηλαδή, Γέροντα, σὲ τάφους! 

 – Στὸν τάφο τοὐλάχιστον εἶσαι τεντωμένος. Καὶ τί μαρτύρια! Πολλὴ δυστυχία 

πάντως ὑπάρχει σήμερα, γιατὶ φτιάχνουν πυρομαχικὰ καὶ ἐγκατέλειψαν τὸν κόσμο. 

Στὴν Ἀφρικὴ εἶχα δεῖ νὰ τρῶνε κοπριὲς ἀπὸ γκαμῆλες. Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ ἔχουν κάτι 

σώματα, ποὺ δὲν μοιάζουν μὲ σώματα. Σὰν βατράχια εἶναι. Καὶ ὁ θώρακας εἶναι σὰν 

ἕνα  καλαθάκι  μὲ  βέργες.  Γιατί  πονάω;  Ἐμεῖς  τὰ  ἔχουμε  ὅλα,  γι᾿  αὐτὸ  δὲν  πονοῦμε 

τοὺς ἄλλους καὶ θέλουμε νὰ πᾶμε καὶ στὸν Παράδεισο... 

Ὅταν  εἶχα  πάει  στὴν  Ἱερὰ  Μονὴ  Στομίου  τὸ  1958,  ἦταν  στὴν  Κόνιτσα  ἕνας 

Προτεστάντης ποὺ τὸν ἐνίσχυσαν οἰκονομικὰ ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ καὶ εἶχε προσηλυτίσει 

ὀγδόντα οἰκογένειες. Εἶχε χτίσει μάλιστα καὶ ἕνα οἴκημα, γιὰ νὰ συγκεντρώνωνται. Οἱ 

καημένοι  οἱ  ἄνθρωποι  εἶχαν  μεγάλη  ἀνάγκη  καὶ  ἀπὸ  τὴν  μεγάλη  φτώχεια 

ἀναγκάζονταν  νὰ  γίνουν  Προτεστάντες,  γιατὶ  ἐκεῖνοι  τοὺς  βοηθοῦσαν  οἰκονομικά. 

Μιὰ  μέρα  μοῦ  εἶπε  κάποιος:  «Ἐγὼ  ὄχι  μόνον  Προτεστάντης  ἀλλὰ  καὶ  Ἑβραῖος 

                                                 
1 Ματθ. 25, 42. 
2 Εἰπώθηκε τὸν Μάιο τοῦ 1990. 
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γίνομαι,  γιατὶ  ἔχω  ἀνάγκη».  Ὅταν  τὸ  ἄκουσα  αὐτό,  εἶπα  «κάτι  πρέπει  νὰ  γίνη». 

Μάζεψα μερικοὺς ποὺ εἶχαν κάποια οἰκονομικὴ ἄνεση καὶ μποροῦσαν νὰ βοηθήσουν 

καὶ τοὺς μίλησα. Τότε οἱ καημένοι ἦταν τελείως κοσμικοί, ἀλλὰ εἶχαν καλὴ διάθεση. 

Μιὰ  ψυχὴ  συγκεκριμένα,  παρόλο  ποὺ  καὶ  αὐτὴ  ἦταν  τότε  τελείως  κοσμική,  εἶχε 

μεγάλη καρδιά. Ὅταν τὴν εἶδα γιὰ πρώτη φορά, εἶπα: «Ἀπ᾿ ἔξω φαίνεται σάπιο ξύλο, 

ἀλλὰ  μέσα  εἶναι  δαδί».  Ἀποφασίσαμε  λοιπὸν  νὰ  συγκεντρώνουμε  μερικὰ  χρήματα 

καὶ  νὰ  τὰ  δίνουμε  σὲ  φτωχὲς  οἰκογένειες.  Ὅσα  συγκεντρώναμε,  τοὺς  ἔλεγα  νὰ 

πηγαίνουν  νὰ  τὰ  δίνουν  οἱ  ἴδιοι  στοὺς  φτωχούς,  γιὰ  νὰ  συγκινηθοῦν  καὶ  νὰ 

βοηθηθοῦν πνευματικά. Ἔτσι καὶ πέτρινη νὰ εἶναι ἡ καρδιά τους, μαλακώνει, γίνεται 

ἀνθρώπινη,  καὶ  θὰ  τοὺς  ἀνοιχθῆ  καὶ  ἡ  πύλη  τοῦ  Παραδείσου.  Σὲ  λίγο  ὅλοι  αὐτοὶ 

ἄλλαξαν, γιατὶ ἔβλεπαν τὴν δυστυχία ποὺ ὑπῆρχε καὶ δὲν τοὺς ἔκανε καρδιὰ νὰ πᾶνε 

στὰ κέντρα νὰ διασκεδάσουν. «Μᾶς ἔχεις ἀφοπλίσει, μοῦ ἔλεγαν. Πῶς νὰ πᾶμε τώρα 

νὰ  διασκεδάσουμε;».  Ἦρθαν  καὶ  κοντὰ  στὴν  Ἐκκλησία.  Ἕνας  μάλιστα  ἔμαθα 

ἀργότερα ὅτι εἶχε γίνει καὶ ψάλτης. Ἀλλὰ καὶ οἱ ὀγδόντα οἰκογένειες, μὲ τὴν Χάρη τοῦ 

Θεοῦ,  ἡ  μιὰ  μετὰ  τὴν  ἄλλη  ἐπέστρεψαν  στὴν  Ὀρθοδοξία.  Ὅταν  ἀργότερα  ἦρθαν 

Ἀμερικανοὶ  Προτεστάντες  νὰ  δοῦν  τὸ  ἔργο  τοῦ  Προτεστάντη  ποὺ  τὶς  εἶχε 

προσηλυτίσει, τὸν πέρασαν ἀπὸ δίκη, γιατὶ δὲν εἶχε πιὰ ὀπαδούς! 

 –  Γέροντα,  ἄλλοι  ζητοῦν  εὔκολα βοήθεια,  ὅταν  ἔχουν ἀνάγκη,  καὶ  ἄλλοι  δὲν 

λένε τίποτε. 

 –  Πολλοὶ  ντρέπονται  καὶ  δὲν  θέλουν  νὰ  ἐκτεθοῦν.  Αὐτοὶ  ἔχουν  περισσότερη 

ἀνάγκη. Ἐκεῖ πιάνεται πιὸ πολὺ ἡ βοήθεια. Ξέρω δύο γιατροὺς ποὺ κάτι τοὺς συνέβη 

καὶ  δὲν  εἶχαν χρήματα οὔτε μιὰ ἀσπιρίνη νὰ πάρουν. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ  ἔχει ἀγάπη 

δὲν ἀρκεῖται στὸ νὰ δώση μόνο σὲ ὅποιον  τοῦ  ζητήση ἐλεημοσύνη, ἀλλὰ ψάχνει νὰ 

βρῆ  ἀνθρώπους  ποὺ  ἔχουν  ἀνάγκη,  γιὰ  νὰ  τοὺς  συμπαρασταθῆ.  Ἡ  μητέρα  μου 

φρόντιζε πολὺ νὰ βρῆ τέτοιες περιπτώσεις. 

 

Κριτήριο ἀγάπης 

 

Ὅταν ἕνας ἔχη καὶ δίνη ἐλεημοσύνη, δὲν μπορεῖς νὰ καταλάβης ἂν ἔχη ἀγάπη 

ἢ ὄχι, γιατὶ μπορεῖ νὰ δίνη ὄχι ἀπὸ ἀγάπη, ἀλλὰ γιὰ νὰ ξεφορτωθῆ κάποια πράγματα. 

Ὅταν στερῆται καὶ δίνη, τότε φαίνεται ἡ ἀγάπη του. Πιστεύω, ἂς ὑποθέσουμε, ὅτι ἔχω 

ἀγάπη· ὁ Θεός, γιὰ νὰ δοκιμάση τὴν ἀγάπη μου, μοῦ στέλνει ἕναν φτωχό. Ἂν ἔχω λ.χ. 

δυὸ ρολόγια, ἕνα καλὸ καὶ ἕνα λίγο χαλασμένο, καὶ δώσω τὸ χαλασμένο στὸν φτωχό, 

σημαίνει ὅτι ἡ ἀγάπη μου εἶναι δευτέρας ποιότητος. Ἂν ἔχω πραγματικὴ ἀγάπη, θὰ 

δώσω τὸ καλὸ στὸν φτωχό. Μπαίνει ὅμως ἡ βλαμμένη λογικὴ καὶ λέμε: «Τί, τὸ καλὸ 

θὰ δώσω; Γι᾿ αὐτόν, ἀφοῦ δὲν ἔχει κανένα ρολόι, καλὸ εἶναι καὶ τὸ παλιό», καὶ δίνω τὸ 

παλιό. Ἀλλά, ὅταν δίνης τὸ παλιό, ζῆ ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος ἀκόμη μέσα σου· ἂν δίνης 

τὸ  καινούργιο,  εἶσαι  ἀναγεννημένος  ἄνθρωπος.  Κολάσιμη  κατάσταση  εἶναι,  ὅταν 

κρατᾶς καὶ τὰ δυὸ καὶ δὲν δίνης κανένα. 

 – Γέροντα, πῶς βγαίνει κανεὶς ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάσταση; 

 – Νὰ σκεφθῆ: «Ἂν ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, τί θὰ ἔδινα; Ἀσφαλῶς τὸ καλύτερο». 

Ἔτσι  καταλαβαίνει  ποιά  εἶναι  ἡ  πραγματικὴ  ἀγάπη.  Θὰ  πάρη  λοιπὸν  μιὰ  γερὴ 

ἀπόφαση καὶ τὴν ἄλλη φορὰ θὰ δώση τὸ καλύτερο. Μπορεῖ λίγο νὰ δυσκολευθῆ στὶς 

ἀρχές, ἀλλά, ἂν ἀγωνίζεται μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο, θὰ φθάση σὲ κατάσταση νὰ δίνη καὶ 
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τὸ  παλιὸ  καὶ  τὸ  καινούργιο,  γιὰ  νὰ  διευκολύνη  τοὺς  ἄλλους,  καὶ  αὐτὸς  νὰ  μὴν  ἔχη 

ρολόι, ἀλλὰ νὰ ἔχη μέσα του Χριστὸ καὶ νὰ ἀκούη τὸ γλυκὸ χτύπημα τῆς καρδιᾶς του 

ποὺ θὰ σκιρτᾶ ἀπὸ θεϊκὴ χαρά. Ἂν σοῦ ἀφαιρέσουν τὸ ἱμάτιο καὶ ἐσὺ δώσης καὶ τὸν 

χιτώνα ποὺ  ἔχεις3,  θὰ σὲ  ντύση μετὰ  ὁ Χριστός. Ἂν πονᾶς  ἕναν  ταλαίπωρο καὶ  τὸν 

βοηθᾶς,  σκέψου,  ἂν  ἦταν  ὁ  ἴδιος  ὁ  Χριστός,  τί  θυσία  θὰ  ἔκανες!  Ἔτσι  δίνει  κανεὶς 

ἐξετάσεις. Στὸν πλησίον του ὁ πιστὸς ἄνθρωπος βλέπει τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Καὶ 

ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς λέει «αὐτὸ ποὺ κάνετε σὲ ἕναν ταλαίπωρο εἶναι σὰν νὰ τὸ κάνετε σὲ 

μένα»4.  Βέβαια  τὴν  τιμὴ  τὴν ἀπονέμει  στὸν  καθένα ἀνάλογα5,  ἀλλὰ ἡ ἀγάπη  εἶναι 

ἴδια γιὰ ὅλους. Στὴν καρδιά του τὴν  ἴδια θέση ἔχει ἕνας ὑπουργὸς καὶ ἕνας φτωχός· 

ἕνας στρατηγὸς καὶ ἕνας στρατιώτης. 

 –  Γέροντα,  πῶς  συμβαίνει  μερικὲς  φορές,  αὐτὸς  ποὺ  βοηθιέται,  νὰ  φέρεται 

ἄσχημα πρὸς αὐτὸν ποὺ τὸν βοήθησε; 

 – Ὁ διάβολος πάει καὶ κεντάει τὸν ἄλλον, ὥστε νὰ μᾶς φερθῆ ἄσχημα καὶ νὰ 

ἀγανακτήσουμε, ὁπότε χάνουμε τὸ καλό. Δὲν φταίει ὁ ἄνθρωπος· ὁ διάβολος κεντάει 

τὸν  ἄλλο,  γιὰ  νὰ  μᾶς  κάνη  νὰ  τὰ  χάσουμε  ὅλα.  Ὅταν  κάνετε  μιὰ  καλωσύνη,  νὰ 

αἰσθάνεσθε  πάντα  πὼς  ὅ,τι  κάνετε  ἔχετε  ὑποχρέωση  νὰ  τὸ  κάνετε  καὶ  νὰ  εἶστε 

ἕτοιμες νὰ ἀντιμετωπίσετε πειρασμό, γιὰ νὰ μὴ χάσετε τὸ καλὸ ποὺ κάνατε, ἀλλὰ νὰ 

τὸ  κερδίσετε  ὅλο.  Κάνει  λ.χ.  ἕνας  μιὰ  ἐλεημοσύνη,  χωρὶς  νὰ  ἔχη  σκοπὸ  νὰ  τὴν 

φανερώση.  Μπαίνει  ὁ  πειρασμὸς  στὴν  μέση  καὶ  βάζει  ἄλλους  νὰ  τοῦ  ποῦν  «ἐσὺ  ὁ 

φιλάργυρος, ποὺ δὲν ἔκανες τίποτε κ.λπ.,  ὁ  τάδε ἔκανε αὐτό, ὁ  τάδε ἐκεῖνο», γιὰ νὰ 

τὸν ἀναγκάση νὰ πῆ καὶ αὐτός... ταπεινὰ «ἔκανα καὶ ἐγὼ κάτι μικρό, ἕνα νοσοκομεῖο» 

ἢ νὰ τὸν ἀναγκάση νὰ ἀγανακτήση καὶ νὰ πῆ «ποιός, ἐγώ, ποὺ ἔκανα αὐτὸ καὶ αὐτό;» 

καὶ  νὰ  τὰ  χάση  ὅλα.  Ἢ  θὰ  βάλη  αὐτὸν  ποὺ  εὐεργέτησε  νὰ  τοῦ  πῆ:  «Ἀχάριστε, 

ἐκμεταλλευτὰ  κ.λπ.»,  μέχρι  νὰ  τοῦ  ἀπαντήση:  «Ἐγὼ  ἐκμεταλλευτής;  Ἐγὼ  ποὺ  σοῦ 

ἔκανα ἐκείνη τὴν καλωσύνη, ἐκείνη τὴν εὐεργεσία;». «Βρὲ τὸν ἀχάριστο, θὰ πῆ μετά, 

δὲν ἤθελα νὰ μοῦ πῆ ʺεὐχαριστῶʺ, ἀλλὰ τοὐλάχιστον νὰ τὸ ἀναγνώριζε». Ὅταν ὅμως 

κανεὶς περιμένη ἀναγνώριση, πάει,  τὰ χάνει ὅλα. Ἐνῶ, ἂν βάλη ἕναν καλὸ λογισμὸ 

καὶ  πῆ  «καλύτερα  ποὺ  ξέχασε  τὴν  καλωσύνη  ποὺ  τοῦ  ἔκανα»  ἢ  «μπορεῖ  νὰ  ἦταν 

στεναχωρημένος ἢ κουρασμένος, γι᾿ αὐτὸ μίλησε ἔτσι», δικαιολογεῖ τὸν ἄλλον καὶ δὲν 

χάνει.  Ὅταν  δὲν  περιμένουμε  ἀνταπόδοση,  τότε  ἔχουμε  καθαρὸ  μισθό.  Ὁ  Χριστὸς 

ἔκανε  τὸ  πᾶν  γιὰ  μᾶς  καὶ  ἐμεῖς  Τὸν  σταυρώσαμε.  Τί  ψάλλουμε;  «Ἀντὶ  τοῦ  μάννα 

χολήν»6.  Πάντοτε  νὰ  προσπαθοῦμε  νὰ  κάνουμε  τὸ  καλό,  χωρὶς  νὰ  περιμένουμε 

ἀνταπόδοση. 

 

Αὐτὸς ποὺ δίνει δέχεται θεϊκὴ χαρὰ 

 

Δυὸ  χαρὲς  ὑπάρχουν  στὸν  ἄνθρωπο.  Μία  χαρά,  ὅταν  παίρνη,  καὶ  μία  χαρά, 

ὅταν  δίνη.  Δὲν  συγκρίνεται  ἡ  χαρὰ  ποὺ  νιώθει  κανείς,  ὅταν  δίνη,  μὲ  τὴν  χαρὰ ποὺ 

νιώθει,  ὅταν  παίρνη.  Ὁ  ἄνθρωπος,  γιὰ  νὰ  καταλάβη  ἂν  προχωράη  σωστὰ 

                                                 
3 Βλ. Λουκ. 6, 29. 
4 Βλ. Ματθ. 25, 40.  
5 Βλ. Ρωμ. 13, 7. 
6 Ἀπὸ ἰδιόμελο τροπάριο τοῦ ΙΒ´ ἀντιφώνου στὸν Ὄρθρο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς. 
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πνευματικά,  πρέπει  νὰ  ἐξετάση  κατ᾿  ἀρχὰς  ἂν  χαίρεται,  ὅταν  δίνη  καὶ  ὄχι  ὅταν 

παίρνη·  ἂν  νιώθη  στενοχώρια,  ὅταν  τοῦ  δίνουν,  καὶ  χαρά,  ὅταν  δίνη.  Ὕστερα,  ἂν 

ἐργάζεται  σωστὰ  πνευματικά,  ὅταν  κάνη  κανένα  καλό,  δὲν  τὸ  θυμᾶται  ποτέ,  ἀλλὰ 

δὲν ξεχνάει ποτὲ καὶ τὸ παραμικρὸ καλὸ ποὺ τοῦ κάνουν. Δὲν μπορεῖ νὰ κλείση μάτι 

ἀπὸ  τὴν παραμικρὴ  εὐεργεσία  τῶν  ἄλλων. Μπορεῖ  αὐτὸς  νὰ  ἔχη  δώσει  ἕνα  ἀμπέλι 

στὸν ἄλλον καὶ νὰ τὸ ἔχη ξεχάσει. Ἂν ὅμως ὁ ἄλλος τοῦ δώση ἕνα τσαμπὶ σταφύλι 

ἀπὸ τὸ ἀμπέλι ποὺ ἐκεῖνος τοῦ χάρισε, δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ξεχάση ποτέ. Ἢ μπορεῖ νὰ 

ἔχη δώσει σὲ κάποιον πολλὲς ξυλόγλυπτες εἰκόνες καὶ νὰ μὴν τὸ θυμᾶται. Ἂν ἐκεῖνος 

τοῦ  δώση  μιὰ  εἰκονίτσα  πλαστικοποιημένη,  αὐτὸς  συγκινεῖται  ἀπὸ  τὴν  εἰκονίτσα 

αὐτή,  παρόλο  ποὺ  εἶναι  μικρῆς  ἀξίας,  καὶ  ἀπὸ  εὐγνωμοσύνη  σκέφτεται  πῶς  νὰ  τὸ 

ἀνταποδώση. Ἀκόμη καὶ ὁλόκληρη Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ δώση, καὶ τὸ οἰκόπεδο, καὶ νὰ 

τὸ ξεχάση. Δηλαδὴ ἡ σωστὴ πνευματικὴ πορεία εἶναι νὰ ξεχνάη κανεὶς τὰ καλὰ ποὺ 

κάνει καὶ νὰ θυμᾶται τὰ καλὰ ποὺ τοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι. Ὅταν φθάση σ᾿ αὐτὴν τὴν 

κατάσταση ὁ ἄνθρωπος, τότε εἶναι ἄνθρωπος· ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Ἂν ὅμως συνέχεια 

ξεχνάη τὶς καλωσύνες ποὺ τοῦ ἔκαναν οἱ ἄλλοι καὶ θυμᾶται τὶς καλωσύνες ποὺ ἔκανε 

αὐτός, αὐτὴ εἶναι ἀντίθετη ἐργασία ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ζητάει ὁ Χριστός. Ἀλλὰ καὶ ὅταν 

σκέφτεται  «ἐσὺ  μοῦ  ἔδωσες  τόσο  καὶ  ἐγὼ  σοῦ  ἔδωσα  τόσο»,  αὐτὸ  πάλι  εἶναι 

μπακαλίστικο πράγμα. Ἐγὼ κοιτάω νὰ δώσω σ᾿ αὐτὸν ποὺ ἔχει μεγαλύτερη ἀνάγκη. 

Δὲν  ὑπολογίζω  μπακαλίστικα:  ὁ  τάδε  μοῦ  ἔδωσε  αὐτὰ  τὰ  βιβλία  καὶ  ἐγὼ  τώρα  σ᾿ 

αὐτὸν χρωστάω τόσα, ὁπότε πρέπει νὰ τοῦ τὰ δώσω, γιὰ νὰ ἐξοφλήσω. Ἤ, ἂν ὁ ἄλλος 

δὲν  μοῦ  ἔδωσε,  δὲν  θὰ  τοῦ  δώσω  καὶ  ἐγὼ  τίποτε.  Καὶ  αὐτὸ  εἶναι  μιὰ  ἀνθρώπινη 

δικαιοσύνη. 

Αὐτὸς  ποὺ  παίρνει  κάτι,  δέχεται  ἀνθρώπινη  χαρά.  Αὐτὸς  ποὺ  δίνει,  δέχεται 

θεϊκὴ χαρά. Τὴν θεϊκὴ χαρὰ μὲ τὸ δόσιμο τὴν παίρνουμε. Μοῦ δίνει λ.χ. κάποιος ἕνα 

βιβλίο. Αὐτὸς τώρα χαίρεται πνευματικά, θεϊκά, καὶ ἐγὼ ποὺ πῆρα τὸ βιβλίο χαίρομαι 

ἀνθρώπινα. Ὅταν καὶ ἐγὼ δώσω τὸ βιβλίο, θὰ χαρῶ καὶ ἐγὼ θεϊκά, καὶ ὁ ἄλλος ποὺ 

θὰ τὸ πάρη θὰ χαρῆ ἀνθρώπινα. Ὅταν καὶ ἐκεῖνος τὸ δώση, θὰ χαρῆ καὶ αὐτὸς θεϊκά, 

καὶ ἐκεῖνος ποὺ θὰ τὸ πάρη θὰ χαρῆ ἀνθρώπινα. Ἂν ὅμως καὶ αὐτὸς τὸ δώση, τότε θὰ 

χαρῆ  καὶ  θεϊκὰ  κ.ο.κ.  Βλέπετε  πῶς  μὲ  ἕνα  πράγμα  μποροῦν  πολλοὶ  ἄνθρωποι  νὰ 

χαροῦν καὶ ἀνθρώπινα καὶ θεϊκά; 

Νὰ μάθη κανεὶς νὰ χαίρεται μὲ τὸ νὰ δίνη. Ὅταν χαίρεται μὲ τὸ νὰ δίνη, εἶναι 

τοποθετημένος  σωστά,  εἶναι  δικτυωμένος  μὲ  τὸν  Χριστό·  ἔχει  τὴν  θεία  Χάρη. Ὅταν 

δίνη ἢ προσφέρη κάτι, ἡ χαρὰ ποὺ νιώθει ἔχει θεῖο ὀξυγόνο. Ὅταν χαίρεται μὲ τὸ νὰ 

λαμβάνη  ἢ  νὰ  θυσιάζωνται  οἱ  ἄλλοι  γι᾿  αὐτόν,  αὐτὴ  ἡ  χαρὰ  ἔχει  μπόχα,  ἀσφυξία. 

Τέτοιοι ἄνθρωποι ποὺ δίνονται, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τὸν ἑαυτό τους, θὰ μᾶς κρίνουν 

μεθαύριο.  Τί  χαρὰ νιώθουν αὐτοὶ  οἱ ἄνθρωποι! Αὐτοὺς  τοὺς προστατεύει  ὁ Χριστός. 

Ἀλλὰ  οἱ  περισσότεροι  ἄνθρωποι  χαίρονται  μὲ  τὸ  νὰ  παίρνουν  καὶ  στεροῦνται  τὴν 

θεϊκὴ χαρά,  γι᾿ αὐτὸ εἶναι βασανισμένοι. Ὁ Χριστὸς συγκινεῖται,  ὅταν ἀγαπᾶμε  τὸν 

πλησίον  μας  πιὸ  πολὺ  ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό  μας,  καὶ  μᾶς  γεμίζει  μὲ  θεία  εὐφροσύνη. 

Βλέπεις,  Ἐκεῖνος  δὲν  περιορίσθηκε  στὸ  «ἀγαπήσεις  τὸν  πλησίον  σου  ὡς  σεαυτόν»7, 

ἀλλὰ θυσιάσθηκε γιὰ τὸν ἄνθρωπο. 

 

                                                 
7 Λευϊτ. 19, 18· Ματθ. 22, 39· Μάρκ. 12, 31 καὶ Λουκ. 10, 27. 
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Ὁ φιλάργυρος μαζεύει, γιὰ νὰ τὰ βροῦν οἱ ἄλλοι 

 

 – Γέροντα, εἶναι δυὸ ἀδελφάκια· τὸ μικρὸ δίνει, ἐνῶ τὸ μεγάλο δὲν δίνει. 

 – Νὰ μάθουν οἱ γονεῖς καὶ στὸ μεγάλο νὰ γλυκαίνεται ἀπὸ τὸ νὰ δίνη. Ἂν τὸ 

μεγάλο δουλέψη πάνω σ᾿ αὐτό, θὰ ἔχη μεγαλύτερο μισθὸ ἀπὸ τὸ μικρὸ ποὺ ἀπὸ τὴν 

φύση του δίνει, καὶ θὰ γίνη καλύτερο. 

 – Γέροντα, πῶς θὰ ἀπαλλαγῆ κανεὶς ἀπὸ τὴν στενότητα τῆς καρδιᾶς, ἀπὸ τὴν 

δυσκολία ποὺ ἔχει νὰ δίνη; 

 – Τί, εἶσαι τσιγγούνα; Θὰ σὲ πετάξω ἔξω! Καὶ στὴν διακονία, λ.χ. ὅταν εἶσαι στὸ 

ἀρχονταρίκι,  νὰ  πάρης  μιὰ  γενικὴ  εὐλογία,  γιὰ  νὰ  μπορῆς  νὰ  δίνης.  Βλέπεις  καὶ  ὁ 

Θεὸς πόσο ἄφθονα δίνει σὲ ὅλους τὶς εὐλογίες Του; Ἂν δὲν συνηθίση νὰ δίνη κανείς, 

μαθαίνει στὴν τσιγγουνιὰ καὶ δυσκολεύεται μετὰ νὰ δώση. 

Ὁ  φιλάργυρος  εἶναι  «κουμπαρᾶς»·  μαζεύει  αὐτός,  γιὰ  νὰ  τὰ  βροῦν  οἱ  ἄλλοι. 

Χάνει ἔτσι τὴν χαρὰ τοῦ δοσίματος καὶ τὴν θεία ἀνταπόδοση. Λέω σὲ ἕναν πλούσιο 

μιὰ φορά: «Τί τὰ μαζεύεις; Ὑποχρεώσεις δὲν ἔχεις. Τί θὰ τὰ κάνης;». «Ἐδῶ θὰ μείνουν, 

μοῦ λέει, ὅταν πεθάνω». «Ἐγὼ σοῦ δίνω εὐλογία, τοῦ λέω, νὰ τὰ πάρης ἐπάνω ὅλα!». 

«Ἐδῶ  θὰ  μείνουν,  ξαναλέει.  Ἅμα  πεθάνω,  ἂς  τὰ  πάρουν  οἱ  ἄλλοι».  «Ἔμ,  ἐδῶ  θὰ 

μείνουν, τοῦ λέω. Ὁ σκοπὸς εἶναι νὰ τὰ δώσης μὲ τὰ ἴδια σου τὰ χέρια τώρα ποὺ ζῆς!». 

Δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀνόητος  ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν πλεονέκτη, ποὺ μαζεύει συνέχεια καὶ ζῆ 

συνέχεια  μὲ  στέρηση  καὶ  τελικὰ  ἀγοράζει  τὴν  κόλαση  μὲ  τὶς  συγκεντρωμένες  του 

οἰκονομίες. Τὸ ἔχει  τελείως χαμένο, γιατὶ δὲν δίνει καὶ χάνεται μὲ ὑλικὰ πράγματα, 

ὁπότε χάνει τὸν Χριστό. 

Τὸν  τσιγγούνη  τὸν  κοροϊδεύουν  καὶ  οἱ  ἄλλοι.  Ἦταν  ἕνας  πολὺ  πλούσιος 

κτηματίας·  εἶχε  χωράφια σὲ μιὰ  ἐπαρχία,  εἶχε  καὶ  στὴν Ἀθήνα  διαμερίσματα,  ἀλλὰ 

ἦταν πολὺ τσιγγούνης. Μιὰ φορὰ ἔφτιαξε μιὰ χύτρα φασολάδα τελείως νερουλή, γιὰ 

νὰ φᾶνε οἱ ἐργάτες ποὺ δούλευαν στὰ χωράφια του. Παλιὰ δούλευαν οἱ καημένοι ἀπὸ 

τὸ πρωί, πρὶν βγῆ ὁ ἥλιος, μέχρι νὰ βασιλέψη. Τὸ μεσημέρι ποὺ σταμάτησαν λίγο, γιὰ 

νὰ ξεκουρασθοῦν, ἄδειασε τὸ ἀφεντικὸ μέσα σὲ ἕναν ταβᾶ τὴν φασολάδα καὶ φώναξε 

τοὺς  ἐργάτες νὰ φᾶνε. Κάθησαν γύρω‐γύρω οἱ καημένοι οἱ  ἐργάτες καὶ ἄρχισαν νὰ 

τρῶνε·  πότε  ἔπιαναν  μὲ  τὸ  κουτάλι  ἀπὸ  κανένα  φασόλι,  πότε  μόνον  ζουμί!  Ἕνας 

ἐργάτης ἦταν πολὺ πειραχτήρι. Ἀφήνει τὸ κουτάλι του καὶ πάει παραπέρα. Βγάζει τὶς 

ἀρβύλες του, τὶς κάλτσες του καὶ προχωράει νὰ μπῆ μέσα στὸν ταβᾶ. «Τί κάνεις;», τοῦ 

λένε  οἱ  ἄλλοι.  «Λέω  νὰ  μπῶ μέσα,  μήπως  πιάσω  κανένα φασόλι!»,  τοὺς  λέει.  Τόσο 

τσιγγούνης  ἦταν  ἐκεῖνος  ὁ  ταλαίπωρος.  Γι᾿  αὐτό,  χίλιες  φορὲς  νὰ  τὸν  κυριέψη  ἡ 

σπατάλη τὸν ἄνθρωπο παρὰ ἡ τσιγγουνιά. 

 – Ἡ τσιγγουνιὰ εἶναι ἀρρώστια, Γέροντα. 

 –  Πολὺ  μεγάλη  ἀρρώστια!  Ἅμα  κυριέψη  τὸν  ἄνθρωπο  ἡ  τσιγγουνιά, 

μεγαλύτερη ἀρρώστια δὲν ὑπάρχει. Ἡ οἰκονομία καλὴ εἶναι, ἀλλὰ νὰ προσέξη κανεὶς 

νὰ μὴν τὸν κυριέψη σιγὰ‐σιγὰ ὁ πειρασμὸς μὲ τὴν τσιγγουνιά. 

 – Μερικοί, Γέροντα, ἀπὸ τὴν τσιγγουνιὰ μένουν νηστικοί. 

 –  Μόνον  νηστικοί;  Ἦταν  ἕνας  ἔμπορος  πλούσιος  ποὺ  εἶχε  ἕνα  μεγάλο 

ἐμπορικὸ  καὶ  ἔκοβε  μὲ  τὸν  σουγιὰ  στὰ  τρία  ἐκεῖνα  τὰ  σπίρτα  τὰ  πλακέ! Μιὰ  ἄλλη 

πολὺ πλούσια εἶχε ἕνα θειαφοκέρι· κρατοῦσε κάρβουνα καὶ ἔπαιρνε μὲ τὸ θειαφοκέρι 
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ἀπὸ τὰ κάρβουνα νὰ ἀνάψη τὴν φωτιά, γιὰ νὰ μὴν ξοδέψη κανένα σπίρτο. Καὶ εἶχε 

σπίτια, κτήματα, μεγάλη περιουσία. 

Δὲν  λέω  νὰ  εἶναι  κανεὶς  σπάταλος,  ἀλλὰ  τοὐλάχιστον,  ὅταν  κάποιος  εἶναι 

σπάταλος,  ἂν  τοῦ  ζητήσης  κάτι,  εὔκολα  θὰ  σοῦ  τὸ  δώση.  Ἂν  εἶναι  τσιγγούνης,  θὰ 

λυπᾶται  νὰ  σοῦ  τὸ  δώση.  Ἦταν  μιὰ  φορὰ  δυὸ  νοικοκυρὲς  καὶ  συζητοῦσαν  στὴν 

γειτονιὰ γιὰ σαλάτες, γιὰ ξίδια καὶ πάνω στὴν συζήτηση εἶπε ἡ μία: «Ἔχω πολὺ καλὸ 

ξίδι». Μιὰ φορὰ χρειάσθηκε ἡ ἄλλη ἡ φουκαριάρα λίγο ξίδι καὶ πῆγε νὰ τῆς ζητήση. 

«Ἄκου ἐδῶ,  τῆς λέει  ἐκείνη,  ἐγώ, ἂν τὸ ἔδινα,  δὲν θὰ εἶχα ξίδι  ἑπτὰ χρόνων!». Καλὰ 

εἶναι  νὰ  κάνη  οἰκονομία  κανεὶς  καὶ  νὰ  δίνη.  Οἰκονόμος  δὲν  θὰ  πῆ  τσιγγούνης.  Ὁ 

πατέρας μου χρήματα δὲν κρατοῦσε. Στὰ Φάρασα δὲν εἶχαν ξενοδοχεῖο· τὸ σπίτι μας 

ἦταν σὰν ξενοδοχεῖο. Ὅποιος ἐρχόταν στὸ χωριό, στὸν πρόεδρο θὰ πήγαινε νὰ μείνη. 

Θὰ ἔτρωγε, θὰ τοῦ ἔπλεναν τὰ πόδια, θὰ τοῦ ἔδιναν καὶ κάλτσες καθαρές. 

Τώρα, βλέπω ὅτι καὶ σὲ μερικὰ προσκυνήματα ἔχουν ἀποθῆκες ὁλόκληρες μὲ 

κανδήλια  καὶ  δὲν  λένε:  «Ἔχουμε,  μὴ  μᾶς  δίνετε  ἄλλα».  Αὐτὰ  οὔτε  μποροῦν  νὰ  τὰ 

χρησιμοποιήσουν οὔτε νὰ τὰ πουλήσουν, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰ δίνουν. Ὅταν ἀρχίση νὰ 

μαζεύη  κανείς,  δένεται  καὶ  δὲν  μπορεῖ  νὰ  δώση.  Ἂν  ὅμως  ἀρχίση  νὰ  μὴ  μαζεύη 

πράγματα καὶ τὰ δίνη, τότε θὰ μαζευτῆ ἡ καρδιὰ στὸν Χριστό, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβη. 

Μιὰ χήρα νὰ μὴν ἔχη χρήματα νὰ ἀγοράση ἕναν πήχυ ὕφασμα νὰ ντύση τὰ παιδιά 

της, καὶ ἐγὼ νὰ μαζεύω! Πῶς νὰ τὸ ἀνεχθῶ αὐτό; Στὸ Καλύβι δὲν ἔχω οὔτε πιάτα οὔτε 

κατσαρόλια·  τενεκεδάκια  ἔχω.  Προτιμῶ  ἕνα  πεντακοσάρικο  νὰ  τὸ  δώσω  σὲ  ἕναν 

φοιτητή, νὰ πάη ἀπὸ τὸ ἕνα μοναστήρι στὸ ἄλλο, παρὰ νὰ πάρω κάτι γιὰ μένα. Ἂν δὲν 

μαζεύης,  ἔχεις  εὐλογία  ἀπὸ  τὸν  Θεό.  Ὅταν  δίνης  εὐλογία,  παίρνεις  εὐλογία.  Ἡ 

εὐλογία γεννάει εὐλογία. 

 

Ἡ καλὴ διάθεση εἶναι τὸ πᾶν 

 

– Γέροντα, ὅταν μοῦ ζητάη κάποιος βοήθεια, ἀλλὰ δὲν ἔχω νὰ τοῦ δώσω; 

 –  Ὅταν  θέλω  νὰ  κάνω  ἐλεημοσύνη  καὶ  δὲν  ἔχω  νὰ  δώσω,  τότε  κάνω 

ἐλεημοσύνη μὲ αἷμα. Ὁ ἄλλος ποὺ ἔχει καὶ δίνει ὑλικὴ βοήθεια, νιώθει καὶ χαρά, ἐνῶ 

αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει νὰ δώση, συνέχεια ὑποφέρει καὶ ταπεινωμένος λέει: «Δὲν ἔκανα 

ἐλεημοσύνη». Ἡ καλὴ διάθεση εἶναι τὸ πᾶν. Ἕνας πλούσιος ἔχει νὰ δώση, ἀλλὰ δὲν 

δίνει. Ἕνας φτωχὸς θέλει νὰ δώση, ἀλλὰ δὲν δίνει, γιατὶ δὲν ἔχει νὰ δώση. Διαφέρει τὸ 

ἕνα  ἀπὸ  τὸ  ἄλλο.  Ὁ  πλούσιος,  ἂν  δώση,  νιώθει  καὶ  μιὰ  εὐχαρίστηση.  Ὁ  φτωχὸς 

πονάει, θέλει νὰ κάνη μιὰ καλωσύνη, ἀλλὰ δὲν ἔχει νὰ δώση, καὶ ὑποφέρει ψυχικά· 

ἐνῶ, ἅμα εἶχε, θὰ ἔδινε καὶ δὲν θὰ ὑπέφερε. Ἡ καλὴ διάθεση φαίνεται ἀπὸ τὰ ἔργα. 

Ἂν κάποιος ζητήση ἀπὸ ἕναν φτωχὸ ἐλεημοσύνη καὶ ὁ φτωχός, ἂν καὶ στερῆται, τοῦ 

δώση,  ἄσχετα  ἂν  ὁ  ἄλλος  πάη  νὰ  τὰ  πιῆ  οὖζο,  τότε  ὁ  φτωχὸς  ποὺ  ἔδωσε  θὰ  ἔχη 

πνευματικὴ  χαρά,  καὶ  ὁ  Θεὸς  θὰ  φωτίση  κάποιον  νὰ  στείλη  καὶ  σ᾿  αὐτὸν  ὑλικὴ 

βοήθεια. 

Καὶ  ξέρετε  μερικὲς  φορὲς  τί  ἀδικία  γίνεται;  Ὁ  ἕνας  νὰ  δίνη  ὅ,τι  ἔχει,  γιὰ  νὰ 

βοηθήση, καὶ ὁ ἄλλος νὰ τὰ ἑρμηνεύη μὲ τὸν λογισμό του ὅπως θέλει. 

 – Γέροντα, τί ἐννοεῖτε; 

 –  Ἂς  ὑποθέσουμε,  ἕνας,  ὁ  καημένος,  ἔχει  λ.χ.  ὅλο  κι  ὅλο  πέντε  χιλιάδες 

δραχμὲς στὴν τσέπη του. Βρίσκει στὸν δρόμο του ἕναν ζητιάνο, τὶς βάζει στὸ χέρι του 
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καὶ  φεύγει.  Ὁ  ζητιάνος  μετὰ  βλέπει  ὅτι  εἶναι  πεντοχίλιαρο  καὶ  χαίρεται.  Περνάει 

ἐκείνη  τὴν  ὥρα  καὶ  ἕνας  πολὺ  πλούσιος  καὶ  βλέποντας  ὅτι  ὁ  ἄλλος  ἔδωσε 

πεντοχίλιαρο  λέει  μὲ  τὸν  λογισμὸ  τὸν  δικό  του:  «Γιὰ  νὰ  δίνη  αὐτὸς  πεντοχίλιαρο, 

ποιός ξέρει πόσα ἔχει!  ἑκατομμυριοῦχος θὰ εἶναι!». Ὁπότε δίνει αὐτὸς στὸν ζητιάνο 

πεντακόσιες δραχμὲς καὶ ἀναπαύει τὸν λογισμό του ὅτι ἔκανε τὸ καθῆκον του. Ἐνῶ 

ἐκεῖνος  ὁ  καημένος  εἶχε  μόνον  αὐτὸ  τὸ  πεντοχίλιαρο  καί,  μόλις  εἶδε  τὸν  ζητιάνο, 

σκίρτησε ἡ καρδιά του καὶ τοῦ τὸ ἔδωσε. Ἂν καὶ ὁ πλούσιος δούλευε λίγο πνευματικά, 

θὰ εἶχε καὶ ἕναν καλὸ λογισμὸ καὶ θὰ ἔλεγε: «Γιὰ δές,  ἔδωσε αὐτὸ ποὺ εἶχε». Ἢ θὰ 

ἔλεγε: «Θὰ εἶχε δέκα χιλιάδες καὶ ἔδωσε τὶς πέντε χιλιάδες». Ἀλλὰ πῶς νὰ φέρη καλὸ 

λογισμό, ἀφοῦ δὲν δούλεψε πνευματικά; Σοῦ λέει: «Γιὰ νὰ πετάη ἔτσι τὰ λεφτά, μὲ τὸ 

φτυάρι τὰ μαζεύει». 

Μερικοὶ  ἄνθρωποι  πάλι,  ἐνῶ  δίνουν  πεντακόσιες  ἢ  χίλιες  δραχμὲς  σὲ  ἕναν 

φτωχό, κάνουν ἑβραίικα παζάρια γιὰ πέντε ἢ δέκα δραχμὲς στὸν φτωχὸ ἐργάτη ποὺ 

τοὺς δούλεψε. Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω: Καλά, δίνεις πεντακοσάρικο καὶ χιλιάρικο σ᾿ 

ἐκεῖνον ποὺ δὲν ξέρεις καὶ αὐτὸν ποὺ ἔχεις κοντά σου καὶ σὲ βοηθάει τὸν ἀφήνεις νὰ 

πεινᾶ; Αὐτὸν πρῶτα ἔχεις ὑποχρέωση νὰ ἀγαπήσης καὶ νὰ βοηθήσης. Ἀλλὰ φαίνεται 

ὅτι ἡ  ἐλεημοσύνη αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων γίνεται,  γιὰ νὰ τοὺς  ἐπαινέσουν. Ἢ ἄλλον 

μπορεῖ νὰ τὸν πᾶνε ἀκόμη καὶ στὸ δικαστήριο γιὰ χίλιες δραχμές, γιατὶ ξεκινᾶνε ἀπὸ 

μιὰ  κοσμικὴ  λογική,  δῆθεν  νὰ  μὴν  τοὺς  θεωρήσουν  κορόιδα.  Μιὰ  θρησκευόμενη 

γυναίκα μοῦ διηγήθηκε8  ἕνα περιστατικό. Ἤθελε νὰ ἀγοράση ἕνα φορτιὸ ξύλα ἀπὸ 

μιὰ γιαγιά, ἡ ὁποία ἔκανε τρεῖς ὧρες δρόμο, γιὰ νὰ τὰ φέρη ἀπὸ τὸ δάσος στὸ χωριό. 

Ἐκείνη τὴν φορὰ μάλιστα εἶχε κάνει καὶ μισὴ ὥρα ἐπιπλέον, δηλαδὴ τρεισήμισι ὧρες, 

γιατὶ ἔκανε τὸν κύκλο τῆς στρατώνας, μὴν τὴν πιάση τὸ Δασαρχεῖο. «Πόσο κάνουν;», 

τὴν ρωτάει ἡ κυρία. «Δεκαπέντε δραχμές», λέει ἡ γιαγιά. «Ὄχι, εἶναι πολλά, τῆς λέει, 

ἕντεκα  δραχμὲς  τὰ παίρνω». «Ἔτσι,  γιὰ  νὰ μὴ μᾶς παίρνουν γιὰ  κουτούς,  μοῦ λέει, 

ἐμᾶς  τοὺς  πνευματικοὺς  ἀνθρώπους...».  Τῆς  ἔκανα  μετὰ  ἕνα  ξεσκόνισμα.  Δύο  ζῶα 

εἶχε ἡ γιαγιὰ καὶ εἶχε χάσει δύο μέρες, γιὰ νὰ κερδίση εἴκοσι δύο δραχμές. Ἀντὶ νὰ τῆς 

ἔδινε καὶ ἕνα εἰκοσάρικο παραπάνω, τῆς ἔκανε ἑβραίικα παζάρια. 

 

Ἡ ἐλεημοσύνη πολὺ βοηθάει τοὺς κεκοιμημένους 

 

Ὁ πλοῦτος φέρνει τὴν καταστροφὴ στὸν ἄνθρωπο, ὅταν δὲν διανέμεται στοὺς 

φτωχοὺς  γιὰ  τὴν  ψυχή  μας  καὶ  γιὰ  τὶς  ψυχὲς  τῶν  πεθαμένων  μας.  Ἡ  ἐλεημοσύνη 

στοὺς  πονεμένους,  χῆρες,  ὀρφανὰ  κ.λπ.  πάρα πολὺ  βοηθάει  καὶ  γιὰ  τὴν  ἀνάπαυση 

τῶν  κεκοιμημένων.  Γιατί,  ὅταν  δίνη  κανεὶς  ἐλεημοσύνη  γιὰ  ἕναν  κεκοιμημένο,  οἱ 

ἄλλοι λένε: «Θεὸς σχωρέσ᾿ τον. Νὰ ἁγιάσουν τὰ κόκκαλά του». Ἂν τύχη κάποιος νὰ 

ἔχη ἀρρώστιες,  νὰ μὴν μπορῆ  νὰ  δουλέψη,  νὰ  ἔχη  χρέη,  καὶ  σὲ μιὰ  τέτοια  δύσκολη 

περίσταση τὸν βοηθήσης καὶ πῆς «πάρ᾿ τα γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ τάδε», θὰ πῆ καὶ αὐτός: 

«Θεὸς  σχωρέσ᾿  τον,  νὰ  ἁγιάσουν  τὰ  κόκκαλά  του!».  Κάνουν  δηλαδὴ  καρδιακὴ 

προσευχὴ καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ βοηθάει πολὺ τοὺς κεκοιμημένους. 

 – Ὅταν κάποιας ὁ ἄνδρας πεθάνη ἀκοινώνητος, ἀνεξομολόγητος ἢ σκοτωθῆ τὸ 

παιδί της, τί ἄλλο μπορεῖ νὰ κάνη, γιὰ νὰ βοηθήση τὶς ψυχές τους; 

                                                 
8 Τὸ 1958. 
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 – Ὅσο μπορεῖ, νὰ γίνη ἡ ἴδια καλύτερη. Αὐτὸ φυσικὰ θὰ βοηθήση καὶ τὴν ἴδια, 

ἀλλὰ  θὰ  βοηθήση  καὶ  τὸν  ἄνδρα  της,  γιατί,  ἀφοῦ  στεφανώθηκαν,  ἔχει  μερίδιο  καὶ 

ἐκεῖνος  ποὺ  πέθανε.  Αὐτὸ  εἶναι  τὸ  κυριώτερο  ἀπὸ  ὅλα·  νὰ  γίνη  καλύτερη.  Ἀλλιῶς, 

μπορεῖ νὰ κάνη καὶ μιὰ καλωσύνη, ἀλλὰ νὰ ἔχη καὶ τὸν χαβᾶ της. Σοῦ λέει: «Ἔκανα 

τὰ καθήκοντά μου. Ἄλλο τί θέλεις νὰ κάνω;» καὶ μένει ἀδιόρθωτη ἢ καὶ χειροτερεύει. 

 

Ἐλεημοσύνη «ἐν τῷ κρυπτῷ»9 

 

 – Γέροντα, μερικοὶ θεωροῦν φαρισαϊσμὸ τὸ νὰ πηγαίνη κανεὶς στὴν Ἐκκλησία 

καὶ νὰ ὑστερῆ στὴν ἀγάπη καὶ τὴν θυσία. 

 – Ἔ, ποῦ τὸ ξέρουν; Εἶναι σίγουροι γι᾿ αὐτό; 

 – Ἔτσι κρίνουν. 

 – Ὁ Χριστὸς τί εἶπε; «Νὰ κρίνετε»10; Ὁ ἄλλος μπορεῖ νὰ μὴ δίνη στὸν τσιγγάνο, 

γιατὶ  ἔχει  ὑπ᾿  ὄψιν  του  ἕναν  ἄρρωστο  ποὺ  ἔχει  μεγάλη  ἀνάγκη  καὶ  θὰ  βοηθήση 

ἐκεῖνον. Τὸν τσιγγάνο κάποιος περαστικὸς θὰ βρεθῆ νὰ τοῦ δώση κάτι,  ἐνῶ ἐκεῖνον 

δὲν  θὰ  τοῦ  δώση  κανένας.  Πῶς  βγάζουν  συμπεράσματα,  χωρὶς  νὰ  ξέρουν; 

Φαρισαϊσμὸς εἶναι, ὅταν κάποιος κάνη τὴν καλωσύνη φανερά, γιὰ νὰ τὸν ἐπαινέσουν. 

Θυμᾶμαι,  ὅταν  ἤμουν  τὸ  1957  στὸ  Ἰδιόρρυθμο11,  ἔδιναν  γιὰ  κάθε  διακόνημα, 

ἀνάλογα μὲ τὸ πόσο δύσκολο ἦταν, μιὰ εὐλογία. Ἐπειδὴ τότε ὑπῆρχε στὰ μοναστήρια 

λειψανδρία,  ἦταν  μερικοὶ  Πατέρες  ποὺ  εἶχαν  δυνάμεις  καὶ  ἀναλάμβαναν  πολλὰ 

διακονήματα  καὶ  ἔπαιρναν  περισσότερες  εὐλογίες,  ἀλλὰ  τὶς  ἔδιναν.  Ἦταν  ἕνας 

μοναχὸς ποὺ τὸν ἔλεγαν «σπάγκο», γιατὶ δὲν ἔδινε. Ὅταν πέθανε αὐτὸς ὁ μοναχός, 

μαζεύτηκαν στὴν κηδεία του ταλαίπωροι ἄνθρωποι ἀπὸ ἐδῶ ἀπὸ τὴν Χαλκιδική, ἀπὸ 

τὴν Μεγάλη Παναγία, ἀπὸ τὸ Παλαιοχώρι, τὸ Νεοχώρι, καὶ τὸν ἔκλαιγαν. Αὐτοὶ εἶχαν 

βόδια καὶ κουβαλοῦσαν τὴν ξυλεία, τοὺς γρεντέδες, γιατὶ τότε ἡ μεταφορὰ γινόταν μὲ 

τὰ βόδια – μὴ βλέπης τώρα ποὺ γίνεται μὲ αὐτοκίνητα, μὲ τριαξονικά! Τί ἔκανε αὐτὸς 

ὁ  καημένος;  Μάζευε–μάζευε  τὰ  χρήματα  ποὺ  τοῦ  ἔδιναν  γιὰ  τὰ  διακονήματα  ποὺ 

ἔκανε  καί,  ὅταν  ἔβλεπε  ἕναν  οἰκογενειάρχη ποὺ  εἶχε  μόνον  ἕνα  βόδι  ἢ ψοφοῦσε  τὸ 

βόδι  του,  τοῦ  ἀγόραζε  ἕνα  βόδι.  Καὶ  τότε  τὸ  νὰ  ἀγοράσης  ἕνα  βόδι  ἦταν  μεγάλο 

πράγμα·  στοίχιζε  πέντε  χιλιάδες  δραχμές,  ἀλλὰ  τὰ  χρήματα  ἦταν  γερά.  Οἱ  ἄλλοι 

Πατέρες  ἔδιναν  πέντε  δραχμὲς  στὸν  ἕναν  φτωχό,  δέκα  στὸν  ἄλλον,  κανένα 

εἰκοσάρικο  στὸν  ἄλλον,  ἔκαναν  δηλαδὴ  τέτοιες  καλωσύνες  καὶ  φαίνονταν.  Ἐκεῖνος 

καθόλου  δὲν  φαινόταν,  γιατὶ  δὲν  ἔδινε  ὅπως  ἔδιναν  οἱ  ἄλλοι,  ἀλλὰ  τὰ  μάζευε  καὶ 

βοηθοῦσε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο. Ἔτσι ὅλοι τὸν ἔλεγαν «σπάγκο, σπάγκο» καὶ πῆρε τὸ 

ὄνομα «σπάγκος», σπαγκοραμμένος δηλαδή! Καὶ τελικά, ὅταν πέθανε, μαζεύτηκαν οἱ 

καημένοι καὶ ἔκλαιγαν. «Μὲ ἔσωσε!», ἔλεγε ὁ ἕνας, «μὲ ἔσωσε!», ἔλεγε ὁ ἄλλος. Γιατὶ 

τότε, ἅμα εἶχε ἕνα βόδι κανείς, μετέφερε τὴν ξυλεία καὶ ἔτρεφε τὴν οἰκογένειά του. Τὰ 

ἔχασαν οἱ Πατέρες! Γι᾿ αὐτὸ λέω, ποῦ ξέρεις τί κάνει ὁ ἄλλος; 

 – Γέροντα, ὅταν κάνη ἐλεημοσύνη κανείς, ἀλλὰ νιώθη ἕνα κενό, τί φταίει; 

                                                 
9 Ματθ. 6, 4.  
10 Βλ. Ματθ. 7, 1· Λουκ. 6, 37 καὶ Ἰω. 7, 24. 
11  Μονή,  ὅπου  οἱ  μοναχοὶ  συμβιώνουν  χωρὶς  κοινὸ  ἡγούμενο  καὶ  ἀκολουθοῦν 

προσωπικὸ πρόγραμμα πνευματικῆς ζωῆς καὶ διατροφῆς. 
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 –  Νὰ  προσέξη  μήπως  κινεῖται  ἀπὸ  ἀνθρωπαρέσκεια.  Ὅταν  ἔχη  καθαρὰ 

κίνητρα, αἰσθάνεται χαρά. Σὲ μιὰ πόλη ξέρετε τί ἔκαναν μιὰ φορά; Μοῦ τὸ ἔλεγε ἕνας 

γνωστός  μου  εὐλαβὴς  δικηγόρος.  Πλησίαζαν  Χριστούγεννα  καὶ  εἶπαν  μερικοὶ 

Χριστιανοὶ  νὰ  μαζέψουν  διάφορα  πράγματα,  νὰ  τὰ  κάνουν  δέματα  καὶ  νὰ  τὰ 

μοιράσουν  στὴν  πλατεία  στοὺς  φτωχοὺς  –  ἦταν  τότε  μετὰ  τὴν  Κατοχὴ  ποὺ  οἱ 

ἄνθρωποι εἶχαν ἀνάγκη. Τοὺς λέει ὁ δικηγόρος: «Ἀφοῦ ξέρουμε ποιοί εἶναι οἱ φτωχοί, 

καλύτερα νὰ τὰ δώσουμε ἀθόρυβα». «Ὄχι, τοῦ λένε, νὰ τὰ μοιράσουμε στὴν πλατεία 

εἰς  δόξαν  Θεοῦ,  γιὰ  νὰ  δοῦν  ὅτι  ἐνδιαφερόμαστε».  «Μὰ  δὲν  κάνει,  τοὺς  ξαναλέει 

αὐτός. Ποῦ τὸ βρήκατε γραμμένο νὰ γίνεται ἔτσι ἡ ἐλεημοσύνη;». Τὸ δικό τους ἐκεῖνοι· 

«εἰς  δόξαν Θεοῦ...». Μὲ  κανέναν  τρόπο  δὲν μποροῦσε  νὰ  τοὺς πείση. Ἀφοῦ  εἶδε  καὶ 

ἀπόκαμε,  τοὺς  ἄφησε.  Συγκέντρωσαν  λοιπὸν  τὰ  δέματα  στὴν  μεγάλη  πλατεία  τῆς 

πόλεως καὶ ἀνακοίνωσαν κιόλας ὅτι ἐκεῖ θὰ μοιράσουν δέματα. Τὸ ἔμαθαν ὅλοι καὶ 

ὅρμησαν  κάτι  ἄνθρωποι  μπαμπάτσικοι,  σὰν  γορίλλες,  καὶ  μάζευαν–μάζευαν,  τὰ 

ἅρπαξαν  ὅλα.  Καὶ  ἔτσι  πῆραν  τὰ  δέματα  ὅσοι  ἦταν  βάρβαροι  καὶ  δὲν  εἶχαν  οὔτε 

ἀνάγκη, καὶ οἱ καημένοι οἱ φτωχοὶ ἔμειναν μὲ ἄδεια χέρια. Μόλις πῆγαν οἱ ὑπεύθυνοι 

νὰ  ἀντιδράσουν,  τοὺς  ἔδωσαν  καὶ  ἕνα  ξύλο  γερὸ  «εἰς...  δόξαν Θεοῦ!».  Βλέπετε  πῶς 

λειτουργοῦν  οἱ  πνευματικοὶ  νόμοι!  Σὲ  ἕναν  κοσμικὸ  δικαιολογεῖται  καὶ  νὰ 

ὑπερηφανευθῆ καὶ νὰ κάνη διαφήμιση, ἀλλὰ στοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους πῶς νὰ 

δικαιολογηθῆ; 

 – Γέροντα, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν πιστεύουν, ἀλλὰ εἶναι πονόψυχοι καὶ 

κάνουν καλωσύνες. 

 – Ὅταν ἕνας κοσμικὸς δίνη ἀπὸ καθαρὴ διάθεση καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρωπαρέσκεια, 

τότε  ὁ  Θεὸς  δὲν  θὰ  τὸν  ἀφήση,  ἀλλὰ  κάποτε  θὰ  μιλήση  στὴν  καρδιά  του.  Μοῦ 

διηγήθηκε μιὰ φορὰ ἕνας γνωστός μου ποὺ ζοῦσε στὴν Ἑλβετία τὸ ἑξῆς περιστατικό: 

Μιὰ πλούσια ἄθεη κυρία ἦταν τόσο πονόψυχη, ποὺ εἶχε φθάσει σὲ σημεῖο νὰ μοιράση 

ὅλη τὴν περιουσία της σὲ φτωχοὺς καὶ πονεμένους, καὶ στὸ τέλος ἔμεινε πάμφτωχη. 

Τότε, ὅσοι εἶχαν βοηθηθῆ, φρόντισαν νὰ μπῆ στὸ καλύτερο Γηροκομεῖο. Παρόλο ὅμως 

ποὺ  ἔκανε  τόσες  καλωσύνες,  παρέμενε  ἄθεη.  Πήγαιναν  νὰ  τῆς  μιλήσουν  γιὰ  τὸν 

Χριστὸ καὶ δὲν δεχόταν συζήτηση.   Ἔλεγε πὼς ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ 

ἕνας καλὸς ἄνθρωπος, ἕνας κοινωνικὸς ἐργάτης, καὶ ἄλλες τέτοιες θεωρίες. Ἴσως καὶ 

οἱ Χριστιανοὶ ποὺ εἶχε γνωρίσει νὰ μὴν τὴν εἶχαν βοηθήσει, γιὰ νὰ συγκινηθῆ ἀπὸ τὴν 

ζωή τους. «Κάνε προσευχὴ γι᾿ αὐτὴν τὴν ψυχή», μοῦ ἔλεγε ὁ φίλος μου. Πάντως ἔκανε 

πολλὴ  προσευχὴ  καὶ  ἐκεῖνος  γιὰ  τὴν  μεταστροφή  της.  Μετὰ  ἀπὸ  καιρὸ  μοῦ  εἶπε  ὁ 

φίλος  μου:  «Μιὰ  μέρα  ποὺ  πῆγα  νὰ  τὴν  ἐπισκεφθῶ  στὸ  Γηροκομεῖο,  τὴν  βρῆκα 

ὁλότελα ἀλλαγμένη. ʺΠιστεύω, πιστεύωʺ, φώναζε». Τῆς εἶχε συμβῆ ἕνα γεγονὸς ποὺ 

τὴν ἀλλοίωσε· ζήτησε μετὰ νὰ βαπτισθῆ. 

 

«Τοῦτο ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ»12  

 

 –  Γέροντα,  ὅταν  ἕνας  δὲν  ἔχη ἀνάγκη,  ἀλλὰ προσποιῆται  ὅτι  ἔχει,  πρέπει  νὰ 

τὸν βοηθήσουμε; 

 –  Ὁ  Χριστὸς  εἶπε:  «Νὰ  δίνουμε  σ᾿  αὐτὸν  ποὺ  μᾶς  ζητάει,  χωρὶς  νὰ 

ἐξετάζουμε»13.  Καὶ  ἂν  δὲν  ἔχη  ἀνάγκη  αὐτὸς  ποὺ  σοῦ  ζητάει,  πάλι  πρέπει  νὰ  τοῦ 

                                                 
12 Ρωμ. 12, 20.  
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δώσης. Νὰ  χαίρεσαι  ποὺ θὰ  τοῦ  δώσης. Ὁ Θεὸς «βρέχει  ἐπὶ  δικαίους  καὶ  ἀδίκους»14, 

ἐμεῖς γιατί νὰ μὴ βοηθήσουμε τὸν πλησίον μας; Μήπως καὶ  ἐμεῖς  εἴμαστε ἄξιοι γιὰ 

ὅλα τὰ δῶρα ποὺ μᾶς δίνει ὁ Θεός; Ὁ Θεὸς «οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν, 

οὐδὲ  κατὰ  τὰς  ἁμαρτίας  ἡμῶν  ἀνταπέδωκεν  ἡμῖν»15.  Σοῦ  ζητάει  κάποιος  φτωχὸς 

βοήθεια; Ἀκόμη καὶ ἂν ἀμφιβάλλης γιὰ τὴν κατάστασή του, πάλι νὰ τὸν βοηθήσης μὲ 

διάκριση, γιὰ νὰ μὴ σὲ πειράξη ὁ λογισμός. Εἶδες τί λέει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ; «Καὶ ἔφιππος 

νὰ σοῦ ζητήση, νὰ τοῦ δώσης»16. Δὲν ξέρεις σὲ τί κατάσταση εἶναι. Ἐσὺ νὰ πιστεύης 

αὐτὸ ποὺ σοῦ λέει ὁ ἄλλος καὶ νὰ δίνης ἀνάλογα μὲ αὐτὸ ποὺ σοῦ ζητάει. 

Ἐὰν  ἔχουμε  λ.χ.  μόνο  χίλιες  δραχμὲς  καὶ  τὶς  δώσουμε  σὲ  ἕναν  φτωχὸ  καὶ 

ἀνησυχήσουμε ποὺ δὲν ἔχουμε περισσότερα νὰ δώσουμε, τότε ἐκτὸς ἀπὸ τὴν εὐλογία 

(τὰ χρήματα ποὺ τοῦ δίνουμε),  τοῦ βάζουμε στὴν συνείδησή του τὸν Χριστὸ καὶ  τὴν 

καλὴ ἀνησυχία. Αὐτὴ ἡ πράξη μας θὰ τὸν ἀναστατώση, γιατὶ ὁ νοῦς του συνέχεια θὰ 

γυρίζη στὸν ἐλεήμονα ἐκεῖνον ποὺ τοῦ ἔδωσε μαζὶ μὲ τὸ χιλιάρικο καὶ τὴν πονεμένη 

του καρδιά, καὶ θὰ ἀναγκασθῆ νὰ τοῦ στείλη ἀνώνυμα τὰ χρήματα ποὺ τοῦ στέρησε ἢ 

καὶ ἀκόμη περισσότερα. Σ᾿  ἐμένα ἔχει συμβῆ ἕνα παρόμοιο γεγονός. Μιὰ φορὰ ποὺ 

βρέθηκα στὴν Θεσσαλονίκη μὲ σταμάτησε μιὰ γυναίκα – φαινόταν σὰν τσιγγάνα – 

καὶ μοῦ ζήτησε χρήματα γιὰ τὰ παιδιά της, γιατὶ  εἶχε ἄρρωστο τὸν ἄνδρα της. Εἶχα 

μόνον  ἕνα  πεντακοσάρικο  καὶ  τῆς  τὸ  ἔδωσα.  «Μὲ  συγχωρῆς,  τῆς  εἶπα,  δὲν  ἔχω 

περισσότερα  νὰ  σοῦ  δώσω.  Ἂν  θέλης,  πάρε  τὴν  διεύθυνσή  μου  καὶ  γράψε  μου  πῶς 

πάει  ὁ  ἄνδρας  σου  καὶ  θὰ  προσπαθήσω  νὰ  σοῦ  στείλω  ἀπὸ  τὸ  Ἅγιον  Ὄρος 

περισσότερα». Μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ  ἔλαβα  ἕνα γράμμα μὲ  ἕνα πεντακοσάρικο ποὺ 

ἔγραφε: «Σʹ  εὐχαριστῶ γιὰ  τὴν καλωσύνη σου· σοῦ  ἐπιστρέφω τὰ χρήματα ποὺ μοῦ 

ἔδωσες». Ὅταν κανεὶς δίνη ἐλεημοσύνη μὲ πόνο, ὁ ζητιάνος καίγεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη, 

τὸν Χριστό, καὶ θὰ ἀρχίση καὶ αὐτὸς νὰ μοιράζη καὶ νὰ μὴ μαζεύη. Ἀλλὰ καὶ νὰ τύχη 

ἀκόμη νὰ εἶναι πολὺ σκληρόκαρδος ὁ ζητιάνος καὶ νὰ μαζεύη, ὁ ἴδιος δὲν θὰ χαρῆ ὅσα 

μάζεψε,  ἀλλὰ  θὰ  οἰκονομήση  ὁ  Θεὸς  νὰ  βροῦν  τὰ  χρήματα  τὸν  τόπο  τους,  καὶ  σ᾿ 

αὐτὸν θὰ μείνη μόνον ἡ κούραση καὶ ἡ ταλαιπωρία γιὰ τὸν ἔρανο (νὰ τὸν ὀνομάσουμε 

ἔτσι) ποὺ ἔκανε γιὰ τοὺς ἄλλους. 

 – Γέροντα, δηλαδὴ πόσο πρέπει νὰ δίνη κανείς; 

 – Νὰ δίνη τόσο, ποὺ νὰ μὴν τὸν πειράζη ἡ συνείδησή του. Χρειάζεται διάκριση. 

Νὰ μὴ δίνη ἑκατὸ καὶ μετὰ στενοχωριέται ποὺ δὲν  ἔδωσε πενῆντα. Πολλὴ προσοχὴ 

χρειάζεται,  ὅταν  κανεὶς  ἔχη  ἀγάπη  μὲ  πολὺ  ἐνθουσιασμό.  Καλὸ  εἶναι  νὰ  φρενάρη 

τότε  λίγο  τὴν  ἀγάπη  του  καὶ  τὸν  ἐνθουσιασμό  του,  γιὰ  νὰ  μὴ  μετανοῆ  ποὺ  ἔδωσε 

πολλὰ σὲ ἕναν δυστυχισμένο, ἐνῶ ἔπρεπε λιγώτερα, καὶ ἔμεινε μὲ ἄδεια χέρια ὁ ἴδιος. 

Σιγὰ‐σιγὰ θὰ ἀποκτήση πεῖρα καὶ θὰ δίνη ἀνάλογα μὲ τὴν αὐταπάρνηση ποὺ ἔχει. 

 – Γέροντα, ὅταν ὁ ἄλλος ζητᾶ πράγματα παράλογα, νὰ τοῦ τὰ δίνουμε; 

 – Ἐκεῖ χρειάζεται διάκριση καὶ ξανὰ διάκριση. Ὅταν ἕνας σοῦ ζητᾶ πράγματα, 

γιὰ νὰ τὰ καμαρώνη, δῶσ᾿ τα. Βλέπεις, ὁ Χριστὸς δὲν εἶπε στὸν Ἰούδα «τί Ἀπόστολος 

                                                                                                                                                                  
13 Βλ. Ματθ. 5, 42 καὶ Λουκ. 6, 30. 
14 Ματθ. 5, 45. 
15 Ψαλμ. 102, 10. 
16 Βλ. Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος ΚΓ´, σ. 86. 
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εἶσαι σύ; κόψε τὴν φιλαργυρία σου», ἀλλὰ τοῦ ἔδωσε καὶ τὸ ταμεῖο17. Ἐὰν ὅμως ἕνας 

σοῦ ζητᾶ π.χ. ἕνα κουτὶ μαρμελάδα ποὺ ἔχεις, καὶ ἐσὺ ξέρης ὅτι αὐτὸς ἔχει ἕνα κιούπι 

γεμάτο, ἐνῶ κάποιος ἄλλος δὲν ἔχει καθόλου καὶ ἔχει ἀνάγκη, τότε πὲς σ᾿ αὐτὸν ποὺ 

ἔχει καὶ ζητάει καὶ ἄλλο: «Ἂν θέλης, ἀδελφέ, δῶσε καὶ ἐσὺ λίγο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔχεις 

στὸν τάδε». Ἂν δὲν ὑπάρχη κάποιος ποὺ νὰ μὴν ἔχη, τότε δῶσ᾿ το, χωρὶς νὰ τοῦ πῆς 

τίποτε,  μιὰ  ποὺ  σοῦ  τὸ  ζήτησε.  Μπορεῖ  ἀπὸ  αὐτὸ  τὸ  δόσιμο,  ἂν  ὑπάρχη  μιὰ  χορδὴ 

εὐαισθησίας μέσα του, νὰ συγκινηθῆ καὶ νὰ διορθωθῆ. 

Σʹ  αὐτὲς  τὶς  περιπτώσεις  δηλαδὴ  συμβαίνει  αὐτὸ  ποὺ  ἀναφέρει  ὁ  Ἀπόστολος 

Παῦλος: «Ὅταν ὁ ἐχθρός σου σοῦ κάνη κακὸ καὶ ἐσὺ τοῦ κάνης καλωσύνη, κάρβουνα 

ἀναμμένα συσσωρεύεις στὸ κεφάλι του». Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι τὸν καῖς, ἀλλά, ὅταν 

τοῦ κάνης καλωσύνη, τότε ἀρχίζει νὰ δουλεύη μέσα του ἡ ἀγάπη ποὺ εἶναι ὁ Χριστὸς 

καὶ  ἐνεργεῖ  ἡ  θεία  Χάρις.  Μετὰ  ἀλλοιώνεται  ὁ  ἄνθρωπος,  γιατὶ  τὸν  πειράζει  ἡ 

συνείδηση, καίγεται δηλαδὴ ἀπὸ τὴν συνείδησή του. Δὲν εἶναι ὅμως σωστὸ νὰ κάνης 

τὸ καλό, γιὰ νὰ ἐλεγχθῆ ὁ ἄλλος καὶ νὰ συνετισθῆ, γιατὶ καὶ αὐτὸ ἀποδυναμώνει τὸ 

καλό, ἀλλὰ νὰ τὸ κάνης μὲ ἀγάπη. Ὅταν τὸν ἐκδικῆσαι μὲ τὸ καλό, ἀλλοιώνεται μὲ 

τὴν καλὴ ἔννοια καὶ διορθώνεται.  

Ἦταν ἕνας μέθυσος στὴν Κόνιτσα, ποὺ εἶχε καὶ οἰκογένεια, καὶ τοῦ ἔδινα κάτι. 

Εἶχαν μάθει μερικοὶ ὅτι τὸν βοηθοῦσα τὸν καημένο, γιατὶ καὶ ὁ ἴδιος τὸ ἔλεγε, καὶ μοῦ 

εἶπαν: «Μὴν τοῦ δίνης· αὐτὸς πίνει». Ἐκεῖνος μοῦ ἔλεγε «δῶσʹ μου γιὰ τὰ παιδιά μου», 

καὶ ἐγώ, ὅταν τοῦ ἔδινα, τοῦ ἔλεγα: «Πάρε αὐτὰ γιὰ τὰ παιδιά σου». Ἤξερα ὅτι πίνει, 

ἀλλὰ ἤξερα ὅτι αὐτὸς ὁ λόγος θὰ  τὸν βοηθήση λίγο· θὰ πηγαίνη νὰ πίνη,  ἀλλὰ θὰ 

σκέφτεται  καὶ  λίγο  τὰ παιδιά  του. Ἂν  δὲν  τοῦ  ἔδινα,  θὰ  βασάνιζε  τὴν  γυναίκα  του, 

γιατὶ  θὰ  τῆς  ἔπαιρνε  ἀπὸ  τὰ  χρήματα ποὺ  ἔβγαζε  ἐκείνη  –  πήγαινε  ἡ  καημένη  καὶ 

ξενοδούλευε – καὶ θὰ ἔπινε, καὶ τὰ παιδιά του θὰ δυστυχοῦσαν πιὸ πολύ. Ὅταν ὅμως 

τοῦ ἔλεγα «πάρε γιὰ τὰ παιδιά σου», θυμόταν καὶ λίγο τὰ παιδιά του. Κατάλαβες; Τὸν 

πονοῦσα,  καὶ  αὐτὸ  ἦταν  πολὺ  αἰσθητό·  δούλευε  μέσα  του.  Πολλοὶ  ἔχουν  βοηθηθῆ 

ἔτσι. Μερικοί, ἐπειδὴ τοὺς πείραζε ὕστερα ἡ συνείδηση, ἔστελναν τὰ χρήματα πίσω. 

 

Ἐμεῖς  μὲ  τὴν  λογική  μας  δὲν  ἀφήνουμε  τὸν  Χριστὸ  νὰ  δουλέψη.  Μάθετε  τὸ 

σωστὸ  Εὐαγγέλιο  τώρα,  ἂν  θέλετε  νὰ  γίνετε  ἄνθρωποι  «Εὐαγγελικοί»,  ὄχι 

Προτεστάντες! 

                                                 
17 Βλ. Ἰω. 12, 6. 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ 

 

«Ἡ ἀνώτερη χαρὰ βγαίνει ἀπὸ τὴν θυσία. 

Μόνον ὅταν θυσιάζεται κανείς, 

συγγενεύει μὲ τὸν Χριστό, 

γιατὶ ὁ Χριστὸς εἶναι θυσία». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν1 

 

Ὁ Ἀντίχριστος 

 

Γέροντα, πέστε μας κάτι γιὰ τὸν Ἀντίχριστο. 

  – Ἂς ποῦμε μιὰ φορὰ γιὰ τὸν Χριστό... Ὅσο μποροῦμε νὰ εἴμαστε κοντὰ στὸν 

Χριστό.  Ἂν  εἴμαστε  μὲ  τὸν  Χριστό,  τὸν  Ἀντίχριστο  θὰ  φοβηθοῦμε;  Μήπως  τὸ 

ἀντίχριστο πνεῦμα δὲν ὑπάρχει τώρα; Τὸ κακὸ οὕτως ἢ ἄλλως τὸ κάνει τὸ ἀντίχριστο 

πνεῦμα.  Καὶ  ἂν  γεννηθῆ  καὶ  ἕνα  ἀντίχριστο  τέρας  καὶ  κάνη  μερικὰ  μπανταλά,  θὰ 

γελοιοποιηθῆ  στὸ  τέλος.  Θὰ  συμβοῦν  ὅμως  γεγονότα  πολλά.  Ἴσως  προλάβετε  νὰ 

ζήσετε καὶ ἐσεῖς πολλὰ ἀπὸ τὰ σημεῖα ποὺ γράφει ἡ Ἀποκάλυψη. Σιγὰ‐σιγὰ ἀρκετὰ 

ἀρχίζουν νὰ βγαίνουν. Φωνάζω ὁ ταλαίπωρος πρὶν ἀπὸ πόσα χρόνια! Εἶναι φοβερή, 

ἐξωφρενικὴ ἡ κατάσταση! Ἡ παλαβομάρα ἔχει ξεπεράσει τὰ ὅρια. Ἦρθε ἡ ἀποστασία 

καὶ  μένει  τώρα  νὰ  ἔρθη  «ὁ  υἱὸς  τῆς  ἀπωλείας»2.  Θὰ  γίνη  τρελλοκομεῖο. Μέσα  στὴν 

ἀναμπουμπούλα ποὺ θὰ ἐπικρατῆ, θὰ ξεσηκωθῆ κάθε κράτος νὰ κάνη ὅ,τι τοῦ λέει ὁ 

λογισμός. Ὁ Θεὸς νὰ βάλη τὸ χέρι Του, τὰ συμφέροντα τῶν μεγάλων νὰ εἶναι τέτοια, 

ποὺ  νὰ  μᾶς  βοηθήσουν.  Κάθε  λίγο  θὰ  ἀκοῦμε  κάτι  καινούργιο.  Θὰ  βλέπουμε  νὰ 

γίνωνται  τὰ πιὸ ἀπίθανα,  τὰ πιὸ παράλογα πράγματα. Μόνον ποὺ τὰ γεγονότα θὰ 

περνᾶνε τάκα‐τάκα. 

Οἰκουμενισμός, κοινὴ ἀγορά, ἕνα κράτος μεγάλο, μιὰ θρησκεία στὰ μέτρα τους. 

Αὐτὰ εἶναι σχέδια διαβόλων. Οἱ Σιωνιστὲς ἑτοιμάζουν κάποιον γιὰ Μεσσία. Γιʹ αὐτοὺς 

ὁ Μεσσίας εἶναι βασιλιάς, δηλαδὴ θὰ κυβερνήση ἐδῶ στὴν γῆ. Οἱ Ἰεχωβάδες καὶ αὐτοὶ 

ἀποβλέπουν  σὲ  ἕναν  βασιλιὰ  ἐπίγειο.  Θὰ  παρουσιάσουν  οἱ  Σιωνιστὲς  ἕναν,  καὶ  οἱ 

Ἰεχωβάδες θὰ τὸν δεχθοῦν. Θὰ ποῦν «αὐτὸς εἶναι». Θὰ γίνη μεγάλη σύγχυση. Μέσα 

στὴν  σύγχυση  αὐτὴ  ὅλοι  θὰ  ζητοῦν  ἕναν  Μεσσία,  γιὰ  νὰ  τοὺς  σώση.  Καὶ  τότε  θὰ 

παρουσιάσουν  κάποιον  ποὺ  θὰ  πῆ:  «Ἐγὼ  εἶμαι  ὁ  Ἰμάμης,  ἐγὼ  εἶμαι  ὁ  πέμπτος 

Βούδδας,  ἐγὼ  εἶμαι  ὁ  Χριστὸς  ποὺ  περιμένουν  οἱ  Χριστιανοί,  ἐγὼ  εἶμαι  αὐτὸς  ποὺ 

περιμένουν οἱ Ἰεχωβάδες, ἐγὼ εἶμαι ὁ Μεσσίας τῶν Ἑβραίων». Πέντε «ἐγὼ» θὰ ἔχη!... 

Ὁ  Εὐαγγελιστὴς  Ἰωάννης,  ὅταν  λέη  στὴν  πρώτη  ἐπιστολὴ  «Παιδία,...  ὅτι  ὁ 

ἀντίχριστος  ἔρχεται,  καὶ  νῦν  ἀντίχριστοι  πολλοὶ  γεγόνασιν...»3,  δὲν  ἐννοεῖ  ὅτι  καὶ  ὁ 

ἀναμενόμενος  Ἀντίχριστος  θὰ  εἶναι  σὰν  τοὺς  διῶκτες  Μαξιμιανοὺς  καὶ 

Διοκλητιανούς, ἀλλὰ ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θὰ εἶναι ὁ ἀναμενόμενος κατὰ κάποιον τρόπο 

ἐνσαρκωμένος διάβολος, ποὺ θὰ παρουσιασθῆ στὸν ἰσραηλιτικὸ λαὸ ὡς Μεσσίας καὶ 

θὰ πλανήση  τὸν  κόσμο. Ἔρχονται  δύσκολα  χρόνια·  θὰ  ἔχουμε  δοκιμασίες  μεγάλες. 

Θὰ  ἔχουν  μεγάλο  διωγμὸ  οἱ  Χριστιανοί.  Καὶ  βλέπεις,  οἱ  ἄνθρωποι  οὔτε  κἂν 

καταλαβαίνουν ὅτι ζοῦμε στὰ σημεῖα τῶν καιρῶν, ὅτι προχωρεῖ τὸ σφράγισμα. Εἶναι 

σὰν νὰ μὴ συμβαίνη τίποτε. Γι᾿ αὐτὸ λέει ἡ Γραφὴ ὅτι θὰ πλανηθοῦν καὶ οἱ ἐκλεκτοί4. 

Ὅσοι δὲν θὰ ἔχουν καλὴ διάθεση, δὲν θὰ φωτισθοῦν καὶ θὰ πλανηθοῦν στὰ χρόνια 

                                                 
1 Ὅσα  ἀναφέρονται  σ᾿  αὐτὸ  τὸ  κεφάλαιο  ἔχουν  εἰπωθῆ  ἢ  γραφῆ  στὴν  διάρκεια  τῶν 

ἐτῶν 1981‐1994. 
2 Β´ Θεσ. 2, 3. 
3 Α´ Ἰω. 2, 18. 
4 Βλ. Ματθ. 24, 24 καὶ Μάρκ. 13, 22. 
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τῆς ἀποστασίας. Γιατί, ὅποιος δὲν ἔχει τὴν θεία Χάρη, δὲν ἔχει πνευματικὴ διαύγεια, 

ὅπως καὶ ὁ διάβολος. 

 – Πιστεύουν, Γέροντα, οἱ Σιωνιστὲς τὰ περὶ Ἀντιχρίστου; 

 –  Αὐτοὶ  θέλουν  νὰ  κυβερνήσουν  ὅλον  τὸν  κόσμο.  Χρησιμοποιοῦν  γιὰ  νὰ 

πετύχουν  τὸν  σκοπό  τους  τὴν  μαγεία  καὶ  τὸν  σατανισμό.  Τὴν  σατανολατρία  τὴν 

βλέπουν  σὰν  μιὰ  δύναμη,  ποὺ  θὰ  τοὺς  βοηθήση  στὰ  σχέδιά  τους.  Πᾶνε  δηλαδὴ  νὰ 

κυβερνήσουν  τὸν  κόσμο  μὲ  σατανικὴ  δύναμη.  Τὸν  Θεὸ  δὲν  Τὸν  βάζουν  στὸν 

λογαριασμό τους. Θὰ εὐλογηθοῦν ὅμως ἔτσι ἀπὸ τὸν Θεό; Μέσα ἀπὸ αὐτὸ ὁ Θεὸς θὰ 

βγάλη πολλὰ καλά. Οἱ ἄλλες σατανικὲς θεωρίες  κράτησαν  τοὐλάχιστον  ἑβδομῆντα 

χρόνια· αὐτοὶ οὔτε ἑπτὰ χρόνια δὲν θὰ κρατήσουν. 

 – Γέροντα, ὅταν ἀκούω γιὰ τὸν Ἀντίχριστο, νιώθω ἕναν φόβο μέσα μου. 

 – Τί φοβᾶσαι; Πιὸ φοβερὸς θὰ εἶναι ἀπὸ τὸν διάβολο; Αὐτὸς εἶναι ἄνθρωπος. 

Ἐδῶ ἡ Ἁγία Μαρίνα ἔδερνε τὸν διάβολο καὶ ἡ Ἁγία Ἰουστίνα τόσους δαίμονες διέλυσε. 

Στὸ κάτω‐κάτω ἐμεῖς δὲν ἤρθαμε νὰ βολευτοῦμε σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο. 

 

Ὁ ἐπίγειος βασιλιὰς τῶν Ἑβραίων 

 

Σημεῖο ὅτι πλησιάζει ἡ ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν θὰ εἶναι τὸ γκρέμισμα τοῦ 

τεμένους τοῦ Ὀμὰρ στὰ Ἱεροσόλυμα. Θὰ τὸ γκρεμίσουν, γιὰ νὰ ἀνοικοδομήσουν τὸν 

Ναὸ τοῦ Σολομῶντος πού,  ὅπως λένε,  ἦταν χτισμένος σʹ αὐτὴν  τὴν θέση.  Τελικὰ οἱ 

Σιωνιστὲς θὰ ἐγκαταστήσουν τὸν Ἀντίχριστο ἐκεῖ ὡς Μεσσία. Ἄκουσα ὅτι οἱ Ἑβραῖοι 

ἤδη ἑτοιμάζονται νὰ χτίσουν τὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος. 

 – Γέροντα, οἱ Ἑβραῖοι, ἐνῶ διαβάζουν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, πῶς δὲν πιστεύουν 

στὸν Χριστό; 

 –  Δὲν  πᾶς  νὰ  τὸ  πῆς  αὐτὸ  στοὺς  Ἑβραίους;  Οἱ  Ἑβραῖοι  εἶχαν  ἀνέκαθεν 

φανατισμό. Καταλαβαίνουν, ἀλλὰ εἶναι ὁ ἐγωισμὸς ποὺ τοὺς τυφλώνει. Ἂν πρόσεχαν 

λίγο, δὲν θὰ παρέμενε κανένας Ἑβραῖος. 

 – Αὐτὰ ποὺ διάβαζαν, πῶς τὰ ἑρμήνευαν; 

 –  Πῶς  τὰ  ἑρμήνευαν  καὶ  πῶς  τὰ  ἑρμηνεύουν!  Τὰ  πνευματικὰ  νοήματα  τὰ 

κάνουν  ὑλικά.  Αὐτὸ  λ.χ.  ποὺ  λέει  ὁ  Προφήτης  Ἠσαΐας,  «ἐξανθήσει  τὰ  ἔρημα  τοῦ 

Ἰορδάνου»5, νὰ δῆς πῶς τὸ ἑρμήνευσαν. Γιὰ νὰ δείξουν ὅτι ἄνθησε ἡ ἔρημος, γύρισαν 

κάποιον  ποταμό,  ἔκαναν  πεζούλια,  κήπους,  φύτεψαν  μπανανιές,  λεμονιές, 

πορτοκαλλιές, ἔφτιαξαν ὅλο περιβόλια, ὁπότε λένε «ἄνθησε ἡ ἔρημος»! Ὅλα ἔτσι τὰ 

ἑρμηνεύουν.  Ἐνῶ  οἱ  λόγοι  αὐτοὶ  τοῦ Προφήτου  ἀναφέρονται  στὴν  ἀναγέννηση  τοῦ 

κόσμου μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, μὲ τὸ λουτρὸ τῆς παλιγγενεσίας. 

 – Τώρα περιμένουν τὸν ἐπίγειο βασιλιά; 

 –  Ναί,  τὸν  Ἀντίχριστο.  Οἱ  Ραββίνοι  ξέρουν  ὅτι  ἦρθε  ὁ  Μεσσίας  καὶ  ὅτι  Τὸν 

σταύρωσαν. Ἀφοῦ ἔχω μάθει ἀπὸ ἕνα πρόσωπο ὅτι,  ὅταν ψυχορραγῆ ἕνας Ἑβραῖος, 

πάει  ὁ Ραββίνος καὶ  τοῦ λέει  στὸ αὐτί: «Ὁ Μεσσίας ἦρθε».  Βλέπεις,  τοὺς πειράζει  ἡ 

συνείδηση, γιατὶ αἰσθάνονται ἐνοχή, ἀλλὰ δὲν ταπεινώνονται. 

 – Καὶ τί κερδίζουν ποὺ τὸ λένε ἐκείνη τὴν ὥρα; 

 – Τίποτε· ἁπλῶς τὸ λένε,  ἐπειδὴ τοὺς πειράζει ἡ συνείδηση,  καὶ νομίζουν ὅτι, 

ἀφοῦ τὸ εἶπαν, εἶναι ἐντάξει!... 

                                                 
5 Ἠσ. 35, 2. 
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 – Καὶ οἱ ἄλλοι δὲν ἀκοῦνε; 

 – Ὄχι, στὸ αὐτὶ τὸ λένε. Καὶ τὰ Ἑβραιόπουλα ἔχουν ἐπαναστατήσει ἐναντίον 

τῶν Ραββίνων. «Ὁ Μεσσίας, λένε, ἦρθε· ποιόν Μεσσία περιμένετε;». Στὴν Ἀμερικὴ μιὰ 

ὁμάδα νέων ποὺ ἀσχολοῦνται  ἱστορικὰ μὲ  τὴν Ἁγία  Γραφὴ  ἐκδίδουν  ἕνα περιοδικό, 

στὸ ὁποῖο γράφουν: «Ὁ Μεσσίας ἦρθε. Σὲ ὅποιον δὲν πιστεύει ὅτι ἦρθε ὁ Μεσσίας θὰ 

στέλνουμε  δωρεὰν  τὸ  περιοδικό,  ὥσπου  νὰ  πιστέψη.  Ὅποιος  πιστεύει  νὰ  στέλνη 

συνδρομή, γιὰ νὰ τὸ στέλνουμε καὶ σὲ ἄλλους, νὰ πιστέψουν». 

 – Ἑβραῖοι εἶναι αὐτοί; 

 – Ναί, Ἑβραῖοι. 

 – Ἔγιναν Χριστιανοί; 

 – Ἒ τώρα, τὸ ὅτι πίστεψαν κάτι εἶναι. 

 – Μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν Ραββίνοι Κρυπτοχριστιανοί; 

 –  Ραββίνοι  νὰ  εἶναι  Κρυπτοχριστιανοί;  Μένει  Ραββίνος  ὁ  ἄλλος,  ἅμα  γίνη 

Χριστιανός;  Δηλαδὴ  νὰ  διδάσκη  στοὺς  Ἑβραίους  ὅτι  δὲν  ἦρθε  ὁ Μεσσίας  καί,  ὅταν 

ψυχορραγοῦν, νὰ τοὺς λέη ὅτι ἦρθε ὁ Μεσσίας; 

 

Σφράγισμα ‒ 666 

 

 – Γέροντα, σὲ πόσο καιρὸ θὰ συμβοῦν αὐτὰ τὰ γεγονότα; 

 –  Ἐξ  αἰτίας  σου  καὶ  ἐξ  αἰτίας  μου  καθυστεροῦν,  γιὰ  νὰ  ἀποκτήσουμε  καλὴ 

πνευματικὴ κατάσταση. Μᾶς κάνει ὑπομονὴ ὁ Θεός, γιατί, ἂν συμβοῦν τώρα, ἐγὼ καὶ 

ἐσὺ  θὰ  πᾶμε  χαμένοι.  Δὲν  ἀναφέρεται  πουθενὰ  στὴν  διδασκαλία  τοῦ  Χριστοῦ 

συγκεκριμένος  χρόνος6.  Λέει  ὅμως  ἡ  Γραφὴ  ὅτι  τὰ  σημεῖα  τῶν  καιρῶν  θὰ 

προειδοποιήσουν γιὰ  τὴν  ἔλευσή τους7. Νὰ εἴμαστε πάντα  ἕτοιμοι καὶ θὰ  τὰ δοῦμε, 

ὅταν θὰ πλησιάση ὁ καιρός. Τότε θὰ εἴμαστε πιὸ σίγουροι. «Ὁ χρόνος ἀποκαλύψει καὶ 

ἡ πεῖρα τοῖς νήφουσι»8, λέει ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας. 

Ἔπεσε στὰ χέρια μου ἕνα βιβλίο ποὺ στὸ ἐξώφυλλο εἶχε τρία μεγάλα ἑξάρια! Ἔ, 

τοὺς ἀφιλότιμους! Τὸ κάνουν γιὰ νὰ παρουσιάσουν ὄμορφα τὸ ἕξι καὶ νὰ ἐξοικειωθῆ ὁ 

κόσμος μὲ αὐτό. Ἔτσι σιγὰ‐σιγὰ θὰ ἔρθη καὶ τὸ σφράγισμα. 

 –  Γέροντα,  καὶ  οἱ  σοῦστες ποὺ  ράβουν  στὰ  ροῦχα πουλιοῦνται  πάνω σὲ  κάτι 

χαρτιὰ ποὺ ἔχουν τὸν ἀριθμὸ 666. 

 – Βρὲ τὸν διάβολο! Στὶς πιστωτικὲς κάρτες τὸ ἔχουν βάλει ἀπὸ καιρό. Τώρα καὶ 

στὶς  σοῦστες!  Πολλοὶ  τὸ  666  τὸ  βάζουν  σὰν  φίρμα,  γιὰ  νὰ  προτιμοῦν  τὰ  δικά  τους 

προϊόντα.  Ὁ  ἕνας  νὰ  ὑποστηρίζη  τὸν  ἄλλο.  Δηλαδὴ  τὸ  666  νὰ  παίρνη  τὸ  666.  Ἔχει 

γραφῆ  ὅτι,  ὅταν  κυκλοφορήση  ἡ  παράσταση  μὲ  τὸ  φίδι  νὰ  τρώη  τὴν  οὐρά  του,  θὰ 

σημαίνη ὅτι οἱ Ἑβραῖοι θὰ ἔχουν καταλάβει ὅλον τὸν κόσμο. Τώρα τὸ ἔχουν βάλει σὲ 

μερικὰ χαρτονομίσματα. Τὸ 666, τί Κίνα, τί Ἰνδία ἔχει πιάσει! 

 – Πῶς ξέρουν καὶ βάζουν αὐτὸν τὸν ἀριθμό, Γέροντα; 

                                                 
6 Βλ. Ματθ. 24, 36· Μάρκ. 13, 32· Πράξ. 1, 7 καὶ Α´ Θεσ. 5, 1.  
7 Βλ. Ματθ. 24, 29 κ.ἑ.· Μάρκ. 13, 24 κ.ἑ. καὶ Λουκ. 21, 25 κ.ἑ. 
8 Ἁγίου Ἀνδρέου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, Ἑρμηνεία εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἁγίου 

Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, κεφ. ΛΗ´, PG 106, 340C. 
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 – Ἤξερε ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης τί θὰ κάνη ὁ διάβολος, ὅπως καὶ οἱ Προφῆτες 

προφήτευσαν  ὅτι  θὰ  πωλήσουν  τὸν  Χριστὸ  γιὰ  «τριάκοντα  ἀργύρια»9,  ὅτι  θὰ  Τὸν 

ποτίσουν ξίδι10, θὰ διαμερίσουν τὰ ἱμάτιά Του11. Πρὶν ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια ἔγραψε 

στὴν Ἀποκάλυψη ὅτι οἱ ἄνθρωποι θὰ σφραγίζωνται μὲ τὸν ἀριθμὸ 666. «Ὁ ἔχων νοῦν 

ψηφισάτω  τὸν  ἀριθμὸν  τοῦ  θηρίου·  ἀριθμὸς  γὰρ  ἀνθρώπου  ἐστί·  καὶ  ὁ  ἀριθμὸς  αὐτοῦ 

χξς´»12.  Τὸ  666  γιὰ  τοὺς  Ἑβραίους  εἶναι  σύμβολο  οἰκονομίας.  Οἱ  Ἑβραῖοι,  ὅπως 

ἀναφέρεται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἐπέβαλαν μιὰ συγκεκριμένη φορολογία στὰ ἔθνη 

ποὺ  ὑποδούλωσαν μὲ  διάφορους  πολέμους. Ἡ  ἐτήσια φορολογία  ἦταν  666  τάλαντα 

χρυσοῦ13.  Τώρα,  γιὰ  νὰ  ὑποτάξουν  ὅλον  τὸν  κόσμο,  βάζουν  πάλι  αὐτὸν  τὸν  παλιὸ 

φορολογικὸ ἀριθμό, ποὺ συνδέεται μὲ τὸ ἔνδοξο παρελθόν τους. Γιʹ αὐτὸ δὲν θέλουν 

νὰ  τὸν  ἀντικαταστήσουν  μὲ  ἄλλον  ἀριθμό.  Τὸ  666  δηλαδὴ  εἶναι  τὸ  σύμβολο  τοῦ 

μαμωνᾶ.  Τὸ  πῆραν  ἀπὸ  τὰ  σταθμὰ  τοῦ  χρυσοῦ  –  δὲν  ἤξεραν  αὐτὸ  ποὺ  ἀναφέρει  ὁ 

Ἅγιος Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψη –, ἀλλὰ δὲν παύει νὰ εἶναι μαμωνᾶς. Τὸ Εὐαγγέλιο 

ὅμως λέει «ἢ Χριστὸ ἢ μαμωνᾶ». «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ»14. 

Τὰ  πράγματα  προχωροῦν  κανονικά.  Στὴν  Ἀμερικὴ  τὰ  σφραγισμένα  σκυλιὰ 

ἐκπέμπουν  μὲ  τὸν  πομπὸ  καί,  τάκ,  τὰ  βρίσκουν.  Ἔτσι  ξέρουν  τὸ  κάθε  σκυλὶ  ποῦ 

βρίσκεται. Ὅσα σκυλιὰ δὲν ἔχουν τὴν μάρκα τους καὶ εἶναι ἀδέσποτα τὰ σκοτώνουν 

μὲ  ἀκτίνες  λέιζερ. Μετὰ  θὰ  ἀρχίσουν  νὰ  σκοτώνουν  καὶ  τοὺς  ἀνθρώπους.  Τόννους 

ψάρια  ἔχουν σφραγίσει  καὶ  τὰ παρακολουθοῦν ἀπὸ  τὸν  δορυφόρο σὲ ποιό πέλαγος 

εἶναι!  Τώρα πάλι παρουσιάσθηκε μιὰ ἀρρώστια,  γιὰ  τὴν  ὁποία βρῆκαν  ἕνα  ἐμβόλιο 

ποὺ  θὰ  εἶναι  ὑποχρεωτικὸ  καί,  γιὰ  νὰ  τὸ  κάνη  κανείς,  θὰ  τὸν  σφραγίζουν.  Πόσοι 

ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶναι ἤδη σφραγισμένοι μὲ ἀκτίνες λέιζερ, ἄλλοι στὸ μέτωπο καὶ ἄλλοι 

στὸ  χέρι!  Ἀργότερα,  ὅποιος  δὲν  θὰ  εἶναι  σφραγισμένος  μὲ  τὸν  ἀριθμὸ  666  δὲν  θὰ 

μπορῆ οὔτε νὰ πουλᾶ οὔτε νὰ ἀγοράζη ἢ νὰ παίρνη δάνειο, νὰ διορίζεται κ.λπ. Μοῦ 

λέει  ὁ  λογισμὸς  ὅτι  ὁ  Ἀντίχριστος  μὲ  αὐτὸ  τὸ  σύστημα  θέλησε  νὰ  πιάση  ὅλον  τὸν 

κόσμο καί, ἅμα δὲν εἶναι κανεὶς στὸ σύστημα,  δὲν θὰ μπορῆ νὰ δουλέψη κ.λπ.,  εἴτε 

κόκκινος εἴτε μαῦρος εἴτε ἄσπρος, ὅλοι δηλαδή. Θὰ ἐπιβληθῆ ἔτσι μὲ ἕνα οἰκονομικὸ 

σύστημα ποὺ θὰ ἐλέγχη τὴν παγκόσμια οἰκονομία, καὶ μόνον ὅσοι θὰ ἔχουν δεχθῆ τὸ 

σφράγισμα,  τὸ  χάραγμα  μὲ  τὸν  ἀριθμὸ  666,  θὰ  μποροῦν  νὰ  ἔχουν  ἐμπορικὲς 

συναλλαγές. 

Τί  θὰ πάθουν ὅμως οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ σφραγίζωνται!... Μοῦ  ἔλεγε κάποιος 

εἰδικὸς  ὅτι  μὲ  τὶς  ἀκτίνες  λέιζερ  παθαίνει  κανεὶς  βλάβη.  Οἱ  ἄνθρωποι  ποὺ  θὰ 

σφραγισθοῦν θὰ τραβοῦν τὶς ἀκτίνες τοῦ ἥλιου καὶ θὰ πάθουν τέτοια ζημιά, ποὺ θὰ 

μασοῦν  τὴν  γλῶσσα  τους  ἀπὸ  τὸν  πόνο15.  Ὅσοι  δὲν  σφραγισθοῦν,  θὰ  περάσουν 

καλύτερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους, γιατὶ ὁ Χριστὸς ὅσους δὲν σφραγισθοῦν θὰ τοὺς βοηθήση. 

Δὲν εἶναι μικρὸ πράγμα αὐτό! 

 – Γέροντα, πότε θὰ τοὺς βοηθήση; Μετά; 

                                                 
9 Βλ. Ζαχ. 11, 1‐13.   
10 Βλ. Ψαλμ. 68, 22. 
11 Βλ. Ψαλμ. 21, 19. 
12 Ἀποκ. 13, 18. 
13 Βλ. Γ´ Βασ. 10, 14 καὶ Β´ Παραλ. 9, 13. 
14 Ματθ. 6, 24. 
15 Βλ. Ἀποκ. 16, 10. 
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 – Ὄχι, τότε. 

 –  Ἀφοῦ,  Γέροντα,  δὲν  θὰ  μποροῦν  νὰ  πωλοῦν  καὶ  νὰ  ἀγοράζουν,  πῶς  θὰ 

περάσουν καλύτερα; 

 –  Νὰ  δῆς,  ὁ  Θεὸς  ξέρει  ἕναν  τρόπο,  τὸν  ξέρω  καὶ  ἐγὼ  αὐτόν.  Λοιπόν...,  μὲ 

ἀπασχόλησε πολὺ αὐτὸ τὸ θέμα καὶ μοῦ ἔστειλε μετὰ τό... τηλεγράφημα. Ὁ Θεὸς πῶς 

μᾶς οἰκονομάει, πώ! πώ! 

 – Γέροντα, γιατί τὸ σφράγισμα λέγεται καὶ χάραγμα; 

 – Γιατὶ δὲν θὰ εἶναι ἐπιφανειακό. «Χαράσσω» τί θὰ πῆ; Δὲν θὰ πῆ τραβῶ βαθιὰ 

εὐθεῖες  γραμμές,  χαρακιές;  Τὸ  σφράγισμα  θὰ  εἶναι  χάραγμα,  ποὺ  θὰ  τὸ  βάλουν 

πρῶτα σὲ ὅλα τὰ προϊόντα καὶ μετὰ θὰ ἐπιβάλουν νὰ γίνεται μὲ ἀκτίνες λέιζερ στὸ 

χέρι ἢ στὸ μέτωπο τῶν ἀνθρώπων. Σὲ ἕναν γιατρὸ ἀπὸ τὸ Τορόντο εἶχα πεῖ πρὶν ἀπὸ 

δύο χρόνια γιὰ τὸ σφράγισμα, καὶ τώρα, μοῦ εἶπε ἐκεῖνος, διάβασε σὲ μιὰ ἐφημερίδα 

ὅτι ἀντὶ γιὰ κάρτα ζητοῦν ἐντυπώματα16 στὸ χέρι. Προχωροῦν ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ 

ποῦμε  ὅτι  θὰ  γίνη  ἐκεῖνο  καὶ  ἐκεῖνο.  Μερικὲς  τηλεοράσεις  πάλι  ποὺ  ἔχουν  στείλει 

τελευταῖα στὴν Ἑλλάδα ἔχουν καὶ συσκευὴ ποὺ παρακολουθεῖ αὐτοὺς ποὺ βλέπουν 

τηλεόραση.  Σὲ  λίγο  ὅσοι  θὰ  ἔχουν  τηλεόραση  θὰ  βλέπουν  στὴν  τηλεόραση  καὶ  θὰ 

τοὺς βλέπουν! Δηλαδὴ θὰ παρακολουθοῦν καὶ θὰ παρακολουθοῦνται. Θὰ ἐλέγχουν οἱ 

ἄλλοι  μὲ  τὸ  κομπιοῦτερ  ὅλη  τὴν  ζωή  τους,  τί  λένε,  τί  κάνουν,  ὅλα.  Βλέπεις  τί 

δικτατορία σκέφθηκε ὁ διάβολος! Στὶς Βρυξέλλες ἔχουν ὁλόκληρο μέγαρο μὲ τὸ 666, 

ὅπου  στεγάζουν  τὸ  κομπιοῦτερ.  Αὐτὸ  τὸ  κομπιοῦτερ  μπορεῖ  νὰ  ἐλέγξη 

δισεκατομμύρια  ἀνθρώπους  –  ἕξι  δισεκατομμύρια  εἶναι  σχεδὸν  ὅλος  ὁ  κόσμος. 

Ἐξομολόγηση ὅλοι μὲ  ἕνα κουμπί! Μερικοὶ Εὐρωπαῖοι ἀντέδρασαν,  γιατὶ φοβοῦνται 

παγκόσμια  δικτατορία.  Ἐμεῖς  οἱ  Ὀρθόδοξοι  ἀντιδροῦμε,  γιατὶ  δὲν  θέλουμε  τὸν 

Ἀντίχριστο, ἀλλὰ φυσικὰ οὔτε τὴν δικτατορία. Μᾶς περιμένουν γεγονότα, ἀλλὰ δὲν 

θὰ σταθοῦν αὐτὰ πολύ. Ὅσο ἐξαλείφθηκε ἡ Ὀρθοδοξία μὲ τὸν κομμουνισμό, τόσο θὰ 

ἐξαλειφθῆ καὶ τώρα. 

 

Οἱ νέες ταυτότητες 

 

–  Γέροντα,  εἶπε  κάποιος:  «Πῶς  τὸ  πεντοχίλιαρο  ἔχει  τὸ  666  καὶ  τὸ 

χρησιμοποιοῦμε; Τὸ ἴδιο θὰ εἶναι καὶ ἡ ταυτότητα». 

 –  Τὸ  πεντοχίλιαρο  εἶναι  νόμισμα  –  καὶ  ἡ  λίρα  τῆς  Ἀγγλίας  ἔχει  ἐπάνω  τὴν 

Βικτώρια· αὐτὸ δὲν μὲ πειράζει. «Τὰ Καίσαρος Καίσαρι»17. Ἐδῶ ὅμως εἶναι ἡ ταυτότητά 

μου,  εἶναι  κάτι  προσωπικό·  δὲν  εἶναι  νόμισμα.  Ταυτότητα  σημαίνει  ὅ,τι  καὶ  ἡ  λέξη· 

ταυτίζεται δηλαδὴ κανεὶς μ᾿ αὐτὰ ποὺ δηλώνει. Βάζουν τὸν διάβολο καὶ ὑπογράφω ὅτι 

τὸν ἀποδέχομαι. Πῶς νὰ τὸ κάνω αὐτό; 

 – Γέροντα, τί σχέση ἔχει αὐτὴ ἡ ταυτότητα μὲ τὸ σφράγισμα; 

 – Ἡ ταυτότητα δὲν εἶναι τὸ σφράγισμα· εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ σφραγίσματος. 

 – Ὁ κόσμος, Γέροντα, ρωτάει τί νὰ κάνουν σχετικὰ μὲ τὶς νέες ταυτότητες. 

 –  Ἐσεῖς  καλύτερα,  ὅταν  σᾶς  ρωτοῦν,  νὰ  τοὺς  λέτε  νὰ  συμβουλεύωνται  τοὺς 

Πνευματικούς  τους καὶ  νὰ κάνουν ὑπομονὴ νὰ  δοῦν πῶς θὰ  ἐνεργήση ἡ Ἐκκλησία, 

                                                 
16 Ὁ Γέροντας ἐννοεῖ τὴν παλαμοσκόπηση. 
17 Ματθ. 22, 21 καὶ Μάρκ. 12, 17. 
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γιατὶ  πολλοὶ  κάνουν  ἐρωτήσεις,  ἀλλὰ  λίγοι  καταλαβαίνουν  τὶς  ἀπαντήσεις.  Ἀφοῦ 

ξεκάθαρα  τὰ  γράφω  στὸ  φυλλάδιο  «Σημεῖα  τῶν  καιρῶν»,  ἂς  ἐνεργήση  ὁ  καθένας 

ἀνάλογα μὲ τὴν συνείδησή του. Βέβαια μερικοὶ εἶπαν: «Ἔ, αὐτὰ εἶναι μιὰ γνώμη ἑνὸς 

καλογήρου·  δὲν  εἶναι  ἡ  θέση  τῆς Ἐκκλησίας».  Ἐγὼ  ὅμως  δὲν  εἶπα  δική  μου  γνώμη, 

ἀλλὰ  διατύπωσα  ἁπλὰ  τὰ  λόγια  τοῦ  Χριστοῦ,  τοῦ  Εὐαγγελίου,  γιατὶ  τὴν  δική  μας 

γνώμη πρέπει νὰ τὴν ὑποτάσσουμε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκφράζεται μέσα στὸ 

Εὐαγγέλιο.  Ἄλλοι,  τὰ  ἀντίθετα  ἀπὸ  ὅσα  λέω,  λένε  ὅτι  τὰ  εἶπε  ὁ  πατὴρ  Παΐσιος. 

Μερικοὶ  πάλι  ποὺ  τὰ  ἀκοῦν,  ἀφοῦ  εἶναι  τόσο  σοβαρὰ  θέματα,  δὲν  ρωτοῦν  ἂν  εἶναι 

ἔτσι, ἂν πράγματι τὰ εἶπα, ἀλλὰ τὰ πιστεύουν. Ἐγὼ δὲν φοβᾶμαι· τὰ λέω ἔξω ἀπὸ τὰ 

δόντια. Ἔρχονται στὸ Καλύβι, πετᾶν ἑξάρια στὸ κουτί. Καλὰ αὐτά, τέλος πάντων! Μιὰ 

μέρα  πέταξαν  μιὰ  πινακίδα  ἔξω  ἀπὸ  τὴν  πόρτα... Νόμιζα  ὅτι  ἦρθε  κάποιος,  δὲν  μὲ 

βρῆκε καὶ ἔγραψε «ἀπουσιάζει», γιὰ νὰ τὸ δῆ καὶ κανεὶς ἄλλος. Κοιτάω μετά, τί νὰ δῶ! 

Εἶχε  μιὰ  βρισιά!  Τέτοια  βρισιὰ  δὲν  εἶχα  ἀκούσει  οὔτε  κοσμικός.  Θὰ  φάη  ἕνα 

σκούπισμα  ὅλη  αὐτὴ  ἡ  κατάσταση,  ἀλλὰ  θὰ  περάσουμε  μιὰ  μπόρα. Ὁ  κόσμος  ἔχει 

ξεσηκωθῆ, καὶ ἐμεῖς πρέπει νὰ ξεσηκωθοῦμε μὲ πολλὴ προσευχή. 

Ἄλλοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ θέμα τῶν ταυτοτήτων, ἄλλοι τὸ ἐκμεταλλεύονται 

καὶ  δημιουργοῦν  προβλήματα.  Ἡ  Ἐκκλησία  πρέπει  νὰ  πάρη  μιὰ  θέση  σωστή.  Νὰ 

μιλήση, νὰ ἐξηγήση στοὺς πιστούς, γιὰ νὰ καταλάβουν ὅτι, ἂν πάρουν τὴν ταυτότητα, 

αὐτὸ θὰ εἶναι πτώση. Συγχρόνως νὰ ζητήση ἀπὸ τὸ κράτος τοὐλάχιστον νὰ μὴν εἶναι 

ὑποχρεωτικὴ ἡ νέα ταυτότητα. Ἂν ἡ Ἐκκλησία λάβη μιὰ θέση σοβαρὴ καὶ σεβασθοῦν 

τὴν ἐλευθερία τῶν πιστῶν καὶ ὅποιος θέλει θὰ βγάλη νέα ταυτότητα, ὅποιος θέλει θὰ 

ἔχη τὴν παλιά, τότε θὰ τὴν πληρώσουν μόνο μερικὰ γερὰ καρύδια, γιατὶ οἱ ἄλλοι θὰ 

τοὺς πηγαίνουν κόντρα. Ὁ πολὺς κόσμος θὰ κάνη τὴν δουλειά του. Ὅσοι θὰ θέλουν 

νὰ ἐξυπηρετηθοῦν θὰ ἔχουν τὴν νέα καὶ οἱ ἄλλοι οἱ καημένοι, οἱ εὐλαβεῖς, θὰ ἔχουν 

τὴν παλιὰ ταυτότητα καὶ θὰ τοὺς ταλαιπωροῦν. 

Τώρα, ἀφοῦ ὁ ὑπουργὸς ὑποσχέθηκε νὰ μὴ βάλη τὸ 666  στὶς  ταυτότητες οὔτε 

ὁρατῶς  οὔτε  ἀοράτως,  καὶ  αὐτὸ  κάτι  εἶναι.  Θὰ  κάνουμε  ὑπομονή,  θὰ  δείξουν  τὰ 

πράγματα.  Καὶ  μόνον ποὺ  λένε  ὅτι  δὲν  βάζουν  τὸ  666,  εἶναι  κάτι.  Ἀρνοῦνται  καὶ  οἱ 

ἴδιοι. Ἂς δοῦμε τελικὰ τί θὰ βάλουν. Μέχρι ποὺ νὰ κυκλοφορήσουν οἱ νέες ταυτότητες, 

μπορεῖ νὰ ᾿ρθῆ καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Ὕστερα, δὲν εἶναι ὅτι σὲ εἴκοσι τέσσερις ὧρες θὰ 

πρέπη νὰ βγάλουν ὅλοι ταυτότητες. Ἂς βγοῦν οἱ πρῶτες· θὰ ἐξετασθοῦν καί, ἂν βγῆ 

ψεύτης  ὁ  ὑπουργός,  θὰ  εἶναι  δίκαιος  ὁ  ἀγώνας.  Ἂν  τώρα  συνεχίσουμε  τὶς 

διαμαρτυρίες,  ἐκεῖνοι  θὰ  ποῦν:  «Νά,  αὐτοὶ  δημιουργοῦν  ταραχές.  Ἐνῶ  δὲν  τίθεται 

θέμα,  φωνάζουν καὶ  διαμαρτύρονται».  Τὸ σκυλί,  ἂν  εἶναι  καλὸς φύλακας,  γαυγίζει, 

ὅταν ἔρχεται ὁ κλέφτης. Ὅταν ὁ κλέφτης φύγη, σταματάει. Ἂν συνεχίση νὰ γαυγίζη, 

τότε δὲν εἶναι καλὸς φύλακας. 

– Γέροντα, εἶπαν ἀκόμη, ἐπειδὴ ἔχουμε ἀνεξιθρησκία, νὰ μὴν ἀναγράφεται τὸ 

θρήσκευμα στὶς νέες ταυτότητες. 

 –  Ναί,  αὐτοὺς  δὲν  τοὺς  ἐνδιαφέρει,  ἐμένα  ὅμως  μὲ  ἐνδιαφέρει,  γιατὶ  εἶναι  ἡ 

ταυτότητά  μου.  Γράφει  ἀπὸ  ποῦ  εἶμαι  καὶ  τί  εἶμαι.  Ἂν  δὲν  μπῆ  τὸ  θρήσκευμα,  θὰ 

δημιουργηθοῦν  προβλήματα.  Θὰ  πάη  λ.χ.  ἕνας  στὸ  γραφεῖο  γάμων.  Ἂν  λέη  ἡ 

ταυτότητα  «Ὀρθόδοξος»  –  ἄσχετα  πόσων  καρατιῶν  εἶναι  –,  ἐντάξει.  Ἂν  ὅμως  δὲν 

γράφη τὸ θρήσκευμα, πῶς θὰ τοῦ δώσουν ἄδεια γάμου; Γιὰ τὴν Ἐκκλησία αὐτὸ εἶναι 
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μπέρδεμα.  Ἂν  πάλι  μπῆ  τὸ  θρήσκευμα  προαιρετικά,  θὰ  εἶναι  καὶ  σὰν  ὁμολογία. Ἡ 

Εὐρώπη εἶναι Εὐρώπη. Ἐδῶ εἶναι διαφορετικά. 

 

Ὕπουλος τρόπος εἰσαγωγῆς τοῦ σφραγίσματος 

 

Σιγὰ‐σιγά,  μετὰ  τὴν  κάρτα  καὶ  τὴν  ταυτότητα,  δηλαδὴ  τὸ  «φακέλωμα»,  θὰ 

προχωρήσουν  πονηρὰ  στὸ  σφράγισμα.  Μὲ  διάφορα  πονηρὰ  μέσα  θὰ  κάνουν 

ἐκβιασμούς, γιὰ νὰ δέχωνται οἱ ἄνθρωποι τὸ σφράγισμα στὸ μέτωπο ἢ στὸ χέρι. Θὰ 

στριμώξουν τὰ πράγματα καὶ θὰ ποῦν: «Μόνο μὲ τὶς κάρτες θὰ κινῆσθε· τὰ χρήματα 

θὰ  καταργηθοῦν».  Θὰ  δίνη  κανεὶς  τὴν  κάρτα  στὸ  κατάστημα  καὶ  θὰ  ψωνίζη,  καὶ  ὁ 

καταστηματάρχης  θὰ  παίρνη  τὰ  χρήματα  ἀπὸ  τὴν  Τράπεζα.  Ὅποιος  δὲν  θὰ  ἔχη 

κάρτα,  δὲν  θὰ  μπορῆ  οὔτε  νὰ  πουλάη  οὔτε  νὰ  ἀγοράζη.  Ἀπὸ  τὸ  ἄλλο  μέρος  θὰ 

ἀρχίσουν νὰ διαφημίζουν «τὸ τέλειο σύστημα», τὸ σφράγισμα μὲ ἀκτίνες λέιζερ μὲ τὸ 

666  στὸ  χέρι  ἢ  στὸ  μέτωπο,  ποὺ  δὲν  θὰ  διακρίνεται  ἐξωτερικά.  Συγχρόνως  στὴν 

τηλεόραση θὰ δείχνουν ὅτι ὁ τάδε πῆρε τὴν κάρτα τοῦ τάδε καὶ τοῦ πῆρε τὰ χρήματα 

ἀπὸ τὴν Τράπεζα καὶ θὰ λένε συνέχεια: «Πιὸ σίγουρο εἶναι τὸ σφράγισμα μὲ ἀκτίνες 

λέιζερ  στὸ  χέρι  ἢ  στὸ  μέτωπο,  γιατὶ  μόνον  ὁ  κάτοχος  ξέρει  τὸ  νούμερό  του.  Τὸ 

σφράγισμα  εἶναι  τὸ  τελειότερο  σύστημα.  Οὔτε  τὸ  κεφάλι  μπορεῖ  νὰ  πάρη  ὁ  ἄλλος 

οὔτε τὸ χέρι οὔτε τὸ σφράγισμα τὸ βλέπει». Γι᾿ αὐτὸ ἀφήνουν τώρα τοὺς ληστές, τοὺς 

κακοποιούς, νὰ ὀργώνουν. Δεκαπέντε Κελλιὰ λήστεψαν ἐκεῖ γύρω στὶς Καρυές. Ἕναν 

τὸν  σκότωσαν,  γιὰ  νὰ  τὸν  ληστέψουν.  Ἔτσι  θὰ  βρῆ  τότε  εὐκαιρία  ὁ  καθένας  νὰ 

καταπατήση καὶ νὰ πάρη ὅ,τι θέλει. Ἂς ποῦμε, ἂν θέλη νὰ καταπατήση ἕνα χωράφι, 

θὰ πῆ ὅτι ἦταν δῆθεν τοῦ παπποῦ του ἢ ὅτι τὸ εἶχε νοικιάσει κάποτε γιὰ βοσκοτόπι, 

ὁπότε  ἄντε  νὰ  βρῆς  ἄκρη.  Θὰ  ποῦν  μετὰ  οἱ  ἁρμόδιοι:  «Δυστυχῶς  δὲν  μποροῦμε  νὰ 

τοὺς  ἐλέγξουμε·  ὁ  ἔλεγχος  μόνο  μὲ  τὸ  κομπιοῦτερ  μπορεῖ  νὰ  γίνη»,  καὶ  θὰ 

προχωρήσουν  στὸ  σφράγισμα.  Θὰ  χτυπάη  μετὰ  τὸ  κομπιοῦτερ,  θὰ  βλέπη  ἂν  εἶσαι 

σφραγισμένος, γιὰ νὰ σὲ ἐξυπηρετήση ἢ ὄχι. 

Τὰ τριάμισι χρόνια18 θὰ εἶναι δύσκολα καὶ θὰ τὴν πληρώσουν μερικοὶ ποὺ δὲν 

θὰ συμφωνήσουν μὲ αὐτὸ τὸ σύστημα. Γιʹ αὐτοὺς ὅλο καὶ κάποια αἰτία θὰ βρίσκουν 

καὶ  θὰ  τοὺς  κλείνουν  στὴν  φυλακή. Μετὰ  ἕναν  χρόνο  θὰ  τοὺς  πηγαίνουν  σὲ  ἄλλη 

πόλη γιὰ ἀνακρίσεις, γιὰ νὰ περάσουν ἀπὸ ἄλλο δικαστήριο· ἀπὸ τὴν μιὰ πόλη στὴν 

ἄλλη. Ὕστερα θὰ ποῦν: «Μᾶς συγχωρῆς, εἶσαι ἀθῶος. Ἂν ἤσουν σφραγισμένος, θὰ τὸ 

ἐλέγχαμε σὲ ἕνα λεπτό. Τώρα δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε τὸν ἔλεγχο». 

 – Γέροντα, θὰ μποροῦν νὰ ἐπιβάλουν μὲ τὴν βία τὸ σφράγισμα; 

 –  Μέχρι  ἐκεῖ  ἡ...  εὐγένειά  τους  δὲν  θὰ  φθάση!  Θὰ  εἶναι  εὐγενεῖς,  γιατὶ  θὰ 

εἶναι...  Εὐρωπαῖοι.  Θὰ  δείξουν  ἀνωτερότητα.  Δὲν  θὰ  βασανίζουν  τοὺς  ἀνθρώπους, 

ἀλλὰ δὲν θὰ μπορῆ νὰ ζήση ὁ ἄνθρωπος, ἂν δὲν ἔχη τὸ σφράγισμα. Θὰ λένε: «Χωρὶς 

τὸ  σφράγισμα  ταλαιπωρεῖσθε!  Ἂν  τὸ  δεχόσασταν,  δὲν  θὰ  δυσκολευόσασταν».  Οὔτε 

χρυσὰ νομίσματα οὔτε δολλάρια, ἂν ἔχη, θὰ μπορῆ νὰ τὰ χρησιμοποιῆ. Γιʹ αὐτό, ἂν 

φροντίση κανεὶς νὰ ζῆ ἀπὸ τώρα ἁπλά, λιτά, θὰ μπορῆ νὰ ζήση ἐκεῖνα τὰ χρόνια. Νὰ 

                                                 
18 Βλ. Δαν. 9, 27· Ἀποκ. 12, 6 καὶ 13, 5. Βλ. ἐπίσης Ἁγίου Εἰρηναίου Λουγδούνων, Ἔλεγχος 

καὶ  ἀνατροπὴ  τῆς  ψευδωνύμου  γνώσεως  εἰς  βιβλία  πέντε,  Βιβλίο  Ε´,  Sources Chrétiennes  153, 

Paris 1969, σ. 323 καὶ 387. 
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ἔχη κανένα χωραφάκι, γιὰ νὰ μπορῆ νὰ καλλιεργήση λίγο σιτάρι, πατάτες. Νὰ βάλη 

λίγα ἐλαιόδενδρα, καὶ τότε μὲ κανένα ζῶο, καμμιὰ κατσίκα, λίγες κόττες θὰ μπορῆ νὰ 

ἀντιμετωπίση  τὶς  ἀνάγκες  τῆς  οἰκογενείας  του.  Γιατὶ  καὶ  προμήθειες  νὰ  κάνης,  δὲν 

ὠφελεῖ  πολύ,  ἀφοῦ  καὶ  τὰ  τρόφιμα  δὲν  κρατοῦν·  χαλοῦν  γρήγορα.  Φυσικά,  τὸ 

στρίμωγμα θὰ διαρκέση λίγο, τρία‐τριάμισι χρόνια19. Θὰ συντομευθοῦν οἱ ἡμέρες γιὰ 

τοὺς  ἐκλεκτούς20.  Δὲν  θὰ  καταλάβουν  πότε  θὰ  περάσουν.  Ὁ  Θεὸς  δὲν  θὰ  ἀφήση 

ἀβοήθητο τὸν ἄνθρωπο. 

 – Γέροντα, σʹ αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια θὰ ἐπέμβη ὁ Χριστός; 

 –  Ναί.  Ἐδῶ,  βλέπεις,  σὲ  ἕναν  ἀδικημένο  ποὺ  ἔχει  καλὴ  διάθεση,  ἐπειδὴ 

δικαιοῦται  τὴν  θεία  βοήθεια,  παρουσιάζονται  πολλὲς  φορὲς  οἱ  Ἅγιοι,  ἡ  Παναγία,  ὁ 

Χριστός, γιὰ νὰ τὸν σώσουν, πόσο μᾶλλον τώρα ποὺ θὰ βρίσκεται σὲ τόσο δύσκολη 

κατάσταση  ὁ  καημένος  ὁ  κόσμος.  Τώρα  μιὰ  μπόρα  θὰ  εἶναι,  μιὰ  μικρὴ  κατοχὴ  τοῦ 

ἀντιχρίστου σατανᾶ. Θὰ φάη μετὰ μιὰ σφαλιάρα ἀπὸ τὸν Χριστό, θὰ συγκλονισθοῦν 

ὅλα τὰ ἔθνη καὶ θὰ ἔρθη ἡ γαλήνη στὸν κόσμο γιὰ πολλὰ χρόνια. Αὐτὴν τὴν φορὰ θὰ 

δώση ὁ Χριστὸς μιὰ εὐκαιρία, γιὰ νὰ σωθῆ τὸ πλάσμα Του. Θὰ ἀφήση τὸ πλάσμα Του 

ὁ Χριστός; Θὰ παρουσιασθῆ στὸ ἀδιέξοδο τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ τοὺς σώση ἀπὸ τὰ 

χέρια  τοῦ  Ἀντιχρίστου.  Θὰ  ἐπιστρέψουν  στὸν  Χριστὸ  καὶ  θὰ  ἔρθη  μιὰ  πνευματικὴ 

γαλήνη σὲ ὅλην τὴν οἰκουμένη γιὰ πολλὰ χρόνια. Μερικοὶ συνδυάζουν μὲ αὐτὴν τὴν 

ἐπέμβαση τοῦ Χριστοῦ τὴν Δευτέρα Παρουσία. Ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ τὸ πῶ. Ὁ λογισμὸς 

μοῦ λέει ὅτι δὲν θὰ εἶναι ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἔρθη ὡς Κριτής, ἀλλὰ 

μιὰ ἐπέμβαση τοῦ Χριστοῦ, γιατὶ εἶναι τόσα γεγονότα ποὺ δὲν ἔχουν γίνει ἀκόμη. Θὰ 

ἐπέμβη ὁ Χριστός, θὰ δώση μιὰ σφαλιάρα σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα, θὰ πατάξη ὅλο τὸ 

κακὸ καὶ θὰ τὸ βγάλη σὲ καλὸ τελικά. Θὰ γεμίσουν οἱ δρόμοι προσκυνητάρια. Ἔξω τὰ 

λεωφορεῖα θὰ ἔχουν εἰκόνες. Θὰ πιστέψουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Θὰ σὲ τραβᾶν, γιὰ νὰ 

τοὺς πῆς γιὰ τὸν Χριστό! Ἔτσι θὰ κηρυχθῆ τὸ Εὐαγγέλιο σὲ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη21 

καὶ  τότε  ὁ  Χριστὸς  θὰ  ἔρθη  ὡς  Κριτὴς  νὰ  κρίνη  τὸν  κόσμο.  Ἄλλο  Κρίση,  ἄλλο  μία 

ἐπέμβαση τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ βοηθήση τὸ πλάσμα Του. 

 

Σφράγισμα ἴσον ἄρνηση 

 

Ἐνῶ  ξεκάθαρα  ὁ  Εὐαγγελιστὴς  Ἰωάννης  ἀναφέρει  στὴν  Ἀποκάλυψη  γιὰ  τὸ 

χάραγμα22, μερικοὶ δὲν καταλαβαίνουν. Τί νὰ τοὺς πῆς; Ἀκούει δυστυχῶς κανεὶς ἕνα 

σωρὸ  ἀνοησίες  τοῦ  μυαλοῦ  ἀπὸ  ὁρισμένους  σημερινοὺς  «Γνωστικούς».  Ἕνας  λέει: 

«Ἐγὼ θὰ δεχθῶ τὴν ταυτότητα μὲ τὸ 666 καὶ θὰ βάλω καὶ ἕναν σταυρό». Ἄλλος: «Ἐγὼ 

θὰ δεχθῶ τὸ σφράγισμα στὸ μέτωπο καὶ θὰ κάνω καὶ ἕναν σταυρὸ στὸ μέτωπο...» καὶ 

ἕνα σωρὸ παρόμοιες ἀνοησίες. Νομίζουν ὅτι θὰ ἁγιασθοῦν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἐνῶ 

αὐτὰ εἶναι πλάνες. Ἕνας δεσπότης μοῦ εἶπε: «Ἐγὼ ἐκεῖ ποὺ θὰ ὑπογράψω θὰ βάλω 

δίπλα ἕναν σταυρό. Δὲν Τὸν ἀρνοῦμαι τὸν Χριστό, ἁπλῶς ἐξυπηρετοῦμαι». «Ἐντάξει, 

τοῦ λέω, ἐσὺ εἶσαι δεσπότης καὶ βάζεις στὸ ὄνομά σου λόγῳ ἰδιότητος ἕναν σταυρό· ὁ 

                                                 
19 ὅ.π. 
20 Βλ. Ματθ. 24, 22 καὶ Μάρκ. 13, 20. 
21 Ματθ. 24, 14 καὶ Μάρκ. 13, 10. 
22 Βλ. Ἀποκ. 13, 16 κ.ἑ.· 14, 9 κ.ἑ.· 16, 2 καὶ 20, 4. 
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ἄλλος εἶναι ἀρχιμανδρίτης καὶ βάζει καὶ αὐτὸς λόγῳ ἰδιότητος ἕναν σταυρό. Ὁ κόσμος 

τί θὰ κάνη;». Τὸ βρώμικο δὲν ἁγιάζεται. Τὸ καθαρὸ νερὸ δέχεται τὴν Χάρη καὶ γίνεται 

ἁγιασμός.  Τὰ  οὖρα  δὲν  γίνονται  ἁγιασμός.  Ἡ  πέτρα  μὲ  θαῦμα  γίνεται  ψωμί.  Ἡ 

ἀκαθαρσία  δὲν  δέχεται  ἁγιασμό.  Ἑπομένως,  ὁ  διάβολος,  ὁ  Ἀντίχριστος,  ὅταν  εἶναι 

στὴν ταυτότητά μας ἢ στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπό μας, μὲ τὸ σύμβολό του, δὲν ἁγιάζεται, 

ἂν  βάλουμε  καὶ  ἕναν  σταυρό.  Ἔχουμε  τὴν  δύναμη  τοῦ  Τιμίου  Σταυροῦ,  τοῦ  Ἁγίου 

Συμβόλου,  τὴν θεία Χάρη τοῦ Χριστοῦ,  μόνον ὅταν διατηροῦμε  τὴν Χάρη  τοῦ Ἁγίου 

Βαπτίσματος, μὲ τὸ ὁποῖο ἀπαρνούμαστε τὸν σατανᾶ, συντασσόμαστε μὲ τὸν Χριστὸ 

καὶ  δεχόμαστε  τὸ  ἅγιο  Σφράγισμα·  «Σφραγὶς  δωρεᾶς  Πνεύματος  Ἁγίου».  Βλέπεις, 

προχωρᾶνε  μὲ  μιὰ  λογική...  Θὰ  βάλουν  δίπλα  ἕναν  σταυρό,  καὶ  ἐντάξει!  Καὶ  ἐνῶ 

βλέπουμε  ὅτι  ὁ Ἀπόστολος Πέτρος  ἐξωτερικὰ  ἀρνήθηκε  τὸν  Χριστό,  ἀλλὰ  καὶ  αὐτὸ 

ἦταν ἄρνηση23, αὐτοὶ ἀρνοῦνται τὸ ἅγιο Σφράγισμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ τοὺς δόθηκε στὸ 

Ἅγιο Βάπτισμα, μὲ τὸ νὰ δέχωνται τὴν σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου, καὶ λένε ὅτι ἔχουν 

μέσα τους τὸν Χριστό!! 

 – Γέροντα, ἂν κάποιος δεχθῆ τὸ σφράγισμα ἀπὸ ἄγνοια; 

 – Ἀπὸ ἀδιαφορία θὰ εἶναι. Τί ἄγνοια, ὅταν εἶναι ξεκάθαρα τὰ πράγματα; Καὶ 

νὰ  μὴν  ξέρη  κανείς,  πρέπει  νὰ  ἐνδιαφερθῆ,  νὰ  μάθη.  Ἂν  ποῦμε  ὅτι  δὲν  ξέραμε,  γιʹ 

αὐτὸ  δεχθήκαμε  τὸ σφράγισμα,  θὰ μᾶς πῆ  ὁ Χριστός: «Ὑποκριταί,  τὸ  μὲν πρόσωπον 

τοῦ  οὐρανοῦ  γινώσκετε  διακρίνειν,  τὰ  δὲ  σημεῖα  τῶν  καιρῶν  οὐ  δύνασθε  γνῶναι;»24. 

Ἔστω καὶ ἐν ἀγνοίᾳ του νὰ σφραγισθῆ κάποιος, χάνει τὴν θεία Χάρη καὶ δέχεται τὴν 

δαιμονικὴ ἐνέργεια. Βλέπεις, τὸ παιδάκι στὸ Ἅγιο Βάπτισμα, ὅταν ὁ ἱερεὺς τὸ βουτάη 

στὸ νερό, λαμβάνει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, χωρὶς ἐκεῖνο νὰ τὸ ξέρη καὶ μετὰ κατοικεῖ μέσα 

του ἡ θεία Χάρις. 

 

Ἑρμηνεῖες τῶν προφητειῶν 

 

– Γέροντα, μερικοὶ λένε: «Ὅ,τι εἶναι γραμμένο ἀπὸ τὸν Θεό, αὐτὸ θὰ γίνη. Τί νὰ 

μᾶς ἀπασχολῆ;». 

 – Ναί, τὸ λένε, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι, βρὲ παιδάκι μου! Καὶ ἐγὼ ἀκούω μερικοὺς 

νὰ λένε: «Οἱ Ἑβραῖοι  δὲν  εἶναι  τόσο κουτοὶ νὰ προδοθοῦν μὲ  τὸ 666, ἀφοῦ τὸ λέει ὁ 

Εὐαγγελιστὴς  Ἰωάννης  στὴν  Ἀποκάλυψη.  Ἂν  ἦταν,  θὰ  τὸ  ἔκαναν  μὲ  πιὸ  ἔξυπνο 

τρόπο, πιὸ κρυφά». Ἔ, καλὰ οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δὲν ἤξεραν τὴν Παλαιὰ 

Διαθήκη; Ὁ Ἄννας καὶ ὁ Καϊάφας δὲν ἤξεραν καλύτερα ἀπὸ ὅλους ὅτι ἔγραφε πὼς γιὰ 

«τριάκοντα ἀργύρια»25  θὰ προδώσουν  τὸν Χριστό;  Γιατί  δὲν  ζητοῦσαν τριάντα  ἕνα ἢ 

εἴκοσι  ἐννέα  ἀργύρια  καὶ  ζήτησαν  «τριάκοντα»;  Ἀλλὰ  ἦταν  τυφλωμένοι.  Ἤξερε  ὁ 

Θεὸς  ὅτι  ἔτσι  θὰ  γίνουν.  Ὁ  Θεὸς  προγνωρίζει,  δὲν  προορίζει  –  μόνον  οἱ  Τοῦρκοι 

πιστεύουν στὸ  γραμμένο,  στὸ  κισμέτ. Ὁ Θεὸς  γνωρίζει  ὅτι  αὐτὸ θὰ γίνη  ἔτσι,  καὶ  ὁ 

ἄνθρωπος  τὸ  κάνει  ἀπὸ  χαζομάρα.  Δὲν  εἶναι  ὅτι  ὁ Θεὸς  ἔβγαλε μιὰ  διαταγή,  ἀλλὰ 

βλέπει τὴν κακία τῶν ἀνθρώπων ποῦ θὰ φθάση καὶ ὅτι ἡ γνώμη τους δὲν θὰ ἀλλάξη. 

Ὄχι ὅτι τὰ κανόνισε ἔτσι ὁ Θεός. 

                                                 
23 Βλ. Ματθ. 26, 69‐75· Μάρκ. 14, 66‐72· Λουκ. 22, 54‐62 καὶ Ἰω. 18, 16‐18 καὶ 25‐27. 
24 Ματθ. 16, 3. 
25 Βλ. Ζαχ. 11, 1‐13. 
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Ἄλλοι ἀσχολοῦνται μὲ προφητεῖες καὶ κάνουν δικές τους  ἑρμηνεῖες! Δὲν λένε 

τοὐλάχιστον «ἔτσι μοῦ λέει ὁ λογισμός», ἀλλὰ «ἔτσι εἶναι», καὶ λένε ἕνα σωρὸ δικές 

τους θεωρίες. Μερικοὶ πάλι  τὰ ἑρμηνεύουν ὅπως θέλουν,  γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὰ 

πάθη τους. Ὅπως αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Κύριλλος, «καλύτερα νὰ μὴ συμβοῦν τὰ 

σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου στὴν ἐποχή μας»26, ὁ ἄλλος ποὺ θέλει νὰ δικαιολογήση τὸν 

ἑαυτό  του,  τὴν  δειλία  του,  λέει:  «Ἄ,  βλέπεις;  Ὁ  Ἅγιος  Κύριλλος  φοβήθηκε  μήπως 

ἀρνηθῆ·  ἐγὼ  εἶμαι  ἀνώτερος ἀπὸ  τὸν Ἅγιο Κύριλλο; Ἑπομένως,  καὶ ἂν ἀρνηθῶ  τὸν 

Χριστό, δὲν εἶναι τίποτε...»! Ἐνῶ ὁ Ἅγιος λέει νὰ μὴ συμβοῦν, γιὰ νὰ μὴ δοῦν τὰ μάτια 

του τὸν Ἀντίχριστο, ὄχι ὅτι φοβόταν. Βλέπεις ὁ διάβολος τί κάνει; 

Δυστυχῶς,  καὶ  πάλι  ὁρισμένοι  «Γνωστικοὶ»  φασκιώνουν  τὰ  πνευματικά  τους 

τέκνα σὰν τὰ μωρά, δῆθεν γιὰ νὰ μὴ στενοχωριοῦνται. «Δὲν πειράζει αὐτό· δὲν εἶναι 

τίποτε. Ἀρκεῖ ἐσωτερικὰ νὰ πιστεύετε»! Ἢ λένε: «Μὴ μιλᾶτε γι᾿ αὐτὸ τὸ θέμα – γιὰ τὶς 

ταυτότητες, τὸ σφράγισμα –, γιὰ νὰ μὴ στενοχωριοῦνται οἱ ἄνθρωποι». Ἐνῶ, ἂν τοὺς 

ποῦν «νὰ προσπαθήσουμε νὰ ζοῦμε πιὸ πνευματικά, νὰ εἴμαστε κοντὰ στὸν Χριστό, 

καὶ  μὴ  φοβᾶστε  τίποτε,  στὸ  κάτω‐κάτω  θὰ  πᾶμε  καὶ  μάρτυρες»,  θὰ  τοὺς 

προετοιμάσουν  κάπως.  Ἂν  κανεὶς  γνωρίση  τὴν  ἀλήθεια,  προβληματίζεται  καὶ 

ταρακουνιέται.  Πονάει  γιὰ  τὴν  σημερινὴ  κατάσταση,  προσεύχεται  καὶ  προσέχει  νὰ 

μὴν πέση σὲ παγίδα. 

Τώρα  ὅμως  τί  γίνεται;  Ἐκτὸς  ποὺ  δίνουν  μερικοὶ  δικές  τους  ἑρμηνεῖες, 

φοβοῦνται  καὶ  αὐτοὶ  σὰν  κοσμικοί,  ἐνῶ  ἔπρεπε  νὰ  ἀνησυχοῦν  πνευματικὰ  καὶ  νὰ 

βοηθοῦν τοὺς Χριστιανούς, βάζοντάς τους τὴν καλὴ ἀνησυχία, καὶ νὰ τοὺς τονώνουν 

στὴν πίστη, γιὰ νὰ νιώθουν θεϊκὴ παρηγοριά. Ἀπορῶ, δὲν τοὺς προβληματίζουν ὅλα 

αὐτὰ τὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν;  Γιατί  δὲν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικὸ γιὰ τὶς 

ἑρμηνεῖες  τοῦ  μυαλοῦ  τους;  Καὶ  ἂν  ἐπιβοηθοῦν  τὸν  Ἀντίχριστο  γιὰ  τὸ  σφράγισμα, 

πῶς παρασύρουν καὶ ἄλλες ψυχὲς στὴν ἀπώλεια; Ἡ Γραφή, ὅταν λέη «... ἀποπλανᾶν, 

εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς»27, ἐννοεῖ ὅτι θὰ πλανηθοῦν αὐτοὶ ποὺ τὰ ἑρμηνεύουν 

μὲ τὸ μυαλό. 

 

Πίσω  λοιπὸν  ἀπὸ  τὸ  τέλειο  σύστημα  «κάρτας  ἐξυπηρετήσεως»,  ἀσφαλείας 

κομπιοῦτερ,  κρύβεται  ἡ  παγκόσμια  δικτατορία,  ἡ  σκλαβιὰ  τοῦ  Ἀντιχρίστου.  «...  Ἵνα 

δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 

καὶ  ἵνα  μή  τις  δύνηται  ἀγοράσαι  ἢ  πωλῆσαι,  εἰ  μὴ  ὁ  ἔχων  τὸ  χάραγμα,  τὸ  ὄνομα  τοῦ 

θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν 

ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς´»28. 

 
26  Ἁγίου  Κυρίλλου  Ἱεροσολύμων,  Κατηχήσεις,  Κατήχηση  Φωτιζομένων  ΙΕ´,  κεφ.  ΙΗ´, 

ἔκδ. «Ἑτοιμασία», Καρέας 1991, σ. 319. 
27 Μάρκ. 13, 22. 
28 Ἀποκ. 13, 16–18. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Ἡ θυσία φέρνει τὴν χαρὰ 

 

Στὴν ἐποχή μας σπανίζει ἡ θυσία 

 

αλούρα εἶναι τὰ παιδιά», μοῦ εἶπε μιὰ γυναίκα ποὺ τὰ εἶχε ὅλα. Βαριέται νὰ ἔχη 

παιδιά! Ὅταν μιὰ μάνα σκέφτεται ἔτσι, εἶναι ἕνα ἄχρηστο πράγμα, γιατὶ οἱ μανάδες 

κανονικὰ  ἔχουν ἀγάπη. Μπορεῖ μιὰ κοπέλα,  πρὶν κάνη οἰκογένεια,  νὰ  τὴν  ξυπνᾶ ἡ 

μάνα της στὶς δέκα ἡ ὥρα τὸ πρωί. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ὅμως ποὺ θὰ γίνη μάνα καὶ θὰ ἔχη 

νὰ ταΐζη τὸ παιδί της, νὰ τὸ πλένη, νὰ τὸ καθαρίζη, δὲν κοιμᾶται οὔτε τὴν νύχτα, γιατὶ 

παίρνει μπρὸς ἡ μηχανή. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχη θυσία, δὲν γκρινιάζει, δὲν βαριέται· 

χαίρεται. Ὅλη ἡ βάση ἐκεῖ εἶναι, νὰ ὑπάρχη πνεῦμα θυσίας. Αὐτὴ ἡ γυναίκα ἂν ἔλεγε 

«Θεέ  μου,  πῶς  νὰ  Σὲ  εὐχαριστήσω;  Δὲν  μοῦ  ἔδωσες  μόνον  παιδιὰ  ἀλλὰ  καὶ  πολλὰ 

ἀγαθά... Πόσοι ἄνθρωποι δὲν ἔχουν τίποτε καὶ ἐγὼ ἔχω τόσα σπίτια, ἔχω καὶ ἀπὸ τὸν 

πατέρα μου περιουσία, ὁ ἄνδρας μου παίρνει μεγάλο μισθό, βγάζω καὶ δυὸ μισθοὺς 

ἀπὸ  τὰ  ἐνοίκια,  καὶ  δὲν  ταλαιπωροῦμαι!  Πῶς  νὰ  Σὲ  εὐχαριστήσω,  Θεέ  μου;  Δὲν  τὰ 

ἄξιζα  ἐγὼ  αὐτὰ  τὰ  πράγματα»,  ἂν  σκεφτόταν  ἔτσι,  θὰ  ἔφευγε  μὲ  τὴν  δοξολογία  ἡ 

κακομοιριά. Καὶ μόνο δηλαδὴ ἂν εὐχαριστοῦσε τὸν Θεὸ μέρα‐νύχτα, θὰ ἦταν ἀρκετό. 

 – Ἡ θυσία, Γέροντα, δίνει χαρά. 

 – Ὤ, χαρά! Αὐτὴν τὴν χαρὰ τῆς θυσίας δὲν τὴν γεύονται σήμερα οἱ ἄνθρωποι, 

γι᾿ αὐτὸ  εἶναι βασανισμένοι. Δὲν  ἔχουν  ἰδανικὰ μέσα τους·  βαριοῦνται ποὺ  ζοῦν. Ἡ 

λεβεντιά, ἡ αὐταπάρνηση,  εἶναι ἡ κινητήρια δύναμη στὸν ἄνθρωπο. Ἂν δὲν ὑπάρχη 

αὐτὴ  ἡ  δύναμη,  ὁ  ἄνθρωπος  εἶναι  βασανισμένος.  Παλιά,  στὰ  χωριὰ  πήγαιναν  τὴν 

νύχτα  νὰ  ἀνοίξουν  ἀθόρυβα  κανέναν  δρόμο,  χωρὶς  νὰ  τοὺς  δῆ  κανείς,  γιὰ  νὰ  τοὺς 

συγχωρᾶνε,  ὅταν  πεθάνουν.  Τώρα  σπάνια  συναντᾶς  αὐτὸ  τὸ  πνεῦμα  τῆς  θυσίας. 

Ἔβλεπα καὶ ἐκεῖ στὸ Ὄρος σὲ μιὰ λιτανεία τοὺς μοναχούς· περνοῦσαν κοντὰ ἀπὸ μιὰ 

βάτο  καὶ  σκάλωναν  τὰ  ἐπανωκαλύμμαυχά  τους  σʹ  ἕνα  κλωνάρι.  Κανεὶς  δὲν  τὸ 

ἔσπασε,  γιὰ  νὰ  διευκολύνη  καὶ  τοὺς  ἄλλους·  ὅλοι  ἔσκυβαν,  γιὰ  νὰ  μὴ  σκαλώσουν. 

Μετάνοια στὴν βάτο ἔβαζαν; Νὰ ἦταν τοὐλάχιστον ἡ Ἁγία Βάτος, θὰ ταίριαζε! Ἀλλὰ 

καθένας λέει: «Ἂς  τὸ  τακτοποιήση ὁ ἄλλος καὶ  ἐγὼ ἂς κάνω τὴν  δουλειά μου». Μὰ 

γιατί νὰ μὴν τὸ κάνης ἐσύ, ἀφοῦ τὸ εἶδες πρῶτος; Ἔτσι κάνουν οἱ κοσμικοὶ ποὺ δὲν 

πιστεύουν  στὸν Θεό.  Τί  νὰ  τὴν  κάνω  τέτοια  ζωή;  Χίλιες  φορὲς  νὰ  πεθάνω.  Σκοπὸς 

εἶναι ὁ καθένας νὰ σκέφτεται τὸν ἄλλον, τὸν πόνο τοῦ ἄλλου. 

Ἔχει χάσει πιὰ τὸν ἔλεγχο ὁ κόσμος. Ἔχει φύγει τὸ φιλότιμο, ἡ θυσία, ἀπὸ τοὺς 

ἀνθρώπους. Σᾶς ἔχω πεῖ μερικὲς φορὲς τότε μὲ τὴν κήλη σὲ τί κατάσταση ἤμουν ἐκεῖ 

στὸ  Καλύβι...  Ὅταν  χτυποῦσε  κάποιος  τὸ  καμπανάκι  στὴν  πόρτα,  ἔβγαινα  νὰ  τοῦ 

ἀνοίξω,  ἀκόμη  καὶ  μέσα  στὰ  χιόνια.  Ἂν  ὁ  ἄλλος  εἶχε  σοβαρὰ  προβλήματα,  ἐνῶ 

προηγουμένως  ἤμουν  πεσμένος  στὸ  κρεββάτι,  τότε  οὔτε  κἂν  αἰσθανόμουν  ὅτι 

πονοῦσα  ἐγώ. Ἔπαιρνα  καὶ  νὰ  τὸν  κεράσω,  καὶ  μὲ  τὸ  ἕνα  χέρι  κερνοῦσα  καὶ  μὲ  τὸ 

ἄλλο χέρι κρατοῦσα τὴν κήλη. Ὅση ὥρα συζητοῦσα, οὔτε κἂν ἀκουμποῦσα πουθενά, 

ἐνῶ πονοῦσα πολύ, γιὰ νὰ μὴν καταλάβη ὁ ἄλλος ὅτι πονάω. Ὅταν ἔφευγε ἐκεῖνος, 

σωριαζόμουν πάλι  κάτω ἀπὸ  τὸν πόνο.  Δὲν  εἶναι  ὅτι  προηγουμένως  εἶχε περάσει  ὁ 

πόνος, ὅτι εἶχα γίνει καλὰ μὲ θαῦμα, ἀλλὰ καταλάβαινα τὸν ἄλλον ποὺ πονοῦσε καὶ 

ξεχνοῦσα τὸν δικό μου πόνο. Τὸ θαῦμα γίνεται, ὅταν συμμετέχη κανεὶς στὸν πόνο τοῦ 

ἄλλου. Ὅλη ἡ βάση εἶναι τὸν ἄλλον νὰ τὸν νιώσης ἀδελφὸ καὶ νὰ τὸν πονέσης. Αὐτὸς 
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ὁ πόνος συγκινεῖ τὸν Θεὸ καὶ κάνει τὸ θαῦμα. Γιατὶ δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο ποὺ νὰ 

συγκινῆ τὸν Θεὸ ὅσο ἡ ἀρχοντιά, δηλαδὴ ἡ θυσία. Ἀλλὰ στὴν ἐποχή μας σπανίζει ἡ 

ἀρχοντιά, γιατὶ μπῆκε ἡ φιλαυτία, τὸ συμφέρον. Σπάνια βρίσκεται κανένας ἄνθρωπος 

νὰ πῆ: «Ἂς δώσω τὴν σειρά μου στὸν ἄλλον καὶ ἂς καθυστερήσω ἐγώ». Λίγες  εἶναι 

αὐτὲς  οἱ  ψυχὲς  οἱ  εὐλογημένες  ποὺ  σκέφτονται  τὸν  ἄλλον.  Ἀκόμη  καὶ  στοὺς 

πνευματικοὺς ἀνθρώπους ὑπάρχει ἕνα ἀντίθετο πνεῦμα, τὸ πνεῦμα τῆς ἀδιαφορίας. 

Τὸ καλὸ εἶναι καλό, μόνον ὅταν αὐτὸς ποὺ τὸ κάνει θυσιάζη κάτι ἀπὸ τὸν ἑαυτό 

του,  ὕπνο,  ἀνάπαυση  κ.λπ.  Γι᾿  αὐτὸ  εἶπε  ὁ  Χριστὸς  «ἐκ  τοῦ  ὑστερήματος...»1.  Ὅταν 

εἶμαι  ξεκούραστος  καὶ  κάνω  τὸ  καλό,  αὐτὸ  δὲν  ἔχει  ἀξία.  Ὅταν  ὅμως  εἶμαι 

κουρασμένος  καὶ  ζητᾶ κάποιος π.χ.  νὰ  τοῦ  δείξω  τὸν  δρόμο,  καὶ  τὸ  κάνω,  τότε  ἔχει 

ἀξία.  Ἤ,  ὅταν  εἶμαι  χορτάτος  ἀπὸ  ὕπνο  καὶ  πάω  νὰ  ξενυχτήσω  μὲ  κάποιον  ποὺ 

χρειάζεται  βοήθεια,  αὐτὸ  δὲν  ἔχει  μεγάλη  ἀξία.  Ἐὰν  μοῦ  ἀρέση  μάλιστα  καὶ  ἡ 

κουβέντα, μπορεῖ νὰ τὸ κάνω, γιὰ νὰ χαρῶ τὴν συντροφιά, νὰ διασκεδάσω λίγο. Ἐνῶ, 

ὅταν εἶμαι κουρασμένος καὶ κάνω μιὰ θυσία, γιὰ νὰ βοηθήσω τὸν ἄλλον, αἰσθάνομαι 

παραδεισένια χαρά. Τότε ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ μὲ βομβαρδίζει! 

Ὅταν κανεὶς βαριέται ὄχι μόνο νὰ κάνη μιὰ ἐξυπηρέτηση, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ νὰ 

κάνη μιὰ δουλειὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του, αὐτὸς κουράζεται καὶ μὲ τὴν ξεκούραση. Ἕνας 

ποὺ βοηθάει, ξεκουράζεται μὲ τὴν κούραση. Αὐτὸς ποὺ ἔχει πνεῦμα θυσίας, ἂν δῆ λ.χ. 

κάποιον ποὺ δὲν ἔχει σωματικὲς δυνάμεις νὰ δουλεύη καὶ νὰ κουράζεται, θὰ τοῦ πῆ 

«κάτσε  λίγο  νὰ  ξεκουρασθῆς»,  καὶ  θὰ  κάνη  ἐκεῖνος  τὴν  δουλειά.  Ὁ  ἀδύναμος  θὰ 

ξεκουρασθῆ  σωματικά,  ὁ  ἄλλος  ὅμως  θὰ  νιώση  πνευματικὴ  ξεκούραση. Ὅ,τι  κάνει 

κανείς,  νὰ  τὸ  κάνη  μὲ  τὴν  καρδιά  του,  ἀλλιῶς  δὲν  ἀλλοιώνεται  πνευματικά.  Ὅ,τι 

γίνεται μὲ τὴν καρδιά, δὲν κουράζει. Ἡ καρδιὰ εἶναι σὰν μιὰ μηχανὴ ποὺ φορτίζεται· 

ὅσο  δουλεύει,  τόσο  φορτίζεται.  Βλέπεις,  τὰ  ἁλυσοπρίονα,  ὅταν  βροῦν  κούτσουρο 

μαλακό,  κάνουν  «βρού...»  καὶ  σταματοῦν·  ὅταν  ὅμως  βροῦν  κούτσουρο  γερό, 

ζορίζονται ἐκεῖ πέρα, φορτίζονται καὶ δουλεύουν. Καὶ ὄχι μόνο στὸ νὰ δίνουμε, ἀλλὰ 

καὶ  ὅταν  πρόκειται  νὰ  πάρουμε  κάτι,  νὰ  μὴ  σκεφτώμαστε  τὸν  ἑαυτό  μας,  καὶ  νὰ 

κοιτᾶμε πάντα τί ἀναπαύει καὶ τὴν ἄλλη ψυχή. Νὰ μὴν ὑπάρχη μέσα μας ἀπληστία, 

νὰ  μὴν  ἔχουμε  τὸν  λογισμὸ  ὅτι  δικαιούμαστε  νὰ  πάρουμε  ὅσα  θέλουμε,  καὶ  ἂς  μὴ 

μείνη τίποτε γιὰ τὸν ἄλλον. 

 – Γέροντα, πάλι τὸ  πνεῦμα τῆς θυσίας μπαίνει. 

 – Μὰ στὴν πνευματικὴ ζωὴ ὅλη ἡ βάση ἐκεῖ εἶναι. Καὶ ξέρεις τί χαρὰ νιώθει ὁ 

ἄνθρωπος, ὅταν θυσιάζεται; Δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράση τὴν χαρὰ ποὺ νιώθει. Ἡ ἀνώτερη 

χαρὰ βγαίνει ἀπὸ τὴν θυσία. Μόνον ὅταν θυσιάζεται, συγγενεύει μὲ τὸν Χριστό, γιατὶ 

ὁ Χριστὸς εἶναι θυσία. Ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ ᾿δῶ ζῆ τὸν Παράδεισο ἢ τὴν κόλαση. Ὅποιος 

κάνει τὸ καλό, ἀγάλλεται, διότι ἀμείβεται μὲ θεϊκὴ παρηγοριά. Ὅποιος κάνει τὸ κακό, 

ὑποφέρει. 

 

Ἡ δική μου ἀνάπαυση γεννιέται ἀπὸ τὴν ἀνάπαυση τοῦ ἄλλου 

 

 –  Ἄν,  Γέροντα,  κάποιος  δὲν  ἔχη  γευθῆ  τὴν  χαρὰ  τῆς  θυσίας,  πῶς  μπορεῖ  νὰ 

φθάση στὴν θυσία; 

                                                 
1 Λουκ. 21, 4. 
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 –  Ἂν  ἔρθη  στὴν  θέση  τοῦ  ἄλλου.  Ὅταν  ἤμουν  στὸν  στρατό,  συχνὰ  τὸ 

πολυβολεῖο  ἦταν  γεμάτο  νερό·  στὸν  ἀσύρματο  οἱ  μπαταρίες  ἤθελαν  ἀλλαγὴ  –  καὶ 

ἦταν πολὺ δύσκολο, γιατὶ ἦταν φορτωμένη ἡ γραμμή. Βρεχόμουν μέχρι  τὴν μέση· ἡ 

χλαίνη  ἔσταζε.  Προτιμοῦσα  ὅμως  νὰ  κάνω  μόνος  μου  τὴν  δουλειά,  γιὰ  νὰ  μὴν 

ταλαιπωρηθοῦν οἱ ἄλλοι, καὶ χαιρόμουν ποὺ τὸ ἔκανα. Ὁ διοικητὴς μοῦ ἔλεγε: «Εἶμαι 

ἀναπαυμένος  καὶ  ἥσυχος,  ὅταν  κάνης  ἐσὺ  τὴν  δουλειά,  ἀλλὰ  σὲ  λυπᾶμαι.  Πὲς  σὲ 

κάποιον  ἄλλον  νὰ  πάη».  «Ὄχι,  χαίρομαι,  κύριε  διοικητά»,  τοῦ  ἔλεγα.  Στὴν  διλοχία 

ἦταν ἀκόμη ἕνας ἀσυρματιστής, ἀλλὰ δὲν τὸν ἄφηνα στὶς ἐπιχειρήσεις νὰ κουβαλήση 

οὔτε  τὴν  μπαταρία  οὔτε  τὸν  ἀσύρματο,  ἂν  καὶ  ἦταν  βαριά,  γιὰ  νὰ  μὴ  βρεθῆ  σὲ 

κίνδυνο. Μὲ παρακαλοῦσε ἐκεῖνος: «Γιατί δὲν μοῦ τὰ δίνεις;». «Ἐσὺ ἔχεις γυναίκα καὶ 

παιδιά, τοῦ ἔλεγα. Ἂν σκοτώσουν ἐσένα, θὰ δώσω λόγο στὸν Θεό». Ἔτσι ὁ Θεὸς μᾶς 

φύλαξε καὶ τοὺς δύο· δὲν ἄφησε νὰ σκοτωθῆ οὔτε ἐκεῖνος οὔτε ἐγώ. 

Προτιμότερο εἶναι γιὰ ἕναν εὐαίσθητο ἄνθρωπο νὰ σκοτωθῆ ὁ ἴδιος μιὰ φορὰ 

ἀπὸ ἀγάπη, γιὰ νὰ προστατέψη τὸν πλησίον του, παρὰ νὰ ἀμελήση ἢ νὰ δειλιάση, καὶ 

ὕστερα νὰ σφάζεται συνέχεια ἀπὸ τὴν συνείδησή του σʹ ὅλη του τὴν ζωή. Μιὰ φορά, 

στὸν ἀνταρτοπόλεμο, τότε μὲ τὶς ἐπιχειρήσεις, οἱ ἀντάρτες μᾶς εἶχαν ἀποκλείσει ἔξω 

ἀπὸ  ἕνα  χωριὸ  καὶ  οἱ  στρατιῶτες  θὰ  ἔρριχναν  κλῆρο,  ποιός  θὰ  πάη  στὸ  χωριὸ  γιὰ 

ἐφόδια. «Θὰ πάω ἐγώ», εἶπα. Ἂν πήγαινε κάποιος ἄπειρος ἢ ἀπρόσεκτος, μπορεῖ καὶ 

νὰ  σκοτωνόταν  καὶ  θὰ  μὲ  ἔτυπτε  μετὰ  ἡ  συνείδηση.  «Καλύτερα,  σκέφτηκα,  νὰ 

σκοτωθῶ ἐγώ, παρὰ νὰ σκοτωθῆ ὁ ἄλλος καὶ νὰ μὲ σκοτώνη ἡ συνείδησή μου σὲ ὅλη 

μου τὴν ζωή. Πῶς θ᾿ ἀντέξω μετά; Θὰ μοῦ λέη ἡ συνείδησή μου: ʺΜποροῦσες νὰ τὸν 

γλυτώσης·  γιατί  δὲν  τὸν  γλύτωσες;ʺ».  Νήστευα  κιόλας  καὶ  ἤμουν  νηστικός...,  τέλος 

πάντων.  Ὁπότε  μοῦ  λέει  ὁ  διοικητής:  «Καὶ  ἐγὼ  προτιμῶ  νὰ  πᾶς  ἐσὺ  ποὺ  πιάνεις 

πουλιὰ στὸν ἀέρα, ἀλλὰ νὰ τρῶς, γιὰ νὰ ἔχης ἀντοχή». Πῆρα τὸ ὅπλο καὶ ξεκίνησα. Οἱ 

ἀντάρτες  μὲ  πέρασαν  γιὰ  δικό  τους  καὶ  μὲ  ἄφησαν  νὰ  περάσω.  Πῆγα  στὸ  χωριό, 

ἀνέβηκα σὲ ἕνα διώροφο σπίτι. Μιὰ γριὰ ποὺ ἦταν ἐκεῖ μοῦ ἔδωσε ἐφόδια καὶ γύρισα 

πίσω στὴν διλοχία. 

Τὴν μεγαλύτερη χαρὰ τὴν ἔνιωθα τὸν χειμώνα, ἐκεῖ μέσα στὰ χιόνια. Θυμᾶμαι, 

ξύπνησα  ἕνα  βράδυ·  οἱ  ἄλλοι  κοιμόνταν.  Τὸ  χιόνι  εἶχε  σκεπάσει  τὶς  σκηνές.  Πάω, 

πιάνω  τὸν  ἀσύρματο  καὶ  βγάζω  τὸ  χιόνι  ἀπὸ  τὶς  τρύπες  τοῦ  ἀσυρμάτου·  βλέπω 

δούλευε.  Τρέχω  στὸν  διοικητὴ  καὶ  τοῦ  τὸ  λέω.  Ἐκεῖνο  τὸ  βράδυ  εἴκοσι  ἕξι 

κρυοπαγημένους ἔβγαλα μέσα ἀπὸ τὸ χιόνι μὲ τὸν κασμᾶ. 

Ἐγὼ δὲν ἔκανα τίποτε γιὰ τὸν Χριστό. Ἂν τὸ 10% ἀπὸ ὅσα ἔκανα στὸν στρατὸ τὸ 

ἔκανα γιὰ τὸν Χριστό, τώρα θὰ ἔκανα θαύματα! Γιʹ αὐτὸ μετὰ στὴν καλογερικὴ ἔλεγα: 

«Στὸν  στρατό,  γιὰ  τὴν  πατρίδα  ταλαιπωρήθηκα  τόσο,  γιὰ  τὸν  Χριστὸ  τί  κάνω;». 

Δηλαδὴ  μπροστὰ  στὴν  ταλαιπωρία  ποὺ  πέρασα  στὸν  στρατό,  στὴν  καλογερικὴ 

αἰσθανόμουν σὰν νὰ ἤμουν βασιλόπουλο – ἄσχετα ἂν εἶχα ἢ δὲν εἶχα παξιμάδι. Γιατὶ 

στὶς  ἐπιχειρήσεις  ξέρεις  τί  νηστεία  κάναμε;  Τρώγαμε  σπυρωτὸ  χιόνι.  Οἱ  ἄλλοι 

ἔτρεχαν,  ἔβρισκαν  καὶ  κάτι  νὰ  φᾶνε.  Ἐγὼ  μὲ  τὸν  ἀσύρματο  δὲν  μποροῦσα  νὰ 

μετακινηθῶ. Μιὰ φορὰ δεκατρεῖς μέρες ἤμασταν νηστικοί. Μόνο μιὰ κουραμάνα καὶ 

μισὴ ρέγγα μᾶς εἶχαν μοιράσει. Νερὸ ἔπινα ἀπὸ  τὶς πατημασιὲς  τῶν ζώων. Καὶ  δὲν 

ἦταν καὶ καθαρὸ βρόχινο ἀλλὰ λασπωμένο. Εἶχα πιεῖ μιά... πορτοκαλλάδα μιὰ φορά! 

Εἶχα  σκάσει  γιὰ  νερό.  Εἶδα  μιὰ  πατημασιὰ  ζώου  γεμάτη  κίτρινο  νερό,  ἤπια–ἤπια... 
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Ὁπότε  μετὰ  στὴν  καλογερική,  ἀκόμη  καὶ  ζούδια  νὰ  εἶχε  τὸ  νερό,  μοῦ  φαινόταν 

μεγάλη εὐλογία. Ἔμοιαζε τοὐλάχιστον μὲ νερό. 

Μιὰ  φορά,  ἕνα  ἀπόγευμα,  εἶχε  κοπῆ  ἡ  ἕρπουσα  γραμμή.  Ἦταν  Δεκέμβρης 

μήνας τοῦ 1948. Τὸ χιόνι πολύ. Στὶς 4 ἡ ὥρα τὸ ἀπόγευμα ἔρχεται διαταγὴ νὰ πᾶμε 

στὸ χωριό, δυὸ ὧρες μακριά, νὰ φτιάξουμε τὴν γραμμὴ καὶ νὰ γυρίσουμε πίσω. Ἐν τῷ 

μεταξὺ  δὲν  εἶχε  ἀκόμη  οὔτε  δυὸ  ὧρες  μέρα.  Οἱ  στρατιῶτες  ἦταν  σκοτωμένοι  στὴν 

κούραση καὶ δὲν εἶχαν κουράγιο νὰ ξεκινήσουν. Καὶ ποῦ νὰ βρῆς τὴν γραμμὴ μὲ τόσο 

χιόνι! 

 – Δὲν ξέρατε, Γέροντα, τὸν δρόμο καὶ ποῦ ἦταν ἡ γραμμή; 

 –  Ἔ,  περίπου  τὸν  δρόμο  τὸν  ἤξερα,  ἀλλὰ  θὰ  μᾶς  ἔπιανε  καὶ  ἡ  νύχτα.  Τέλος 

πάντων,  μοῦ  ἔδωσαν  μιὰ  ὁμάδα  καὶ  ξεκινήσαμε.  Στὴν  ἀρχὴ  ἀνοίξαμε  μέσα  στὸ 

στρατόπεδο μὲ τὸ φτυάρι τὸν δρόμο ἀπὸ τὸ χιόνι, καὶ ἔτσι προχωρήσαμε λίγο, γιὰ νὰ 

ἀναπαύσουμε τὸν διοικητή. Μετὰ λέω: «Προχωρᾶμε, γιατὶ πρέπει καὶ νὰ γυρίσουμε». 

Πήγαινα μπροστά, γιατὶ οἱ ἄλλοι ἦταν ὅλο ἀντίδραση. «Ἡ Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει, 

ἀλλὰ πεθαίνουμε  ἐμεῖς»,  μοῦ  ἔλεγαν.  Συνέχεια  αὐτό!  Προχωροῦσα,  βούλιαζα  μέσα 

στὸ  χιόνι,  μὲ  τραβοῦσαν  ἐπάνω·  ξαναβούλιαζα,  μὲ  ξανατραβοῦσαν.  Εἶχα  καὶ  ἕνα 

ξίφος  καὶ  τὸ  κάρφωνα  κάτω,  γιὰ  νὰ  κάνω  γείωση.  Συνέχεια  ἔπρεπε  νὰ  ἐλέγχω. 

Ἔμπαινα  μπροστά.  «Προχωρῆστε,  τοὺς  ἔλεγα·  ἀπὸ  ᾿δῶ  δὲν  περνοῦν  ζῶα,  γιὰ  νὰ 

κόψουν  τὴν  γραμμή. Μόνο  σὲ  κανένα  λάκκο  ποὺ  ἡ  γραμμὴ  εἶναι  ἐναέριος,  ἐκεῖ  νὰ 

ἐλέγξουμε». Τελικὰ φθάσαμε σὲ ἕνα χωριὸ ποὺ εἶχε πεζούλια καί, καθὼς τὸ χιόνι εἶχε 

στοιβαχθῆ ἀπὸ τὸν ἀέρα, δὲν ξεχώριζες τίποτε. Ὅταν φθάσαμε στὰ πεζούλια, πέφτω 

μέσα  στὸ  χιόνι.  Τρόμαξαν  νὰ  μὲ  βγάλουν  οἱ  ἄλλοι.  Ὕστερα  σιγὰ‐σιγὰ  ἀπὸ  τὸ  ἕνα 

πεζούλι στὸ ἄλλο κατεβήκαμε ὅλοι – μὴν τὰ ρωτᾶς πῶς! – ἀργὰ τὸ βράδυ στὸ χωριό. 

Βρῆκα σὲ κάτι λάκκους σὲ ἕνα‐δυὸ μέρη τὴν γραμμὴ κρεμασμένη, τὴν συνδέσαμε καὶ 

μπορέσαμε  νὰ  ἐπικοινωνήσουμε  μὲ  τὸν  διοικητή.  «Νὰ  γυρίστε  πίσω»,  μᾶς  λέει  ὁ 

διοικητής.  Ἀλλὰ  πῶς  νὰ  γυρίσουμε;  Ἐκτὸς  ποὺ  ἦταν  νύχτα,  πῶς  νὰ  ἀνεβοῦμε  τὰ 

πεζούλια;  Κουτρουβάλα  τὰ  εἴχαμε  κατεβῆ!  Ποῦ  νὰ  βρῆς  δρόμο;  «Μὰ  ἔτσι  στὸν 

ἀνήφορο, πῶς νὰ γυρίσουμε; τοῦ λέω. Στὸν κατήφορο τέλος πάντων, κατεβήκαμε! Νὰ 

γυρίσουμε  αὔριο  τὸ  πρωὶ  ἀπὸ  τὴν  ἄλλη  μεριὰ  τοῦ  χωριοῦ  κάνοντας  τὸν  γύρο». 

«Τίποτε, λέει ὁ διοικητής, ἀπόψε». Εὐτυχῶς ἄκουσε ἕνας ὑπασπιστὴς τὸν διοικητὴ καὶ 

τὸν παρακάλεσε νὰ μᾶς ἀφήση νὰ μείνουμε τὴν νύχτα στὸ χωριό, καὶ ἔτσι μείναμε. Σὲ 

ἕνα σπίτι μᾶς ἔδωσαν δυὸ‐τρεῖς τσέργες2 καί, ἐπειδὴ εἶχα πουντιάσει – ὅπως ἔμπαινα 

μπροστὰ καὶ ἄνοιγα τὰ χιόνια, εἶχα γίνει τελείως μούσκεμα –, οἱ ἄλλοι μὲ λυπήθηκαν, 

γιατὶ  κατὰ κάποιο  τρόπο  τὴν πλήρωσα ἐγὼ ποὺ  τραβοῦσα μπροστά,  καὶ μὲ  ἔβαλαν 

στὴν  μέση,  γιὰ  νὰ  ζεσταθῶ.  Τότε  εἴχαμε  φάει  μόνον  ἕνα  κομμάτι  κουραμάνα. 

Μεγαλύτερη χαρὰ δὲν θυμᾶμαι νὰ ἔχω νιώσει στὴν ζωή μου. 

Ἀναγκάσθηκα νὰ σᾶς πῶ αὐτὰ τὰ παραδείγματα, γιὰ νὰ καταλάβετε τί θὰ πῆ 

θυσία. Δὲν σᾶς τὰ εἶπα ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ μὲ χειροκροτήσετε, ἀλλὰ γιὰ νὰ καταλάβετε 

ἀπὸ ποῦ βγαίνει ἡ πραγματικὴ χαρά. Ἔπειτα στὸ γραφεῖο Διαβιβάσεων ὁ  ἕνας μοῦ 

ἔλεγε ψέματα: «Ἔρχεται ὁ πατέρας μου καὶ πρέπει νὰ πάω νὰ τὸν δῶ. Σὲ παρακαλῶ, 

κάθησε λίγο στὴν θέση μου». Ὁ ἄλλος: «Ἦρθε ἡ ἀδελφή μου» – καὶ δὲν ἦταν οὔτε κἂν 

ἀδελφή  του.  Κάποιος  ἄλλος  κάτι  ἄλλο,  καὶ  ἐγὼ  καθόμουν  συνέχεια  στὴν  ὑπηρεσία 

                                                 
2 Τσέργα: μάλλινη χοντρὴ κουβέρτα, βελέντζα. 
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γιὰ τὸν ἕνα καὶ γιὰ τὸν ἄλλον καὶ θυσιαζόμουν. Ὕστερα σκούπιζα,  καθάριζα, γιατὶ 

ἐκεῖ στὴν διμοιρία Διαβιβάσεων ἀπαγορευόταν νὰ μπαίνουν ἄλλοι. Οὔτε ἀξιωματικὸς 

ἀπὸ  ἄλλη  ὑπηρεσία  δὲν  μποροῦσε  νὰ  πάη  μέσα,  γιατὶ  ἦταν  καὶ  καιρὸς  πολέμου. 

Καθαρίστρια  νὰ  πάρουμε,  δὲν  μπορούσαμε.  Ἔπαιρνα  λοιπὸν  τὴν  σκούπα  καὶ 

καθάριζα  ὅλους  τοὺς  χώρους.  Ἐκεῖ  ἔμαθα  νὰ  σκουπίζω.  «Ἐδῶ  εἶναι  μιὰ  ὑπηρεσία, 

ἔλεγα, εἶναι, κατὰ κάποιο τρόπο, ἱερὸς χῶρος· δὲν κάνει νὰ εἶναι ἀκατάστατα». Οὔτε 

ὑποχρέωση εἶχα νὰ σκουπίσω οὔτε ἤξερα ἀπὸ σκούπισμα. Μήπως  εἶχα πιάσει ποτὲ 

σκούπα στὸ σπίτι μου; Καὶ νὰ ἤθελα νὰ πιάσω σκούπα, θὰ μὲ σκότωνε στὸ ξύλο μὲ 

τὴν  σκούπα  ἡ  ἀδελφή  μου.  «Καθαρίστρια»  μὲ  ἔλεγαν  οἱ  ἄλλοι,  «αἰώνιο  θύμα»  μὲ 

ἔλεγαν.  Δὲν  τὰ λάμβανα ὑπ᾿  ὄψιν μου. Καὶ  οὔτε  γιὰ  νὰ ἀκούσω  τὸ «εὐχαριστῶ»  τὸ 

ἔκανα. Ἀλλὰ τὸ ἔκανα ἀπὸ μέσα μου, γιατὶ τὸ ἔνιωθα ὡς ἀνάγκη καὶ τὸ χαιρόμουν. 

 –  Δὲν σᾶς περνοῦσε,  Γέροντα,  καθόλου ἀριστερὸς λογισμός; Δὲν λέγατε λ.χ.: 

«Ὁ ἄλλος γυρίζει· δὲν πάει νὰ δῆ τὴν ἀδελφή του»; 

 – Ὄχι, δὲν μοῦ περνοῦσε λογισμός. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ μοῦ ἔλεγε ὁ ἄλλος «σὲ 

παρακαλῶ, μπορεῖς νὰ καθήσης λίγο», τελείωσε. Ἄλλος μοῦ ζητοῦσε χρήματα καὶ μοῦ 

ἔλεγε  δῆθεν  ὅτι  τὰ  ἤθελε  γιὰ  τὰ  παιδιά  του,  καὶ  αὐτὸς  ὄχι  μόνο  δὲν  ἔστελνε  στὰ 

παιδιά του, ἀλλὰ ζητοῦσε καὶ ἀπὸ τὴν γυναίκα του χρήματα, νὰ ξοδεύη γιὰ τὸν ἑαυτό 

του.  Κατάλαβες;  Οὔτε  τὸ  ἔκανα,  γιὰ  νὰ  μοῦ  ποῦν  «μπράβο»·  τὸ  αἰσθανόμουν  ὡς 

ἀνάγκη.  Ἐπειδὴ  δὲν  ἔβγαινα  ἔξω,  τὸ  εἶχαν  ἐκμεταλλευτῆ  οἱ  ἄλλοι  καὶ  μοῦ  ἄφηναν 

ὅλη  τὴν  δουλειά.  Ἔβγαζα  ὅλη  τὴν  δουλειὰ  τῆς  διμοιρίας.  Ἕνα  σωρὸ  σήματα 

διαβιβάσεων· νὰ βροντᾶνε συνέχεια οἱ θυρίδες. Εἶχα γίνει ἐρείπιο. Ἕνα διάστημα εἶχα 

συνέχεια τριάντα ἐννιάμισι πυρετὸ καὶ δὲν ἔλεγα σὲ κανέναν τίποτε. Ἔπειτα ἔπεσα 

πτῶμα  ἀπὸ  τὴν  ὑπερκόπωση.  Λιποθύμησα  καὶ  μὲ  πέταξαν  σὲ  ἕνα  φορεῖο.  «Ἄντε 

Βενέδικτε3, ἄκουσα νὰ λένε, θὰ σὲ πᾶμε μὲ  τὸ φορεῖο γιὰ γενικὴ ἐπισκευὴ ἐκεῖ ποὺ 

φτιάχνουν  τὰ  χαλασμένα  αὐτοκίνητα!»  καὶ  μὲ  πῆγαν  σὲ  ἕνα  νοσοκομεῖο.  Καὶ  ἐκεῖ 

ἐγκαταλελειμμένος  –  ποιός  νὰ  μοῦ  δώση  σημασία;  ὅλοι  κοιτοῦσαν  τοὺς 

τραυματισμένους –,  ἀλλὰ  ἔνιωθα χαρά,  τὴν χαρὰ αὐτὴ ποὺ βγαίνει ἀπὸ  τὴν θυσία. 

Γιατὶ ἀπὸ τὴν ἀνάπαυση τοῦ ἄλλου γεννιέται ἡ ἀνάπαυση ἡ δική μου. 

 

Ὅσο ξεχνᾶμε τὸν ἑαυτό μας, τόσο μᾶς θυμᾶται ὁ Θεὸς 

 

Ὅποιος  ἔχει  θυσία  καὶ  πίστη  στὸν  Θεό,  δὲν  ὑπολογίζει  τὸν  ἑαυτό  του.  Ὁ 

ἄνθρωπος, ὅταν δὲν καλλιεργήση τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας, σκέφτεται μόνον τὸν ἑαυτό 

του καὶ θέλει ὅλοι νὰ θυσιάζωνται γι᾿ αὐτόν. Ἀλλὰ ὅποιος σκέφτεται μόνον τὸν ἑαυτό 

του, αὐτὸς ἀπομονώνεται καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἀπομονώνεται καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸ – 

διπλὴ ἀπομόνωση –, ὁπότε δὲν δέχεται θεία Χάρη. Αὐτὸς εἶναι ἄχρηστος ἄνθρωπος. 

Καὶ νὰ δῆτε, αὐτὸν ποὺ σκέφτεται συνέχεια τὸν ἑαυτό του, τὶς δυσκολίες του κ.λπ., καὶ 

ἀνθρωπίνως  κανεὶς  δὲν  θὰ  τοῦ  συμπαρασταθῆ  σὲ  μιὰ  ἀνάγκη.  Καλά,  θεϊκὴ 

συμπαράσταση δὲν θὰ ἔχη, ἀλλὰ δὲν θὰ ἔχη καὶ ἀνθρώπινη. Μετὰ θὰ προσπαθῆ ἀπὸ 

ἐδῶ‐ἀπὸ ἐκεῖ νὰ βοηθηθῆ. Θὰ βασανίζεται δηλαδή, γιὰ νὰ βοηθηθῆ ἀπὸ ἀνθρώπους, 

ἀλλὰ  βοήθεια  δὲν  θὰ  βρίσκη.  Ἀντίθετα,  ὅποιος  δὲν  σκέφτεται  τὸν  ἑαυτό  του,  ἀλλὰ 

                                                 
3 Βενέδικτος ὀνομαζόταν ὁ ἱεροκήρυκας τῆς περιοχῆς καὶ οἱ συστρατιῶτες τοῦ Γέροντα, 

ὅταν ἤθελαν νὰ τὸν πειράξουν, τὸν ἀποκαλοῦσαν «Βενέδικτο». 
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σκέφτεται συνέχεια τοὺς ἄλλους, μὲ τὴν καλὴ ἔννοια, αὐτὸν τὸν σκέφτεται συνέχεια ὁ 

Θεός,  καὶ  μετὰ  τὸν  σκέφτονται  καὶ  οἱ  ἄλλοι. Ὅσο  ξεχνάει  τὸν  ἑαυτό  του,  τόσο  τὸν 

θυμᾶται  ὁ  Θεός.  Νά,  μιὰ  ψυχὴ  φιλότιμη  μέσα  σὲ  ἕνα  Κοινόβιο  θυσιάζεται,  δίνεται 

κ.λπ. Αὐτό,  νομίζετε,  δὲν  ἔχει πέσει στὴν ἀντίληψη τῶν ἄλλων; Μπορεῖ  νὰ μὴν  τὴν 

σκεφθοῦν οἱ ἄλλοι αὐτὴν τὴν ψυχὴ ποὺ δίνεται ὁλόκληρη καὶ δὲν σκέφτεται τὸν ἑαυτό 

της; Μπορεῖ  νὰ  μὴν  τὴν  σκεφθῆ  ὁ  Θεός; Μεγάλη  ὑπόθεση!  Ἐδῶ  βλέπει  κανεὶς  τὴν 

εὐλογία τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐργάζεται ὁ Θεός. 

Στὶς δυσκολίες δίνει ἐξετάσεις ὁ ἄνθρωπος. Ἐκεῖ φαίνεται ἂν ἔχη πραγματικὴ 

ἀγάπη, θυσία. Καὶ ὅταν λέμε ὅτι ἕνας ἔχει θυσία, ἐννοοῦμε ὅτι τὴν ὥρα τοῦ κινδύνου 

δὲν ὑπολογίζει τὸν ἑαυτό του καὶ σκέφτεται τοὺς ἄλλους. Βλέπεις, καὶ ἡ παροιμία λέει 

«ὁ καλὸς φίλος στὴν ἀνάγκη φαίνεται». Θεὸς φυλάξοι, ἂν λ.χ. τώρα ἔπεφταν βόμβες, 

θὰ φαινόταν ποιός σκέφτεται τὸν ἄλλον καὶ ποιός σκέφτεται τὸν ἑαυτό του. Ὅποιος 

ὅμως ἔχει μάθει νὰ σκέφτεται μόνον τὸν ἑαυτό του, σὲ μιὰ δυσκολία πάλι τὸν ἑαυτό 

του θὰ σκέφτεται,  καὶ ὁ Θεὸς δὲν θὰ τὸν σκέφτεται αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο. Ὅταν ἀπὸ 

τώρα  δὲν  σκέφτεται  κανεὶς  τὸν  ἑαυτό  του  ἀλλὰ  σκέφτεται  τοὺς  ἄλλους,  καὶ  στὸν 

κίνδυνο τοὺς ἄλλους θὰ σκεφθῆ. Τότε ξεκαθαρίζουν ποιοί ἔχουν πραγματικὰ θυσία 

καὶ ποιοί εἶναι φίλαυτοι. 

Ἂν  δὲν  ἀρχίση  κανεὶς  νὰ  κάνη  ἀπὸ  τώρα  καμμιὰ  θυσία,  νὰ  θυσιάση  μιὰ 

ἐπιθυμία,  ἕναν  ἐγωισμό,  πῶς  θὰ  φθάση  νὰ  θυσιάση  τὴν  ζωή  του  σὲ  μιὰ  δύσκολη 

στιγμή; Ἂν τώρα σκέφτεται τὸν κόπο καὶ κοιτάη νὰ μὴν κοπιάση λίγο παραπάνω ἀπὸ 

ἕναν  ἄλλο  σὲ  μιὰ  δουλειά,  πῶς  θὰ  φθάση  στὴν  κατάσταση  νὰ  τρέχη  νὰ  σκοτωθῆ 

αὐτός,  γιὰ  νὰ  μὴ  σκοτωθῆ  ὁ  ἄλλος;  Ἂν  τώρα  γιὰ  μικρὰ  πράγματα  σκέφτεται  τὸν 

ἑαυτό του, τότε ποὺ θὰ κινδυνεύη ἡ ζωή του, πῶς θὰ σκεφθῆ τὸν ἄλλον; Τότε θὰ εἶναι 

πιὸ δύσκολα. Ἂν ἔρθουν δύσκολα χρόνια καὶ ἔχη λ.χ. ὁ διπλανός του πυρετὸ καὶ τὸν 

δῆ νὰ πέση στὸν δρόμο, θὰ τὸν ἀφήση καὶ θὰ φύγη. Θὰ πῆ: «Νὰ πάω νὰ ξαπλώσω, 

μὴν πέσω καὶ ἐγώ». 

Στὸν πόλεμο παλεύει ἡ ζωὴ ἡ δική σου μὲ τὴν ζωὴ τοῦ ἄλλου. Λεβεντιὰ εἶναι νὰ 

τρέχη  ὁ  ἕνας  νὰ  γλυτώση  τὸν  ἄλλον. Ὅταν  δὲν  ὑπάρχη  θυσία,  ὁ  καθένας  πάει  νὰ 

γλυτώση  τὸν  ἑαυτό  του.  Καὶ  εἶναι  παρατηρημένο·  ὅποιος  πάει  στὸν  πόλεμο  νὰ 

ξεφύγη, τὸν βρίσκει ἐκεῖ ἡ ὀβίδα. Πάει δῆθεν νὰ γλυτώση καὶ σπάζει τὰ μοῦτρα του. 

Γι᾿ αὐτὸ νὰ μὴν κοιτάζη κανεὶς νὰ ξεφύγη,  καὶ  ἰδίως ὅταν αὐτὸ εἶναι  εἰς βάρος τῶν 

ἄλλων. Θυμᾶμαι ἕνα περιστατικὸ ἀπὸ τὸν Ἀλβανικὸ πόλεμο. Ἕνας στρατιώτης εἶχε 

μιὰ πλάκα, γιὰ νὰ προστατεύη τὸ κεφάλι του. Ἐν τῷ μεταξὺ χρειάσθηκε νὰ πάη λίγο 

πιὸ πέρα καὶ τὴν ἀκούμπησε κάτω. Πάει ἀμέσως ὁ διπλανός του καὶ τὴν παίρνει. Σοῦ 

λέει: «Εὐκαιρία εἶναι, θὰ τὴν πάρω ἐγὼ τώρα». Τὴν ἴδια στιγμή, τάκ, πέφτει ὁ ὅλμος 

ἐπάνω του, τὸν διέλυσε. Αὐτὸς ἔβλεπε τὰ πυρὰ ποὺ ἔπεφταν καὶ πῆρε τὴν πλάκα, γιὰ 

νὰ  γλυτώση·  δὲν  ὑπολόγισε  τὸν  ἄλλον  ποὺ  θὰ  γύριζε  πάλι.  Σκέφθηκε  μόνον  τὸν 

ἑαυτό του καὶ δικαιολόγησε κάπως καὶ τὴν πράξη του: «Ἀφοῦ πῆγε λίγο πιὸ πέρα ὁ 

ἄλλος,  μπορῶ νὰ  τὴν πάρω  τὴν πλάκα». Ναί,  ἔφυγε,  ἀλλὰ ἡ πλάκα ἦταν  δική  του. 

Ἕνας  ἄλλος,  ὅσο  συνεχιζόταν  ὁ  πόλεμος,  προσπαθοῦσε  νὰ  γλυτώση.  Κανέναν  δὲν 

ὑπολόγιζε.  Οἱ  ἄλλοι  βοηθοῦσαν,  αὐτὸς  καθόταν  στὸ  σπίτι  του.  Κοίταζε  μέχρι  τὴν 

τελευταία ὥρα ποὺ δυσκόλεψαν τὰ πράγματα νὰ ξεφύγη. Ἀργότερα, ὅταν εἶχαν ἔρθει 

οἱ  Ἄγγλοι,  πῆγε  στὸ  στρατόπεδο,  παρουσιάσθηκε  στὸν  Ζέρβα  καί,  ἐπειδὴ  εἶχε  καὶ 

ἀμερικανικὴ  ὑπηκοότητα,  βρῆκε  εὐκαιρία  καὶ  ἔφυγε  γιὰ  τὴν  Ἀμερική.  Μόλις  ὅμως 
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ἔφθασε  ἐκεῖ,  πέθανε!  Ἡ  γυναίκα  του  ἡ  καημένη  ἔλεγε:  «Πῆγε  νὰ  ξεφύγη  ἀπὸ  τὸν 

Θεό!». Αὐτὸς πέθανε, ἐνῶ ἄλλοι ποὺ πῆγαν καὶ στὸν πόλεμο ἔζησαν. 

 

Ὅσοι πεθαίνουν παλληκαρίσια, δὲν πεθαίνουν 

 

Θυμᾶμαι,  στὸν  στρατὸ  τὸ  σύνολο  εἶχε  ἕναν  κοινὸ  σκοπό. Προσπαθοῦσα  ἐγώ, 

ἀλλὰ ἡ θυσία ὑπῆρχε καὶ στοὺς ἄλλους,  ἄσχετα ἂν πίστευαν ἢ ὄχι στὴν ἄλλη ζωή. 

«Γιατί νὰ σκοτωθῆ ὁ ἄλλος; εἶναι οἰκογενειάρχης», ἔλεγαν, καὶ πήγαιναν αὐτοὶ σὲ μιὰ 

ἐπικίνδυνη  ἐπιχείρηση.  Ἡ  θυσία  ποὺ  ἔκαναν  αὐτοὶ  εἶχε  μεγαλύτερη  ἀξία  ἀπὸ  τὴν 

θυσία  ποὺ  ἔκανε  ἕνας  πιστός.  Ὁ  πιστὸς  πίστευε  στὴν  θεία  δικαιοσύνη,  στὴν  θεία 

ἀνταπόδοση, ἐνῶ αὐτοὶ δὲν γνώριζαν ὅτι δὲν πάει χαμένη ἡ θυσία ποὺ ἔκαναν καὶ ὅτι 

θὰ ἔχουν νὰ λάβουν γιʹ αὐτὴν στὴν ἄλλη ζωή. 

Στὴν  Κατοχή,  τότε  μὲ  τὸν  Δαβάκη,  οἱ  Ἰταλοὶ  εἶχαν  κάνει  συλλήψεις  νέων 

ἀξιωματικῶν, τοὺς ἔβαλαν σὲ ἕνα καράβι καὶ τοὺς βούλιαξαν. Ὕστερα, τοὺς πρώτους 

ποὺ ἔπιασαν,  τοὺς βασάνισαν,  γιὰ νὰ μαρτυρήσουν ποιοί  ἔχουν ὅπλα. Ἐκεῖ νὰ δῆτε 

κοσμικοὶ  ἄνθρωποι  τί  θυσία  ἔκαναν!  Στὴν  Κόνιτσα,  κοντὰ  στὸ  σπίτι  μας,  ἐκεῖ  ποὺ 

ἔχτισαν  τώρα  τὸν  Ναὸ  τοῦ  Ἁγίου  Κοσμᾶ  τοῦ  Αἰτωλοῦ,  πρῶτα  ἦταν  τζαμί.  Τοὺς 

ἔκλειναν  μέσα  στὸ  τζαμὶ  καὶ  τοὺς  ἔδερναν  ὅλη  τὴν  νύχτα  μὲ  βούρδουλα  ποὺ  εἶχε 

ἐπάνω  κολτσίδες  ὅλο  ἀγκάθια  ἢ  μὲ  καλώδια  γδαρμένα·  ἔβγαιναν  ἔξω  τὰ  σύρματα, 

ἔδεναν καὶ στὴν ἄκρη μολύβια καὶ μʹ αὐτὰ  τοὺς χτυποῦσαν·  καὶ αὐτὸ  τὸ ἀτσαλένιο 

σύρμα  πήγαινε  καὶ  ἔγδερνε  τὸ  δέρμα.  Γιὰ  νὰ  μὴν  ἀκούγωνται  οἱ  φωνές, 

τραγουδοῦσαν  ἢ  ἔβαζαν  μουσική.  Ἀπὸ  ᾿δῶ  βγῆκε  τὸ  «ξύλο  μετὰ  μουσικῆς».  Τοὺς 

κρεμοῦσαν  καὶ  ἀνάποδα  καὶ  ἔβγαζαν  οἱ  καημένοι  αἷμα  ἀπὸ  τὸ  στόμα,  ἀλλὰ  δὲν 

μιλοῦσαν,  γιατὶ  σκέφτονταν:  «Ἂν  μαρτυρήσουμε  ἐμεῖς  –  ἤξεραν  ποιοί  εἶχαν 

ντουφέκια –, ὕστερα θὰ χτυποῦν τὸν καθέναν, γιὰ νὰ μαρτυρήση». Γιʹ αὐτὸ οἱ πρῶτοι 

εἶπαν:  «Ἂς  πεθάνουμε  ἐμεῖς,  γιὰ  νὰ  τοὺς  ἀποδείξουμε  ὅτι  δὲν  ἔχουν  οἱ  ἄλλοι 

ντουφέκια». Καὶ ἦταν μερικοὶ ποὺ γιὰ μιὰ ὀκὰ ἢ γιὰ πέντε ὀκάδες ἀλεύρι ἔλεγαν ὅτι ὁ 

τάδε π.χ.  ἔχει  δύο  ντουφέκια. Πεινοῦσε  ὁ  κόσμος καὶ πρόδιδαν  τοὺς ἄλλους. Ὁπότε 

καὶ μερικοὶ Ἰταλοὶ ἀπὸ ἕνα τάγμα ποὺ ἦταν νόθα παιδιὰ καὶ ἦταν βάρβαροι μὲ ὅλα τὰ 

κόμπλεξ ποὺ εἶχαν, ἔβγαζαν τὸ ἄχτι τους. Ἔπαιρναν τὰ μικρὰ παιδιά, τὰ ἔβαζαν τὰ 

καημένα  γυμνὰ  πάνω  στὴν  μασίνα  ποὺ  ἔκαιγε  καὶ  τὰ  πατοῦσαν  νὰ  καοῦν.  Τὰ 

ἔκαιγαν, γιὰ νὰ μαρτυρήσουν οἱ γονεῖς ποῦ ἔχουν τὸ ντουφέκι. «Δὲν ἔχω,  δὲν ἔχω», 

ἔλεγαν οἱ μεγάλοι καὶ ἐκεῖνοι ἔκαιγαν τὰ παιδάκια. Θέλω νὰ πῶ, ἐκεῖνοι προτίμησαν 

νὰ πεθάνουν, ἂν καὶ ἦταν κοσμικοὶ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ μὴ φᾶνε καὶ οἱ ἄλλοι ξύλο ἢ γιὰ 

νὰ μὴν τοὺς σκοτώσουν. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἔσωσαν πολὺ κόσμο. Ἔτσι ἀπὸ μερικὰ 

παλληκάρια κρατήθηκε τὸ Ἔθνος! 

Ὅσοι πεθαίνουν παλληκαρίσια, δὲν πεθαίνουν. Ἂν δὲν ὑπάρχη ἡρωισμός, δὲν 

γίνεται  τίποτε.  Καὶ  νὰ  ξέρετε,  ὁ  πιστὸς  εἶναι  καὶ  γενναῖος.  Ὁ  Μακρυγιάννης  ὁ 

καημένος τί τράβηξε! Καὶ σὲ τί χρόνια! 

 – «Κάπνισαν τὰ μάτια μου», λέει κάπου, Γέροντα. 

 – Ναί, κάπνισαν τὰ μάτια του. Ἀπὸ τὴν ἔνταση καὶ τὴν ἀγωνία ποὺ εἶχε, ἦταν 

σὰν νὰ ἔβγαζαν ὑδρατμοὺς τὰ μάτια του. Βρέθηκε σ᾿ ἐκείνη τὴν κατάσταση καὶ ἀπὸ 

πόνο καὶ ἀγάπη θυσιαζόταν συνέχεια. Δὲν σκέφθηκε, δὲν ὑπολόγισε ποτὲ τὸν ἑαυτό 

του.  Δὲν  φοβήθηκε  μὴν  τὸν  σκοτώσουν,  ὅταν  ἀγωνιζόταν  γιὰ  τὴν  πατρίδα.  Ὁ 
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Μακρυγιάννης ζοῦσε πνευματικὲς καταστάσεις. Ἂν γινόταν καλόγερος, πιστεύω ὅτι 

ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀντώνιο δὲν θὰ εἶχε μεγάλη διαφορά. Τρεῖς χιλιάδες μετάνοιες ἔκανε 

καὶ  εἶχε καὶ  τραύματα καὶ πληγές. Ἄνοιγαν οἱ πληγές του,  ἔβγαιναν τὰ ἔντερά του, 

ὅταν ἔκανε μετάνοιες, καὶ τὰ ἔβαζε μέσα. Τρεῖς δικές μου μετάνοιες κάνουν μία δική 

του.  Ἔβρεχε  τὸ  πάτωμα  μὲ  τὰ  δάκρυά  του.  Ἐμεῖς,  ἂν  ἤμασταν  στὴν  θέση  του,  θὰ 

πηγαίναμε στὸ νοσοκομεῖο νὰ μᾶς ὑπηρετοῦν. Θὰ μᾶς κρίνουν οἱ κοσμικοί! 

 

Ὅποιος δὲν ὑπολογίζει τὸν ἑαυτό τουδέχεται θεϊκὴ δύναμη 

 

 – Γέροντα, κινδυνεύσατε καμμιὰ φορὰ στὸν πόλεμο; 

 – Ὤ, μιὰ καὶ δυό; Τὰ σκέφτομαι τώρα πῶς βοηθοῦσε ὁ Θεὸς καὶ συγκλονίζομαι. 

Τότε δὲν τὰ σκεφτόμουν. Εἰδικὰ τὸν θάνατο δὲν τὸν σκεφτόμουν καθόλου. Ὅταν εἶσαι 

ἀποφασισμένος  γιὰ  τὸν  θάνατο,  δὲν  φοβᾶσαι  τίποτε.  Ἡ  ἀπόφαση  γιὰ  τὸν  θάνατο 

ἰσοδυναμεῖ  μὲ  χίλιους  φύλακες.  Ὁ  θάνατος  εἶναι  ἀσφάλεια.  Στὸν  πόλεμο  οἱ  ἱεροὶ 

λόχοι  ἔχουν  τὴν  νεκροκεφαλή·  εἶναι  ἀποφασισμένοι  νὰ  πεθάνουν.  Ὅποιος  δὲν 

ὑπολογίζει τὸν ἑαυτό του γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ἄλλου ἢ γιὰ τὸ κοινὸ καλό,  δέχεται μέσα 

του  θεϊκὴ  δύναμη.  Καὶ  νὰ  δῆτε,  ἂν  κινηθῆ  κανεὶς  μὲ  θυσία,  ὁ  Θεὸς  τὸν  σκεπάζει. 

Θυμᾶμαι,  μιὰ  φορὰ  εἴχαμε  ὀχυρωθῆ  πίσω  ἀπὸ  ἕναν  βράχο.  Ἐγὼ  εἶχα  σκάψει  ἕνα 

λακκάκι καὶ εἶχα κρυφτῆ λίγο. Ἔρχεται ὁ ἕνας καὶ μοῦ λέει «νὰ μπῶ κι ἐγώ»· ἔρχεται ὁ 

ἄλλος, μοῦ λέει «νὰ μπῶ κι ἐγώ». Τοὺς ἄφησα νὰ μποῦν, ἀφοῦ μοῦ τὸ ζητοῦσαν καὶ 

ἔμεινα ἐγὼ ἔξω. Τὸ βράδυ, ὅταν ἔπεφταν τὰ πολλὰ βλήματα, μὲ παίρνει ἕνα βλῆμα 

ξυστὰ  στὸ  κεφάλι.  Φοροῦσα  κουκούλα·  δὲν  φοροῦσα  κράνος.  «Παιδιά,  φωνάζω,  μὲ 

χτύπησε βλῆμα!». Πιάνω μὲ τὸ χέρι μου τὸ κεφάλι, δὲν βλέπω αἵματα· τὸ ξαναπιάνω, 

τίποτε. Τὸ βλῆμα εἶχε περάσει ξυστὰ ἀπὸ τὸ κεφάλι μου καὶ εἶχε κουρέψει μόνον ἀπὸ 

μπρὸς  πρὸς  τὰ  πίσω  τὰ  μαλλιά  μου  καὶ  εἶχε  σχηματισθῆ  μιὰ  λωρίδα  ἕξι  πόντους 

φάρδος χωρὶς μαλλιά! 

Ἐσεῖς δὲν περάσατε δύσκολα χρόνια, κατοχές, δὲν εἴδατε πόλεμο, ἐχθροὺς κ.λπ. 

– εὔχομαι νὰ μὴ δῆτε – καὶ οὔτε καταλαβαίνετε ἀπὸ αὐτά. Τὰ χρόνια ὅμως αὐτὰ εἶναι 

σὰν μιὰ χύτρα ποὺ βράζει καὶ σφυρίζει. Θέλει μιὰ σκληραγωγία, μιὰ παλληκαριὰ καὶ 

ἕναν ἀνδρισμό. Ἂν τυχὸν γίνη κάτι, κοιτάξτε μὴ βρεθῆτε τελείως ἀπροετοίμαστες. Νὰ 

ἑτοιμασθῆτε  ἀπὸ  τώρα,  γιὰ  νὰ  μπορέσετε  νὰ  ἀντιμετωπίσετε  μιὰ  δυσκολία.  Καὶ  ὁ 

Χριστὸς  τί  εἶπε;  «Γίνεσθε  ἕτοιμοι»4  δὲν  εἶπε;  Σήμερα  ποὺ  ζοῦμε  σὲ  τέτοια  δύσκολα 

χρόνια,  γιὰ  ἕναν λόγο παραπάνω,  τρεῖς φορὲς πρέπει  νὰ  εἴμαστε  ἕτοιμοι. Δὲν  εἶναι 

μόνον ὁ αἰφνίδιος θάνατος ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσουμε, εἶναι καὶ ἄλλοι κίνδυνοι. 

Νὰ φύγη λοιπὸν τὸ βόλεμα τοῦ ἑαυτοῦ μας. Νὰ δουλεύη τὸ φιλότιμο. Νὰ ὑπάρχη τὸ 

πνεῦμα τῆς θυσίας. 

Τώρα  βλέπω  σὰν  νὰ  εἶναι  κάτι  ποὺ  πάει  νὰ  γίνη  καὶ  συνέχεια  ἀναβάλλεται. 

Ὅλο ἀναβολὲς μικρές. Ποιός τὶς κάνει; Ὁ Θεὸς σπρώχνει; Ἄντε ἀκόμη ἕναν μήνα, δύο 

μῆνες!...  Ἡ  ὑπόθεση  ἔτσι  πάει5.  Ἀλλά,  ἐπειδὴ  δὲν  ξέρουμε  τί  μᾶς  περιμένει,  ὅσο 

μπορεῖτε,  νὰ καλλιεργήσετε  τὴν ἀγάπη. Αὐτὸ  εἶναι  τὸ κυριώτερο ἀπ᾿  ὅλα:  νὰ  ἔχετε 

                                                 
4 Ματθ. 24, 44 καὶ Λουκ. 12, 40. 

 
5 Εἰπώθηκαν τὸν Νοέμβριο τοῦ 1984. 
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μεταξύ  σας  ἀγάπη  ἀληθινή,  ἀδελφική,  ὄχι  ψεύτικη.  Πάντα,  ὅταν  ὑπάρχη  τὸ  καλὸ 

ἐνδιαφέρον,  ὁ πόνος,  ἡ  ἀγάπη,  ἐνεργεῖ  κανεὶς  σωστά. Ἡ καλωσύνη,  ἡ ἀγάπη,  εἶναι 

δύναμη. Ὅσο μπορεῖτε νὰ ἔχετε ἐχεμύθεια καὶ νὰ μὴν ξανοίγεσθε· ὁ ἕνας θὰ τὸ πῆ 

στὸν  ἄλλον,  καὶ  ὁ  ἄλλος  στὸν  ἄλλον,  καὶ  τί  βγῆκε;  Μπορεῖ  ἀκόμη  καὶ  ἀπὸ  μιὰ 

χαζομάρα νὰ κάνετε κακὸ καὶ νὰ χτυπήσετε μετὰ τὸ κεφάλι στὸν τοῖχο. Νὰ βλέπατε 

στὸν  στρατὸ  ἐχεμύθεια!  Πρώτη  δουλειά,  ἂν  κινδύνευες  νὰ  σὲ  πιάσουν,  ἦταν  νὰ 

καταστρέψης  τὰ  διακριτικὰ  στοιχεῖα.  Ἔκοβες  τὰ  στοιχεῖα  κομματάκια,  γιὰ  νὰ  τὰ 

καταπιῆς. Μιὰ φορὰ ποὺ βρέθηκα σὲ δυσκολία, τὰ κατάπια. Γιατί, ἂν τὰ ἔπαιρναν οἱ 

ἀντάρτες,  μάθαιναν  ὅτι  στὸ  τάδε  μέρος  ὑπάρχει  στρατός,  ἔχει  ἀνάγκη  ἀπὸ  τροφὲς 

κ.λπ.,  ἔστελναν  αὐτοὶ  σῆμα  στὸ  κέντρο,  ὁπότε  ἐρχόταν  ἡ  ἀεροπορία  καὶ  ἔρριχνε  σ᾿ 

αὐτοὺς  τρόφιμα καὶ βομβάρδιζε  τὸν στρατό. Κατάλαβες; Παρουσιάζονταν αὐτοὶ γιὰ 

στρατός.  Ἂν  σὲ  ἔπιαναν  καὶ  ἤσουν  ἀσυρματιστής,  σοῦ  ἔβγαζαν  τὰ  νύχια  μὲ  τὴν 

τανάλια,  γιὰ  νὰ  μαρτυρήσης  τὰ  διακριτικά.  Καὶ  προτιμοῦσες  νὰ  σοῦ  βγάλουν  τὰ 

νύχια,  παρὰ  νὰ προδώσης.  Τοῦ  ἄλλου  τοῦ  ἔκαψαν  τὶς  μασχάλες,  γιὰ  νὰ παραδώση 

ἐπιστολή,  καὶ  δὲν  ὁμολόγησε·  ἔμεινε παράλυτος. Δὲν  ὁμολόγησε,  γι᾿ αὐτὸ καὶ  ἔγινε 

ὁμολογητής.  Γυναῖκες  μετέφεραν  μέσα  στὰ  σαμάρια  ἔγγραφα  ἀποφασισμένες  νὰ 

πεθάνουν. 

Ὁ  θάνατος  στὸν  πόλεμο  πολὺ  ἐξιλεώνει,  γιατὶ  θυσιάζεται  κανείς,  γιὰ  νὰ 

προστατεύση τοὺς ἄλλους. Ἐκεῖνοι ποὺ θυσιάζουν τὴν ζωή τους ἀπὸ καθαρὴ ἀγάπη, 

γιὰ νὰ προστατεύσουν τοὺς συνανθρώπους τους, μιμοῦνται τὸν Χριστό. Αὐτοὶ εἶναι οἱ 

μεγαλύτεροι  ἥρωες,  διότι  τοὺς  τρέμει  ἀκόμη  καὶ  ὁ  θάνατος,  ἐπειδὴ  ἀψηφοῦν  τὸν 

θάνατο  ἀπὸ  ἀγάπη,  καὶ  ἔτσι  κερδίζουν  τὴν  ἀθανασία,  παίρνοντας  τὸ  κλειδὶ  τῆς 

αἰωνιότητος  κάτω  ἀπὸ  τὴν  πλάκα  τοῦ  τάφου,  καὶ  προχωροῦν  ἐλαφρὰ  στὴν  αἰώνια 

μακαριότητα. 

 

Ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ μοναχοῦ εἶναι μιὰ θυσία 

 

Τὸν  μοναχὸ  τὸν  βοηθάει  φυσιολογικὰ  ὅλη  ἡ  ζωή  του  νὰ  ἔχη  τὴν ἀγάπη,  τὴν 

θυσία. Ξεκίνησε νὰ πεθάνη γιὰ τὸν Χριστό. Ξεκίνησε δηλαδὴ γιὰ τὴν θυσία. Δὲν ἔχει 

καὶ  ὑποχρεώσεις,  γι᾿  αὐτὸ  ἐπιβάλλεται  ὁ  μοναχὸς  νὰ  καλλιεργῆ  τὸ  πνεῦμα  τῆς 

θυσίας.  Ὁ  λαϊκὸς  δὲν  ξεκίνησε  νὰ  πεθάνη  γιὰ  τὸν  Χριστό.  Ὕστερα  ἔχει  καὶ 

ὑποχρεώσεις. Σκέφτεται τὴν οἰκογένειά του, τὰ παιδιά του, γι᾿ αὐτὸ ἔχει ἐλαφρυντικὰ 

καὶ δικαιολογεῖται. Π.χ. σὲ ἕναν πόλεμο, ἕνας ποὺ ἔχει οἰκογένεια πάει νὰ ἀποφύγη 

τὸν  κίνδυνο,  γιὰ  νὰ  μὴ  μείνουν  τὰ  παιδιά  του  στὸν  δρόμο.  Δὲν  ὑπολογίζει  ὅτι,  ἂν 

ἀποφύγη  ἐκεῖνος,  ἴσως  σκοτωθῆ  κάποιος  ἄλλος  ποὺ  ἔχει  καὶ  ἐκεῖνος  παιδιά.  Τέλος 

πάντων, ἐκεῖ ὑπάρχει τοὐλάχιστον ἕνα ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν οἰκογένειά του. Σοῦ λέει: 

«Τὰ παιδιά μου νὰ μὴ μείνουν στὸν δρόμο». Μπορεῖ νὰ μὴν πιστεύη κιόλας στὴν ἄλλη 

ζωὴ καὶ πάει νὰ γλυτώση αὐτὴν τὴν ζωή. 

 – Δηλαδή, Γέροντα, ὁ μοναχὸς πρέπει νὰ θυσιάζη συνέχεια τὸν ἑαυτό του. 

 –  Κοίταξε,  δὲν  εἴπαμε  ὅτι  ὅλη  ἡ  ζωὴ  τοῦ  μοναχοῦ  εἶναι  μιὰ  θυσία;  Ἔ,  τί 

κάνουμε  ἀλλιῶς;  Ἂν  χωλαίνη  σ᾿  αὐτὸ  τὸ  θέμα  ὁ  μοναχός,  τότε  δὲν  εἶναι  μοναχός. 

Μετὰ  τί  πνευματικὰ  νὰ  πῆς;  Δὲν  χωρᾶνε  τὰ  πνευματικά,  ὅταν  δὲν  ὑπάρχη  θυσία. 

Ὅσα  πνευματικὰ  καὶ  ἂν  κάνη  ἀπὸ  ἐκεῖ  καὶ  πέρα  ὁ  μοναχός,  τίποτε  δὲν  εἶναι.  Στὸ 

Ἅγιον Ὄρος αὐτὰ τὰ πνευματικὰ τὰ λένε «κουκουσκιάχτικα». Δηλαδὴ δὲν μπορεῖ νὰ 
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διώξη  δαιμόνια  ὁ  καλόγερος  ποὺ  κάνει  τέτοια  πνευματικά·  ἴσα–ἴσα  τὰ  κοράκια 

διώχνει. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος παίρνη στὰ ζεστὰ τὸν ἀγώνα ποὺ ἔχει νὰ κάνη σʹ αὐτὴν 

τὴν  ζωή,  ὑπάρχει  καὶ  ἡ  θεία φλόγα μέσα  του. Ἅμα λείπη αὐτὴ  ἡ  θεία φλόγα,  εἶναι 

ἄχρηστος. Αὐτὴ  εἶναι ποὺ  τοῦ δίνει  χαρά,  τοῦ δίνει παλληκαριά,  τοῦ δίνει φιλότιμο. 

Εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Κύριος: «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν»6. Ὅταν ὑπάρχη αὐτὸ τὸ θεῖο πῦρ, 

τότε καὶ ἡ ψαλμωδία καὶ ἡ προσευχή του εἴτε γιὰ τὸν ἑαυτό του εἴτε γιὰ τοὺς ἄλλους 

ἔχει ἀποτελέσματα. Ἰδίως ἡ γυναικεία καρδιά, ὅταν ἐξαγνισθῆ, ἔχει μεγάλη δύναμη. 

Καὶ  στὴν  προσευχὴ  πολὺ  προχωράει.  Ραντὰρ  γίνεται.  Ὅποιος  δὲν  ἔχει  φιλότιμο, 

θυσία,  θὰ  ἔχη  ἢ  κοσμικὴ  χαρὰ  ἢ  κοσμικὴ  στενοχώρια·  ἀγαλλίαση  πνευματικὴ  δὲν 

μπορεῖ νὰ νιώση. 

Γιʹ  αὐτὸ  λέω  νὰ  καλλιεργήσετε  τὴν  θυσία,  τὴν  ἀδελφοσύνη.  Νὰ  ἀποκτήση 

καθεμία κατάσταση πνευματική, γιὰ νὰ   μπορῆ νὰ τὰ   βγάλη πέρα μόνη της σὲ μιὰ 

δύσκολη  περίσταση.  Ἂν  δὲν  ἔχη  κανεὶς  πνευματικὴ  κατάσταση,  δειλιάζει,  ἐπειδὴ 

ἀγαπάει τὸν ἑαυτό του. Μπορεῖ καὶ τὸν Χριστὸ νὰ ἀρνηθῆ, νὰ Τὸν προδώση. Πρέπει 

νὰ εἶστε ἀποφασισμένες νὰ πεθάνετε. Ἐδῶ κοσμικοὶ ἄνθρωποι θυσιάζονται, ποὺ οὔτε 

καὶ  στὸν Παράδεισο πιστεύουν.  Ἐμεῖς πιστεύουμε  ὅτι  τίποτε  δὲν πάει  χαμένο  καὶ  ἡ 

θυσία μας ἔχει νόημα. Οἱ κοσμικοὶ νὰ ἔχουν ἄγνοια ἀπὸ ὅλα καὶ νὰ θυσιάζωνται, νὰ 

κινδυνεύουν,  γιὰ  νὰ  προφυλάξουν  τὸν  ἄλλον,  καὶ  οἱ  μοναχοὶ  νὰ  μὴ  θυσιάζωνται; 

Ἐμεῖς ξεκινᾶμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ νὰ πεθάνουμε, ὑποχρεώσεις δὲν ἔχουμε, 

ἂν δὲν ἔχουμε καὶ θυσία, τότε τί κάνουμε; Θὰ μᾶς γελᾶν καὶ τὰ μυρμήγκια μετά! Εἶδες 

μυρμήγκια νὰ κοροϊδεύουν τοὺς ἀνθρώπους; Κοροϊδεύουν τοὺς τεμπέληδες! 

 –  Γέροντα,  ἐνδέχεται  νὰ  ἔχω  προθυμία  νὰ  ἐξυπηρετῶ  καὶ  νὰ  μὴν  ἔχω  ἁγνὰ 

ἐλατήρια; 

 –  Αὐτὸ  φαίνεται.  Ὅταν  δὲν  εἶναι  ἁγνὰ  τὰ  ἐλατήρια,  ἡ  ψυχὴ  δὲν  βρίσκει 

ἀνάπαυση.  Ὁπότε  τὸ  καταλαβαίνει  καὶ  προσπαθεῖ  νὰ  τὰ  ἐξαγνίση.  Μοῦ  ἔκανε 

ἐντύπωση  μιὰ  ψυχὴ  ποὺ  ἦρθε  αὐτὲς  τὶς  μέρες.  Ὅταν  μαθαίνη  ὅτι  κάποιος  εἶναι 

ἄρρωστος καὶ ὑποφέρει, δὲν μπορεῖ νὰ κοιμηθῆ, πονάει καὶ κλαίει. Καὶ ζῆ μέσα στὸν 

κόσμο. Τὸ εἶπε σὲ κάποιον καὶ τῆς εἶπε: «Μπορεῖ νὰ εἶναι τοῦ πειρασμοῦ». Γίνεται νὰ 

εἶναι  αὐτὸ  τοῦ  πειρασμοῦ;  Μόνον  ὅταν  τὸ  κάνη  κανεὶς  ἐπιδεικτικά,  μπορεῖ  νὰ  τὸν 

ξεγελάη ὁ πειρασμὸς καὶ νὰ ζῆ μιὰ λανθασμένη κατάσταση. 

Νὰ  βγάζετε  τὸν  ἑαυτό  σας  ἀπὸ  τὶς  ἐνέργειές  σας. Ὁ  ἄνθρωπος,  ὅταν  βγαίνη 

ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, βγαίνει ἀπὸ τὴν γῆ. Κινεῖται σὲ ἄλλη ἀτμόσφαιρα. Ὅσο παραμένει 

στὸν ἑαυτό του, δὲν μπορεῖ νὰ γίνη οὐράνιος ἄνθρωπος. Δὲν γίνεται πνευματικὴ ζωὴ 

χωρὶς θυσία. Νὰ θυμᾶστε καὶ λίγο ὅτι ὑπάρχει θάνατος. Μιὰ ποὺ θὰ πεθάνουμε, νὰ 

μὴν  προσέχουμε  καὶ  τόσο  πολὺ  τὸν  ἑαυτό  μας.  Ὄχι  νὰ  μὴν  προσέχουμε  καὶ  νὰ 

παθαίνουμε ζημιές, ἀλλὰ ὄχι νὰ  προσκυνοῦμε καὶ τὴν ἀνάπαυση! Οὔτε λέω νὰ ρίχνη 

κανεὶς τὸν ἑαυτό του στοὺς κινδύνους, ἀλλὰ νὰ ἔχη λίγο ἡρωισμό, βρὲ παιδάκι μου! Οἱ 

ἥρωες  μὲ  τί  παλληκαριὰ  ἀντιμετώπιζαν  στὸν  ἀγώνα  τὸν  θάνατο!  Μοῦ  ἔλεγε  ἕνας 

μοναχὸς ποὺ ἦταν μαζὶ μὲ τὸν Κονδύλη – ὁ Κονδύλης ἦταν πατριώτης, ἥρωας: Ὅταν 

οἱ Ἕλληνες μὲ τὸν πόλεμο στὴν Μικρὰ Ἀσία εἶχαν κάνει ἀποβίβαση κοντὰ στὴν Πόλη, 

ὁ Κονδύλης μέσα στὸ καράβι, μόλις  εἶδε ἀπὸ μακριὰ  τὴν Πόλη,  ἔκανε σὰν τρελλός. 

«Βρὲ  παιδιά,  θὰ  πεθάνουμε  ποὺ  θὰ  πεθάνουμε,  φώναζε.  Τί  σήμερα,  τί  αὔριο!  Νὰ 

πεθάνουμε  παλληκαρίσια,  βρὲ  παιδιά!  Ἂς  πεθάνουμε  ἥρωες  γιὰ  τὴν  πατρίδα».  Δὲν 

                                                 
6 Λουκ. 12, 49. 
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εἶχε ὑπομονὴ οὔτε νὰ προσεγγίσουν στὴν ξηρά. Ἀπὸ τὴν ἀγωνία, ἀπὸ τὴν λαχτάρα 

ποὺ  εἶχε,  δὲν  εἶδε  ὅτι  τὸ  καράβι  δὲν  εἶχε ἀκουμπήσει ἀκόμη στὴν  ξηρά,  πήδηξε  καὶ 

ἔπεσε μέσα στὴν θάλασσα! Τόσο πολύ! Δὲν ἤξερε καὶ κολύμπι, ἔτρεξαν, τὸν ἔβγαλαν. 

 – Γέροντα, μᾶς εἴπατε νὰ προσπαθήσουμε νὰ μὴν εἶναι ὁ ἑαυτός μας σὲ κάθε 

μας ἐνέργεια. Πῶς θὰ γίνη αὐτό; 

 – Ἐσεῖς ὅλα ἕτοιμα τὰ θέλετε. Τί θὰ πῆ βγάζω τὸν ἑαυτό μου; Πότε βγάζω τὸν 

ἑαυτό  μου;  Πῶς  θὰ  βγάλουμε  τὸν  ἑαυτό  μας  ἀπὸ  τὴν  ἀγάπη  μας;  Πῶς  θὰ 

λαμπικάρουμε τὴν ἀγάπη μας; Ὅσο δὲν ὑπολογίζω τὸν ἑαυτό μου,  τόσο βγάζω τὸν 

ἑαυτό μου. Καὶ ὅταν κόβουμε τὸ θέλημα, τὴν ἀδυναμία, τὴν ἀνάπαυσή μας, καὶ τότε 

βγάζουμε τὸν ἑαυτό μας. Καὶ μὲ τὴν ὑπακοὴ καὶ μὲ τὴν σιωπὴ πολλὰ ἐξαφανίζονται 

ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό  μας.  Καὶ  ὅταν  δὲν  ἔχη  ἰδιοτέλεια  ἡ  ἀγάπη  μας,  πάλι  βγάζουμε  τὸν 

ἑαυτό  μας,  ἀλλὰ  πρέπει  νὰ  ἔχη  καὶ  θυσία  ἡ  ἀγάπη  μας.  Τὸ  καταλαβαίνετε  αὐτό; 

Μπορεῖ νὰ θέλη π.χ. μιὰ ψυχὴ νὰ πάη στὴν Γερόντισσα καὶ βλέπει μιὰ ἄλλη ἀδελφὴ 

ποὺ θέλει καὶ ἐκείνη νὰ πάη. Ἂν ἀμέσως παραχωρήση τὴν σειρά της, καὶ ἂς ξέρη ὅτι ἡ 

ἄλλη  δὲν  ἔχει  θέματα,  τότε  ἔχει  τὴν  ὑπακοή,  τὴν  θυσία  κ.λπ.  Καὶ  ὅταν  μὲ  ὅλη  τὴν 

καρδιά της παραχωρήση τὴν θέση της καὶ δὲν μιλήση μὲ τὴν Γερόντισσα, σʹ αὐτὴν θὰ 

μιλήση ὁ  ἴδιος ὁ Χριστός. Νὰ τὸ αἰσθανθῆ ὅμως ὡς ἀνάγκη, νὰ τὸ λέη ἡ καρδιά της, 

ὄχι  νὰ  τὸ  κάνη,  ἐπειδὴ  ἁπλῶς  τὸ  λένε  οἱ  Ἅγιοι  Πατέρες.  Ἔτσι  λαμβάνει  διπλὴ  τὴν 

Χάρη τοῦ Θεοῦ. Τότε ἡ μία βοηθιέται πνευματικὰ ἀνθρωπίνως, ἐνῶ ἡ ἄλλη βοηθιέται 

θεϊκά, ἀπʹ εὐθείας ἀπὸ τὸν Χριστό. 

Παρατηρῆστε καὶ κοσμικοὺς ποὺ παρουσιάζουν τέτοια θυσία ποὺ δὲν τὴν ἔχουν 

οὔτε μοναχοί. Στὸν κόσμο – μοῦ κάνει ἐντύπωση –, παρόλο ποὺ οἱ ἄνθρωποι μπορεῖ 

νὰ μὴν πιστεύουν, νὰ ἔχουν τὶς ἀδυναμίες τους, τὰ πάθη τους, πῶς τὰ οἰκονόμησε ὁ 

Θεὸς  καὶ  ἔχουν  μαλακὴ  καρδιά.  Βλέπουν  κάποιον  ποὺ  ἔχει  ἀνάγκη,  καὶ  ἂς  εἶναι 

ἄγνωστος, καὶ πᾶνε νὰ τοῦ προσφέρουν βοήθεια. Πολλοὶ ποὺ δὲν πιστεύουν οὔτε καὶ 

στὸν Παράδεισο, ἂν δοῦν ἕναν κίνδυνο, τρέχουν νὰ προλάβουν νὰ μὴ γίνη κακό, νὰ 

σκοτωθοῦν αὐτοί, γιὰ νὰ σωθοῦν ἄλλοι, νὰ δώσουν περιουσίες κ.λπ. Πρὶν ἀπὸ χρόνια, 

σὲ μιὰ βιοτεχνία κινδύνεψε νὰ τυλιχθῆ ἕνας ἐργάτης σὲ ἕνα μηχάνημα, καὶ ἐνῶ ἦταν 

τόσοι  ἄνδρες,  ἔτρεξε  μιὰ  γυναίκα  νὰ  τὸν  γλυτώση.  Οἱ  ἄνδρες,  ποὺ  εἶχαν  καὶ 

παλληκαριά,  κοιτοῦσαν...  Τὸν  γλύτωσε  τελικά,  ἀλλὰ  τυλίχτηκε  ἐκείνη  μὲ  τὰ 

φορέματά της καὶ σκοτώθηκε. Μάρτυρας! Μεγάλη ὑπόθεση! 

 

Τέτοιοι ἄνθρωποι δὲν σκέφτονται τὸν ἑαυτό τους· τὸν πετᾶνε ἔξω. Καὶ ὅταν τὸν 

πετᾶνε ἔξω, τότε πετιέται μέσα τους ὁ Χριστός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ἡ παλληκαριὰ γεννιέται ἀπὸ τὴν ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ 

 

Ἡ παλληκαριὰ δὲν ἔχει βαρβαρότητα 

 

Τὰ ἀνδραγαθήματα τὰ κάνουν αὐτοὶ ποὺ ἔχουν παλληκαριά, μεγάλη καρδιὰ – 

ὄχι  μεγάλο μπόι  –  καὶ  εἶναι  ἀποφασισμένοι  νὰ θυσιασθοῦν.  Καὶ  στὸν πόλεμο,  ὅσοι 

ἔχουν παλληκαριά, ἐπειδὴ ἔχουν καλωσύνη, δὲν σκοτώνουν, γιατὶ ἡ παλληκαριὰ δὲν 

ἔχει  βαρβαρότητα.  Ρίχνουν  γύρω‐γύρω  ἀπὸ  τὸν  ἐχθρὸ  καὶ  τὸν  ἀναγκάζουν  νὰ 

παραδοθῆ.  Ὁ  καλὸς  προτιμάει  νὰ  σκοτωθῆ  ἐκεῖνος  παρὰ  νὰ  σκοτώση.  Καὶ  ὅταν 

κανεὶς  ἔχη  τέτοια  διάθεση,  δέχεται  θεϊκὲς  δυνάμεις.  Οἱ  κακοὶ  εἶναι  φοβητσιάρηδες, 

ἄνανδροι,  θρασύδειλοι·  φοβοῦνται  καὶ  τὸν  ἑαυτό  τους  καὶ  τοὺς  ἄλλους,  γιʹ  αὐτὸ 

ρίχνουν  συνέχεια  ἀπὸ  φόβο.  Τότε  μὲ  τὸν  ἀνταρτοπόλεμο,  ὅταν  ὑπηρετοῦσα  στὸν 

στρατό,  εἴχαμε  πάει  μιὰ  φορὰ  σὲ  ἕνα  χωριό.  «Δὲν  εἶναι  ἐδῶ  κανεὶς  ἀπὸ  τοὺς 

συμμορίτες,  μᾶς  εἶπαν·  ἔχουν  φύγει  ὅλοι.  Μόνο  μιὰ  τρελλὴ  γυναίκα  ἔμεινε».  Ἕνας 

λοιπὸν  τὴν  εἶδε  ἀπὸ  μακριὰ  καὶ  ἔρριξε  μιὰ–δυὸ  ριπὲς  μὲ  τὸ  ὁπλοπολυβόλο!  Ἡ 

καημένη φώναξε «τί σᾶς ἔκανα;», καὶ ὕστερα ἔπεσε κάτω. 

 – Ἀπὸ τὸν φόβο του τὸ ἔκανε; 

 – Ναί, ἀπὸ τὸν φόβο του. Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος θέλει τὴν εὔκολη λύση γιὰ 

τὸν ἑαυτό του. Γιὰ νὰ εἶναι σίγουρος, λέει: «Καλύτερα νὰ τὸν ξεκάνω τὸν ἐχθρό». Ὁ 

λιγώτερο φοβητσιάρης εἶναι καὶ λιγώτερο κακός. Θὰ κοιτάξη νὰ τὸν ἀχρηστέψη τὸν 

ἐχθρό, νὰ τοῦ σπάση λ.χ. τὸ πόδι, τὸ χέρι· δὲν θὰ τὸν ξεκάνη. 

Ἄλλο  ἀνδρισμός,  λεβεντιά,  καὶ  ἄλλο  κακότητα,  ἐγκληματικότητα.  Δὲν  εἶναι 

ἀνδρισμὸς  νὰ  πιάνης  τοὺς  ἐχθρούς,  τοὺς  αἰχμαλώτους,  καὶ  νὰ  τοὺς  σφάζης. 

Ἀνδρισμὸς θὰ πῆ  νὰ πιάσω  τὸν  ἐχθρό,  νὰ  τοῦ  σπάσω  τὸ  ντουφέκι  καὶ μετὰ  νὰ  τὸν 

ἀφήσω ἐλεύθερο. Ὁ πατέρας μου ἔτσι ἔκανε. Ὅταν ἔπιανε τοὺς Τσέτες1 ποὺ ἔκαναν 

ἐπιδρομὲς στὰ Φάρασα, ἔπαιρνε τὰ ντουφέκια τους, τὰ ἔσπαζε καὶ τοὺς ἔλεγε: «Εἶστε 

γυναῖκες·  δὲν  εἶστε  ἄνδρες».  Ὕστερα  τοὺς  ἄφηνε  ἐλεύθερους.  Μιὰ  φορὰ  ντύθηκε 

χανούμισσα,  πῆγε  στὸ  λημέρι  τους  καὶ  ζήτησε  τὸν  καπετάνιο.  Προηγουμένως  εἶχε 

συνεννοηθῆ μὲ τὰ παλληκάρια του, νὰ ἐπιτεθοῦν ἀμέσως μετὰ τὸ σύνθημα ποὺ θὰ 

τοὺς ἔδινε. Ὅταν οἱ Τσέτες τὸν πῆγαν στὸν καπετάνιο, τοῦ εἶπε: «Διῶξε τοὺς ἄνδρες 

σου, γιὰ νὰ μείνουμε μόνοι μας». Μόλις ἔμειναν οἱ δυό τους, τοῦ ἅρπαξε τὸ ντουφέκι, 

τὸ  ἔσπασε  καὶ  τοῦ  εἶπε:  «Τώρα  ἐσὺ  εἶσαι  γυναίκα·  ἐγὼ  εἶμαι  ὁ Ἐζνεπίδης2». Ἔδωσε 

τότε τὸ σύνθημα, ὅρμησαν τὰ παλληκάρια του καὶ ἔδιωξαν τοὺς Τσέτες ἀπὸ τὸ χωριό.  

Γιὰ  νὰ  κάνη  κανεὶς  προκοπή,  πρέπει  νὰ  ἔχη  παλαβὴ  φλέβα,  μὲ  τὴν  καλὴ 

ἔννοια. Ἀνάλογα πῶς θὰ ἀξιοποιήση τὴν παλαβὴ φλέβα, θὰ γίνη ἢ ἅγιος ἢ ἥρωας. Ἂν 

ὅμως δὲν βοηθηθῆ καὶ παρασυρθῆ, μπορεῖ νὰ γίνη ἐγκληματίας. Ἕνας ποὺ δὲν ἔχει 

παλαβὴ  φλέβα  δὲν  μπορεῖ  νὰ  γίνη  οὔτε  ἅγιος  οὔτε  ἥρωας.  Γι᾿  αὐτὸ  χρειάζεται  νὰ 

πάρη  μπρὸς  μέσα  μας  ἡ  μηχανή,  νὰ  δουλέψη  ἡ  καρδιά,  ἡ  παλληκαριά.  Ἡ  καρδιὰ 

πρέπει  νὰ  παλαβώση.  Γνωρίζω  πολλοὺς  στρατιωτικοὺς  ποὺ  ἀποστρατεύθηκαν  καὶ 

εἶναι ὅλο σκασίλα. Μερικοὶ θέλουν νὰ γίνη πόλεμος, γιὰ νὰ ἀσχοληθοῦν – τόσο πολύ! 

–  ἐνῶ ἄλλος, μόλις τὸν καλοῦν γιὰ ἐπιστράτευση,  τρέμει ἢ ἄλλος κάνει τὸν τρελλό, 

γιὰ νὰ μὴν ὑπηρετήση. Πόσοι ἀπόστρατοι μοῦ λένε ὅτι θέλουν νὰ πᾶνε ἐπάνω στὴν 

                                                 
1 Τοῦρκοι ἀντάρτες. 
2 Τὸ ἐπώνυμο τοῦ Γέροντα. 
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Βοσνία  νὰ  πολεμήσουν.  Δὲν  ἔχουν  ἀξιοποιήσει  τὴν  παλληκαριά  τους  στὴν 

πνευματικὴ ζωή, γιʹ αὐτό, ὅταν ἀκοῦν γιὰ πόλεμο, χαίρονται νὰ πᾶνε νὰ πολεμήσουν. 

Αὐτοὶ  ποὺ  ἔχουν  τόση  δύναμη,  ἂν  εἶχαν  γνωρίσει  τὴν  πνευματικὴ  ζωή,  ξέρεις  τί 

ἄσκηση, τί ἀγῶνες θὰ ἔκαναν; Ἅγιοι θὰ ἦταν. 

 

Τί παλληκαριὰ ὑπῆρχε παλιὰ 

 

 – Γέροντα, μιὰ φορὰ μᾶς εἴχατε πεῖ κάτι γιὰ τὴν γιαγιά σας... 

 – Ἡ γιαγιά μου εἶχε πολλὴ παλληκαριά. Εἶχε πάντοτε μαζί της γιὰ ἀσφάλεια 

ἕνα γιαταγάνι! Βλέπεις, χήρα γυναίκα ἦταν, μὲ δυὸ παιδιά, πῶς νὰ τὰ βγάλη πέρα μὲ 

τοὺς  Τούρκους!  Δύσκολα  χρόνια!...  Τὴν  φοβόνταν  ὅλοι.  Παλληκάρι! Μιὰ  φορὰ  ἕνας 

κλέφτης εἶχε πάει νὰ κλέψη σὲ ἕνα ἀμπέλι ποὺ ἦταν κοντὰ στὰ μνήματα. Γιὰ νὰ τὸν 

φοβηθοῦν, φόρεσε  ἕνα πουκάμισο ἄσπρο μέχρι  κάτω. Ὕστερα μπῆκε στὰ μνήματα, 

ἔτσι ὅπως ἦταν μὲ τὸ ἄσπρο πουκάμισο, καὶ γύριζε ἐκεῖ μέσα. Τότε ἔτυχε νὰ περάση 

ἀπὸ τὰ μνήματα ἡ γιαγιά μου. Ὁ κλέφτης, μόλις τὴν εἶδε, ξάπλωσε κάτω καὶ ἔκανε 

τὸν πεθαμένο, γιὰ νὰ τὴν φοβερίση, νὰ νομίση ὅτι εἶναι βρυκόλακας. Ἐκείνη ὅμως τὸν 

πλησίασε  καὶ  τοῦ  εἶπε:  «Ἐσένα,  ἂν  ἤσουν  καλὸς  ἄνθρωπος,  θὰ  σὲ  εἶχε  λειώσει  τὸ 

χῶμα»! Γυρίζει μετὰ τὸ γιαταγάνι ἀπὸ τὴν ἀνάποδη καὶ ἀρχίζει νὰ τὸν δέρνη. Τὸν εἶχε 

σακατέψει.  Οὔτε  ἤξερε  ποιός  ἦταν.  Ὕστερα  ἄκουσε  στὸ  χωριὸ  ὅτι  ὁ  τάδε  εἶναι 

σακατεμένος καὶ ἔτσι ἔμαθε ποιός ἦταν. 

Στὴν ἐποχή μας σπανίζουν τὰ παλληκάρια. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι νερόβραστοι. Γι᾿ 

αὐτό, Θεὸς φυλάξοι, ἂν γίνη ἕνας πόλεμος, ἄλλοι ἀπὸ φόβο θὰ πεθάνουν, ἄλλοι θὰ 

μείνουν στὸν δρόμο ἀπὸ μιὰ μικρὴ ταλαιπωρία,  γιατὶ συνήθισαν στὴν καλοπέραση. 

Παλιά, τί παλληκαριὰ εἶχαν! Στὴν Μονὴ Φλαβιανῶν, στὴν Μικρὰ Ἀσία, εἶχαν πιάσει 

οἱ  Τοῦρκοι  ἕναν  ἄνδρα  καὶ  τὸν  ἔσφαξαν.  Μετὰ  εἶπαν  στὴν  γυναίκα  του:  «Ἢ  θὰ 

ἀρνηθῆς  τὸν Χριστὸ ἢ θὰ σφάξουμε  καὶ  τὰ παιδιά  σου». «Τὸν ἄνδρα μου,  τοὺς λέει 

ἐκείνη, τὸν πῆρε ὁ Χριστός, τὰ παιδιά μου τὰ ἐμπιστεύομαι στὸν Χριστὸ καὶ ἐγὼ τὸν 

Χριστὸ  δὲν  Τὸν  ἀρνοῦμαι».  Τί  παλληκαριά!  Ὅταν  δὲν  ὑπάρχη  στὸν  ἄνθρωπο  ὁ 

Χριστός,  πῶς  νὰ  ὑπάρχη  αὐτὴ  ἡ  παλληκαριά;  Σήμερα  οἱ  ἄνθρωποι  χωρὶς  Χριστὸ 

χτίζουν τὴν ζωή τους στὰ μπάζα. 

Ἐκεῖνα τὰ χρόνια ἦταν καὶ οἱ μητέρες παλληκάρια καὶ τὰ παιδιὰ παλληκάρια. 

Στὴν  Κόνιτσα,  θυμᾶμαι,  μιὰ  γειτόνισσα  ποὺ  ἦταν  σὲ  ἐνδιαφέρουσα  πῆγε  μόνη  της 

μιάμιση  ὥρα  μακριὰ  ἀπὸ  τὴν  πόλη  στὸ  χωράφι  καὶ  τσάπιζε  καλαμπόκια.  Ἐκεῖ 

γέννησε τὸ παιδάκι, τὸ πῆρε στὴν ποδιά της καὶ γύρισε στὸ χωριό. «Ἔχω καὶ μωράκι», 

μᾶς  εἶπε περνώντας ἀπὸ  τὴν πόρτα μας. Ἦταν καὶ Κατοχή,  δύσκολα χρόνια.  Τώρα 

ὑπάρχουν  γυναῖκες  ποὺ  ἀπὸ  φόβο  κάθονται  ἕξι–ἑπτὰ  μῆνες  ξαπλωμένες,  γιὰ  νὰ 

γεννήσουν ἕνα παιδί. Ἄλλο ἐκεῖνες ποὺ ἔχουν λόγους ὑγείας. 

 

Ὁ φυσικὸς φόβος εἶναι φρένο 

 

 –  Γέροντα,  φοβᾶμαι  πολὺ  καὶ  σκέφτομαι  σὲ  μιὰ  δύσκολη  περίσταση  τί  θὰ 

κάνω. Ποῦ ὀφείλεται ὁ φόβος; 

 – Μπορεῖ  κανεὶς  καὶ  ἀπὸ μικρὸς  νὰ  ἔχη πάθει  κάτι  καὶ  γιʹ  αὐτὸ  νὰ φοβᾶται. 

Πολλὲς φορὲς  μπορεῖ  νὰ  εἶναι  καὶ  φυσικὸς  ὁ φόβος,  ἀλλὰ μπορεῖ  νὰ  εἶναι  καὶ  ἀπὸ 
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ἔλλειψη  πίστεως,  ἀπὸ  ἔλλειψη  ἐμπιστοσύνης  στὸν  Θεό.  Ὁ  φόβος    ὅμως  εἶναι  καὶ 

φρένο, γιατὶ βοηθάει νὰ καταφύγη ὁ ἄνθρωπος στὸν Θεό. Φοβᾶται ὁ ἄνθρωπος καὶ 

ζητάει ἀπὸ κάπου νὰ πιασθῆ καὶ ἀναγκάζεται νὰ πιασθῆ ἀπὸ τὸν Θεό. Βλέπεις, στὰ 

θερμὰ  μέρη  ποὺ  εἶναι  ἄγριοι  ἄνθρωποι,  ἐκεῖ  ὑπάρχουν  τὰ  ἄγρια  ζῶα,  τὰ  μεγάλα 

θηρία, οἱ βόες κ.λπ., γιὰ νὰ ἀναγκασθοῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ ζητήσουν βοήθεια ἀπὸ τὸν 

Θεό,  νὰ  καταφύγουν  στὸν Θεό,  καὶ  νὰ  βροῦν  τὸν προσανατολισμό  τους.  Ἀλλιῶς,  τί 

μποροῦσε  νὰ  τοὺς  φρενάρη  αὐτοὺς  τοὺς  ἀνθρώπους;  Ὅλα  ὅσα  ἔχει  κάνει  ὁ  Θεὸς 

ἔχουν κάποιο νόημα. 

 –  Αὐτοὶ  ποὺ  δὲν  γνωρίζουν  τὸν  ἀληθινὸ  Θεὸ  καὶ  ἀπὸ  φόβο  ζητοῦν  βοήθεια, 

δέχονται βοήθεια; 

 – Κοίταξε, σηκώνουν τὸ κεφάλι τους πρὸς τὰ πάνω, καὶ αὐτὸ κάτι εἶναι. Καὶ γιὰ 

τὰ μικρὰ παιδιὰ εἶναι φρένο ὁ φόβος. Μερικὰ παιδιά, ἂν δὲν τὰ φοβερίσης καὶ λίγο, 

δὲν ἀκοῦν κανέναν, οὔτε τὴν μάνα οὔτε τὸν πατέρα. Καὶ ἐμένα, ὅταν ἤμουν μικρός, 

μοῦ ἔλεγαν «ὁ μπούμπουλος». Ὁ μικρὸς στὴν ἡλικία εἶναι φυσικὸ νὰ φοβᾶται. Ἀλλὰ 

ὅσο  μεγαλώνει  τὸ  παιδάκι,  ὡριμάζει  τὸ  μυαλὸ  καὶ  ὑποχωρεῖ  ὁ  φόβος.  Ὁ  φυσικὸς 

φόβος βοηθάει μόνο στὴν παιδικὴ ἡλικία. Ὅταν μεγαλώση ὁ ἄνθρωπος καὶ φοβᾶται 

ἀπὸ  τὸ  τίποτε,  τότε  εἶναι  νὰ  τὸν  λυπᾶσαι!  Ἔρχονται  πνευματικοὶ  ἄνθρωποι  στὸ 

Καλύβι  καὶ  μοῦ  λένε  «νά,  πέθανε  κάποιος  δίπλα  μας  καὶ  ἀπὸ  τότε  φοβόμαστε 

συνέχεια», καὶ μὲ παρακαλοῦν νὰ κάνω προσευχὴ νὰ τοὺς φύγη ὁ φόβος. «Ἐδῶ ἄλλοι 

προσπαθοῦν νὰ ἔχουν μνήμη θανάτου, τοὺς λέω, καὶ ἐσύ, πέθανε ὁ ἄλλος δίπλα σου, 

καὶ θέλεις νὰ διώξης τὸν φόβο!». 

Φυσικὸς  φόβος  ὑπάρχει  λίγο  παραπάνω  καὶ  στὶς  γυναῖκες.  Λίγες  εἶναι  οἱ 

γυναῖκες ποὺ δὲν φοβοῦνται. Αὐτὲς ὅμως μπορεῖ νὰ δημιουργήσουν καὶ προβλήματα 

στὴν  οἰκογένεια,  γιατὶ  δὲν  ὑποτάσσονται. Ὅπως  καὶ  ἕνας  ποὺ  δὲν  εἶναι  ἐκ  φύσεως 

δειλὸς καὶ ἔχει μιὰ παλληκαριὰ μπορεῖ νὰ γίνη ἀναιδής. Εἶναι καὶ μερικὲς γυναῖκες 

ποὺ φοβοῦνται πάρα πολύ. Ὅταν μία γυναίκα  ἔχη φυσικὴ φοβία  καὶ ἀγωνισθῆ καὶ 

ἀποκτήση ἀνδρισμό, εἶναι μεγάλο πράγμα. Ἡ γυναίκα, ἐπειδὴ ἔχει θυσία στὴν φύση 

της, ἔχει καὶ πολλὴ αὐταπάρνηση, τὴν ὁποία δὲν ἔχει ὁ ἄνδρας, παρʹ ὅλο τὸν ἀνδρισμὸ 

ποὺ ἔχει ἐκ φύσεως. 

 

Ὅποιος δὲν φοβᾶται τὸν θάνατο, τὸν φοβᾶται ὁ θάνατος 

 

 – Γέροντα, πῶς φεύγει ὁ φόβος; 

 –  Μὲ  τὴν  παλληκαριά.  Ὅσο  φοβᾶται  κανείς,  τόσο  πιὸ  πολὺ  ἔρχεται  ὁ 

πειρασμός.  Αὐτὸς ποὺ  ἔχει  δειλία πρέπει  νὰ προσπαθήση  νὰ  τὴν  διώξη.  Ἐγώ,  ὅταν 

ἤμουν  μικρός,  φοβόμουν  νὰ  περάσω  στὴν  Κόνιτσα  ἔξω  ἀπὸ  τὸ  κοιμητήρι.  Γιʹ  αὐτὸ 

κοιμήθηκα τρία βράδυα στὸ κοιμητήρι καὶ ἔφυγε ὁ φόβος. Ἔκανα τὸν σταυρό μου καὶ 

ἔμπαινα  μέσα  –  οὔτε  φακὸ  ἄναβα,  μὴν  πάθη  κανεὶς  καμμιὰ  λαχτάρα.  Ἂν  δὲν 

ἀγωνισθῆ κανεὶς  νὰ ἀνδρωθῆ καὶ ἂν  δὲν ἀποκτήση  τὴν πραγματικὴ ἀγάπη,  σὲ μιὰ 

δύσκολη περίσταση θὰ τὸν κλαῖνε καὶ οἱ κουκουβάγιες. 

 – Μπορεῖ δηλαδή, Γέροντα, νὰ ἀσκηθῆ κανείς, ὥστε νὰ μὴ φοβᾶται; 

 – Νὰ χαίρεται νὰ πεθάνη αὐτός, γιὰ νὰ μὴν πεθάνουν ἄλλοι. Ἂν τοποθετηθῆ 

ἔτσι,  τότε  δὲν  θὰ  φοβᾶται  τίποτε.  Ἀπὸ  τὴν  πολλὴ  καλωσύνη,  τὴν  ἀγάπη,  τὴν 

αὐτοθυσία, γεννιέται ἡ παλληκαριά. Ἀλλὰ σήμερα οἱ ἄνθρωποι δὲν θέλουν νὰ ἀκοῦν 
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γιὰ θάνατο. Ἔμαθα ὅτι αὐτοὶ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὶς κηδεῖες κ.λπ. δὲν γράφουν τώρα 

«Γραφεῖο κηδειῶν»  ἀλλὰ «Γραφεῖο  τελετῶν»,  γιὰ νὰ μὴ θυμοῦνται  οἱ ἄνθρωποι  τὸν 

θάνατο.  Ἂν  ὅμως  δὲν  θυμοῦνται  τὸν  θάνατο,  ζοῦν  ἔξω  ἀπὸ  τὴν  πραγματικότητα. 

Αὐτοὶ ποὺ φοβοῦνται τὸν θάνατο καὶ ἀγαποῦν τὴν μάταιη ζωή, φοβοῦνται ἀκόμη καὶ 

τὰ  μικρόβια  καὶ  βρίσκονται  συνέχεια  νικημένοι  ἀπὸ  τὴν  δειλία,  ποὺ  τοὺς  κρατάει 

πάντα  στὴν  πνευματικὴ  νέκρα.  Οἱ  τολμηροὶ  ἄνθρωποι  ποτὲ  δὲν  φοβοῦνται  τὸν 

θάνατο,  γιʹ  αὐτὸ  καὶ  ἀγωνίζονται  μὲ  φιλότιμο  καὶ  αὐταπάρνηση.  Ἐπειδὴ  βάζουν 

μπροστά  τους  τὸν  θάνατο  καὶ  τὸν  σκέφτονται  καθημερινά,  ἑτοιμάζονται  πιὸ 

πνευματικὰ καὶ ἀγωνίζονται τολμηρότερα. Ἔτσι νικοῦν τὴν ματαιότητα καὶ ζοῦν ἀπὸ 

ἐδῶ στὴν αἰωνιότητα μὲ τὴν παραδεισένια χαρά.  Καὶ στὸν πόλεμο, ὅποιος ἀγωνίζεται 

γιὰ  τὰ  ἰδανικά  του,  τὴν πίστη  καὶ  τὴν πατρίδα,  νὰ  κάνη  τὸν  σταυρό  του  καὶ  νὰ μὴ 

φοβᾶται· βοηθάει ὁ Θεός. Ἂν κάνη τὸν σταυρό του καὶ ἀφήση τὴν ζωή του στὰ χέρια 

τοῦ Θεοῦ, Ἐκεῖνος θὰ κρίνη μετὰ ἂν πρέπη νὰ ζήση ἢ νὰ πεθάνη. 

 – Μπορεῖ νὰ μὴ φοβᾶται κανεὶς ἀπὸ ἀπερισκεψία; 

 – Αὐτὸ εἶναι πολὺ χειρότερο, γιατὶ σὲ κάποιον κίνδυνο θὰ πάθη ἕνα τράνταγμα 

καὶ θὰ τὰ πληρώση ὅλα μιὰ καὶ καλή. Ἐνῶ ἕνας ποὺ φοβᾶται καὶ λίγο, προσέχει καὶ 

δὲν ἐκτίθεται ἀπερίσκεπτα στοὺς κινδύνους. Νὰ εἶναι κανεὶς «βιαστής», ἀλλὰ νὰ ἔχη 

ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, ὄχι στὸν ἑαυτό του. 

 

Τὸ θάρρος εἶναι μεγάλη ὑπόθεση 

 

Σὲ  μιὰ  ἀναμπουμπούλα  μεγαλύτερη  ζημιὰ  γίνεται  ἀπὸ  τὸν  πανικὸ  ποὺ 

δημιουργεῖται. Σὲ ἕναν κίνδυνο τὸ κυριώτερο ἀπὸ ὅλα εἶναι νὰ μὴν τὰ χάνη κανείς. 

Βλέπεις,  ἡ κλῶσσα τὰ βάζει μὲ  τὸν ἀετὸ καὶ  ὁρμάει  ἐπάνω του! Καὶ ἡ γάτα πῶς  τὰ 

βάζει  μὲ  τὸν  σκύλο,  γιὰ  νὰ  σώση  τὰ  γατάκια!  Σηκώνει  τὴν  οὐρά  της  ψηλὰ  σὰν 

κυπαρίσσι  καὶ  ἀρχίζει  νὰ  κάνη  «κίχ!...».  Τὰ  παίζει  ὅλα  κορώνα–γράμματα,  καὶ  ὁ 

ἄνθρωπος νὰ δειλιάζη! 

Νὰ  μὴν  πανικοβάλλεσθε.  Ἰδίως  οἱ  γυναῖκες  εὔκολα  πανικοβάλλονται.  Στὴν 

Κατοχή,  θυμᾶμαι,  ἔπρεπε  κάποτε  νὰ  πᾶμε  σὲ  ἕνα  μέρος  δυὸ  ὧρες  ἔξω  ἀπὸ  τὴν 

Κόνιτσα. Τὰ παιδιὰ προχώρησαν μπροστά, βρῆκαν κράνη καὶ ροῦχα στρατιωτικὰ ἀπὸ 

Ἕλληνες  στρατιῶτες,  τὰ  φόρεσαν  καὶ  πῆγαν  σὲ  ἕνα  ἐξωκλήσι  τοῦ  Ἁγίου 

Κωνσταντίνου.  Εἶχα  πάει  καὶ  ἐγὼ  ἐκεῖ  νὰ  προσκυνήσω.  Δεκαεπτὰ  χρονῶν  ἤμουν. 

Μόλις τὰ εἶδαν οἱ μανάδες ἀπὸ μακριά, ἄρχισαν νὰ φωνάζουν «ἦρθαν οἱ Ἰταλοί!» καὶ 

γύρισαν  νὰ  φύγουν.  Δὲν  ρίχνουν  μιὰ  ματιὰ  νὰ  δοῦν  τί  εἶναι.  Κράνη  ἑλληνικὰ 

φοροῦσαν  τὰ παιδιά,  καὶ αὐτὲς  τὰ  νόμισαν γιὰ  Ἰταλοὺς  καὶ  ἔφευγαν φοβισμένες  οἱ 

μανάδες ἀπὸ τὰ παιδιά τους! 

Τὸ θάρρος εἶναι μεγάλη ὑπόθεση. Ἂν πῆς σὲ ἕναν ὑγιῆ ποὺ εἶναι φοβητσιάρης 

«κίτρινος εἶσαι· τί ἔχεις;», θὰ πάη στὸν γιατρό, ἐνῶ μπορεῖ νὰ ἦταν κίτρινος, γιατὶ εἶχε 

ξαγρυπνήσει ἢ τοῦ πονοῦσε τὸ δόντι κ.λπ. Ὁ Ἕλληνας ἢ θὰ τραβήξη μπροστὰ ἢ θὰ 

πανικοβληθῆ!  Οἱ  δειλοὶ  εἶναι  ἄχρηστο πράγμα.  Στὸν πόλεμο  τοὺς  δειλοὺς  δὲν  τοὺς 

θέλουν  καθόλου·  δὲν  τοὺς  ἔχουν  ἐμπιστοσύνη.  Δὲν  τοὺς παίρνουν  σὲ  ἐπίθεση  στὴν 

πρώτη γραμμή, γιὰ νὰ μὴ δημιουργήσουν προβλήματα. Ἕνας δειλὸς στρατιώτης, ἂν 

δὲν ξέρη τὸ στρατηγικὸ σχέδιο, μπορεῖ νὰ δημιουργήση τέτοιο πανικό, ποὺ νὰ διαλύση 

ὁλόκληρη μεραρχία. Ὁ φόβος μεγαλώνει καὶ τὴν φαντασία του καὶ μπορεῖ νὰ ἀρχίση 
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νὰ φωνάζη «νά, ἔρχονται, ἔφθασαν, σφάζουν, φύγετε! ὤ, ποῦ θὰ πᾶμε, τόσο στρατὸ 

ἔχουν  οἱ  ἐχθροί!  θὰ  μᾶς  φᾶνε!»,  ὁπότε  θὰ  κάνη  πολλὴ  ζημιά,  γιατὶ  εὔκολα 

ἐπηρεάζονται καὶ οἱ ἄλλοι. Ἕνας ὅμως ποὺ ἔχει παλληκαριά, ἂν δῆ τοὺς ἐχθρούς, θὰ 

πῆ «μυρμήγκια εἶναι αὐτά· δὲν εἶναι ἄνθρωποι!» καὶ τρέχουν μὲ θάρρος καὶ οἱ ἄλλοι! 

Γι᾿  αὐτὸ  στὸν  στρατὸ  λένε  καλύτερα  πέντε  γενναῖοι  νὰ  ἀντιμετωπίσουν  μιὰ 

κατάσταση μὲ ψυχραιμία παρὰ εἴκοσι δειλοί. 

 –  Γέροντα,  σὲ  ἕνα  σύνολο  σὲ  μιὰ  δύσκολη  κατάσταση  δὲν  εἶναι  τόσο  οἱ 

ἐξωτερικοὶ κίνδυνοι, ὅσο οἱ ἐσωτερικοί. 

 – Ναί, ἔτσι εἶναι. Καὶ τὸ Σούλι δὲν θὰ μποροῦσαν οἱ Τοῦρκοι νὰ τὸ πάρουν, ἂν 

δὲν  τὸ  πρόδιδε  ὁ  Πήλιος  Γούσης,  ποὺ  ἦταν  μέσα  ἀπὸ  τὸ  Σούλι.  Ἀπὸ  ἕνα  κρυφὸ 

μονοπάτι τοὺς ὁδήγησε. Βλέπεις, πέντε χωριουδάκια ἦταν μονοιασμένα, ἑνωμένα, καὶ 

τὰ  ἔβαζαν  μὲ  ὁλόκληρο  Ἀλῆ‐Πασᾶ,  ποὺ  εἶχε  τὴν  δύναμη  νὰ  τὰ  βάζη  μὲ  τὸν 

Σουλτάνο3. Τὸ Σούλι ἦταν δίπλα στὸν Ἀλῆ‐Πασᾶ καὶ ὅμως τὸν ἔφερναν σβούρα. Καὶ 

οἱ γυναῖκες πόσο δεμένες ἦταν μεταξύ τους καὶ τί παλληκαριὰ εἶχαν! Ἔπαιρναν καὶ 

αὐτὲς τὴν καραμπίνα! 

 

Πειθαρχία 

 

 –  Γέροντα,  ὅταν  κάπου  ὑπάρχη  συνήθως  ἀπειθαρχία,  μπορεῖ  νὰ  ὑπάρξη 

πειθαρχία σὲ μιὰ δύσκολη κατάσταση; 

 –  Ὅταν  γίνεται  λ.χ.  πυρκαγιά,  δὲν  κάνει  καθένας  ὅ,τι  τοῦ  κατεβαίνει. 

Περιμένουν ὅλοι νὰ πάρουν διαταγή. Αὐτὸς ποὺ ἔχει  τὴν εὐθύνη παρακολουθεῖ καὶ 

λέει τί πρέπει νὰ γίνη. Ἀλλιῶς μπορεῖ νὰ δημιουργήσουν πανικὸ καί, ἀντὶ νὰ σβήσουν 

τὴν  φωτιά,  νὰ  τὴν  δυναμώσουν.  Μιὰ  φορὰ  ἐπέστρεφα  στὸ  Ἅγιον  Ὄρος.  Ὅταν 

φθάσαμε  μεταξὺ  τῆς  Μονῆς  Βατοπαιδίου  καὶ  Παντοκράτορος,  ἄρχισε  νὰ  φυσάη 

βορειοανατολικὸς  ἄνεμος  καὶ  σηκώθηκε  φουρτούνα.  Ὁ  καραβοκύρης  πήγαινε  τὸ 

μοτὲρ  κόντρα  στὸ  κύμα,  γιατὶ  διαφορετικὰ  θὰ  βουλιάζαμε.  Ἕνας  Ἱερισσιώτης 

φοβητσιάρης, ποὺ δὲν ἤξερε οὔτε ἀπὸ καράβι οὔτε ἀπὸ θάλασσα – μουλάρια εἶχε –, 

ἔβαλε τὶς φωνές: «Τί κάνεις, θὰ μᾶς πνίξης! Δὲν βλέπετε; Στὴν Καβάλα θὰ μᾶς πάη!». 

Τότε ξεσηκώθηκαν καὶ ἄλλοι καὶ ἔπεσαν ἐπάνω στὸν καραβοκύρη. «Ἀφῆστε με, ἔλεγε 

ὁ  καημένος,  ξέρω  ἐγὼ  τὴν  δουλειά  μου».  Εὐτυχῶς  ἕνας  ἀπὸ  τοὺς  ἐπιβάτες  ἦταν 

ναυτικὸς  καὶ  τοὺς  καθησύχασε:  «Ἀφῆστε  τον,  ξέρει  αὐτός.  Κόβει  τὸ  κύμα  ἔτσι  ποὺ 

πάει».  Ἂν  δὲν  ἦταν  ἐκεῖνος,  θὰ  βούλιαζε  τὸ  μοτέρ,  γιατὶ  οἱ  ἄλλοι  δὲν  ἄφηναν  τὸν 

καραβοκύρη νὰ κάνη τὴν δουλειά του. Βλέπεις, ἕνας ἦταν φοβητσιάρης, δημιούργησε 

πανικό, ξεσηκώθηκαν ὅλοι μέσα στὸ πλοῖο καὶ θὰ τὸ βούλιαζαν. Ὕστερα, γιὰ τέτοιες 

περιπτώσεις  ὑπάρχει  πάντοτε  καὶ  ὁ  δεύτερος  μηχανικὸς  πού,  ἂν  ὁ  πρῶτος  εἶναι 

ζαλισμένος, θὰ πιάση ἐκεῖνος τὸ τιμόνι. 

Οἱ  Ἕλληνες  δὲν  πειθαρχοῦν  εὔκολα.  Οἱ  Ρωμαιοκαθολικοὶ  πιστεύουν  στὸ 

ἀλάθητο  τοῦ  πάπα.  Ἐμεῖς  πιστεύουμε  στὸν  λογισμό  μας  καὶ  ἔχουμε  ὅλοι  τό... 

ἀλάθητο! Γιατί λένε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἔχουν καλὴ πολιτική; Ἐπειδὴ λίγοι Τοῦρκοι εἶναι 

                                                 
3  (Τουρκικὰ  Sultan=ἡγεμών).  Τίτλος  ἀρχικὰ  τῶν  ἡγετῶν  τῆς  Ὀθωμανικῆς 

αὐτοκρατορίας καὶ ἐν συνεχείᾳ κάθε  μουσουλμανικῆς χώρας. 
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μυαλωμένοι  καὶ  οἱ  περισσότεροι  κοιμισμένοι·  γίνονται  λοιπὸν  ἀρχηγοὶ  οἱ  λίγοι  ποὺ 

εἶναι μυαλωμένοι καὶ οἱ ἄλλοι ὑπακούουν φυσιολογικά. Οἱ Ἕλληνες,  ἐπειδὴ σχεδὸν 

ὅλοι  ἔχουν  πολὺ  μυαλό,  θέλουν  ὅλοι  νὰ  κυβερνοῦν,  νὰ  διατάζουν,  καὶ  δύσκολα 

ὑποτάσσονται.  Καὶ  οἱ  Ἰταλοὶ  ἔλεγαν:  «Στοὺς  δέκα  Ἕλληνες  οἱ  πέντε  θέλουν  νὰ 

κάνουν κουμάντο»! 

Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι θέλουμε νὰ πᾶμε κάπου· μπορεῖ ἕνας νὰ ξέρη ἕνα μονοπάτι 

ποὺ  εἶναι  λίγο  συντομώτερο,  ὁ  ἄλλος  νὰ  ξέρη  ἕνα  ἄλλο  ἀπὸ  τὴν  ἄλλη  πλευρά,  ὁ 

ἄλλος κάποιο ἄλλο,  καὶ  νὰ ἀρχίση ὁ  ἕνας νὰ  ἐπιμένη «ὄχι,  νὰ πᾶμε ἀπὸ  ἐδῶ,  εἶναι 

καλύτερα», ὁ ἄλλος «ὄχι, νὰ πᾶμε ἀπὸ ἐκεῖ», καὶ τελικά, ἂν δὲν διατάζη ἕνας, μπορεῖ 

νὰ περάσουν ὧρες, μέρες, χωρὶς νὰ ξεκινήσουν καὶ νὰ βρίσκωνται στὸν ἴδιο τόπο. Ἂν 

ὅμως  διατάζη  κάποιος  καὶ  πῆ  «ἀπὸ  ᾿κεῖ  θὰ  πᾶμε»,  ἐπειδὴ  ξέρει  ἐκεῖνον  τὸν  δρόμο, 

ἔστω   καὶ ἂν εἶναι μακρύτερος, θὰ φθάσουν κάποτε. Ἂν φυσικὰ αὐτὸς ποὺ διατάζει 

ξέρη  τὸν  συντομώτερο  δρόμο,  αὐτὸ  εἶναι  τὸ  καλύτερο.  Ἀλλά,  ἔστω  καὶ  ἂν  ξέρη  τὸν 

μακρύτερο, πάλι θὰ φθάσουν μὲ τὴν διαταγή. 

 

Ὁ Θεὸς τὴν διάθεση βλέπει καὶ βοηθάει 

 

 –  Ἂν  τὰ  χρόνια  μας  ζητήσουν  κάτι  παραπάνω  καὶ  δὲν  ἔχης  πνευματικὴ 

κατάσταση ἀλλὰ μόνο διάθεση, θὰ  μπορέσης νὰ σταθῆς; 

 –  Πῶς  δὲν  θὰ  μπορέσης;  Ὁ  Θεὸς  τὴν  διάθεση  τοῦ  ἀνθρώπου  βλέπει  καὶ 

βοηθάει. Ὕστερα, συχνά, σὲ δύσκολες στιγμές, καὶ ἄνθρωποι ποὺ δὲν φαίνονται γιὰ 

παλληκάρια,  δείχνουν  μεγάλη  παλληκαριά.  Νά,  θυμᾶμαι,  στὸν  στρατὸ  ἦταν  ἕνας 

ὑπολοχαγὸς  ποὺ  ποτὲ  δὲν  εἶχε  δείξει  οὔτε  θυσία  οὔτε  παλληκαριά.  Μιὰ  φορὰ  ποὺ 

κινδυνεύαμε  νὰ  μᾶς  πιάσουν  οἱ  ἀντάρτες,  εἶχε  σταθῆ  σὲ  ἕνα  ἐξωκλήσι  καὶ  μὲ  ἕνα 

αὐτόματο τοὺς καθήλωσε, μέχρι νὰ ὀπισθοχωρήσουμε, καὶ σωθήκαμε. Στάθηκε ἐκεῖ 

καὶ  ἔρριχνε  μὲ  τὸ  πολυβόλο,  πάνω–κάτω,  ἀριστερὰ–δεξιά,  καὶ  δὲν  τοὺς  ἄφηνε  νὰ 

περάσουν. Στὸ  τέλος  ἔφυγε,  γιὰ νὰ μὴν  τὸν δοῦμε. Καὶ ὕστερα,  οὔτε κἂν  εἶπε «ἐγὼ 

τοὺς καθυστέρησα καὶ μπορέσατε νὰ σωθῆτε...», γιὰ νὰ καμαρώση κ.λπ. Λέγαμε ὅλοι 

«ἕνα αὐτόματο μᾶς ἔσωσε», ἔλεγε καὶ αὐτός: «Ἕνα αὐτόματο μᾶς ἔσωσε». Ἀφοῦ ὅλοι 

ἔλεγαν ἔτσι, ἔλεγε καὶ αὐτὸς τὰ ἴδια. Καὶ τελικὰ εἴδαμε ὅτι ὁ τάδε ἦταν στὴν μονάδα, ὁ 

τάδε  ἦταν,  ἐκεῖνος  μόνον  ἀπουσίαζε  καὶ  ἐξακριβώσαμε  ὅτι  αὐτὸς  ἦταν.  Ἂν  τὸν 

ἔπιαναν οἱ ἀντάρτες, ξέρεις τί θὰ τραβοῦσε; Θὰ ἔβγαζαν ὅλο τὸ ἄχτι τους ἐπάνω του· 

δὲν  θὰ  τοῦ  τὸ  χάριζαν.  Σοῦ  λέει:  «Ἐσὺ  μᾶς  ἔκανες  τόση  ζημιά·  ἔλα  ἐδῶ,  νὰ  σοῦ 

βγάλουμε  τὰ  νύχια  μὲ  τὴν  πένσα».  Κοσμικὸς  ἄνθρωπος  καὶ  νὰ  κάνη  τέτοια  θυσία! 

Θυσιάσθηκε,  γιατὶ  αὐτὸς  κινδύνευσε περισσότερο  ἀπὸ  ὅλους  μας.  Ἐσεῖς  βάζετε  τὸν 

ἑαυτό  σας  σὲ  τέτοια  θυσία;  Ἐκεῖνος  οὔτε  Πατερικὰ  διάβαζε  οὔτε  ἀπὸ  πνευματικὰ 

ἤξερε... Τὸν γνώριζα, εἶχε μιὰ ἁπλότητα, μιὰ τιμιότητα. Καὶ ἦταν ἄλλοι ποὺ ἔβρισκαν 

κανέναν  σκοτωμένο  ἀντάρτη,  τοῦ  ἔκοβαν  τὸ  κεφάλι  καὶ  τὸ  γύριζαν  στὸ  χωριὸ  καὶ 

ἔκαναν τὸν παλληκαρᾶ! Γιʹ αὐτὸ δὲν φθάνει νὰ ἔχη κανεὶς μόνον παλληκαριά, πρέπει 

νὰ ἔχη καὶ τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας, γιὰ νὰ ἔχη ἀντίκρισμα ἡ παλληκαριά. 

 

Νὰ ἀντιμετωπίζουμε πνευματικὰ τοὺς κινδύνους 
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Στὶς  κρίσιμες  στιγμὲς  χρειάζεται  πάντα  ἑτοιμότητα  καὶ  παλληκαριά.  Στὴν 

Κατοχὴ  οἱ  Ἰταλοὶ  ἔπαιρναν  πέντε‐ἕξι  ζῶα  καὶ  ἔρχονταν  στὸ  χωράφι  μας  καὶ  τὰ 

φόρτωναν πεπόνια. Μιὰ φορὰ τοὺς λέω: «Αὐτὰ τὰ πεπόνια  τὰ  ἔχουμε κρατήσει γιὰ 

σπόρο· ἐκεῖνα πάρτε τα». Σηκώνει τὸν βούρδουλα ὁ Ἰταλὸς καὶ μοῦ λέει: «Τὸ βλέπεις 

αὐτό;». Ἔπιασα καὶ ἐγὼ τὸν βούρδουλα καὶ τὸν κοίταζα... «Μπόνε!», τοῦ λέω. Δηλαδὴ 

«καλός!». Τάχα ὅτι μοῦ τὸ ἔδειξε νὰ τοῦ πῶ ἂν εἶναι ὄμορφος! Ἔσπασε ὁ θυμός του· 

γέλασε καὶ ἔφυγε! Θυμᾶμαι καὶ ἕνα περιστατικὸ τότε μὲ τὸν ἀνταρτοπόλεμο. Πῆγαν 

μιὰ φορὰ δύο στρατιῶτες σὲ ἕνα μποστάνι νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὸν νοικοκύρη νὰ φᾶνε 

κανένα  πεπόνι,  καμμιὰ  ντομάτα.  Ἄφησαν  τὰ  ντουφέκια  τους  στὴν  ἄκρη  καὶ 

προχώρησαν. Ὁ νοικοκύρης,  μόλις  τοὺς  εἶδε ἀπὸ μακριά,  πῆρε  τὸ  ντουφέκι  νὰ  τοὺς 

χτυπήση. Ἁρπάζει τότε ὁ ἕνας στρατιώτης μιὰ ντομάτα κόκκινη καὶ φωνάζει: «Ἄσʹ το 

τὸ  ὅπλο,  γιατὶ  θὰ σοῦ  τὴν φυσήξω  τὴν χειροβομβίδα!». Ἀφήνει  ἐκεῖνος  τὸ  ὅπλο καὶ 

σηκώνεται καὶ φεύγει! 

 – Τί ἑτοιμότητα καὶ παλληκαριά! 

 – Ἕνας ἄλλος  στρατιώτης  εἶχε  κρεμάσει  τὴν  κάπα  του  κάπου μακριὰ  σὲ μιὰ 

γκορτσιά4. Σὲ λίγο κατέβηκε ἕνας ἀντάρτης ἀπὸ τὸ βουνὸ καὶ θὰ τὸν ἔπιανε. «Ἀρχηγέ, 

τί νὰ τὸν κάνω αὐτόν;», φώναξε ἐκεῖνος γυρίζοντας πρὸς τὴν κάπα. Καὶ ὕστερα, σὰν 

νὰ τοῦ ἔκανε νόημα ὁ ἀρχηγός, εἶπε στὸν ἀντάρτη: «Φέρε τὸ ντουφέκι ἐδῶ!». Τοῦ τὸ 

ἅρπαξε καὶ τὸν ἀφόπλισε. 

 – Ἀρχηγός, Γέροντα, ἦταν ἡ κάπα; 

 – Ναί,  ἡ  κάπα!  Βλέπεις,  ἕνας  ἦταν,  μόνον  τὴν  κάπα  εἶχε,  καὶ  τὸν  ἄλλον  τὸν 

ἀφόπλισε! Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο εἶχε μαζέψει ἕνα σωρὸ ντουφέκια ἀπὸ τοὺς ἀντάρτες. 

Θέλει παλληκαριά! Θυμᾶμαι καὶ ἕναν Ρῶσο μοναχὸ στὸ Ἅγιον Ὄρος· ὅταν πῆγαν νὰ 

τὸν ληστέψουν  οἱ  κλέφτες,  τὴν στιγμὴ ποὺ ἀνέβαιναν στὸν  τοῖχο,  βγῆκε ἀπὸ πάνω 

καὶ φώναξε: «Τί θέλετε, μὲ τὸ ἑξάσφαιρο ἢ μὲ τὸ δωδεκάσφαιρο νὰ σᾶς χτυπήσω;». Τὸ 

ἔβαλαν ἐκεῖνοι στὰ πόδια. Ἕνας ἄλλος, ὅταν πῆγαν κλέφτες στὸ Κελλί του, πῆρε τὸ 

τηγάνι  καὶ  ἔκανε  πὼς  τηλεφωνοῦσε:  «Ναί,  κλέφτες  ἦρθαν  κ.λπ.!».  Νόμιζαν  ὅτι 

εἰδοποιεῖ καὶ ἔφυγαν. Κάποτε πάλι ἕνας πολὺ εὔσωμος, σὰν γίγαντας, ἅρπαξε ἕναν 

τσομπάνο ἀπὸ  τὸν  λαιμό,  γιὰ  νὰ  τὸν πνίξη. Ὁ  τσομπάνος,  ὁ  καημένος,  τέντωσε  τὰ 

μάτια του ἀπὸ τὸν φόβο, ὁπότε τοῦ λέει ἐκεῖνος: «Τί μὲ κοιτᾶς ἄγρια;». «Σκέφτομαι σὲ 

ποιά κορυφὴ νὰ σὲ πετάξω», τοῦ λέει ὁ τσομπάνος. Ὁ ἄλλος φοβήθηκε καὶ τὸν ἄφησε! 

Γι᾿  αὐτὸ  λέω  νὰ  μὴν  τὰ  χάνη  κανείς.  Νὰ  κρατάη  τὴν  ψυχραιμία  του  καὶ  νὰ 

δουλεύη τὸ μυαλό. Γιατί, ἂν δὲν δουλεύη τὸ μυαλό, καὶ μόνον ἀπὸ χαζομάρα μπορεῖ 

ἀκόμη καὶ νὰ προδώση. Ὁτιδήποτε συμβαίνει, πρέπει νὰ προσευχηθῆ, νὰ σκεφθῆ καὶ 

νὰ ἐνεργήση. Τὸ καλύτερο εἶναι νὰ προσπαθῆ μὲ πνευματικὸ τρόπο νὰ ἀντιμετωπίζη 

μιὰ  δύσκολη  κατάσταση.  Σήμερα  ὅμως  λείπουν  καὶ  οἱ  δυὸ  παλληκαριές·  οὔτε 

πνευματικὴ  παλληκαριὰ  ὑπάρχει,  ἡ  ὁποία  γεννιέται  ἀπὸ  τὴν  ἁγιότητα  καὶ  τὴν 

παρρησία στὸν Θεό, γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθῆ μιὰ δυσκολία μὲ πνευματικὸ τρόπο, οὔτε 

φυσικὴ παλληκαριὰ ὑπάρχει, ὥστε νὰ μὴ δειλιάση κανεὶς σὲ ἕναν κίνδυνο. Πρέπει νὰ 

ἔχη  κανεὶς  πολλὴ  ἁγιότητα,  γιὰ  νὰ  φρενάρη  ἕνα  μεγάλο  κακό,  ἀλλιῶς  ποῦ  νὰ 

στηριχθῆ; Μιὰ ψυχὴ σὲ  ἕνα μοναστήρι ἂν ἔχη πνευματικὴ παλληκαριά,  νὰ δῆς,  τὸν 

ἄλλον ποὺ  ἔρχεται  μὲ  κακὸ σκοπὸ θὰ  τὸν  καθηλώνη μὲ  τὸ  ἕνα πόδι μέσα ἀπὸ  τὴν 

                                                 
4 Ἄγρια ἀχλαδιά. 
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μάνδρα καὶ μὲ τὸ ἄλλο ἀπ᾿ ἔξω5! Θὰ τὸν χτυπάη στὸ κεφάλι μὲ πνευματικὸ τρόπο, μὲ 

τὸ  κομποσχοίνι,  μὲ  τὴν  εὐχή,  καὶ  ὄχι  μὲ  τὸ  πιστόλι.  Λίγη προσευχὴ  θὰ  κάνη,  καὶ  ὁ 

ἄλλος  θὰ  μένη  ἐκεῖ  ἔξω  ἀκίνητος!  Θὰ  μένη  γιά...  σκοπός!  Μιὰ  ψυχή,  ἂν  ἔχη 

πνευματικὴ κατάσταση, καὶ τὸ κακὸ θὰ φρενάρη καὶ τὸν κόσμο θὰ βοηθήση, καὶ γιὰ 

τὸ μοναστήρι θὰ εἶναι ἀσφάλεια. Οἱ Μυροφόρες δὲν ὑπολόγισαν τίποτε, γιατὶ εἶχαν 

πνευματικὴ  κατάσταση  καὶ  ἐμπιστεύθηκαν  στὸν  Χριστό.  Ἂν  δὲν  εἶχαν  πνευματικὴ 

κατάσταση, ποῦ θὰ ἐμπιστεύονταν, γιὰ νὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ ἔκαναν; 

Στὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ ὁ πιὸ δειλὸς μπορεῖ νὰ ἀποκτήση πολὺ ἀνδρισμό, ἂν 

ἐμπιστευθῆ  τὸν  ἑαυτό  του  στὸν  Χριστό,  στὴν  θεία  βοήθεια.  Μπορεῖ  νὰ  πάη  στὴν 

πρώτη γραμμὴ νὰ πολεμήση καὶ νὰ νικήση. Ἐνῶ οἱ καημένοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ θέλουν 

νὰ  κάνουν  τὸ  κακό,  καὶ  παλληκαριὰ  νὰ  ἔχουν,  φοβοῦνται,  διότι  αἰσθάνονται  τὴν 

ἐνοχή τους καὶ μόνο στὴν βαρβαρότητά τους στηρίζονται. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἔχει 

θεϊκὲς  δυνάμεις,  ἔχει  καὶ  τὸ  δίκαιο  μὲ  τὸ  μέρος  του.  Βλέπεις,  ἕνα  κουταβάκι  κάνει 

«γὰβ‐γὰβ»  καὶ  φεύγει  ὁ  λύκος,  γιατὶ  αἰσθάνεται  ἐνοχή.  Οἰκονόμησε  ὁ  Θεὸς  καὶ  ὁ 

λύκος  νὰ  φοβᾶται  ἀπὸ  ἕνα  κουταβάκι,  γιατὶ  αὐτὸ  ἔχει  δικαιώματα  στὸ  σπίτι  τοῦ 

νοικοκύρη  του,  –  πόσο  μᾶλλον  ὁ  ἄνθρωπος  ποὺ  πάει  νὰ  κάνη  κακὸ  μπροστὰ  στὸν 

ἄνθρωπο  ποὺ  ἔχει  Χριστὸ  μέσα!  Γιʹ  αὐτὸ  μόνον  τὸν  Θεὸ  νὰ  φοβώμαστε,  ὄχι  τοὺς 

ἀνθρώπους,  ὅσο  κακοὶ  καὶ  νὰ  εἶναι. Ὁ φόβος  τοῦ Θεοῦ  καὶ  τὸν πιὸ  δειλὸ  τὸν  κάνει 

παλληκάρι. Ὅσο ἑνώνεται κανεὶς μὲ τὸν Θεό, τόσο δὲν φοβᾶται τίποτε. 

 

Ὁ  Θεὸς  θὰ  βοηθήση  στὶς  δυσκολίες.  Ἀλλὰ  γιὰ  νὰ  δώση  ὁ  Θεὸς  τὴν  θεϊκὴ 

δύναμη, πρέπει καὶ ὁ ἄνθρωπος νὰ δώση αὐτὸ τὸ λίγο ποὺ μπορεῖ. 

 
5 Βλ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης, Θεσσαλονίκη 1987, 

σ. 92‐93. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ‐ Τὸ μαρτύριο γιὰ τὸν πιστὸ εἶναι πανηγύρι 

 

Πρέπει νὰ πέσουν μερικοί, γιὰ νὰ σωθῆ ἡ κατάσταση 

 

Δύσκολα χρόνια!... Θὰ περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τί θὰ πῆ τράνταγμα; Ἂν 

δὲν ἔχετε λίγη κατάσταση πνευματική, δὲν θὰ ἀντέξετε. Θεὸς φυλάξοι, θὰ φθάσουμε 

νὰ  ἔχουμε  ἀκόμη  καὶ  ἄρνηση  πίστεως.  Κοιτάξτε  νὰ  ἀδελφωθῆτε,  νὰ  ζήσετε 

πνευματικά,  νὰ  γαντζωθῆτε  στὸν  Χριστό.  Ἂν  γαντζωθῆτε  στὸν  Χριστό,  δὲν  θὰ 

φοβᾶστε οὔτε διαβόλους οὔτε μαρτύρια. Οἱ ἄνθρωποι στὸν κόσμο ἔχουν ἀπὸ πολλὲς 

πλευρὲς  στριμώγματα,  φόβους.  Ἀλλά,  ὅταν  κανεὶς  εἶναι  κοντὰ  στὸν  Χριστό,  τί  νὰ 

φοβηθῆ;  Θυμᾶστε  τὸν  Ἅγιο  Κήρυκο1;  Τριῶν  χρονῶν  ἦταν  καί,  ὅταν  πῆγε  νὰ  τόν... 

κατηχήση ὁ  τύραννος,  τοῦ  ἔδωσε μιὰ  κλωτσιά.  Διαβάστε Συναξάρια.  Τὰ Συναξάρια 

πολὺ  βοηθοῦν,  γιατὶ  συνδέεται  κανεὶς  μὲ  τοὺς  Ἁγίους  καὶ  φουντώνει  μέσα  του  ἡ 

εὐλάβεια καὶ ἡ διάθεση γιὰ θυσία. 

Αὐτὴ  ἡ  ζωὴ  δὲν  εἶναι  γιὰ  βόλεμα.  Θὰ  πεθάνουμε  ποὺ  θὰ  πεθάνουμε, 

τοὐλάχιστον νὰ πεθάνουμε σωστά! Μιὰ ποὺ δὲν κάνουμε τίποτε ἄλλο, ἂν μᾶς ἀξιώση 

ὁ  Θεὸς  γιὰ  ἕνα  μαρτύριο,  καλὰ  δὲν  θὰ  εἶναι;  Μιὰ  μέρα  ἦρθε  στὸ  Καλύβι  ἕνας 

βουρδουνάρης2 μὲ κλάματα καὶ μοῦ εἶπε: «Μὴ μείνης μόνος σου ἀπόψε. Σκέφτονται 

νὰ σὲ σκοτώσουν». «Ποιοί;», τοῦ λέω. «Εἶναι πέντε‐ἕξι», μοῦ λέει. Συνόδευε πέντε‐ἕξι 

ἀθέους.  Ποιός  ξέρει  τί  προγράμματα  εἶχαν  γιὰ  τὸ  Ἅγιον  Ὄρος.  Τὸν  πέρασαν  γιὰ 

χαζούλη καὶ μιλοῦσαν μπροστά του. Μόλις τ᾿ ἄκουσε ἐκεῖνος, ἦρθε καὶ μοῦ τὸ εἶπε. Τὸ 

βράδυ, ὅταν ξάπλωσα, ἄκουσα κουδουνάκι ἀπὸ σκυλί. Κοιτάω ἀπὸ τὸ παράθυρο καὶ 

βλέπω τρία παλληκάρια. «Ἄνοιξε, ρὲ Παπποῦ», φωνάζουν. «Ἔ, παλληκάρια, τί θέλετε 

τέτοια ὥρα καὶ γυρίζετε; Δὲν ἔχετε μυαλό; Θὰ σᾶς πάρουν γιὰ ὕποπτους,  τοὺς λέω. 

Τοὺς  ἄλλους  τοὺς  ἔβαλαν  φυλακή.  Ὄρεξη  γιὰ  κουβέντες  δὲν  ἔχω».  «Νὰ  ᾿ρθοῦμε 

αὔριο;  τί ὥρα;». «Ἐσεῖς  ἐλᾶτε αὔριο  ὅ,τι ὥρα θέλετε  κι  ἐγώ,  ἂν μπορῶ,  θὰ  σᾶς  δῶ». 

Τοὺς ἔδιωξα. Βλέπω ὅτι τὸ φῶς τοῦ φακοῦ δὲν συνέχισε. Εἶχαν σταματήσει πιὸ πάνω. 

Σηκώθηκα,  ντύθηκα,  ἔβαλα  τὸ σχῆμα μου καὶ  τοὺς περίμενα·  εἶχα μιὰ  εἰρήνη μέσα 

μου! Τὴν ἄλλη μέρα ἦρθαν τρεῖς τριάδες, ἀλλὰ δὲν ἦταν κανεὶς ἀπὸ ἐκείνους. Φυσικὰ 

σὲ  μένα  ξέρουν  ὅτι  χρήματα  δὲν  θὰ  βροῦν  νὰ  πάρουν,  γιατὶ  δὲν  ἔχω.  Μόνο  γιὰ 

πνευματικὰ θέματα τὰ βάζουν μαζί μου. 

Μιὰ ἄλλη φορὰ ἦρθε ἕνας στὸ Καλύβι ποὺ ἦταν σωματώδης σὰν γορίλλας καὶ 

κάθησε σὲ μιὰ ἄκρη. Ἐκείνη τὴν ὥρα ἔλεγα σὲ μιὰ παρέα: «Βρέ, μόνο γιὰ παρελάσεις 

εἶστε, ὄχι γιὰ μάχες. Θυσιάσθηκε ὁ Χριστός. Ἔχουμε Ὀρθοδοξία. Μαρτύρησαν Ἅγιοι 

ποὺ μᾶς βοηθοῦν ἀκόμη. Ἂν δὲν εἶχαν πέσει αὐτοί, ποιός ξέρει τί θὰ ἤμασταν». Ὅλα 

αὐτὰ  τὸν  εἶχαν  ἐξοργίσει.  Ἐρχόταν,  ἔφευγε  ὁ  κόσμος,  αὐτὸς  καθόταν  ἐκεῖ·  εἶχε  τὸν 

σκοπό του. Ἦταν ἕνα κρύο πράγμα. Τελικὰ ἔφυγαν καὶ οἱ τελευταῖοι. «Νύχτωσε, τοῦ 

λέω,  ἄντε,  ποῦ  θὰ  πᾶς;».  «Δὲν  μὲ  ἀπασχολεῖ  τὸ  θέμα»,  μοῦ  λέει.  «Μὲ  ἀπασχολεῖ 

ἐμένα, τοῦ λέω, ἄντε νὰ πᾶς». Ὁρμάει τότε ἐπάνω μου καὶ μὲ ἁρπάζει ἀπὸ τὸν λαιμό. 

«Ἔ, βρὲ σύ, μὲ τοὺς θεούς σου», μοῦ λέει. Ὅταν ἄκουσα νὰ μοῦ λέη «τοὺς θεούς σου», 

ἔνιωσα  σὰν  νὰ  ἔβρισε  τὸν  Θεό.  Τί,  εἰδωλολάτρης  εἶμαι  ἐγώ;  «Ποιούς  θεούς,  βρὲ 

                                                 
1 Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στὶς 15 Ἰουλίου. 
2  Ἀπὸ  τὴν  λατινικὴ  λέξη  burdo  ‐onis  (ἡμίονος,  νεαρὸ  μουλάρι),  ὁ  σταυλάρχης  καὶ 

εἰδικώτερα ὁ φύλακας τῶν ἡμιόνων. 
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ἀθεόφοβε; τοῦ λέω. Ἐγὼ ἕναν Τριαδικὸ Θεὸ λατρεύω. Ἄντε φύγε ἀπὸ ᾿δῶ!» Τοῦ ἔδωσα 

μιὰ  σπρωξιά,  σωριάστηκε  κάτω  καὶ  μαζεύτηκε  κουβάρι.  Πῶς  βγῆκε  ἔξω  ἀπὸ  τὴν 

πόρτα  καὶ  ἐγὼ  δὲν  κατάλαβα.  «Ἂν  μὲ  κρεμάσουν  ἀνάποδα,  σκέφθηκα,  γιὰ  νὰ  μὲ 

βασανίσουν,  θὰ  πάη  ἡ  κήλη3  στὴν  θέση  της»!  Αὐτὸς  εἶχε  καθήσει  στὸ  τέλος,  γιατί, 

φαίνεται, ἤθελε νὰ μὲ ξεκάνη, ἀφοῦ μ᾿ ἅρπαξε ἀπὸ τὸν λαιμὸ νὰ μὲ πνίξη. 

 

Ὅποιος ἀποφασίση τὸν θάνατο δὲν φοβᾶται τίποτε 

 

Σήμερα,  γιὰ  νὰ  μπορέση  ὁ  ἄνθρωπος  νὰ  ἀντιμετωπίση  τὶς  δυσκολίες  ποὺ 

συναντᾶ,  πρέπει  νὰ  ἔχη  μέσα  του  τὸν  Χριστό,  ἀπὸ  τὸν  ὁποῖο  θὰ  παίρνη  θεία 

παρηγοριά,  γιὰ  νὰ  ἔχη  κάποια αὐταπάρνηση.  Ἀλλιῶς  σὲ  μιὰ  δύσκολη  στιγμὴ  τί  θὰ 

γίνη;  Διάβασα  κάπου  ὅτι  ὁ  Ἀβδοὺλ‐Πασᾶς4  εἶχε  πάρει  πεντακόσιους  νέους  ἀπὸ  τὸ 

Ἅγιον  Ὄρος.  Ἄλλοι  ἀπὸ  αὐτοὺς  ἦταν  δόκιμοι  καὶ  ἄλλοι  εἶχαν  πάει  ἐκεῖ,  γιὰ  νὰ 

κρυφτοῦν.  Τότε φαίνεται  μὲ  τὴν Ἐπανάσταση  κατέφευγαν  στὸ Ἅγιον Ὄρος,  γιὰ  νὰ 

γλυτώσουν,  ἐπειδὴ  οἱ  Τοῦρκοι  μάζευαν  νέα  παιδιά,  νὰ  τὰ  κάνουν  Γενίτσαρους.  Ὁ 

Ἀβδοὺλ‐Πασᾶς τοὺς νέους ποὺ ἔπαιρνε, ἂν δὲν ἀρνιόνταν τὸν Χριστό, τοὺς κρεμοῦσε 

στὸν Πύργο,  στὴν Οὐρανούπολη.  Ἀπὸ  τόσους  ποὺ  πῆρε  ἀπὸ  τὸ  Ἅγιον Ὄρος  μόνον 

πέντε  μαρτύρησαν,  ἐνῶ  οἱ  ἄλλοι  ἀρνήθηκαν  τὸν  Χριστὸ  καὶ  ἔγιναν  Γενίτσαροι. 

Χρειάζεται παλληκαριά· δὲν εἶναι παῖξε‐γέλασε. Ἂν ἔχη κανεὶς κακομοιριά, φιλαυτία, 

δὲν ἔχει θεϊκὴ δύναμη μέσα του, καὶ τότε πῶς νὰ ἀντιμετωπίση μιὰ τέτοια δυσκολία; 

Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση αὐτὸ ποὺ μοῦ εἶπε ἕνας ἐπίσκοπος ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο. 

Τοῦ εἶχα πεῖ: «Μὰ τί κατάσταση εἶναι αὐτή; Ἀπὸ τὴν μιὰ ὁ Οἰκουμενισμός, ἀπὸ τὴν 

ἄλλη ὁ Σιωνισμός,  ὁ σατανισμός!... Σὲ λίγο θὰ προσκυνοῦμε  τὸν διάβολο μὲ  τὰ δυὸ 

κέρατα ἀντὶ γιὰ τὸν δικέφαλο ἀετό». «Σήμερα, μοῦ λέει, δύσκολα βρίσκεις ἐπισκόπους 

σὰν τὸν ἐπίσκοπο Καισαρείας Παΐσιο τὸν Β´5». Ὁ Παΐσιος ὁ Β´ τί ἔκανε; Πήγαινε στὸν 

Σουλτάνο  γιὰ  τὰ  αἰτήματά  του  μὲ  ἕνα  σχοινὶ  δεμένο  στὴν  μέση,  ἀποφασισμένος 

δηλαδὴ  νὰ  τὸν  κρεμάσουν  οἱ  Τοῦρκοι.  Σὰν  νὰ  ἔλεγε  στὸν  Σουλτάνο:  «Μὴν ψάχνης 

σχοινὶ  καὶ χασομερᾶς· ἅμα θέλης νὰ μὲ κρεμάσης,  ἕτοιμο  τὸ  ἔχω τὸ σχοινί».  Γιὰ  τὰ 

δύσκολα  θέματα  αὐτὸν  ἔστελναν  στὸν  Σουλτάνο.  Πολλὲς  φορὲς  γλύτωσε  τὸ 

Πατριαρχεῖο σὲ δύσκολες περιστάσεις. Στὰ γεράματά του τὸν ἔβαζαν ἐπάνω σὲ ἕνα 

ἄλογο, μέσα σὲ ἕνα κοφίνι, ἔβαζαν καὶ ἕνα ἄλλο κοφίνι μὲ βάρος ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ 

καὶ  τὸν  πήγαιναν  στὴν  Πόλη.  Μιὰ  φορὰ  οἱ  Τοῦρκοι  εἶχαν  βγάλει  ἕνα  φιρμάνι  νὰ 

ἐπιστρατεύωνται οἱ Ἕλληνες στὸν τουρκικὸ στρατό. Οἱ Χριστιανοὶ δυσκολεύονταν νὰ 

ὑπηρετοῦν μαζὶ μὲ τοὺς Τούρκους, γιατὶ δὲν μποροῦσαν νὰ ἐκτελοῦν τὰ θρησκευτικά 

τους  καθήκοντα.  Οἱ  Ρῶσοι  ἐν  τῷ  μεταξὺ  εἶχαν  πεῖ  τότε  στοὺς  Τούρκους  νὰ  μὴν 

ἐμποδίζουν  τοὺς  Ἕλληνες  νὰ  τηροῦν  τὰ  χριστιανικά  τους  καθήκοντα.  Κάλεσε  ὁ 

Πατριάρχης τὸν Παΐσιο καὶ τὸν ἔστειλε στὸν Σουλτάνο. Παρουσιάσθηκε τότε ἐκεῖνος 

                                                 
3 Τὸ περιστατικὸ ἔγινε τὸ 1987, ὅταν ὁ Γέροντας ὑπέφερε ἀπὸ κήλη. 
4 Ὁ Μεχμὲτ Ἀμὶν Ἀβδουλὰχ Πασᾶς ἦταν διοικητὴς τῆς Θεσσαλονίκης τὰ ἔτη 1821‐1823. 
5  Μητροπολίτης  Καισαρείας,  γεννήθηκε  στὰ  Φάρασα  τῆς  Καππαδοκίας  τὸ  1777. 

Σπούδασε  στὴν  Ἱερατικὴ  Σχολὴ  τῶν  Φλαβιανῶν  τοῦ  Τιμίου  Προφήτου  Προδρόμου  καὶ 

ἀργότερα  στὴν  Κωνσταντινούπολη,  ὅπου  χειροτονήθηκε  διάκονος  καὶ  ἱερέας.  Τὸ  1832 

χειροτονήθηκε  Μητροπολίτης  Καισαρείας  καὶ  ἀγωνίσθηκε  θαρραλέα  γιὰ  τὴν  διάσωση  τοῦ 

Ἑλληνισμοῦ τῆς ἐπαρχίας του. 
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στὸν  Σουλτάνο  πάλι  μὲ  ἕνα  σχοινὶ  δεμένο  στὴν  μέση.  Τοῦ  λέει  ὁ  Σουλτάνος:  «Οἱ 

Ἕλληνες πρέπει νὰ ἐπιστρατεύωνται, γιὰ νὰ ὑπηρετοῦν τὴν πατρίδα». Τότε ὁ Παΐσιος 

τοῦ λέει: «Ναί, κι ἐγὼ συμφωνῶ νὰ ἐπιστρατεύωνται οἱ Ἕλληνες, γιατὶ αὐτὰ τὰ μέρη 

εἶναι  ἀπὸ  παλιὰ  τῶν  γκιαούρηδων.  Ἐπειδὴ  ὅμως  ἔχουμε  διαφορετικὴ  θρησκεία, 

πρέπει  νὰ  ἔχουν  ξεχωριστὸ  στρατόπεδο,  νὰ  εἶναι  χωριστὸς  στρατὸς  καὶ  νὰ  ἔχουν 

δικούς τους ἀξιωματικοὺς κ.λπ., γιὰ νὰ ἐκτελοῦν καὶ τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα. 

Δὲν μποροῦν νὰ κάνουν μαζὶ μʹ ἐσᾶς προσευχή· ἐσεῖς νὰ ἔχετε ραμαζάνι6 καὶ ʹμεῖς τὰ 

Φῶτα»!  Σκέφθηκε  ὁ  Σουλτάνος:  «Νὰ  ὁπλισθοῦν  οἱ  Χριστιανοί;  Εἶναι  ἐπικίνδυνο». 

«Ὄχι,  ὄχι,  καλύτερα  νὰ  μὴν  ἐπιστρατεύωνται»,  τοῦ  ἀπαντάει.  Μιὰ  ἄλλη  φορὰ  οἱ 

Ἀρμένιοι ζήτησαν ἀπὸ τὸν Σουλτάνο νὰ τοὺς δώση τὸ Μπαλουκλῆ καὶ κατάφεραν νὰ 

πάρουν τὴν ἔγκρισή του. Μετὰ πῆγε ὁ Παΐσιος στὸν Σουλτάνο νὰ συζητήση αὐτὸ τὸ 

θέμα. «Τὸ Μπαλουκλῆ,  τοῦ  λέει  ὁ Σουλτάνος,  εἶναι περιουσία  τῶν παππούδων  τῶν 

Ἀρμενίων καὶ πρέπει νὰ τὸ πάρουν οἱ Ἀρμένιοι». «Ναί, τοῦ λέει ὁ Παΐσιος, πρέπει νὰ 

τὸ πάρουν,  γιατί,  ὅταν  γνωρίζουμε  ὅτι  ἕνας  τόπος  εἶναι  περιουσία  τῶν παππούδων 

μας, πρέπει νὰ τὸν παίρνουμε. Δῶστε μου ἕνα ἔγγραφο νὰ ὑπογράψω καὶ ἐγὼ γιὰ τὸ 

Μπαλουκλῆ, γιατὶ ἦρθα ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου». Ὑπέγραψε καὶ αὐτός. 

Ὕστερα βγάζει ἕνα φλουρὶ κωνσταντινάτο7 καὶ λέει: «Νὰ πάρουν λοιπὸν οἱ Ἀρμένιοι 

τὸ Μπαλουκλῆ, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς πρέπει νὰ πάρουμε τὴν Ἁγια‐Σοφιά, γιατὶ εἶναι δική 

μας·  εἶναι  τῶν  παππούδων  μας  καὶ  πρέπει  νὰ  μᾶς  τὴν  δώσετε»,  καὶ  δείχνει  τὸ 

κωνσταντινάτο  φλουρί!  Εἶχε  πάρει  μαζί  του  καὶ  ἕναν  ἀπὸ  τοὺς  ἀξιωματούχους 

Ρώσους  ποὺ  εἶχαν  ἔρθει  τότε  στὴν  Πόλη  μὲ  ἕνα  καράβι,  γιὰ  νὰ  ἔχη  καὶ  μάρτυρα. 

Ὁπότε  ὁ Σουλτάνος  βρέθηκε  σὲ  δύσκολη θέση  καὶ  ἀνακάλεσε  τὴν ἀπόφαση  γιὰ  τὸ 

Μπαλουκλῆ. «Ὄχι, ὄχι, εἶναι δικό σας τὸ Μπαλουκλῆ», τοῦ εἶπε ὁ Σουλτάνος. Γιατὶ ἢ 

ἔπρεπε  νὰ ἀνακαλέση  τὴν ἀπόφαση  γιὰ  τὸ Μπαλουκλῆ  ἢ  νὰ  δώση  στοὺς Ἕλληνες 

τὴν Ἁγια‐Σοφιά. Βλέπετε πῶς τοὺς ἔφερνε σβούρα; Κι αὐτό, γιατὶ εἶχε ἀποφασίσει τὸν 

θάνατο.  Ἂν  δὲν  ἀποφασίση  κανεὶς  τὸν  θάνατο,  τίποτε  δὲν  γίνεται.  Ὅλα  ἀπὸ  ᾿κεῖ 

ξεκινοῦν. 

 

Ἡ ἄρνηση πίστεως μὲ μαρτύριο ἐξιλεωνόταν 

 

Σήμερα  οἱ  πιὸ  πολλοὶ  θέλουν  νὰ  βγάζουν  οἱ  ἄλλοι  τὸ  φίδι  ἀπὸ  τὴν  τρύπα. 

Ἐντάξει,  δὲν  τὸ  βγάζουν αὐτοί,  ἀλλὰ  τοὐλάχιστον ἂς ποῦν  «προσέξτε·  μήπως  εἶναι 

κανένα  φίδι  ἐκεῖ  πέρα;»,  ὥστε  νὰ  προβληματισθῆ  ὁ  ἄλλος.  Ὅμως  οὔτε  αὐτὸ  τὸ 

κάνουν.  Ἂν  ἤμασταν  ἐμεῖς  στὰ  χρόνια  τῶν  Μαρτύρων,  μὲ  τὸν  ὀρθολογισμὸ  ποὺ 

ἔχουμε, θὰ λέγαμε: «Τὸν Θεὸ Τὸν ἀρνοῦμαι ἀπ᾿ ἔξω – ὄχι ἀπὸ μέσα μου –, γιατὶ ἔτσι 

θὰ μοῦ δώσουν  τὴν τάδε θέση καὶ θὰ βοηθάω καὶ κανέναν φτωχό».  Τότε λιβάνι νὰ 

ἔρριχναν  στὴν  φωτιὰ  τῶν  εἰδώλων,  ἡ  Ἐκκλησία  δὲν  τοὺς  κοινωνοῦσε·  ἦταν  μετὰ 

                                                 
6 Λέξη τουρκική. Ὁ ἔνατος μήνας τοῦ Μουσουλμανικοῦ ἡμερολογιακοῦ ἔτους, κατὰ τὸν 

ὁποῖο  τηρεῖται  ἀπὸ  τοὺς  πιστοὺς  τοῦ  Ἰσλὰμ  αὐστηρότατη  νηστεία  (πλήρης  ἀποχὴ  ἀπὸ 

φαγητό, ποτό,  κάπνισμα κ.λπ.) ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι  τὸ βράδυ κάθε ἡμέρας. Οἱ ἀπαγορεύσεις 

δὲν ἰσχύουν ἀπὸ τὴν δύση μέχρι τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου. 
7  Χρυσὸ  νόμισμα  ποὺ  παρίστανε  τὸν  Ἅγιο  Κωνσταντῖνο  καὶ  τὴν  Ἁγία  Ἑλένη  καὶ  τὸ 

φοροῦσαν ὡς κόσμημα ἢ ὡς φυλαχτό. 
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«προσκλαίοντες»8.  Αὐτοὶ  ποὺ  ἀρνιόνταν  τὸν  Χριστό,  ἔπρεπε  μὲ  μαρτύριο  νὰ 

ἐξιλεωθοῦν. Ἤ, στὴν ἐποχὴ τῆς Εἰκονομαχίας, τοὺς ἔλεγαν νὰ κάψουν ἢ νὰ πετάξουν 

τὶς εἰκόνες, καὶ αὐτοὶ προτιμοῦσαν νὰ μαρτυρήσουν παρὰ νὰ τὶς πετάξουν. Ἐμεῖς, ἂν 

μᾶς  ἔλεγαν  νὰ  πετάξουμε  μιὰ  εἰκόνα,  θὰ  λέγαμε:  «Ἂς  τὴν  πετάξω  αὐτή·  εἶναι  τῆς 

Ἀναγεννήσεως. Θὰ κάνω ἀργότερα μιὰ βυζαντινή». 

 –  Γέροντα,  τοὺς  Κρυπτοχριστιανοὺς  πῶς  τοὺς  δέχεται  ἡ  Ἐκκλησία;  Δὲν 

ἀρνήθηκαν τὸν Χριστό; 

 – Ὅπου ὑπάρχουν πραγματικοὶ Κρυπτοχριστιανοί, αὐτοὶ δὲν ἐξωμότησαν. Ἀπὸ 

τὰ εἴκοσι ἑπτὰ χωριὰ λ.χ. ποὺ ἀνῆκαν στὴν ἐπαρχία τῶν Φαράσων τῆς Καππαδοκίας, 

ὅταν  τὰ  ἔκαψαν  οἱ  Τοῦρκοι,  μερικοὶ  ἔφυγαν  καὶ  πῆγαν  σὲ  μακρινὰ  μέρη.  Ἐκεῖ  δὲν 

ἤξεραν  οἱ  ἄλλοι  ὅτι  εἶναι  Χριστιανοί·  νόμιζαν  ὅτι  εἶναι  Μουσουλμάνοι.  Οὔτε 

παρουσιάσθηκε  καμμιὰ  περίπτωση  νὰ  ρωτήσουν  κάποιον  ἀπὸ  αὐτοὺς  «εἶσαι 

Χριστιανός;», γιὰ νὰ πῆ «ναί,  εἶμαι Χριστιανὸς» ἢ «ὄχι,  εἶμαι Μουσουλμάνος». Αὐτοὶ 

εἶναι οἱ Κρυπτοχριστιανοί. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ὅμως ποὺ θὰ πιάσουν ἕναν καὶ τοῦ ποῦν 

«μάθαμε  ὅτι  εἶσαι Χριστιανός»,  αὐτὸς  θὰ πῆ  «ναί,  εἶμαι  Χριστιανός»,  δὲν  θὰ πῆ  ὅτι 

εἶναι Μουσουλμάνος. Καὶ στοὺς πρώτους χριστιανικοὺς χρόνους ὑπῆρχαν Χριστιανοὶ 

ποὺ  βαπτίζονταν  κρυφὰ  καὶ  οἱ  ἄλλοι  εἶχαν  τὴν  ἐντύπωση  ὅτι  δὲν  ἦταν  Χριστιανοί. 

Ὅταν  ὅμως  χρειαζόταν,  ὁμολογοῦσαν. Ὁ Ἅγιος  Σεβαστιανὸς    λ.χ.  ἦταν  στρατηγός, 

εἶχε βαπτισθῆ Χριστιανὸς καὶ νόμιζαν ὅτι εἶναι εἰδωλολάτρης, ἐνῶ ἦταν Χριστιανός. 

Κρυφὰ  βοηθοῦσε  πολὺ  θετικὰ  τοὺς  Χριστιανούς.  Ὅταν  ὅμως  κατάλαβαν  ὅτι  εἶναι 

Χριστιανός, ὁμολόγησε καὶ μαρτύρησε. 

Σὲ  ἕνα  τουρκικὸ  χωριὸ  ἦταν  πολλοὶ  Κρυπτοχριστιανοί,  καὶ  ὁ  πρόεδρος  ἦταν 

παπᾶς.  Παπα‐Γιώργη  τὸν  ἔλεγαν,  Χασὰν  τὸν  φώναζαν.  Κάποτε  πῆγαν  καὶ  τὸν 

εἰδοποίησαν ὅτι στὸ τάδε μέρος, σὲ μιὰ κατακόμβη, εἶναι κρυμμένοι Χριστιανοί. «Θὰ 

πάω  νὰ  δῶ,  τοὺς  εἶπε·  μὴν  ἀνησυχῆτε».  Παίρνει  τοὺς  ἀνθρώπους  του,  πηγαίνει  καὶ 

βρίσκει  ἐκεῖ  τοὺς  Χριστιανοὺς  ὅλους  μαζεμένους.  Προχωράει  στὴν  Ὡραία  Πύλη, 

ξεκρεμάει τὸ πετραχήλι, τὸ φοράει καὶ τοὺς ἔκανε καὶ Ἑσπερινό! Τοὺς εἶπε μετὰ «νὰ 

λάβετε μέτρα» καὶ στοὺς ἄλλους εἶπε: «Δὲν ἦταν τίποτε· διαδόσεις εἶναι». Αὐτοὶ δὲν 

εἶναι  ἐξωμότες.  Ἀπὸ  τὴν  στιγμὴ  ὅμως  ποὺ  ὑποψιασθοῦν  κάποιον  καὶ  τοῦ  ποῦν  «ἔ, 

ἐσένα  σὲ  εἴδαμε  ὅτι  ἔκανες  σταυρό,  εἶσαι  Χριστιανὸς»  καὶ  πῆ  «ὄχι,  εἶμαι 

Μουσουλμάνος», τότε ἀρνεῖται. 

 

Μαρτύριο καὶ ταπείνωση 

 

Αὐτὸς ποὺ θὰ ἀξιωθῆ νὰ μαρτυρήση, πρέπει νὰ ἔχη πολλὴ ταπείνωση καὶ νὰ 

ἀγαπάη  πολὺ  τὸν  Χριστό.  Ἂν  προχωρήση  ἐγωιστικὰ  στὸ  μαρτύριο,  θὰ  τὸν 

ἐγκαταλείψη ἡ Χάρις. Θυμᾶσθε, ὁ Σαπρίκιος9 ποὺ ἔφθασε μέχρι τὸ μαρτύριο καὶ ὅμως 

ἀρνήθηκε  τὸν Χριστό; «Γιατί  μὲ φέρατε  ἐδῶ;»,  εἶπε  στοὺς  δημίους. «Καλά,  δὲν  εἶσαι 

Χριστιανός;»,  τοῦ  λένε.  «Ὄχι»,  ἀπαντᾶ.  Καὶ  ἦταν  ἱερέας!  Μοῦ  λέει  ὁ  λογισμὸς  ὅτι 

                                                 
8  Οἱ  «προσκλαίοντες»  ἔμεναν  στὰ  προπύλαια  τοῦ  Ναοῦ,  ἔξω  ἀπὸ  τὸν  νάρθηκα,  καὶ 

παρακολουθοῦσαν  τοὺς  πιστοὺς  ποὺ  εἰσέρχονταν  νὰ  δέωνται  γι᾿  αὐτοὺς  στὸν  Κύριο  (Βλ. 

Πηδάλιον, κανὼν ΙΓ’). 
9 Βλ. Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἔκδ. 

Ὀρθοδόξου Κυψέλης, Θεσσαλονίκη 1982, τόμος Γ´, σ. 239‐241. 
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πήγαινε νὰ μαρτυρήση ἐγωιστικὰ καὶ ὄχι ταπεινά· δὲν πήγαινε στὸ μαρτύριο γιὰ τὴν 

πίστη του, γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, γιʹ αὐτὸ τὸν ἐγκατέλειψε ἡ Χάρις. Γιατί, ὅταν 

κινῆται  κανεὶς  ἐγωιστικά,  δὲν  δέχεται  τὴν Χάρη  τοῦ Θεοῦ  καὶ  ἑπόμενο  εἶναι  σὲ μιὰ 

δυσκολία νὰ ἀρνηθῆ τὸν Χριστό. 

 – Γέροντα, πολλὲς φορὲς λέμε ὅτι σὲ δύσκολες ὧρες ὁ Θεὸς θὰ δώση δύναμη. 

 – Ὁ Θεὸς θὰ δώση δύναμη σὲ ἕναν ταπεινὸ ἄνθρωπο ποὺ ἔχει καθαρὴ καρδιά, 

ποὺ ἔχει καλὴ διάθεση. Ἂν δῆ ὁ Θεὸς πραγματικὰ καλὴ διάθεση, ταπείνωση, θὰ δώση 

πολλὴ  δύναμη.  Δηλαδὴ  θὰ  ἐξαρτηθῆ  ἀπὸ  τὴν  διάθεση  τοῦ  ἀνθρώπου,  γιὰ  νὰ  τοῦ 

δώση δύναμη ὁ Θεός. 

 – Γέροντα, εἴπατε νὰ ἔχη ταπείνωση καὶ καλὴ διάθεση ὁ ἄνθρωπος. Μπορεῖ νὰ 

ἔχη ὑπερηφάνεια καὶ καλὴ διάθεση; 

 – Ὅταν λέμε ταπείνωση, ἐννοοῦμε τοὐλάχιστον στὸ θέμα αὐτὸ τοῦ μαρτυρίου 

νὰ ἔχη ταπείνωση. Μπορεῖ νὰ ἔχη ὑπερηφάνεια, ἀλλὰ τότε νὰ ταπεινωθῆ καὶ νὰ πῆ: 

«Θεέ μου, εἶμαι ὑπερήφανος· τώρα ὅμως δῶσ᾿ μου λίγη δύναμη νὰ μαρτυρήσω γιὰ τὴν 

ἀγάπη Σου καὶ νὰ ἐξοφλήσω τὶς ἁμαρτίες μου». Ὁπότε, ἂν ἔχη ταπεινὴ διάθεση καὶ 

πηγαίνη  στὸ  μαρτύριο  μὲ  μετάνοια,  τότε  δίνει  πολλὴ  Χάρη  ὁ  Θεός.  Νὰ  μὴν  πάη 

δηλαδὴ  μὲ  ὑπερήφανη  διάθεση,  μὲ  τὸν  λογισμὸ  ὅτι  θὰ  γίνη  μάρτυρας  καὶ  θὰ  τοῦ 

γράψουν μετὰ  τὸ συναξάρι καὶ ἀκολουθία,  θὰ  τοῦ κάνουν εἰκόνα μὲ φωτοστέφανο. 

Μοῦ  εἶπε  κάποιος:  «Κάνε  προσευχή,  Πάτερ,  νὰ  φθάσω  μέχρι  πέμπτου  οὐρανοῦ». 

«Καλά,  τοῦ  λέω,  ὁ  Ἀπόστολος  Παῦλος  ἔφθασε  στὸν  τρίτο  οὐρανό10,  ἐσὺ  ζητᾶς  νὰ 

φθάσης  στὸν  πέμπτο;».  «Γιατί,  μοῦ  λέει,  δὲν  γράφει  νὰ  ζητᾶμε  τὰ  ʺκρείττοναʺ;»11. 

Ἀκοῦς  ἐκεῖ  κουβέντα!  Πάντως,  ἂν  πάη  κανεὶς  στὸ  μαρτύριο,  γιὰ  νὰ  ἔχη  δόξα  στὸν 

Παράδεισο,  καλύτερα  νὰ  μὴ  σκεφθῆ  νὰ  μαρτυρήση.  Ἕνας  γνήσιος,  ἕνας  σωστὸς 

Χριστιανός, ἂν ἤξερε ὅτι καὶ στὸν Παράδεισο ποὺ θὰ πάη θὰ ἔχη πάλι βάσανα, θὰ ἔχη 

μαρτύρια,  πάλι  θὰ  λαχταροῦσε  νὰ  πάη  ἐκεῖ.  Δὲν  πρέπει  νὰ  σκεφτώμαστε  ὅτι,  ἂν 

ὑποφέρουμε κάτι ἐδῶ στὴν γῆ, θὰ εἴμαστε καλύτερα ἐκεῖ στὸν Οὐρανό. Νὰ μὴν πᾶμε 

ἔτσι μπακαλίστικα. Ἐμεῖς θέλουμε τὸν Χριστό. Ἂς ὑπάρχη μαρτύριο, ἂς μαρτυροῦμε 

κάθε μέρα,  ἂς μᾶς  δέρνουν κάθε μέρα,  καὶ  δυὸ  καὶ  τρεῖς φορὲς  τὴν ἡμέρα·  δὲν μᾶς 

ἀπασχολεῖ. Τὸ μόνο ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ εἶναι νὰ εἴμαστε μὲ τὸν Χριστό. 

 –  Μπορεῖ,  Γέροντα,  ἕνας  νὰ  ζῆ  ράθυμα  καί,  ὅταν  χρειασθῆ,  νὰ  ὁμολογήση 

θαρρετά; 

 –  Γιὰ  νὰ  τὸ  κάνη  κανεὶς  αὐτό,  ἡ  καρδιά  του  πρέπει  νὰ  ἔχη  μέσα  καλωσύνη, 

θυσία.  Γιʹ  αὐτὸ  εἶπα νὰ καλλιεργηθῆ ἡ ἀρχοντιά,  τὸ πνεῦμα  τῆς θυσίας. Ὁ  ἕνας νὰ 

θυσιάζεται γιὰ τὸν ἄλλο. Βλέπεις τὸν Ἅγιο Βονιφάτιο καὶ τὴν Ἁγία Ἀγλαΐδα12; Εἶχαν 

τὴν  ἐλεεινὴ  ἐκείνη  ζωὴ  στὴν  Ρώμη,  ἀλλὰ  μόλις  κάθονταν  νὰ  φᾶνε,  ὁ  νοῦς  τους 

πήγαινε  στοὺς  φτωχούς.  Ἔτρεχαν  νὰ  δώσουν  πρῶτα  φαγητὸ  στοὺς  φτωχοὺς  καὶ 

ὕστερα ἔτρωγαν αὐτοί. Παρόλο ποὺ ἦταν κυριευμένοι ἀπὸ πάθη, εἶχαν καλωσύνη καὶ 

πονοῦσαν τοὺς φτωχούς. Εἶχαν θυσία, γιʹ αὐτὸ ὁ Θεὸς τοὺς βοήθησε. Καὶ ἡ Ἀγλαΐδα, 

ἂν καὶ ζοῦσε ἁμαρτωλὴ ζωή, ἀγαποῦσε τοὺς ἁγίους Μάρτυρες καὶ ἐνδιαφερόταν γιὰ 

τὰ ἅγια Λείψανα. Εἶπε στὸν Βονιφάτιο νὰ πάη μὲ ἄλλους ὑπηρέτες της στὴν Μικρὰ 

                                                 
10 Βλ. Β’ Κορ. 12, 12. 
11 Βλ. Α’ Κορ. 12, 31. 
12 Ὁ Ἅγιος Βονιφάτιος ἦταν δοῦλος τῆς Συγκλητικῆς Ἀγλαΐδος, ἀλλὰ καὶ δοῦλος στὸν 

ἔρωτα τῆς κυρίας του.  
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Ἀσία,  γιὰ  νὰ  πληρώση  καὶ  νὰ  μαζέψη  τὰ  ἅγια  Λείψανα  τῶν Μαρτύρων  καὶ  νὰ  τὰ 

μεταφέρη στὴν Ρώμη. Κι ἐκεῖνος τῆς εἶπε χαμογελώντας: «Ἂν σοῦ φέρουν καὶ τὸ δικό 

μου  λείψανο,  θὰ  τὸ  δεχθῆς;».  «Μὴν  ἀστειεύεσαι  μ᾿  αὐτά»,  τοῦ  λέει  ἐκείνη.  Τελικά, 

ὅταν ἔφθασε στὴν Ταρσὸ καὶ πῆγε στὸ ἀμφιθέατρο, γιὰ νὰ ἀγοράση τὰ ἅγια Λείψανα, 

παρακολούθησε  τὰ  μαρτύρια  τῶν  Χριστιανῶν  καὶ  ἀμέσως  συγκλονίσθηκε  ἀπὸ  τὴν 

καρτερία τους. Ἔτρεξε, ἀσπάσθηκε τὰ δεσμὰ καὶ τὶς πληγές τους καὶ τοὺς ζήτησε νὰ 

προσευχηθοῦν,  γιὰ  νὰ  τὸν  ἐνισχύση  ὁ  Χριστὸς  νὰ  ὁμολογήση  δημόσια  ὅτι  εἶναι 

Χριστιανός.  Μαρτύρησε  λοιπὸν  καὶ  αὐτὸς  στὸ  ἀμφιθέατρο  καὶ  οἱ  σύντροφοί  του 

ἀγόρασαν τὸ Λείψανό  του καὶ  τὸ μετέφεραν στὴν Ρώμη,  ὅπου Ἄγγελος Κυρίου  εἶχε 

πληροφορήσει  τὴν Ἀγλαΐδα γιὰ  τὸ γεγονός. Ἔτσι  ἔγινε  ἐκεῖνο ποὺ  χαριτολογώντας 

εἶχε  προφητεύσει  ὁ  Βονιφάτιος,  πρὶν  φύγη  ἀπὸ  τὴν  Ρώμη.  Ὕστερα  ἐκείνη,  ἀφοῦ 

μοίρασε  τὴν περιουσία  της,  ἔζησε  μὲ  ἄσκηση  καὶ  πτωχεία  ἀκόμη  δεκαπέντε  χρόνια 

καὶ  ἁγίασε13.  Βλέπετε,  δὲν  εἶχαν  βοηθηθῆ,  γι᾿  αὐτὸ  εἶχαν  παρασυρθῆ  στὸ  κακὸ  καὶ 

εἶχαν παρεκτραπῆ. Εἶχαν ὅμως πνεῦμα θυσίας καὶ ὁ Θεὸς δὲν τοὺς ἄφησε. 

 

Τί λεβεντιὰ εἶχαν οἱ Ἅγιοι 

 

 –  Γέροντα,  σκέφτομαι  ὅτι,  ἂν  ἔβλεπα  τὸν  τροχὸ  τῆς  Ἁγίας  Αἰκατερίνης,  θὰ 

πέθαινα ἀπὸ τὸν φόβο μου! 

 –  Ἅμα  πέθαινες,  πρὶν  σὲ  ἀνεβάσουν  στὸν  τροχό,  καλὰ  θὰ  ἦταν·  θὰ  ἦταν 

εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό. Ἀλλὰ ἂν τυχὸν ἀνέβαινες  ἐκεῖ καὶ  δυσκολευόσουν,  ἐκεῖνο θὰ 

ἦταν  τὸ  βάσανο.  Οἱ  Μάρτυρες  εἶχαν  καλὴ  διάθεση,  βοηθοῦσε  καὶ  ὁ  Χριστὸς  καὶ 

ἄντεχαν στοὺς πόνους. 

Τί  ἀγάπη  εἶχαν  οἱ  ἅγιοι  Μάρτυρες  γιὰ  τὸν  Χριστό,  τί  λεβεντιά!  Ἡ  Ἁγία 

Σολομονὴ μὲ τὰ ἑπτὰ παιδιά της14, ἕνας‐ἕνας, μαρτύρησαν ὅλοι. Ὁ Ἅγιος Λογγῖνος15 

ἔκανε τραπέζι σʹ αὐτοὺς ποὺ πῆγαν νὰ τὸν συλλάβουν καὶ τοὺς φιλοξένησε. Ἐκεῖνοι 

βιάζονταν  νὰ  τοὺς  δείξη  ποιός  εἶναι  ὁ  Λογγῖνος,  γιὰ  νὰ  τὸν  ἀποκεφαλίσουν  καὶ 

ἐκεῖνος  τοὺς  ἔλεγε:  «Θὰ  σᾶς  τὸν  δείξω!».  Ὅταν  τοὺς  εἶπε  ὅτι  εἶναι  ὁ  ἴδιος,  ἐκεῖνοι 

δίστασαν,  ἀλλὰ ὁ Ἅγιος Λογγῖνος  τοὺς παρακάλεσε νὰ  ἐκτελέσουν  τὴν  ἐντολὴ ποὺ 

εἶχαν, καὶ ἔτσι τὸν ἀποκεφάλισαν. Καὶ ὁ Ἅγιος Γεδεὼν ὁ Καρακαλληνὸς16 τί καρτερία 

εἶχε! «Πάρτε τὸ χέρι, εἶπε στοὺς δημίους, πάρτε καὶ τὸ πόδι, πάρτε καὶ τὴν μύτη. Γιὰ 

νὰ μὴν  τὰ πολυλογῶ,  πάρτε  τα ὅλα!». Φοβερό! Ἀλλά,  γιὰ νὰ φθάση ὁ ἄνθρωπος σʹ 

αὐτὸ  τὸ  σημεῖο,  πρέπει  νὰ  μὴν  ἀγαπάη  τὸν  ἑαυτό  του  καὶ  νὰ  ἀγαπάη  τὸν  Θεό. Ἡ 

μητέρα μπαίνει μέσα στὴν φωτιά, γιὰ νὰ σώση τὸ παιδί της. Ἐπειδὴ ἡ ἀγάπη της εἶναι 

ἰσχυρότερη ἀπὸ τὸ κάψιμο τῆς φωτιᾶς, δὲν καταλαβαίνει πόνο. Ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ παιδί 

της σκεπάζει τὸν πόνο. Πόσο μᾶλλον ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστό! 

Γιὰ  τὸν  Ἅγιο  ποὺ  προχωρεῖ  στὸ  μαρτύριο,  ἡ  ἀγάπη  του  γιὰ  τὸν  Χριστὸ  εἶναι 

ἀνώτερη  ἀπὸ  τὸν  πόνο,  γιʹ  αὐτὸ  καὶ  τὸν  ἐξουδετερώνει.  Τὸ  μαχαίρι  τοῦ  δημίου  τὸ 

ἔνιωθαν  οἱ Μάρτυρες  γλυκύτερο  καὶ  ἀπὸ  τὸ  δοξάρι  τοῦ  βιολιοῦ. Ὅταν φουντώση  ἡ 

ἀγάπη  γιὰ  τὸν  Χριστό,  τότε  τὸ  μαρτύριο  εἶναι  πανηγύρι·  ἡ  φωτιὰ  ἀνακουφίζει 

                                                 
13 Ἡ μνήμη τους ἑορτάζεται στὶς 19 Δεκεμβρίου. 
14 Ἡ μνήμη τους ἑορτάζεται τὴν 1η Αὐγούστου. 
15 Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στὶς 16 Ὀκτωβρίου. 
16 Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στὶς 30 Δεκεμβρίου. 
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καλύτερα ἀπὸ λουτρό, γιατὶ τὸ κάψιμο χάνεται ἀπὸ τὸ κάψιμο τῆς θείας ἀγάπης. Τὸ 

γδάρσιμο εἶναι χάιδεμα. Ὁ θεῖος ἔρωτας παίρνει τὴν καρδιά, παίρνει καὶ τὸ μυαλό, καὶ 

τρελλαίνεται ὁ ἄνθρωπος. Δὲν καταλαβαίνει οὔτε πόνο οὔτε τίποτε, γιατὶ ὁ νοῦς του 

εἶναι στὸν Χριστὸ καὶ πλημμυρίζει ἡ καρδιά του ἀπὸ χαρά. Πόσοι Ἅγιοι πήγαιναν στὸ 

μαρτύριο καὶ ἔνιωθαν τέτοια χαρά, λὲς καὶ πήγαιναν σὲ πανηγύρι! Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος17 

ἔτρεχε στὸ μαρτύριο καὶ φώναζε: «Ἀφῆστε με νὰ μαρτυρήσω, ἀφῆστε με νὰ μὲ φᾶνε 

τὰ  θηρία».  Τὴν  χαρὰ  ποὺ  ἔνιωθε  ἐκεῖνος  δὲν  τὴν  αἰσθάνεται  οὔτε  ἕνας  νεαρὸς 

ἐρωτευμένος ποὺ λέει: «Θέλω αὐτὴν νὰ παντρευτῶ καὶ δὲν ὑπολογίζω κανέναν, οὔτε 

μάνα οὔτε πατέρα». Ἀπὸ τὴν τρέλλα τοῦ ἐρωτευμένου μεγαλύτερη ἦταν ἡ «τρέλλα» 

τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου. 

Ὅλοι  οἱ  Ἅγιοι  ἀγωνίσθηκαν  γιὰ  τὴν  ἀγάπη  τοῦ  Χριστοῦ.  Οἱ  ἅγιοι  Μάρτυρες 

ἔχυσαν  τὸ  αἷμα  τους,  οἱ  Ὅσιοι  Πατέρες  ἔχυσαν  ἱδρῶτες  καὶ  δάκρυα,  ἔκαναν 

πνευματικὰ πειράματα στὸν ἑαυτό τους, σὰν καλοὶ βοτανολόγοι, ταλαιπωρήθηκαν οἱ 

ἴδιοι ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ μᾶς 

ἀφήσουν  τὶς  πνευματικές  τους  συνταγές.  Ἔτσι  προλαβαίνουμε  τὸ  κακὸ  ἢ 

θεραπεύουμε  μιὰ  πνευματικὴ  ἀρρώστια  μας  καὶ  ἀποκτᾶμε  ὑγεία  καί,  ἐὰν 

φιλοτιμηθοῦμε νὰ τοὺς μιμηθοῦμε στοὺς ἀγῶνες, μποροῦμε ἀκόμη καὶ νὰ ἁγιάσουμε. 

Δὲν συγκρίνονται, φυσικά, ὅλοι οἱ ἀγῶνες τῶν Ὁσίων, οἱ νηστεῖες, οἱ ἀγρυπνίες 

κ.λπ., οὔτε καὶ τὰ βασανιστήρια ὅλων τῶν ἁγίων Μαρτύρων μὲ τὸ Πάθος τοῦ Κυρίου 

μας, διότι ὅλους τοὺς βοηθοῦσε ὁ Χριστὸς θεϊκά, καὶ γλυκαίνονταν οἱ πόνοι τους ἀπὸ 

τὴν μεγάλη Του ἀγάπη. Στὸν ἑαυτό Του ὅμως ὁ Χριστὸς δὲν χρησιμοποίησε καθόλου 

τὴν θεϊκή Του δύναμη καὶ ὑπέφερε τὸν πολὺ πόνο στὸ εὐαίσθητο Σῶμα Του ἀπὸ τὴν 

πολλὴ ἀγάπη πρὸς τὸ πλάσμα Του. Αὐτὴν τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο 

ἐὰν  αἰσθανθῆ  κανείς,  τότε  μόνο  θὰ  εἶναι  καὶ  ἐσωτερικὰ  πραγματικὰ  ἄνθρωπος. 

Ἀλλιῶς θὰ εἶναι πιὸ ἀναίσθητος καὶ ἀπὸ τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ὁ ἥλιος 

αἰσθάνθηκε τὸ Πάθος τοῦ Κυρίου καὶ σκοτείνιασε, γιατὶ δὲν ἄντεχε νὰ τὸ βλέπη. Ἡ 

γῆ, καὶ αὐτὴ τρόμαξε, ὅταν τὸ εἶδε. Οἱ πέτρες, καὶ αὐτὲς κομματιάσθηκαν. Οἱ τάφοι, 

καὶ αὐτοὶ σείσθηκαν τόσο δυνατά, ποὺ ξύπνησαν πολλοὺς κεκοιμημένους ἀπὸ χρόνια 

καὶ τοὺς ἔβγαλαν ἔξω νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὴν ἀχάριστη αὐτὴ συμπεριφορὰ τῶν 

ἀνθρώπων πρὸς τὸν Εὐεργέτη καὶ Λυτρωτή τους Θεό. 

 

Μοναχὸς καὶ μαρτύριο 

 

 – Γέροντα, ὅταν δὲν κάνη κανεὶς τὴν πνευματικὴ ἐργασία ποὺ πρέπει, θὰ ἔχη 

τὴν  πίστη,  ἂν  ἔρθη  μιὰ  δύσκολη  ὥρα,  ὅτι  ὁ  Θεὸς  θὰ  τὸν  βοηθήση,  γιὰ  νὰ  Τὸν 

ἐπικαλεσθῆ; Μήπως ἐπαναπαυόμαστε στὸν λογισμὸ ὅτι τότε θὰ βοηθήση ὁ Θεός, γιὰ 

νὰ ἀποφύγουμε τὸν κόπο τῆς προετοιμασίας;  

 – Νὰ ἑτοιμασθοῦμε. Ἂν δὲν σπείρη κανείς, πῶς νὰ δώση ὁ Θεὸς νὰ γίνουν καλὰ 

τὰ σιτάρια του; Πρέπει νὰ σπείρη ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἀνάλογα μὲ τὸ τί θὰ σπείρη, ὁ Θεὸς 

θὰ δώση. Καὶ στὸν στρατὸ λένε «ἔσο ἕτοιμος». 

 – Γέροντα, πῶς θὰ ἑτοιμασθοῦμε; 

                                                 
17 Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στὶς 20 Δεκεμβρίου. 
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 – Πότε  εἶναι  ἕτοιμος κανείς; Ὅταν  εἶναι  ἐπιφυλακὴ ὁ στρατός,  οἱ στρατιῶτες 

εἶναι  συνέχεια  ἕτοιμοι,  μὲ  τὰ ἄρβυλα,  μὲ  τὰ  ὅπλα  τους,  μὲ  τὶς  σφαῖρες,  περιμένουν 

διαταγή.  

 – Πόσο μπορεῖ νὰ κρατήση αὐτὴ ἡ ἐπιφυλακή; 

 – Ἀνάλογα. Ὁ μοναχὸς πρέπει νὰ εἶναι πάντοτε ἕτοιμος, καὶ τότε δὲν φοβᾶται 

τίποτε. Τί νὰ φοβηθῆ; Τὸν θάνατο; Αὐτὸς θὰ τοῦ ἀνοίξη τὴν πόρτα τοῦ Παραδείσου, 

γιατὶ  κάτω  ἀπὸ  τὴν  πλάκα  τοῦ  τάφου  εἶναι  κρυμμένο  τὸ  κλειδὶ  τῆς  αἰωνιότητος. 

Ἄλλωστε ὁ μοναχός,  ὅποτε καὶ ἂν πεθάνη,  ἐν μετανοίᾳ βρίσκεται. Ἡ φυγή του ἀπὸ 

τὸν κόσμο καὶ τὸ σχῆμα του αὐτὸ δηλώνουν. Μετανοεῖ καὶ προχωρεῖ νὰ κάνη λεπτὴ 

πνευματικὴ  ἐργασία.  Ὅσο  αὐξάνει  ἡ  ἀγάπη  γιὰ  τὸν  Θεὸ  καὶ  τὸν  πλησίον,  τόσο 

ἐλαττώνεται  ἡ  ἀγάπη  γιὰ  τὸν  ἑαυτό  του,  καὶ  δὲν  τὸν  ὑπολογίζει.  Καὶ  τότε  ἰσχύει 

ἐκεῖνο ποὺ γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ μὲ χωρίση ἀπὸ τὴν 

ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ»18. 

Τοὺς κοσμικοὺς ἡ σκέψη τοῦ μαρτυρίου τοὺς ἀναγκάζει νὰ καταφεύγουν στὸν 

Θεὸ καὶ νὰ λένε ἀπὸ φόβο «Χριστέ μου, Παναγία μου», ἐνῶ ὁ μοναχὸς θέλει νὰ εἶναι 

συνέχεια κοντὰ στὸν Θεό, γιατὶ Τὸν ἀγαπάει. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς κάνουν τὸ 

καλό, γιατὶ φοβοῦνται νὰ μὴν πᾶνε στὴν κόλαση. Ὁ μοναχὸς ὅμως κάνει τὸ καλὸ ἀπὸ 

εὐγνωμοσύνη, γιὰ νὰ εὐχαριστήση τὸν Εὐεργέτη του Θεό.  

 – Γέροντα, πῶς θὰ νιώσω τὸ μαρτύριο καὶ τὴν ἄσκηση; 

 – Γιὰ νὰ νιώσης καὶ ἐσὺ λίγο τί θὰ πῆ μαρτύριο, νὰ δέχεσαι ἔστω μὲ χαρὰ τὴν 

περιφρόνηση. Καὶ ἂν θέλης νὰ νιώσης καὶ λίγο τὴν ἄσκηση, μιὰ ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ 

νηστέψης σαράντα ἡμέρες,  ὅπως ὁ Χριστός,  νήστεψε καὶ  ἐσὺ  ἔστω μία Τετάρτη ποὺ 

Τὸν  πρόδωσαν  καὶ  μία  Παρασκευὴ19  ποὺ  Τὸν  σταύρωσαν.  Ἐκεῖνοι  ποὺ  θέλουν  νὰ 

μαρτυρήσουν γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει μαρτύριο, μποροῦν τὴν 

ἀγάπη τους αὐτή, ἀπὸ τὴν ὁποία καίγονται, νὰ τὴν ἐκδηλώσουν μὲ ἄσκηση σωματικὴ 

γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν κεκοιμημένων ποὺ καίγονται, γιὰ νὰ βροῦν λίγη ἀνάπαυση. Ὅπως 

τὸ  μαρτύριο  εἶναι  πανηγύρι,  ἔτσι  καὶ  ἡ  ἄσκηση  εἶναι  πανηγύρι,  γιατὶ  ἀποφεύγει 

κανεὶς ὅλη τὴν ἀνθρώπινη παρηγοριὰ καὶ βρίσκει τὴν θεία. 

Οἱ  ἅγιοι  Μάρτυρες  ἔνιωθαν  μεγάλη  χαρὰ  ποὺ  τοὺς  δινόταν  ἡ  εὐκαιρία  νὰ 

μαρτυρήσουν. Ἀπὸ τὸ μαρτύριο ξεκίνησε ὁ ἀσκητισμὸς στὴν πνευματικὴ ζωή. Ὅταν 

ἀνέλαβε  τὴν  ἐξουσία  ὁ  Μέγας  Κωνσταντῖνος,  ἔβγαλε  τοὺς  Χριστιανοὺς  ἀπὸ  τὶς 

φυλακὲς  –  γιατὶ  τοὺς  εἶχαν  ἐκεῖ,  γιὰ  νὰ  τοὺς  τελειώσουν  –  ἄλλους  σακατεμένους 

κ.λπ.,  καὶ  σταμάτησαν  τὰ  μαρτύρια.  Ἀλλὰ  ἐκεῖνοι  ποὺ  περίμεναν  στὶς  φυλακὲς  μὲ 

χαρὰ  τὴν  σειρά  τους,  γιὰ  νὰ  μαρτυρήσουν,  ὅταν  ἐλευθερώθηκαν,  πολὺ 

στενοχωρήθηκαν  ποὺ  τοὺς  χάλασε  ὁ  Μέγας  Κωνσταντῖνος  τὴν  δουλειά.  Ἐκεῖ  ποὺ 

περίμεναν  τὸ  μαρτύριο  μὲ  χαρά,  βρέθηκαν  ἐλεύθεροι.  Ὁπότε,  ἀπὸ  τὴν  ἀγάπη  τους 

πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν φλόγα ποὺ εἶχαν νὰ μαρτυρήσουν, πῆραν τὰ βουνά. Γι᾿ αὐτὸ τὰ 

μαρτύρια  ποὺ  θὰ  τοὺς  ἔκανε  ὁ  Διοκλητιανός,  ὁ Μαξιμιανός,  τὰ  ἔκαναν  μόνοι  τους 

στὸν  ἑαυτό  τους  μὲ  τὴν  ἄσκηση.  Ἄλλος  πήγαινε  καὶ  κρεμιόταν  μὲ  σχοινιὰ  ἀπὸ  τὰ 

χέρια  σὲ  κανένα  δένδρο·  προσευχόταν  μὲ  πόνο,  ἀλλὰ  ἀγαλλόταν  θεϊκά.  Ἄλλος 

δενόταν γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. «Ἔτσι θὰ μὲ ἔδενε, ἔλεγε, ὁ Διοκλητιανός»! Καὶ 

                                                 
18 Βλ. Ρωμ. 8, 35. 
19 Νὰ ἀπέχη δηλαδὴ ἀπὸ φαγητὸ καὶ νερὸ ὅλη τὴν ἡμέρα. 
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ἔνιωθαν μεγάλη χαρὰ ποὺ βασάνιζαν τὸν ἑαυτό τους. Ξεκίνησαν οἱ πρῶτοι μὲ αὐτὴν 

τὴν θεία τρέλλα, τὴν θεία παλαβομάρα, καὶ δόθηκαν στὴν ἄσκηση γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ 

Χριστοῦ καὶ μετὰ τοὺς μιμήθηκαν στὴν ἄσκηση καὶ ἄλλοι. Ἔτσι μπῆκε ὁ ἀσκητισμὸς 

στὴν θρησκεία μας. Ἄλλοι πάλι πιό... παλαβοὶ εἶπαν «εἴμαστε πρόβατα τοῦ Χριστοῦ!» 

καὶ  ἔτρωγαν  μόνο  χορτάρι  ἀπὸ  τὴν  γῆ.  Αὐτοὶ  ἦταν  οἱ  λεγόμενοι  «βοσκοί».  Ζοῦσαν 

τόσο  ἔντονα  τὶς  εὐεργεσίες  τοῦ Θεοῦ  καὶ  τὴν  δική  τους  μηδαμινότητα,  ποὺ  ἔλεγαν: 

«Εἶμαι ζῶο ἀχάριστο, σὲ ὅλη μου τὴν ζωὴ θὰ τρώω χόρτα», καὶ ἔτσι ἔκαναν. Ἔτρωγαν 

χόρτα  καὶ  χαίρονταν.  Φτερούγιζε  ἡ  καρδιά  τους  ἀπὸ  ἀγάπη  πρὸς  τὸν  Χριστό. 

«Πρόβατο  τοῦ  Χριστοῦ,  ἔλεγαν,  δὲν  εἶμαι;  Θὰ  τρώω  χόρτα»20.  Ἀργότερα  ὅμως  τὸ 

ἀπαγόρευσε ἡ Ἐκκλησία, γιατὶ οἱ κυνηγοὶ πολλοὺς τοὺς περνοῦσαν γιὰ ἄγρια ζῶα καὶ 

τοὺς σκότωναν. 

Σήμερα  αὐτὰ  δὲν  μποροῦν  νὰ  τὰ  καταλάβουν  οἱ  ἄνθρωποι·  τὰ  θεωροῦν 

ἀνοησίες! «Γιατί νὰ τρώω χόρτο σὰν τὸ ζῶο;», λένε ἢ «γιὰ ποιό σκοπὸ νὰ κρεμιέμαι 

ἔτσι καὶ νὰ ταλαιπωρῶ τὸ σῶμα μου;». Εἶδες ὅμως τί λέει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ; «Μακάρι νὰ 

μᾶς  ἀξιώση  ὁ  Θεὸς  νὰ  κάνουμε  τέτοιες  ἀταξίες»21,  νὰ  φθάσουμε  σ᾿  αὐτὴν  τὴν 

πνευματικὴ ἀταξία. 

 
20 Πρβ.  Σωζόμενος, PG 67, 1395  κ.ἑ.·  Εὐάγριος PG 86, 2480Β· Μόσχος PG 87, 2868Β καὶ 

Λεόντιος PG 93, 1688C. 
21 Βλ. Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος ΚΔ´, σ. 90‐91. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 

 

«Ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ δὲν ἐμποδίζεται 

οὔτε ἀπὸ ἀνθρώπους οὔτε ἀπὸ δαίμονες. 

Δὲν εἶναι τίποτε δύσκολο 

γιὰ τὸν Θεὸ οὔτε γιὰ ἕναν Ἅγιο. 

Τὸ ἐμπόδιο σʹ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους 

εἶναι ἡ ὀλιγοπιστία, 

μὲ τὴν ὁποία ἐμποδίζουμε 

τὶς μεγάλες θεῖες δυνάμεις 

νὰ μᾶς πλησιάσουν». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο 

 

«Ζητεῖτε πρῶτον τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»1 

 

Γέροντα, ὁ Ἀββᾶς Μακάριος λέει ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς δίνει τὰ οὐράνια ἀγαθά2, καὶ 

αὐτὸ τὸ πιστεύουμε. Πρέπει νὰ πιστεύουμε ὅτι θὰ μᾶς δώση καὶ τὰ ἐπίγεια, ποὺ δὲν 

εἶναι τόσο σημαντικά; 

 – Ποιά ἐπίγεια;  

 – Ὅ,τι μᾶς χρειάζεται. 

 – Ναί, καλὰ τὸ εἶπες. Ὁ Θεὸς ἀγαπάει τὸ πλάσμα Του, τὴν εἰκόνα Του, καὶ τὸ 

φροντίζει γι᾿ αὐτὰ ποὺ τοῦ χρειάζονται. 

 – Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ πιστεύη ὁ καθένας καὶ νὰ μὴν ἀνησυχῆ; 

 – Ἂν δὲν τὸ πιστεύη καὶ παλεύη μόνος του νὰ τὰ ἀποκτήση, θὰ ταλαιπωρῆται. 

Μὰ  καὶ  ἂν  ὁ  Θεὸς  δὲν  δώση  αὐτὰ  τὰ  ἐπίγεια,  τὰ  ὑλικὰ  πράγματα,  δὲν  θὰ 

στενοχωρηθῆ  ὁ  ἄνθρωπος  ποὺ  ζῆ  πνευματικά.  Ἂν  ζητᾶμε  πρῶτα  τὴν  Βασιλεία  τοῦ 

Θεοῦ καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη μέριμνά μας, ὅλα τὰ ἄλλα θὰ μᾶς δοθοῦν. Θὰ ἀφήση ὁ 

Θεὸς  τὸ  πλάσμα  Του;  Τὸ  μάννα  ποὺ  ἔρριχνε  ὁ  Θεὸς  καθημερινὰ  στοὺς  Ἰσραηλίτες 

στὴν ἔρημο, ἂν τὸ κρατοῦσαν γιὰ τὴν ἄλλη μέρα, σάπιζε3. Ἔτσι τὰ οἰκονόμησε ὁ Θεός, 

γιὰ νὰ ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴν θεία πρόνοια. 

Ἀκόμη τὸ «ζητεῖτε πρῶτον τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» δὲν τὸ ἔχουμε καταλάβει. 

Ἢ πιστεύουμε ἢ δὲν πιστεύουμε. Ὅταν πῆγα νὰ μείνω στὸ Σινᾶ, δὲν εἶχα τίποτε. Δὲν 

σκέφθηκα ὅμως καθόλου τί θὰ γίνω στὴν ἔρημο μέσα σὲ ἄγνωστους ἀνθρώπους,  τί 

θὰ  φάω,  πῶς  θὰ  ζήσω.  Τὸ  ἀσκητήριο  τῆς  Ἁγίας  Ἐπιστήμης,  ὅπου  θὰ  ἔμενα,  ἦταν 

χρόνια  ἐγκαταλελειμμένο,  ἀκατοίκητο.  Ἐπειδὴ  δὲν  ἤθελα  νὰ  ἐπιβαρύνω  τὸ 

μοναστήρι, δὲν ζήτησα τίποτε. Μοῦ ἔφεραν λίγο ψωμὶ ἀπὸ τὸ μοναστήρι καὶ τὸ γύρισα 

πίσω. Γιατί νὰ ἀνησυχήσω, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς εἶπε: «Ζητεῖτε πρῶτον τὴν Βασιλείαν τοῦ 

Θεοῦ»;  Τὸ  νερὸ  καὶ  αὐτὸ  ἦταν  ἐλάχιστο. Οὔτε  ἐργόχειρο  ἤξερα,  γιὰ  νὰ πῆς πὼς θὰ 

δούλευα καὶ θὰ ἔβγαζα τὸ ψωμί μου. Τὸ μόνο ἐργαλεῖο ποὺ εἶχα ἦταν ἕνα ψαλίδι. Τὸ 

χώρισα στὰ δύο, τὸ ἀκόνισα σὲ μιὰ πέτρα, πῆρα καὶ ἕνα ξύλο καὶ ἄρχισα νὰ φτιάχνω 

ξυλόγλυπτα  εἰκονάκια.  Δούλευα  καὶ  ἔλεγα  καὶ  τὴν  εὐχή.  Γρήγορα 

ἐξασκήθηκα.Ἔφτιαχνα  συνέχεια  τὸ  ἴδιο  σχέδιο,  καὶ  τὴν  δουλειὰ  ποὺ  θὰ  ἔκανα  σὲ 

πέντε μέρες, τὴν ἔκανα σὲ ἕντεκα ὧρες, καὶ ὄχι μόνο δὲν στερήθηκα, ἀλλὰ βοηθοῦσα 

καὶ  τὰ  Βεδουϊνάκια.  Γιὰ  ἕνα  διάστημα  ἔκανα  ἐργόχειρο  ἀρκετὲς  ὧρες  τὴν  ἡμέρα. 

Ὕστερα  εἶχα  φθάσει  σὲ  μιὰ  κατάσταση  ποὺ  δὲν  ἤθελα  νὰ  κάνω  ἐργόχειρο,  ἀλλὰ 

ἔβλεπα  καὶ  τὴν  ἀνάγκη  ποὺ  εἶχαν  τὰ  Βεδουϊνάκια.  Ἕνα  σκουφὶ  καὶ  ἕνα  ζευγάρι 

πέδιλα νὰ  τοὺς  ἔδινες,  ἦταν γι᾿ αὐτὰ πολὺ μεγάλη  εὐλογία... Μοῦ πέρασε λοιπὸν ὁ 

λογισμός: «Ἦρθα  ἐδῶ,  γιὰ  νὰ βοηθῶ  τοὺς Βεδουΐνους ἢ  γιὰ  νὰ κάνω προσευχὴ γιὰ 

ὅλον  τὸν  κόσμο;».  Ἔτσι  ἀποφάσισα  νὰ  περιορίσω  τὴν  δουλειά,  γιὰ  νὰ  εἶμαι  πιὸ 

ἀπερίσπαστος καὶ νὰ προσεύχωμαι περισσότερο. Καὶ μήπως περίμενα ἀπὸ πουθενὰ 

βοήθεια; Οἱ Βεδουΐνοι δὲν εἶχαν οἱ ἴδιοι νὰ φᾶνε. Τὸ μοναστήρι ἦταν μακριά. Ἀπὸ τὴν 

                                                 
1 Ματθ. 6, 33. 
2 Βλ. Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Ὁμιλίαι Πνευματικαί, PG 34, 460D–461A καὶ 465D–468A. 
3 Βλ. Ἔξ. 16, 19‐20. 
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ἄλλη μεριὰ ἔρημος. Τὴν  ἴδια μέρα ὅμως ποὺ περιόρισα τὴν δουλειά, γιὰ νὰ διαθέσω 

περισσότερο  χρόνο  στὴν  προσευχή,  ἔρχεται  κάποιος  καὶ  μὲ  βρίσκει  ἔξω  ἀπὸ  τὸ 

ἀσκητήριο  καὶ  μοῦ  λέει:  «Νά,  πάρε  αὐτὲς  τὶς  ἑκατὸ  λίρες,  γιὰ  νὰ  βοηθᾶς  τὰ 

Βεδουϊνάκια  καὶ  νὰ  μὴ  βγαίνης  ἀπὸ  τὸ  πρόγραμμά  σου  καὶ  νὰ  προσεύχεσαι»!  Δὲν 

ἄντεξα.  Τὸν  ἄφησα  μόνον  του  γιὰ  ἕνα  τέταρτο  καὶ  πῆγα  λίγο  μέσα.  Μοῦ  εἶχε 

δημιουργήσει τέτοια κατάσταση ἡ πρόνοια καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ποὺ δὲν μποροῦσα 

νὰ συγκρατήσω τὰ δάκρυά μου. Βλέπεις πῶς ὁ Θεὸς οἰκονομάει, ὅταν ὑπάρχη ἡ καλὴ 

διάθεση; Γιατὶ ἐγὼ πόσα θὰ τοὺς ἔδινα; Ἔδινα σὲ ἕνα,  ἐρχόταν τὸ ἄλλο, «ἐμένα δὲν 

μοῦ ἔδωσες, Πάτερ!», ἔλεγε, ὕστερα ἐρχόταν ἄλλο, «ἐμένα δὲν μοῦ ἔδωσες, Πάτερ!». 

 – Γιατί, Γέροντα, ἐνῶ πολλὲς φορὲς ἔχουμε νιώσει τὴν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, 

δὲν βλέπουμε τὴν πρόνοιά Του γιὰ μᾶς; 

 –  Εἶναι  παγίδα  τοῦ  διαβόλου.  Ὁ  διάβολος  ρίχνει  στάχτη  στὰ  μάτια  τοῦ 

ἀνθρώπου,  γιὰ  νὰ  μὴ  δῆ  τὴν  πρόνοια  τοῦ  Θεοῦ.  Γιατί,  ὅταν  δῆ  ὁ  ἄνθρωπος  τὴν 

πρόνοια τοῦ Θεοῦ, θὰ μαλακώση ἡ γρανιτένια καρδιά του, θὰ γίνη εὐαίσθητη καὶ θὰ 

ξεσπάση σὲ δοξολογία, καὶ αὐτὸ δὲν συμφέρει στὸν διάβολο. 

 

Ὁ ἄνθρωπος συχνὰ κανονίζει χωρὶς τὸν Θεὸ 

 

Κάποιος εἶχε κάνει μιὰ μονάδα ἰχθυοτροφείου καὶ ὅλη μέρα ἔλεγε «δόξα σοι ὁ 

Θεός»,  γιατὶ  ἔβλεπε συνέχεια  τὴν πρόνοια  τοῦ Θεοῦ. Μοῦ  ἔλεγε ὅτι  τὸ ψαράκι,  ἀπὸ 

τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ γονιμοποιηθῆ καὶ εἶναι μικρὸ σὰν τὸ κεφαλάκι τῆς καρφίτσας, ἔχει 

καὶ ἕνα σακκουλάκι μὲ ὑγρό, γιὰ νὰ τρέφεται, μέχρι νὰ μεγαλώση καὶ νὰ μπορῆ νὰ 

πιάνη κανέναν μικροοργανισμὸ ἀπὸ  τὸ  νερό.  Τοῦ  ἔχει  δηλαδὴ καὶ  τὴν «κομπάνια»4 

του ὁ Θεός! Καὶ ἂν γιʹ αὐτὰ προνοῆ ὁ Θεός, πόσο μᾶλλον γιὰ τὸν ἄνθρωπο! Ἀλλὰ ὁ 

ἄνθρωπος συχνὰ κανονίζει καὶ ἀποφασίζει γιὰ ὅλα χωρὶς  τὸν Θεό. «Θὰ κάνω,  λέει, 

δύο  παιδιά».  Τὸν  Θεὸ  δὲν  Τὸν  βάζει  στὸν  λογαριασμό.  Γι᾿  αὐτὸ  καὶ  γίνονται  τόσα 

ἀτυχήματα καὶ σκοτώνονται τόσα παιδιά. Ἔχουν οἱ περισσότεροι δυὸ παιδιά,  τὸ ἕνα 

χτυπάει  μὲ  τὸ  αὐτοκίνητο,  τὸ  ἄλλο  ἀρρωσταίνει  καὶ  πεθαίνει,  καὶ  δὲν  ἔχουν  μετὰ 

κανένα παιδί. 

Ὅταν  οἱ  γονεῖς,  οἱ  συνδημιουργοὶ  τοῦ  Θεοῦ,  δυσκολεύωνται,  μετὰ  ἀπὸ  τὶς 

προσπάθειες  ποὺ  κάνουν  νὰ  οἰκονομήσουν  τὰ  παιδιά  τους,  πρέπει  ταπεινὰ  νὰ 

ζητήσουν καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Μεγάλου Δημιουργοῦ ἁπλώνοντας τὰ χέρια τους πρὸς 

τὰ  πάνω.  Τότε  χαίρεται  καὶ  ὁ  Θεὸς  ποὺ  βοηθάει,  χαίρεται  καὶ  ὁ  ἄνθρωπος  ποὺ 

βοηθιέται.  Τὸ  διάστημα  ποὺ  ἤμουν  στὴν  Μονὴ  Στομίου,  γνώρισα  ἕναν  πολύτεκνο 

οἰκογενειάρχη  ποὺ  ἦταν  ἀγροφύλακας  σὲ  ἕνα  χωριὸ  τῆς  Ἠπείρου,  ἀπόσταση 

τεσσερισήμισι ὧρες μὲ τὰ πόδια ἀπὸ τὴν Κόνιτσα, ὅπου ἔμενε ἡ οἰκογένειά του. Εἶχε 

ἐννέα  παιδιά.  Ἐπειδὴ  ὁ  δρόμος  γιὰ  τὸ  χωριὸ  περνοῦσε  ἔξω  ἀπὸ  τὸ  μοναστήρι,  ὁ 

ἀγροφύλακας  αὐτὸς  ἐρχόταν,  καὶ  ὅταν πήγαινε  στὴν  ὑπηρεσία  του,  ἀλλὰ  καὶ  ὅταν 

ἐπέστρεφε.  Ὅποτε  ἐπέστρεφε  ἀπὸ  τὸ  χωριό,  γιὰ  νὰ  πάη  στὸ  σπίτι  του,  μὲ 

παρακαλοῦσε νὰ ἀνάψη ὁ ἴδιος τὰ κανδήλια. Ἂν καὶ ἔχυνε κάτω λάδια, τὸν ἄφηνα νὰ 

τὰ ἀνάβη· προτιμοῦσα νὰ καθαρίσω μετὰ τὶς πλάκες τοῦ Ναοῦ, παρὰ νὰ τὸν λυπήσω. 

Ὅταν ἔφευγε ἀπὸ τὸ μοναστήρι, τριακόσια μέτρα περίπου πιὸ ἔξω, ἔρριχνε πάντα μιὰ 

                                                 
4 Κομπάνια: ἐφοδιασμὸς μὲ τρόφιμα. 
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ντουφεκιά!  Αὐτὸ  δὲν  μποροῦσα  νὰ  τὸ  ἐξηγήσω,  γιʹ  αὐτὸ  ἀποφάσισα  νὰ  τὸν 

παρακολουθήσω ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ ἔμπαινε μέσα στὸν Ναὸ μέχρι νὰ πάρη τὸν 

δρόμο γιὰ τὴν Κόνιτσα. Ἄναβε λοιπὸν πρῶτα τὰ κανδήλια μέσα στὸν Ναὸ καὶ ὕστερα 

ἔβγαινε στὸν νάρθηκα. Ἀφοῦ ἄναβε  καὶ  ἐκεῖ  τὴν κανδήλα ποὺ ἦταν πάνω ἀπὸ  τὴν 

εἴσοδο, μπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, βουτοῦσε τὸ δάκτυλό του στὴν κανδήλα, 

γονάτιζε,  ἅπλωνε  τὰ  χέρια  του  πρὸς  τὴν  εἰκόνα  καὶ  ἔλεγε:  «Παναγία  μου,  ἐννιὰ 

παιδιὰ  ἔχω·  οἰκονόμησέ  τα  λίγο  κρέας».  Ἄλειφε  στὴν  συνέχεια  τὸ  στόχαστρο  στὴν 

κάννη  τοῦ  ντουφεκιοῦ  μὲ  τὸ  λαδάκι  ποὺ  εἶχε  στὸ  δάκτυλο,  καὶ  ἔφευγε.  Τριακόσια 

μέτρα  ἔξω ἀπὸ  τὴν μονή,  ὅπου ὑπῆρχε μιὰ μουριά,  τὸν περίμενε  ἕνα ἀγριοκάτσικο. 

Ἔρριχνε, ὅπως ἀνέφερα, μιὰ ντουφεκιά, τὸ σκότωνε, τὸ κατέβαζε κάτω σὲ μιὰ σπηλιά, 

τὸ ἔγδερνε καὶ τὸ πήγαινε στὰ παιδιά του. Αὐτὸ γινόταν κάθε φορὰ ποὺ θὰ ἐπέστρεφε 

ἀπὸ  τὴν  δουλειά  του.  Θαύμασα  τὴν  πίστη  τοῦ  ἀγροφύλακα  καὶ  τὴν  πρόνοια  τῆς 

Παναγίας. Μετὰ ἀπὸ εἴκοσι πέντε χρόνια ἦρθε καὶ μὲ βρῆκε στὸ Ἅγιον Ὄρος. Κάποια 

στιγμὴ  τὸν  ρώτησα  αὐθόρμητα:  «Τί  κάνουν  τὰ  παιδιά  σου;  Ποῦ  βρίσκονται;».  Καὶ 

ἐκεῖνος ἅπλωσε πρῶτα τὸ χέρι του πρὸς τὸν Βορρᾶ καὶ εἶπε «ἄλλα στὴν Γερμανία» καὶ 

μετὰ ἅπλωσε τὸ χέρι του πρὸς τὸν Νότο καὶ εἶπε «καὶ ἄλλα στὴν Αὐστραλία· δόξα τῷ 

Θεῷ ἔχουν τὴν ὑγειά τους». Διατηροῦσε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος καὶ τὴν πίστη του, ἀλλὰ 

καὶ τὸν ἑαυτό του ἁγνὸ ἀπὸ ἄθεες ἰδεολογίες, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς δὲν τὸν ἄφησε. 

 

Εὐλογίες τῆς θαυμαστῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ 

 

 – Μερικὲς φορές, Γέροντα, ἔχω μιὰ ἐπιθυμία, καὶ ὁ Θεὸς μοῦ τὴν ἐκπληρώνει, 

χωρὶς νὰ Τοῦ τὸ ζητήσω. Πῶς γίνεται αὐτό; 

 –  Οἰκονομάει  ὁ  Θεός.  Βλέπει  τὶς  ἀνάγκες,  τὶς  ἐπιθυμίες  μας,  καί,  ὅταν  κάτι 

εἶναι γιὰ τὸ καλό μας, μᾶς τὸ δίνει. Ὅταν κανεὶς χρειάζεται σὲ κάτι βοήθεια, ὁ Χριστὸς 

καὶ ἡ Παναγία βοηθοῦν. Ρωτοῦσαν τὸν Γέροντα Φιλάρετο5: «Τί θέλεις, Γέροντα, νὰ σὲ 

οἰκονομήσουμε;». «Ὅ,τι θέλω ἡ Παναγία θὰ τὸ στείλη», ἀπαντοῦσε ἐκεῖνος. Καὶ ἔτσι 

γινόταν.  Ὅταν  ἐμπιστευώμαστε  τὸν  ἑαυτό  μας  στὸν  Θεό,  ὁ  Καλὸς  Θεὸς  μᾶς 

παρακολουθεῖ καὶ μᾶς οἰκονομάει. Σὰν καλὸς οἰκονόμος δίνει στὸν καθένα μας ὅ,τι 

τοῦ χρειάζεται καὶ μᾶς φροντίζει ἀκόμη καὶ σὲ λεπτομέρειες γιὰ τὶς ὑλικὲς ἀνάγκες 

μας. Καὶ γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴν φροντίδα Του, τὴν πρόνοιά Του, μᾶς δίνει ἀκριβῶς 

ὅ,τι μᾶς χρειάζεται. Νὰ μὴν περιμένης ὅμως πρῶτα νὰ σοῦ δώση ὁ Θεός, ἀλλὰ ἐσὺ νὰ 

δώσης ὅλο  τὸν  ἑαυτό σου στὸν Θεό.  Γιατί,  ἐὰν  ζητᾶς συνέχεια ἀπὸ  τὸν Θεὸ καὶ  δὲν 

ἀφήνης τὸν ἑαυτό σου μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, αὐτὸ δείχνει ὅτι ἔχεις δικό σου σπίτι 

καὶ  ἀποξενώνεσαι  ἀπὸ  τὶς  αἰώνιες  οὐράνιες Μονές.  Ὅσοι  ἄνθρωποι  τὰ  δίνουν  ὅλα 

στὸν  Θεὸ  καὶ  δίνονται  ὁλόκληροι  σ᾿  Αὐτόν,  στεγάζονται  κάτω  ἀπὸ  τὸν  μεγάλο 

τροῦλλο  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  προστατεύονται  ἀπὸ  τὴν  θεία  Του  πρόνοια.  Ἡ  ἐμπιστοσύνη 

στὸν Θεὸ εἶναι μιὰ συνεχὴς μυστικὴ προσευχή, ποὺ φέρνει ἀθόρυβα τὶς δυνάμεις τοῦ 

Θεοῦ ἐκεῖ ποὺ χρειάζονται καὶ τὴν ὥρα ποὺ χρειάζονται, καὶ τότε τὰ φιλότιμα παιδιά 

Του Τὸν δοξολογοῦν συνέχεια μὲ πολλὴ εὐγνωμοσύνη. 

Ὁ Παπα‐Τύχων, ὅταν εἶχε πάει στὸ Καλύβι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, δὲν εἶχε Ναό, 

ἂν καὶ τοῦ ἦταν ἀπαραίτητος. Οὔτε χρήματα εἶχε γιὰ νὰ φτιάξη, παρὰ μόνο μεγάλη 

                                                 
5 Βλ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ Ἁγιορείτικα, σ. 86. 
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πίστη στὸν Θεό. Μιὰ μέρα προσευχήθηκε καὶ ξεκίνησε γιὰ τὶς Καρυές, μὲ τὴν πίστη 

ὅτι ὁ Θεὸς θὰ τοῦ οἰκονομοῦσε τὰ χρήματα ποὺ χρειαζόταν, γιὰ νὰ φτιάξη τὸν Ναό. 

Πρὶν φθάση ἀκόμη στὶς Καρυές,  τὸν φώναξε ἀπὸ μακριὰ ὁ δικαῖος6  τῆς Σκήτης τοῦ 

Προφήτη Ἠλία. Ὅταν πλησίασε ὁ Παπα‐Τύχων, ὁ δικαῖος τοῦ εἶπε: «Κάποιος καλὸς 

Χριστιανὸς  ἀπὸ  τὴν  Ἀμερικὴ  μοῦ  ἔστειλε  αὐτὰ  τὰ  δολλάρια,  γιὰ  νὰ  τὰ  δώσω  σὲ 

κανέναν ἀσκητὴ ποὺ δὲν ἔχει Ναό. Ἐσὺ δὲν ἔχεις Ναό· πάρʹ τα καὶ φτιάξε». Δάκρυσε ὁ 

Παπα‐Τύχων  ἀπὸ  συγκίνηση  καὶ  εὐγνωμοσύνη  στὸν  Καλὸ  Θεὸ  πού,  σὰν 

καρδιογνώστης  ποὺ  εἶναι,  εἶχε  φροντίσει  γιὰ  τὸν  Ναό,  πρὶν  ἀκόμη  ἐκεῖνος  Τὸν 

παρακαλέση, ὥστε νὰ τοῦ ἔχη ἕτοιμα τὰ χρήματα, ὅταν θὰ τοῦ τὰ ζητοῦσε7. 

Ὅταν  κανεὶς  ἀφήνεται  στὸν  Θεό,  ὁ  Θεὸς  δὲν  τὸν  ἀφήνει.  Καὶ  πράγματι,  ἂν 

χρειασθῆς  αὔριο  στὶς  δέκα  ἡ  ὥρα  κάτι,  ὅταν  δὲν  εἶναι  παράλογο  καὶ  εἶναι  ἀνάγκη 

πραγματική,  ἐννιὰ  καὶ  σαράντα  πέντε  λεπτὰ  ἢ  ἐννιὰ  καὶ  μισὴ  θὰ  τὸ  ἔχη  ἕτοιμο  ὁ 

Θεός,  γιὰ  νὰ σοῦ  τὸ  δώση. Π.χ.  σοῦ  χρειάζεται  ἕνα  κύπελλο στὶς  ἐννιὰ  ἡ ὥρα.  Στὶς 

ἐννιὰ παρὰ πέντε σοῦ ἔρχεται τὸ κύπελλο. Σοῦ χρειάζονται πεντακόσιες δραχμές. Τὴν 

ὥρα  ποὺ  τὶς  θέλεις  ἔρχονται  ἀκριβῶς  πεντακόσιες  δραχμές·  οὔτε  πεντακόσιες  δέκα 

οὔτε τετρακόσιες ἐνενῆντα. Ἔχω παρατηρήσει ὅτι, ἂν μοῦ χρειασθῆ λ.χ. κάτι αὔριο, ὁ 

Θεὸς τὸ ἔχει προνοήσει ἀπὸ σήμερα· πρὶν δηλαδὴ τὸ σκεφθῶ ἐγώ,  τὸ ἔχει σκεφθῆ ὁ 

Θεὸς  πιὸ  νωρὶς  καὶ  τὸ  παρουσιάζει  τὴν ὥρα ποὺ  τὸ  χρειάζομαι.  Γιατὶ  ἀπὸ  ἐκεῖ  ποὺ 

ἔρχεται,  γιὰ  νὰ φθάση  σʹ  ἐμένα ἀκριβῶς  τὴν ὥρα ποὺ  τὸ  χρειάζομαι,  βλέπω πόσος 

χρόνος ἀπαιτεῖται. Ἄρα ὁ Θεὸς τὸ φρόντισε νωρίτερα. 

Ὅταν ἀπὸ φιλότιμο κάνουμε τὸν Θεὸ νὰ χαίρεται μὲ τὴν ζωή μας, τότε Ἐκεῖνος 

δίνει ἄφθονες τὶς εὐλογίες Του στὰ φιλότιμα παιδιά Του, τὴν ὥρα ποὺ τὶς χρειάζονται. 

Ὅλη ἡ ζωὴ μετὰ περνάει μὲ  εὐλογίες  τῆς θείας πρόνοιας. Μπορῶ ὧρες νὰ σᾶς λέω 

παραδείγματα ἀπὸ τὴν θαυμαστὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ. 

Ὅταν ἤμουν στὸν πόλεμο, στὶς ἐπιχειρήσεις, εἶχα ἕνα Εὐαγγέλιο καὶ τὸ ἔδωσα 

σὲ  κάποιον.  Μετὰ  ἔλεγα:  «Ἄχ,  νὰ  εἶχα  ἕνα  Εὐαγγέλιο,  πόσο  θὰ  μὲ  βοηθοῦσε!».  Τὰ 

Χριστούγεννα μᾶς εἶχαν στείλει πάνω στὸ βουνὸ διακόσια δέματα ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι. 

Ἀπὸ τὰ διακόσια δέματα, μόνο στὸ δικό μου δέμα ὑπῆρχε ἕνα Εὐαγγέλιο! Ἦταν παλιὸ 

Εὐαγγέλιο, εἶχε καὶ χάρτη τῆς Παλαιστίνης. Στὸ δέμα ὑπῆρχε καὶ ἕνα σημείωμα ποὺ 

ἔγραφε: «Ἂν χρειάζεσαι  καὶ  ἄλλα βιβλία,  γράψε μας  νὰ σοῦ στείλουμε». Ἀργότερα, 

στὴν  Μονὴ  Στομίου,  χρειάσθηκα  μιὰ  φορὰ  ἕνα  κανδήλι  γιὰ  τὸν  Ναό.  Ἕνα  πρωί, 

χαράματα, κατέβηκα στὴν Κόνιτσα. Τὴν ὥρα ποὺ περνοῦσα ἔξω ἀπὸ ἕνα σπίτι, ἀκούω 

μιὰ κοπέλα νὰ λέη στὸν πατέρα της: «Πατέρα, ὁ καλόγερος!». Τότε ἐκεῖνος ἦρθε καὶ 

μοῦ  εἶπε:  «Πάτερ,  ἔταξα  ἕνα  κανδήλι  στὴν Παναγία·  πάρε  αὐτὰ  τὰ  χρήματα  νὰ  τὸ 

ἀγοράσης»,  καὶ  μοῦ  δίνει  πεντακόσιες  δραχμές,  ἀκριβῶς  ὅσο  ἔκανε  τὸ  1958  ἕνα 

κανδήλι. Ἀλλὰ καὶ τώρα, ὅταν κάτι χρειάζωμαι, τὰ οἰκονομάει ἀμέσως ὁ Θεός. Θέλω 

λ.χ. νὰ κόψω ξύλα καὶ δὲν μπορῶ. Τότε οἰκονομοῦνται τάκα–τάκα τὰ ξύλα. Πρὶν ἔρθω 

ἐδῶ,  ἔλαβα  ἕνα  δέμα  ποὺ  εἶχε  μέσα  πενῆντα  χιλιάδες  δραχμές,  ἀκριβῶς  ὅσα 

χρειαζόμουν.  Ἔδωσα  μία  εἰκόνα  τοῦ  «Ἄξιόν  ἐστιν»  σὲ  κάποιον  εὐλογία,  τὴν  ἄλλη 

                                                 
6 Ὁ Γέροντας μιᾶς Καλύβης, στὸν ὁποῖο ἀνατίθεται κάθε χρόνο ἡ διοίκηση τῆς Σκήτης 

καὶ ἡ φροντίδα τοῦ Κυριακοῦ (τοῦ κυρίως Ναοῦ τῆς Σκήτης) καὶ τῶν προσκυνητῶν. 
7 Βλ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ  Ἁγιορείτικα, σ. 18‐19. 
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μέρα μοῦ φέρνουν μία τῆς «Πορταΐτισσας!». Φέτος8 τὸ καλοκαίρι, πρὶν βρέξη, δὲν εἶχα 

καθόλου νερό. Τώρα ποὺ ἔβρεξε λίγο, μαζεύω ἑνάμισι κουτὶ τὴν ἡμέρα. Ἡ στέρνα ἔχει 

περσινὸ νερό, καὶ αὐτὴ εἶναι χάλια. Πῶς τὰ οἰκονομάει ὅμως ὁ Θεός! Ἔχω ἕνα βαρέλι 

μὲ νερό. Τόσοι ἄνθρωποι ποὺ ἔρχονται κάθε μέρα πίνουν, πλένονται, γιατὶ εἶναι καὶ 

ἱδρωμένοι, καὶ ἡ στάθμη κατεβαίνει μόνον τέσσερα‐πέντε δάκτυλα! Ἑκατὸν πενῆντα‐

διακόσιοι  ἄνθρωποι  νὰ  βολεύωνται  καὶ  νὰ  μὴν  ἀδειάζη  τὸ  βαρέλι!  Ἄλλοι  ἀνοίγουν 

πολὺ τὴν κάννουλα τῆς βρύσης, ἄλλοι  τὴν ξεχνοῦν ἀνοιχτὴ καὶ  τρέχει,  καὶ ὅμως τὸ 

νερὸ δὲν τελειώνει! 

 

Νὰ ἀφεθοῦμε στὴν θεία πρόνοια 

 

Ὅποιος παρακολουθεῖ τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, μαθαίνει νὰ ἐξαρτᾶ τὸν ἑαυτό 

του ἀπὸ τὴν θεία πρόνοια. Νιώθει μετὰ σὰν τὸ μωρὸ στὴν κούνια πού, ἂν τὸ ἀφήση 

γιὰ λίγο ἡ μητέρα του, ἀρχίζει νὰ κλαίη, μέχρι νὰ τρέξη πάλι κοντά του. Ἂν ἀφεθῆ 

κανεὶς στὸν Θεό, εἶναι μεγάλη ὑπόθεση. Ὅταν πρωτοπῆγα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Στομίου, 

δὲν  εἶχα  ποῦ  νὰ  μείνω.  Ὅλο  τὸ  μοναστήρι  ἦταν  γεμάτο  μπάζα.  Βρῆκα  μιὰ  γωνιὰ 

κοντὰ  στὴν  μάνδρα,  ἔβαλα  κάτι  ἀπὸ  πάνω,  γιὰ  νὰ  τὴν  σκεπάσω  λίγο,  καὶ  ἐκεῖ 

περνοῦσα τὰ βράδυα καθιστός, γιατὶ δὲν χωροῦσα νὰ ξαπλώσω. Μιὰ μέρα ἦρθε ἕνας 

γνωστός μου ἱερομόναχος καὶ μοῦ λέει: «Καλά, πῶς μένεις ἐδῶ;». «Γιατί, τοῦ λέω, οἱ 

κοσμικοὶ  εἶχαν  περισσότερα  ἀπὸ  μᾶς;  Ὅταν  εἶπαν  στὸν  Κανάρη,  τότε  ποὺ  ζήτησε 

δάνειο,  ʺδὲν  ἔχεις Πατρίδαʺ,  ἐκεῖνος  εἶπε:  ʺΘὰ  ἀποκτήσουμε Πατρίδαʺ.  Ἂν  κοσμικὸς 

ἄνθρωπος  εἶχε  τέτοια  πίστη,  ἐμεῖς  νὰ  μὴν  ἔχουμε  ἐμπιστοσύνη  στὸν  Θεό;  Ἀφοῦ  ἡ 

Παναγία οἰκονόμησε νὰ βρεθῶ ἐδῶ, δὲν θὰ φροντίση γιὰ τὸ μοναστήρι της, ὅταν ἔρθη 

ἡ ὥρα;». Καὶ πράγματι, πῶς τὰ οἰκονόμησε σιγὰ‐σιγὰ ὅλα ἡ Παναγία! Θυμᾶμαι, ὅταν 

ἔρριχναν οἱ μάστορες τὸ μπετόν, γιὰ νὰ φτιάξουν τὴν πλάκα στὰ κελλιὰ ποὺ εἶχαν 

καῆ, δὲν ἔφθασαν τὰ τσιμέντα. Ὑπολειπόταν τὸ ἕνα τρίτο, γιὰ νὰ τελειώση ἡ πλάκα. 

Ἔρχονται  οἱ  μάστορες  καὶ  μοῦ  λένε:  «Τὰ  τσιμέντα  τελειώνουν.  Νὰ  ἀραιώσουμε  τὸ 

μπετόν, γιὰ νὰ φθάση γιὰ ὅλη τὴν πλάκα». «Ὄχι, τοὺς λέω, συνεχίστε κανονικά». Νὰ 

φέρουμε  ἄλλα  δὲν  γινόταν,  γιατὶ  τὰ  ζῶα  ἦταν  στὸν  κάμπο.  Ἔπρεπε  νὰ  πᾶνε  οἱ 

μάστορες δυὸ ὧρες ὣς τὴν Κόνιτσα καὶ δυὸ ὧρες ὣς τὸν κάμπο, στὰ χωράφια, γιὰ νὰ 

βροῦν ζῶα. Πότε νὰ πᾶνε, πότε νὰ γυρίσουν. Ὕστερα, οἱ ἄνθρωποι εἶχαν τὶς δουλειές 

τους·  δὲν  μποροῦσαν  νὰ  ἔρθουν  ἄλλη  μέρα.  Βλέπω,  εἶχαν  ρίξει  τὰ  δύο  τρίτα  τῆς 

πλάκας.  Μπῆκα  στὸ  ἐκκλησάκι  καὶ  λέω:  «Τί  θὰ  γίνη  τώρα,  Παναγία  μου;  Σὲ 

παρακαλῶ, βοήθησέ μας». Μετὰ βγῆκα ἔξω... 

 – Καὶ τί ἔγινε, Γέροντα; 

 – Καὶ ἡ πλάκα τελείωσε καὶ τὰ τσιμέντα περίσσεψαν! 

 – Οἱ μάστορες τὸ κατάλαβαν; 

 –  Πῶς  δὲν  τὸ  κατάλαβαν.  Εἶναι  μερικὲς  φορὲς  πολὺ  μεγάλη  ἡ  βοήθεια  τοῦ 

Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας! 

 

Ὁ Θεὸς ἀξιοποιεῖ τὰ πάντα γιὰ τὸ καλὸ 

 

                                                 
8 Εἰπώθηκε τὸ καλοκαίρι τοῦ 1990. 
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 –  Γέροντα,  μερικὲς  φορὲς  ξεκινᾶμε  νὰ  κάνουμε  μιὰ  δουλειὰ  καὶ 

παρουσιάζονται  ἕνα σωρὸ  ἐμπόδια. Πῶς θὰ  καταλάβουμε ἂν  τὰ  ἐμπόδια  εἶναι  ἀπὸ 

τὸν Θεό; 

 – Νὰ ἐξετάσουμε ἂν φταῖμε ἐμεῖς. Ἂν δὲν φταῖμε, τὸ ἐμπόδιο θὰ εἶναι ἀπὸ τὸν 

Θεὸ  γιὰ  τὸ  καλό  μας.  Γιʹ  αὐτὸ  δὲν  πρέπει  κανεὶς  νὰ  στενοχωριέται,  ἂν  δὲν  ἔγινε  ἡ 

δουλειὰ ἢ ἂν καθυστέρησε νὰ τελειώση. Μιὰ φορὰ κατέβαινα βιαστικὸς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ 

Μονὴ  Στομίου,  νὰ  πάω  στὴν  Κόνιτσα  γιὰ  μιὰ  ἐπείγουσα  δουλειά.  Σὲ  ἕνα  δύσκολο 

σημεῖο τοῦ δρόμου – Γολγοθᾶ τὸ ἔλεγα – συνάντησα ἕναν γνωστὸ τοῦ μοναστηριοῦ, 

τὸν  μπαρμπα‐Ἀναστάση,  μὲ  τρία  ζῶα  φορτωμένα.  Ἀπὸ  τὴν  πολλὴ  ἀνηφόρα  εἶχαν 

ἀναποδογυρισθῆ τὰ σαμάρια τους καὶ ἕνα ζῶο ἦταν κοντὰ στὸν γκρεμὸ καὶ κόντευε 

νὰ  πέση  κάτω.  «Ὁ  Θεὸς  σʹ  ἔστειλε,  Πάτερ»,  μοῦ  εἶπε  ὁ  μπαρμπα‐Ἀναστάσης.  Τὸν 

βοήθησα νὰ τὰ ξεφορτώσουμε καὶ νὰ τὰ ξαναφορτώσουμε, τὰ βάλαμε καὶ στὸν δρόμο 

καὶ  τὸν  ἄφησα.  Ὅταν  προχώρησα  ἀρκετά,  ἔφθασα  σὲ  ἕνα  σημεῖο  ὅπου  μόλις  πρὶν 

λίγο εἶχε γίνει κατολίσθηση σὲ μῆκος τριακόσια μέτρα καὶ εἶχε φαγωθῆ τὸ μονοπάτι. 

Δένδρα καὶ πέτρες  εἶχαν κατεβῆ στὸ ποτάμι. Ἂν δὲν καθυστεροῦσα, θὰ βρισκόμουν 

ἐκεῖ  τὴν  ὥρα  ἀκριβῶς  ποὺ  ἔγινε  ἡ  κατολίσθηση.  «Μπαρμπα‐Ἀναστάση,  εἶπα,  μ᾿ 

ἔσωσες. Ὁ Θεὸς σ᾿ ἔστειλε». 

Ὁ  Χριστὸς  ἀπὸ  ψηλὰ  βλέπει  τὸν  καθένα  μας  πῶς  ἐνεργεῖ  καὶ  ξέρει  πῶς  καὶ 

πότε θὰ ἐνεργήση γιὰ τὸ καλό μας. Ξέρει πῶς καὶ ποῦ θὰ μᾶς ὁδηγήση, ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ 

ζητοῦμε βοήθεια, νὰ τοῦ λέμε τὶς ἐπιθυμίες μας καὶ νὰ ἀφήνουμε Ἐκεῖνον ὅλα νὰ τὰ 

κανονίζη.  Ἐγώ,  ὅταν  ἤμουν  στὴν  Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου,  ἤθελα  νὰ  πάω  στὴν  ἔρημο· 

σκεφτόμουν νὰ φύγω σὲ ἕνα ἐρημονήσι. Εἶχα συμφωνήσει μάλιστα μὲ ἕναν βαρκάρη 

νὰ ἔρθη νὰ μὲ πάη, ἀλλὰ τελικὰ δὲν ἦρθε. Ἦταν οἰκονομία Θεοῦ, γιατὶ ἤμουν ἀκόμη 

ἄπειρος καὶ θὰ πάθαινα μεγάλη ζημιὰ στὸ ἐρημονήσι· θὰ μὲ ἀφάνιζαν οἱ δαίμονες. 

Ἀφοῦ δὲν μπόρεσα νὰ πάω ἐκεῖ, στράφηκα πρὸς τὰ Κατουνάκια. Ἀγάπησα τὴν ἔρημο 

τῶν  Κατουνακίων  καὶ  προσευχόμουν  καὶ  ἑτοιμαζόμουν  νὰ  πάω  ἐκεῖ.  Ἤθελα  νὰ 

ἀσκητέψω κοντὰ στὸν Γερο‐Πέτρο9, ἕναν πολὺ πνευματικὸ Πατέρα. Μοῦ συνέβη ὅμως 

ἕνα γεγονὸς ποὺ μὲ ἀνάγκασε νὰ πάω στὴν Κόνιτσα καὶ  ὄχι στὰ Κατουνάκια. Ἕνα 

βράδυ μετὰ τὸ Ἀπόδειπνο εἶχα ἀποσυρθῆ στὸ κελλί μου καὶ προσευχόμουν ὣς ἀργά. 

Κατὰ τὶς ἕνδεκα τὴν νύχτα ξάπλωσα νὰ ἡσυχάσω λίγο. Μιάμιση ἡ ὥρα ξύπνησα μὲ τὸ 

σήμαντρο  τῆς  μονῆς  ποὺ  μᾶς  καλοῦσε  στὸν  Ναό.  Ἔκανα  νὰ  σηκωθῶ,  ἀλλὰ  ἦταν 

ἀδύνατο.  Μιὰ  ἀόρατη  δύναμη  μὲ  κρατοῦσε  ἀκίνητο.  Κατάλαβα  ὅτι  κάτι  συμβαίνει. 

Ἔμεινα  καθηλωμένος  στὸ  κρεββάτι  μέχρι  τὶς  δώδεκα  τὸ  μεσημέρι.  Μποροῦσα  νὰ 

προσεύχωμαι,  νὰ  σκέφτωμαι,  ἀλλὰ  δὲν  μποροῦσα  νὰ  κινηθῶ  καθόλου.  Ἐνῶ 

βρισκόμουν σʹ  αὐτὴν  τὴν  κατάσταση,  εἶδα σὰν σὲ  τηλεόραση ἀπὸ  τὴν μιὰ μεριὰ  τὰ 

Κατουνάκια  καὶ  ἀπὸ  τὴν  ἄλλη  τὴν Μονὴ  Στομίου  στὴν  Κόνιτσα.  Ἐγὼ  μὲ  λαχτάρα 

γύρισα τὰ μάτια μου πρὸς τὰ Κατουνάκια. Μιὰ φωνὴ τότε – ἦταν τῆς Παναγίας – μοῦ 

εἶπε καθαρά: «Δὲν θὰ πᾶς στὰ Κατουνάκια· θὰ πᾶς στὴν Μονὴ Στομίου». «Παναγία 

μου,  ἐγὼ ἔρημο Σοῦ ζητοῦσα καὶ Ἐσὺ μὲ στέλνεις στὸν κόσμο;»,  εἶπα. Ἄκουσα ξανὰ 

τὴν  ἴδια  φωνὴ  νὰ  μοῦ  λέη  αὐστηρά:  «Θὰ πᾶς  νὰ  συναντήσης  τὸ  τάδε  πρόσωπο,  τὸ 

ὁποῖο  θὰ  σὲ  βοηθήση  πολύ».  Ἀμέσως  λύθηκα  ἀπὸ  ἐκεῖνο  τὸ  ἀόρατο  δέσιμο  καὶ 

πλημμύρισε  ἡ  καρδιά  μου  ἀπὸ  τὴν  θεία  Χάρη.  Μετὰ  πῆγα  καὶ  τὸ  εἶπα  στὸν 

Πνευματικό. «Αὐτὸ  εἶναι  τὸ  θέλημα  τοῦ Θεοῦ,  μοῦ  εἶπε  ὁ Πνευματικός. Μὴν  κάνης 

                                                 
9 Βλ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ  Ἁγιορείτικα, σ. 64‐73. 
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ὅμως  λόγο  γιὰ  τὸ  γεγονός.  Πὲς  πὼς  γιὰ  λόγους  ὑγείας  –  ἔβγαζα  αἷμα  ἐκείνη  τὴν 

ἐποχὴ – θὰ χρειασθῆ νὰ βγῆς ἀπὸ τὸ Ὄρος καὶ πήγαινε». Ἄλλο ἤθελα ἐγώ, ἀλλὰ ὁ 

Θεὸς  εἶχε  τὸ  σχέδιό  Του.  Σκέφθηκα  ὅτι  ἦταν  θέλημα Θεοῦ  νὰ  ἀνακαινίσω  αὐτὸ  τὸ 

μοναστήρι,  καὶ  ἔτσι θὰ  ἐκπληρωνόταν καὶ  ἕνα  τάμα ποὺ  εἶχα κάνει στὴν Παναγία, 

ὅταν  ὑπηρετοῦσα  στὸν  στρατό,  τότε  μὲ  τὸν  πόλεμο.  «Παναγία  μου,  εἶχα  πεῖ  τότε, 

βοήθησέ με νὰ γίνω καλόγερος καὶ θὰ δουλέψω τρία χρόνια νὰ Σοῦ φτιάξω πάλι τὸ 

καμένο Σου  μοναστήρι». Ὅπως  ἀποδείχθηκε  ὅμως  ἐκ  τῶν  ὑστέρων,  ὁ  κύριος  λόγος 

ποὺ ἡ Παναγία μὲ ἔστειλε ἐκεῖ ἦταν, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν οἱ ὀγδόντα οἰκογένειες ποὺ 

εἶχαν γίνει προτεσταντικὲς νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ὀρθοδοξία. 

Ὁ Θεὸς συχνὰ ἐπιτρέπει νὰ γίνη αὐτὸ ποὺ εἶναι γιὰ τὸ συμφέρον τῶν πολλῶν. 

Δὲν  κάνει  ποτὲ  ἕνα  καλὸ  μόνο  του,  ἀλλὰ  τρία‐τέσσερα  καλὰ  μαζί.  Οὔτε  ποτὲ 

ἐπιτρέπει νὰ γίνη ἕνα κακό, ἐὰν δὲν βγοῦν ἀπὸ αὐτὸ πολλὰ καλά. Ὅλα τὰ ἀξιοποιεῖ 

γιὰ  ὄφελός  μας,  καὶ  τὰ  στραβὰ  καὶ  τὰ  ἐπικίνδυνα.  Τὸ  καλὸ  μὲ  τὸ  κακὸ  εἶναι 

ἀνακατεμένα·  καλὰ  θὰ  ἦταν  νὰ  εἶναι  χωρισμένα,  ἀλλὰ  μπαίνουν  τὰ  προσωπικὰ 

συμφέροντα καὶ ἀνακατεύονται. Ὁ Θεὸς ὅμως καὶ αὐτὸ τὸ μπερδεμένο τὸ ἀξιοποιεῖ. 

Γιʹ αὐτὸ πρέπει νὰ πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ γίνεται μόνον ὅ,τι μπορεῖ νὰ 

βγῆ  σὲ  καλό,  γιατὶ  ἀγαπᾶ  τὸ  πλάσμα  Του.  Μπορεῖ  λ.χ.  νὰ  ἐπιτρέψη  ἕναν  μικρὸ 

πειρασμό, γιὰ νὰ μᾶς προστατέψη ἀπὸ ἕναν μεγαλύτερο. Μιὰ φορὰ στὸ Ἅγιον Ὄρος 

ἕνας λαϊκὸς πῆγε σὲ κάποιο πανηγύρι σὲ ἕνα μοναστήρι. Ἤπιε λίγο καὶ μέθυσε. Ὅταν 

ἔφυγε ἀπὸ τὸ μοναστήρι, ἔπεσε κάτω, καὶ καθὼς χιόνιζε, τὸν σκέπασε τὸ χιόνι. Ἀπὸ 

τὴν  σπιρτάδα  ποὺ  εἶχε  ἡ  ἀναπνοή  του  ἄνοιξε  μιὰ  τρύπα  στὸ  χιόνι.  Κάποια  στιγμὴ 

περνοῦσε  ἕνας  ἀπὸ  ἐκεῖ  καὶ  εἶδε  τὴν  τρύπα.  «Τί  εἶναι  ʹδῶ,  πηγή;»,  ἀναρωτήθηκε. 

Χτυπάει μὲ τὸ μπαστούνι, «ὤχ!» φώναξε ὁ μεθυσμένος, καὶ ἔτσι οἰκονόμησε ὁ Θεὸς νὰ 

σωθῆ. 

 

Οἱ εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ ραγίζουν τὴν καρδιὰ 

 

 – Γέροντα, τί θέλει ἀπὸ ἐμᾶς ὁ Θεός; 

 – Ὁ Θεὸς ἀπὸ ἐμᾶς θέλει τὴν προαίρεσή μας, τὴν ἀγαθή μας διάθεση, ποὺ θὰ 

τὴν ἐκδηλώνουμε μὲ τὸν ἔστω καὶ λίγο φιλότιμο ἀγώνα μας, καὶ τὴν συναίσθηση τῆς 

ἁμαρτωλότητός μας. Ὅλα τὰ ἄλλα τὰ δίνει Ἐκεῖνος. Δὲν χρειάζονται μπράτσα στὴν 

πνευματικὴ  ζωή. Νὰ ἀγωνιζώμαστε  ταπεινά,  νὰ  ζητοῦμε  τὸ  ἔλεος  τοῦ Θεοῦ  καὶ  νὰ 

Τὸν  εὐγνωμονοῦμε  γιὰ  ὅλα.  Αὐτὸς  ποὺ  ἐγκαταλείπεται  στὰ  χέρια  τοῦ  Θεοῦ,  χωρὶς 

κανένα  δικό  του  σχέδιο,  περνᾶ  στὸ  σχέδιο  τοῦ  Θεοῦ.  Ὅσο  ὁ  ἄνθρωπος  εἶναι 

γαντζωμένος στὸν ἑαυτό του, μένει πίσω· δὲν προχωράει πνευματικά, γιατὶ ἐμποδίζει 

τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Γιὰ νὰ προκόψη, χρειάζεται πολλὴ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. 

Ὁ  Θεὸς  κάθε  στιγμὴ  χαϊδεύει  μὲ  τὴν  ἀγάπη  Του  τὶς  καρδιὲς  ὅλων  τῶν 

ἀνθρώπων,  ἀλλὰ  ἐμεῖς  δὲν  τὸ  καταλαβαίνουμε,  γιατὶ  οἱ  καρδιές  μας  ἔχουν  πιάσει 

πουρί.  Ὅταν  καθαρίση  τὴν  καρδιά  του  ὁ  ἄνθρωπος,  συγκινεῖται,  διαλύεται, 

τρελλαίνεται,  γιατὶ  βλέπει  τὶς  εὐεργεσίες,  τὶς  καλωσύνες  τοῦ Θεοῦ,  ποὺ  ὅλους  τοὺς 

ἀγαπᾶ  τὸ  ἴδιο.  Γι᾿  αὐτοὺς  ποὺ  ταλαιπωροῦνται,  πονάει·  γι᾿  αὐτοὺς  ποὺ  ζοῦν 

πνευματικὴ  ζωή,  χαίρεται.  Εἶναι  ἀρκετὸ  καὶ  μόνον  οἱ  εὐεργεσίες  τοῦ  Θεοῦ,  ἐὰν  τὶς 

σκεφθῆ μιὰ φιλότιμη ψυχή, νὰ τὴν τινάξουν στὸν ἀέρα· πόσο μᾶλλον, ἐὰν σκεφθῆ καὶ 

τὶς  πολλές  της  ἁμαρτίες  καὶ  τὴν  πολλὴ  εὐσπλαγχνία  τοῦ  Θεοῦ!    Ὅταν  βλέπη  ὁ 
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ἄνθρωπος  τὴν  φροντίδα  τοῦ  Θεοῦ,  ἂν  ἔχουν  καθαρίσει  τὰ  μάτια  τῆς  ψυχῆς  του, 

αἰσθάνεται καὶ ζῆ ὅλη τὴν θεία πρόνοια μὲ τὴν ξεφλουδισμένη εὐαίσθητη καρδιά του 

καὶ διαλύεται πιὰ ἀπὸ εὐγνωμοσύνη· παλαβώνει μὲ τὴν καλὴ ἔννοια. Γιατὶ οἱ δωρεὲς 

τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὁ ἄνθρωπος τὶς αἰσθάνεται, δημιουργοῦν ρωγμὴ στὴν καρδιά του, τὴν 

ραγίζουν.  Ἔπειτα,  καθὼς  τὸ  χέρι  τοῦ  Θεοῦ  χαϊδεύει  τὴν  φιλότιμη  καρδιά  του  καὶ 

ἐγγίζει τὴν ρωγμή,  τινάζεται ἐσωτερικὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ μεγαλώνει ἡ εὐγνωμοσύνη 

του πρὸς τὸν Θεό. Ὅσοι ἀγωνίζονται καὶ συναισθάνονται τὴν ἁμαρτωλότητά τους καὶ 

τὶς  εὐεργεσίες  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  ἐμπιστεύονται  τὸν  ἑαυτό  τους  στὴν  μεγάλη  Του 

εὐσπλαγχνία,  ἀνεβάζουν  τὴν ψυχή  τους στὸν Παράδεισο μὲ πολλὴ σιγουριὰ καὶ μὲ 

λιγώτερο κόπο σωματικό. 

 

Εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὸ λίγο καὶ γιὰ τὸ πολὺ 

 

Μερικοὶ  λένε  «πιστεύω  ὅτι  ὁ  Θεὸς  θὰ  μὲ  βοηθήση»,  καὶ  ἀπὸ  τὴν  ἄλλη 

προσπαθοῦν  νὰ  μαζεύουν  χρήματα,  γιὰ  νὰ  μὴ  στερηθοῦν  τίποτε.  Αὐτοὶ  ἐμπαίζουν 

τὸν Θεό, γιατὶ δὲν ἐμπιστεύονται τὸν ἑαυτό τους στὸν Θεὸ ἀλλὰ στὰ χρήματα. Ἂν δὲν 

παύσουν νὰ ἀγαποῦν τὰ χρήματα καὶ νὰ στηρίζουν σ᾿ αὐτὰ τὴν ἐλπίδα τους, δὲν θὰ 

μπορέσουν  νὰ  στηρίξουν  τὴν  ἐλπίδα  τους  στὸν  Θεό.  Δὲν  λέω  νὰ  μὴν  ἔχουν  οἱ 

ἄνθρωποι  μιὰ  οἰκονομία  στὴν  ἄκρη  γιὰ  ὥρα  ἀνάγκης,  ἀλλὰ  νὰ  μὴ  στηρίζουν  τὴν 

ἐλπίδα τους στὰ χρήματα καὶ δίνουν σʹ αὐτὰ τὴν καρδιά τους, γιατὶ ἔτσι ξεχνοῦν τὸν 

Θεό. Ὅποιος κάνει σχέδια δικά του, χωρὶς νὰ ἐμπιστεύεται στὸν Θεό, καὶ λέει μετὰ ὅτι 

ἔτσι  θέλει  ὁ  Θεός,  αὐτὸς  εὐλογεῖ  τὸ  ἔργο  του  ταγκαλακίστικα  καὶ  συνέχεια 

βασανίζεται. Δὲν ἔχουμε καταλάβει τὴν δύναμη καὶ τὴν καλωσύνη τοῦ Θεοῦ. Δὲν Τὸν 

ἀφήνουμε νοικοκύρη νὰ μᾶς κυβερνάη, γιʹ αὐτὸ ταλαιπωρούμαστε. 

Στὸ Σινᾶ,  ἐκεῖ στὸ ἀσκητήριο τῆς Ἁγίας Ἐπιστήμης ὅπου ἔμενα,  τὸ νερὸ ἦταν 

ἐλάχιστο.  Μιὰ–μιὰ  σταγόνα  ἔτρεχε  ἀπὸ  ἕναν  βράχο  μέσα  σὲ  μιὰ  σπηλιά,  καμμιὰ 

εἰκοσαριὰ μέτρα μακριὰ ἀπὸ τὸ ἀσκητήριο. Εἶχα κάνει μιὰ στερνίτσα καὶ μάζευα τρία 

κιλὰ  νερὸ  τὸ  εἰκοσιτετράωρο.  Ὅταν  πήγαινα  νὰ  πάρω  νερό,  ἔβαζα  τὸ  τενεκάκι  νὰ 

γεμίση  καὶ  ἔλεγα  τοὺς  Χαιρετισμοὺς  τῆς  Παναγίας.  Ἔβρεχα  μὲ  τὸ  χέρι  μου  λιγάκι 

μόνον τὸ μέτωπο, γιατὶ αὐτὸ μὲ βοηθοῦσε – μοῦ τὸ εἶχε πεῖ ἕνας γιατρὸς νὰ τὸ κάνω – 

ἔπαιρνα  λίγο  νερό,  γιὰ  νὰ  ἔχω  νὰ  πιῶ,  μάζευα  καὶ  λίγο  σὲ  ἕνα  τενεκάκι  γιὰ  τὰ 

πουλάκια  καὶ  τὰ  ποντικάκια  ποὺ  εἶχε  τὸ  ἀσκητήριο.  Αὐτὸ  τὸ  νερὸ  ἦταν  καὶ  γιὰ  νὰ 

πλύνω  ἕνα  ροῦχο  κ.λπ.  Τί  χαρά,  τί  εὐγνωμοσύνη  ἔνιωθα γι᾿  αὐτὸ  τὸ  λίγο  νερὸ ποὺ 

εἶχα!  Δοξολογία,  γιατὶ  εἶχα  νερό! Ὅταν    ἦρθα  στὸ Ἅγιον Ὄρος  καὶ  ἔμεινα  γιὰ  λίγο 

καιρὸ στὴν Σκήτη τῶν Ἰβήρων,  ἐπειδὴ ἐκεῖ εἶναι προσήλιο τὸ μέρος,  εἶχε πολὺ νερό. 

Εἶχε μιὰ στέρνα ποὺ ξεχείλιζε καὶ τὸ νερὸ ἔτρεχε ἀπʹ ἔξω. Οὔ, ἔπλενα καὶ τὰ πόδια καὶ 

τὸ  κεφάλι...,  ἀλλὰ  εἶχα  ξεχασθῆ.  Στὸ  Σινᾶ  βούρκωναν  τὰ  μάτια  μου  ἀπὸ 

εὐγνωμοσύνη  γιὰ  τὸ  λίγο  νερό,  ἐνῶ  στὴν  Σκήτη  ξεχάσθηκα  ἀπὸ  τὴν  ἀφθονία  τοῦ 

νεροῦ. Γι᾿ αὐτὸ ἔπειτα πῆγα καὶ ἔμεινα καμμιὰ ὀγδονταριὰ μέτρα πιὸ μακριὰ καὶ εἶχα 

μιὰ στέρνα μικρή. Πῶς χάνεται, πῶς ξεχνιέται κανεὶς μὲ τὴν ἀφθονία! 

Πρέπει  νὰ  ἀφήσουμε  ἐν  λευκῷ  τὸν  ἑαυτό  μας  στὴν  θεία  πρόνοια,  στὸ  θεῖο 

θέλημα, καὶ ὁ Θεὸς θὰ μᾶς φροντίση. Ἕνας μοναχὸς πῆγε ἕνα ἀπόγευμα νὰ διαβάση 

τὸν Ἑσπερινὸ σὲ μιὰ κορυφή. Στὸν δρόμο βρῆκε ἕνα ἄσπρο μανιτάρι καὶ εὐχαρίστησε 

τὸν Θεὸ  γιὰ  τὸ  σπάνιο  εὕρημά  του.  Στὸν  γυρισμὸ θὰ  τὸ  ἔκοβε  καὶ  θὰ περνοῦσε μὲ 
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αὐτὸ  τὸ βράδυ. «Ἐὰν μὲ  ρωτήσουν οἱ  κοσμικοὶ ἂν  τρώω κρέας,  εἶπε μὲ  τὸν λογισμό 

του, μπορῶ νὰ τοὺς πῶ πὼς τρώω κάθε φθινόπωρο»! Στὴν ἐπιστροφὴ βρῆκε μισὸ τὸ 

μανιτάρι – κάποιο ζῶο θὰ τὸ εἶχε πατήσει – καὶ εἶπε: «Φαίνεται, τόσο ἔπρεπε νὰ φάω». 

Τὸ πῆρε καὶ εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ γιὰ τὴν πρόνοιά Του, γιὰ τὸ μισὸ μανιτάρι. Πιὸ κάτω 

βρῆκε ἕνα ἄλλο μισὸ μανιτάρι καὶ ἔσκυψε νὰ τὸ πάρη, γιὰ νὰ συμπληρώση τὸ βραδινό 

του,  ἀλλά,  ἐπειδὴ  ἦταν  χαλασμένο  –  ἴσως  νὰ  ἦταν  δηλητηριῶδες  –,  τὸ  ἄφησε  καὶ 

εὐχαρίστησε πάλι τὸν Θεὸ ποὺ τὸν φύλαξε ἀπὸ δηλητηρίαση. Πῆγε στὴν Καλύβη του 

καὶ  πέρασε  τὸ  βράδυ  μὲ  τὸ  μισὸ  μανιτάρι.  Τὴν  ἄλλη  μέρα,  ὅταν  βγῆκε  ἀπὸ  τὴν 

Καλύβη του, ἀντίκρισε ἕνα θέαμα! Ὅλος ὁ τόπος ἦταν γεμάτος ἀπὸ ὡραῖα μανιτάρια, 

καὶ εὐχαρίστησε τὸν Θεό. Βλέπετε, εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὸ ὁλόκληρο καὶ γιὰ 

τὸ  μισό,  καὶ  γιὰ  τὸ  καλὸ  καὶ  γιὰ  τὸ  χαλασμένο,  καὶ  γιὰ  τὸ  ἕνα  καὶ  γιὰ  τὰ  πολλά. 

Εὐχαριστία γιὰ ὅλα. 

Ὁ Καλὸς Θεὸς μᾶς δίνει ἄφθονες εὐλογίες καὶ ἐνεργεῖ πάντα γιὰ τὸ καλό μας. 

Ὅλα τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἔχουμε εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ. Ὅλα τὰ ἔκανε, γιὰ νὰ ἐξυπηρετοῦν 

τὸ  πλάσμα  Του,  τὸν  ἄνθρωπο,  καὶ  νὰ  θυσιάζωνται  γιʹ  αὐτόν,  ἀπὸ  ζῶα  καὶ  πτηνά, 

μικρὰ  καὶ  μεγάλα,  μέχρι  φυτά,  –  ἀκόμη  καὶ  ὁ  ἴδιος  ὁ  Θεὸς  θυσιάσθηκε,  γιὰ  νὰ 

λυτρώση τὸν ἄνθρωπο. Ἂς μὴν ἀδιαφοροῦμε γιὰ ὅλα αὐτὰ καὶ Τὸν πληγώνουμε μὲ 

τὴν  μεγάλη  μας  ἀχαριστία  καὶ  ἀναισθησία,  ἀλλὰ  νὰ  Τὸν  εὐχαριστοῦμε  καὶ  νὰ  Τὸν 

δοξολογοῦμε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Ἡ πίστη καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ 

 

Νὰ πιστέψουμε φιλότιμα στὸν Θεὸ 

 

Γέροντα, στενοχωριέμαι γιὰ τοὺς λογισμοὺς ἀπιστίας ποὺ ἔχω. 

   –  Τὸ ὅτι στενοχωριέσαι καὶ  δὲν  τοὺς δέχεσαι,  σημαίνει ὅτι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ 

εἶναι  ἀπὸ  τὸν  πονηρό.  Μερικὲς  φορὲς  ὁ  Χριστὸς  ἐπιτρέπει  νὰ  ἔχουμε  λογισμοὺς 

ἀμφιβολίας ἢ ἀπιστίας, γιὰ νὰ δῆ τὴν διάθεση καὶ τὸ φιλότιμό μας. Ὁ δικός μας ὅμως 

Θεὸς δὲν εἶναι μύθος ὅπως ὁ Δίας, ὁ Ἀπόλλων κ.λπ. Ἡ θρησκεία μας εἶναι ἀληθινή, 

ζωντανή. Ἔχουμε νέφος Ἁγίων, ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος1, οἱ ὁποῖοι 

γνώρισαν  τὸν Χριστό,  Τὸν  ἔζησαν ἀπὸ κοντὰ καὶ θυσιάσθηκαν γι᾿ Αὐτόν. Καὶ στὴν 

ἐποχή  μας  ὑπάρχουν  ἄνθρωποι  ἀφιερωμένοι  στὸν  Θεὸ  ποὺ  ζοῦν  οὐράνιες 

καταστάσεις καὶ ἔχουν ἐπαφὴ μὲ Ἀγγέλους, μὲ Ἁγίους, ἀκόμη καὶ μὲ τὸν Χριστὸ καὶ 

τὴν Παναγία. Καὶ θὰ σοῦ πῶ κάτι ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου, γιὰ νὰ σὲ βοηθήσω. Βλέπεις, 

γίνομαι καὶ ἐγώ... αἱμοδότης· φανερώνω ὁρισμένα γεγονότα, γιὰ νὰ βοηθήσω. Ὅπου 

βλέπω  θησαυρισμένη  γνώση  καὶ  παραγκωνισμένη  πίστη,  τὴν  πίστη  θέλω  νὰ 

ἐνισχύσω, γι᾿ αὐτὸ καὶ λέω μερικὰ γεγονότα πίστεως. 

Ὅταν ἤμουν μικρός, στὴν Κόνιτσα, διάβαζα πολλοὺς βίους Ἁγίων καὶ ἔδινα καὶ 

στὰ  ἄλλα  παιδιὰ  νὰ  διαβάσουν  ἢ  τὰ  μάζευα  καὶ  διαβάζαμε  μαζί.  Θαύμαζα  τὴν 

μεγάλη ἄσκηση καὶ τὶς νηστεῖες ποὺ ἔκαναν οἱ Ἅγιοι καὶ προσπαθοῦσα νὰ κάνω καὶ 

ἐγὼ ὅ,τι ἔκαναν ἐκεῖνοι. Ἀπὸ τὴν νηστεία ὁ λαιμός μου εἶχε γίνει σὰν τὸ κοτσάνι ἀπὸ 

τὸ  κεράσι.  Τὰ  παιδιὰ  μὲ  πείραζαν.  «Θὰ  πέση  τὸ  κεφάλι  σου!»,  μοῦ  ἔλεγαν.  Τί 

τραβοῦσα! Τέλος πάντων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ μεγάλος μου ἀδελφός, ἐπειδὴ ἀρρώσταινα 

ἀπὸ  τὶς  νηστεῖες  καὶ  φοβόταν  μήπως  δὲν  τελειώσω  τὸ  σχολεῖο,  μοῦ  ἔπαιρνε  τὰ 

Συναξαράκια τῶν Ἁγίων ποὺ διάβαζα. Μετὰ τὰ ἔκρυβα στὸ δάσος, στὸ ἐξωκλήσι τῆς 

Ἁγίας Βαρβάρας,  καὶ πήγαινα ἐκεῖ κρυφὰ καὶ  διάβαζα. Μιὰ μέρα κάποιος γείτονας, 

ὀνόματι  Κώστας,  εἶπε  στὸν  ἀδελφό  μου:  «Θὰ  τὸν  κάνω  ἐγὼ  νὰ  ἀλλάξη  μυαλό,  νὰ 

πετάξη  αὐτὰ  τὰ  βιβλία  ποὺ  διαβάζει  καὶ  νὰ  ἀφήση  καὶ  τὶς  νηστεῖες  καὶ  τὶς 

προσευχές». Μὲ βρῆκε λοιπὸν – ἤμουν περίπου δεκαπέντε χρονῶν τότε – καὶ ἄρχισε 

νὰ  μοῦ  λέη  τὴν  θεωρία  τοῦ  Δαρβίνου.  Ἔλεγε‐ἔλεγε,  ὥσπου  μὲ  ζάλισε.  Ἔτσι  ὅπως 

ἤμουν ζαλισμένος, πῆγα κατ᾿ εὐθεῖαν στὸ δάσος, στὸ ἐξωκλήσι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας. 

Μπῆκα μέσα καὶ ἄρχισα νὰ παρακαλῶ τὸν Χριστό. «Χριστέ μου, ἂν ὑπάρχης, νὰ μοῦ 

παρουσιασθῆς»,  ἔλεγα  καὶ  ἔκανα  συνέχεια  γιὰ  πολλὴ  ὥρα  μετάνοιες.  Ἦταν 

καλοκαίρι. Ὁ ἱδρώτας ἔτρεχε, εἶχα γίνει μούσκεμα· εἶχα ἀποκάμει τελείως. Ἀλλὰ οὔτε 

εἶδα  οὔτε  ἄκουσα  τίποτε.  Οὔτε  ὁ  Θεὸς  νὰ  μὲ  οἰκονομήση  λίγο,  ἔστω  μὲ  ἕνα  μικρὸ 

σημεῖο,  κάποιον κρότο,  κάποια σκιά· παιδὶ ἤμουν στὸ κάτω‐κάτω. Καὶ ἂν  τὸ  ἔβλεπε 

κανεὶς ἀνθρωπίνως ἢ μὲ τὴν λογική, θὰ ἔλεγε: «Κρίμα, Θεέ μου, τὸ ταλαίπωρο! Ἀπὸ 

ἕντεκα  χρονῶν  ἀνέβαινε  στὰ  βράχια,  ἔκανε  τέτοια  ἄσκηση,  καὶ  τώρα  περνάει  μιὰ 

κρίση. Τὸ ζάλισε ὁ ἄλλος μὲ κάτι ἀνόητες θεωρίες. Μέσα στὸ σπίτι ἔχει δυσκολίες ἀπὸ 

τὸν  ἀδελφό  του.  Ἔφυγε  στὸ  δάσος,  γιὰ  νὰ  Σοῦ  ζητήση  βοήθεια...».  Ὅμως  τίποτε‐

τίποτε‐τίποτε!  Ἀποκαμωμένος  ἀπὸ  τὶς  πολλὲς  μετάνοιες  κάθησα  λίγο  κάτω.  Τότε 

σκέφθηκα: «Καλά, ὅταν ρώτησα τὸν Κώστα τί γνώμη ἔχει ἐκεῖνος γιὰ τὸν Χριστό, τί 

                                                 
1 Βλ. Ἑβρ. 12, 1. 
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μοῦ  εἶπε;  ʺἮταν  ὁ  πιὸ  καλός,  ὁ  πιὸ  δίκαιος  ἄνθρωπος,  μοῦ  εἶχε  πεῖ,  καί,  ἐπειδὴ 

κήρυττε  δικαιοσύνη,  θίχτηκαν  τὰ  συμφέροντα  τῶν  Φαρισαίων  καὶ  Τὸν  σταύρωσαν 

ἀπὸ φθόνοʺ». Τότε εἶπα: «Ἀφοῦ ὁ Χριστὸς ἦταν τόσο καλὸς ἄνθρωπος, τόσο δίκαιος, 

καὶ δὲν εἶχε παρουσιασθῆ ποτὲ ἄλλος ὅμοιός Του, καὶ οἱ ἄλλοι ἀπὸ φθόνο καὶ κακία 

Τὸν θανάτωσαν, ἀξίζει γι᾿ Αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο νὰ κάνω περισσότερα ἀπὸ ὅσα ἔκανα, 

ἀκόμη καὶ νὰ πεθάνω». Μόλις τὸ ἀντιμετώπισα ἔτσι, παρουσιάσθηκε ὁ Χριστὸς μέσα 

σὲ πολὺ φῶς – ἔλαμψε τὸ ἐκκλησάκι – καὶ μοῦ εἶπε: «Ἐγώ εἰμι ἡ Ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή, ὁ 

πιστεύων  εἰς  ἐμέ,  κἂν  ἀποθάνῃ,  ζήσεται»2.  Τὰ  λόγια  αὐτὰ  διάβαζα  καὶ  στὸ  ἀνοιχτὸ 

Εὐαγγέλιο,  τὸ ὁποῖο κρατοῦσε στὸ ἕνα χέρι. Μοῦ ἔκανε τέτοια ἀλλοίωση ἐσωτερική, 

ποὺ ἔλεγα συνέχεια: «Ἔλα τώρα ἐδῶ, Κώστα, νὰ τὰ ποῦμε, ἂν ὑπάρχη ἢ δὲν ὑπάρχη 

Θεός».  Βλέπεις,  ὁ  Χριστός,  γιὰ  νὰ  παρουσιασθῆ,  περίμενε  τὴν  δική  μου  φιλότιμη 

ἀντιμετώπιση. Καὶ ἂν ἀπὸ ἕνα παιδὶ ζητᾶ τὴν φιλότιμη ἀντιμετώπιση, πόσο μᾶλλον 

ἀπὸ ἕναν μεγάλο; 

 – Μερικοί, Γέροντα, ἀμφισβητοῦν ὅλη τὴν θεία Οἰκονομία. 

 – Μὰ  πῶς  μπορεῖ  νὰ  θεωρηθῆ  παραμύθι  ὅλη  αὐτὴ  ἡ  ἱστορία  μὲ  τὸν  Χριστό; 

Τόσα ποὺ διαβάζουμε στοὺς Προφῆτες ποὺ ἔζησαν ἑπτακόσια χρόνια πρὸ Χριστοῦ καὶ 

μιλοῦν  μὲ  τόσες  λεπτομέρειες  γιὰ  τὸν  Χριστό,  αὐτὸ  δὲν  τοὺς  προβληματίζει;  Ἡ 

Παλαιὰ Διαθήκη ἀναφέρει ἀκριβῶς ἀκόμη καὶ γιὰ πόσα χρήματα θὰ προδώσουν τὸν 

Χριστό3. Ὕστερα λέει ὅτι τὰ χρήματα αὐτὰ δὲν θὰ τὰ βάλουν οἱ Ἑβραῖοι στὸ ταμεῖο 

τοῦ Ναοῦ, γιατὶ θὰ εἶναι ἀντίτιμο αἵματος, ἀλλὰ θὰ ἀγοράσουν ἕνα χωράφι, γιὰ νὰ 

θάβουν  τοὺς  ξένους4.  Ἐκπληρώθηκε  ἡ  προφητεία  τοῦ  Προφήτη  Ζαχαρία  κ.ἄ.  Τόσο 

ξεκάθαρα πράγματα! Μέχρι τέτοιο σημεῖο λεπτομέρειες! Ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ ἱμάτιά Του 

ἀναφέρει τί θὰ γίνουν5! Καὶ ὅλα αὐτὰ λέχθηκαν τόσα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν Γέννηση 

τοῦ  Χριστοῦ.  Πῶς  λοιπὸν  ἐγὼ  νὰ  φέρω  λογισμὸ  ἀπιστίας;  Βλέπουμε  ὕστερα  τὸν 

Ἀπόστολο  Παῦλο!  Διώκτης  ἦταν.  Πήγαινε  στὴν  Δαμασκὸ  γιὰ  ἄλλον  σκοπό.  Τοῦ 

παρουσιάζεται  ὁ  Χριστὸς  καὶ  τοῦ  λέει:  «Σαούλ,  Σαούλ,  τί  με  διώκεις;».  «Ποιός  εἶσαι, 

κύριε;»,  ρωτάει  ἐκεῖνος.  «Ἐγὼ  εἶμαι  ὁ  Χριστός,    ποὺ  ἐσὺ  καταδιώκεις».  Καὶ  μετὰ 

πληροφορεῖ  τὸν  Ἀνανία  ὁ  Χριστὸς  καὶ  τὸν  βαπτίζει6!  Καὶ  στὴν  συνέχεια  πόσο 

ταλαιπωρήθηκε,  πόσο  ἀγωνίσθηκε  ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,  γιὰ  νὰ  κηρύξη  σὲ  ὅλα  τὰ 

ἔθνη! Ὕστερα πόσοι Μάρτυρες! Ἕντεκα  ἑκατομμύρια Μάρτυρες! Αὐτοὶ  ὅλοι  χαμένο 

τὸ εἶχαν; Πῶς νὰ τὰ ξεχάση κανεὶς ὅλα αὐτά; Ἂν διαβάση λίγο τὸ Εὐαγγέλιο, μπορεῖ 

νὰ  μὴν  πιστέψη;  Καὶ  ἂν  ὑπῆρχαν  μερικὲς  λεπτομέρειες  ἀκόμη,  αὐτὸ  πολὺ  θὰ 

βοηθοῦσε νὰ πιστέψουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς σκόπιμα δὲν τὸ ἐπέτρεψε, γιὰ 

νὰ κοσκινισθοῦν οἱ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ δῆ πόσοι Τὸν ἀγαποῦν, πόσοι θυσιάζονται γι᾿ 

Αὐτόν, χωρὶς νὰ περιμένουν θαύματα κ.λπ. Ἕναν φιλότιμο ἄνθρωπο, νομίζω, δὲν τὸν 

ἀγγίζουν, δὲν τὸν ἐπηρεάζουν ὅσα βλάσφημα καὶ ἂν ἀκούση. 

Πρέπει  νὰ  πιστέψη  κανεὶς  στὸν  Θεὸ  φιλότιμα,  ὄχι  νὰ  θέλη  θαῦμα,  γιὰ  νὰ 

πιστέψη.  Ὅταν  βλέπω  μεγάλους  νὰ  μοῦ  ζητοῦν  νὰ  δοῦν  κανένα  θαῦμα,  γιὰ  νὰ 

πιστέψουν,  ξέρεις πῶς γίνομαι; Νὰ ἦταν μικροί,  θὰ  εἶχαν κάποια  δικαιολογία λόγῳ 

                                                 
2 Ἰω. 11, 25‐26. 
3 Βλ. Ζαχ. 11, 1‐13. 
4 Πρβ. Ἰερ. 18, 2 καὶ 39, 9· Ματθ. 27, 7‐9. 
5 Βλ. Ψαλμ. 21, 19. 
6 Βλ. Πράξ. 9, 1‐18.  
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τῆς ἡλικίας· ἀλλὰ αὐτοὶ  νὰ μὴν  ἔχουν κάνει  τίποτε γιὰ  τὸν Χριστὸ καὶ  νὰ λένε «νὰ 

δοῦμε κάτι, γιὰ νὰ πιστέψουμε», αὐτὸ εἶναι πολὺ φθηνὸ πράγμα. Μήπως, καὶ θαῦμα 

νὰ δοῦν, θὰ βοηθηθοῦν; Θὰ ποῦν ὅτι εἶναι μαγεία κ.λπ. 

 

«Πρόσθες ἡμῖν πίστιν»7 

 

 –  Γέροντα,  τί  διέκρινε μερικοὺς Ἁγίους, παλαιοὺς καὶ νέους,  καὶ ἤξεραν πότε 

θὰ πεθάνουν, πότε θὰ γίνη τὸ τάδε γεγονὸς κ.λπ.; 

 – Τὸ πολὺ φιλότιμο, ἡ μεγάλη ἁπλότητα, ἡ ταπείνωση καὶ ἡ πίστη. Δὲν ἔβαζαν 

στὴν ζωή τους τὴν λογικὴ ποὺ κλονίζει τὴν πίστη. Μεγάλο πράγμα ἡ πίστη! Βλέπετε, 

καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μὲ τὴν πίστη βάδισε πάνω στὰ κύματα. Μόλις ὅμως μπῆκε ἡ 

λογική,  ἄρχισε  νὰ  βουλιάζη8.  Σᾶς  ἔχω  πεῖ  γιὰ  τὸν  πατέρα  Χαράλαμπο9  ποὺ  ζοῦσε 

πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια στὴν Μονὴ Κουτλουμουσίου; Ἦταν πολὺ ἁπλός, ἐργατικὸς καὶ 

πνευματικὸς μοναχός. Ὅταν γέρασε, μιὰ βαρειὰ γρίππη τὸν ἔρριξε στὸ κρεββάτι καὶ ὁ 

γιατρὸς εἶπε στοὺς Πατέρες νὰ μὴν ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ κοντά του, γιατὶ σὲ λίγη ὥρα 

θὰ  τελειώση  ἡ  ζωή  του.  Ὁ  πατὴρ  Χαράλαμπος,  ὅταν  τὸ  ἄκουσε  κάτω  ἀπὸ  τὶς 

κουβέρτες,  ἀπάντησε:  «Τί  λές;  Ἐγὼ  δὲν πεθαίνω,  ἐὰν  δὲν  ἔρθη  τὸ Πάσχα  νὰ πῶ  τὸ 

ʺΧριστὸς  Ἀνέστηʺ».  Πράγματι,  πέρασαν  δύο  μῆνες  σχεδόν,  ἦρθε  τὸ  Πάσχα,  εἶπε  τὸ 

«Χριστὸς  Ἀνέστη»,  κοινώνησε  καὶ  μετὰ  ἀναπαύθηκε.  Τὸ  φιλότιμο  αὐτὸ  ἁπλὸ 

γεροντάκι  εἶχε  γίνει  πραγματικὸ παιδὶ  τοῦ Θεοῦ  καὶ  μαζὶ  μὲ  τὸν Θεὸ καθόρισε  τὴν 

ἡμέρα τοῦ θανάτου του! 

 – Γέροντα, ἡ πίστη πῶς δυναμώνει; 

 – Μὲ τὴν προσευχὴ δυναμώνει ἡ πίστη. Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲν καλλιέργησε 

τὴν  πίστη  του  ἀπὸ  μικρός,  ἀλλὰ  ἔχει  διάθεση,  μπορεῖ  νὰ  τὴν  καλλιεργήση  μὲ  τὴν 

προσευχή,  ζητώντας ἀπὸ  τὸν Χριστὸ νὰ  τοῦ προσθέση πίστη. Νὰ παρακαλοῦμε  τὸν 

Χριστὸ  νὰ  μᾶς  προσθέση  πίστη  καὶ  νὰ  μᾶς  τὴν  αὐξήση.  Στὸν  Χριστὸ  τί  εἶπαν  οἱ 

Ἀπόστολοι;  «Πρόσθες  ἡμῖν  πίστιν»  δὲν  εἶπαν;  Ὅταν  λὲς  «πρόσθες»,  σημαίνει  ὅτι 

ἐμπιστεύεσαι  τὸν  ἑαυτό  σου στὸν Θεό.  Γιατί,  ἂν  δὲν  ἐμπιστεύεται  κανεὶς  τὸν  ἑαυτό 

του  στὸν  Θεό,  τί  νὰ  τοῦ  προσθέση  ὁ  Θεός;  Ζητᾶμε  ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  νὰ  μᾶς  προσθέση 

πίστη, ὄχι γιὰ νὰ κάνουμε θαύματα, ἀλλὰ γιὰ νὰ Τὸν ἀγαπήσουμε περισσότερο. 

Γιὰ νὰ αὐξηθῆ ἡ πίστη στὸν Θεό, ὅλα βοηθοῦν· καὶ τὰ λουλούδια καὶ οἱ ἀκρίδες 

καὶ  τὰ  ἀστέρια  καὶ  οἱ  κεραυνοὶ  ἀκόμη.  Ὅλοι  τὰ  βλέπουμε  αὐτά,  ἀλλὰ  ὅλοι  δὲν 

βοηθιόμαστε, γιατὶ δεχόμαστε τὰ «τηλεγραφήματα», τοὺς λογισμοὺς ποὺ μᾶς φέρνει 

ὁ  ἐχθρός.  Π.χ.  ἂν  δὲν  ὑπῆρχε  τὸ  ἁλάτι,  θὰ  βρωμοῦσε  ἡ  θάλασσα. Ὅποιος  ὅμως  τὸ 

ἐξετάζει  στὸ  ἐργαστήρι  του,  χωρὶς  πίστη,  δὲν  βοηθιέται,  γιατὶ  δὲν  καθάρισε  τὴν 

καρδιά του ἀπὸ τὰ ἅλατα. Ἂν ἐργασθῆ κανεὶς μὲ φιλότιμο, μὲ καλὸ λογισμό, ἀκόμη 

καὶ τὰ πιὸ ἀνάποδα τὰ βλέπει μὲ ἄλλο μάτι, μὲ θεῖο φωτισμό, καὶ δοξάζει τὸν Θεό. 

 

Ὅλα νὰ μᾶς ἀνεβάζουν στὸν Θεὸ 

 

                                                 
7 Λουκ. 17, 5.  
8 Βλ. Ματθ. 14, 30. 
9 Βλ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ Ἁγιορείτικα, σ. 10‐11. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Β’  «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση»   ‐ 344 ‐ 

 – Γέροντα, μᾶς ἔχετε πεῖ ὅλα νὰ μᾶς ἀνεβάζουν πρὸς τὰ πάνω, πρὸς τὸν Θεό. 

Πῶς θὰ τὸ πετύχουμε αὐτό; 

 – Ὅταν τὰ ἀξιοποιῆτε ὅλα πρὸς τὸ καλό. Ὅλα ἂν τὰ στρέψη στὰ πνευματικὰ 

κανείς,  ξέρετε  τί  πνευματικὸ  κέρδος  βγάζει  καὶ  τί  πνευματικὴ  πεῖρα  ἀποκτάει; 

Πιάνεις  λ.χ.  τὸ  τσιμέντο,  μπορεῖς  νὰ  βρῆς  τὸν  Θεό!  Πιάνεις  τὸ  τοῦβλο,  μπορεῖς  νὰ 

πιάσης τὸν Θεό! Πιάνεις αὐτό, νὰ πιάσης τὸν Θεό! Πιάνεις ἐκεῖνο, νὰ πιάσης τὸν Θεό! 

Πιάνεις τὸ ἄλλο, νὰ πιάσης τὸν Θεό! Ναί, μὲ ὅλα νὰ πιάνετε τὸν Θεό! Ἂν δὲν δουλεύη 

κανεὶς ἔτσι, ἂν μέσα ἀπὸ ὅλα δὲν βλέπη τὸν Θεό, βάλ᾿ τον μέσα στὴν Ἐκκλησία, θὰ 

εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό. Δῶσ᾿ του ψαλτικὰ νὰ ψάλη, θὰ εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό. 

Δῶσ᾿  του  βιβλίο  πνευματικὸ  νὰ  διαβάση,  πάλι  θὰ  εἶναι  μακριὰ  ἀπὸ  τὸν  Θεό.  Ὅ,τι 

πνευματικὸ κι ἂν τοῦ δώσης νὰ κάνη, δὲν τὸν πάει στὸν Θεό. 

Καθένας, ὁτιδήποτε βλέπει, ὁτιδήποτε φτιάχνει, εἴτε ράβει εἴτε κεντάει, ὅλα νὰ 

τὰ ἀξιοποιῆ πνευματικά. Λουλούδια βλέπει; Εἶδε τὸν Θεό. Γουρούνια βλέπει; Ναί, βρὲ 

παιδί, πάλι εἶδε τὸν Θεό! Θὰ πῆς: «Ἀπὸ τὸ γουρούνι μπορῶ νὰ δῶ τὸν Θεό;». Ναί, ἀπὸ 

τὸ γουρούνι. Βλέπεις πῶς τὸ ἔχει κάνει ὁ Καλὸς Θεός! Τοῦ ἔχει δώσει ἕνα ρύγχος, νὰ 

σκάβη στὸ χῶμα καὶ νὰ βρίσκη τοὺς βολβοὺς μέσα στὴν γῆ, χωρὶς νὰ βλέπη. Ἡ μύτη 

του  νὰ  εἶναι  ἔτσι,  ποὺ  νὰ  μὴν  κόβεται,  ὅταν  συναντάη  ξυράφια,  γυαλιά,  ἀγκάθια 

κ.λπ.! Ὄχι μόνον ὅταν βλέπη κανεὶς ἕνα ὄμορφο καὶ εὐωδιαστὸ λουλούδι, νὰ λέη «μὲ 

τί  σοφία  τὸ  δημιούργησε  ὁ  Θεός!»,  ἀλλὰ  καὶ  ὅταν  βλέπη  τὸ  γουρούνι,  καὶ  ἐκεῖ  νὰ 

βλέπη  τὸν  Θεό!  Καὶ  ἂν  σκεφθῶ  ὅτι  ὁ  Θεὸς  μποροῦσε  νὰ  μὲ  κάνη  γουρούνι  καὶ  μὲ 

ἔκανε ἄνθρωπο! Σᾶς φαίνεται παράξενο; Δὲν μποροῦσε νὰ μᾶς εἶχε κάνει γουρούνια 

ὁ  Θεός;  Οἱ  κυνηγοὶ  τραυματίζουν  τὸ  ἀγριογούρουνο  καὶ  πολλὲς  φορὲς  δὲν  τὸ 

βρίσκουν.  Πᾶνε  μετὰ  τὰ  ἀγρίμια  καὶ  τὸ  τρῶνε  τὸ  καημένο  ζωντανό!  Ἰατρικὴ 

περίθαλψη  δὲν  ἔχει  καὶ  βασανίζεται,  παρόλο  ποὺ  τὸν  Δημιουργό  του  δὲν  Τὸν  ἔχει 

πληγώσει.  Ἐνῶ  ὁ  ἄνθρωπος  καὶ  τὸν  Δημιουργό  του  Τὸν  ἔχει  πληγώσει  καὶ  Τὸν 

πληγώνει συνέχεια καὶ ἔχει καὶ ἀχαριστία πολλὲς φορές. Γιʹ αὐτὸ λέω νὰ δουλεύετε 

σωστά. Πόσο καλὰ τὰ ἔκανε ὅλα ὁ Θεός! Τί δύναμη δίνει ὁ Θεὸς καὶ στὰ ζῶα! Λέει ὁ 

γιατρός: «Γιὰ νὰ ἔχης γεροὺς μῦς, νὰ τρῶς κρέας». Καὶ βλέπεις, οἱ ταῦροι χόρτο τρῶνε, 

οἱ  καημένοι,  καὶ  ὅμως  ἔχουν  κάτι...  μπράτσα!  Ἐκεῖ  δὲν  βλέπεις  τὸν  Θεό;  Μόνο  μὲ 

χόρτο  δηλαδὴ  ποὺ  τρῶνε  τοὺς  δυναμώνει  ὁ  Θεός.  Πόσο  μᾶλλον  τὸν  ἄνθρωπο!  Τὸ 

καταλάβατε; 

Ὅταν  κανεὶς  δουλεύη  μὲ  αὐτὸν  τὸν  τρόπο,  φθάνει  σὲ  μιὰ  κατάσταση  νὰ 

βοηθιέται ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς Ἁγίους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλούς. Ὁ Ἅγιος μᾶς 

ἐνισχύει μὲ τὸ ἅγιο παράδειγμά του. Ὁ ἁμαρτωλὸς μᾶς συγκρατεῖ μὲ τὴν πτώση του, 

μᾶς  βάζει  χαλινό·  μᾶς  φρενάρει,  ὄχι  γιὰ  νὰ  μὴν  ξεπέσουμε  στὰ  μάτια  τῶν  ἄλλων, 

ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴ λυπήσουμε τὸν Θεό. 

 

Ἡ δύναμη τῆς πίστεως 

 

 – Γέροντα, ποιό εἶναι τὸ σφράγισμα τοῦ Ἀρνίου; 

 – Τὸ Ἀρνίο ποιό εἶναι; 

 – Ὁ Χριστός. 

 – Τὸ σφράγισμά Του ποιό εἶναι; Ὅταν ὁ Χριστιανὸς βαπτίζεται, τὸν σφραγίζει ὁ 

ἱερεὺς σταυρωτὰ στὸ μέτωπο μὲ τὸ ἅγιο Μύρο λέγοντας: «Σφραγὶς δωρεᾶς Πνεύματος 
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Ἁγίου». Ὕστερα,  κάθε φορὰ ποὺ κάνει  τὸν σταυρό  του ὁ Χριστιανός,  προσκυνάει  τὸ 

σωτήριο  Πάθος  τοῦ  Κυρίου  καὶ  ἐπικαλεῖται  τὴν  δύναμη  τοῦ  Σταυροῦ,  ποὺ  εἶναι  ἡ 

δύναμη  τοῦ  σταυρικοῦ  θανάτου  τοῦ  Χριστοῦ  μας. Ὅταν  λέμε  «Σταυρὲ  τοῦ Χριστοῦ, 

σῶσον  ἡμᾶς  τῇ  δυνάμει  σου»,  ἐπικαλούμαστε  τὴν  δύναμη  τῆς  σταυρικῆς  θυσίας  τοῦ 

Κυρίου. Γι᾿ αὐτὸ ἔχει μεγάλη δύναμη ὁ Σταυρός. Ἂν λ.χ. βρέχη καὶ πέφτουν κεραυνοί, 

μπορεῖ  ἕναν  μεγάλο  σιδερένιο  σταυρὸ  σὲ  ἕνα  καμπαναριὸ  νὰ  τὸν  χτυπήση  ὁ 

κεραυνός.  Ἂν  ὅμως  εἶναι  ἐκεῖ  κάτω  ἕνας  Χριστιανὸς  ποὺ  ἔχει  ἕνα  τόσο  μικρὸ 

σταυρουδάκι καὶ πῆ «Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σῶσόν με τῇ δυνάμει σου», δὲν τὸν χτυπάει ὁ 

κεραυνός.  Ἐκεῖ  λειτουργοῦν  οἱ  φυσικοὶ  νόμοι  καὶ  πέφτει  ὁ  κεραυνὸς  πάνω  στὸν 

σταυρὸ καὶ  τὸν  ρίχνει  κάτω. Ἐδῶ φυλάει  τὸν πιστὸ  ἕνα  τόσο  δὰ σταυρουδάκι,  γιατὶ 

ἐπικαλέσθηκε τὴν δύναμη τοῦ Σταυροῦ. 

 – Γέροντα, γιατί, ἐνῶ ζητῶ κάτι μὲ πίστη, δὲν τὸ δίνει ὁ Θεός; 

 –  Πιστεύεις,  ζητᾶς,  ἀλλά,  ἂν  δὲν  ἔχης  ταπείνωση  ἢ  ἔχης  προδιάθεση 

ὑπερηφανείας,  δὲν  δίνει  ὁ  Θεός.  Μπορεῖ  νὰ  ἔχη  κανεὶς  πίστη  ὄχι  μόνο  σὰν  ἕναν 

«κόκκον σινάπεως»10 ἀλλὰ καὶ σὰν ἕνα κιλὸ σινάπι. Ἐὰν ὅμως δὲν ἔχη καὶ ἀνάλογη 

ταπείνωση,  δὲν  ἐνεργεῖ  ὁ  Θεός,  γιατὶ  δὲν  θὰ  τὸν  ὠφελήση.  Ὅταν  ὑπάρχη 

ὑπερηφάνεια, δὲν ἐνεργεῖ ἡ πίστη. 

Ὅταν κανεὶς πορεύεται στὴν ζωή του μὲ πίστη, χωρὶς ἀμφιβολία, καὶ ζητάη τὴν 

βοήθεια  τοῦ  Θεοῦ,  θὰ  ἔχη  σιγὰ‐σιγὰ  στὴν  ἀρχὴ  γεγονότα  μικρὰ  καὶ  ὕστερα 

μεγαλύτερα,  καὶ  θὰ  γίνη  πιὸ  πιστός.  Ζώντας  τὰ  θεῖα  μυστήρια  ἀπὸ  κοντά,  γίνεται 

θεολόγος, διότι δὲν τὰ πιάνει μὲ τὸ μυαλό, ἀλλὰ τὰ ζῆ στὴν πραγματικότητα. Ἡ πίστη 

του  συνέχεια  αὐξάνει,  γιατὶ  κινεῖται  σὲ  ἄλλο  χῶρο,  μὲ  θεῖα  γεγονότα.  Γιὰ  νὰ  ζήση 

ὅμως κανεὶς τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ ἀπεκδυθῆ τὸν παλαιό του ἄνθρωπο, νὰ 

ἐπανέλθη κατὰ κάποιον τρόπο στὴν κατάσταση πρὸ τῆς πτώσεως. Νὰ ἔχη ἀθωότητα 

καὶ  ἁπλότητα,  γιὰ  νὰ  εἶναι  ἡ  πίστη  του  ἀκλόνητη  καὶ  νὰ  πιστεύη  ἀπόλυτα  ὅτι  δὲν 

ὑπάρχει  τίποτε  ποὺ  νὰ  μὴν  μπορῆ  νὰ  τὸ  κάνη  ὁ  Θεός.  Τότε,  ὅταν  ἀκούη  γιὰ  ἕναν 

ἄνθρωπο ποὺ δὲν πιστεύει ἢ ἀμφιβάλλει γιὰ μερικὰ πράγματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ 

τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ξέρετε πόσο ὑποφέρει; 

 –  Γέροντα,  ὅταν πιστεύη κανείς, μπορεῖ μὲ  τὴν προσευχή του νὰ ἀλλάξη τὴν 

πορεία μιᾶς καταστάσεως; 

 – Ἂν ἔχη μεγάλη πίστη, πολλὰ πράγματα μπορεῖ νὰ ἀλλάξη. Ἀκόμη καὶ μέσα 

σὲ  χείμαρρο  ἂν  ἔχη  χτίσει  τὸ  σπίτι  του  καὶ  ὁ  χείμαρρος  κατεβάση  πολὺ  νερό,  ἂν 

πιστεύη πολὺ καὶ παρακαλέση μὲ θέρμη τὸν Θεό,  ὁ χείμαρρος θὰ γυρίση ἀνάποδα. 

Πρέπει ὅμως νὰ ἔχη τέτοια πίστη πού, ἂν ἀκούση, ἂς ὑποθέσουμε, ὅτι ἔγινε θαῦμα, 

ἄδειασε  ἡ  θάλασσα  καὶ  τὴν  ὀργώνουν  μὲ  τρακτὲρ  καὶ  κουβαλοῦν  τὰ  ψάρια  μὲ 

φορτηγά,  νὰ  τὸ  πιστέψη.  Οὔτε  κἂν  θὰ  πάη  νὰ  δῆ.  Ἀκόμη  καὶ  σὲ  ἑκατὸ  μέτρα 

ἀπόσταση νὰ μένη ἀπὸ τὴν θάλασσα καὶ νὰ μὴν τὴν βλέπη ἀπὸ ᾿κεῖ ποὺ βρίσκεται, 

δὲν πάει νὰ διαπιστώση ἂν εἶναι ἀλήθεια, γιατὶ δὲν ἀμφιβάλλει. Ξέρει ὅτι ὅλα εἶναι 

δυνατὰ γιὰ τὸν Θεό, ὅτι ἡ θεία δύναμη δὲν περιορίζεται, καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν ἐνδιαφέρεται 

παραπάνω.  Τόση  πίστη  ἔχει.  Μόνον  ὁ  ἀληθινὰ  πιστὸς  ζῆ  ἀληθινὰ  καὶ  εἶναι 

πραγματικὰ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. 

 

                                                 
10 Ματθ. 17, 20 καὶ Λουκ. 17, 6. 
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Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ ἔχει μητέρα τὴν πίστη 

 

 – Γέροντα, νιώθω μιὰ ἀνασφάλεια, ἔχω ἄγχος. 

 –  Ἀσφαλίσου,  βρὲ  παιδάκι  μου,  στὸν  Θεό.  Μόνον  τὴν  ἀσφάλεια  τοῦ 

αὐτοκινήτου ξέρεις; Τὴν ἀσφάλεια τοῦ Θεοῦ δὲν τὴν ξέρεις; Κάνε τὸν σταυρό σου καί, 

πρὶν  κάνης  ὁτιδήποτε,  πές:  «Χριστέ  μου,  Παναγία  μου,  βοήθησέ  με».  Ὑπάρχει 

μεγαλύτερη  ἀσφάλεια  ἀπὸ  τὴν  ἐμπιστοσύνη  στὸν  Θεό;  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος 

ἐμπιστεύεται  τὸν  ἑαυτό  του  στὸν  Θεό,  δέχεται  συνέχεια  ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  βενζίνη 

«σοῦπερ»  καὶ  τὸ  πνευματικό  του  ὄχημα  δὲν  σταματάει  ποτέ·  τρέχει  συνέχεια.  Ὅσο 

μπορεῖς, νὰ προσέχης, νὰ προσεύχεσαι καὶ νὰ ἐμπιστεύεσαι στὸν Θεό, καὶ Ἐκεῖνος θὰ 

σὲ  βοηθήση  σὲ  κάθε  σου  δυσκολία.  Ἁπλοποίησε  τὴν  ζωή  σου  μὲ  τὴν  ἀπόλυτη 

ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, γιὰ νὰ  ἐλευθερωθῆς ἀπὸ τὸ ἄγχος καὶ τὴν ἀγωνία. 

 – Γέροντα, ὅταν μοῦ λένε νὰ κάνω κάτι, ξεκινῶ πάντα μὲ ἕναν φόβο καὶ ἕναν 

δισταγμό, καὶ τελικὰ μπορεῖ ἀπὸ τὸν φόβο μου νὰ μὴν τὸ κάνω ὅπως πρέπει. 

 – Νὰ  κάνης  τὸν  σταυρό σου,  καλό μου παιδί,  καὶ  νὰ  τὸ  κάνης αὐτὸ ποὺ σοῦ 

λένε.  Ἂν  πῆς  «Δι᾿  εὐχῶν  τῶν  Ἁγίων  Πατέρων  ἡμῶν»,  τόσοι  Ἅγιοι  εἶναι,  ἕνας  ἀπὸ 

αὐτοὺς  δὲν θὰ σὲ  βοηθήση; Νὰ μὴ  χάνης ποτὲ  τὴν  ἐμπιστοσύνη σου στὸν Θεό. Μὴ 

σφίγγεσαι μὲ  τὴν στενή σου ἀνθρώπινη λογικὴ καὶ βασανίζεσαι καὶ  ἐμποδίζεις  τὴν 

θεία βοήθεια. Ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ ἑαυτοῦ σου καὶ τῆς ἐργασίας σου στὸν Θεό, μετὰ 

ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη συνετὴ ἐνέργειά σου, πολὺ θὰ σὲ βοηθήση, ἀλλὰ θὰ βοηθήση καὶ 

τοὺς ἄλλους. Εἶναι μεγάλο πράγμα ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. Μιὰ φορὰ ἦταν νὰ μοῦ 

πάρουν αἷμα. Ἦταν τέσσερις γιατρέσσες. Ἔρχεται ἡ πρώτη, μὲ παίδεψε· δὲν μπόρεσε 

νὰ βρῆ φλέβα. Ἔρχεται ἡ δεύτερη, τὰ ἴδια. Ἔρχεται ἡ τρίτη, ποὺ ἦταν καὶ εἰδικευμένη 

σὲ  αὐτό,  τίποτε.  Ἐκείνη  τὴν  ὥρα  περνοῦσε  καὶ  ἡ  τέταρτη  γιατρέσσα.  Εἶδε  ποὺ  μὲ 

παίδευαν καὶ ἦρθε νὰ δοκιμάση καὶ αὐτή. Ἔκανε πρῶτα τὸν σταυρό της καὶ ἀμέσως 

βρῆκε φλέβα, γιατὶ ζήτησε τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἄλλες κατὰ κάποιον τρόπο εἶχαν 

ἐμπιστοσύνη μόνο στὸν ἑαυτό τους. 

Μεγάλη ὑπόθεση νὰ ἀφήνεται κανεὶς στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ! Οἱ ἄνθρωποι βάζουν 

στόχους καὶ προσπαθοῦν νὰ τοὺς ἐπιτύχουν, χωρὶς νὰ ἀφουγκράζωνται ποιό εἶναι τὸ 

θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ χωρὶς νὰ συμμορφώνωνται πρὸς αὐτό. Πρέπει νὰ ἀφεθοῦμε μὲ 

ἐμπιστοσύνη  στὸν Θεὸ  νὰ  κατευθύνη  τὰ  πράγματα  καὶ  ἐμεῖς  νὰ  κάνουμε  τὸ  χρέος 

μας  μὲ  φιλότιμο.  Ἂν  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  ἐμπιστευθῆ  στὸν  Θεό,  ὥστε  νὰ  ἐγκαταλείψη 

τελείως  τὸν  ἑαυτό  του  στὰ  χέρια  Του,  θὰ  βασανίζεται.  Οἱ  ἄνθρωποι  συνήθως 

καταφεύγουν πρῶτα στὴν ἀνθρώπινη παρηγοριὰ καί, ὅταν ἀπογοητευθοῦν ἀπὸ τοὺς 

ἀνθρώπους, τότε καταφεύγουν στὸν Θεό. Ἂν ὅμως θέλουμε νὰ μὴ βασανιζώμαστε, νὰ 

ζητοῦμε  τὴν  θεία  παρηγοριά,  γιατὶ  αὐτὴ  εἶναι  καὶ  ἡ  μόνη  ἀληθινὴ  παρηγοριά.  Δὲν 

φθάνει ἡ πίστη11 στὸν Θεό· χρειάζεται καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. Ἡ ἐμπιστοσύνη 

στὸν Θεὸ ἑλκύει τὴν βοήθειά Του. Ὁ Χριστιανὸς πιστεύει καὶ ἐμπιστεύεται τὸν ἑαυτό 

του στὸν Θεὸ μέχρι θανάτου, καὶ τότε βλέπει καθαρὰ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ ποὺ τὸν σώζει. 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει  ὅτι πίστη  εἶναι  νὰ πιστεύουμε στὰ μὴ βλεπόμενα, 

ὄχι  ἁπλῶς  στὰ  βλεπόμενα12.  Ὅταν  ἀναθέτουμε  τὸ  μέλλον  μας  στὸν  Θεό,  Τὸν 

                                                 
11  Στὸ  σημεῖο  αὐτὸ  ἡ  πίστη  ἔχει  τὴν  ἔννοια  τῆς  ἀποδοχῆς  ἁπλῶς  τῆς  ὑπάρξεως  τοῦ 

Θεοῦ, ἡ ὁποία δὲν ἀρκεῖ γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή. 
12 Βλ. Ἑβρ. 11, 1. 
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ὑποχρεώνουμε  νὰ  μᾶς  βοηθήση. Ἡ  ἀπόλυτη  ἐμπιστοσύνη  στὰ  χέρια  τοῦ Θεοῦ  ἔχει 

μητέρα τὴν πίστη, μὲ τὴν ὁποία προσεύχεται κανεὶς μυστικὰ καὶ ἀπολαμβάνει  τοὺς 

καρποὺς τῆς ἐλπίδος. Εἶναι μία συνεχὴς προσευχὴ καὶ φέρνει θεῖα ἀποτελέσματα τὴν 

ὥρα ποὺ πρέπει. Τότε φυσικὰ ὁ ἄνθρωπος ζῆ ἀγγελικὴ ζωὴ καὶ ξεσπάει σὲ δοξολογία: 

«Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ»13. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ κάνη τὴν ζωή του 

παραδεισένια, ἐὰν ἔχη ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, Τὸν δοξάζη γιὰ ὅλα καὶ δέχεται νὰ τὸν 

κυβερνάη σὰν καλὸς Πατέρας. Διαφορετικά, κάνει τὴν ζωή του κόλαση. Εἶναι μεγάλο 

πράγμα  νὰ  νιώθη  ὁ  ἄνθρωπος  ἀπὸ  τούτη  τὴν  ζωὴ  ἕνα  μέρος  τῆς  χαρᾶς  τοῦ 

Παραδείσου. 

 – Γέροντα, ὅσον ἀφορᾶ στὴν σωματικὴ ἢ τὴν ψυχικὴ ὑγεία, μέχρι ποιό σημεῖο 

πρέπει νὰ ἀφήνη κανεὶς τὸν ἑαυτό του στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ; 

 – Ἐμπιστεύεται κανεὶς πρῶτα τὸν Θεό, καὶ μετὰ ἀπὸ τὸν Θεό, θὰ ἐμπιστευθῆ 

καὶ τὸν κατάλληλο ἄνθρωπο. 

 

Πίστη καὶ ἀγάπη 

 

 – Γέροντα, τί σχέση ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη; 

 – Πρῶτα εἶναι ἡ πίστη καὶ μετὰ ἔρχεται ἡ ἀγάπη. Πρέπει νὰ πιστεύη κανείς, 

γιὰ  νὰ ἀγαπάη.  Δὲν  μπορεῖ  νὰ ἀγαπήση  κάτι  ποὺ  δὲν  τὸ πιστεύει.  Γιʹ  αὐτό,  γιὰ  νὰ 

ἀγαπήσουμε  τὸν Θεό,  πρέπει  νὰ πιστέψουμε  στὸν Θεό.  Ἀνάλογη μὲ  τὴν πίστη ποὺ 

ἔχει κανεὶς εἶναι καὶ ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ θυσία γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον. 

Ἡ θερμὴ πίστη στὸν Θεὸ γεννάει τὴν θερμὴ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὴν εἰκόνα 

τοῦ Θεοῦ, τὸν συνάνθρωπό μας. Καὶ ἀπὸ τὴν ὑπερχείλιση τῆς ἀγάπης μας – ποὺ δὲν 

χωράει στὴν καρδιὰ καὶ χύνεται ἔξω – ποτίζονται καὶ τὰ καημένα τὰ ζῶα. Πιστεύουμε 

πολύ, ἀγαπᾶμε πολύ. Ἂν ἡ πίστη μας εἶναι χλιαρή, καὶ ἡ ἀγάπη μας θὰ εἶναι χλιαρή. 

Ἂν ἡ πίστη μας εἶναι θερμή, καὶ ἡ ἀγάπη μας θὰ εἶναι θερμή. 

Ἡ πίστη μας πρέπει νὰ ἔχη φιλότιμο καὶ ἀπὸ ᾿κεῖ ξεκινάει ὁ φιλότιμος ἀγώνας. 

Καὶ ὅσο ἀγωνίζεται κανεὶς φιλότιμα, τόσο αὐξάνει καὶ ἡ πίστη, αὐξάνει καὶ ἡ ἀγάπη. 

Πολὺ βοηθάει στὸν φιλότιμο αὐτὸν ἀγώνα νὰ σκέφτεται ὁ ἄνθρωπος τὶς εὐεργεσίες 

τοῦ  Θεοῦ.  Ἕνας  ποὺ  ἔχει  φιλότιμο  δὲν  σκέφτεται  ἂν  ὑπάρχη  ἢ  δὲν  ὑπάρχη 

Παράδεισος,  ἀλλὰ ἀγωνίζεται,  γιατὶ  πιστεύει  στὸν Θεὸ  καὶ  Τὸν  ἀγαπάει.  Ἐνῶ  ἕνας 

ποὺ  δὲν  ἔχει  φιλότιμο,  θὰ  ἀρχίση  νὰ  σκέφτεται:  «Καὶ  γιατί  νὰ  ἀγωνισθῶ;  Ἄραγε 

ὑπάρχει Παράδεισος; Ὑπάρχει Κρίση;». Καὶ ὅταν κανεὶς  εἶναι ἀχάριστος,  ὅ,τι καὶ νὰ 

τὸν κάνης, ἀχάριστος θὰ εἶναι. Ὁ φιλότιμος καὶ στοὺς πειρασμοὺς δοξολογεῖ τὸν Θεό, 

καὶ  σιγὰ‐σιγὰ  φθάνει  νὰ  εὐγνωμονῆ  συνέχεια  τὸν  Θεό,  ὁπότε  ἔρχεται  ἡ  θεία 

ἀλλοίωση στὴν ψυχή του καὶ χαίρεται συνέχεια καὶ ἀγάλλεται. Ἄλλος καὶ πειρασμοὺς 

μπορεῖ νὰ μὴν ἔχη, ἀλλὰ μόνον εὐλογίες, καὶ ποτὲ νὰ μὴν εἶναι εὐχαριστημένος. 

Μετὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ ἔρχεται ἡ θυσία. Καὶ ὅταν ὑπάρχη θυσία χωρὶς 

ἰδιοτέλεια, τότε ἀρχίζει κανεὶς νὰ ἔχη καὶ θεῖα γεγονότα. Νὰ κάνω μιὰ θυσία ὄχι γιὰ 

τίποτε  ἄλλο,  ἀλλὰ  γιὰ  τὸν  Θεὸ  ποὺ  ἔφτιαξε  αὐτὸ  τὸ  σύμπαν  καὶ  μᾶς  δίνει  τόσες 

εὐλογίες. Βλέπεις, οἱ εἰδωλολάτρες ποὺ θεοποιοῦσαν τὴν φύση, λάτρευαν τὸν ἥλιο, τὰ 

ποτάμια  καὶ  ἔφθαναν  νὰ  θυσιασθοῦν  γι᾿  αὐτή  τους  τὴν  πίστη.  Ἂν  λοιπὸν  ἐκεῖνοι 

                                                 
13 Ἠσ. 6, 3. 
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θυσιάζονταν γιὰ τὴν δημιουργία, πόσο μᾶλλον ἐμεῖς πρέπει νὰ θυσιασθοῦμε γιὰ τὸν 

Δημιουργό! 

Οἱ ἄνθρωποι δὲν πιστεύουν καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν θυσιάζονται. Ὅλη ἡ ἀδιαφορία ἀπὸ 

᾿κεῖ  ξεκινάει.  Ἄλλος  βρίζει  τὰ  θεῖα,  ἄλλος  μισοπιστεύει  καὶ  ταλαιπωρεῖται.  Γιὰ  νὰ 

χαίρεται πραγματικὰ κανείς, πνευματικά, πρέπει νὰ πιστεύη καὶ νὰ ἀγαπάη. 

 

«Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδὲν»14 

 

Ὁ ἄνθρωπος, ἂν θέλη νὰ μὴ βασανίζεται, πρέπει νὰ πιστέψη στὸ «χωρὶς ἐμοῦ 

οὐ δύνασθε ποιεῖν  οὐδέν», ποὺ εἶπε ὁ Χριστός. Νὰ ἀπελπισθῆ δηλαδὴ ἀπὸ τὸν ἑαυτό 

του  μὲ  τὴν  καλὴ  ἔννοια  καὶ  νὰ  πιστέψη  στὴν  δύναμη  τοῦ  Θεοῦ.  Ὅταν  κανεὶς 

ἀπελπισθῆ μὲ τὴν καλὴ ἔννοια ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, τότε βρίσκει τὸν Θεό. «Τὴν πᾶσαν 

ἐλπίδα  μου  εἰς  σὲ  ἀνατίθημι»15.  Ἀκόμη  καὶ  οἱ  πιὸ  πνευματικοὶ  ἄνθρωποι  δὲν  ἔχουν 

ἐξασφαλίσει  τὴν  ζωή  τους,  γιʹ  αὐτὸ  καὶ  κρατοῦν  συνέχεια  τὸν  ἑαυτό  τους  στὴν 

ἀσφάλεια τοῦ Θεοῦ, ἐλπίζουν στὸν Θεὸ καὶ ἀπελπίζονται μόνον ἀπὸ τὸ «ἐγώ» τους, 

διότι τὸ «ἐγὼ» φέρνει στὸν ἄνθρωπο ὅλη τὴν πνευματικὴ δυστυχία. 

Ἡ αὐτοπεποίθηση  εἶναι  ὁ  μεγαλύτερος  καὶ  χειρότερος  ἐχθρός  μας,  γιατὶ  μᾶς 

τινάζει ξαφνικὰ ἀλύπητα στὸν ἀέρα καὶ μᾶς ἀφήνει δυστυχισμένους στοὺς δρόμους. 

Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  ἔχη  αὐτοπεποίθηση,  δένεται  καὶ  δὲν  μπορεῖ  νὰ  κάνη  τίποτε  ἢ 

παλεύει μόνος του. Τότε ἑπόμενο εἶναι νὰ νικηθῆ ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ ἢ νὰ ἀποτύχη καὶ νὰ 

συντριβῆ τὸ «ἐγώ» του. Ὁ Καλὸς Θεὸς πολλὲς φορὲς οἰκονομάει πολὺ σοφὰ νὰ δοῦμε 

καὶ τὴν θεία Του ἐπέμβαση καὶ τὴν ἀποτυχία ποὺ εἴχαμε μὲ τὴν αὐτοπεποίθησή μας. 

Ὅταν κανεὶς παρακολουθῆ καὶ  ἐξετάζη κάθε γεγονὸς ποὺ συμβαίνει στὴν ζωή του, 

ἀποκτάει πεῖρα, προσέχει καὶ ἔτσι προοδεύει. 

Ὁ Χριστὸς ζητοῦσε πρῶτα τὴν πίστη στὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ καὶ ὕστερα ἔκανε 

τὸ θαῦμα. «Ἂν πιστεύης στὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ, θὰ γιατρευθῆς»16,  ἔλεγε. Ὄχι  ὅπως 

λένε λανθασμένα μερικοὶ σήμερα: «Ὁ ἄνθρωπος ἔχει δυνάμεις,  καὶ ἂν πιστεύη στὶς 

δυνάμεις  του,  μπορεῖ  νὰ  κάνη  τὰ  πάντα.  ʺΝὰ  πιστεύηςʺ  δὲν  λέει  καὶ  τὸ  Εὐαγγέλιο; 

Συμφωνοῦμε  ἑπομένως».  Ναί,  ὁ  Χριστὸς  ἔλεγε  «πιστεύεις;»,  ἀλλὰ  ἐννοοῦσε: 

«Πιστεύεις  στὸν  Θεό;  Πιστεύεις  ὅτι  μπορεῖ  ὁ  Θεός;».  Ζητοῦσε  τὴν  διαβεβαίωση  τοῦ 

ἀνθρώπου ὅτι πιστεύει στὸν Θεό, καὶ τότε βοηθοῦσε. Πουθενὰ τὸ Εὐαγγέλιο δὲν λέει 

νὰ πιστεύω στὸν ἐγωισμό μου, ἀλλὰ νὰ πιστεύω στὸν Θεό, ὅτι μπορεῖ ὁ Θεὸς νὰ μὲ 

βοηθήση, νὰ μὲ θεραπεύση. Αὐτοὶ ὅμως τὰ παίρνουν ἀνάποδα καὶ λένε: «Ὁ ἄνθρωπος 

ἔχει  δυνάμεις  καὶ  πρέπει  νὰ  πιστεύη  στὸν  ἑαυτό  του».  Τὸ  νὰ  πιστεύη  κανεὶς  στὸν 

ἑαυτό του ἔχει ἢ ἐγωισμὸ ἢ δαιμονισμό. 

 – Γέροντα, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ὅταν γίνεται ἕνα θαῦμα, λένε ὅτι αὐτὸ συνέβη, 

ἐπειδὴ πίστευε ὁ ἄνθρωπος ὅτι θὰ γίνη. 

 –  Πίσω  ἀπὸ  αὐτὴν  τὴν  ἐγωιστικὴ  τοποθέτηση  κρύβεται  ἡ  ἐνέργεια  τοῦ 

διαβόλου. Μπλέκουν αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς «πιστεύεις;» μὲ τὸ δικό τους «πιστεύω». 

Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινάει καὶ ὅλος αὐτὸς ὁ δαιμονισμὸς ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο. Σοῦ λένε 

μετὰ «νὰ μὴ σέβεσαι οὔτε μεγάλο οὔτε μικρό, γιὰ νὰ ἀποκτήσης προσωπικότητα». Γι᾿ 

                                                 
14 Ἰω. 15, 5.  
15 Θεοτοκίο β´ ἤχου. 
16 Βλ. Ματθ. 9, 29 καὶ Μάρκ. 9, 23. 
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αὐτὸ  ἀκοῦς  κάτι  συνθήματα:  «Πάτησέ  τους,  σύντριψέ  τους,  γιὰ  νὰ  πετύχης».  Ὁ 

σεβασμὸς θεωρεῖται κατεστημένο καὶ ὁ διάβολος θριαμβεύει. Ἐδῶ ἕνα παιδί, λίγο ἂν 

μιλήση μὲ ἀναίδεια στοὺς γονεῖς ἢ στοὺς μεγαλυτέρους, τὸ ἐγκαταλείπει ἡ Χάρις τοῦ 

Θεοῦ  καὶ  δέχεται  ἐπιδράσεις  δαιμονικές,  πόσο  μᾶλλον  νὰ  τὸ  κάνη  «τυπικὸ»  αὐτὸ  ὁ 

ἄνθρωπος! 

 –  Γέροντα,  ὅταν  κάποιος  λέη  ὅτι  πιστεύει  στὸν Θεό,  ἀλλὰ  δὲν  πιστεύη  ὅτι  ὁ 

Θεὸς μᾶς προστατεύει; 

 – Τότε κάνει τὸν ἑαυτό του θεό. Πῶς πιστεύει στὸν Θεό; 

 – Κάνει κάθε πρωὶ τὸν σταυρό του κ.λπ. 

 –  Αὐτὸς  λέει:  «Πιστεύω  στὸν  Θεό,  ἀλλὰ  ὁ  Θεὸς  μᾶς  ἔδωσε  μυαλό,  γιὰ  νὰ 

μποροῦμε νὰ κάνουμε ὅ,τι θέλουμε». Ἢ λέει: «Εἶμαι θεός. Ἡ Γραφὴ δὲν λέει ʺθεοί ἐστε 

καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντεςʺ17;». Δὲν σκέφτεται ὅτι γιὰ νὰ εἶναι κανεὶς κατὰ χάριν θεός, 

πρέπει νὰ ἔχη Χάρη Θεοῦ· ἀλλὰ μὲ τὸ μυαλό του κάνει τὸν ἑαυτό του θεό. Ἄλλο νὰ 

ἔχη Χάρη Θεοῦ καὶ  νὰ γίνη  κατὰ χάριν θεός,  καὶ ἄλλο νὰ κάνη  τὸν  ἑαυτό  του θεό. 

Αὐτὸ εἶναι τὸ μπέρδεμα: Τὸν ἑαυτό του τὸν κάνει θεὸ καὶ τελικὰ καταλήγει νὰ εἶναι 

ἄθεος. 

 

Θὰ ἔρθη καιρὸς ποὺ ὅλοι θὰ πιστέψουν 

 

 – Γέροντα, πῶς συμβαίνει ἄνθρωποι πιστοὶ νὰ φθάνουν στὴν ἀθεΐα; 

 – Στὸ θέμα αὐτὸ μπορεῖ  νὰ ὑπάρχουν  δύο περιπτώσεις. Στὴν μία περίπτωση 

μπορεῖ νὰ ἦταν κανεὶς πολὺ πιστός, νὰ ἐνήργησε ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ στὴν ζωή του μὲ 

πολλὰ  χειροπιαστὰ  γεγονότα,  καὶ  ὕστερα  νὰ  ἔφθασε  σὲ  μιὰ  θόλωση  στὸ  θέμα  τῆς 

πίστεως. Αὐτὸ συμβαίνει, ὅταν λ.χ. κάνη κανεὶς ἄσκηση ἀδιάκριτη μὲ ἐγωισμό, πιάνη 

δηλαδὴ ξερὰ τὴν πνευματικὴ ζωή. «Τί ἔκανε ὁ τάδε Ἅγιος; λέει, θὰ τὸ κάνω καὶ ἐγώ», 

καὶ ἀρχίζει νὰ κάνη μιὰ ἀδιάκριτη ἄσκηση. Σιγὰ‐σιγὰ ὅμως, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβη, 

δημιουργεῖται  μέσα  του  μιὰ  ψευδαίσθηση  ὅτι,  ἂν  δὲν  ἔφθασε  στὰ  μέτρα  τοῦ  τάδε 

Ἁγίου, κάπου ἐκεῖ κοντὰ πρέπει νὰ εἶναι. Ἔτσι συνεχίζει τὴν ἄσκηση. Ἀλλά, ἐνῶ πρὶν 

ἀπὸ αὐτὸν τὸν λογισμὸ τὸν βοηθοῦσε ἡ θεία Χάρις, τώρα ἀρχίζει νὰ τὸν ἐγκαταλείπη. 

Γιατί, τί δουλειὰ ἔχει μὲ τὴν ὑπερηφάνεια ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ; Ὁπότε δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ 

κάνη τὴν ἄσκηση ποὺ ἔκανε προηγουμένως καὶ ζορίζει τὸν ἑαυτό του. Μὲ τὸ ζόρισμα 

ὅμως δημιουργεῖται ἄγχος.       Ἔρχεται καὶ ἡ ὑπερηφάνεια ποὺ εἶναι μιὰ ἀντάρα καὶ 

τοῦ δημιουργεῖ μιὰ θόλωση. Καὶ ἐνῶ εἶχε κάνει τόσα καὶ εἶχε ἐνεργήσει ἡ θεία Χάρις 

καὶ  εἶχε γεγονότα,  ἀρχίζει  σιγὰ‐σιγὰ νὰ  ἔχη λογισμοὺς ἀπιστίας καὶ  νὰ ἀμφιβάλλη 

γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ δεύτερη περίπτωση εἶναι, ὅταν θελήση ἕνας ἀγράμματος νὰ ἀσχοληθῆ μὲ τὸ 

δόγμα. Ἔ, αὐτὸς δὲν εἶναι καλά! Ἄλλο νὰ ρίξη μιὰ ματιά, γιὰ νὰ γνωρίση τὸ δόγμα. 

Ἀλλὰ καὶ ἕνας μορφωμένος ἂν πάη ὑπερήφανα νὰ ἀσχοληθῆ μὲ τὸ δόγμα, καὶ αὐτόν, 

ἐπειδὴ ἔχει ὑπερηφάνεια, θὰ τὸν ἐγκαταλείψη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, καὶ θὰ ἀρχίση νὰ ἔχη 

ἀμφιβολίες. Δὲν μιλάω φυσικὰ γιὰ ἕναν ποὺ ἔχει εὐλάβεια. Αὐτὸς καὶ μορφωμένος νὰ 

μὴν εἶναι, μπορεῖ νὰ ρίξη μιὰ ματιὰ μὲ διάκριση, μέχρι ἐκεῖ ποὺ μπορεῖ νὰ ἐξετάση, 

                                                 
17 Ψαλμ. 81, 6. 
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καὶ  νὰ  κατανοήση  τὸ  δόγμα.  Ἀλλὰ  ἕνας  ποὺ  δὲν  ἔχει  πνευματικότητα  καὶ  πάει  νὰ 

ἀσχοληθῆ μὲ τὰ δογματικά, αὐτός, καὶ ἂν πίστευε λίγο, μετὰ δὲν θὰ πιστεύη καθόλου. 

 – Γέροντα, ἡ ἀπιστία ἔχει ἐξαπλωθῆ πολὺ στὴν ἐποχή μας. 

 –  Ναί,  ἀλλὰ  συχνὰ  βλέπει  κανεὶς  καὶ  σ᾿  αὐτοὺς  ἀκόμη  ποὺ  λένε  ὅτι  δὲν 

πιστεύουν στὸν Θεὸ νὰ ὑπάρχη μέσα τους κρυμμένη λίγη πίστη. Μιὰ φορὰ μοῦ εἶπε 

ἕνα παλληκάρι: «Δὲν πιστεύω ὅτι ὑπάρχει Θεός». «Ἔλα πιὸ κοντά, τοῦ εἶπα. Ἀκοῦς τὸ 

ἀηδόνι  ποὺ  κελαηδάει;  Ποιός  τοῦ  ἔδωσε  τὸ  χάρισμα  αὐτό;».  Τὸ  καημένο  ἕνα  κι  ἕνα 

συγκινήθηκε. Ἔφυγε ἐκείνη ἡ σκληράδα τῆς ἀπιστίας καὶ ἄλλαξε τὸ προσωπάκι του. 

Ἄλλη φορὰ  εἶχαν  ἔρθει  δύο  ἐπισκέπτες  στὸ  Καλύβι. Ἦταν  περίπου  σαράντα  πέντε 

χρονῶν  καὶ  ζοῦσαν  πολὺ  κοσμικὴ  ζωή.  Ὅπως  ἐμεῖς  οἱ  μοναχοὶ  λέμε  «ἀφοῦ  εἶναι 

μάταιη αὐτὴ ἡ ζωή, τὰ ἀρνούμαστε ὅλα», ἔτσι καὶ ἐκεῖνοι, ἀπὸ τὴν ἀντίθετη πλευρά, 

εἶπαν  «δὲν  ὑπάρχει  ἄλλη  ζωὴ»  καί,  ὅταν  ἦταν  νέοι,  ἄφησαν  τὶς  σπουδές  τους  καὶ 

ρίχτηκαν  στὴν  κοσμικὴ  ζωή.  Ἔφθασαν  σὲ  σημεῖο  νὰ  γίνουν  ψυχικὰ  καὶ  σωματικὰ 

ράκη.  Ὁ  πατέρας  τοῦ  ἑνὸς  πέθανε  ἀπὸ  τὴν  στενοχώρια.  Ὁ  ἄλλος  κατέστρεψε  τὴν 

περιουσία  τῆς  μάνας  του  καὶ  τὴν  ἔκανε  καρδιακιά.  Μετὰ  ἀπὸ  τὴν  συζήτηση  ποὺ 

κάναμε, εἶδαν τὰ πράγματα ἀλλιῶς. «Ἐμεῖς ἀχρηστευθήκαμε», ἔλεγαν. Ἔδωσα στὸν 

ἕναν μιὰ εἰκόνα γιὰ τὴν μάνα του. Πῆγα νὰ δώσω καὶ στὸν ἄλλο μία εἰκόνα, ἀλλὰ δὲν 

τὴν ἔπαιρνε. «Δῶσε μου ἕνα σανιδάκι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πριονίζεις, μοῦ λέει. Δὲν πιστεύω 

στὸν Θεό· στοὺς Ἁγίους πιστεύω». Τότε τοῦ εἶπα: «Ἢ καθρέφτης εἶναι κανεὶς ἢ καπάκι 

ἀπὸ κονσερβοκούτι, ἂν δὲν πέσουν οἱ ἀκτίνες τοῦ ἥλιου ἐπάνω του, δὲν γυαλίζει. Οἱ 

Ἅγιοι ἔλαμψαν μὲ τὶς ἀκτίνες τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὰ ἀστέρια παίρνουν φῶς 

ἀπὸ τὸν ἥλιο». 

Τοὺς καημένους τοὺς νέους τοὺς ζαλίζουν μὲ διάφορες θεωρίες. Εἶχα προσέξει 

ἐκεῖ στὸ Καλύβι ὅτι συνήθως δύο μαρξιστὲς πενηντάρηδες ἔμπαιναν στὰ γκροὺπ τῶν 

νέων,  γιὰ  νὰ  τοὺς  ζαλίζουν.  Οἱ  μαρξιστὲς  δὲν  πιστεύουν  καί,  ὅταν  πᾶς  νὰ  τοὺς 

ἀποδείξης  τὴν  ὕπαρξη  τοῦ  Θεοῦ,  κρίνουν  τὸν  Θεὸ  καὶ  εἶναι  ὅλο  ἐρωτήσεις·  «γιατί 

αὐτό,  γιατί  ἐκεῖνο  κ.λπ.».  Ὁ  Προφήτης  Ἠσαΐας  λέει  ὅτι  αὐτοὶ  ποὺ  δὲν  θέλουν  νὰ 

σωθοῦν,  δὲν καταλαβαίνουν18. Μιὰ φορὰ τοὺς  εἶπα: «Βλέπετε  τὰ ἀστέρια; Αὐτὰ δὲν 

εἶναι  βιδωμένα·  κάποιος  τὰ  κρατᾶ  στὸ  στερέωμα.  Γιὰ  τὸν  Χριστό,  ὅσα  εἶπαν  οἱ 

Προφῆτες  ἐκπληρώθηκαν.  Ἔχουμε  τόσους Μάρτυρες,  ποὺ  ἦταν  πρὶν  πολὺ  ἄπιστοι, 

δήμιοι, εἰδωλολάτρες, καὶ μετὰ πίστεψαν στὸν Χριστὸ καὶ μαρτύρησαν. Μερικοὺς τοὺς 

ἔκοβαν  τὴν  γλῶσσα,  γιὰ  νὰ  μὴ  μιλᾶνε  γιὰ  τὸν  Χριστό,  καὶ  μὲ  κομμένη  γλῶσσα 

μιλοῦσαν καλύτερα! Κάθε μέρα ἔχουμε τόσους Ἁγίους ποὺ ἑορτάζουν! Εἶναι ζωντανὴ 

ἡ  παρουσία  τῶν  Ἁγίων.  Καὶ  ὅταν  ἀκόμη  ἐμεῖς  δὲν  τοὺς  βρίσκουμε,  ἐκεῖνοι  μᾶς 

βρίσκουν!  Πολλοὶ  ἀσκητὲς  στὴν  ἔρημο,  ποὺ  δὲν  ἔχουν  ἡμερολόγιο  καὶ  δὲν  ξέρουν 

ποιός  Ἅγιος  γιορτάζει,  λένε  «Ἅγιοι  τῆς  ἡμέρας,  πρεσβεύσατε  ὑπὲρ  ἡμῶν»  καὶ 

παρουσιάζονται οἱ Ἅγιοι καὶ τοὺς φανερώνουν καὶ τὸ ὄνομά τους· καὶ μάλιστα εἶναι 

Ἅγιοι μὲ δύσκολα ὀνόματα. Κοιτᾶνε ὕστερα οἱ ἀσκητὲς τὸ ἡμερολόγιο καὶ βλέπουν ὅτι 

γιορτάζουν  ἐκείνη  τὴν  ἡμέρα  οἱ  Ἅγιοι  ποὺ  τοὺς  παρουσιάσθηκαν19.  Αὐτὸ  πῶς  τὸ 

                                                 
18 Πρβ. Ἠσ. 6, 9‐10. 

 
19 Στὶς 3‐6‐1979, ἐπειδὴ ὁ Γέροντας δὲν θυμόταν ποιός Ἅγιος γιόρταζε ἐκείνη τὴν ἡμέρα 

καὶ δὲν ἔβρισκε τὰ γυαλιά του, γιὰ νὰ δῆ στὸ ἡμερολόγιο – μόλις τότε εἶχε ἐγκατασταθῆ στὸ 

Καλύβι «Παναγούδα» καὶ ἀκόμη δὲν εἶχε τακτοποιηθῆ –, ἔκανε κομποσχοίνι λέγοντας «Ἅγιοι 
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βλέπετε;». Μετὰ μοῦ εἶπαν: «Γιατί πᾶνε οἱ Ἅγιοι στοὺς καλογήρους καὶ δὲν πᾶνε νὰ 

βοηθήσουν τὸν λαὸ ποὺ ἔχει ἀνάγκη;». «Μὲ τί ἤρθατε ἐδῶ, παλληκάρια; τὰ ρώτησα· 

μὲ  τὸ  ἀεροπλάνο;».  «Ὄχι,  μὲ  τὸ  αὐτοκίνητο»,  μοῦ  λένε.  «Ἐντάξει·  στὸν  δρόμο  ποὺ 

ἐρχόσασταν,  πόσα  προσκυνητάρια  εἴδατε;  Αὐτὰ  δὲν  φύτρωσαν  μὲ  τὰ  πρωτοβρόχια. 

Βοηθήθηκαν  οἱ  ἄνθρωποι  ἀπὸ  τοὺς  Ἁγίους  καὶ  ἀπὸ  εὐλάβεια  τὰ  ἔφτιαξαν,  καὶ 

ἀνάβουν  καὶ  τὰ  κανδήλια.  Οἱ  πνευματικοὶ  ἄνθρωποι,  ὅσο  πετοῦν  τὰ  ὑλικά,  τόσο 

ἀνεβαίνουν. Οἱ ὑλιστές, καὶ αὐτοὶ κάτι ἀπολαμβάνουν· φτιάχνουν π.χ. τόσα κύπελλα, 

παίρνουν  τόσα  χρήματα·  ἅμα  φτιάξουν  περισσότερα,  παίρνουν  περισσότερα.  Ἐσεῖς 

μόνον τὴν προπαγάνδα κάνετε καὶ σταματᾶτε ἐκεῖ· δὲν ἔχετε τίποτε νὰ ἀπολαύσετε. 

Εἶστε οἱ πιὸ ταλαίπωροι, διότι, ὅταν πετύχετε αὐτὸ ποὺ θέλετε, δὲν θὰ ἔχετε κανένα 

ἄλλο  ἰδανικό,  μόνον  τὸ  βάσανο  τῆς  μαρξιστικῆς  σκλαβιᾶς».  Στὸ  τέλος  μοῦ  εἶπαν: 

«Εἶσαι πολὺ καλὸς ἄνθρωπος, δίκαιος, σοφός...». 

 

Πάντως  εἴτε  τὸ  θέλουν  οἱ  ἄνθρωποι  εἴτε  δὲν  τὸ  θέλουν,  θὰ  ἔρθη  καιρὸς  ποὺ 

ὅλοι θὰ πιστέψουν, γιατὶ θὰ φθάσουν σὲ ἀδιέξοδο καὶ θὰ ἐπέμβη ὁ Χριστός. 

 
τῆς  ἡμέρας,  πρεσβεύσατε  ὑπὲρ  ἡμῶν».  Τότε  τὸν  ἐπισκέφθηκε  ὁ  Ἅγιος  Λουκιλλιανὸς  ποὺ 

γιορτάζει ἐκείνη τὴν ἡμέρα καὶ τοῦ ἐπανέλαβε τρεῖς φορὲς τὸ δύσκολο ὄνομά του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ὅπου δὲν φθάνει ὁ ἄνθρωπος, βοηθάει ὁ Θεὸς 

 

Ὁ Θεὸς βοηθάει σὲ ὅ,τι δὲν γίνεται ἀνθρωπίνως  

 

Τί καπνὸς εἶναι ἐκεῖ; 

 – Κάτι καῖμε, Γέροντα. 

 – Βάλατε φωτιὰ μὲ τέτοιον ἀέρα; 

 – Γέροντα, ἔβρεξε τὸ πρωί. 

 – Ἔστω καὶ νὰ ἔβρεξε καὶ κατακλυσμὸ νὰ ἔκανε, ἂν σηκωθῆ μετὰ ἕνας ἀέρας, 

γίνεται τέτοια ξηρασία, ποὺ ὅλα γίνονται σὰν μπαρούτι! «Ἔβρεξε», σοῦ λέει ἡ ἄλλη! 

Παλιότερα εἶχε πιάσει φωτιὰ ἐκεῖ κάτω ἀπὸ χαζομάρα σας· τὸ ξεχάσατε; Ὅταν κανεὶς 

ρεζιλευθῆ  μιὰ  φορά,  πρέπει  στὴν  συνέχεια  νὰ  εἶναι  πολὺ  προσεκτικός.  Ὁ  Θεὸς 

βοηθάει ἐκεῖ ποὺ πρέπει, ἐκεῖ ποὺ δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐνεργήση ἀνθρωπίνως· 

δὲν θὰ βοηθήση τὴν χαζομάρα μας. Ρεζιλεύουμε ἔτσι καὶ τοὺς Ἁγίους. 

 – Γέροντα, καταλαβαίνει κανεὶς πάντοτε μέχρι ποιό σημεῖο πρέπει νὰ ἐνεργῆ 

ἀνθρωπίνως; 

 –  Κατ᾿  ἀρχὰς  αὐτὸ  φαίνεται.Ἀλλὰ  καὶ  ἂν  εἶχε  διάθεση  νὰ  κάνη  αὐτὸ  ποὺ 

μποροῦσε νὰ κάνη καὶ δὲν τὸ ἔκανε, γιατὶ κάτι τὸν ἐμπόδισε, ὁ Θεὸς θὰ τὸν βοηθήση 

σὲ μιὰ δύσκολη στιγμή. Ἂν ὅμως δὲν εἶχε διάθεση, ἐνῶ εἶχε κουράγιο, ὁ Θεὸς δὲν θὰ 

βοηθήση.  Σοῦ  λένε  λ.χ.  νὰ  βάζης  τὸ  βράδυ  τὸν  σύρτη  στὴν  πόρτα  καὶ  ἐσὺ  δὲν  τὸν 

βάζεις, γιατὶ βαριέσαι, καὶ λὲς ὅτι θὰ φυλάξη ὁ Θεός. Δὲν εἶναι ὅτι ἔχεις ἐμπιστοσύνη 

στὸν  Θεὸ  καὶ  δὲν  βάζεις  τὸν  σύρτη,  ἀλλὰ  δὲν  τὸν  βάζεις,  γιατὶ  βαριέσαι.  Πῶς  νὰ 

βοηθήση τότε ὁ Θεός; Νὰ βοηθήση δηλαδὴ τὸν τεμπέλη; Ὅταν λέω σὲ ἕναν νὰ βάλη 

τὸν σύρτη καὶ δὲν τὸν βάζη, καὶ μόνο γιὰ τὴν παρακοή του θέλει τιμωρία. 

Ὅ,τι μπορεῖ νὰ κάνη κανεὶς ἀνθρωπίνως, πρέπει νὰ τὸ κάνη καὶ ὅ,τι δὲν μπορεῖ, 

νὰ τὸ ἀφήνη στὸν Θεό. Καὶ ἂν κάνη λίγο περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι μπορεῖ, ὄχι ὅμως ἀπὸ 

ἐγωισμὸ ἀλλὰ ἀπὸ φιλότιμο, γιατὶ νομίζει ὅτι δὲν ἐξήντλησε αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ κάνη 

ἀνθρωπίνως, πάλι τὸ βλέπει ὁ Θεὸς καὶ συγκινεῖται. Ὁ Θεός, γιὰ νὰ βοηθήση, θέλει 

καὶ τὴν δική μας προσπάθεια. Βλέπεις, ὁ Νῶε ἑκατὸ χρόνια παιδευόταν νὰ φτιάξη τὴν 

Κιβωτό. Πριόνιζαν τὰ ξύλα μὲ ξύλινα πριόνια. Ἔβρισκαν ἄλλα ξύλα πιὸ σκληρὰ καὶ 

τὰ  ἔφτιαχναν πριόνια.  Δὲν μποροῦσε  τάχα νὰ κάνη κάτι  ὁ Θεός, ὥστε νὰ  τελειώση 

γρήγορα  ἡ  Κιβωτός;  Τοὺς  εἶπε  ὅμως  πῶς  νὰ  τὴν  φτιάξουν  καὶ  μετὰ  τοὺς  ἔδινε 

δυνάμεις1. Γιʹ αὐτὸ νὰ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε ἐμεῖς, γιὰ νὰ κάνη καὶ ὁ Θεὸς ὅ,τι ἐμεῖς 

δὲν μποροῦμε. 

Ἦρθε κάποιος στὸ Καλύβι καὶ μοῦ εἶπε: «Γιατί οἱ καλόγεροι κάθονται ἐδῶ καὶ 

δὲν  πᾶνε  στὸν  κόσμο,  νὰ  βοηθήσουν  τὸν  λαό;».  «Ἂν πήγαιναν  ἔξω  στὸν  κόσμο,  νὰ 

βοηθήσουν  τὸν  λαό,  τοῦ  εἶπα,  θὰ  ἔλεγες  γιατί  οἱ  καλόγεροι  γυρίζουν  στὸν  κόσμο. 

Τώρα  ποὺ  δὲν  πᾶνε,  λὲς  γιατί  δὲν  πᾶνε».  Ὕστερα  μοῦ  λέει:  «Γιατί  οἱ  καλόγεροι 

πηγαίνουν στοὺς γιατροὺς καὶ δὲν τοὺς βοηθάει ὁ Χριστός τους καὶ ἡ Παναγία τους νὰ 

γίνουν  καλά;».  «Αὐτὴν  τὴν  ἐρώτηση,  τοῦ  λέω,  μοῦ  τὴν  ἔκανε  καὶ  ἕνας  Ἑβραῖος 

γιατρός».  «Αὐτὸς  δὲν  εἶναι  Ἑβραῖος»,  μοῦ  λέει  ἕνας  ποὺ  ἦταν  μαζί  του.  «Δὲν  ἔχει 

σημασία ποὺ δὲν εἶναι Ἑβραῖος, τοῦ λέω. Αὐτὴ ἡ ἐρώτηση Ἑβραίου εἶναι. Καὶ θὰ σᾶς 

πῶ τὴν ἀπάντηση ποὺ ἔδωσα στὸν Ἑβραῖο, ἀφοῦ εἶναι ὅμοια ἡ περίπτωση. ʺἘσύ, σὰν 

                                                 
1 Βλ. Γέν. 6, 13 κ.ἑ. 
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Ἑβραῖος ποὺ εἶσαι, τοῦ εἶπα, ἔπρεπε νὰ ξέρης ἀπʹ ἔξω τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Ἐκεῖ στὸν 

Προφήτη Ἠσαΐα ἀναφέρει ὅτι ὁ Θεὸς χάρισε στὸν βασιλιὰ Ἐζεκία, ἐπειδὴ ἦταν πολὺ 

καλός,  ἀκόμη  δεκαπέντε  χρόνια  ζωῆς.  Ἔστειλε  τὸν  Προφήτη Ἠσαΐα  καὶ  εἶπε  στὸν 

βασιλιά: Ὁ Θεὸς σοῦ χαρίζει ἀκόμη δεκαπέντε χρόνια ζωῆς, γιατὶ διέλυσες τὰ ἄλση 

τῶν εἰδωλολατρῶν. Καὶ γιὰ τὴν πληγή σου – ὁ βασιλιὰς εἶχε καὶ μιὰ πληγὴ – εἶπε ὁ 

Θεὸς  νὰ  βάλης  ἐπάνω  μιὰ  τσαπέλλα2  σύκα,  καὶ  θὰ  γίνης  καλά!  Ἀφοῦ  ὁ  Θεὸς  τοῦ 

χάρισε  δεκαπέντε  χρόνια  ζωῆς,  δὲν μποροῦσε  νὰ θεραπεύση καὶ  ἐκείνη  τὴν πληγή; 

Ἐκείνη  ὅμως  γιατρευόταν  μὲ  μιὰ  τσαπέλλα  σύκαʺ»3.  Πράγματα  ποὺ  γίνονται  ἀπὸ 

τοὺς  ἀνθρώπους  νὰ  μὴν  τὰ  ζητᾶμε  ἀπὸ  τὸν  Θεό.  Νὰ  ταπεινωνώμαστε  στοὺς 

ἀνθρώπους καὶ νὰ ζητᾶμε τὴν βοήθειά τους. 

Μέχρις ἑνὸς σημείου θὰ ἐνεργήση ὁ ἄνθρωπος ἀνθρωπίνως καὶ μετὰ θὰ ἀφεθῆ 

στὸν Θεό. Εἶναι ἐγωιστικὸ νὰ προσπαθῆ νὰ βοηθήση κανεὶς σὲ κάτι ποὺ δὲν γίνεται 

ἀνθρωπίνως.  Σὲ πολλὲς περιπτώσεις ποὺ  ἐπιμένει  ὁ ἄνθρωπος  νὰ βοηθήση,  βλέπω 

ὅτι  εἶναι ἀπὸ  ἐνέργεια  τοῦ πειρασμοῦ,  γιὰ νὰ  τὸν ἀχρηστέψη. Ἐγώ,  ὅταν βλέπω ὅτι 

δὲν  βοηθιέται  μιὰ  κατάσταση  ἀνθρωπίνως  –  λίγο–πολὺ  καταλαβαίνω  μέχρι  ποιό 

σημεῖο μπορεῖ  νὰ βοηθήση ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀπὸ ποιό σημεῖο  καὶ μετὰ πρέπει  νὰ  τ᾿ 

ἀφήση στὸν Θεό –, τότε ὑψώνω τὰ χέρια στὸν Θεό, ἀνάβω καὶ δυὸ λαμπάδες, ἀφήνω 

τὸ πρόβλημα στὸν Θεὸ καὶ ἀμέσως τακτοποιεῖται. Ὁ Θεὸς ξέρει ὅτι δὲν τὸ κάνω ἀπὸ 

τεμπελιά. 

Γι᾿ αὐτό, ὅταν μᾶς ζητοῦν βοήθεια, πρέπει νὰ διακρίνουμε καὶ νὰ βοηθοῦμε σὲ 

ὅσα μποροῦμε. Σὲ ὅσα ὅμως δὲν μποροῦμε, νὰ βοηθοῦμε ἔστω μὲ μιὰ εὐχὴ ἢ μὲ τὸ νὰ 

τὰ ἀναθέτουμε μόνο στὸν Θεό· καὶ αὐτὸ εἶναι μιὰ μυστικὴ προσευχή. 

 

Ὁ Θεὸς φροντίζει πάντα γιὰ τὸ καλό μας 

 

Ὁ Θεὸς εἶναι φύσει ἀγαθὸς καὶ γιὰ τὸ καλό μας φροντίζει πάντα, καὶ ὅταν τοῦ 

ζητήσουμε κάτι, θὰ μᾶς τὸ δώση, ἐὰν εἶναι γιὰ τὸ καλό μας. Ὅ,τι εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ 

τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας καὶ γιὰ τὴν σωματική μας συντήρηση, ὁ Θεὸς θὰ μᾶς τὸ 

δώση πλουσιοπάροχα καὶ θὰ ἔχουμε τὴν εὐλογία Του. Ὅ,τι μᾶς στερεῖ, εἴτε γιὰ νὰ μᾶς 

δοκιμάση εἴτε γιὰ νὰ μᾶς προφυλάξη, ὅλα νὰ τὰ δεχώμαστε μὲ χαρά, ἀλλὰ καὶ νὰ τὰ 

μελετοῦμε, γιὰ νὰ ὠφελούμαστε. Ξέρει πότε καὶ πῶς νὰ οἰκονομάη τὸ πλάσμα Του. 

Βοηθάει μὲ τὸν τρόπο Του τὴν ὥρα ποὺ χρειάζεται. Πολλὲς φορὲς ὅμως τὸ ἀδύνατο 

πλάσμα Του ἀδημονεῖ, γιατὶ τὸ θέλει ἐκείνη τὴν ὥρα ποὺ τὸ ζητάει, σὰν τὸ μικρὸ παιδὶ 

ποὺ  ζητάει  τὸ  κουλούρι  ἀπὸ  τὴν  μάνα  του  ἄψητο  καὶ  δὲν  κάνει  ὑπομονὴ  νὰ  ψηθῆ. 

Ἐμεῖς θὰ ζητᾶμε, θὰ κάνουμε ὑπομονὴ καὶ ἡ Καλή μας Μητέρα ἡ Παναγία, ὅταν εἶναι 

ἕτοιμο, θὰ μᾶς τὸ δώση. 

 – Γέροντα, οἱ Ἅγιοι πότε βοηθοῦν; 

 – Ὅποτε χρειάζεται νὰ βοηθήσουν, ὄχι ὅποτε νομίζουμε ἐμεῖς ὅτι χρειάζεται νὰ 

βοηθήσουν.  Βοηθοῦν  δηλαδή,  ὅταν  αὐτὸ  μᾶς  ὠφελῆ.  Κατάλαβες;  Ἕνα  παιδὶ  π.χ. 

ζητάει ἀπὸ τὸν πατέρα του μοτοσακό, ἀλλὰ ὁ πατέρας του δὲν τοῦ παίρνει. Τὸ παιδὶ 

τοῦ  λέει:  «Τὸ  θέλω  τὸ  μοτοσακό,  γιατὶ  κουράζομαι  νὰ  πηγαίνω  μὲ  τὰ  πόδια, 

παιδεύομαι».  Ὁ  πατέρας  του  ὅμως  δὲν  τοῦ  παίρνει  μοτοσακό,  γιατὶ  φοβᾶται  μὴ 

                                                 
2 Ἀρμαθιὰ ἀπὸ ξερὰ σύκα περασμένα σὲ νῆμα ἢ βοῦρλο. 
3 Βλ. Ἠσ. 38, 4 κ.ἑ. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Β’  «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση»   ‐ 354 ‐ 

σκοτωθῆ. «Θὰ σοῦ πάρω ἀργότερα αὐτοκίνητο», τοῦ λέει. Βάζει λοιπὸν χρήματα στὴν 

Τράπεζα καί, ὅταν μαζευτοῦν, θὰ τοῦ πάρη αὐτοκίνητο. Ἔτσι καὶ οἱ Ἅγιοι ξέρουν πότε 

πρέπει νὰ μᾶς βοηθήσουν. 

 – Γέροντα, τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ πῶς τὸ νιώθουμε; 

 – Τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ θεία παρηγοριὰ ποὺ νιώθουμε μέσα μας. Τὰ φέρνει 

ἔτσι  ὁ  Θεός,  ὥστε  νὰ  μὴν  ἀναπαυώμαστε  στὴν  ἀνθρώπινη  παρηγοριὰ  καὶ  νὰ 

καταφεύγουμε στὴν θεία. Βλέπεις, οἱ Ἕλληνες λ.χ. τῆς Αὐστραλίας, ἐπειδὴ βρέθηκαν 

τελείως μόνοι τους, πλησίασαν τὸν Θεὸ περισσότερο ἀπὸ ἄλλους ξενιτεμένους, ὅπως 

τῆς  Γερμανίας,  ποὺ  ἦταν  πιὸ  κοντὰ  στὴν  πατρίδα  καὶ  βρῆκαν  ἐκεῖ  καὶ  ἄλλους 

Ἕλληνες. Ἡ δυσκολία πολὺ τοὺς βοήθησε νὰ γαντζωθοῦν στὸν Θεό. Ὅλοι ξεκίνησαν 

μὲ  μιὰ  βαλίτσα,  βρέθηκαν  μακριὰ  ἀπὸ  τὴν  πατρίδα,  μακριὰ  ἀπὸ  τοὺς  συγγενεῖς· 

ἔπρεπε νὰ βροῦν δουλειά, νὰ βροῦν δάσκαλο γιὰ τὰ παιδιά τους κ.λπ., χωρὶς βοήθεια 

ἀπὸ πουθενά. Γι᾿ αὐτὸ στράφηκαν στὸν Θεὸ καὶ κράτησαν τὴν πίστη τους. Ἐνῶ στὴν 

Εὐρώπη οἱ Ἕλληνες ποὺ δὲν εἶχαν αὐτὲς τὶς δυσκολίες, δὲν ἔχουν αὐτὴν τὴν σχέση μὲ 

τὸν Θεό. 

 

«Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν»4 

 

 – Γέροντα, γιατί πρέπει νὰ ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μᾶς βοηθάη, ἀφοῦ ξέρει τὶς 

ἀνάγκες μας; 

 – Γιατὶ ὑπάρχει ἐλευθερία. Καὶ μάλιστα, ὅταν πονᾶμε γιὰ τὸν πλησίον μας καὶ 

Τὸν παρακαλοῦμε νὰ τὸν βοηθήση, πολὺ συγκινεῖται ὁ Θεός, γιατὶ  τότε ἐπεμβαίνει, 

χωρὶς νὰ παραβιάζεται τὸ αὐτεξούσιο. Ὁ Θεὸς ἔχει ὅλη τὴν καλὴ διάθεση νὰ βοηθήση 

τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ὑποφέρουν. Γιὰ νὰ τοὺς βοηθήση ὅμως, πρέπει κάποιος νὰ Τὸν 

παρακαλέση.  Γιατί,  ἂν  βοηθήση  κάποιον,  χωρὶς  κανεὶς  νὰ  Τὸν  παρακαλέση,  τότε  ὁ 

διάβολος  θὰ  διαμαρτυρηθῆ  καὶ  θὰ  πῆ:  «Γιατί  τὸν  βοηθᾶς  καὶ  παραβιάζεις  τὸ 

αὐτεξούσιο;  Ἀφοῦ  εἶναι  ἁμαρτωλός,  ἀνήκει  σ᾿  ἐμένα».  Ἐδῶ  βλέπει  κανεὶς  καὶ  τὴν 

μεγάλη πνευματικὴ ἀρχοντιὰ τοῦ Θεοῦ, ποὺ οὔτε στὸν διάβολο δίνει τὸ δικαίωμα νὰ 

διαμαρτυρηθῆ.  Γιʹ αὐτὸ θέλει νὰ Τὸν παρακαλοῦμε,  γιὰ νὰ ἐπεμβαίνη –  καὶ θέλει  ὁ 

Θεὸς νὰ ἐπεμβαίνη ἀμέσως, ἂν εἶναι γιὰ τὸ καλό μας –, καὶ νὰ βοηθάη τὰ πλάσματά 

Του ἀνάλογα μὲ  τὶς ἀνάγκες  τους.  Γιὰ  τὸν κάθε ἄνθρωπο  ἐνεργεῖ  ξεχωριστά,  ὅπως 

συμφέρει στὸν καθέναν καλύτερα. 

Ὁ Θεὸς λοιπὸν ἀλλὰ καὶ οἱ Ἅγιοι γιὰ νὰ βοηθήσουν, πρέπει ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος 

νὰ τὸ θέλη καὶ νὰ τὸ ζητᾶ, ἀλλιῶς δὲν ἐπεμβαίνουν. Ὁ Χριστὸς ρώτησε τὸν παράλυτο: 

«Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;»5. Ἂν δὲν θέλη ὁ ἄνθρωπος,  τὸ σέβεται ὁ Θεός. Ἂν κάποιος 

δὲν θέλη νὰ πάη στὸν Παράδεισο, ὁ Θεὸς δὲν τὸν παίρνει. Ἐκτὸς ἂν ἦταν ἀδικημένος 

καὶ εἶχε ἄγνοια, ὁπότε δικαιοῦται τὴν θεία βοήθεια. Διαφορετικά, δὲν θέλει νὰ ἐπέμβη 

ὁ  Θεός.  Ζητᾶ  κανεὶς  βοήθεια,  καὶ  ὁ  Θεὸς  καὶ  οἱ  Ἅγιοι  τὴν  δίνουν.  Μέχρι  νὰ 

ἀνοιγοκλείσης τὰ μάτια σου, ἔχουν κιόλας βοηθήσει. Μερικὲς φορὲς δὲν προλαβαίνεις 

οὔτε νὰ τὰ ἀνοιγοκλείσης· τόσο γρήγορα βρίσκεται ὁ Θεὸς δίπλα σου. 

«Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται», λέει ἡ Γραφή. Ἂν δὲν ζητᾶμε βοήθεια ἀπὸ τὸν Θεό, θὰ 

σπάζουμε τὰ μοῦτρα μας. Ἐνῶ, ὅταν ζητᾶμε τὴν θεία βοήθεια, ὁ Χριστὸς μᾶς δένει μὲ 

                                                 
4 Ματθ. 7, 7. 
5 Ἰω. 5, 6. 
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ἕνα σχοινάκι μὲ τὴν Χάρη Του καὶ μᾶς συγκρατεῖ. Φυσάει ὁ ἀέρας ἀπὸ ἐδῶ‐ἐκεῖ, ἀλλά, 

ἐπειδὴ εἴμαστε δεμένοι, δὲν κινδυνεύουμε. Ὅταν ὅμως ὁ ἄνθρωπος δὲν καταλαβαίνη 

ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ποὺ τὸν κρατάει, λύνεται πλέον ἀπὸ τὸ σχοινάκι καὶ τὸν χτυποῦν 

οἱ ἄνεμοι ἀπὸ ᾿δῶ καὶ ἀπὸ ᾿κεῖ καὶ ταλαιπωρεῖται. 

Νὰ ξέρετε, μόνον τὰ πάθη καὶ οἱ ἁμαρτίες εἶναι δικές μας. Ὅ,τι καλὸ κάνουμε 

εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό, ὅ,τι ἀνοησίες κάνουμε εἶναι δικές μας. Λίγο ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ 

μᾶς  ἀφήση,  τίποτε  δὲν  μποροῦμε  νὰ  κάνουμε.  Ὅπως  στὴν  φυσικὴ  ζωή,  λίγο  τὸ 

ὀξυγόνο νὰ μᾶς πάρη ὁ Θεός, ἀμέσως θὰ πεθάνουμε, ἔτσι καὶ στὴν πνευματικὴ ζωή, 

λίγο  ἂν  μᾶς  ἀφαιρέση  τὴν  θεία  Χάρη,  πάει,  χαθήκαμε.  Μιὰ  φορὰ  ἔνιωθα  στὴν 

προσευχὴ μιὰ ἀγαλλίαση. Ὧρες στεκόμουν ὄρθιος καὶ δὲν ἔνιωθα καθόλου κούραση. 

Ὅσο  προσευχόμουν,  ἔνιωθα  μιὰ  γλυκειὰ  ξεκούραση,  κάτι  ποὺ  δὲν  μπορῶ  νὰ  τὸ 

ἐκφράσω. Ὕστερα  μοῦ πέρασε  ἕνας  λογισμὸς  ἀνθρώπινος:  ἐπειδὴ  μοῦ  λείπουν  δυὸ 

πλευρὰ καὶ εὔκολα κρυώνω, σκέφθηκα, γιὰ νὰ μὴ χάσω αὐτὴν τὴν κατάσταση καὶ νὰ 

προχωρήσω  ὅσο  πάει,  νὰ  πάρω  ἕνα  σάλι,  νὰ  τυλιχθῶ,  μήπως  ἀργότερα  κρυώσω. 

Μόλις  δέχθηκα  αὐτὸν  τὸν  λογισμό,  ἀμέσως  σωριάσθηκα  κάτω.  Ἔμεινα  πεσμένος 

κάτω  μισὴ  ὥρα  περίπου  καὶ  μετὰ  μπόρεσα  νὰ  σηκωθῶ  νὰ  πάω  στὸ  κελλὶ  νὰ 

ξαπλώσω.  Προηγουμένως,  ὅσο  προχωροῦσα  στὴν  προσευχή,  ἔνιωθα  σὰν  ἕνα 

πούπουλο, ἕνα ἐλάφρωμα, μιὰ ἀγαλλίαση, ποὺ δὲν ἐκφράζεται. Μόλις ὅμως δέχθηκα 

αὐτὸν  τὸν  λογισμό,  σωριάσθηκα  κάτω.  Ἂν  ἔφερνα  ἕναν  ὑπερήφανο  λογισμὸ  καὶ 

ἔλεγα  λ.χ.  «ζήτημα  εἶναι,  ἂν  ὑπάρχουν  δύο‐τρεῖς  σὲ  τέτοια  κατάσταση»,  τότε  εἶναι 

ποὺ θὰ πάθαινα ζημιά. Σκέφθηκα ἀνθρώπινα, ὅπως σκέφτεται ὁ κουτσὸς νὰ πάρη τὰ 

δεκανίκια  του,  ὄχι  δαιμονικά. Ἦταν  ἕνας φυσικὸς  λογισμός,  ἀλλὰ καὶ πάλι  εἶδες  τί 

ἔπαθα. 

Τὸ  μόνο  ποὺ  ἔχει  ὁ  ἄνθρωπος  εἶναι  μιὰ  διάθεση  καὶ  ἀνάλογα  μὲ  αὐτὴν  τὸν 

βοηθάει ὁ Θεός. Γιʹ αὐτὸ λέω, ὅσα ἀγαθὰ ἔχουμε εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ. Τὰ ἔργα μας 

εἶναι  μηδὲν  καὶ  οἱ  ἀρετές  μας  εἶναι  μία  συνέχεια  ἀπὸ  μηδενικά.  Ἐμεῖς  θὰ 

προσπαθοῦμε  νὰ προσθέτουμε  συνέχεια  μηδενικὰ  καὶ  νὰ παρακαλοῦμε  τὸν Χριστὸ 

νὰ βάλη τὴν μονάδα στὴν ἀρχή, γιὰ νὰ γίνουμε πλούσιοι. Ἐὰν δὲν βάλη τὴν μονάδα ὁ 

Χριστὸς στὴν ἀρχή, χαμένος ὁ κόπος μας. 

 

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ προσελκύεται μὲ τὴν ταπείνωση 

 

 – Γέροντα, ἔχω δυσκολίες στὸν ἀγώνα μου. 

 – Ζητᾶς βοήθεια ἀπὸ τὸν Χριστὸ ἢ παλεύεις μόνη σου; Τὴν ἀδυναμία σου τὴν 

εἶπες στὸν Χριστό; Ἐσὺ δὲν ταπεινώνεσαι, δὲν ζητᾶς βοήθεια ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ μετὰ 

λές:  «Ἔχω  δυσκολίες  στὸν  ἀγώνα  μου».  Ἂν  ταπεινώνεται  κανεὶς  καὶ  ζητᾶ  λίγη 

βοήθεια ἀπὸ τὸν Χριστό, Ἐκεῖνος βοηθάει. Πολλὲς φορὲς ὁ ἄνθρωπος καταβάλλει μιὰ 

ἐγωιστικὴ προσπάθεια,  γι᾿  αὐτὸ  δὲν  βοηθάει  ὁ Χριστός. Πέταξε  τὸν  ἑαυτό σου,  μὴν 

τὸν  ὑπολογίζης,  καὶ  ἡ  Χάρις  τοῦ  Θεοῦ  θὰ  κατοικήση  μέσα  σου.  Ἐμεῖς  θέλουμε  νὰ 

ἀποκτήσουμε  ἁγιότητα  μὲ  μαγικὸ  τρόπο.  Σὲ  λανθασμένη  ὅμως  κατάσταση  δὲν 

βοηθάει ὁ Θεός. Ἔστω καὶ λίγο ἂν μπαίνη ἡ ἰδιοτέλεια, ἐμποδίζεται ἡ θεία βοήθεια. 

 – Ὅταν  ἔχω διάθεση νὰ  διορθωθῶ,  δὲν θὰ μὲ βοηθήση ὁ Θεὸς νὰ καταλάβω 

μιὰ ἀδυναμία μου; 
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 – Γιὰ νὰ βοηθήση ὁ Θεός, πρέπει νὰ ὑπάρχη διάθεση γιὰ ἀγώνα. Καὶ ὅταν λέμε 

διάθεση γιὰ ἀγώνα,  ἐννοοῦμε νὰ καταβάλλη κανεὶς λίγη προσπάθεια νὰ ξεπεράση 

τὴν ἀδυναμία του. Λίγη καθαρὴ διάθεση ἂν δῆ ὁ Θεός, πλούσια βοηθάει τὸν ἄνθρωπο, 

πλούσια στέλνει τὴν Χάρη Του. Μπαίνει ὁ ἄνθρωπος μέσα στὸ κανάλι τοῦ Θεοῦ. 

 – Γέροντα, μέχρι ποιό σημεῖο μᾶς βοηθάει ὁ Θεὸς στὸν πνευματικὸ ἀγώνα; 

 – Μέχρι ἐκεῖ ποὺ βοηθᾶμε ἐμεῖς τὸν Θεὸ νὰ μᾶς βοηθήση. Ὅταν ζητᾶτε κάτι 

ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  καὶ  γιὰ  πολὺ  καιρὸ  δὲν  δίνη  βοήθεια,  νὰ  ξέρετε  ὅτι  θὰ  ὑπάρχη 

ὑπερηφάνεια. Ἂν ἔχουμε πάθη, π.χ.  γαστριμαργία, φλυαρία, θυμό, φθόνο κ.λπ.,  καὶ 

παράλληλα ἔχουμε καὶ ὑπερηφάνεια, ὁ Θεὸς δὲν βοηθάει, γιατὶ ἐμποδίζουμε τὴν θεία 

Χάρη.  Καὶ  μόνον  προδιάθεση  ὑπερηφανείας  νὰ  ἔχουμε  μέσα  μας,  ἐμποδίζουμε  τὸν 

Θεὸ  νὰ  μᾶς  βοηθήση,  ἔστω  κι  ἂν  ἀγωνιζώμαστε  καὶ  προσευχώμαστε  ἴσως  καὶ 

περισσότερο ἀπ᾿ ὅ,τι χρειάζεται. Ἀδύνατο εἶναι νὰ μὴ βοηθήση ὁ Θεός, ἂν δὲν ὑπάρχη 

φόβος νὰ τὸ πάρη ἐπάνω του ὁ ἄνθρωπος. Μόλις φύγη ἡ προδιάθεση ὑπερηφανείας 

καὶ λάβη τὴν ψυχική του ὑγεία ὁ ἄνθρωπος,  τότε θὰ τὸν ἀπαλλάξη ἀμέσως ἀπὸ τὸ 

πάθος ποὺ τὸν βασανίζει, καὶ θὰ τὸν ἀνταμείψη καὶ γιὰ τὸν παραπανήσιο του ἀγώνα. 

Γιʹ  αὐτό,  γιὰ  νὰ  βοηθηθοῦμε,  πρέπει  νὰ  βοηθήσουμε  τὸν  Θεὸ  μὲ  τὸ  ταπεινό  μας 

φρόνημα. Νὰ ποῦμε: «Τέτοιος ἄχρηστος εἶμαι, Θεέ μου, Σὲ παρακαλῶ, συγχώρεσέ με 

καὶ βοήθησέ με». Τότε βοηθάει ὁ Θεός, γιατὶ δικαιοῦται  τὴν βοήθεια ἡ ψυχή,  ἐπειδὴ 

ἀφέθηκε στὰ χέρια Του μὲ καλὴ καὶ ταπεινὴ διάθεση. 

Πρέπει νὰ πιστεύουμε ὅτι ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία μᾶς προστατεύουν καὶ μᾶς 

βοηθοῦν πάντοτε, ἀρκεῖ νὰ ἔχουμε ταπεινὸ φρόνημα. Ὁ Θεός μας δὲν εἶναι κουφός, 

νὰ μὴ μᾶς ἀκούη, οὔτε τυφλός, νὰ μὴ μᾶς βλέπη, ὅπως ὁ Βάαλ6. 

 

Βοήθεια στὶς ἀρχὲς τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα 

 

 – Γέροντα, ὁ Θεὸς βοηθάει τὸν ἄνθρωπο πιὸ πολὺ στὶς ἀρχὲς τοῦ πνευματικοῦ 

του ἀγώνα; 

 –  Ναί,  στὰ  πρῶτα  βήματα  τῆς  πνευματικῆς  ζωῆς  ὁ  Θεὸς  βοηθάει  πολὺ  τὸν 

ἄνθρωπο,  ὅπως οἱ γονεῖς προστατεύουν  τὰ παιδιὰ πιὸ πολύ,  ὅταν  εἶναι μικρά. Ὅσο 

μεγαλώνουν, δὲν τὰ προστατεύουν τόσο, γιατὶ τὰ παιδιὰ ἀρχίζουν νὰ χρησιμοποιοῦν 

τὸ μυαλό τους. Ὁ ἄνθρωπος στὴν ἀρχὴ τοῦ ἀγώνα του νιώθει ἔντονα τὴν Χάρη τοῦ 

Θεοῦ. Ὕστερα ὁ Θεὸς τὸν ἀφήνει λίγο, γιὰ νὰ ἀγωνισθῆ καὶ νὰ ἀνδρωθῆ. Ἐγὼ φύτεψα 

λίγες ντοματιές. Στὴν ἀρχὴ τὶς πότιζα κάθε μέρα· μετὰ τὶς ἄφησα. Ὅταν ἔφθασαν νὰ 

κιτρινίζουν  τὰ φύλλα  τους,  τότε  τὶς πότισα. Ὅσο  ἔμεναν ἀπότιστες,  ζορίστηκαν καὶ 

ἀναγκάσθηκαν νὰ ρίξουν βαθιὰ τὶς ρίζες τους, γιὰ νὰ βροῦν ὑγρασία, καὶ ἔδεσαν καὶ 

καρπό. Ἂν τὶς πότιζα συνέχεια, μόνο θὰ ψήλωναν καὶ οἱ ρίζες τους θὰ ἔμεναν στὴν 

ἐπιφάνεια. 

 – Εἴπατε, Γέροντα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος στὴν ἀρχὴ τοῦ ἀγώνα του αἰσθάνεται τὴν 

Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ὕστερα τὸν ἐγκαταλείπει λίγο ἡ θεία Χάρις. 

 – Ναί, παίρνει τὴν Χάρη Του ὁ Θεός, γιὰ νὰ ταπεινωθῆ ὁ ἄνθρωπος καὶ γιὰ νὰ 

καταλάβη τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. 

 – Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ δὲν εἶναι λίγο ὀδυνηρή; 

                                                 
6 Βλ. Γ´ Βασ. 18, 26. 
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 – Ὄχι, γιατὶ δὲν τὸν ἐγκαταλείπει τελείως ὁ Θεός. Ὅταν ἀρχίζη ὁ ἄνθρωπος νὰ 

δουλεύη πνευματικά, τοῦ δίνει ὁ Θεὸς π.χ. καμμιά... σοκολάτα. Ἀρχίζει ἔτσι σιγὰ‐σιγὰ 

καὶ μαθαίνει νὰ δουλεύη τρώγοντας καὶ καμμιά... σοκολάτα. Ἀλλά, ὅταν δὲν τοῦ δίνη 

ὁ Θεὸς σοκολάτα καὶ αὐτὸς σταματάη νὰ δουλεύη καὶ λέη «πρῶτα ἔτρωγα σοκολάτες, 

τώρα  δὲν  τρώω  καμμία,  ὢχ  τί  ἔπαθα!»,  δὲν  κάνει  προκοπή.  Πρέπει  δηλαδὴ  νὰ  τὸ 

χαίρεται αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος. Νὰ μὴ θέλουμε εὔκολα νὰ μᾶς βοηθάη ὁ Χριστός· νὰ μὴ 

ζητᾶμε οἰκονομίες, γιατὶ τότε θὰ εἴμαστε ἀδόκιμοι, ἀνεκπαίδευτοι. Καὶ στὸν στρατό, 

ὅσοι  ἐκπαιδεύονται  καλά,  αὐτοὶ  δὲν  σκοτώνονται.  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  βοηθιέται 

συνέχεια,  τελικὰ  δὲν  βοηθιέται.  Ἐμένα  μὲ  συγκινεῖ  ποὺ  δὲν  βοηθάει  συνέχεια  ὁ 

Χριστός.  Νιώθω  σὰν  νὰ  εἶμαι  μαθητὴς  καὶ  οἱ  καθηγητὲς  ἔχουν  ἀπὸ  τοὺς  μαθητὲς 

ἀπαιτήσεις.  Καὶ  γιὰ  νὰ  περάση  κανεὶς  στὶς  πνευματικὲς  ἐξετάσεις,  εἶναι  δύσκολο· 

χρειάζεται  συνεχῆ  παρακολούθηση  τοῦ  ἑαυτοῦ  του  καὶ  βία,  ἀλλὰ  ἔτσι  προοδεύει 

πνευματικά. Μήπως εἶναι δύσκολο στὸν Θεὸ νὰ βοηθάη συνέχεια τὸν κάθε ἄνθρωπο; 

Ἀλλὰ δὲν βοηθιέται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ ἄνθρωπος. Ἕνα παιδὶ κακομαθημένο, ποὺ 

τοῦ  δίνουν  οἱ  γονεῖς  του  συνέχεια  σοκολάτες  καὶ  θέλει  ὅλο  νὰ  τοῦ  δίνουν,  θὰ  γίνη 

τεμπέλικο,  κακορρίζικο,  κακομοίρικο.  Τὸ  ἴδιο  καὶ  ὁ  ἄνθρωπος,  ἂν  δέχεται  συνέχεια 

τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ κοπιάζη ὁ ἴδιος, δὲν θὰ ὡριμάση ποτὲ πνευματικά. Γι᾿ 

αὐτό, ἐνῶ στὴν ἀρχὴ τῆς πνευματικῆς ζωῆς ὁ Θεὸς βοηθάει τὸν ἄνθρωπο, μετὰ σιγὰ‐

σιγὰ  τραβιέται,  γιὰ  νὰ  καταλάβη  ὁ  ἄνθρωπος  ὅτι  πρέπει  καὶ  ὁ  ἴδιος  νὰ  κάνη  ὅ,τι 

μπορεῖ. Νά, τὸ μικρὸ παιδάκι δὲν τὸ κρατοῦν συνέχεια οἱ γονεῖς ἀπὸ τὸ χεράκι, γιὰ νὰ 

περπατήση· τὸ ἀφήνουν καὶ λίγο νὰ περπατήση μόνο του καί, μόλις πάη νὰ πέση, τάκ, 

τὸ πιάνουν. Μετὰ καταλαβαίνει τὸ παιδὶ ὅτι οἱ δικές του δυνάμεις ἀρκοῦν μόνο γιὰ νὰ 

περπατάη  πιασμένο  ἀπὸ  τὴν  κουπαστή!  Ἂν  τὸ  παιδάκι  περπατάη,  μόνον  ὅταν  τὸ 

κρατᾶνε ἀπὸ τὸ χέρι, καί, ὅταν τὸ ἀφήνουν, δὲν πιάνεται ἀπὸ τὴν κουπαστή, γιὰ νὰ 

περπατήση καὶ σιγὰ‐σιγὰ νὰ δυναμώση, ἀλλὰ κάθεται κάτω, τότε δὲν θὰ μάθη ποτὲ 

νὰ περπατάη, γιατὶ δὲν ἔκανε αὐτὸ ποὺ μποροῦσε. 

 – Αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος ὅτι πρῶτα εἶχε τὴν θεία βοήθεια καὶ ὕστερα δὲν τὴν 

ἔχει; 

 – Ἂν δὲν παρακολουθῆ ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό του, τίποτε δὲν αἰσθάνεται. 

 

Οἱ θεῖες δυνάμεις εἶναι παντοδύναμες 

 

 – Γέροντα, πολλοὶ ἀνησυχοῦν· τί θὰ γίνη μὲ τὸ ἕνα θέμα, τί θὰ γίνη μὲ τὸ ἄλλο. 

 – Κοίταξε νὰ δῆς· τώρα ὁ Θεός, καὶ νὰ ἤθελε νὰ μᾶς ἀφήση, δὲν μπορεῖ. 

 – Τί ἐννοεῖτε, Γέροντα; 

 – Νά, οἱ γονεῖς ὅταν φέρνουν ἕνα παιδάκι στὸν κόσμο, ὅσο ἀγωνίζονται νὰ τὸ 

μεγαλώσουν,  τόσο  περισσότερο  τὸ  ἀγαποῦν  καὶ  τὸ  πονοῦν.  Ἔτσι  καὶ  ὁ  Θεός,  μᾶς 

ἔφερε στὸν κόσμο, ἀγωνίσθηκε κατὰ κάποιον τρόπο, μᾶς μεγάλωσε, κουράσθηκε νὰ 

μᾶς  κάνη  ὅ,τι  μᾶς  ἔκανε.  Τώρα,  καὶ  νὰ  θέλη  νὰ  μᾶς  ἀφήση,  δὲν  μπορεῖ,  γιατὶ  μᾶς 

πονάει,  ἀρκεῖ  ἐμεῖς  νὰ  ἔχουμε  λίγο  φιλότιμο.  Ἂν  ἔχουμε  λίγο  φιλότιμο,  δὲν  θὰ 

χάσουμε τὸν Παράδεισο. 

 – Γέροντα, εἴπατε ὅτι ὁ Καλὸς Θεὸς δὲν θὰ μᾶς ἀφήση... 

 – Ναί, ὁ Θεὸς ποτὲ δὲν μᾶς ἀφήνει· ἐμεῖς Τὸν ἀφήνουμε. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν 

ζῆ πνευματικά, δὲν δικαιοῦται τὴν θεία βοήθεια. Ὅταν ὅμως ζῆ πνευματικὰ καὶ εἶναι 
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κοντὰ στὸν Θεό,  τὴν  δικαιοῦται.  Τότε,  ἂν συμβῆ κάτι  καὶ πεθάνη,  εἶναι  ἕτοιμος γιὰ 

τὴν ἄλλη ζωή, ὁπότε εἶναι κερδισμένος καὶ σʹ αὐτὴν τὴν ζωὴ καὶ στὴν ἄλλη. 

Ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ δὲν ἐμποδίζεται οὔτε ἀπὸ ἀνθρώπους οὔτε ἀπὸ δαίμονες. 

Δὲν  εἶναι  τίποτε  δύσκολο γιὰ  τὸν Θεὸ οὔτε γιὰ  ἕναν Ἅγιο.  Τὸ  ἐμπόδιο σ᾿  ἐμᾶς  τοὺς 

ἀνθρώπους εἶναι ἡ ὀλιγοπιστία, μὲ τὴν ὁποία ἐμποδίζουμε τὶς μεγάλες θεῖες δυνάμεις 

νὰ μᾶς πλησιάσουν. Καὶ ἐνῶ ὑπάρχει τόσο μεγάλη δύναμη δίπλα μας,  ἐμεῖς,  ἐπειδὴ 

ὑπάρχει  μέσα  μας  σὲ  μεγάλο  βαθμὸ  τὸ  ἀνθρώπινο  στοιχεῖο,  δὲν  μποροῦμε  νὰ 

καταλάβουμε τὸ θεῖο, ποὺ ξεπερνάει ὅλου τοῦ κόσμου τὶς ἀνθρώπινες δυνάμεις, γιατὶ 

οἱ θεῖες δυνάμεις εἶναι παντοδύναμες. 

Καθόμαστε  πολλὲς  φορὲς  ἄδικα,  ὧρες  ὁλόκληρες,  γιὰ  νὰ  βροῦμε  μόνοι  μας 

λύση  σὲ  ἕνα  θέμα,  χρησιμοποιώντας  ὅλη  τὴν  ἀπειρία  μας.  Τὸ  κεφάλι  μας  γίνεται 

κουδούνι,  τὰ μάτια μας  τσούζουν,  ὁ  ὕπνος  δὲν μᾶς πιάνει,  γιατὶ  μᾶς  ἔχει πιάσει  τὸ 

ταγκαλάκι μὲ ἐπίμονες σκέψεις. Τελικὰ βρίσκουμε μία λύση, ἀλλὰ μετὰ ὁ Θεὸς μᾶς 

βρίσκει  ἄλλη,  καλύτερη  λύση,  ποὺ  δὲν  τὴν  εἴχαμε  σκεφθῆ  ἐμεῖς,  καὶ  μᾶς  μένουν  ὁ 

πονοκέφαλος καὶ  τὰ ξενύχτια. Ὅσο καὶ ἂν εἶναι σωστὴ ἡ δική μας σκέψη,  ὅταν δὲν 

εἶναι  ὁ  Θεὸς  μπροστά,  τὸ  κεφάλι  κουράζεται  καὶ  ἔρχεται  πονοκέφαλος,  ἐνῶ  ἡ 

προσευχὴ  μὲ  τὴν  ἐμπιστοσύνη  στὸν  Θεὸ  ξεκουράζει.  Γιʹ  αὐτὸ  ἂς  ἀφήνουμε  μὲ 

ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ τὰ δυσκολοκατόρθωτα ἀνθρωπίνως καὶ νὰ μὴ στηριζώμαστε 

στὶς δικές μας ἀνθρώπινες προσπάθειες, καὶ Ἐκεῖνος θὰ κάνη ὅ,τι εἶναι καλύτερο. 

Καὶ πάντα γιὰ καθετὶ ποὺ σκέφτεσθε νὰ κάνετε, νὰ λέτε «ἂν θέλη ὁ Θεός», μὴν 

πάθετε καὶ ἐσεῖς ὅ,τι  ἔπαθε κάποιος μιὰ φορά. Εἶχε ἀποφασίσει νὰ πάη στὸ ἀμπέλι 

του γιὰ δουλειά. «Αὔριο πρωὶ‐πρωί, λέει στὴν γυναίκα του, θὰ πάω στὸ ἀμπέλι». «Ἂν 

θέλη ὁ Θεός, θὰ πᾶς», τοῦ λέει ἐκείνη. «Θέλει‐δὲν θέλει ὁ Θεός, λέει ἐκεῖνος, ἐγὼ θὰ 

πάω».  Τὴν  ἄλλη  μέρα  ξεκίνησε  νύχτα.  Στὸν  δρόμο  ἐν  τῷ  μεταξὺ  πιάνει  τέτοιος 

κατακλυσμός, ποὺ ἀναγκάσθηκε νὰ γυρίση πίσω. Δὲν εἶχε φέξει ἀκόμη. Χτυπάει τὴν 

πόρτα. «Ποιός εἶναι;», ρωτάει ἡ γυναίκα του. «Ἂν θέλη ὁ Θεός, λέει ἐκεῖνος, ὁ ἄνδρας 

σου εἶμαι»!... 

 

Ἀγαθὴ διάθεση 

 

 –  Γέροντα,  τί  θὰ  γίνουν  οἱ  ἄνθρωποι  ποὺ  ἔχουν  καλωσύνη,  ἀλλὰ  δὲν 

πιστεύουν; 

 – Νομίζεις  ὅτι  δὲν  πιστεύουν;  Ἀλλὰ ἂς ποῦμε  ὅτι  δὲν πιστεύουν. Ὅταν  ἦταν 

μικροί,  ἡ  μάνα  τους  δὲν  τοὺς  κοινωνοῦσε;  Ἀλλὰ  καὶ  νὰ  μὴν  τοὺς  κοινωνοῦσε,  δὲν 

βαφτίσθηκαν, δὲν μυρώθηκαν; Δὲν εἶναι γεννημένοι ἀπὸ ὀρθόδοξες καὶ βαφτισμένες 

μάνες;  Ἔ,  αὐτοὺς  τοὺς  ἀνθρώπους  ποὺ  ἔχουν  καλωσύνη,  θὰ  δῆς,  ὁ  Καλὸς Θεὸς  θὰ 

τοὺς  βολέψη  μὲ  κάποιο  τρόπο,  εἴτε  μὲ  δοκιμασίες  εἴτε  μὲ  μιὰ  ἀρρώστια  εἴτε  μὲ 

ταλαιπωρίες εἴτε μὲ ἕναν σεισμὸ εἴτε μὲ ἕναν κεραυνὸ εἴτε μὲ ἕναν κατακλυσμὸ εἴτε 

μὲ  ἕναν  λόγο  κ.λπ.,  καὶ  τελικὰ  θὰ  τοὺς  πάη  στὸν  Παράδεισο.  Πολλὲς  φορὲς  ἴσως 

παρουσιασθῆ καὶ  ἕνας Ἅγιος ἢ ἕνας Ἄγγελος σὲ ἕναν τέτοιο ἄνθρωπο, παρόλο ποὺ 

δὲν  δικαιοῦται  αὐτὴν  τὴν  μεγάλη  εὐλογία.  Μπορεῖ  ὅμως  νὰ  τὸ  κάνη  καὶ  αὐτὸ  ὁ 

Χριστός,  ἀφοῦ  πρῶτα  χρησιμοποιήση  ὅλα  τὰ  ἄλλα.  Ἀλλὰ  συχνὰ  τί  παθαίνουν  οἱ 

ἄνθρωποι  αὐτοί;  Πηγαίνει  ὁ  διάβολος  καὶ  τοὺς  ξεγελάει  καὶ  πολλοί,  οἱ  καημένοι, 

πλανιοῦνται, γιατὶ ἀρχίζει ὁ διάβολος νὰ τοὺς λέη: «Ἄ, ἐσένα ὁ Θεὸς σοῦ ἔδειξε τέτοιο 
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μεγάλο θαῦμα, γιατὶ μπορεῖς νὰ σώσης τὸν κόσμο». Καὶ ὁ ταλαίπωρος δὲν λέει: «Θεέ 

μου, πῶς νὰ Σὲ εὐχαριστήσω; ἐγὼ δὲν ἤμουν ἄξιος γιὰ τέτοια χάρη». Ἀντὶ δηλαδὴ νὰ 

νιώση  συντριβή,  δέχεται  τοὺς  λογισμοὺς  ποὺ  τοῦ  φέρνει  ὁ  διάβολος  καὶ 

ὑπερηφανεύεται.  Μετὰ  ξαναπηγαίνει  ὁ  διάβολος  καὶ  τοῦ  στήνει  «τηλεόραση»,  τοῦ 

δείχνει Ἀγγέλους, Ἁγίους,  καὶ  τοῦ λέει: «Ἐσὺ θὰ σώσης τὴν οἰκουμένη». Ἂν αὐτὸς ὁ 

ἄνθρωπος συνέλθη, πάλι ὁ Καλὸς ὁ Θεὸς θὰ τὸν βοηθήση. 

Πάντως νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὅλοι ἔχουμε κληρονομιὰ ἀπὸ τὸν Θεό, γι᾿ αὐτὸ σὲ 

ὅλους  τοὺς  ἀνθρώπους  στὸ  βάθος  ὑπάρχει  καλωσύνη.  Ὁ  διάβολος  ὅμως  ὅλα  τὰ 

μολύνει. Μερικοὶ τώρα ἔχουν διατηρήσει αὐτὴν τὴν κληρονομιά, τὴν καλωσύνη, ἔστω 

καὶ ἂν  δὲν  ζοῦν κοντὰ στὴν Ἐκκλησία. Ἔ,  αὐτοὺς θὰ  τοὺς  βολέψη ὁ Θεός.  Γιʹ  αὐτό, 

ὅταν βλέπετε ἕναν ἄνθρωπο νὰ ἔχη παρασυρθῆ καὶ νὰ ἔχη ἁμαρτωλὴ ζωή, ἀλλὰ νὰ 

εἶναι πονόψυχος – βλέπει λ.χ. ἕναν ἄρρωστο καὶ ραγίζει ἡ καρδιά του, ἕναν φτωχὸ καὶ 

τὸν βοηθάει –  ἀπὸ  ᾿κεῖ  νὰ καταλάβετε  ὅτι  αὐτὸν  δὲν θὰ  τὸν ἀφήση ὁ Θεός,  θὰ  τὸν 

βοηθήση.  Καὶ  ὅταν  βλέπετε  ἕναν  ἄνθρωπο  ἀπομακρυσμένο  ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  νὰ  εἶναι 

σκληρός,  ἄσπλαγχνος  κ.λπ.,  τότε πρέπει  νὰ  κάνετε μέρα‐νύχτα προσευχή,  νὰ  κάνη 

«ἀποβίβαση» ὁ Θεὸς στὴν καρδιά του, γιὰ νὰ πάρη στροφή. 

Τὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄβυσσος. Ἕνα πράγμα ξέρω: ὅσοι ζοῦν κοσμικὴ ζωή, 

γιατὶ δὲν βοηθήθηκαν, ἀλλὰ παρασύρθηκαν ἢ καὶ σπρώχθηκαν στὸ κακό, ἐνῶ εἶχαν 

καλὴ  διάθεση,  αὐτοὶ  συγκινοῦν  τὸν  Θεὸ  καὶ  ὁ  Θεὸς  θὰ  τοὺς  βοηθήση.  Θὰ 

χρησιμοποιήση  διάφορους  τρόπους,  νὰ  βροῦν  τὸν  δρόμο  τους·  δὲν  θὰ  τοὺς  ἀφήση. 

Ἀκόμη  καὶ  τὴν  ὥρα  τοῦ  θανάτου  θὰ  τοὺς  οἰκονομήση  νὰ  βρίσκωνται  σὲ  καλὴ 

κατάσταση. 
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ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ 

 

«Ὅταν πονάη κανεὶς 

γιὰ τὴν σημερινὴ κατάσταση 

ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν κόσμο 

καὶ προσεύχεται, 

τότε βοηθιοῦνται οἱ ἄνθρωποι, 

χωρὶς νὰ παραβιάζεται τὸ αὐτεξούσιο». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ἡ προσευχή, ὅπλο ἰσχυρὸ 

 

Χρειάζεται πολλὴ προσευχὴ 

 

Παλιά, γιὰ νὰ κάνη κάτι κανείς, ἂν ἦταν κοσμικὸς ἄνθρωπος, θὰ σκεφτόταν. 

Ἂν ἦταν πνευματικὸς ἄνθρωπος, θὰ σκεφτόταν καὶ θὰ προσευχόταν. Στὴν ἐποχή μας 

ἀκόμη  καὶ  «πνευματικοὶ»  ἄνθρωποι  ὄχι  μόνο  δὲν  προσεύχονται,  ἀλλὰ  οὔτε 

σκέφτονται.  Καὶ  μάλιστα,  συχνὰ  πρόκειται  γιὰ  σοβαρὰ  θέματα,  καὶ  αὐτοὶ  κάνουν 

πρόβες  μὲ  τὸν  κόσμο.  Σὲ  ὅλες  τὶς  περιπτώσεις,  πρὶν  ἐνεργήσουμε,  νὰ  λέμε: 

«Σκέφθηκα γι᾿ αὐτό; Προσευχήθηκα γι᾿ αὐτό;». Ὅταν κανεὶς ἐνεργῆ, χωρὶς νὰ σκεφθῆ 

καὶ χωρὶς νὰ προσευχηθῆ, ἐνεργεῖ σατανικά. Καὶ βλέπεις, συχνὰ πολλοὶ Χριστιανοὶ μὲ 

τὸν τρόπο ποὺ ἐνεργοῦν, δὲν ἀφήνουν τὸν Θεὸ νὰ ἐπέμβη. Νομίζουν ὅτι αὐτοὶ θὰ τὰ 

καταφέρουν ὅλα μόνοι τους. Ἐνῶ ἀκόμη καὶ ὁ ἄπιστος λέει «ἔχει ὁ Θεός», αὐτοὶ δὲν τὸ 

λένε. Τὰ βάζει λ.χ. κάποιος μὲ τὸν καρνάβαλο, ἐνῶ μπορεῖ νὰ κάνη προσευχὴ καὶ νὰ 

ρίξη ὁ Θεὸς τέτοιο χαλάζι, ποὺ νὰ σκορπίσουν ὅλοι καὶ νὰ ματαιωθῆ κάθε ἐκδήλωση. 

Ἤ, ἂς ὑποθέσουμε, μερικοὶ κατηγοροῦν ἕναν δεσπότη καὶ οἱ ἄλλοι καταφεύγουν στὸ 

Συμβούλιο Ἐπικρατείας.  Ἀλλὰ  οὔτε  ἐκεῖ  σταματοῦν.  Διαδηλώσεις,  φασαρίες,  ἄρθρα 

στὶς  ἐφημερίδες...  Συνέχεια  ἀνθρώπινες  προσπάθειες  καὶ  δὲν  ἀφήνουν  τὸν  Θεὸ  νὰ 

ἐνεργήση.  Δὲν  καταφεύγουν  στὴν  προσευχή,  ὥστε  νὰ  ἀπαντήση  ὁ  Θεὸς  διὰ  τῆς 

προσευχῆς. Μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν προσευχὴ διορθώνονται ὅλα τὰ ἀδιόρθωτα. 

Σήμερα  ζοῦμε  σὲ  χρόνια  Ἀποκαλύψεως.  Δὲν  χρειάζεται  νὰ  εἶναι  κανεὶς 

Προφήτης γιὰ νὰ τὸ καταλάβη. Τὰ πράγματα προχωροῦν τὰκ–τάκ. Τί μᾶς περιμένει 

δὲν ξέρουμε. Ὅλη αὐτὴ ἡ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ, τὸ δείχνει. Γιʹ αὐτό, γιὰ ἕναν λόγο 

παραπάνω  τώρα,  πρέπει  νὰ  στηριχθοῦμε  πιὸ  πολὺ  στὴν  προσευχὴ  καὶ  νὰ 

πολεμήσουμε τὸ κακὸ μὲ τὴν προσευχή. Ἡ μόνη λύση αὐτὴ εἶναι. Νὰ παρακαλοῦμε 

τὸν Θεὸ νὰ λυπηθῆ τὰ πλάσματά Του – ἂν καὶ δὲν εἴμαστε γιὰ νὰ μᾶς λυπηθῆ. Δὲν θὰ 

βρεθῆ ἄκρη. Καθένας ὅ,τι τοῦ λέει ὁ λογισμὸς θὰ κάνη. Θὰ γίνη αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Ἅγιος 

Κοσμᾶς:  «Θὰ  περπατᾶς  ὥρα,  γιὰ  νὰ  βρῆς  ἄνθρωπο·  καὶ  ὅσοι  ζήσουν,  θὰ  τρῶνε  μὲ 

χρυσὰ  κουτάλια».  Μερικοὶ  βέβαια  ἔχουν  τὸν  λογισμό:  «Ἀφοῦ  οἱ  προφητεῖες  θὰ 

ἐκπληρωθοῦν ὁπωσδήποτε, τί θὰ ὠφελήση ἡ προσευχή;». Ὁ Θεὸς βλέπει ὅτι ἔτσι θὰ 

ἐξελιχθοῦν  τὰ πράγματα,  ἀλλὰ ἐμεῖς κάνουμε προσευχή,  γιὰ νὰ  εἶναι πιὸ ἀνώδυνο 

ἕνα  κακὸ  καὶ  νὰ  μὴν  πάρη  ἔκταση.  Γιʹ  αὐτὸ  λέει  καὶ  στὸ  Εὐαγγέλιο  ὅτι  γιὰ  τοὺς 

ἐκλεκτοὺς  θὰ  κολοβωθοῦν  οἱ  ἡμέρες1.  Σὲ  ἕναν  πόλεμο  λ.χ.  μὲ  τὴν  δύναμη  τῆς 

προσευχῆς γίνεται  ἕνα θαῦμα, σώζονται περισσότεροι,  ὑπάρχουν λιγώτερα θύματα, 

ὁπότε  βοηθιοῦνται  πνευματικὰ  οἱ  ἄνθρωποι,  πιστεύουν  καὶ  ἀλλοιώνονται  μὲ  τὴν 

καλὴ ἔννοια. 

Τὰ πράγματα εἶναι σοβαρά. Καὶ μέχρι τώρα ποὺ δὲν τινάχθηκε ὁ κόσμος στὸν 

ἀέρα, θαῦμα εἶναι. Ὁ Θεὸς νὰ βάλη τὸ χέρι Του, γιατὶ ὅλος ὁ κόσμος ἐξαρτᾶται ἀπὸ 

τρία‐τέσσερα ἄτομα. Κρέμεται ἡ τύχη τοῦ κόσμου στὰ χέρια μερικῶν παλαβῶν. Λέει 

μιὰ  παροιμία:  «Τὰ  ἄλογα  κλωτσοῦν  καὶ  τὰ  κοτόπουλα  ψοφοῦν».  Ἔτσι  εἶναι.  Τὰ 

μεγάλα  κράτη  ὅταν  πιάνωνται,  τὰ  μικρὰ  τὰ  καημένα  ἀδικοῦνται.  Κλωτσιοῦνται  τὰ 

μεγάλα καὶ καταστρέφονται τὰ μικρά. Χρειάζεται πολλὴ προσευχή, πολλὴ προσευχή, 

                                                 
1 Βλ. Ματθ. 24, 22 καὶ Μάρκ. 13, 20. 
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γιὰ  νὰ φωτίση  ὁ Θεὸς  τοὺς μεγάλους,  γιατί,  ἂν θέλουν,  μποροῦν νὰ καταστρέψουν 

τὸν κόσμο. Ξέρει ὁ Θεὸς πολὺ εὔκολα καὶ σʹ αὐτοὺς νὰ δώση λίγη φώτιση. Ἂν ὁ Θεὸς 

φωτίση, βγάζει ἕνας μιὰ διαταγὴ καὶ ἀλλάζουν ὅλα. 

 

Αἰτήματα στὴν προσευχὴ 

 

 – Γέροντα, ἂν εἶναι εὐλογημένο, νὰ μᾶς λέγατε μερικὰ θέματα, γιὰ τὰ ὁποῖα 

ἰδιαίτερα πρέπει νὰ προσευχώμαστε. 

 –  Νὰ  παρακαλοῦμε  κατʹ  ἀρχὰς  ἡ  προσευχή  μας  νὰ  ἔχη  ὡς  ἀποτέλεσμα  νὰ 

ἔρθουν  σὲ  θεοσέβεια  ὅσοι  ζοῦν  καὶ  ὅσοι  θὰ  ζήσουν.  Ἐγὼ  στὴν  προσευχή  μου  λέω 

«Παράτεινον τὸ ἔλεός Σου τοῖς γινώσκουσί Σε» καὶ προσθέτω  «καὶ τοῖς μὴ γινώσκουσί 

Σε». Ἀκόμη λέω «Κύριε, σῶσον τοὺς ἀσεβεῖς».  (Βέβαια ἡ Ἐκκλησία καλὰ κανόνισε νὰ 

λέη  «Κύριε,  σῶσον  τοὺς  εὐσεβεῖς...»,  γιατὶ  μπορεῖ  νὰ  βρίζουν  οἱ  ἀσεβεῖς,  ἐπειδὴ 

προσεύχονται γι᾿ αὐτούς). Ὅταν πάλι ὁ ἱερεὺς λέη «Ὑπὲρ τῶν ἐντειλαμένων ἡμῖν τοῖς 

ἀναξίοις  εὔχεσθαι  ὑπὲρ  αὐτῶν»,  προσθέτω  καὶ  «ὑπὲρ  τῶν  μὴ  ἐντειλαμένων».  Γιατὶ 

πρέπει νὰ προσευχώμαστε καὶ γι᾿ αὐτοὺς ποὺ μᾶς ζήτησαν νὰ προσευχηθοῦμε, ἀλλὰ 

καὶ γι᾿ αὐτοὺς ποὺ δὲν μᾶς ζήτησαν, καὶ γιὰ τοὺς γνωστοὺς καὶ γιὰ τοὺς ἀγνώστους. 

Τόσες χιλιάδες ἄνθρωποι ὑπάρχουν ποὺ ἔχουν μεγαλύτερη ἀνάγκη καὶ σοβαρώτερα 

προβλήματα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μᾶς ζήτησαν νὰ προσευχηθοῦμε. Νὰ κάνουμε προσευχὴ 

καὶ γιὰ ὅσους ἔχουν ἀδικηθῆ, νὰ φανῆ τὸ δίκαιο· νὰ δοθῆ χάρη στοὺς φυλακισμένους, 

νὰ πιάση τόπο ἡ ταλαιπωρία ποὺ πέρασαν καὶ νὰ βοηθηθοῦν. 

Ὅταν βάζω ξύλα στὴν φωτιά, δοξολογῶ τὸν Θεὸ καὶ λέω: «Ζέστανε, Θεέ μου, 

ὅσους  δὲν  ἔχουν  ζεστασιά». Ὅταν  πάλι  καίω  τὰ  γράμματα  ποὺ  μοῦ  στέλνουν  –  τὰ 

διαβάζω  καὶ  μετὰ  τὰ  καίω,  γιατὶ  ἔχουν  καὶ  θέματα ἀπόρρητα  καὶ  ἐξομολογήσεις  –, 

λέω: «Νὰ τοὺς κάψη ὁ Θεὸς ὅλα τὰ κουσούρια. Νὰ τοὺς βοηθάη νὰ ζοῦν πνευματικὰ 

καὶ  νὰ  τοὺς  ἁγιάζη».  Ἀκόμη  συνηθίζω  νὰ  ζητῶ  ἀπὸ  τοὺς  Ἁγίους  νὰ  προστατεύουν 

τοὺς  ἀνθρώπους  ποὺ  φέρουν  τὸ  ὄνομά  τους  καὶ  ἀπὸ  τοὺς  Ἁγίους  Πάντες  νὰ 

προστατεύουν αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν προστάτη Ἅγιο. 

 – Γέροντα, τί εἶναι καλύτερα, νὰ ζητῶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ γενικὰ ἢ νὰ ἀναφέρω 

καὶ συγκεκριμένα αἰτήματα σύμφωνα μὲ τὸ «Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν»2; 

 –  Νὰ  προσεύχεσαι  γενικὰ  καὶ  νὰ  λὲς  «Κύριε  Ἰησοῦ  Χριστέ,  ἐλέησον  τοὺς 

πάσχοντας  σωματικὰ  καὶ  ψυχικά».  Σ᾿  αὐτὴν  τὴν  εὐχὴ  περιλαμβάνονται  καὶ  οἱ 

κεκοιμημένοι. Ἂν σοῦ ἔρχεται στὸν νοῦ ἕνα συγγενικό σου πρόσωπο, πὲς καὶ μιὰ εὐχὴ 

γι᾿ αὐτό, «... ἐλέησον τὸν δοῦλόν Σου τάδε», καὶ πέρασε ἀμέσως στὴν γενικὴ εὐχὴ γιὰ 

ὅλον τὸν κόσμο, «... ἐλέησον τὸν κόσμον Σου ἅπαντα». Μπορεῖς νὰ φέρνης στὸν νοῦ 

σου ἕναν συγκεκριμένο ἄνθρωπο ποὺ ἔχει ἀνάγκη, νὰ προσεύχεσαι λίγο γιʹ αὐτὸν καὶ 

μετὰ νὰ λὲς «Κύριε  Ἰησοῦ Χριστέ,  ἐλέησον ἡμᾶς»  καὶ νὰ πονᾶς γιὰ ὅλους, γιὰ νὰ μὴ 

φεύγη ἡ...  ἁμαξοστοιχία μὲ  ἕναν  ἐπιβάτη. Νὰ μὴ σκαλώνουμε σὲ  ἕνα πρόσωπο καὶ 

μετὰ δὲν μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε μὲ  τὴν προσευχὴ οὔτε  τὸν  ἑαυτό μας οὔτε  τοὺς 

ἄλλους.  Ὅταν  προσεύχεσαι  λ.χ.  γιὰ  ἕναν  καρκινοπαθῆ,  νὰ  προσεύχεσαι  γιὰ  ὅλους 

τοὺς καρκινοπαθεῖς καὶ νὰ λὲς καὶ μιὰ εὐχὴ γιὰ τοὺς κεκοιμημένους. Ἢ βλέπεις ἕναν 

δυστυχισμένο· νὰ πηγαίνη ἀμέσως ὁ νοῦς σου σὲ ὅλους τοὺς δυστυχισμένους καὶ νὰ 

                                                 
2 Ματθ. 7, 7. 
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προσεύχεσαι γιʹ αὐτούς. Νά, θυμᾶμαι, μικρὸς εἶχα δεῖ ἕναν ζητιάνο ποὺ πέθανε ἔξω 

ἀπὸ ἕνα τούρκικο σπίτι, δέκα μέτρα μακριὰ ἀπὸ τὸ δικό μας. Πέτρο τὸν ἔλεγαν. Τὸν 

βρῆκε  τὸ  πρωὶ  ἡ  Τουρκάλα πεσμένον  ἔξω  ἀπὸ  τὸ  σπίτι  της  καὶ  τὸν  σκουντοῦσε  νὰ 

σηκωθῆ·  τότε  κατάλαβε  ὅτι  εἶχε  πεθάνει.  Ἀκόμη  τὸν  μνημονεύω.  Πόσοι  τέτοιοι 

«Πέτροι»  ὑπάρχουν  στὸν  κόσμο!  Ὅταν  πηγαίνη  κανεὶς  σὲ  εἰδικὰ  θέματα  καὶ 

σκέφτεται  ὅτι  ὑποφέρουν  οἱ  συνάνθρωποί  μας,  βοηθιέται,  γιατὶ  κεντιέται  ἡ  καρδιά. 

Ἔτσι, μὲ πονεμένη καρδιὰ ἀπὸ τὰ εἰδικὰ θέματα πηγαίνει καὶ στὰ γενικά, καὶ βοηθάει 

περισσότερο μὲ τὴν καρδιακὴ προσευχή.  

Καλὰ εἶναι ὁ μοναχὸς νὰ μοιράζη τὴν προσευχή του σὲ τρία μέρη: γιὰ τὸν ἑαυτό 

του,  γιὰ  ὅλο  τὸν  κόσμο  καὶ  γιὰ  τοὺς  κεκοιμημένους.  Ἂν  καὶ  μὲ  αὐτὸν  τὸν  τρόπο, 

παρόλο  ποὺ  φαίνεται  δίκαιη  ἡ  μοιρασιά,  πάλι  γιὰ  τὸν  ἑαυτό  του  φροντίζει 

περισσότερο,  γιατὶ ὁ  ἑαυτός  του εἶναι  ἕνας,  ἐνῶ οἱ  ζῶντες καὶ οἱ κεκοιμημένοι  εἶναι 

δισεκατομμύρια. 

 – Γέροντα, στὸ διακόνημα εὔχομαι συνήθως μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό μου. 

 –  Δὲν  εἶναι  σωστὸ αὐτό. Ὅταν στὸ  κελλὶ  εὔχεσαι  γιὰ  τὸν  ἑαυτό  σου καὶ  ἔξω 

ἀπὸ  τὸ  κελλὶ πάλι  γιὰ  τὸν  ἑαυτό  σου,  τότε πῶς θὰ  κεντηθῆ ἡ  καρδιά; Ὅταν μπῆ ἡ 

ἀγάπη, ὁ πόνος, ἡ θυσία, μπαίνει ἕνα ἀνώτερο ἐνδιαφέρον καὶ ἡ καρδιὰ γλυκαίνεται. 

Ἔτσι δὲν ξεχνάει κανεὶς τὴν εὐχὴ τὴν ὥρα τῆς ἐργασίας. Βοηθιέται τότε καὶ ὁ κόσμος 

θετικά, βοηθιέται καὶ ὁ ἴδιος ποὺ προσεύχεται καὶ νιώθει πνευματικὴ χαρά. Νὰ κάνης 

τὸ διακόνημά σου καὶ νὰ λὲς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς», γιὰ νὰ βοηθιοῦνται 

ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Στὸ «ἐλέησον ἡμᾶς» συμπεριλαμβάνονται ὅλοι. Ἀκόμη καὶ οἱ πέντε‐

ἕξι μεγάλοι – πόσοι εἶναι αὐτοὶ – ἀπὸ τοὺς ὁποίους κρέμεται ἡ τύχη ὅλου τοῦ κόσμου. 

Νὰ δουλεύης καὶ νὰ εὔχεσαι γιʹ αὐτοὺς ποὺ δουλεύουν. Αὐτὴ ἡ εὐχὴ πιάνει καὶ αὐτοὺς 

ποὺ ἐργάζονται σωματικὰ καὶ αὐτοὺς ποὺ ἐργάζονται πνευματικά. Γιατὶ εἶναι πολλοὶ 

αὐτοὶ ποὺ δουλεύουν, καὶ μάλιστα δουλεύουν πολύ. Ἄλλοι ἐργάζονται γιὰ τὸ καλὸ τῆς 

Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας. Ἄλλοι ἐργάζονται γιὰ τὸ κακό· ξενυχτοῦν μελετώντας 

πῶς νὰ καταστρέψουν τὸν κόσμο. Ἄλλοι κάνουν συνέδρια καὶ προσπαθοῦν νὰ βροῦν 

τρόπο νὰ ἐμποδίσουν τοὺς προηγούμενους νὰ κάνουν κακό.   Ἄλλοι πάλι δουλεύουν 

μερόνυχτα,  ξενυχτοῦν,  γιὰ  νὰ  βροῦν  λύσεις  στὰ  γενικὰ προβλήματα. Νὰ  εὔχεσαι  ὁ 

Θεὸς νὰ φωτίση καὶ τοὺς κακοὺς νὰ κάνουν λιγώτερο κακὸ ἢ νὰ ἀποτρέψη τελείως τὸ 

κακό. Νὰ φωτίση  καὶ  τοὺς  καλούς,  γιὰ  νὰ  βοηθοῦν  τὸν  κόσμο. Νὰ  εὔχεσαι  καὶ  γιὰ 

ἐκείνους  ποὺ  θέλουν  νὰ  δουλέψουν  καὶ  δὲν  μποροῦν  νὰ  δουλέψουν,  γιατὶ  εἶναι 

ἄρρωστοι.  Καὶ  γιὰ  τοὺς  ὑγιεῖς  ποὺ  δὲν  βρίσκουν  δουλειά,  ἐνῶ  ἔχουν  ἀνάγκη.  Νὰ 

σκέφτεσαι διάφορες περιπτώσεις καὶ νὰ προσεύχεσαι γιʹ αὐτές. Ὅταν ὁ νοῦς πάη σὲ 

ὅλους αὐτούς,  κεντιέται  ἡ  καρδιὰ ἀπὸ  τὸν πόνο καὶ  ἡ  εὐχὴ γίνεται  καρδιακή.  Τόσοι 

ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγκη στὴν διάρκεια ὅλης τῆς ἡμέρας! Νὰ μὴ γίνεται σπατάλη στὸν 

χρόνο.  Ἀπὸ  ἐκεῖνον ποὺ  δὲν  ἔχει  μεγάλη  ἀνάγκη  γιὰ  προσευχὴ  –  ἄσχετα  ἂν  αὐτὸς 

νομίζη  ὅτι  ἔχει  –  προχωρεῖ  κανεὶς  καὶ  σκέφτεται  ὅλους  ἐκείνους  ποὺ  ἔχουν 

μεγαλύτερη ἀνάγκη. Τότε βοηθιέται καὶ αὐτὸς ποὺ νόμιζε ὅτι ἔχει ἀνάγκη, γιατὶ ἔγινε 

ἀφορμὴ νὰ προσευχηθῆ ὁ ἄλλος γιὰ πολλούς. 

 

Βοήθεια μὲ τὴν προσευχὴ 
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–  Γέροντα,  ὁ  Ἅγιος  Ἰάκωβος  λέει:  «Πολὺ  ἰσχύει  δέησις  δικαίου  ἐνεργουμένη»3. 

Πῶς ἐννοεῖται τὸ «ἐνεργουμένη»; 

 –  Νὰ  θέλη  καὶ  αὐτὸς  ποὺ  ζητᾶ  τὴν  προσευχὴ  νὰ  βοηθηθῆ,  νὰ  σωθῆ,  καὶ  νὰ 

ἀγωνίζεται.  Γιὰ νὰ βοηθηθῆ δηλαδὴ κανεὶς ἀπὸ τὴν προσευχὴ «δικαίου» ἀνθρώπου, 

χρειάζεται  νὰ  ἔχη  καλὴ  διάθεση.  Ἡ  εὐχὴ  ποὺ  γίνεται  μὲ  τὴν  καρδιὰ  εἰσακούεται· 

πρέπει ὅμως καὶ ὁ ἄλλος νὰ εἶναι δεκτικός. Ἀλλιῶς, ἐκεῖνος ποὺ προσεύχεται πρέπει 

νὰ ἔχη τὴν ἁγιότητα τοῦ Μεγάλου Παϊσίου,  γιὰ νὰ μπορέση νὰ τὸν βγάλη ἀπὸ τὴν 

κόλαση4. Γιʹ αὐτὸ κάνετε προσευχὴ πρῶτα γιʹ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν διάθεση νὰ σωθοῦν. 

Ἐγώ,  ὅταν  παρακαλῶ  τὸν  Θεὸ  γιὰ  διάφορες  περιπτώσεις,  λέω:  «Θεέ  μου,  νὰ 

εἶναι αἰσθητὴ ἡ βοήθειά Σου, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ πνευματικά· ἂν δὲν 

εἶναι αἰσθητή, μὴ μᾶς βοηθᾶς». Πολλοὶ οὔτε κἂν καταλαβαίνουν ἀπὸ τί μπόρες μᾶς 

γλυτώνει ὁ Θεὸς καὶ οὔτε κἂν τὸ σκέφτονται, γιὰ νὰ δοξολογήσουν τὸν Θεό. Γιʹ αὐτὸ 

νὰ ζητᾶμε νὰ βοηθᾶνε ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, οἱ Ἅγιοι τὸν κόσμο, ἀλλὰ νὰ εἶναι καὶ 

αἰσθητὴ  ἡ  βοήθειά  Τους,  γιὰ  νὰ  ὠφελοῦνται  οἱ  ἄνθρωποι.  Ἂς  ὑποθέσουμε  ὅτι 

κινδυνεύει  κάποιος  νὰ πέση ἀπὸ  τὴν σκαλωσιὰ καὶ  οἰκονομάει  ὁ Θεὸς νὰ σκαλώση 

κάπου,  ποὺ  δὲν  ἦταν  νὰ  σκαλώση,  καὶ  γλυτώνει.  Ἢ  πέφτει  κάπου  καὶ  δὲν 

σακατεύεται. Ἢ τρακάρει καὶ γλυτώνει. Νὰ εὐχηθοῦμε νὰ καταλάβη ὅτι ὁ Θεὸς τὸν 

βοήθησε  καὶ  σώθηκε,  γιὰ  νὰ  βοηθηθῆ  πνευματικά.  Κάποιος  ἔπεσε  ἀπὸ  ἕνα  γεφύρι 

κάτω  καὶ  σώθηκε.  «Κατέβηκες  νὰ  μετρήσης  τὸ  βάθος;»,  τοῦ  λέω.  Στὰ  χέρια  μᾶς 

κρατοῦν οἱ Ἅγιοι. Ἕνα παιδὶ ποὺ τοῦ εἶχα δώσει ἕνα σταυρουδάκι, καθὼς ἔτρεχε μὲ τὸ 

μοτοσακό, πέρασε πάνω ἀπὸ ἕνα ταξί, ἔκανε μιὰ τούμπα καὶ συνέχισε νὰ τρέχη στὸν 

δρόμο,  χωρὶς  νὰ  πάθη  τίποτε.  Πολλοὶ  γλυτώνουν,  ἀλλὰ  λίγοι  καταλαβαίνουν  καὶ 

διορθώνονται. 

 –  Ἂν  κάνω  προσευχὴ  γιὰ  κάποιον,  ἀλλὰ  ἐκεῖνος  δὲν  ζητᾶ  βοήθεια,  θὰ 

βοηθηθῆ; 

 – Θὰ  ἐξαρτηθῆ ἀπὸ πολλά. Κατ᾿ ἀρχάς,  ἂν  ἐκεῖνος  εἶχε καλὴ διάθεση,  ἀλλὰ 

δὲν βοηθήθηκε, δικαιοῦται τὴν θεία βοήθεια. Καὶ νὰ μὴν προσευχηθοῦν οἱ ἄλλοι, θὰ 

οἰκονομήση ὁ Θεὸς ἀργότερα νὰ βοηθηθῆ. Ἀλλά, ἂν ὁ ἴδιος ζητήση ἐξ ἀρχῆς βοήθεια, 

θὰ ἐπέμβη ὁ Θεὸς νωρίτερα καὶ θὰ βοηθηθῆ νωρίτερα· ἀλλιῶς θὰ βοηθηθῆ ἀργότερα. 

Μὲ τὴν προσευχὴ δίνουμε δικαίωμα στὸν Θεὸ νὰ ἐπέμβη. Κανονικά, ἕνας ἄνθρωπος, 

ἂν ζητάη βοήθεια μὲ τὴν καρδιά του καὶ λέη ταπεινὰ «εὔχου, Πάτερ, καὶ γιὰ μένα», 

σοῦ  ραγίζει  τὴν  καρδιὰ  καὶ  δὲν  μπορεῖς  νὰ  τὸν  ξεχάσης.  Ἐνῶ,  ἂν  λέη  τελείως 

ἐπιπόλαια «εὔχου,  εὔχου,  τράβα κανέναν κόμπο», σὰν νὰ λέη «γειὰ χαρά!», πῶς νὰ 

τὸν θυμηθῆς; 

                                                 
3 Ἰακ. 5, 16. 
4 Στὸν βίο τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Μεγάλου ἀναφέρεται τὸ ἑξῆς γεγονός: Ἕνας ἀμελὴς 

ὑποτακτικὸς  ἔπεσε  ἀπὸ  παρακοὴ  σὲ  κάποια  ἁμαρτία  καὶ  πέθανε,  χωρὶς  νὰ  μετανοήση.  Ὁ 

Θεὸς  ἀποκάλυψε  στὸν  Γέροντά  του  μετὰ  ἀπὸ  τὶς  ἐπίμονες  δεήσεις  του  ὅτι  ἡ  ψυχὴ  τοῦ 

ὑποτακτικοῦ του θὰ βασανίζεται στὸν Ἅδη μέχρι τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, ὁπότε θὰ λάβη τὴν 

πρέπουσα ἀνταπόδοση. Ὁ Γέροντας τότε κατέφυγε στὸν Ὅσιο Παΐσιο καὶ τὸν παρακάλεσε νὰ 

δεηθῆ  καὶ  ἐκεῖνος  στὸν  Θεὸ  γιὰ  τὴν  σωτηρία  τοῦ  ὑποτακτικοῦ  του.  Μετὰ  ἀπὸ  τὴν  θερμὴ 

προσευχὴ τοῦ Ὁσίου, ὁ Χριστὸς ἐλευθέρωσε τὴν ψυχὴ τοῦ ἀμετανόητου ὑποτακτικοῦ ἀπὸ τὸν 

Ἅδη. 
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Ὅταν  γίνεται  προσευχὴ  καρδιακή,  μὲ  πόνο,  γιὰ  τὰ  προβλήματα  τοῦ  κόσμου, 

ὅσοι  ἄνθρωποι  ζητοῦν  ἐκείνη  τὴν  ὥρα  βοήθεια  ἀπὸ  τὸν  Θεό,  λαμβάνουν  ἀμέσως 

βοήθεια. Ἔχω πολλὰ χειροπιαστὰ παραδείγματα. Πρὶν ἀπὸ χρόνια,  ἕνας ἄνθρωπος 

βαθιὰ  ἀπελπισμένος  πέρασε  μέσα  στὴν  σκοτοδίνη  του  τὰ  σύνορα  καὶ  βρέθηκε  στὸ 

Παραπέτασμα. Ἐκεῖ τὸν πέρασαν γιὰ κατάσκοπο, τὸν συνέλαβαν, τὸν ταλαιπώρησαν 

καὶ  τὸν  φυλάκισαν. Μέσα  στὴν  φυλακὴ  προσευχόταν.  Ἕνας  γνωστός  μου  μοναχὸς 

ἔμαθε  γιὰ  τὸ  κατάντημά  του  καὶ  προσευχήθηκε.  «Θεέ  μου,  εἶπε,  Σὲ  παρακαλῶ, 

ἐλευθέρωσέ τον. Γιὰ Σένα εἶναι εὔκολο αὐτὸ νὰ τὸ κάνης». Μετὰ τὴν φυλάκισή του 

τὸν  κάλεσαν  σὲ  ἀπολογία.  Μετὰ  τὴν  ἀπολογία  ὁ  ἄνθρωπος  αὐτὸς  βρέθηκε  σὲ 

ἑλληνικὸ  ἔδαφος.  Ὅταν  οἱ  Ἕλληνες  τοῦ  ἔκαναν  ἀνακρίσεις,  εἶπε:  «Μὲ  ἔδειραν,  μὲ 

φυλάκισαν, μοῦ ζήτησαν ἀπολογία. Ἀπὸ ᾿κεῖ καὶ πέρα δὲν θυμᾶμαι τίποτε. Δὲν ξέρω, 

οὔτε  κατάλαβα  πῶς  βρέθηκα  στὸ  ἑλληνικὸ  φυλάκιο».  Αὐτὴ  εἶναι  ἡ  δύναμη  τῆς 

προσευχῆς. Ἡ προσευχὴ κάμπτει τὸν Θεό. 

Καλὰ εἶναι ὁ... ἀσύρματός μας νὰ δουλεύη συνέχεια, γιὰ νὰ προλαβαίνη ὅλους 

τοὺς  ἀνθρώπους  ποὺ  ζητοῦν  βοήθεια.  Στὸν  στρατό,  στὶς  Διαβιβάσεις, 

παρακολουθούσαμε  τοὺς  ξένους  σταθμούς,  ἀλλὰ  καὶ  βοηθούσαμε  τοὺς  δικούς  μας. 

Κάναμε τὸν ἐνδιάμεσο στοὺς δικούς μας σταθμοὺς ποὺ ἦταν μακριὰ ἀπὸ τὸ κέντρο 

καὶ  δὲν  ἀκούγονταν·  παίρναμε  τὰ  σήματά  τους  καὶ  τὰ  διαβιβάζαμε.  Ἤμασταν 

πάντοτε δύο ἄτομα καὶ κάναμε δύο βάρδιες. Γιατί, ἂν ἦταν μόνον ἕνας, θὰ διέκοπτε 

καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ βοηθηθῆ ὁ ἄλλος ποὺ ζητοῦσε βοήθεια, καὶ τὰ σήματά του 

δὲν θὰ ἔφθαναν στὸν προορισμό τους. Ἕνας τέτοιος σταθμός, ὅταν δουλεύη συνέχεια, 

μπορεῖ νὰ βοηθάη αὐτοὺς ποὺ τὰ σήματά τους δὲν φθάνουν στὴν μονάδα τους. Ἔτσι 

καὶ  αὐτὸς  ποὺ  ἔχει  παρρησία  στὸν  Θεὸ  καὶ  προσεύχεται  γιὰ  τὸν  ἄλλον  κάνει  τὸν 

ἐνδιάμεσο  στὸν  ἄνθρωπο  ποὺ  ζητᾶ  βοήθεια  καὶ  στὸν  Θεό.  Ἂν  ὁ  ἕνας  ὅμως  ζητᾶ 

βοήθεια, καὶ ὁ ἄλλος ἔχη κλειστὸ τὸν σταθμό του, δὲν προσεύχεται, τί γίνεται; 

 

Ἡ ποιότητα τῆς προσευχῆς μετράει 

 

 – Γέροντα, ὅταν ἔχουμε ἕνα αἴτημα γιὰ κάποιο σοβαρὸ θέμα, μήπως πρέπει ἡ 

προσευχὴ νὰ συνοδεύεται μὲ νηστεία; 

 – Αὐτὸ δὲν χρειάζεται συζήτηση· εἶναι κάτι τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλεται. Ἡ νηστεία, ἡ 

ἄσκηση,  εἶναι  προϋποθέσεις.  Ἀλλὰ  γιὰ  νὰ  γίνη  σωστὴ  προσευχή,  πρέπει  νὰ  πονάη 

κανεὶς γιὰ τοὺς ἄλλους. Γιατὶ εἶναι καὶ τυπικὸ πολλῶν Χριστιανῶν τῆς ἐποχῆς μας νὰ 

μὴ θέλουν νὰ στενοχωρηθοῦν. Καὶ συνταξιοῦχοι ἀκόμη ποὺ ὅλη μέρα κάθονται, δὲν 

πᾶνε νὰ πλησιάσουν ἕνα παιδὶ ἐγκαταλελειμμένο, γιατὶ αὐτὸ ἔχει φασαρία. Θὰ φᾶνε, 

θὰ πιοῦν τὸν καφέ τους καὶ θὰ κάνουν ἕναν περίπατο, θὰ πᾶνε σὲ  ἕνα νοσοκομεῖο 

ποὺ  ἔχει  νοσοκόμους,  σὲ  κάτι  ὀργανωμένο,  γιὰ  νὰ  δοῦν  ἕναν  ἄρρωστο,  γιατὶ  αὐτὸ 

εἶναι  πιὸ  εὔκολο.  Πάλι  δηλαδὴ  γιὰ  νὰ  εὐχαριστηθοῦν,  ὁπότε  ἀναπαύουν  καὶ  τὸν 

λογισμό τους ὅτι ἔκαναν τὸ καθῆκον τους. Πόσους ἔχω στριμώξει νὰ βοηθήσουν κάτι 

παιδάκια ἐγκαταλελειμμένα! Αὐτοὶ τίποτε. 

Στὸ Ἅγιον Ὄρος ἔκαναν κάπου Λιτανεία γιὰ τὴν ἀνομβρία καί, ἀντὶ νὰ βρέξη, 

ἔπιασε  πυρκαγιά!  Δὲν  γίνεται  ἡ  Λιτανεία  σὰν  νὰ  κάνουμε  περίπατο.  Θέλει  νὰ 

πονέσουμε. Μπορεῖ νὰ παραμείνη πειρασμὸς ἢ μιὰ δύσκολη κατάσταση, ἂν κάνουν 

καρδιακὴ  προσευχὴ  οἱ  καλόγεροι;  Παρ᾿  ὅλα  τὰ  δύσκολα  χρόνια  βλέπω  στὰ 
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μοναστήρια  νὰ  ἐπικρατῆ  ἕνα  πνεῦμα...  Νὰ  εἴμαστε  χαρούμενοι!  Ἐδῶ  καίγεται  ὁ 

κόσμος! Μᾶς  ζητοῦν  νὰ κάνουμε μιὰ ἀγρυπνία,  ἂς  ὑποθέσουμε,  γιὰ  ἕναν ἄρρωστο, 

καὶ ψάλλουμε «Ἀνοίξαντός Σου τὴν χεῖρα» καὶ χαιρόμαστε. Ἐμεῖς περνᾶμε εὐχάριστα 

τὴν ὥρα μας καὶ ὁ ἄλλος ἐν τῷ μεταξὺ πεθαίνει. «Κάνουμε,  λέει, ἀγρυπνία γιὰ τὸν 

ἄρρωστο».  Τί  ἀγρυπνία;  Ἐσεῖς  κάνετε  διασκέδαση.  Αὐτὸ  εἶναι  πνευματικὴ 

διασκέδαση.  Μερικὲς  φορές,  οὔτε  ὅταν  ὁ  ἱερέας  λέη  «Ὑπὲρ  τῶν  ἐν  ἀσθενείαις 

κατακειμένων»,  προσευχόμαστε  γιὰ  τὸν  ἄρρωστο.  Θὰ  βοηθούσαμε  πιὸ  θετικά,  ἂν 

κάναμε  καὶ  λίγη  εὐχὴ  μὲ  κομποσχοίνι.  Δὲν  λέω  νὰ  καταργήσουμε  τὶς  πανηγυρικὲς 

ἀγρυπνίες ποὺ προβλέπει τὸ τυπικό, ἀλλὰ σὲ τέτοιες περιπτώσεις νὰ διαθέτουμε καὶ 

λίγη ὥρα, γιὰ νὰ κάνουμε τοὐλάχιστον ἕνα‐δύο κομποσχοίνια λέγοντας «Κύριε Ἰησοῦ 

Χριστέ, ἐλέησον τὸν δοῦλόν σου». 

Ὅλη  ἡ  βάση  εἶναι  ἡ  ποιότητα  τῆς  προσευχῆς.  Ἡ  προσευχὴ  πρέπει  νὰ  εἶναι 

καρδιακή,  νὰ  γίνεται  ἀπὸ  πόνο.  Γιὰ  τὸν  Θεὸ  δὲν  μετράει  τόσο  ἡ  ποσότητα  τῆς 

προσευχῆς ὅσο ἡ ποιότητα. Ἡ προσευχὴ ποὺ γίνεται στὰ μοναστήρια ἔχει ποσότητα, 

ἀλλὰ δὲν φθάνει αὐτό· πρέπει νὰ ἔχη καὶ ποιότητα. Τόσες ὧρες προσευχὴ ποὺ γίνεται 

ἀπὸ τόσα ἄτομα, ἂν ἦταν καρδιακή, θὰ εἶχε ἀλλάξει ὁ κόσμος. Γιʹ αὐτὸ σκοπὸς εἶναι 

οἱ Ἀκολουθίες νὰ γίνωνται ἀπὸ τὴν καρδιά. 

Ἡ  καρδιακὴ προσευχὴ  βοηθάει  ὄχι  μόνον  τοὺς ἄλλους ἀλλὰ  καὶ  τὸν  ἴδιο  τὸν 

ἑαυτό  μας,  γιατὶ  βοηθάει  νὰ  ἔρθη  ἡ  ἐσωτερικὴ  καλωσύνη.  Ὅταν  ἐρχώμαστε  στὴν 

θέση τοῦ ἄλλου, ἔρχεται φυσιολογικὰ ἡ ἀγάπη, ὁ πόνος, ἡ ταπείνωση, ἡ εὐγνωμοσύνη 

μας  στὸν Θεὸ μὲ  τὴν  συνεχῆ  δοξολογία,  καὶ  τότε  ἡ προσευχὴ  γιὰ  τὸν  συνάνθρωπό 

μας γίνεται εὐπρόσδεκτη ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸν βοηθάει. 

 

«Καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν»5 

 

 – Γέροντα, μένει ψυχρὴ ἡ καρδιά μου στὴν προσευχή. 

 –  Εἶναι  γιατὶ  ὁ  νοῦς  δὲν  δίνει  τηλεγράφημα  στὴν  καρδιά.  Ὕστερα  στὴν 

προσευχὴ χρειάζεται νὰ ἐργασθῆ κανείς· δὲν μπορεῖ ἀπὸ τὴν μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη 

νὰ  φθάση  σὲ  κατάσταση,  ὥστε  νὰ  μὴ  φεύγη  καθόλου  ὁ  νοῦς  του.  Θέλει  ὑπομονή. 

Βλέπεις,  ὁ  ἄλλος  χτυπάει  τὴν  πόρτα,  ξαναχτυπάει,  περιμένει,  καὶ  μετὰ  ἀνοίγει  ἡ 

πόρτα. Ἐσὺ θὲς νὰ χτυπήσης μιὰ καὶ νὰ μπῆς μέσα. Δὲν γίνεται ἔτσι. Ὅταν ξεκινᾶς νὰ 

πῆς τὴν εὐχή, δὲν ἔχεις ἐπιθυμία γι᾿ αὐτό; 

 – Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη γιὰ βοήθεια, γιατὶ νιώθω ἀδύναμη. 

 –  Ἔ,  ἀπὸ  ᾿κεῖ  ξεκινάει  κανείς.  Στὴν  προσευχὴ  χρειάζεται  ἐπιμονή.  «Καὶ 

παρεβιάσαντο αὐτόν», λέει τὸ Εὐαγγέλιο γιὰ τοὺς δύο Μαθητὲς ποὺ συνάντησαν τὸν 

Χριστὸ  στὸν  δρόμο  πρὸς  Ἐμμαούς.  Ἔμεινε  ὁ  Χριστὸς  μαζί  τους,  γιατὶ  εἶχαν  μιὰ 

συγγένεια μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὸ δικαιοῦνταν. Εἶχαν ταπείνωση, ἁπλότητα, καλωσύνη, 

θάρρος μὲ τὴν καλὴ ἔννοια, ὅλες τὶς προϋποθέσεις, γιʹ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς ἔμεινε μαζί 

τους. 

Πρέπει νὰ προσευχώμαστε μὲ πίστη γιὰ κάθε ζήτημα καὶ νὰ κάνουμε ὑπομονή, 

καὶ ὁ Θεὸς θὰ μιλήση. Γιατί, ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσεύχεται μὲ πίστη, ὑποχρεώνει τὸν 

Θεὸ κατὰ κάποιον τρόπο γιὰ τὴν πίστη του αὐτὴ νὰ τοῦ ἐκπληρώση τὸ αἴτημά του. Γιʹ 

                                                 
5 Λουκ. 24, 29. 
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αὐτό, ὅταν ζητοῦμε κάτι ἀπὸ τὸν Θεό, νὰ μὴ «διακρινώμεθα» καὶ θὰ εἰσακουσθοῦμε. 

«Νὰ ἔχετε πίστη χωρὶς νὰ διακριθῆτε»6, εἶπε ὁ Κύριος. Ὁ Θεὸς ξέρει πότε πρέπει νὰ 

μᾶς  δώση  αὐτὸ  ποὺ  ζητοῦμε,  ὥστε  νὰ  μὴ  βλαφθοῦμε  πνευματικά.  Μερικὲς  φορὲς 

ζητοῦμε  κάτι  ἀπὸ  τὸν  Θεό,  ἀλλὰ  δὲν  κάνουμε  ὑπομονὴ  καὶ  ἀνησυχοῦμε.  Ἂν  δὲν 

εἴχαμε  δυνατὸ Θεό,  τότε  νὰ  ἀνησυχούσαμε.  Ἀλλά,  ἀφοῦ  ἔχουμε Θεὸ Παντοδύναμο 

καὶ  ἔχει  πάρα  πολλὴ  ἀγάπη,  τόση  ποὺ  μᾶς  τρέφει  καὶ  μὲ  τὸ  Αἷμα  Του,  δὲν 

δικαιολογούμαστε νὰ ἀνησυχοῦμε. Μερικὲς φορὲς  δὲν ἀφήνουμε ἕνα δύσκολο θέμα 

μας  στὰ  χέρια  τοῦ Θεοῦ,  ἀλλὰ  ἐνεργοῦμε  ἀνθρώπινα. Ὅταν  ζητοῦμε  κάτι  ἀπὸ  τὸν 

Θεὸ  καὶ  κλονίζεται  ἡ  πίστη  μας  καὶ  θέλουμε  νὰ  ἐνεργήσουμε  ἀνθρωπίνως  στὰ 

δυσκολοκατόρθωτα,  χωρὶς  νὰ  περιμένουμε  τὴν  ἀπάντηση  στὸ  αἴτημά  μας  ἀπὸ  τὸν 

Θεό,  εἶναι  σὰν  νὰ  κάνουμε  αἴτηση  στὸν  Βασιλέα Θεὸ  καὶ  τὴν παίρνουμε  πίσω,  τὴν 

ὥρα  ποὺ  Ἐκεῖνος  ἁπλώνει  τὸ  χέρι  Του,  γιὰ  νὰ  ἐνεργήση.  Τὸν  παρακαλοῦμε  πάλι, 

ἀλλὰ καὶ πάλι κλονίζεται ἡ πίστη μας καὶ ἀνησυχοῦμε καὶ ἐπαναλαμβάνουμε τὸ ἴδιο. 

Ἔτσι  διαιωνίζεται  ἡ  ταλαιπωρία  μας.  Κάνουμε  δηλαδὴ  σὰν  ἐκεῖνον  ποὺ  κάνει  μία 

αἴτηση  στὸ  Ὑπουργεῖο  καὶ  ὕστερα  ἀπὸ  λίγο  μετανοιώνει  καὶ  τὴν  ἀποσύρει. 

Ξαναμετανοιώνει, τὴν ὑποβάλλει· μετὰ ἀπὸ λίγο πάλι τὴν ἀποσύρει. Ἡ αἴτηση ὅμως 

πρέπει νὰ μείνη, γιὰ νὰ παίρνη τὴν σειρά της. 

 

Προσευχὴ μὲ πόνο 

 

 – Γέροντα, πῶς κάνετε εὐχὴ γιὰ ἕνα θέμα; 

 – Ὅλη ἡ βάση εἶναι νὰ πονάη ὁ ἄνθρωπος. Ἂν δὲν πονάη, μπορεῖ νὰ κάθεται 

ὧρες  μὲ  τὸ  κομποσχοίνι  καὶ  ἡ  προσευχή  του  νὰ  μὴν  ἔχη  κανένα  ἀποτέλεσμα.  Ἂν 

ὑπάρχη  πόνος  γιὰ  τὸ  θέμα  γιὰ  τὸ  ὁποῖο  προσεύχεται,  ἀκόμη  καὶ  μὲ  ἕναν 

ἀναστεναγμὸ κάνει καρδιακὴ προσευχή. Πολλοί, ὅταν τὴν στιγμὴ ποὺ τοὺς ζητοῦν οἱ 

ἄλλοι νὰ προσευχηθοῦν δὲν ἔχουν χρόνο, προσεύχονται μὲ ἕναν ἀναστεναγμὸ γιὰ τὸ 

πρόβλημά τους. Δὲν λέω νὰ μὴν κάνη κανεὶς προσευχή, ἀλλά, ἂν τυχὸν δὲν ὑπάρχη 

χρόνος,  ἕνας  ἀναστεναγμὸς  γιὰ  τὸν  πόνο  τοῦ  ἄλλου  εἶναι  μία  καρδιακὴ  προσευχή· 

ἰσοδυναμεῖ  δηλαδὴ  μὲ  ὧρες  προσευχῆς.  Διαβάζεις  λ.χ.  ἕνα  γράμμα,  βλέπεις  ἕνα 

πρόβλημα, ἀναστενάζεις καὶ μετὰ προσεύχεσαι. Οὔ, αὐτὸ εἶναι μεγάλο πράγμα! Πρὶν 

πιάσης  τὸ  ἀκουστικό,  πρὶν  ἀκόμη  καλέσης,  σὲ  ἀκούει  ὁ  Θεός!  Καὶ  πῶς  τὸ 

πληροφορεῖται  ὁ  ἄλλος!  Νὰ  δῆτε  πῶς  οἱ  δαιμονισμένοι  καταλαβαίνουν  πότε  κάνω 

προσευχὴ γι᾿ αὐτοὺς καὶ φωνάζουν, ὅπου καὶ ἂν βρίσκωνται! 

Ἡ  πραγματικὴ  προσευχὴ  ξεκινάει  ἀπὸ  ἕναν  πόνο·  δὲν  εἶναι  εὐχαρίστηση, 

«νιρβάνα».  Τί  πόνος  εἶναι;  Βασανίζεται  μὲ  τὴν  καλὴ  ἔννοια  ὁ  ἄνθρωπος.  Πονάει, 

βογγάει,  ὑποφέρει,  ὅταν  κάνη  προσευχὴ  γιὰ  ὁτιδήποτε.  Ξέρετε  τί  θὰ  πῆ  ὑποφέρει; 

Ναί,  ὑποφέρει,  γιατὶ  συμμετέχει  στὸν  γενικὸ  πόνο  τοῦ  κόσμου  ἢ  στὸν  πόνο  ἑνὸς 

συγκεκριμένου προσώπου. Αὐτὴν τὴν συμμετοχή, αὐτὸν τὸν πόνο,  τὸν ἀνταμείβει ὁ 

Θεὸς  μὲ  τὴν  θεία  ἀγαλλίαση.  Δὲν  ζητάει  βέβαια  ὁ  ἄνθρωπος  τὴν  θεία  ἀγαλλίαση, 

ἀλλὰ  ἡ  θεία  ἀγαλλίαση  ἔρχεται  ὡς  συνέπεια,  ἐπειδὴ  συμμετέχει  στὸν  πόνο  τοῦ 

ἄλλου. 

 – Πῶς θὰ ξεκινήση; 

                                                 
6 Βλ. Ματθ. 21, 21. 
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 – Μαθαίνει  κάτι,  λ.χ.  ὅτι  ἔγινε  ἕνα  δυστύχημα, «ἄχ!»  ἀναστενάζει,  καὶ  τὰκ  ὁ 

Θεὸς τοῦ δίνει παρηγοριὰ θεϊκὴ γιὰ τὸν λίγο ἀναστεναγμό. Βλέπει ἕναν νὰ πονάη, καὶ 

τὰκ συμπάσχει μαζί του καὶ παρηγορεῖται ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ θεία παρηγοριά· δὲν μένει 

μὲ τὴν πίκρα ἐκείνη. Βοηθιέται τότε ὁ ἄλλος μὲ τὴν προσευχή του. Ἢ σκέφτεται: «Ὁ 

Θεὸς μᾶς ἔδωσε τόσα· ἐγὼ τί ἔκανα γιὰ τὸν Θεό;». Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση αὐτὸ ποὺ μοῦ 

εἶπε μιὰ ψυχή: «Οἱ Ἄγγελοι, λέει, καλύπτουν τὰ πρόσωπα, ὅταν τελῆται τὸ Μυστήριο 

τῆς Θείας Εὐχαριστίας, καὶ ἐμεῖς κοινωνοῦμε τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἐγὼ τί ἔκανα γιὰ 

τὸν Χριστό;». Ὑποφέρει μὲ τὴν καλὴ ἔννοια. 

 –  Γέροντα,  πῶς  καταλαβαίνει  κανεὶς  ὅτι  βοηθήθηκε  μὲ  τὴν  προσευχή  του  ὁ 

ἄλλος; 

 –  Τὸ πληροφορεῖται ἀπὸ  τὴν θεία παρηγοριὰ ποὺ νιώθει  μέσα  του μετὰ ἀπὸ 

τὴν πονεμένη του καρδιακὴ προσευχὴ ποὺ ἔκανε. Πρέπει ὅμως πρῶτα τὸν πόνο τοῦ 

ἄλλου νὰ τὸν κάνης δικό σου πόνο καὶ ὕστερα νὰ κάνης καὶ καρδιακὴ προσευχή. Ἡ 

ἀγάπη εἶναι  ἰδιότητα θεϊκὴ καὶ πληροφορεῖ τὸν ἄλλον. Καὶ στὰ νοσοκομεῖα, ὅταν οἱ 

γιατροὶ  καὶ  οἱ  νοσοκόμες  πονοῦν  πραγματικὰ  γιὰ  τοὺς  ἀρρώστους,  αὐτὸ  εἶναι  τὸ 

δραστικώτερο φάρμακο ἀπὸ ὅλα τὰ φάρμακα ποὺ τοὺς δίνουν. Νιώθουν οἱ ἄρρωστοι 

ὅτι ἐνδιαφέρονται γιʹ αὐτούς, καὶ αἰσθάνονται σιγουριά, ἀσφάλεια, παρηγοριά. Οὔτε 

πολλὲς  κουβέντες  χρειάζεται  νὰ  πῆς  στὸν  ἄλλον ποὺ  ὑποφέρει,  οὔτε  νὰ  τοῦ  κάνης 

διδασκαλία. Καταλαβαίνει ὅτι τὸν πονᾶς καὶ ἔτσι βοηθιέται. Ὁ πόνος εἶναι τὸ πᾶν. Ἂν 

πονέσουμε τοὺς ἄλλους, ξεχνᾶμε τὸν ἑαυτό μας, τὰ προβλήματά μας. 

 

Ἡ θεία παρηγοριὰ 

 

 –  Γέροντα,  ὅταν  πονῶ  γιὰ  τοὺς  ἄλλους,  μὲ  πιάνει  ἄγχος  καὶ  δὲν  μπορῶ  νὰ 

προσευχηθῶ. 

 –  Τὸ  ὅτι  ἔχεις  ἄγχος  εἶναι  δεῖγμα  ὅτι  ὑπάρχει  ἀνθρώπινο  στοιχεῖο μέσα σου. 

Ἐγώ,  ὅσο  πιὸ  πολὺ  πονῶ  τὸν  κόσμο,  τόσο  περισσότερο  προσεύχομαι  καὶ  χαίρομαι 

πνευματικά, γιατὶ τὰ λέω ὅλα στὸν Χριστὸ καὶ Ἐκεῖνος τὰ τακτοποιεῖ. Καὶ βλέπω ὅτι 

ὅσο  περνάει  ὁ  καιρός,  ἐνῶ  τὸ  σωματικὸ  κουράγιο  ἐλαττώνεται,  τὸ  ψυχικὸ  αὐξάνει, 

γιατὶ ἡ ἀγάπη, ἡ θυσία, ὁ πόνος γιὰ τὸν ἄλλο δίνουν πολλὴ ψυχικὴ δύναμη. Καὶ νὰ 

δῆς,  ἀπόψε  ποὺ  εἴχατε  ἀγρυπνία  εἶχα  λιγοστὸ  κουράγιο·  ὅμως  ἀπὸ  τὸν  πόνο  τῶν 

ἄλλων πῆρα δύναμη. Καὶ ἤμουν ὄρθιος ὅλη τὴν νύχτα μέχρι τὴν Θεία Λειτουργία ποὺ 

ἔβλεπα  τὸν  κόσμο7.  Μετὰ  καὶ  μέσα  στὴν  Ἐκκλησία  πάλι  ὄρθιος,  ἀλλὰ  δὲν  ἔνιωθα 

κούραση, γιατὶ πονοῦσα τὸν κόσμο καὶ αὐτὸ μὲ δυνάμωνε. Καὶ  ἐσὺ νὰ προσεύχεσαι 

καὶ νὰ χαίρεσαι, γιατὶ ὁ Χριστὸς θὰ τὰ οἰκονομήση ὅλα. 

Στὴν πνευματικὴ ἀντιμετώπιση δὲν ὑπάρχει θλίψη. Μὲ τὸν κόσμο τώρα πόσο 

πόνο πέρασα! Δὲν τὰ περνοῦσα ἔτσι τὰ θέματά τους. Πονοῦσα, ἀναστέναζα, ἀλλὰ σὲ 

κάθε  ἀναστεναγμό,  ἄφηνα  τὸ  θέμα  στὸν  Θεό,  καὶ  στὸν  πόνο  ποὺ  ἔνιωθα  γιὰ  τὸν 

ἄλλον  ἔδινε  ὁ  Θεὸς  παρηγοριά.  Δηλαδὴ  μὲ  τὴν  πνευματικὴ  ἀντιμετώπιση  ἐρχόταν 

θεία  παρηγοριά,  γιατὶ  ὁ  πόνος  ποὺ  ἔχει  μέσα  τὴν  ἐλπίδα  στὸν  Θεὸ  ἔχει  θεία 

                                                 
7 Ὁ Γέροντας ἐννοεῖ τὴν ἀγρυπνία τῆς 9ης πρὸς 10η Νοεμβρίου τοῦ 1993. Παρόλο ποὺ 

ἦταν πολὺ ταλαιπωρημένος ἀπὸ τὸν καρκίνο, ὄρθιος, στηριγμένος σὲ μιὰ καρέκλα, ἔδωσε τὴν 

εὐχή του σὲ τριάντα χιλιάδες περίπου ἀνθρώπους ποὺ πέρασαν ἐκείνη τὴν ἡμέρα. 
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παρηγοριά.  Ἀλλιῶς  πῶς  νὰ  ἀντέξη  κανείς!  Πῶς  θὰ  μποροῦσα  διαφορετικὰ  νὰ  τὰ 

βγάλω πέρα  μὲ  τόσα  ποὺ  ἀκούω;  Πονάω,  ἀλλὰ  σκέφτομαι  καὶ  τὴν  θεία  ἀνταμοιβὴ 

στοὺς πονεμένους. Εἴμαστε στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ ὑπάρχει θεία δικαιοσύνη, θεία 

ἀνταπόδοση,  τίποτε  δὲν  πάει  χαμένο.  Ὅσο  βασανίζεται  κανείς,  ἄλλο  τόσο  θὰ 

ἀνταμειφθῆ. Ὁ Θεός, ἐνῶ βλέπει τόσον πόνο πάνω στὴν γῆ, ἀκόμη καὶ πράγματα ποὺ 

ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ τὰ συλλάβουμε, δὲν τὰ χάνει. «Περισσότερο ὑποφέρεις; λέει, 

περισσότερο θὰ σὲ οἰκονομήσω στὴν ἄλλη ζωή», καὶ γι᾿ αὐτὸ χαίρεται. Διαφορετικὰ 

πῶς θὰ μποροῦσε, ἂς ποῦμε,  νὰ ἀντέξη τόση ἀδικία,  τόση κακία ποὺ ὑπάρχει; Ἔχει 

ὅμως  ὑπʹ  ὄψιν  Του  τὴν  ἀνταμοιβὴ  αὐτῶν  ποὺ  ὑποφέρουν  καὶ  μπορεῖ,  τρόπος  τοῦ 

λέγειν,  νὰ  ἀντέξη  αὐτὸν  τὸν  μεγάλο  πόνο.  Ἐμεῖς  δὲν  βλέπουμε  τί  δόξα  θὰ  λάβη  ὁ 

ἄλλος καὶ πονοῦμε, γιʹ αὐτὸ ὁ Θεὸς μᾶς ἀνταμείβει μὲ θεία παρηγοριά. 

 – Γέροντα, αὐτὴ ἡ στενοχώρια δὲν καταβάλλει τὸν ἄνθρωπο; 

 – Ὄχι. Ὁ  ἄνθρωπος,  ὅταν  ἀντιμετωπίζη  τὸ  κάθε  πρόβλημα πνευματικά,  δὲν 

καταβάλλεται. Στὴν ἀρχὴ πικραίνεται, ὅταν ἀκούη ὅτι κάποιος ὑποφέρει, ἀλλὰ μετὰ 

ἔρχεται  ὡς  ἀνταμοιβὴ  ἡ  θεία  παρηγοριὰ  καὶ  δὲν  καταστρέφεται  ὁ  ὀργανισμός  του. 

Ἐνῶ  ἡ  πίκρα  ἀπὸ  τὴν  κοσμικὴ  στενοχώρια  φέρνει  γαστρορραγία  κ.λπ.,  αὐτὴ  δὲν 

βλάπτει τὸν ὀργανισμό, γιατὶ ἔχει τὸ θεῖο βάλσαμο. 

 

Ὁ κίνδυνος τῆς ἀναισθησίας 

 

 – Γέροντα, μερικὲς φορὲς μοῦ ζητοῦν λαϊκοὶ νὰ προσευχηθῶ γιὰ ἕνα πρόβλημά 

τους. Τὸ κάνω, χωρὶς ὅμως νὰ νιώσω πόνο. 

 –  Ἐδῶ  ὑπάρχουν  δύο  περιπτώσεις:  ἡ  πρώτη  εἶναι  ἐπικίνδυνη,  ἡ  δεύτερη  ἔχει 

πνευματικὴ ἀντιμετώπιση. Ὅταν ὁ μοναχὸς ξεχνᾶ τοὺς δικούς του καὶ δὲν σκέφτεται 

καὶ τοὺς ἄλλους, δηλαδὴ δὲν προσεύχεται γιὰ τὸν κόσμο, τότε αὐτὸ εἶναι πολὺ κακό. 

Ἐρχόμαστε  δηλαδὴ στὸ μοναστήρι,  ἐγκαταλείπουμε  τοὺς  δικούς μας,  καὶ φθάνουμε 

νὰ  ξεχάσουμε  τοὺς  δικούς  μας,  πόσο  μᾶλλον  τοὺς  ἄλλους.  Ἀντιμετωπίζουμε  τὰ 

πράγματα πνευματικά, ἀλλὰ δὲν συμμετέχουμε στὸν πόνο τῶν ἄλλων πνευματικά. 

Δὲν προχωροῦμε πνευματικά, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ νιώσουμε τὰ προβλήματά τους, 

καὶ  ὑπάρχει  κίνδυνος  νὰ  φθάσουμε  σὲ  μιὰ  ἀναισθησία.  Ἀρχίζει  σιγὰ‐σιγὰ  μία 

ἀδιαφορία καὶ γίνεται ἡ καρδιὰ πέτρα. Στὴν δεύτερη περίπτωση πονᾶ κανεὶς γιὰ ὅλο 

τὸν κόσμο, ἀλλὰ νιώθει καὶ μιὰ παρηγοριά, γιατὶ σκέφτεται ὅτι ὁ ἄλλος ποὺ ὑποφέρει 

θὰ ἔχη μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό, θὰ εἶναι μάρτυρας. Μὲ αὐτὸν τὸν λογισμὸ νιώθει βαθειὰ 

σιγουριὰ  καὶ  ἔχει  μιὰ  ἐσωτερικὴ  χαρά.  Σ᾿  αὐτὴν  τὴν  περίπτωση  ἡ  καρδιὰ  δὲν  εἶναι 

πέτρινη ἀλλὰ θεϊκή. 

Ἂν δὲν προσέξουν οἱ καλόγεροι, μπορεῖ νὰ γίνη ἡ καρδιά τους πολὺ σκληρή. Οἱ 

κοσμικοὶ  βλέπουν ἀτυχήματα,  τὴν  δυστυχία  τῶν ἄλλων,  καὶ πονοῦν.  Ἐμεῖς  δὲν  τὴν 

βλέπουμε καὶ μπορεῖ νὰ ζητᾶμε ὅλο γιὰ τὸν ἑαυτό μας. Ἂν δὲν κάνουμε δηλαδὴ λεπτὴ 

ἐργασία,  γιὰ  νὰ  νιώσουμε  τὴν  δυστυχία  τῶν  ἄλλων  καὶ  νὰ  κάνουμε  γιʹ  αὐτοὺς 

καρδιακὴ προσευχή, θὰ γίνουμε σκληροκάρδιοι. Θὰ φθάσουμε σὲ σημεῖο νὰ θέλουμε 

τὸ βόλεμά μας καὶ θὰ γίνη ἡ καρδιά μας πέτρινη μὲ τὴν ἀδιαφορία, πράγμα ποὺ εἶναι 

ἀντιευαγγελικό. Ὁ  μοναχὸς  πρέπει  νὰ  ἐνδιαφέρεται,  νὰ  πονάη  καὶ  νὰ προσεύχεται 

γενικὰ γιὰ  τὸν κόσμο. Αὐτὸ  δὲν  τοῦ φέρνει περισπασμό,  ἀλλὰ ἀντιθέτως βοηθιέται 

καὶ ὁ ἴδιος μὲ τὴν προσευχή, βοηθάει καὶ τοὺς ἄλλους. 
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 –  Γέροντα,  ἐνῶ  βλέπω  τὰ  χάλια  μου,  κάνω  πιὸ  πολλὴ  προσευχὴ  γιὰ  τοὺς 

ἄλλους.  Μήπως  εἶναι  καλύτερα  νὰ  μὴν  προσεύχωμαι  γιὰ  τοὺς  ἄλλους  καὶ  νὰ 

προσεύχωμαι μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό μου; 

 –  Ἀπὸ  ταπείνωση;  Ἂν  εἶναι  ἀπὸ  ταπείνωση,  νὰ  λὲς  στὸν  Θεὸ  μὲ  πολλὴ 

ταπείνωση:  «Θεέ  μου,  τέτοια  ποὺ  εἶμαι,  δὲν  πρέπει  νὰ  μὲ  ἀκούσης.  Ἀλλὰ  δὲν  εἶναι 

ἀδικία νὰ ὑποφέρουν οἱ ἄλλοι ἐξ αἰτίας μου; Γιατί, ἐὰν εἶχα πνευματικὴ κατάσταση, 

παρρησία,  θὰ  μὲ  ἄκουγες  καὶ  θὰ  τοὺς  βοηθοῦσες.  Φταίω  καὶ  ἐγώ,  ποὺ  ὁ  ἄλλος 

ὑποφέρει.  Τώρα  ὅμως  τί  φταίει  νὰ  ὑποφέρη  ἐξ  αἰτίας  μου;  Σὲ  παρακαλῶ,  βοήθησέ 

τον».  Ἐξαρτᾶται  δηλαδὴ  πῶς  τοποθετεῖσαι  γιὰ  τοὺς  ἄλλους.  Νιώθεις  ὅτι  δὲν  εἶσαι 

ἄξια,  ἀλλὰ  τυχαίνει,  βλέπεις  ἕναν  πονεμένο,  στενοχωριέσαι,  πονᾶς,  προσεύχεσαι. 

Ὅταν  λ.χ.  βλέπω  ἕναν  τυφλό,  αἰσθάνομαι  τὸν  ἑαυτό  μου  ἔνοχο,  γιατί,  ἂν  εἶχα 

πνευματικὴ  κατάσταση,  θὰ  μποροῦσα  νὰ  τὸν  θεραπεύσω.  Ὁ  Θεὸς  μᾶς  ἔδωσε  τὴν 

δυνατότητα  νὰ  γίνουμε  ἅγιοι,  νὰ  κάνουμε  θαύματα,  ὅπως  ἔκανε  καὶ  Ἐκεῖνος. 

Ἀναγνωρίζουμε τὴν μεγάλη ἢ μικρή μας πνευματικὴ ἀρρώστια καὶ ταπεινὰ ζητοῦμε 

τὴν σωματικὴ ὑγεία γιὰ τὸν συνάνθρωπό μας, ὡς ἔνοχοι γιὰ τὴν ἀρρώστια του. Γιατί, 

ἐὰν εἴχαμε πνευματικὴ ὑγεία, θὰ εἶχε θεραπευθῆ πρὸ καιροῦ καὶ δὲν θὰ παιδευόταν. 

Ὅταν τοποθετούμαστε σωστά, ὅτι εἴμαστε ἔνοχοι γιὰ ὅλη τὴν κατάσταση τοῦ κόσμου, 

καὶ λέμε «Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς», βοηθιέται καὶ ὁ κόσμος ὅλος. Καὶ γιὰ τὰ 

χάλια  του  πρέπει  νὰ  πονέση  κανεὶς  καὶ  νὰ  ζητήση  τὸ  ἔλεος  τοῦ  Θεοῦ.  Φυσικά,  ἂν 

φθάση σὲ μιὰ πνευματικὴ κατάσταση, τότε γιὰ τὸν ἑαυτό του δὲν ζητάει τίποτε. 

Βλέπω ὅτι πολλὲς φορὲς πιάνουμε στραβὰ τὸ «Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» 

καὶ  δῆθεν  ἀπὸ  ταπείνωση  δὲν  λέμε  «ἐλέησον  ἡμᾶς»,  δὲν  προσευχόμαστε  γιὰ  τοὺς 

ἄλλους παρὰ μόνο  γιὰ  τὸν  ἑαυτό  μας.  Γι᾿  αὐτὸ  καὶ  μερικὲς  φορὲς  μᾶς  παρεξηγοῦν 

ἐμᾶς τοὺς μοναχοὺς οἱ κοσμικοὶ καὶ λένε ὅτι εἴμαστε ἐγωιστὲς καὶ ὅτι φροντίζουμε νὰ 

σώσουμε  μόνον  τὸν  ἑαυτό  μας.  Τὸ  «ἐλέησόν  με»  εἶναι  γιὰ  νὰ  μὴν  πέσουμε  σὲ 

ὑπερηφάνεια. Ἡ εὐχὴ ἑνὸς ταπεινοῦ ἀνθρώπου, ποὺ πιστεύει ὅτι εἶναι χειρότερος ἀπὸ 

ὅλους, ἔχει περισσότερη ἀξία ἀπὸ τὴν ἀγρυπνία ποὺ κάνει ἕνας ἄλλος μὲ ὑπερήφανο 

λογισμό. Ὅταν προσευχώμαστε μὲ ὑπερηφάνεια, κοροϊδεύουμε τὸν ἑαυτό μας. 

 

Κατάσταση συναγερμοῦ 

 

Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι περνοῦμε δύσκολους καιροὺς καὶ χρειάζεται πολλὴ προσευχή. 

Νὰ θυμᾶστε τὴν μεγάλη ἀνάγκη ποὺ ἔχει ὁ κόσμος σήμερα καὶ τὴν μεγάλη ἀπαίτηση 

ποὺ  ἔχει  ὁ  Θεὸς  ἀπὸ  μᾶς  γιὰ  προσευχή.  Νὰ  εὔχεσθε  γιὰ  τὴν  γενικὴ  ἐξωφρενικὴ 

κατάσταση ὅλου τοῦ κόσμου, νὰ λυπηθῆ ὁ Χριστὸς τὰ πλάσματά Του, γιατὶ βαδίζουν 

στὴν  καταστροφή.  Νὰ  ἐπέμβη  θεϊκὰ  στὴν  ἐξωφρενικὴ  ἐποχὴ  ποὺ  ζοῦμε,  γιατὶ  ὁ 

κόσμος ὁδηγεῖται στὴν σύγχυση, στὴν τρέλλα καὶ στὸ ἀδιέξοδο. 

Μᾶς  κάλεσε  ὁ  Θεὸς  νὰ  κάνουμε  προσευχὴ  γιὰ  τὸν  κόσμο,  ποὺ  ἔχει  τόσα 

προβλήματα! Οἱ  καημένοι  δὲν προλαβαίνουν  ἕναν  σταυρὸ  νὰ  κάνουν.  Ἐὰν  ἐμεῖς  οἱ 

μοναχοὶ  δὲν  κάνουμε  προσευχή,  ποιοί  θὰ  κάνουν;  Ὁ  στρατιώτης  σὲ  καιρὸ  πολέμου 

εἶναι  σὲ  κατάσταση  συναγερμοῦ,  ἕτοιμος  μὲ  τὰ  παπούτσια.  Στὴν  ἴδια  κατάσταση 
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πρέπει νὰ εἶναι καὶ ὁ μοναχός. Ἄχ, Μακκαβαῖος8 θὰ ἔβγαινα! Στὰ βουνὰ θὰ ἔφευγα, 

γιὰ νὰ προσεύχωμαι συνέχεια γιὰ τὸν κόσμο. 

Πρέπει  νὰ  βοηθήσουμε  μὲ  τὴν  προσευχὴ  τὸν  κόσμο  ὅλο,  νὰ  μὴν  κάνη  ὁ 

διάβολος  ὅ,τι  θέλει.  Ἔχει  ἀποκτήσει  δικαιώματα  ὁ  διάβολος.  Ὄχι  ὅτι  τὸν  ἀφήνει  ὁ 

Θεός, ἀλλὰ δὲν θέλει νὰ παραβιάση τὸ αὐτεξούσιο. Γι᾿ αὐτὸ ἐμεῖς νὰ βοηθήσουμε μὲ 

τὴν προσευχή. Ὅταν πονάη κανεὶς γιὰ τὴν σημερινὴ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν 

κόσμο  καὶ  προσεύχεται,  τότε  βοηθιοῦνται  οἱ  ἄνθρωποι,  χωρὶς  νὰ  παραβιάζεται  τὸ 

αὐτεξούσιο.  Ἂν  προχωρήσετε  μὲ  τὴν  Χάρη  τοῦ  Θεοῦ  ἀκόμη  λίγο,  θὰ  ἀρχίσουμε  νὰ 

κάνουμε  μιὰ  προσπάθεια  στὸ  θέμα  τῆς  προσευχῆς,  νὰ  μπῆ  μιὰ  σειρά,  νὰ  γίνετε 

ραντάρ,  γιατὶ  καὶ  τὰ  πράγματα  ζορίζουν.  Θὰ  διοργανώσουμε  ἕνα  συνεργεῖο 

προσευχῆς. Νὰ κάνετε πόλεμο μὲ  τὸ κομποσχοίνι. Μὲ πόνο νὰ γίνεται ἡ προσευχή. 

Ξέρετε τί δύναμη ἔχει τότε ἡ προσευχή;  

Πολὺ πληγώνομαι, ὅταν βλέπω μοναχοὺς νὰ ἐνεργοῦν ἀνθρωπίνως καὶ ὄχι μὲ 

τὴν  προσευχὴ  διὰ  μέσου  τοῦ  Θεοῦ  στὰ  δυσκολοκατόρθωτα  ἀνθρωπίνως.  Ὁ  Θεὸς 

μπορεῖ ὅλα νὰ τὰ τακτοποιήση. Ὅταν κανεὶς κάνη σωστὴ πνευματικὴ ἐργασία, τότε 

μπορεῖ  μόνο  μὲ  τὴν προσευχὴ  νὰ  χτίση μοναστήρια  καὶ  νὰ  τὰ  ἐφοδιάση  μὲ  ὅλα  τὰ 

ἀπαραίτητα καὶ νὰ βοηθήση τὸ σύμπαν. Δὲν χρειάζεται οὔτε νὰ δουλεύη· ἀρκεῖ μόνο 

νὰ  προσεύχεται.  Ὁ  μοναχὸς  πρέπει  νὰ  προσπαθήση  νὰ  μὴν  πονοκεφαλάη  γιὰ  τὴν 

ἄλφα  ἢ  βῆτα  δυσκολία,  εἴτε  εἶναι  ἀτομικὴ  εἴτε  ἑνὸς  συνανθρώπου  του  εἴτε  ἀφορᾶ 

στὴν γενικὴ κατάσταση, ἀλλὰ νὰ καταφεύγη στὴν προσευχὴ καὶ νὰ στέλνη διὰ τοῦ 

Θεοῦ πολλὲς θεῖες  δυνάμεις. Ἄλλωστε καὶ  τὸ  ἔργο τοῦ μοναχοῦ αὐτὸ εἶναι,  καὶ  ἐὰν 

αὐτὸ δὲν τὸ ἔχη καταλάβει ὁ μοναχός, ἡ ζωή του δὲν ἔχει κανένα νόημα. Γι᾿ αὐτό, νὰ 

ξέρη ὅτι ἡ κάθε ἀγωνία του ποὺ τὸν ὠθεῖ νὰ ἀναζητᾶ ἀνθρώπινες λύσεις στὰ διάφορα 

προβλήματα, μὲ ἕνα βασάνισμα καὶ πονοκέφαλο, εἶναι τοῦ πειρασμοῦ. Ὅταν βλέπετε 

ὅτι σᾶς ἀπασχολοῦν πράγματα γιὰ τὰ ὁποῖα ἀνθρωπίνως δὲν ὑπάρχει λύση καὶ δὲν 

τὰ ἐμπιστεύεστε στὸν Θεό, νὰ ξέρετε ὅτι αὐτὸ εἶναι τέχνασμα τοῦ πειρασμοῦ, γιὰ νὰ 

ἀφήσετε τὴν προσευχή, μὲ τὴν ὁποία μπορεῖ ὁ Θεὸς νὰ στείλη ὄχι ἁπλῶς θεία δύναμη 

ἀλλὰ  θεῖες  δυνάμεις,  καὶ  ἡ  βοήθεια  τότε  δὲν  θὰ  εἶναι  ἁπλῶς  θεία  βοήθεια  ἀλλὰ 

θαῦμα Θεοῦ. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζουμε νὰ ἀγωνιοῦμε, ἐμποδίζουμε τὸν Θεὸ νὰ 

ἐπέμβη.  Βάζουμε  τὴν  λογικὴ  μπροστὰ  καὶ  ὄχι  τὸν  Θεό,  τὸ  θεῖο  θέλημα,  ὥστε  νὰ 

δικαιούμαστε  τὴν  θεία  βοήθεια.  Ὁ  διάβολος  προσπαθεῖ,  κλέβοντας  μὲ  τέχνη  τὴν 

ἀγάπη  τοῦ  μοναχοῦ,  νὰ  τὸν  κρατάη  σὲ  μιὰ  κοσμικὴ  ἀγάπη,  σὲ  μιὰ  κοσμικὴ 

ἀντιμετώπιση καὶ κοσμικὴ προσφορὰ στὸν συνάνθρωπό του, ἐνῶ ὡς μοναχὸς ἔχει τὴν 

δυνατότητα  νὰ  κινῆται  στὸν  δικό  του  χῶρο,  στὴν  δική  του  εἰδικότητα,  τοῦ 

Ἀσυρματιστοῦ,  γιατὶ  αὐτὸ  εἶναι  καὶ  τὸ  διακόνημα  ποὺ  τοῦ  ἔδωσε  ὁ  Θεός.  Ὅλα  τὰ 

ἄλλα, ὅσα κάνουμε μὲ τὶς ἀνθρώπινες προσπάθειες, εἶναι σὲ κατώτερη μοῖρα. 

                                                 
8  Ἡ  προσωνυμία  «Μακκαβαῖος»  δόθηκε  στὸν  Ἰούδα,  ἡγέτη  τῆς  Ἰουδαϊκῆς 

ἐπαναστάσεως, ἡ ὁποία ἔγινε τὸ 166 π.Χ. κατὰ τοῦ Ἀντιόχου Δ´ τοῦ Ἐπιφανοῦς, ἡγεμόνος τοῦ 

βασιλείου  τῶν  Σελευκιδῶν.  Σημαίνει  –  κατὰ  τὴν  πιθανώτερη  ἄποψη  –  αὐτὸν  ποὺ 

σφυροκόπησε τοὺς ἐχθρούς. Τὸ  ἴδιο  ἐπίθετο δόθηκε στὴν συνέχεια καὶ στοὺς διαδόχους τοῦ 

Ἰούδα.  Οἱ  Μακκαβαῖοι  διακρίθηκαν  γιὰ  τοὺς  ἀγῶνες  ὑπὲρ  τῆς  πατρώας  πίστεως  καὶ  τῆς 

πολιτικῆς ἐλευθερίας. (Βλ. Α´, Β´, Γ´ Μακ.). 
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Ἐπίσης καλύτερα εἶναι ὁ μοναχὸς νὰ βοηθάη τοὺς ἄλλους μὲ τὴν προσευχή του 

παρὰ  μὲ  τὰ  λόγια  του.  Ἂν  δὲν  ἔχη  τὴν  δύναμη  νὰ  συγκρατήση  κάποιον  ποὺ  κάνει 

κακό, ἂς τὸν βοηθήση ἀπὸ μακριὰ μὲ τὴν προσευχή, γιατὶ διαφορετικὰ μπορεῖ καὶ νὰ 

βλαφθῆ.  Μιὰ  εὐχὴ  καλή,  καρδιακή,  ἔχει  περισσότερη  δύναμη  ἀπὸ  χιλιάδες  λόγια, 

ὅταν οἱ ἄλλοι  δὲν παίρνουν ἀπὸ λόγια. Παρόλο ποὺ λένε ὅτι βοηθῶ τὸν κόσμο ποὺ 

ἔρχεται καὶ μὲ βρίσκει, ὡς θετικὴ προσφορά μου στὸν κόσμο βλέπω τὴν μιάμιση ὥρα 

ποὺ  διαβάζω  τὸ Ψαλτήρι.  Τὸ  ἄλλο  τὸ  θεωρῶ  ψυχαγωγία·  νὰ  ποῦν  οἱ  καημένοι  τὸν 

πόνο  τους,  νὰ  τοὺς  δώσω  καμμιὰ  συμβουλή.  Γι᾿  αὐτὸ  τὴν  βοήθεια  δὲν  τὴν  θεωρῶ 

προσφορὰ δική μου·  ἡ προσευχὴ  εἶναι ποὺ βοηθάει. Ἂν  εἶχα ὅλο  τὸν χρόνο μου γιὰ 

προσευχή,  περισσότερο  θὰ  βοηθοῦσα  τὸν  κόσμο.  Ἂς  ποῦμε  ὅτι  θὰ  δῶ  τὴν  ἡμέρα 

διακόσιους πονεμένους· μόνο διακόσιοι πονεμένοι ὑπάρχουν στὸν κόσμο; Ἂν δὲν δῶ 

κανέναν καὶ προσευχηθῶ γιὰ ὅλον τὸν κόσμο,  τότε βλέπω ὅλον τὸν κόσμο. Γιʹ αὐτὸ 

λέω στὸν κόσμο: «Ἐγὼ θέλω νὰ μιλῶ γιὰ σᾶς στὸν Θεό, καὶ ὄχι σʹ ἐσᾶς γιὰ τὸν Θεό. 

Αὐτὸ εἶναι καλύτερο γιὰ σᾶς, ἀλλὰ δὲν μὲ καταλαβαίνετε». 

Νὰ μὴν παραμελοῦμε τὸ θέμα τῆς προσευχῆς σʹ αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια. Εἶναι 

ἀσφάλεια ἡ προσευχή,  εἶναι  ἐπικοινωνία μὲ  τὸν Θεό.  Εἴδατε  τί λέει  ὁ Ἀββᾶς  Ἰσαάκ; 

«Δὲν θὰ μᾶς ζητήση λόγο ὁ Θεός, γιατὶ δὲν κάναμε προσευχή, ἀλλὰ γιατὶ δὲν εἴχαμε 

ἐπαφὴ μὲ τὸν Χριστὸ καὶ μᾶς ταλαιπώρησε ὁ διάβολος»9. 

 
9 Βλ. Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος ΜΒ´, σ. 153. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Τὰ μοναστήρια εἶναι τὰ ὀχυρὰ τῆς Ἐκκλησίας1 

 

Ὁ μοναχὸς εἶναι φάρος πάνω στὰ βράχια 

 

Γέροντα, ποιό εἶναι τὸ ἔργο τοῦ μοναχοῦ; 

 – Ἔργο τοῦ μοναχοῦ εἶναι νὰ γίνη δοχεῖο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Νὰ κάνη τὴν 

καρδιά του εὐαίσθητη σὰν τὸ φύλλο τοῦ χρυσοῦ τῶν ἁγιογράφων. Ὅλο τὸ ἔργο τοῦ 

μοναχοῦ εἶναι ἀγάπη, ὅπως καὶ τὸ ξεκίνημά του γίνεται ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό, ἡ 

ὁποία ἔχει καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον. Ὁ μοναχὸς   μελετάει τὴν δυστυχία τῆς 

κοινωνίας,  πονάει  ἡ  καρδιά  του  καὶ  προσεύχεται  συνεχῶς  καρδιακὰ  γιὰ  τὸν  κόσμο. 

Ἔτσι  ἐλεεῖ  τὸν  κόσμο  μὲ  τὴν  προσευχή.  Ὑπάρχουν  μοναχοὶ  ποὺ  βοηθοῦν  τοὺς 

ἀνθρώπους  περισσότερο  ἀπὸ  ὅσο  θὰ  τοὺς  βοηθοῦσε  ὅλος  ὁ  κόσμος  μαζί.  Ἕνας 

κοσμικὸς λ.χ. προσφέρει δύο πορτοκάλλια ἢ ἕνα κιλὸ ρύζι σὲ κάποιον φτωχό, πολλὲς 

φορὲς  μόνο  γιὰ  νὰ  τὸν  δοῦν  οἱ  ἄλλοι,  καὶ  κατακρίνει  μάλιστα,  γιατὶ  οἱ  ἄλλοι  δὲν 

ἔδωσαν. Ὁ μοναχὸς ὅμως βοηθάει μὲ τόννους σιωπηλὰ μὲ τὴν προσευχή του. 

Ὁ  μοναχὸς  δὲν  βάζει  δικά  του  σχέδια  καὶ  προγράμματα  κοσμικὰ  γιὰ 

ἱεραποστολές,  ἀλλὰ προχωρεῖ  χωρὶς  κανένα  δικό  του  σχέδιο  καὶ  ὁ  Καλὸς Θεὸς  τὸν 

περνάει  στὸ  σχέδιο  τὸ  δικό  Του,  τὸ  θεϊκό,  καί,  ἂν  χρειασθῆ  γιὰ  ἱεραποστολή,  τὸν 

στέλνει ὁ Θεὸς μὲ θεῖο τρόπο. Δὲν ζητάει ὁ Θεὸς ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς νὰ βγοῦν στὸν 

κόσμο, γιὰ νὰ κρατοῦν τοὺς ἀνθρώπους νὰ περπατοῦν, ἀλλὰ ζητάει νὰ τοὺς δώσουν 

τὸ φῶς μὲ τὸ βίωμά τους, γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦν στὴν αἰώνια ζωή. Ὁ μοναχὸς δηλαδὴ δὲν 

ἔχει ὡς ἀποστολὴ νὰ βοηθήση τὸν κόσμο μὲ τὸ νὰ βρίσκεται μέσα στὸν κόσμο. Φεύγει 

μακριὰ ἀπὸ τὸν κόσμο, ὄχι γιατὶ μισεῖ τὸν κόσμο, ἀλλὰ γιατὶ ἀγαπάει τὸν κόσμο, καὶ 

ζώντας  μακριὰ  ἀπὸ  τὸν  κόσμο,  θὰ  τὸν  βοηθήση  μὲ  τὴν  προσευχή  του  σὲ  ὅ,τι  δὲν 

γίνεται  ἀνθρωπίνως  παρὰ  μόνο  μὲ  θεϊκὴ  ἐπέμβαση.  Γιʹ  αὐτὸ  ὁ  μοναχὸς  πρέπει  νὰ 

βρίσκεται σὲ διαρκῆ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Θεό, νὰ παίρνη σήματα καὶ νὰ δείχνη στοὺς 

ἀνθρώπους τὸν δρόμο πρὸς τὸν Θεό. 

Δὲν  μποροῦσα  νὰ  καταλάβω  πῶς  δικαιολογοῦν  μερικὰ  πράγματα  οἱ 

Ρωμαιοκαθολικοί. Μοῦ λύθηκε ἡ ἀπορία πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, ὅταν πέρασαν ἀπὸ τὸ 

Καλύβι δύο Ρωμαιοκαθολικοὶ ἀρχιτέκτονες ἀπὸ τὴν Ρώμη. Εἶχαν ἄγνοια ἀλλὰ καλὴ 

διάθεση. «Τί κάνουν οἱ μοναχοί, μοῦ λένε, καὶ κάθονται ἐδῶ; Γιατί δὲν πηγαίνουν στὸν 

κόσμο νὰ κάνουν κοινωνικὸ ἔργο;». «Οἱ φάροι, τοὺς λέω, δὲν πρέπει νὰ εἶναι πάντοτε 

πάνω στὰ βράχια; Τί, πρέπει νὰ πᾶνε στὶς πόλεις νὰ προστεθοῦν στὰ φανάρια; Ἄλλη 

ἀποστολὴ ἔχουν οἱ φάροι, ἄλλη τὰ φανάρια». Ὁ μοναχὸς δὲν εἶναι φαναράκι, γιὰ νὰ 

τοποθετηθῆ στὴν πόλη σὲ μιὰ ἄκρη τοῦ δρόμου καὶ νὰ φωτίζη τοὺς διαβάτες, νὰ μὴ 

σκοντάφτουν. Εἶναι φάρος ἀπομακρυσμένος, στημένος ψηλὰ στὰ βράχια, ποὺ μὲ τὶς 

ἀναλαμπές  του  φωτίζει  τὰ  πελάγη  καὶ  τοὺς  ὠκεανούς,  γιὰ  νὰ  κατευθύνωνται  τὰ 

καράβια καὶ νὰ φθάνουν στὸν προορισμό τους, στὸν Θεό. 

 

Τὸ ἀθόρυβο κήρυγμα τοῦ μοναχοῦ 

                                                 
1 Γιὰ τὴν Προσευχὴ καὶ τὸν Μοναχισμὸ θὰ κυκλοφορήσουν ἰδιαίτεροι τόμοι. Στὸν τόμο 

αὐτὸν  ἔχει  περιληφθῆ  ἀπὸ  αὐτὰ  τὰ  θέματα  μόνον  ὅ,τι  ἔχει  σχέση  μὲ  τὴν  πνευματικὴ 

ἀφύπνιση. 
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Θὰ κάνω προσευχὴ ἐσεῖς οἱ τρεῖς δόκιμες νὰ μὴ μεγαλώσετε, νὰ μείνετε ἔτσι, μὲ 

αὐτὰ  τὰ  μπλὲ  μαντήλια,  σ᾿  αὐτὸ  τὸ  ὕψος,  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  ἡλικία!  Ξέρετε  πῶς 

βοηθιοῦνται ἀθόρυβα οἱ ἄνθρωποι, ὅταν σᾶς βλέπουν; Γιατὶ σήμερα στὸν κόσμο δὲν 

βρίσκουν εὔκολα μιὰ σωστὴ κοπέλα. Οἱ περισσότερες εἶναι ἀγριεμένες, μὲ τὰ τσιγάρα 

στὸ χέρι, κάνουν κάτι μορφασμούς... Καὶ βλέπουν ἐδῶ νέες ἀφιερωμένες, νὰ ψέλνουν, 

νὰ χαίρωνται... Σοῦ λέει: «Τί γίνεται  ἐδῶ;  κάτι συμβαίνει. Νὰ ποῦμε ὅτι  εἶναι χαζές; 

δὲν  εἶναι.  Νὰ  ποῦμε  ὅτι  τοὺς  λείπει  κάτι;  δὲν  τοὺς  λείπει.  Φαίνεται,  κάτι  ἀνώτερο 

ὑπάρχει». Πράγματι, ξέρετε πόσο βοηθάει αὐτό; 

Ὅταν πηγαίνουν κοσμικοὶ σὲ ἕνα μοναστήρι καὶ βλέπουν σωστοὺς μοναχούς, 

τότε  καὶ  ἄπιστοι  νὰ  εἶναι,  ἂν  ἔχουν  καλὴ  διάθεση,  γίνονται  πιστοί.  Πολλοὶ  ἄθεοι 

ἐπιστήμονες  ποὺ  ἦρθαν  μόνο  γιὰ  μιὰ  ἐπίσκεψη  στὸ  Ἅγιον  Ὄρος,  ἄλλαξαν  ζωή. 

Προβληματίζονται μὲ τὴν καλὴ ἔννοια καὶ βοηθιοῦνται. Βλέπουν νέους ἀνθρώπους, 

χαρούμενους,  ποὺ  εἶχαν  ὅλες  τὶς  προϋποθέσεις  νὰ  ἀναδειχθοῦν  στὸν  κόσμο,  νὰ 

ἀφήνουν πλούτη, θέσεις κ.λπ., καὶ νὰ ζοῦν ἀσκητικά, μὲ προσευχὴ καὶ ἀγρυπνία, καὶ 

λένε: «Τί γίνεται; ἂν ὄντως ὑπάρχη Θεός, ἂν ὑπάρχη ἄλλη ζωή, ἂν ὑπάρχη κόλαση, 

ἐγὼ τί κάνω;». Ἔτσι φρενάρουν τὴν ἁμαρτωλὴ ζωή τους ἢ καὶ τὴν διορθώνουν. Ξέρω 

μιὰ  περίπτωση·  μιὰ  κοπέλα  εἴκοσι  χρονῶν  ἔκανε  ἀπόπειρα  αὐτοκτονίας,  ἔκοψε  τὶς 

φλέβες της, ἀλλὰ τὴν πρόλαβαν. Βρέθηκε μετὰ ἕνας μοναχός, τὴν πῆρε καὶ τὴν πῆγε 

σὲ  ἕνα  γυναικεῖο  μοναστήρι. Ἦταν  ἡ  καημένη  ἀγριεμένη. Ὅταν  ὅμως  εἶδε  ἐκεῖ  τὶς 

μοναχές, συνῆλθε. «Βλέπω ἄλλον κόσμο ἐδῶ, εἶπε. Μπορῶ νὰ μείνω;». 

Αὐτὸ  εἶναι  τὸ  ἀθόρυβο  κήρυγμα  τοῦ  μοναχοῦ.  Πολλοὶ  κηρύττουν,  λίγοι 

ἐμπνέουν  ἐμπιστοσύνη,  γιατὶ  ἡ  ζωή  τους  δὲν  ἀνταποκρίνεται  στὰ  λόγια  τους.  Ὁ 

μοναχὸς  δὲν  κάνει  κηρύγματα  δυνατὰ  νὰ  τὸν  ἀκούσουν  οἱ  ἄλλοι,  ἀλλὰ  κηρύττει 

σιωπηλὰ  μὲ  τὴν  ζωή  του  τὸν  Χριστὸ  καὶ  βοηθάει  μὲ  τὴν  προσευχή  του.  Ζῆ  τὸ 

Εὐαγγέλιο καὶ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τὸν προδίδει. Ἔτσι κηρύττεται τὸ Εὐαγγέλιο κατὰ τὸν 

θετικώτερο τρόπο, πράγμα ποὺ διψάει ὁ κόσμος, ἰδίως ὁ σημερινός. Καὶ ὅταν μιλάη ὁ 

μοναχός, δὲν λέει ἁπλῶς μιὰ σκέψη· λέει μιὰ ἐμπειρία. Ἀλλὰ καὶ μιὰ σκέψη νὰ πῆ, καὶ 

αὐτὴ εἶναι φωτισμένη. 

 – Γέροντα, μερικοὶ λένε ὅτι οἱ νέοι ἢ οἱ νέες πηγαίνουν στὸ μοναστήρι ἄλλοτε 

ἀπὸ ἀπογοήτευση καὶ ἄλλοτε ἐπειδὴ ἔχουν κάποια ἀναπηρία ἢ ἐπειδὴ εἶναι ἐλαφροὶ 

στὸ μυαλό. 

 – Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶχαν φαίνεται ἕνα ἢ δύο τέτοια περιστατικὰ κατὰ νοῦ καὶ 

ἀδικοῦν στὴν συνέχεια ἢ ἀπὸ κακότητα ἢ ἀπὸ ζήλεια τὸ 90% τῶν μοναχῶν. Ἐὰν ὅμως 

ἐξετάσουν τὰ πράγματα καὶ δοῦν ὅτι δὲν εἶναι  ἔτσι,  τότε λένε ὅτι  ἐδῶ ὑπάρχει κάτι 

ἀνώτερο, ὑπάρχει Θεός. 

Γι᾿ αὐτὸ ὁ μοναχὸς πρέπει νὰ εἶναι πάντοτε τὸ καλὸ παράδειγμα γιὰ τὸν κόσμο 

– «οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων»2. Ὁ σωστὸς μοναχὸς εἶναι 

τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Τί λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος; «Οἱ Ἄγγελοι εἶναι φῶς γιὰ 

τοὺς  μοναχοὺς  καὶ  οἱ  μοναχοὶ  εἶναι  φῶς  γιὰ  τοὺς  κοσμικούς»3.  Ὁ  μοναχός,  ὅταν 

διαφέρη  ἀπὸ  τοὺς  κοσμικούς,  τότε  βοηθάει  θετικά.  Γιατὶ  αὐτὸ  ποὺ  βοηθάει  τοὺς 

κοσμικοὺς ποὺ  ταλαιπωροῦνται γιὰ μάταια πράγματα εἶναι ἡ ἁγιότητα,  ἡ  ὁποία μὲ 

                                                 
2 Ματθ. 5, 16. 
3 Βλ. Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ, Λόγος ΚΣΤ´, παρ. κγ´, σ. 128. 
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τὴν ἁπλότητά της τοὺς διδάσκει νὰ συλλάβουν τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ 

τοὺς φύγη τὸ πλάκωμα ἀπὸ τὴν καρδιά. 

 

Ὁ μοναχὸς καὶ ἡ ἀναγέννηση τοῦ κόσμου 

 

Οἱ  μοναχοὶ  εἶναι  ὁ  τακτικὸς  στρατὸς  τοῦ Χριστοῦ,  γι᾿  αὐτὸ  δὲν πληρώνονται. 

Νά, βλέπεις πῶς πολλοὶ δὲν μποροῦν νὰ ξεχάσουν τὸ Ἅγιον Ὄρος! Ὅπου ἀλλοῦ νὰ 

πᾶνε,  θὰ  τοὺς  ζητήσουν χρήματα κ.λπ.,  ἐνῶ στὸ Ἅγιον Ὄρος θὰ βγάλουν μόνον  τὸ 

διαμονητήριο  καὶ  ἀπὸ  ἐκεῖ  καὶ  πέρα  μποροῦν  νὰ  πᾶνε  ὅπου  θέλουν,  χωρὶς  νὰ 

πληρώσουν. Θὰ φᾶνε δωρεάν, θὰ κοιμηθοῦν δωρεάν. Βρίσκουν κάτι ἄλλο, καὶ γι᾿ αὐτὸ 

βοηθιοῦνται. Ὅταν  ἤμουν  στὸ  Καλύβι  τοῦ  Τιμίου  Σταυροῦ4,  ἦρθε  κάποιος  ποὺ  εἶχε 

προβλήματα.  Συζητήσαμε  μιάμιση  ὥρα.  Μετὰ  ἔβγαλε  νὰ  μοῦ  δώση  ἕνα 

πεντακοσάρικο.  «Τί  εἶναι  αὐτό;»,  τοῦ  λέω.  «Γιὰ  μιὰ  ἁπλὴ  ἐπίσκεψη  στὸν  γιατρὸ 

πληρώνουμε τόσο, μοῦ λέει. Μὲ συγχωρῆς, μήπως εἶναι λίγα;».  

Μερικοὶ  μεγάλοι  τῆς  Ε.Ο.Κ.,  ὅταν  ἦρθαν  στὸ  Ἅγιον  Ὄρος  ὕστερα  ἀπὸ  τὴν 

τελευταία πυρκαγιά, γιὰ νὰ δοῦν τί χρειάζεται καὶ νὰ βοηθήσουν, πέρασαν καὶ ἀπὸ τὸ 

Καλύβι.  Πάνω  στὴν  συζήτηση  τοὺς  εἶπα:  «Ἐμεῖς  ἤρθαμε  ἐδῶ,  γιὰ  νὰ  δώσουμε·  δὲν 

ἤρθαμε,  γιὰ  νὰ  πάρουμε».  «Πρώτη  φορὰ  τὸ  ἀκούσαμε  αὐτό»,  μοῦ  εἶπαν  καὶ  τὸ 

σημείωσαν ἀμέσως5. Ἐμεῖς γίναμε μοναχοί,  γιὰ νὰ πάρουμε ὑλικά;  Γίναμε μοναχοί, 

γιὰ  νὰ  δίνουμε  πνευματικά,  χωρὶς  νὰ  παίρνουμε  ὑλικά.  Νὰ  εἴμαστε  ἀπαλλαγμένοι 

ἀπὸ  τὰ  βιοτικά,  γιὰ  νὰ μεριμνοῦμε  γιὰ  τὰ πνευματικά.  Βγήκαμε  στὸ  κλαρὶ  γιὰ  τὴν 

ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἐμεῖς ἀπὸ τὰ πάθη καὶ νὰ ἐλευθερώσουμε 

καὶ ἄλλους. 

Ὁ σκοπός μας εἶναι μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὸ παράδειγμά μας νὰ βοηθηθοῦν οἱ 

ἄνθρωποι, γιὰ νὰ ἀναγεννηθοῦν πνευματικά. Ὅταν φεύγη ἀπὸ τὸν κόσμο κανεὶς καὶ 

μπαίνη  στὸ  μοναστήρι,  γίνεται  Πατὴρ  ἢ  Μήτηρ,  δηλαδὴ  πνευματικὸς  Πατέρας  ἢ 

πνευματικὴ Μητέρα. Μιὰ κοπέλα, ὅταν γίνεται μοναχή, «νυμφεύεται»· γίνεται νύμφη 

Χριστοῦ,  μητέρα  πνευματική,  καὶ  βοηθάει  γιὰ  τὴν  πνευματικὴ  ἀναγέννηση  τῶν 

ἀνθρώπων. Μὲ τὴν προσευχὴ βοηθάει νὰ γίνουν λ.χ. σωστὲς οἰκογένειες. Ἀλλὰ ἐκτὸς 

ἀπὸ  τὴν  προσευχή,  ὑπάρχουν  καὶ  περιπτώσεις  ποὺ  πρέπει  νὰ  προσφέρη  στὸν 

ἄνθρωπο καὶ ἀνθρώπινη βοήθεια. Κάθε σωστὴ μοναχή, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προσευχὴ ποὺ 

κάνει γιὰ τὸν κόσμο, πολὺ βοηθάει μὲ τὸν τρόπο της, μὲ μιὰ σωστὴ ἀντιμετώπιση, μὲ 

δυὸ λόγια πνευματικὰ ποὺ θὰ πῆ ἐκεῖ στὸ ἀρχονταρίκι σὲ ἕναν προσκυνητή, γιὰ νὰ 

συλλάβη  τὸ  βαθύτερο  νόημα  τῆς  ζωῆς,  σὲ  μιὰ  μητέρα,  γιὰ  νὰ  τὴν  στηρίξη.  Τὸ  νὰ 

ζητάη ὅμως ἡ μοναχὴ ἐπικοινωνίες κ.λπ., εἶναι χαμένα πράγματα, γιατὶ οἱ προβολὲς 

οἱ  κοσμικὲς  ἔρχονται  σὲ  σύγκρουση  μὲ  τοὺς  πνευματικοὺς  νόμους  καὶ 

ταλαιπωρούμαστε. Ὅσο μπορεῖτε, νὰ κινῆσθε στὴν ἀφάνεια. Κάνω μιὰ σύγκριση καὶ 

πονῶ: Μερικοὶ μοναχοὶ ἐπιδιώκουν πανηγύρια, ἐπισκέψεις, φιλίες πνευματικές. Ἐγὼ 

ἀναγκάζομαι νὰ πάω κάπου γιὰ πνευματικὴ ἐργασία καὶ τὸ νιώθω σὰν μαρτύριο, τὸ 

βλέπω σπατάλη χρόνου. 

 – Γέροντα, ὅταν μιὰ μοναχὴ μεγάλη στὴν ἡλικία εἶναι ἀνώριμη πνευματικά, τί 

φταίει; 

                                                 
4 Ὁ Γέροντας ἔμεινε στὸ Καλύβι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τὰ χρόνια 1969‐1978. 
5 Εἰπώθηκαν τὸν Μάιο τοῦ 1991. 
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 – Δὲν παρακολουθεῖ τὸν ἑαυτό της καὶ δὲν κάνει τὴν πνευματικὴ ἐργασία ποὺ 

πρέπει. Τὸ κακὸ ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινάει. Ἂς ποῦμε ὅτι μιὰ δὲν τὴν καλοῦσε γιὰ μοναχὴ ὁ 

Χριστὸς καὶ ἔμενε στὸν κόσμο καὶ γινόταν μητέρα. Τότε δὲν θὰ εἶχε ἀπαιτήσεις αὐτὴ 

ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ οἱ ἄλλοι θὰ εἶχαν ἀπαιτήσεις ἀπὸ αὐτή. Θὰ ἔδινε πολλὰ καὶ 

θὰ  ἔπαιρνε  πολλὰ  μὲ  τὴν  θυσία  ποὺ  θὰ  ἔκανε.  Στὸ  μοναστήρι  πρέπει  νὰ  γίνη 

πνευματικὴ μητέρα· ἡ ἀποστολή της εἶναι ἀνώτερη καὶ ἀπὸ τῆς μητέρας. Ἀλλὰ τώρα 

τί  γίνεται; Ἔρχεται  στὸ  μοναστήρι  μικρὴ  καί,  ἂν  δὲν  κάνη  τὴν πνευματικὴ  ἐργασία 

ποὺ πρέπει, ἔχει τὸν λογισμὸ ὅτι εἶναι συνέχεια παιδί. Πρέπει ὅμως νὰ καταλάβη ὅτι 

δὲν εἶναι παιδί, γιὰ νὰ ἔχη τὸν λογισμό: «Ἔχουμε τὴν μάνα μας, ἔχουμε τὸ σπίτι μας, 

ἔχουμε  τὸ  ἀμέριμνο,  καὶ  δὲν  μὲ  νοιάζει».  Πρέπει  νὰ  δίνη,  νὰ  βοηθάη  γιὰ  τὴν 

ἀναγέννηση τὴν πνευματικὴ τὶς μικρότερες ἀδελφὲς μὲ τὴν συμπεριφορά της, ἢ τοὺς 

λαϊκοὺς  ποὺ  ἔρχονται  στὸ  μοναστήρι  ἐκεῖ  ποὺ  διακονεῖ  στὸ  ἀρχονταρίκι,  στὴν 

Ἐκκλησία  κ.λπ.,  νὰ  θυσιάζεται  σὲ  ὅλα,  καὶ  ἔτσι,  χωρὶς  νὰ  ζητάη,  θὰ  παίρνη.  Ἂν  ἡ 

μοναχὴ  δὲν  τοποθετηθῆ  ἔτσι,  πᾶνε  ὅλα  χαμένα.  Μένει  σὲ  μιὰ  ὑπανάπτυκτη 

κατάσταση  καὶ  θέλει  συνέχεια  νὰ  παίρνη  καὶ  ἀπὸ  μικρὲς  καὶ  ἀπὸ  μεγάλες,  χωρὶς 

ἐκείνη  νὰ  δίνη.  Καλλιεργεῖ  ἕνα  βλαμμένο  πνεῦμα  καὶ  δὲν  ὡριμάζει,  γιατὶ  δὲν 

προσφέρει τὸν ἑαυτό της στοὺς ἄλλους. 

Βλέπω σὲ μερικοὺς μοναχοὺς ἀκριβῶς τὴν κατάσταση ἑνὸς Βεδουΐνου ποὺ εἶχα 

γνωρίσει στὸ Σινᾶ. Ἦταν ἑξῆντα πέντε χρονῶν καὶ ἔλεγε: «Καὶ ἐγὼ δὲν ἔχω πατέρα· 

εἶμαι  ὀρφανός»!  Ἑξῆντα  πέντε  χρονῶν  ἔχουν  ἐγγονάκια.  Δυὸ  γενιὲς  καὶ  τρεῖς 

πέρασαν καὶ νὰ λέη «καὶ ἐγὼ δὲν ἔχω πατέρα», νὰ ἀναζητᾶ δηλαδὴ τὴν ἀγάπη τοῦ 

πατέρα! Καὶ ἐμεῖς οἱ καλόγεροι, ἂν δὲν προσέξουμε, παραμένουμε παιδιά· αὐτὸ εἶναι 

τὸ κακό. Ἂν ὅμως σκεφθῆ ἡ μοναχὴ ἢ ὁ μοναχὸς τί θὰ ἔκανε στὸν κόσμο σʹ αὐτὴν τὴν 

ἡλικία,  θὰ  πῆ:  «Τώρα  δὲν  πρέπει  νὰ  ζητῶ  ἀνθρώπινη  παρηγοριά·  ἐγὼ  πρέπει  νὰ 

θυσιασθῶ,  καὶ  ὄχι  νὰ  ἔχω  ἀπαιτήσεις».  Ἔρχονται  στὸ  μοναστήρι  οἱ  περισσότεροι 

μικροί,  βρίσκουν  πνευματικοὺς  γονεῖς  καὶ  μπορεῖ  νὰ  μείνουν  σὲ  μιὰ  παιδικὴ 

κατάσταση,  μὲ  παιδικὲς  ἀπαιτήσεις,  ἐνῶ,  ἂν  ἦταν  στὸν  κόσμο,  θὰ  γίνονταν  γονεῖς. 

Παραμένουν  δηλαδὴ  συνέχεια  παιδιὰ  ὄχι  μὲ  τὴν  καλὴ  ἔννοια  ἀλλὰ  μὲ  τὴν 

μωρουδίστικη. Καὶ βλέπεις, μπορεῖ νὰ γεράσουν ἀλλά, ἂν δὲν δουλέψουν τὸ μυαλό, 

μπορεῖ  νὰ  χαροῦν  μὲ  μιὰ  καραμέλλα  ἢ  μὲ  μιὰ  φανέλλα.  «Μοῦ  πῆρε  μαλλίνα  ὁ 

Γέροντας»,  ἔλεγε  ἕνα γεροντάκι  ἐκεῖ  στὸ Ἅγιον Ὄρος  καὶ  ἔδειχνε  τὴν φανέλλα ποὺ 

τοῦ ἔδωσε ὁ Γέροντάς του. Χαιρόταν σὰν τὸ παιδάκι ποὺ τοῦ πῆρε ἡ μάνα του σακκάκι 

μὲ σειρήτια! 

Νὰ  γίνουμε  παιδιὰ  στὴν  ἀκακία,  ὄχι  στὸ  μυαλό6.  Γιατὶ  ἀλλιῶς,  πῶς  θὰ  μπῆ 

στὴν ζωή μας ἡ παλληκαριά; Πῶς θὰ μπῆ ὁ ἀνδρισμός; Ἕνας μοναχός, γιὰ νὰ κάνη 

προκοπή,  πρέπει  νὰ  μαλακώση  αὐτὸ  τὸ  σκληρὸ  ποὺ  ἔχει,  νὰ  κάνη  δηλαδὴ  λίγο 

μητρικὴ τὴν καρδιά του. Καὶ μιὰ μοναχή, γιὰ νὰ κάνη προκοπή, πρέπει νὰ ἀποκτήση 

λίγο ἀνδρισμό. 

 

Ἡ πνευματικὴ συστολὴ ἀλλοιώνει τοὺς ἄλλους 

 

 –  Γέροντα,  μιὰ ψυχή,  ὅταν  ἔρχεται  στὸ μοναστήρι  καὶ  ἔχη ἀκόμη  τὸ  κοσμικὸ 

φρόνημα, ἕναν κοσμικὸ ἀέρα, πῶς θὰ τὸ ἀποβάλη αὐτό;  

                                                 
6 Βλ. Α´ Κορ. 14, 20. 
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 – Ὅταν μπαίνη στὸ μοναστήρι, πρέπει νὰ ξεχάση τὸν κόσμο καὶ μετὰ νὰ μὴν 

ξεχνάη ὅτι βρίσκεται σὲ μοναστήρι. Καλά, στὸ σπίτι της μπορεῖ νὰ μὴ βοηθήθηκε, νὰ 

μὴν  πῆρε  σωστὴ  ἀγωγή·  τώρα  θέλει  προσοχὴ  τί  ἀγωγὴ  θὰ  πάρη  ἐδῶ.  Μοναχικὴ 

ἀγωγή. Τὸ μοναστήρι εἶναι ἕνας ἱερὸς χῶρος. Ὁ κόσμος εἶναι ἄλλο. Ὅταν σκέφτεται 

κανεὶς ὅτι κινεῖται μέσα σὲ ἕναν ἱερὸ χῶρο, ἔρχεται μόνη της ἡ συστολή. Ἀλλά, ὅταν 

ξεχνιέται  καὶ  νομίζη  ὅτι  εἶναι  στὸν  κόσμο,  πῶς  θὰ  ἔρθη  ἡ  συστολή;  Νὰ  κινῆται 

φυσιολογικὰ  ἡ  μοναχή,  μὲ  ἁπλότητα,  μὲ  ταπείνωση,  ὄχι  νὰ  πάη  νὰ  κάνη  τὴν 

κακομοίρα. Αὐτὸ εἶναι ἀηδιαστικό, ἀποκρουστικό. 

Βλέπω σὲ μερικὲς δόκιμες ἀδελφὲς ποὺ περπατοῦν καμαρωτὲς–καμαρωτὲς ἕνα 

κοσμικὸ πράγμα. Σὰν νύμφες κοσμικὲς περπατοῦν, ὄχι σὰν νύμφες Χριστοῦ. Ἐνῶ σὲ 

ἄλλες ποὺ περπατοῦν μὲ μιὰ συστολή, βλέπω κάτι τὸ ἱερό. Πόσο διαφέρει τὸ ἕνα ἀπὸ 

τὸ ἄλλο! Ἀμέσως καταλαβαίνει κανεὶς τί εἶναι ὁ Μοναχισμός. Ἐὰν παρατηρήσετε τὰ 

στάχυα,  θὰ  δῆτε  ὅτι  ὅποιο  στέκεται  ψηλά,  ὄρθιο,  δὲν  ἔχει  τίποτε  μέσα.  Ἐνῶ  τὸ 

ψωμωμένο στάχυ γέρνει πρὸς τὰ κάτω. 

Ἕνας  μοναχὸς  μὲ  εὐλάβεια  ἀλλοιώνει  τοὺς  ἄλλους  ποὺ  τὸν  βλέπουν.  Νά, 

σήμερα  ἦρθε  ἕνας  ἱερομόναχος  ποὺ  τὸν  γνωρίζω  ἀπὸ  παλιά.  Παρόλο  ποὺ  εἶναι 

ἄσχημος, δηλαδὴ δὲν ἔχει ὀμορφιὰ ἐξωτερική, πάντα ὅταν κοινωνοῦσε, τὸν ἔβλεπα νὰ 

λάμπη. Ἀλλὰ  καὶ  ὅταν  δὲν  κοινωνοῦσε,  ἔβλεπα μιὰ  λάμψη,  μιὰ πνευματικὴ  λάμψη 

στὸ πρόσωπό  του. Ὅπως ἡ ἄσφαλτος,  ἐνῶ  εἶναι πίσσα,  ὅταν  τὴν βλέπη κανεὶς ἀπὸ 

μακριὰ τὸ καλοκαίρι, ἔχει πολλὲς φορὲς μιὰ γυαλάδα, ἔτσι καὶ ἐδῶ βλέπεις μιὰ λάμψη 

σὲ ἕναν ποὺ εἶναι ἄσχημος. (Δὲν εἶναι φυσικὰ τόσο κατάλληλο τὸ παράδειγμα, ἀλλὰ 

τί  νὰ  φέρη  κανεὶς  σὰν  παράδειγμα;).  Δηλαδὴ  ἐκείνη  ἡ  πνευματικὴ  κατάσταση  ποὺ 

ἔχει, τοῦ δίνει καὶ ἐξωτερικὰ μιὰ λάμψη. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὀμορφιὰ ἡ πνευματική, ἡ χάρις, 

ἡ θεία Χάρις. Καὶ ἄλλοι ἱερωμένοι ποὺ ἔχουν ὀμορφιὰ ἐξωτερική, ἀλλὰ ἔχουν κοσμικὸ 

πνεῦμα καὶ κινοῦνται μὲ ἕναν κοσμικὸ ἀέρα, πόσο ἀποκρουστικὸ εἶναι! Βλέπεις ἕναν 

ἄνθρωπο  τελείως  κοσμικό.  Δηλαδὴ  ἐκτὸς  ἀπὸ  τὴν  ἱερωσύνη,  νὰ  μὴ  βλέπης  τίποτε 

ἄλλο πνευματικό. Ὁ ἄνθρωπος  καθρεφτίζεται  στὸ πρόσωπο.  Εἶναι  αὐτὸ ποὺ  εἶπε  ὁ 

Χριστός: «Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. Ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον 

τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται»7. Ἂν ἔχη κανεὶς ἁπλότητα, ἔχη ταπείνωση, ὑπάρχει θεῖος 

φωτισμός, λαμποκοπάει. Νά, αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπιτύχη ὁ μοναχός. 

 –  Γέροντα,  ὁ Ἅγιος Νεῖλος  ὁ Καλαβρὸς λέει  ὅτι ἀπὸ  τὴν στιγμὴ ποὺ κάποιος 

γίνεται μοναχός, θὰ γίνη ἢ Ἄγγελος ἢ διάβολος8. Δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει κάτι ἐνδιάμεσο; 

 – Θέλει νὰ πῆ πὼς ὁ μοναχὸς πρέπει νὰ κάνη σωστὴ δουλειά. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὅταν 

ἕνας μεγαλόσχημος μοναχὸς πέση σὲ θανάσιμη ἁμαρτία,  ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ πέση 

ράβδος,  γιὰ  νὰ  ἐξιλεωθῆ.  Μερικὲς  φορὲς  νομίζουμε  ὅτι  θὰ  πάρουμε  τὴν  Χάρη  μὲ 

ἐξωτερικὰ  πράγματα,  μὲ  τεχνητό,  μὲ  μαγικὸ  τρόπο.  Ἀλλὰ  ἔτσι  οὔτε  ὁ  Θεὸς 

ἀναπαύεται  οὔτε  ὁ  ἴδιος  ὁ  ἄνθρωπος  ἀναπαύεται  ἐσωτερικὰ  οὔτε  καὶ  τοὺς  ἄλλους 

ἀναπαύει. Φτιάχνουν λ.χ. μερικοὶ μοναχοὶ σχήματα φαρδιὰ καὶ μακριὰ μέχρι κάτω, μὲ 

σταυροὺς κόκκινους, μὲ τριαντάφυλλα, μὲ κόκκινα κλαδιά, μὲ ἕνα σωρὸ γράμματα... 

Ἀνοίγουν  ἐν  τῷ  μεταξὺ  καὶ  τὸ  ράσο,  γιὰ  νὰ  φαίνωνται,  σὰν  τοὺς  Φαρισαίους  ποὺ 

                                                 
7 Ματθ. 6, 22. 
8  Βλ. Ὁ Ὅσιος Νεῖλος  ὁ  Καλαβρός,  ἔκδ.  Ἱεροῦ Μετοχίου  Εὐαγγελισμοῦ  τῆς Θεοτόκου, 

Ὁρμύλια 1991, σ. 252. 
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φάρδαιναν τὰ κράσπεδα9, γιὰ νὰ δείξουν ὅτι προσεύχονται πολύ! Καὶ ἔβλεπες παλιά, 

μόνον  ὅταν  περπατοῦσε  ὁ  μοναχὸς  φαινόταν  λίγο  τὸ  σχῆμα  κάτω  ἀπὸ  τὸ  ράσο. 

Πολλοὶ  μάλιστα  ἔβαζαν  ἕνα  μικρὸ  σχῆμα  ἀπὸ  μέσα,  γιὰ  νὰ  μὴ  φαίνεται  καθόλου. 

Τώρα  κούφια  πράγματα.  Ἔτσι  θὰ  πάρουν  Χάρη  ἀπὸ  τὸ  σχῆμα;  Τοὺς  σιχαίνεται  τὸ 

σχῆμα καὶ φεύγει ἡ Χάρις. Σκοπὸς εἶναι νὰ γίνη ἀπὸ μέσα ὁ μοναχὸς μεγαλόσχημος. 

Καὶ  ὅποιος  γίνεται  ἀπὸ  μέσα  μεγαλόσχημος,  τὸ  σχῆμα  τὸ  κρύβει.  Ἕνα  ἐξωτερικὸ 

πράγμα δὲν κάνει  τὴν ἀλλοίωση τὴν ἐσωτερική. Ἔτσι μετὰ μένει κανεὶς  ἐξωτερικὸς 

ἄνθρωπος, καὶ τελικὰ θὰ μᾶς πῆ ὁ Χριστός: «Οὐκ οἶδα ὑμᾶς»10. 

 

Ὁ σκοπὸς τῶν μονῶν εἶναι πνευματικὸς 

 

Ὁ  μοναχὸς  ἐνδιαφέρεται  γιὰ  τὴν  σωτηρία  τὴν  δική  του  καὶ  γιὰ  τὴν  σωτηρία 

ὅλων τῶν ζώντων καὶ ὅλων τῶν κεκοιμημένων. Γιὰ τὸν μοναχὸ ἡ πραγματική, ἡ θεϊκὴ 

ἀγάπη βρίσκεται μέσα στὸν πόνο γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του καὶ στὸν πόνο γιὰ 

τὴν σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου. Ἡ ἀφιερωμένη ψυχὴ τοῦ μοναχοῦ συντελεῖ νὰ σωθοῦν 

ὄχι  μόνον  οἱ  οἰκεῖοι  του,  ἀλλὰ  ἀκόμη  καὶ  οἱ  συγχωριανοί  του.  Γι᾿  αὐτὸ  ὑπῆρχε  μία 

καλὴ  παράδοση  στὴν  Μικρὰ  Ἀσία,  νὰ  ὑπάρχη  ἔστω  καὶ  ἕνας  μοναχὸς  ἀπὸ  κάθε 

συγγένεια,  γιὰ νὰ πρεσβεύη γιὰ ὅλους. Στὰ Φάρασα,  ὅταν γινόταν κανεὶς μοναχός, 

πανηγύριζε ὅλο τὸ χωριό. «Θὰ βοηθήση, ἔλεγαν, καὶ τὸ χωριὸ ἀκόμη». 

Ὁ μοναχὸς βέβαια δὲν λέει ποτὲ «νὰ σώσω τὸν κόσμο», ἀλλὰ προσεύχεται γιὰ 

τὴν σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου, παράλληλα μὲ τὴν δική του. Καὶ ὅταν ὁ Καλὸς Θεὸς 

ἀκούση  τὴν  προσευχή  του  καὶ  βοηθήση  τὸν  κόσμο,  πάλι  ὁ  μοναχὸς  δὲν  λέει  «ἐγὼ 

ἔσωσα τὸν κόσμο», ἀλλὰ «ὁ Θεὸς ἔσωσε τὸν κόσμο». Ὁ μοναχὸς πρέπει νὰ φθάση σὲ 

τέτοια κατάσταση ποὺ νὰ πῆ: «Θεέ μου, μὴ μὲ κοιτᾶς, μὴ μὲ ἐλεῆς ἐμένα, ἀλλὰ τὸν 

κόσμο». Ὄχι γιατὶ δὲν ἔχει ἀνάγκη ὁ ἴδιος τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ γιατὶ ἔχει πολλὴ 

ἀγάπη γιὰ τὸν κόσμο. 

 –  Γέροντα,  μέχρι ποιό σημεῖο πρέπει  ἕνας μοναχὸς  νὰ ἀφήνη  τὸν  ἑαυτό  του, 

γιὰ νὰ βοηθήση τὸν κόσμο; 

 – Μέχρι ἐκεῖ ποὺ βλέπει ὅτι βοηθιοῦνται οἱ ἄνθρωποι. Ἂν ἀφήσω τὸν ἑαυτό μου 

τελείως  στὰ  χέρια  τῶν  κοσμικῶν,  θὰ  γίνω  καὶ  ἐγὼ  κοσμικός.  Ὅταν  ἕνας  μοναχός, 

δῆθεν  γιὰ  νὰ  βοηθήση  τοὺς  κοσμικούς,  κάνη  πράγματα  ποὺ  δὲν  ταιριάζουν  στὸν 

Μοναχισμό,  τότε δὲν βοηθιοῦνται οἱ κοσμικοί. Ἕνας καλόγερος μπορεῖ π.χ. νὰ κάνη 

ἄριστα  τὸν  ταξιτζῆ.  Δὲν  θὰ  παίρνη  χρήματα,  θὰ  λέη  καὶ  πνευματικὰ  στὸν  κόσμο, 

ἀλλὰ  αὐτὸ  δὲν  εἶναι  μοναχικό.  Βρίσκεις  μερικὲς φορὲς  μοναχοὺς  νὰ  ἔχουν  κοσμικὸ 

πνεῦμα καὶ κοσμικοὺς νὰ ἔχουν μοναχικὸ πνεῦμα. Γι᾿ αὐτὸ ὁ Χριστὸς στὴν ἄλλη ζωὴ 

θὰ πῆ: «Βγάλε τὸ σχῆμα ἐσὺ καὶ πάρ᾿ το ἐσύ...». Ὁ κοσμικός, ὅταν ἐπιθυμήση τὴν ζωὴ 

τοῦ μοναχοῦ, ἁγιάζεται· ἐνῶ ὁ μοναχός, ὅταν ἐπιθυμήση τὴν κοσμικὴ ζωή, κολάζεται. 

 – Καταλαβαίνει κανεὶς ἂν δὲν ἔχη σωστὴ τοποθέτηση; 

 – Καὶ νὰ μὴν καταλαβαίνη, ἂν εἶναι κάτι λανθασμένο, δὲν θὰ ἔχη τὴν πλήρη 

εἰρήνη,  τὴν ἀνάπαυση μέσα  του.  Σὲ  ὅ,τι  δὲν  ταιριάζει  στὸν Μοναχισμό,  δὲν  θὰ  βρῆ 

ἀνάπαυση καὶ ἡ ψυχή του. Καὶ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν νιώθει ἀνάπαυση ἡ ψυχή του, 

πρέπει νὰ ψάξη νὰ βρῆ τί φταίει. 

                                                 
9 Βλ. Ματθ. 23, 5. 
10 Ματθ. 25, 12. 
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Πῆγε ἕνας γνωστός μου σὲ ἕνα μοναστήρι καὶ μετὰ  μοῦ εἶπε: «Ἐκεῖ βιοτεχνία 

εἶναι· ἡ δὲ ἡγουμένη καλὴ εἶναι, γιὰ νὰ πάη στὸ Μοναστηράκι11, στὴν Ἀθήνα, καὶ νὰ 

πουλάη κουμπιά· γι᾿ αὐτὴν τὴν δουλειὰ εἶναι ὅ,τι πρέπει!». Δηλαδὴ τὸ μοναστήρι εἶναι 

βιοτεχνία· μετὰ γίνεται μονάδα, μετὰ σοῦπερ‐μάρκετ καὶ μετὰ Μάκρο! Οἱ καημένοι οἱ 

κοσμικοὶ θέλουν ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς μοναχοὺς κάτι τὸ ἀνώτερο καί, γιὰ νὰ πετύχουμε τὸ 

ἀνώτερο, πρέπει νὰ ἀποφύγουμε κάθε ἀνθρώπινη παρηγοριά. 

Ὁ σκοπὸς τῶν μονῶν εἶναι πνευματικὸς καὶ δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχη τὸ κοσμικὸ 

στοιχεῖο  ἀλλὰ  τὸ  οὐράνιο,  γιὰ  νὰ  πλημμυρίζουν  οἱ  ψυχὲς  ἀπὸ  παραδεισένιες 

γλυκύτητες.  Στὰ  κοσμικὰ  δὲν  μποροῦμε  νὰ  συναγωνισθοῦμε  τοὺς  κοσμικούς,  διότι, 

ὅσο νἆναι, οἱ κοσμικοὶ ἔχουν περισσότερα μέσα. Ἕνα μοναστήρι, ὅταν ζῆ πνευματικά, 

ξέρετε πῶς προβληματίζει  τὸν κόσμο; Ὅταν ὑπάρχη  εὐλάβεια, φόβος Θεοῦ,  καὶ  δὲν 

ὑπάρχη  οὔτε  κοσμικὴ  λογικὴ  οὔτε  ἐμπορικὸ  πνεῦμα,  αὐτὸ  εἶναι  ποὺ  συγκινεῖ  τοὺς 

λαϊκούς.  Ἀλλὰ  δυστυχῶς  τὸ  ἐμπορικὸ  πνεῦμα  μπαίνει  σιγὰ‐σιγὰ  στὸ  μεδούλι  τοῦ 

Μοναχισμοῦ. Εἶχε ἔρθει ἕνας καλόγερος στὸ Καλύβι καὶ ἔπλεκα κομποσχοίνι. «Ἐσύ, 

μοῦ λέει, τὰ κομποσχοίνια τὰ δίνεις εὐλογία. Ἐγὼ αὐτὸ τὸ τριαντατριάρι κομποσχοίνι 

μπορῶ νὰ τὸ πουλήσω καὶ πεντακόσιες δραχμές. Καὶ δὲν τὸ φτιάχνω ὅπως ἐσύ. Ἐγὼ 

μόλις  τελειώσω τοὺς κόμπους,  τὸ κόβω καὶ  τὸ ράβω λίγο,  γιὰ νὰ μὴ χάσω τὸ νῆμα. 

Χρησιμοποιῶ  καὶ  τὴν  κλωστὴ ποὺ  κόβω  ἀπὸ  τὸν  σταυρό,  τὴν  ἑνώνω,  δὲν  βάζω  καὶ 

χάνδρες καὶ κερδίζω πιὸ πολλά». «Βρέ, δὲν ντρέπεσαι, τοῦ λέω. Δὲν καταλαβαίνεις ὅτι 

ἔχεις  ἐμπορικὸ  πνεῦμα;  Ἀπὸ  τὸ  1950  εἶμαι  καλόγερος  καὶ  πρώτη  φορὰ  εἶδα  τέτοια 

ἀντιμετώπιση!».  

 –  Γέροντα,  λίγοι  ἄνθρωποι  ὑπάρχουν  ποὺ  εἶναι  ὥριμοι  πνευματικά,  γιὰ  νὰ 

μποροῦν νὰ βοηθήσουν τὸν κόσμο! 

 –   Ναί, δυστυχῶς λίγοι ὑπάρχουν! Τί νὰ κάνη καὶ ὁ κόσμος μετά; Ξέρεις πόσο 

παρακαλῶ νὰ παρουσιάση ὁ Θεὸς ἀνθρώπους σωστούς, ποὺ νὰ μποροῦν νὰ βοηθοῦν 

τὸν  κόσμο;  Οἱ  καημένοι  οἱ  ἄνθρωποι  ἀρκεῖ  λίγο  νὰ  τοὺς  πονᾶς  καὶ  νὰ  μὴν  τοὺς 

ἐκμεταλλεύεσαι· τίποτε ἄλλο δὲν θέλουν. Στὸν κόσμο βρίσκονται σὲ συνεχῆ πόλεμο 

καὶ  νιώθουν  ἀνασφάλεια.  Ὅταν  πηγαίνουν  σὲ  ἕνα  μοναστήρι  ποὺ  ζῆ  σωστά, 

βοηθιοῦνται,  γιατὶ  νιώθουν  ἀσφάλεια  καὶ  αὐτὸ  τοὺς  δίνει  κουράγιο,  γιὰ  νὰ 

συνεχίσουν τὸν ἀγώνα τους. 

Αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν τόσο ἀνάγκη ἀπὸ ὑλικὴ τροφή, 

ὅσο  ἀπὸ  πνευματική.    Δὲν  ἔχει  ἀνάγκη  δηλαδὴ  ὁ  κόσμος  ἀπὸ  ψωμὶ  –  ἂν  καὶ  αὐτὸ 

δυστυχῶς  σὲ  λίγο  δὲν  θὰ  ὑπάρχη  δυνατότητα  νὰ  τὸ  προσφέρουν  –  ἀλλὰ  ἀπὸ 

πνευματικὴ βοήθεια. Νὰ κοιτάξουμε νὰ βοηθήσουμε μὲ τὴν προσευχὴ  ὅλο τὸν κόσμο. 

Νὰ βοηθήσουμε μιὰ οἰκογένεια λ.χ. νὰ μὴ διαλυθῆ, μιὰ μάνα νὰ μεγαλώση σωστὰ τὰ 

καημένα τὰ παιδιά της. Νὰ συγκρατήσουμε λίγο αὐτοὺς ποὺ ἔχουν εὐλάβεια. 

 

Κατάσταση πνευματική, ὀχυρὸ πνευματικὸ 

 

Σήμερα εἶναι καιρὸς νὰ ἑτοιμασθοῦν οἱ ψυχές, γιατί, ἂν συμβῆ κάτι, δὲν ξέρω τί 

θὰ γίνη. Εἴθε νὰ μὴν ἐπιτρέψη ὁ Θεὸς νὰ ἔρθουν δύσκολες μέρες, ἀλλὰ ἂν ἔρθουν, μὲ 

ἕναν  μικρὸ  σεισμό,  μὲ  ἕνα  τράνταγμα,  θὰ  σωριάσουν  ὁλόκληρες  ἀδελφότητες, 

                                                 
11 Συνοικία τῶν Ἀθηνῶν. 
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ὁλόκληρα  μοναστήρια,  γιατὶ  ὁ  καθένας  θὰ  πάη  νὰ  σώση  τὸν  ἑαυτό  του  καὶ  θὰ 

τραβήξη τὴν πορεία του. 

Χρειάζεται πολλὴ προσοχή,  γιὰ  νὰ μὴ μᾶς  ἐγκαταλείψη  ὁ Θεός. Οἱ ψυχὲς  νὰ 

ἔχουν κάτι πνευματικό. Αὐτὸ σᾶς τιμάει. Θὰ γίνη μεγάλο τράνταγμα. Τόσα σᾶς λέω, 

τόσο  σκληρὰ  ἔχω  μιλήσει!  Ἐμένα  κάτι  νὰ  μοῦ  ἔλεγαν,  θὰ  προβληματιζόμουν,  θὰ 

σκεφτόμουν γιατί μοῦ τὸ εἶπαν, τί ἤθελαν. Γιὰ νὰ μὴν πῶ βράδυα, ἕνα βράδυ δὲν θὰ 

κοιμόμουν.  Ἂν  δὲν  ἔβλεπα  τὰ  δύσκολα  χρόνια  ποὺ  ἔρχονται,  δὲν  θὰ  ἀνησυχοῦσα 

τόσο.  Ἀλλὰ  αὐτὸ  ποὺ  βλέπω  εἶναι  ὅτι  ἀργότερα  θὰ  δυσκολευθῆτε  πολύ.  Δὲν  μὲ 

καταλαβαίνετε. Τότε θὰ μὲ καταλάβετε. 

 – Ἂν βρεθῆ, Γέροντα, μόνος του κανεὶς σὲ δύσκολα χρόνια, τί θὰ κάνη; 

 – Ἄρχισε τώρα νὰ κάνης πρῶτα ὑπακοή, νὰ ἀποκτήσης διάκριση, καὶ τότε θὰ 

δοῦμε.  Γι᾿  αὐτὸ  εἴπαμε νὰ κόψουμε  τὰ κουσούρια πρῶτα. Ἂν  ἔχη κανεὶς  κουσούρια, 

δὲν  θὰ  τὰ  βγάλη  πέρα.  Ἂν  τώρα  γκρινιάζη  γιὰ  ὅλα  καὶ  νομίζη  ὅτι  αὐτὸς  εἶναι 

λεβεντόπαιδο  καὶ  ὅλοι  οἱ  ἄλλοι  εἶναι  χάλια,  τότε...  Κοιτάξτε  νὰ  διορθωθῆτε,  γιὰ  νὰ 

δικαιοῦσθε  τὴν  θεία  βοήθεια.  Νὰ  στηριχθῆτε  ἀκόμη  περισσότερο  στὸν  Θεό.  Θὰ 

ἔχουμε πιὸ δύσκολα χρόνια. Ἀκόμη εἶναι ἄγουρα τά... φροῦτα·  δὲν ὡρίμασαν. Ὅταν 

ἐσεῖς θὰ εἶστε ὥριμες πνευματικά, ξέρετε τί θὰ εἶστε; Ὀχυρό. Ὄχι μόνο γιὰ ἐδῶ, ἀλλὰ 

θὰ μπορῆτε νὰ βοηθᾶτε καὶ πιὸ πέρα. Γιατί, διαφορετικά, θὰ ἔχετε καὶ ἐσεῖς ἀνάγκη 

ἀπὸ ἀνθρώπινη βοήθεια καὶ προστασία. Καὶ ξέρετε τί κακὸ εἶναι ἕνα μοναστήρι, μὲ 

ἕνα σωρὸ ἀδελφές, νὰ ἔχη ἀνάγκη ἀπὸ λαϊκούς; 

Σήμερα  ὁ  μοναχὸς  πρέπει  νὰ  ζήση  πνευματικά,  γιὰ  νὰ  εἶναι  ἕτοιμος  νὰ 

ξεπεράση μιὰ δυσκολία. Νὰ ἑτοιμασθῆ, γιὰ νὰ μὴν τὸν στενοχωρήση ἡ στέρηση, γιατὶ 

μετὰ μπορεῖ νὰ φθάση στὴν ἄρνηση. Θὰ ἔρθη ἐποχὴ ποὺ θὰ ξεραθοῦν τὰ ποτάμια, 

ὅλοι θὰ διψάσουν, ὅλοι θὰ ὑποφέρουν. Γιὰ μᾶς τοὺς μοναχοὺς δὲν εἶναι τόσο φοβερό· 

ἐμεῖς καὶ νὰ διψάσουμε, πρέπει νὰ διψάσουμε, γιατὶ ἐμεῖς ξεκινήσαμε γιὰ κακουχία. 

«Ὅ,τι  δὲν  ἔκανα  ἑκουσίως  ὡς  καλόγερος,  θὰ  πῶ,  τὸ  κάνω  τώρα  ἀκουσίως,  γιὰ  νὰ 

καταλάβω τί θὰ πῆ καλόγερος. Σ᾿ εὐχαριστῶ, Θεέ μου». Ἀλλὰ ὁ καημένος ὁ κόσμος! 

Ὅταν φθάνουν οἱ ἄνθρωποι στὸ σημεῖο νὰ ἐφευρίσκουν βόμβες ποὺ νὰ σκοτώνωνται 

οἱ  ἄνθρωποι  καὶ  νὰ μὴν  καταστρέφωνται  τὰ  κτίρια,  τί  νὰ πῶ; Ὅταν  εἶπε  ὁ Χριστὸς 

«μιὰ ψυχὴ ἀξίζει ὅσο ὁ κόσμος ὅλος»12, καὶ αὐτοὶ ἔχουν τὰ κτίρια πιὸ πολὺ ἀπὸ ὅλο 

τὸν κόσμο, αὐτὸ εἶναι φοβερό! 

 – Γέροντα, νιώθω ἀγωνία, φόβο, γιὰ ὅ,τι μᾶς περιμένει. 

 – Αὐτὸς ὁ φόβος μᾶς βοηθάει νὰ γαντζωθοῦμε στὸν Χριστό. Ὄχι ὅτι πρέπει νὰ 

χαίρεται κανεὶς γι᾿ αὐτὴν τὴν κατάσταση ποὺ περιμένουμε, ἀλλὰ νὰ χαίρεται, γιατὶ 

θὰ  ἀγωνισθῆ  γιὰ  τὸν  Χριστό.  Δηλαδὴ  δὲν  θὰ περάσουμε  μιὰ  κατοχὴ  ἑνὸς  Χίτλερ  ἢ 

ἑνὸς Μουσολίνι, ἀλλὰ θὰ δώσουμε ἐξετάσεις γιὰ τὸν Χριστό. Δὲν εἶναι ὅτι θὰ ἔχουμε 

ἐμεῖς  πολυβόλα,  ἀτομικὲς  βόμβες  ἀνώτερες,  καὶ  θὰ  νικήσουμε.  Τώρα  ὁ  ἀγώνας  θὰ 

εἶναι πνευματικός. Θὰ παλέψουμε μὲ τὸν ἴδιο τὸν διάβολο. Ὁ διάβολος ὅμως δὲν ἔχει 

καμμιὰ ἐξουσία, ἂν δὲν τοῦ δώσουμε ἐμεῖς ἐξουσία. Τί νὰ φοβηθοῦμε; Ἂν ἦταν Χίτλερ 

ἢ Μουσολίνι,  ἦταν ἄλλο. Νὰ μὴν  ὑπάρχη φόβος. Νὰ  χαιρώμαστε ποὺ  ἡ μάχη  εἶναι 

πνευματική. 

                                                 
12 Βλ. Ματθ. 16, 26. 
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Ἐὰν  ζῆτε  μοναχικά,  πατερικά,  καὶ  προσέχετε,  θὰ  δικαιοῦσθε  τὴν  θεία 

ἐπέμβαση σὲ κάθε ἐπίθεση τοῦ ἐχθροῦ. Ἂν ὑπάρχουν ἄνθρωποι προσευχῆς, ταπεινοί, 

ποὺ ἔχουν πόνο καὶ ἀγάπη, εἶναι κεφάλαια πνευματικά, εἶναι «βάσεις» πνευματικές. 

Δυὸ‐τρεῖς  ψυχὲς  νὰ  ὑπάρχουν  σὲ  ἕνα  μοναστήρι  ποὺ  νὰ  σκέφτωνται  τὸν  πόνο  τῶν 

ἄλλων καὶ νὰ προσεύχωνται, εἶναι πνευματικὸ ὀχυρό. Καθηλώνουν τὰ πάντα. 

 

Προσευχή, ὀρθὴ ζωή, παράδειγμα 

 

 –  Γέροντα,  ποιά  εἶναι  ἡ  σωστὴ  θέση  ποὺ  πρέπει  νὰ  πάρη  ὁ  μοναχὸς  στὴν 

σημερινὴ δύσκολη κατάσταση; 

 – Κατ᾿ ἀρχάς, προσευχή, ὀρθὴ ζωή, παράδειγμα, καὶ ὅταν χρειασθῆ καὶ ὅπου 

χρειασθῆ, νὰ μιλήση. 

 – Δηλαδή, πρέπει ὁ μοναχὸς νὰ μιλήση, ὅταν δοθῆ ἀφορμή; 

 – Μά, φυσικά! Ἂν δὲν μιλήση ὁ μοναχός, ποιός θὰ μιλήση; Ὁ μοναχὸς δὲν ἔχει 

τί νὰ φοβηθῆ. Οἱ ἄλλοι φοβοῦνται, μήπως τοὺς πετάξουν ἀπὸ τὶς θέσεις τους. Ἐμεῖς οἱ 

ἀφιερωμένοι στὸν Θεό, ἂν δὲν τραβήξουμε μπροστά, ποιός θὰ τραβήξη; 

Ὁ λογισμὸς μοῦ λέει πὼς δὲν θὰ ἀφήση ὁ Θεός· δὲν θὰ ἀφήση! Θὰ ξεκαθαρίση 

αὐτὴ  ἡ  κατάσταση.  Τώρα  εἶναι  σὰν  νὰ  ὑπάρχη  ἕνα  μεγάλο  δίχτυ  ποὺ  ἔχει  κλείσει 

μέσα  τὰ  ψάρια  καὶ  εἶναι  σάπιο.  Πάει  μιὰ  ἀπὸ  ἐδῶ‐μιὰ  ἀπὸ  ἐκεῖ  καὶ  θὰ  σπάση  στὸ 

τέλος.  Καὶ  δὲν  θὰ  σπάση,  γιατὶ  τὰ  ψάρια  εἶναι  μεγάλα,  ἀλλὰ  γιατὶ  ἔχει  σαπίσει  τὸ 

δίχτυ. 

 – Γέροντα, τὰ ψάρια εἶναι οἱ Χριστιανοί; 

 – Ναί, οἱ Χριστιανοί, καὶ οἱ ἄλλοι εἶναι τὰ χέλια,  τὰ φίδια. Ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς θὰ 

δώσουμε  λόγο  στὸν  Θεὸ  γιʹ  αὐτὴν  τὴν  κατάσταση.  Ἐγὼ  τώρα  τὰ  λέω  ἔξω  ἀπὸ  τὰ 

δόντια· δὲν κρατιέμαι ἄλλο! 

 – Δηλαδή, Γέροντα, τί πρέπει νὰ κάνουμε; 

 – Πρῶτα νὰ κάνουμε δουλειὰ στὸν ἑαυτό μας. Γιατὶ ὡς μοναχὸς σκοπὸ ἔχω νὰ 

διαλύσω  τὸ  ἀνθρώπινο  δικό  μου  πνεῦμα,  νὰ  φτιάξω  πρῶτα  τὸν  ἑαυτό  μου,  γιὰ  νὰ 

γίνω  ἄνθρωπος  πνευματικός,  γιατὶ  ἀλλιῶς  δὲν  ἔχει  νόημα  ἡ  ζωή  μου  ὡς  μοναχοῦ. 

Ὕστερα νὰ μιλήσουμε μὲ τρόπο, ὅταν χρειάζεται, καὶ ὁ Θεὸς θὰ βοηθήση νὰ φέρουμε 

θετικὰ ἀποτελέσματα. 

 – Γέροντα, μερικοὶ ὅμως λένε καλύτερα σιωπὴ καὶ προσευχή. 

 –  Δὲν  μπορεῖς  νὰ  ἀδιαφορήσης,  ὅταν  ὅλα  καίγωνται  γύρω  σου.  Πρέπει  νὰ 

σβήσης τὴν φωτιά. Ὁ πόνος δὲν σ᾿ ἀφήνει νὰ σιωπήσης. Βέβαια, τὸ κυριώτερο εἶναι νὰ 

προσπαθῆ  κανεὶς  νὰ  ζῆ  πνευματικά,  ὅσο  μπορεῖ.  Καὶ  ἂν  χρειασθῆ  νὰ πάρη  σὲ  ἕνα 

σοβαρὸ ζήτημα κάποια θέση, θὰ πάρη τὴν θέση ποὺ θὰ ἐπιτρέψη ὁ Θεός. 

Νὰ  ζῆτε  ταπεινά,  ἁπλά,  πνευματικά,  ὥστε  σὲ  μιὰ  δύσκολη  στιγμὴ  νὰ  μὴν 

ἀναγκασθῆτε  νὰ  κάνετε  συμβιβασμούς.  Ὕστερα  νὰ  κοιτάξετε  νὰ  ἔρχωνται  γιὰ 

μοναχὲς  νέες  ποὺ  νὰ  ἔχουν  προϋποθέσεις  γιὰ  τὸν Μοναχισμό,  γιὰ  νὰ  μποροῦν  νὰ 

γίνουν  σωστὲς  μοναχές.  Ὅταν  γίνη  κανεὶς  καλὸς  μοναχός,  ξέρει  μετὰ  μέχρι  ποῦ 

χρειάζεται  νὰ ἀσχοληθῆ μὲ  ἕνα θέμα·  τί πρέπει  νὰ  κάνη καὶ  τί  δὲν πρέπει,  πῶς  νὰ 

ἐνεργήση. Ἂν δὲν γίνη σωστὸς μοναχός, ὅλα στραβὰ πᾶνε. Τὸ καταλάβατε; Ἂν γίνετε 

σωστὲς μοναχές, θὰ ἐνεργῆτε μὲ σύνεση. Ἂν δὲν γίνετε σωστὲς μοναχές, ἂν μιὰ τὴν 

στείλης κάπου, θὰ πρέπη νὰ τῆς πῆς «νὰ πῆς αὐτὸ μέχρι ἐκεῖ, ἐκεῖνο μέχρι ἐκεῖ», γιατὶ 
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ἀλλιῶς μπορεῖ νὰ πῆ ἀνοησίες. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι κατάσταση ὑπανάπτυκτη. Ποῦ νὰ τὰ 

βγάλης πέρα μετά; 

Γι᾿ αὐτὸ ὅσες ἔχουν προϋποθέσεις γιὰ τὸν Μοναχισμό, νὰ δουλευτοῦν, γιὰ νὰ 

γίνουν σωστὲς μοναχὲς καὶ νὰ ξέρουν μέχρι ποῦ πρέπει νὰ ποῦν, τί πρέπει νὰ ποῦν· 

νὰ ξέρουν τί πρέπει νὰ κάνουν σὲ μιὰ δύσκολη στιγμή. Καὶ θὰ κινοῦνται μέσα στὴν 

ὑπακοή, γιατὶ θὰ συμφωνῆ τὸ δικό τους πνεῦμα μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Γερόντισσας. Σὲ μιὰ 

ἀνάγκη,  ἕνα  νεῦμα  νὰ  τὶς  κάνη  ἡ  Γερόντισσα,  θὰ  καταλαβαίνουν,  γιατὶ  θὰ 

ἐργάζωνται  στὴν  ἴδια  συχνότητα.  Ἀλλιῶς  δὲν  γίνεται  χωριό.  Ἂν  δὲν  μάθετε  νὰ 

κινῆσθε  ἔτσι,  μπορεῖ  νὰ μπῆ  καὶ  κάποιος ἄλλος  στὴν  ἴδια  συχνότητα,  νὰ  λέη ἄλλα 

πράγματα, νὰ μὴν τὸ καταλάβετε καὶ νὰ κάνη μεγάλο κακό. 

 

Κινδυνεύει ὁ Μοναχισμὸς 

 

Ὁ κόσμος σήμερα καίγεται καὶ ὁ Μοναχισμὸς ἀποδυναμώνεται, ξεφτάει, χάνει 

τὴν ἀξία του. Ἂν φύγη τὸ πνευματικὸ ἀπὸ τὸν Μοναχισμό, δὲν μένει τίποτε μετά. Στὸ 

Ἅγιον Ὄρος  κάποιος προσκυνητὴς  εἶπε  σὲ  ἕναν  καλόγερο: «Καλά,  ἐδῶ  δὲν  ὑπάρχει 

ἀσκητικὸ  πνεῦμα;».  «Τώρα,  τοῦ  εἶπε  ἐκεῖνος,  εἶναι  νέα  ἐποχή·  πᾶνε  αὐτὰ  τὰ 

πράγματα»!  Θὰ  πῆ  κανεὶς  ὅτι  βρέθηκε  ἕνας  παλαβός. Μπορεῖ  νὰ  ὑπάρχουν  ἀκόμη 

πέντε‐δέκα παλαβοί· ἀλλά, ἂν λένε τέτοιες ἀνοησίες, νὰ τοὺς κλείσουν στὸν Πύργο! 

Δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ λένε τέτοιες κουβέντες, ποὺ βρίζουν τὸν Μοναχισμὸ στὴν 

ἐποχή μας καὶ νὰ σκανδαλίζουν τὸν κόσμο. Ἀφορμὴ ζητάει ὁ ἄλλος. 

Θὰ  δῆτε,  σιγὰ‐σιγὰ  σὲ  μερικὰ  μοναστήρια  θὰ  καταργήσουν  τὶς  πατερικὲς 

ἀναγνώσεις,  γιὰ  νὰ  μὴν  ἐλέγχωνται.  Θὰ  διαβάζουν  βιβλία  κοινωνικά,  γιατὶ  δῆθεν 

αὐτὰ  στὴν  ἐποχή  μας  βοηθοῦν.  Ἐκεῖ  πᾶμε!  Καὶ  ἔρχονται  οἱ  καημένοι  οἱ  λαϊκοὶ  στὰ 

μοναστήρια, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν... Ὅπως ὁ εὐλαβὴς στὸν κόσμο περιφρονεῖται, ἔτσι καὶ 

ὁ καλὸς μοναχὸς σὲ λίγο θὰ περιφρονῆται.  Γιατί, ἀλλοίμονο, ἂν δὲν προσέξουμε τὸ 

κοσμικὸ πνεῦμα, σὲ λίγο καιρό, ἂν κάποιος νέος πηγαίνη στὸ μοναστήρι καὶ θέλη νὰ 

ζήση σωστὰ μοναχικά, θὰ τοῦ λένε οἱ ἄλλοι: «Τί δουλειὰ ἔχεις ἐσὺ ἐδῶ;». Οἱ ἄνθρωποι, 

ὅταν βλέπουν μοναχοὺς νὰ μὴ διαφέρουν ἀπὸ τοὺς κοσμικούς, ἀπογοητεύονται ἀπὸ 

τὸν  Μοναχισμό.  Πολλοὶ  ἔρχονται  καὶ  μοῦ  λένε  πόσο  σκανδαλίζονται  ἀπὸ  μερικὰ 

μοναστήρια, καὶ πῶς νὰ διορθώνω λογισμοὺς τώρα; 

Μπῆκε στὸν Μοναχισμὸ πολὺ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα καὶ δὲν σταματάει τὸ κακό. 

Οἱ  μοναχοὶ  πρέπει  νὰ  σταθοῦν  ὡς  μοναχοί,  ὄχι  ὡς  κοσμικοί.  Ἔχουμε  χάσει  τὴν 

ἁπλότητα ποὺ εἶχαν οἱ παλιὲς γενιές. Τώρα οἱ νέοι μοναχοὶ κινοῦνται μὲ μιὰ λογικὴ 

ἀνθρώπινη  καὶ  μὲ  μιὰ  κοσμικὴ  εὐγένεια·  κοιτοῦν  πῶς  νὰ  μὴ  χάσουν  τὴν  ὑπόληψή 

τους κ.λπ. Πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ἔβλεπες στὰ Κοινόβια μιὰ κατάσταση Λαυσαϊκοῦ13. 

Ἄλλοι  πήγαιναν  στὰ  μοναστήρια  ἀπὸ  θεῖο  ζῆλο,  ἄλλοι  ἀπὸ  μετάνοια.  Καὶ  ἦταν 

διάφορες περιπτώσεις. Ἄλλου πέθαινε ἡ γυναίκα καὶ ἐκεῖνος πήγαινε στὸ μοναστήρι. 

Ἄλλος  χρόνια  ζοῦσε  μιὰ  κοσμικὴ  ζωὴ  καὶ  ὕστερα  μετανοοῦσε  καὶ  πήγαινε  στὸ 

μοναστήρι. Ἔβρισκες καὶ δαιμονισμένους στὰ μοναστήρια, ποὺ κατέφευγαν ἐκεῖ καὶ 

                                                 
13  Λαυσαϊκὸ  ἢ  Λαυσαϊκὴ  ἱστορία:  Βιογραφίες  Ἁγίων  ἀσκητῶν  τῆς  Αἰγύπτου  καὶ  τῆς 

Παλαιστίνης. Τὸ ἔργο συντάχθηκε πιθανὸν κατὰ τὰ μέσα τοῦ 5ου αἰώνα ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο 

Ἑλενοπόλεως  τῆς  Βιθυνίας Παλλάδιο  καὶ  ἀφιερώθηκε ἀπὸ αὐτὸν  στὸν  Βυζαντινὸ Πατρίκιο 

Λαῦσο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο πῆρε καὶ τὸ ὄνομα. 
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θεραπεύονταν  μὲ  τὶς  προσευχὲς  τῶν  Πατέρων  καὶ  ἔμεναν  ὕστερα  καὶ  γίνονταν 

μοναχοί. Ἂν ἔπειτα ἔκαναν καμμιὰ ἀταξία, δαιμονίζονταν πάλι, καὶ ἔτσι ὑπῆρχαν καὶ 

δαιμονισμένοι  στὰ  μοναστήρια. Ἔβρισκες  καὶ  πλανεμένους  καὶ  διὰ  Χριστὸν  σαλοὺς 

καὶ  μοναχοὺς  μὲ  διορατικὸ  χάρισμα  καὶ  μὲ  ἰαματικὰ  χαρίσματα.  Μεγάλη  ποικιλία! 

Σήμερα  οὔτε  μὲ  διορατικὸ  χάρισμα  βρίσκεις  οὔτε  μὲ  ἰαματικὰ  χαρίσματα  οὔτε 

δαιμονισμένους  οὔτε  διὰ  Χριστὸν  σαλούς.  Ἐμεῖς  ἔχουμε  τὴν  ἄλλη  σαλάδα,  τὴν 

σαλάδα  τοῦ  κόσμου.  Γίναμε  ἐγκέφαλοι,  γι᾿  αὐτὸ  καὶ  παλαβώσαμε.  Μπῆκε  πολλὴ 

κοσμικὴ λογικὴ καὶ αὐτὴ ἡ πολλὴ λογικὴ κατέστρεψε τὰ πάντα. Καὶ τὸ κακὸ εἶναι ποὺ 

δὲν τὸ καταλαβαίνουμε. 

Σὲ μερικὰ μοναστήρια σήμερα ἔχουν γεμίσει εὐκολίες‐εὐκολίες καὶ κάνουν τὴν 

ζωή τους δύσκολη. Πράγματα ποὺ δὲν χρειάζεται νὰ ψειρίσουν, τὰ ψειρίζουν. Ἐκεῖνο 

ποὺ εἶναι πνευματικὸ καὶ μὲ τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἀσχοληθοῦν, τὸ ἀφήνουν. Ἂν οἱ νέοι 

ποὺ  ἔρχονται  στὰ  μοναστήρια  μπαίνουν  ἀπὸ  τὸ  κοσμικὸ  ἄγχος  σὲ  ἕνα  ὑπηρεσιακὸ 

πνεῦμα,  δὲν  θὰ  ἀναπαυθοῦν.  Μετὰ  θὰ  θέλουν  νὰ  κάνουν  τουρισμὸ  πνευματικό, 

ἐκδρομές,  γιὰ  νὰ  ξεσκάσουν.  «Θέλω  τὴν  ἄδειά  μου»,  θὰ  σοῦ  λέη  ὁ  ἄλλος  –  ἐνῶ  ὁ 

μοναχὸς πρέπει νὰ ξεκολλάη μὲ πόνο ἀπὸ τὸ κελλί του. 

Εἶμαι  ἀγανακτισμένος  ἀπὸ  πολλὲς  μεριές,  γι᾿  αὐτὸ  ξεσπάω.  Πονάω,  γιατὶ 

παλιὰ  οἱ  μοναχοὶ  οὔτε  πνευματικὰ  βιβλία  εἶχαν  καὶ  οἱ  καημένοι  εἶχαν  ἄγνοια  ἀπὸ 

Μοναχισμό, καὶ ὅμως ἔκαναν προκοπή. Τὸ 30% ἦταν γεννημένοι γιὰ μοναχοί· οἱ ἄλλοι 

ποὺ  πήγαιναν  στὰ  μοναστήρια  δὲν  ἦταν  καλλιεργημένοι·  ἦταν  ἀπὸ  πεντακόσιες 

καρυδιὲς καρύδια, καὶ ὅμως ἔκαναν προκοπή. Πήγαινε στὸ μοναστήρι ὁ ἄλλος καὶ δὲν 

ἤξερε  τίποτε  ἀπὸ  πνευματικά.  Μπορεῖ  νὰ  καθόταν  ἕναν‐δυὸ  μῆνες,  καὶ  οὔτε  ὁ 

ἡγούμενος ἤξερε ποιός  εἶναι. Μετά,  ὅταν  ἔλεγε ὅτι θέλει  νὰ γίνη μοναχός, πήγαινε 

στὸν  Πνευματικό,  ἐξομολογεῖτο,  καὶ  ἔμενε  στὸ  μοναστήρι.  Καὶ  δὲν  ἤξερε  κανεὶς  τί 

ἄνθρωπος  ἦταν,  ποιά  πατρίδα  εἶχε  κ.λπ.  Καὶ  αὐτός,  παρ᾿  ὅλα  τὰ  προβλήματα  ποὺ 

εἶχε,  προχωροῦσε  καὶ  προόδευε.  Καὶ  μερικοὶ  οὔτε  γράμματα  ἤξεραν.  Ἄκουγαν  τὴν 

ἀνάγνωση  στὴν  Τράπεζα,  τὸ  Συναξάρι  στὴν  Ἐκκλησία  καὶ  τίποτε  ἄλλο.  Καὶ  στὴν 

Τράπεζα  καμμιὰ  φορὰ  δὲν  καταλάβαιναν  οὔτε  τὴν  ἀνάγνωση.  Οὔτε  καὶ  ἀπὸ  τὰ 

ψαλτικὰ  καταλάβαιναν·  ἔλεγαν  καμμιὰ  εὐχὴ  στὴν  Ἀκολουθία,  ἀλλὰ  εἶχαν  καλοὺς 

λογισμούς. Καὶ ὅμως ἐκεῖνοι ἔφθαναν σὲ μέτρα, σὲ πνευματικὴ κατάσταση, ἐνῶ τώρα 

μὲ Κατηχητικά, μὲ πνευματικὰ βιβλία, μὲ τόσες προϋποθέσεις νὰ χαραμίζεται τέτοιο 

ὑλικό!...  Δηλαδὴ  οἱ  ἀκαλλιέργητοι  νὰ  ἔχουν  τέτοια  πνευματικὴ  καλλιέργεια  καὶ  οἱ 

καλλιεργημένοι  νὰ  μὴν  ἔχουν  τίποτε!  Νὰ  εἶναι  ἕνα  καλλιεργημένο  χωράφι,  κατὰ 

κάποιον τρόπο,  καὶ νὰ μὴ βγάζη οὔτε τὸν σπόρο ποὺ τοῦ σπέρνουν! Δὲν εἶναι βαρὺ 

αὐτό; Πῶς τὸ βλέπετε; 

Πάντως,  ἂν  δὲν  προσέξουμε,  δὲν  θὰ  σταθῆ  ὁ Μοναχισμός·  θὰ  τιναχθῆ  στὸν 

ἀέρα. Βέβαια τὸ μέλλον ἀνήκει στὸν Χριστὸ καὶ στὰ χέρια τῆς Καλῆς Νοικοκυρᾶς, τῆς 

Παναγίας, ἡ ὁποία θὰ πάρη τὴν σκούπα καὶ θὰ σαρώση καὶ θὰ νοικοκυρέψη πάλι τὰ 

μοναστήρια της. Πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι ὅλα θὰ χαθοῦν καὶ θὰ παρουσιασθοῦμε 

μπροστὰ  στὸν  Θεὸ  χρεωμένοι,  ἂν  δὲν  ζήσουμε  σωστὰ  μοναχικά.  Ξεκινήσαμε  νὰ 

γίνουμε  καλόγεροι,  γιὰ  τὴν  σωτηρία  τῆς  ψυχῆς  μας  καὶ  γιὰ  νὰ  βοηθήσουμε  τὴν 

κοινωνία μὲ τὴν προσευχή. Γιʹ αὐτὸ μὴν ξεχνᾶτε τί ὑποσχεθήκατε στὸν Χριστό, ὅπως 

μὴν ξεχνᾶτε καὶ τί  τραβοῦν οἱ ἄνθρωποι στὸν κόσμο, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν αὐτὴν τὴν 

εὔνοια νὰ κληθοῦν στὸ Ἀγγελικὸ Τάγμα. 
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Νὰ ἀφήσουμε κληρονομιὰ 

 

 – Γέροντα, πολλοὶ στηρίζουν τὶς ἐλπίδες τους στὰ μοναστήρια. Νιώθω βαρειὰ 

αὐτὴν τὴν εὐθύνη. 

 – Ναί,  τὸ μόνο ποὺ μένει τώρα – ὅπως λένε πολλοὶ –    εἶναι νὰ βγοῦν μερικοὶ 

Ἅγιοι  σὰν  τὸν  Ἅγιο  Κοσμᾶ  τὸν  Αἰτωλό,  νὰ  σκορπίσουν  σὲ  διάφορα  μέρη  καὶ  νὰ 

κηρύξουν, νὰ διαφωτίσουν τὸν κόσμο. Τὰ μοναστήρια εἶναι τὰ πνευματικὰ κέντρα. Ἂν 

δὲν  ἦταν  τὰ  μοναστήρια  νὰ  βοηθήσουν  τότε  μὲ  τὴν  Ἐπανάσταση  τοῦ  ᾿21,  πῶς 

μποροῦσε νὰ γίνη ἡ Ἐπανάσταση; Καὶ στὴν Κατοχὴ πάλι τὰ μοναστήρια κράτησαν. 

Γι᾿  αὐτὸ  καὶ  οἱ  συμμορίτες  τὰ  κατέστρεψαν.  Τὰ  περισσότερα  μοναστήρια  δὲν  τὰ 

ἔκαψαν οἱ Γερμανοί· οἱ συμμορίτες τὰ κατέστρεψαν. Ἔλεγαν οἱ Γερμανοί: «Ἂν βροῦμε 

πυρομαχικὰ  σὲ  μοναστήρι,  θὰ  τὸ  κάψουμε».  Οἱ  συμμορίτες,  γιὰ  νὰ  φανοῦν  αὐτοὶ 

καλοὶ καὶ νὰ δώσουν τὴν ἐντύπωση ὅτι οἱ Γερμανοὶ τὰ ἔκαψαν, πήγαιναν καὶ ἄφηναν 

στὰ μοναστήρια μερικὲς παλιὲς δεσμίδες, κανένα σπασμένο ντουφέκι. Εἰδοποιοῦσαν 

ἐν τῷ μεταξὺ κάτω οἱ ἴδιοι ὅτι ἐπάνω στὸ μοναστήρι μένουν συμμορίτες, καὶ πήγαιναν 

οἱ Γερμανοὶ στὸ μοναστήρι. Ἔβρισκαν πράγματι πολεμοφόδια καὶ ἔβαζαν φωτιὰ στὸ 

μοναστήρι.  Καὶ  τελικὰ  οἱ  συμμορίτες  πολλὰ  μοναστήρια  ἔτσι  τὰ  ἔκαψαν,  γιατὶ 

φοβοῦνταν τὰ μοναστήρια. «Καὶ ἄθεο νὰ εἶναι τὸ καθεστώς, ἔλεγαν, ἂν ὑπάρχουν τὰ 

μοναστήρια, πάλι δὲν θὰ κάνουμε τίποτε, ὁπότε ἂς τὰ κάψουμε». Καὶ τὰ ἔκαιγαν μὲ 

αὐτὸν τὸν τρόπο. 

Σήμερα  μαγιὰ  ἀπὸ  τὰ  μοναστήρια  θὰ  πᾶνε  νὰ  πάρουν.  Ἀλλά,  ἂν  καὶ  τὰ 

μοναστήρια εἶναι τραλαλά, τί θὰ πάρουν; Δὲν θὰ βροῦν προζύμι. Νὰ κοιτάξουμε νὰ 

κρατηθῆ  λίγη  μαγιὰ  γιὰ  τὰ  δύσκολα  χρόνια.  Τώρα  ἔρχονται  στὰ  μοναστήρια  γιὰ 

βοήθεια  αὐτοὶ  ποὺ  πᾶνε  στοὺς  μάγους  κ.λπ.  Ἀργότερα  θὰ  ἔχουμε  ἀνθρώπους 

κουρασμένους ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Καὶ νὰ τοὺς στέλνης νὰ πιοῦν ἢ νὰ ἁμαρτήσουν, δὲν 

θὰ πηγαίνουν. 

Ὁ  Θεὸς  σ᾿  αὐτὰ  τὰ  δύσκολα  χρόνια  καλεῖ  στὸν  Μοναχισμὸ  ἀνθρώπους  μὲ 

ἀτομικὲς  προσκλήσεις.  Αὐτὴ  ἡ  γενιὰ  ξεκινάει  γιὰ  τὸν Μοναχισμὸ  μὲ  τὶς  καλύτερες 

προϋποθέσεις, ξεκινάει μὲ ἰδανικά, καὶ ὁ διάβολος ὅλο αὐτὸ τὸ ὑλικὸ τὸ ἀχρηστεύει. 

Ἡ ἄλλη γενιὰ δὲν θὰ εἶναι ἔτσι. Θὰ ἔρχωνται στὰ μοναστήρια καὶ πολλοὶ ποὺ δὲν θὰ 

εἶναι  κατάλληλοι  γιὰ  τὸν  Μοναχισμό.  Θὰ  εἶναι  σὲ  τέτοια  κατάσταση,  ποὺ  θὰ 

ἀναγκάζωνται  νὰ  γίνουν  μοναχοί.  Θὰ  εἶναι  κουρασμένοι  καὶ  πληγωμένοι  ἀπὸ  τὸν 

κόσμο.  Ἀνδρόγυνα  θὰ  χωρίζουν,  εἴτε  μὲ  τὴν  εὐλογία  εἴτε  χωρὶς  τὴν  εὐλογία  τῆς 

Ἐκκλησίας, καὶ θὰ πηγαίνουν στὰ μοναστήρια. Νέοι ποὺ βαρέθηκαν τὴν κοσμικὴ ζωὴ 

θὰ πηγαίνουν στὰ μοναστήρια, ἄλλοι γιὰ νὰ σώσουν τὴν ψυχή τους καὶ ἄλλοι γιὰ νὰ 

βροῦν  λίγη  ἠρεμία.  Ἄλλοι  ποὺ  θέλουν  νὰ  παντρευτοῦν,  ἀλλὰ  θὰ  φοβοῦνται  μὲ  τί 

ἄνθρωπο θὰ μπλέξουν, θὰ γίνωνται μοναχοί. Δηλαδὴ στὰ ἑπόμενα χρόνια μπορεῖ νὰ 

ἔρχωνται  καὶ ψυχοπαθεῖς  ἢ ἄλλοι ποὺ θὰ  διστάζουν  νὰ  δημιουργήσουν  οἰκογένεια. 

«Τί θὰ βρῶ; τί θὰ κάνω; θὰ σκέφτωνται. Καλύτερα νὰ πάω νὰ γίνω μοναχός». Θὰ τὸν 

παίρνουν δηλαδὴ μερικοὶ σὰν χουζούρι τὸν Μοναχισμὸ – τί προκοπὴ θὰ κάνουν, ἄλλο 

θέμα.  Δὲν  θὰ  ἔρχωνται  μετανοιωμένοι  ἄνθρωποι.  Θὰ  εἶναι  οἱ  ἄνθρωποι  σὲ  τέτοια 

κατάσταση, ποὺ θὰ ἀναγκάζωνται νὰ γίνουν μοναχοί. Δὲν θὰ εἶναι ἁγνὰ τὰ ἐλατήριά 

τους.  Αὐτὸς  εἶναι  ὁ  κίνδυνος.  Ὅταν  ἕνας  ξεκινάη  γιὰ  τὸν  Μοναχισμό,  εἶναι 
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διαφορετικά. Αὐτοὶ θὰ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ πολλὴ βοήθεια, γιατὶ ὁ διάβολος, ἐπειδὴ θὰ 

ἔχουν  γευθῆ  τὶς  χαρὲς  τοῦ  κόσμου,  θὰ  τοὺς  πολεμήση  σκληρά·  ἐνῶ  ἐμᾶς  δὲν  μᾶς 

πολεμάει τόσο. Ἐμᾶς κοιτάζει νὰ μᾶς ἐμποδίση ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἐργασία καὶ νὰ 

μᾶς ρίξη στὴν ἀκηδία, ὥστε νὰ μὴ βροῦν πνευματικὴ ζύμη οἱ ἑπόμενοι. 

Θέλω νὰ πῶ μὲ ὅλα αὐτὰ ὅτι ἐμεῖς πρέπει νὰ κάνουμε τώρα προκοπή, γιὰ νὰ 

μπορέσουμε νὰ βοηθήσουμε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους. Νὰ τοὺς ἀφήσουμε κληρονομιὰ 

πατερική. Πνευματικὲς χαρὲς ἔχουμε· οὐράνιες δὲν ἔχουμε. Κάνουμε μιὰ χειροθεσία, 

μιὰ  ἀγρυπνία,  ψάλλουμε  καὶ  τὸ  «Δοῦλοι  Κύριον...»,  κουνᾶμε  καὶ  τὸν  πολυέλαιο  καὶ 

χαιρόμαστε. Ἀλλὰ αὐτὲς δὲν εἶναι οὐράνιες χαρές· εἶναι χαρὲς σαρκικὲς τῆς καρδιᾶς, 

μὲ  τὴν  καλὴ  ἔννοια.  Ἡ  οὐράνια  χαρὰ  εἶναι  κάτι  τὸ  ἀνώτερο,  ποὺ  δὲν  ἐκφράζεται. 

Ὅταν  ἀρχίση  κανεὶς  νὰ  γεύεται  λιγάκι  τὰ  οὐράνια,  σκιρτάει  ἡ  καρδιά,  παλαβώνει. 

Πρέπει νὰ ζήσουμε οὐράνιες χαρές, γιὰ νὰ τὶς μεταδώσουμε στὶς ἑπόμενες γενιές. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς 

 

Νὰ ἑτοιμασθοῦμε γιὰ τὴν ἄλλη ζωὴ 

 

Γέροντα, ἕνας νέος ἐξαφανίσθηκε, ἀφοῦ ἄφησε σημείωμα στοὺς γονεῖς του ὅτι 

θὰ αὐτοκτονήση, γιατὶ δὲν εἶναι ὄμορφος καὶ ὅτι γι᾿ αὐτὸ φταῖνε ἐκεῖνοι. 

 –  Δὲν  ἔχουν  συλλάβει  τὸ  βαθύτερο  νόημα  τῆς  ζωῆς  οἱ  ἄνθρωποι.  Δὲν 

πιστεύουν στὴν ἄλλη ζωή. Ὅλο τὸ βάσανο ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινάει. «Εἶμαι ἀδικημένος, σοῦ 

λέει· οἱ ἄλλοι χαίρονται,  ἐγὼ δὲν χαίρομαι». Δὲν εἶναι εὐχαριστημένοι μὲ ὅ,τι ἔχουν, 

μπαίνει καὶ ὁ ἐγωισμός, καὶ βασανίζονται. Ὁ Θεὸς ὅλο τὸν κόσμο τὸν ἀγαπάει. Στὸν 

κάθε ἄνθρωπο ἔδωσε αὐτὰ ποὺ τὸν ὠφελοῦν, εἴτε τὸ μπόι εἴτε τὴν λεβεντιὰ εἴτε τὴν 

ὀμορφιὰ  κ.λπ.,  ὅ,τι  θὰ  τὸν  βοηθήση,  ἂν  τὸ  ἀξιοποιήση,  νὰ  σωθῆ.  Ἀλλὰ  ὁ  κόσμος 

βασανίζεται. «Γιατί ἐγὼ νὰ εἶμαι ἔτσι, ἐνῶ ἐκεῖνος ἔτσι;». Μὰ ἐσὺ ἔχεις αὐτά, ἐκεῖνος 

ἔχει ἄλλα. Ἕνας διὰ Χριστὸν σαλὸς Ρουμάνος ποὺ ἀσκητεύει στὸ Ἅγιον Ὄρος εἶπε σὲ 

κάποιον  ποὺ  εἶχε  τέτοιους  λογισμούς:  «Ἕνας  βάτραχος  εἶδε  τὸ  βουβάλι  καὶ  εἶπε: 

ʺΘέλω  νὰ  γίνω  καὶ  ἐγὼ  βουβάλιʺ.  Φούσκωσε,  φούσκωσε  ὁ  βάτραχος,  καὶ  τελικὰ 

ἔσκασε. Ὁ Θεὸς αὐτὸν τὸν ἔκανε βάτραχο, ἐκεῖνο βουβάλι. Πῆγε ὁ βάτραχος νὰ γίνη 

βουβάλι καὶ ἔσκασε!». Ὁ καθένας νὰ χαίρεται, ὅπως ὁ Δημιουργὸς τὸν ἔφτιαξε. 

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βοηθηθῆ νὰ πιστέψη στὸν Θεὸ καὶ στὴν μέλλουσα ζωή, τὴν 

αἰώνια,  –  συλλάβη  δηλαδὴ  τὸ  βαθύτερο  νόημα  τῆς  ζωῆς  –  καὶ  μετανοήση,  ἀλλάξη 

ζωή, ἔρχεται ἀμέσως ἡ θεία παρηγοριὰ μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία τὸν ἀλλοιώνει, 

διώχνοντας  καὶ  ὅλα  τὰ  κληρονομικά  του  ἐλαττώματα.  Πολλοὶ  ἄνθρωποι  ποὺ 

μετανόησαν, ἀγωνίσθηκαν μὲ φιλότιμο ταπεινά, χαριτώθηκαν, ἔγιναν καὶ Ἅγιοι, καὶ 

τοὺς  προσκυνᾶμε  τώρα  μὲ  εὐλάβεια  καὶ  ζητᾶμε  καὶ  τὶς  πρεσβεῖες  τους,  ἐνῶ 

προηγουμένως εἶχαν πολλὰ πάθη καὶ κληρονομικά. Ὁ Ὅσιος Μωυσῆς ὁ Αἰθίοψ λ.χ., 

ἐνῶ  ἦταν  ὁ πιὸ  αἱμοβόρος  ληστής,  μὲ  κληρονομικὴ  κακία,  μόλις  πίστεψε  στὸν Θεό, 

μετανόησε, ἀσκήθηκε, ἔφυγαν ὅλα τὰ πάθη, τὸν ἐπισκέφθηκε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, καὶ 

ἀξιώθηκε νὰ λάβη καὶ τὸ προφητικὸ χάρισμα. Πέρασε στὴν εὐαισθησία ἀκόμη καὶ τὸν 

Μέγα  Ἀρσένιο388,  ὁ  ὁποῖος  ἦταν  ἀπὸ  τὴν  μεγαλύτερη  ἀρχοντικὴ  οἰκογένεια  τῆς 

Ρώμης, μὲ κληρονομικὲς ἀρετὲς καὶ μὲ μεγάλη ἐπιστημονικὴ μόρφωση. 

                                                

 – Γέροντα, δηλαδὴ ποιό εἶναι ἀκριβῶς τὸ νόημα αὐτῆς τῆς ζωῆς; 

 –  Ποιό  εἶναι;  Νὰ  ἑτοιμασθοῦμε  γιὰ  τὴν  Πατρίδα  μας,  τὸν  Οὐρανό,  τὸν 

Παράδεισο. Τὸ πᾶν εἶναι νὰ συλλάβη ὁ ἄνθρωπος αὐτὸ τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς, 

ποὺ  εἶναι  ἡ  σωτηρία  τῆς  ψυχῆς.  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  πιστεύη  στὸν  Θεὸ  καὶ  στὴν 

μέλλουσα  ζωή,  τότε  καταλαβαίνει  ὅτι  αὐτὴ  ἡ  ζωὴ  εἶναι  μάταιη  καὶ  ἑτοιμάζει  τὸ 

διαβατήριό του γιὰ τὴν ἄλλη ζωή. Ξεχνοῦμε ὅτι ὅλοι θὰ φύγουμε. Δὲν θὰ βγάλουμε 

ρίζες ἐδῶ. Αὐτὴ ἡ ζωὴ δὲν εἶναι γιὰ νὰ καλοπεράσουμε. Εἶναι νὰ δίνουμε ἐξετάσεις, 

γιὰ  νὰ  περάσουμε  στὴν  ἄλλη  ζωή.  Γιʹ  αὐτὸ  ὁ  σκοπός  μας  πρέπει  νὰ  εἶναι  νὰ 

 
388 Ὁ Ἀββᾶς Ἀρσένιος ὁ Μέγας (354‐447) καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη. Ἦταν μέγας κατὰ 

τὴν σοφία καὶ  τὴν ἀρετή. Ὀνομαζόταν «πατὴρ Βασιλέων»,  γιατὶ ὁ αὐτοκράτορας Θεοδόσιος 

τοῦ ἀνέθεσε τὴν μόρφωση τῶν δύο παιδιῶν του. Τὸ 394 μετὰ ἀπὸ θεία πληροφορία ἀναχωρεῖ 

γιὰ τὴν ἔρημο τῆς Αἰγύπτου. Ἂν καὶ εἶχε ζήσει στὰ ἀνάκτορα, διακρίθηκε ὡς μοναχὸς γιὰ τὴν 

μεγάλη αὐστηρότητα καὶ τὴν σκληραγωγία του. 
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ἑτοιμασθοῦμε, ὥστε νὰ φύγουμε μὲ ἀναπαυμένη συνείδηση, ὅταν μᾶς καλέση ὁ Θεός, 

καὶ  νὰ  πετάξουμε  κοντά  Του.  Ὅταν  ὁ  Χριστὸς  εὐλόγησε  τοὺς  πέντε  ἄρτους  καὶ 

χόρτασε τόσες χιλιάδες ἀνθρώπους, ὁ κόσμος ἕνα κι ἕνα εἶπε: «Εἶναι ὅ,τι πρέπει γιὰ 

βασιλιάς!».  Ἔφαγαν  τοὺς  πέντε  ἄρτους  καὶ  τὰ  δυὸ  ψάρια  καὶ  ἐνθουσιάσθηκαν.  Ὁ 

Χριστὸς  ὅμως  τοὺς  εἶπε  νὰ  μὴν  ἐνδιαφέρωνται  γι᾿  αὐτὴν  τὴν  τροφή,  γιατὶ  δὲν  θὰ 

μείνουμε ἐδῶ389. Σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωὴ δοκιμάζεται ὁ καθένας, ἂν ἀνταποκρίνεται σὲ ὅσα 

ζητάει ὁ Θεός. 

 – Γέροντα, τί πρέπει νὰ ἔχη κανεὶς πάντα στὸν νοῦ του, γιὰ νὰ κάνη τὸ θέλημα 

τοῦ Θεοῦ; 

 – Νὰ ἔχη τὸν νοῦ του στὸν Θεό. Νὰ σκέφτεται γιατί ἤρθαμε σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή. 

Ἐδῶ  δὲν  ἤρθαμε  γιὰ  νὰ  κάνουμε  τὰ  πάντα  καὶ  νὰ  βολευτοῦμε.  Ἤρθαμε  γιὰ  νὰ 

ἑτοιμασθοῦμε γιὰ τὴν ἄλλη ζωή. Ὁ νοῦς μας λοιπὸν πρέπει νὰ εἶναι διαρκῶς ἐκεῖ καὶ 

σὲ ὅ,τι θὰ μᾶς βοηθήση νὰ πᾶμε ἐκεῖ. Μὲ τὴν φιλότιμη ἀντιμετώπιση, μὲ τὸν ταπεινὸ 

καὶ  φιλότιμο  ἀγώνα  καταλαβαίνει  κανεὶς  τὸ  νόημα  τῆς  πνευματικῆς  ζωῆς.  Ἡ 

πνευματικὴ  ζωὴ  εἶναι  λεβεντιά,  γλέντι  πνευματικό.  Ξέρετε  τί  θὰ  πῆ  γλέντι!  Νὰ 

πιάσετε  τὸ  βαθύτερο  νόημα  τοῦ  Μοναχισμοῦ,  τὴν  πνευματικὴ  ἀρχοντιά,  τὴν 

εὐαισθησία τὴν πατερική. Τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς – ὄχι τοῦ Μοναχισμοῦ ἀλλὰ 

τῆς ζωῆς – ἔχουν ὑποχρέωση ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ τὸ συλλάβουν. Ἂν τὸ ἔκαναν αὐτό, 

δὲν θὰ εἶχαν καθόλου μικροπρέπειες, γκρίνιες κ.λπ. Ἀφοῦ ὑπάρχει θεία ἀνταπόδοση, 

νὰ κοιτάξουμε πῶς θὰ βγάλουμε κανένα φράγκο γιὰ ᾿κεῖ, καὶ ὄχι πῶς θὰ ἔχουμε ἐδῶ 

τὴν ἀξιοπρέπειά μας καὶ πῶς θὰ ἀπολαμβάνουμε ἀνθρώπινες τιμές.  

Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  τοποθετῆ  τὸν  ἑαυτό  του  στὴν  πραγματικὴ  ζωή,  ὅλα  τὰ 

χαίρεται. Χαίρεται ποὺ ζῆ, χαίρεται ποὺ θὰ πεθάνη. Ὄχι γιατὶ βαρέθηκε τὴν ζωή του, 

ἀλλὰ χαίρεται ποὺ θὰ πεθάνη καὶ θὰ πάη κοντὰ στὸν Χριστό. 

 – Χαίρεται, Γέροντα, γιατὶ δὲν ἀντιδρᾶ σ᾿ αὐτὸ ποὺ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει; 

 – Χαίρεται, γιατὶ βλέπει ὅτι αὐτὴ ἡ ζωὴ εἶναι πρόσκαιρη,  ἐνῶ ἡ ἄλλη αἰώνια. 

Δὲν  βαρέθηκε  τὴν  ζωή,  ἀλλὰ  σκέφτεται  «τί  θὰ  κάνουμε,  δὲν  θὰ  φύγουμε;»  καὶ 

ἑτοιμάζεται γιὰ ᾿κεῖ, γιατὶ καταλαβαίνει ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ προορισμός του, τὸ νόημα 

τῆς ζωῆς. 

Νά,  οἱ  κοινωνικοὶ  λειτουργοὶ  ἔχουν  καλωσύνη,  οἱ  καημένες,  τρέχουν, 

σκοτώνονται  γιὰ  τοὺς  ἄλλους.  Σπουδάζουν  ψυχολογία,  ἀλλὰ  μὲ  τὸν  τρόπο  ποὺ 

πηγαίνουν  νὰ  βοηθήσουν,  σὲ  κάποιες  περιπτώσεις  σταματοῦν.  Πάει  λ.χ.  μία  νὰ 

παρηγορήση ἕναν ποὺ ἔχει ἕνα πόδι καὶ αὐτὸς τῆς λέει: «Ἐσὺ μοῦ λὲς ʺκαλημέραʺ μὲ 

δυὸ  πόδια,  ἀλλὰ  ἐγὼ  μὲ  ἕνα».  Τί  νὰ  τοῦ  ἀπαντήση;  Πῶς  νὰ  τὸν  βοηθήση  μὲ  τὴν 

ψυχολογία; Ἂν δὲν βοηθηθῆ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος νὰ συλλάβη τὸ βαθύτερο νόημα τῆς 

ζωῆς, δὲν μπορεῖ νὰ βοηθηθῆ μὲ τίποτε. Νὰ καταλάβη ὅτι γιʹ αὐτὴν τὴν ἀναπηρία ποὺ 

ἐπέτρεψε  ὁ  Θεός,  ἂν  δὲν  γογγύζη,  θὰ  ἔχη  νὰ  λάβη  στὴν  ἄλλη  ζωὴ  ἀποταμιευμένο 

οὐράνιο  μισθὸ  καὶ  νὰ  χαίρεται.  Καὶ  ἂν  ἀκόμη  οἱ  ἄλλοι  περπατοῦσαν  μὲ  τέσσερα 

πόδια, νὰ ἔλεγε: «Σὲ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, ποὺ περπατῶ μὲ ἕνα πόδι». Ἀλλὰ ὅσες δὲν 

ἔχουν τὴν πνευματικὴ ἀντιμετώπιση, πᾶνε νὰ παρηγορήσουν τοὺς ἀρρώστους καὶ δὲν 

ξέρουν τί νὰ τοὺς ποῦν. Πάει ἡ κοινωνικὴ λειτουργὸς νὰ παρηγορήση λ.χ. μιὰ γυναίκα 

τριάντα πέντε χρονῶν μὲ καρκίνο, ποὺ ἔχει καὶ τρία παιδάκια. Τί νὰ τῆς πῆ; Ἂν δὲν 

βοηθηθῆ αὐτὴ ἡ μητέρα νὰ συλλάβη τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς, ἀπελπίζεται, γιατὶ 

                                                 
389 Βλ. Ἰω. 6, 5 κ.ἑ. 
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σκέφτεται  τί θὰ γίνουν  τὰ παιδιά.  Τὴν  ἴδια ἀπελπισία ποὺ  ἔχει ἡ μητέρα  ἔχει  καὶ ἡ 

κοινωνικὴ  λειτουργός,  ἂν  δὲν  ἔχη  καταλάβει  κάτι  τὸ  ἀνώτερο,  τὸ  βαθύτερα 

πνευματικό. Ἂν δὲν ὑπάρχη κατʹ ἀρχὰς βαθύτερη τοποθέτηση στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό της, 

δὲν μπορεῖ  νὰ  βοηθήση σωστά,  γιὰ  νὰ  ἔρθη ἡ θεία παρηγοριὰ  στὸν ἄλλον. Ἔτσι  οἱ 

καημένες  κουράζονται  καὶ  σωματικά,  ἀλλὰ καὶ  στενοχωροῦνται,  γιατὶ  δὲν μποροῦν 

νὰ βοηθήσουν θετικά. Κουράζονται δηλαδὴ διπλά. 

 

Νὰ αἰσθανθοῦμε τὸ καλὸ ὡς ἀνάγκη 

 

Πρέπει  ὁ  ἄνθρωπος  νὰ  αἰσθανθῆ  τὸ  καλὸ  ὡς  ἀνάγκη,  γιατὶ  διαφορετικὰ  θὰ 

εἶναι  βασανισμένος.  Καὶ  δὲν  εἶναι  νὰ  πῆ  κανεὶς  ὅτι  μερικοὶ  δὲν  μποροῦν  νὰ 

καταλάβουν  τὸ καλὸ ὡς ἀνάγκη. Ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ  τὸ  δικαιολογήσω αὐτό. Ἀκόμη 

καὶ  ἕνα  μικρὸ  παιδάκι  πέντε  χρονῶν  μπορεῖ  νὰ  αἰσθανθῆ  τὸ  καλὸ  ὡς  ἀνάγκη.  Ἂς 

ποῦμε ὅτι ἕνα παιδάκι ἔχει πυρετό. Φέρνουν οἱ γονεῖς τὸν γιατρὸ καὶ ἐκεῖνος τοὺς λέει 

«κρατῆστε  τὸ  παιδὶ  γερὰ»  καὶ  τὰκ–τὰκ  τοῦ  κάνει  τὴν  ἔνεση.  Μετὰ  τὸ  παιδί,  μόλις 

ξαναδῆ  τὸν  γιατρό,  βάζει  τὰ  κλάματα  καὶ  φεύγει.  Ἂν  ὅμως  ἐξ  ἀρχῆς  τοῦ  ποῦν 

«κοίταξε,  εἶσαι  ἄρρωστο,  ἔχεις  πυρετὸ  καὶ  δὲν  θὰ  μπορῆς  οὔτε  στὸ  σχολεῖο  νὰ πᾶς 

οὔτε νὰ παίξης, ἐνῶ τὰ ἄλλα παιδιὰ παίζουν, ἂν ὅμως ἀφήσης τὸν γιατρὸ λίγο νὰ σὲ 

τσιμπήση,  θὰ  πέση  ὁ  πυρετὸς  καὶ  μετὰ  θὰ  μπορῆς  κι  ἐσὺ  νὰ  πᾶς  νὰ  παίξης»,  τὸ 

παιδάκι ἀμέσως θὰ κλείση τὰ ματάκια του καὶ θὰ τεντώση μόνο του τὸ χεράκι. Θέλω 

νὰ  πῶ  ὅτι,  ἂν  τὸ  παιδάκι  μπορῆ  νὰ  αἰσθανθῆ  τὸ  καλὸ ὡς  ἀνάγκη,  πόσο  μᾶλλον  ὁ 

μεγάλος. 

Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος καταλάβη τὸ σωστό, τελείωσε. Νὰ ποῦμε ὅτι 

σᾶς λέω: «Θὰ σᾶς πετάξω κάτω ἀπὸ τὸ παράθυρο». Καταλαβαίνετε τί θὰ πῆ αὐτό. Καὶ 

ἕνας λειψὸς στὸ μυαλὸ καταλαβαίνει ὅτι, ἂν πέση ψηλὰ ἀπὸ τὸ παράθυρο, θὰ σπάση 

τὰ πόδια  του. Καταλαβαίνει ποιός  εἶναι  ὁ  γκρεμὸς  καὶ ποιό  τὸ  ἴσωμα· ποιό  εἶναι  τὸ 

καλὸ  καὶ  ποιό  τὸ  ἄσχημο.  Ἕνας  μεγάλος  ποὺ  ἔχει  διαβάσει  Πατερικά,  Εὐαγγέλιο, 

ξέρει ποιό εἶναι τὸ σωστό. Ἀπὸ ᾿κεῖ καὶ πέρα θέλει τὸ κουμπὶ γύρισμα. Ἀλλὰ πολλὲς 

φορὲς  λὲς  σὲ  μερικὲς  ψυχὲς  «γιατί  τὸ  κάνεις  αὐτό;  δὲν  καταλαβαίνεις  ὅτι  δὲν  εἶναι 

σωστό;», καὶ ἀρχίζουν: «Νά, δυστυχῶς ἐγὼ ἔτσι εἶμαι, γιατί νὰ εἶμαι ἔτσι, ἔτσι ἤμουν 

καὶ  πρῶτα».  «Ἄσε  τί  ἤσουν  πρῶτα.  Τώρα  ποὺ  σοῦ  τὸ  λέω,  τί  κάνεις,  γιὰ  νὰ 

διορθωθῆς;».  Ἄλλο  ἂν  δὲν  τὶς  κόβη.  Ἀλλὰ  μόνον  τὸ  μωρὸ  παιδάκι  θὰ  πιάση  τὸ 

κάρβουνο ἀντὶ γιὰ καραμέλλα, γιατὶ δὲν τοῦ κόβει. 

 – Γέροντα, πῶς ἡ μητέρα σας ποὺ ἦταν τόσο εὐαίσθητη καὶ σᾶς ἀγαποῦσε, σᾶς 

ἔδωσε ἀπὸ τὰ πρῶτα παιδικὰ χρόνια αὐστηρὴ ἀγωγή;  

 – Ἀπὸ μικρὸς μπορεῖ  ὁ ἄνθρωπος  νὰ βοηθηθῆ,  γιὰ  νὰ συλλάβη  τὸ βαθύτερο 

νόημα τῆς ζωῆς καὶ νὰ χαίρεται σωστά. Ὅταν ἤμουν μικρός, τὰ περνοῦσα τὰ παιδιὰ 

στὸ  τρέξιμο.  Ἐκεῖνα  δὲν  μὲ  ἄφηναν  νὰ  τρέξω,  μὲ  ἔδιωχναν.  «Προσφυγόπουλο»  μὲ 

ἔλεγαν. Πήγαινα μετὰ στὴν μάνα μου μὲ κλάματα. «Τί  ἔχεις καὶ κλαῖς;», μοῦ ἔλεγε 

ἐκείνη. «Δὲν μʹ ἀφήνουν τὰ παιδιὰ νὰ τρέξω», τῆς ἔλεγα. «Θέλεις νὰ τρέξης; Νά αὐλή, 

τρέξε.  Γιατί  θέλεις  νὰ  τρέχης  ἐκεῖ,  γιὰ  νὰ  σὲ  βλέπουν  οἱ  ἄλλοι  καὶ  νὰ  σοῦ  λένε 

μπράβο; Αὐτὸ ἔχει ὑπερηφάνεια». Ἄλλη φορὰ ἤθελα νὰ παίξω μὲ τὸ τόπι καὶ δὲν μὲ 

ἄφηναν τὰ παιδιά. Πήγαινα πάλι στὴν μάνα μου κλαίγοντας. «Τί ἔγινε, γιατί κλαῖς 

πάλι;»,  μὲ  ρωτοῦσε.  «Δὲν  μʹ  ἀφήνουν  τὰ  παιδιὰ  νὰ  παίξω  μὲ  τὸ  τόπι!»,  τῆς  ἔλεγα. 
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«Αὐλὴ μεγάλη ἔχουμε, τόπι ἔχεις, παῖξε ἐδῶ. Τί θέλεις νὰ σὲ βλέπουν οἱ ἄλλοι, γιὰ νὰ 

σὲ  καμαρώνουν;  Αὐτὸ  ἔχει  ὑπερηφάνεια».  Τότε  σκέφθηκα:  «Δίκαιο  ἔχει  ἡ  μητέρα». 

Ἔτσι σιγὰ‐σιγὰ δὲν ἤθελα οὔτε νὰ τρέχω οὔτε νὰ παίζω τὸ τόπι μπροστὰ στὸν κόσμο, 

γιατὶ  κατάλαβα  ὅτι  αὐτὸ  εἶχε  μέσα  ὑπερηφάνεια  καὶ  ἔλεγα:  «Πράγματι,  τί  χαμένα 

πράγματα!  Δίκαιο  ἔχει».  Ὕστερα  τόσο  πολὺ  δὲν  μὲ  πείραζε,  πού,  ὅταν  ἔβλεπα  τὰ 

ἄλλα παιδιὰ νὰ τρέχουν, νὰ χτυποῦν τὸ τόπι καὶ νὰ καμαρώνουν, γελοῦσα καὶ ἔλεγα 

«τί  κάνουν;»,  καὶ  ἤμουν  μικρὸ  παιδί·  τρίτη  Δημοτικοῦ  πήγαινα.  Μετὰ  ζοῦσα  μιὰ 

φυσιολογικὴ ζωή. Ἔτσι τώρα, ἂν μοῦ ποῦν «τί προτιμᾶς, νὰ ἀνεβῆς Αὔγουστο μήνα 

ξυπόλυτος στὸν Ἄθωνα μέσα στὰ πουρναρόφυλλα ἢ νὰ πᾶς σὲ μιὰ τελετὴ ποὺ θὰ σοῦ 

φορέσουν μανδύα  κ.λπ.;»,  θὰ πῶ  ὅτι  προτιμῶ  νὰ πάω  ξυπόλυτος  στὸν Ἄθωνα. Ὄχι 

ἀπὸ ταπείνωση, ἀλλὰ γιατὶ αὐτὸ μὲ ἀναπαύει. 

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ὑπερηφάνεια δὲν βοηθήθηκαν μικροὶ ἀπὸ τὸ σπίτι. Τὸ 

κοσμικὸ φρόνημα   βασανίζει τὸν ἄνθρωπο. Καὶ ἂν δὲν προσεχθῆ αὐτὸ καὶ οἱ γονεῖς 

δὲν βοηθήσουν τὰ παιδιά, ὅταν εἶναι μικρά, γίνεται μετὰ κατάσταση αὐτό. Ἄλλο εἶναι 

ἕνα παιδὶ νὰ τὸ ἐπαινέσης λίγο, γιὰ νὰ μὴν ἀπογοητευθῆ, καὶ ἄλλο νὰ τοῦ φουσκώνης 

τὸν ἐγωισμό. Π.χ. εἶπε ἕνα ποίημα καὶ δὲν τὸ εἶπε καλὰ καὶ ἀπογοητεύεται. Τότε θὰ 

τοῦ πῆ ἡ μάνα: «Ἔ, καλὰ τὸ εἶπες». Ἂν τὸ πῆ ὅμως καλὰ τὸ ποίημα καὶ ἀρχίση ἡ μάνα 

μπροστὰ στοὺς ἄλλους «μπράβο,  ἐσὺ τὸ εἶπες ἀπὸ ὅλα τὰ παιδιὰ καλύτερα!  τὸ δικό 

μου  παιδὶ  εἶναι  τὸ  καλύτερο!»,  ἐκεῖνο  εἶναι  κακό.  Καὶ  ἔτσι  οἱ  γονεῖς  καλλιεργοῦν 

πολλὲς  φορὲς  στὰ  παιδιὰ  τὴν  ὑπερηφάνεια.  Ἢ  κάνει  λ.χ.  τὸ  παιδὶ  μιὰ  ἀταξία  στὸ 

σχολεῖο  καὶ  ὁ  δάσκαλος  τὸ  μαλώνει.  Πάει  μετὰ  τὸ  παιδὶ  στὸ  σπίτι  καὶ  λέει  στοὺς 

γονεῖς του: «Ὁ δάσκαλος μὲ μάλωσε ἄδικα». Ὅταν ὁ πατέρας ἢ ἡ μάνα ὑποστηρίζη τὸ 

παιδὶ καὶ λέη μάλιστα μπροστά του «θὰ τοῦ δείξω ἐγώ, τὸ παιδὶ τὸ δικό μου εἶναι...», 

μετὰ  ἐκεῖνο  θεωρεῖ  καλὸ  αὐτὸ  ποὺ  ἔκανε,  καὶ  τελικὰ  βασανίζεται  ἀπὸ  χαμένα 

πράγματα. Ὅλη ἡ βάση εἶναι νὰ καταλάβη τὸ παιδὶ μερικὰ πράγματα ἀπὸ τὸ σπίτι 

του. Ἂν ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ μικρὸς συλλάβη τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς, ὕστερα πᾶνε 

ὅλα κανονικά. Ἀλλιῶς εὐχαριστιέται μὲ τὰ γήινα, μὲ τοὺς ἐπαίνους τῶν ἀνθρώπων – 

ποὺ στὴν πραγματικότητα δὲν ἀναπαύουν – καὶ παραμένει γήινος ἄνθρωπος. 

 

Νὰ βοηθοῦμε τὸν κόσμο στὴν μετάνοια 

 

 – Γέροντα, τί μπορεῖ νὰ βοηθήση σήμερα περισσότερο τὸν κόσμο; 

 – Σήμερα, ἂν διδασκόταν ἡ μετάνοια στὸν κόσμο, μόνον αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ 

βοηθήση. Νὰ διαβάζουμε, ὅσο μποροῦμε, βίους Ἁγίων ποὺ τονίζουν τὴν μετάνοια, γιὰ 

νὰ βοηθηθοῦμε. Τὸ νὰ ζητοῦμε μετάνοια ἀπὸ τὸν Θεὸ σημαίνει ὅτι ζητοῦμε φωτισμό. 

Ὅταν  ζητοῦμε  μετάνοια  καὶ  μετανοήσουμε  περισσότερο,  φυσικὰ  θὰ  ταπεινωθοῦμε 

περισσότερο  καὶ  ὑποχρεωτικὰ  τότε  θὰ  ἔρθη  περισσότερο  ἡ  θεία  Χάρις,  ὁ  θεῖος 

φωτισμός.  Ὅταν  βρίσκεται  ὁ  ἄνθρωπος  ἐν  μετανοίᾳ,  διατηρεῖ  τὴν  Χάρη  τοῦ  Θεοῦ. 

Πάντως  ὁ  κόσμος  εἶναι  καλός.  Βλέπεις,  οἱ  περισσότεροι  οὔτε  ἐξομολογοῦνται  οὔτε 

ἐκκλησιάζονται,  ἔχουν  ἄγνοια  μεγάλη,  καὶ  ἀπὸ  τὸ  ἄλλο  μέρος  ἔρχονται  καὶ  μοῦ 

ζητοῦν βοήθεια. Αὐτὸ κάτι ἔχει μέσα. 

 – Μήπως οἱ δοκιμασίες, Γέροντα, γίνονται ἀφορμὴ νὰ πλησιάσουν οἱ ἄνθρωποι 

στὸν Θεό; 
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 – Ὅσοι ἔχουν καλὴ διάθεση βοηθιοῦνται ἀπὸ τὶς δοκιμασίες· ὅσοι δὲν ἔχουν, τὰ 

βάζουν  μὲ  τὸν  Θεό,  βρίζουν  κ.λπ.  Τὸ  κακὸ  εἶναι  ὅτι  δὲν  λένε  «ἥμαρτον»,  ἀλλὰ 

βασανίζονται.  Μεγάλη  ἐξουσία  ἔχει  ὁ  διάβολος  στὸν  κόσμο.  Τοῦ  δώσαμε  πολλὰ 

δικαιώματα. Πῶς ἔγινε ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος! Τὸ κακὸ εἶναι ὅτι ἐμποδίζει τὴν θεία 

ἐπέμβαση,  γιατὶ  δὲν  ἔχει  μετάνοια.  Ἂν  ὑπῆρχε  μετάνοια,  τὰ  πράγματα  θὰ  εἶχαν 

τακτοποιηθῆ. Μπόρες, μπόρες θὰ περνοῦμε! Ὁ Θεὸς νὰ βάλη τὸ χέρι Του! Νὰ ζητοῦμε 

μετάνοια γιὰ ὅλον τὸν κόσμο καὶ γιὰ ὅσους  ἐν ψυχρῷ κάνουν κακὸ στὴν Ἐκκλησία 

καὶ δὲν ἔχουν σκοπὸ νὰ διορθωθοῦν, νὰ τοὺς δίνη ὁ Θεὸς μετάνοια καὶ ἔπειτα νὰ τοὺς 

παίρνη. 

Νὰ  βοηθοῦμε,  ὅσο  μποροῦμε,  τὸν  κόσμο  στὴν  μετάνοια,  γιὰ  νὰ  δεχθοῦμε  τὶς 

εὐλογίες  τοῦ  Θεοῦ.  Μετάνοια  καὶ  ἐξομολόγηση,  αὐτὸ  χρειάζεται  σήμερα.  Ἐγὼ 

συνέχεια συνιστῶ μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση, γιὰ νὰ χάση τὰ δικαιώματα ὁ διάβολος, 

νὰ κοποῦν οἱ ἐξωτερικὲς δαιμονικὲς ἐπιδράσεις. Θέλουν τράνταγμα οἱ ἄνθρωποι, νὰ 

καταλάβουν,  νὰ  μετανοήσουν.  Π.χ.  κάποιος  ἐξομολογεῖται  ὅτι  ἔκανε  μοιχεία.  Τοῦ 

δίνει  ὁ  Πνευματικὸς  ἄφεση,  τοῦ  δίνει  καὶ  ἕναν  κανόνα  καὶ  δὲν  προχωράει 

περισσότερο.  Πρέπει  ὁ Πνευματικὸς  νὰ  τὸν  βοηθήση  νὰ  καταλάβη  ὅτι  τὸ  κακὸ  δὲν 

ἦταν  μόνον  ἡ  μοιχεία·  ὅτι  μὲ  αὐτὸ  ποὺ  ἔκανε,  ἔκανε  ἐγκλήματα,  διέλυσε  δύο 

οἰκογένειες.  Ἀλλὰ  μερικοὶ  Πνευματικοὶ  οὔτε  κἂν  ἐρευνοῦν  παραπέρα  οὔτε 

προβληματίζουν τοὺς ἀνθρώπους. 

 –  Γέροντα,  ὑπάρχουν  ἄνθρωποι  ποὺ  εἶναι  καλοί,  ὅμως  δὲν  ἐκκλησιάζονται 

συχνά, δὲν ἔχουν τακτικὴ μυστηριακὴ ζωή. 

 – Μπορεῖ καμμιὰ φορὰ κάποιος νὰ μὴν ἐκκλησιάζεται συχνά, ἀλλὰ νὰ ὑπάρχη 

μέσα  του  εὐλάβεια,  καλωσύνη,  καὶ  ἔτσι  βρίσκει  τόπο  καὶ  κατοικεῖ  ὁ  Θεός.  Αὐτοὶ  οἱ 

ἄνθρωποι,  ἂν  εἶχαν  καὶ  μυστηριακὴ  ζωή,  θὰ  προχωροῦσαν  πολὺ  στὴν  πνευματικὴ 

ζωή. Καὶ βλέπεις, ὑπάρχουν ἄλλοι ποὺ ἐκκλησιάζονται, ἐξομολογοῦνται, κοινωνοῦν, 

τὰ κάνουν ὅλα, καὶ ὅμως ὁ Θεὸς δὲν βρίσκει τόπο νὰ κατοικήση μέσα τους, γιατὶ δὲν 

ὑπάρχει  ταπείνωση,  καλωσύνη,  μετάνοια  πραγματική.  Δὲν  ἀρκεῖ  μόνον  ἡ 

ἐξομολόγηση στὸν Πνευματικό, γιὰ νὰ τακτοποιηθῆ κανείς· χρειάζεται καὶ μετάνοια. 

Καὶ  κάθε  προσευχὴ  ποὺ  κάνει  κανεὶς  πρέπει  νὰ  ἀρχίζη  μὲ  ἐξομολόγηση  στὸν Θεό. 

Ὄχι ὅμως νὰ κλαίη καὶ νὰ λέη «εἶμαι τέτοιος, τέτοιος, τέτοιος», καὶ μετὰ νὰ κάνη πάλι 

τὰ  ἴδια.  Αὐτὸ  δὲν  εἶναι  συναίσθηση.  Ὅταν  ὑπάρχη  συναίσθηση,  ὑπάρχει  καὶ  λίγη 

βελτίωση. 

Εἴδατε  οἱ  Ἰσραηλίτες  μὲ  τί  ἁπλότητα  προσευχήθηκαν;  «Ἐξεγέρθητι,  ἱνατί 

ὑπνοῖς,  Κύριε;»390,  εἶπαν.  Δηλαδή,  «ξύπνα,  Κύριε,  γιατί  κοιμᾶσαι;».  Καὶ  ὕστερα  ὁ 

Κύριος  «ἐξηγέρθη  ὡς  δυνατός,  κεκραιπαληκὼς  ἐξ  οἴνου  καὶ  ἐπάταξε...»391.  Μὲ  τί 

ἁπλότητα  καὶ  τί  ταπείνωση,  ἀλλὰ  καὶ  μὲ  τί  παρρησία  εἶπαν:  «Τί  θὰ  ποῦμε  τώρα, 

Κύριε, στὰ ἔθνη; Μᾶς ἔσωσες ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰ Θάλασσα καὶ τώρα νὰ πεθάνουμε στὴν 

ἔρημο ἢ νὰ μᾶς σφάξουν οἱ ἀλλόφυλοι; Νὰ μὴ γίνουμε ρεζίλι»392. Μὴν ποῦμε καὶ ἐμεῖς 

καμμιὰ  κουβέντα,  «γιατί  κοιμᾶσαι,  Θεέ,  καὶ  δὲν  βλέπεις;»,  γιατὶ  θὰ  μᾶς  δώση 

σκαμπίλι  ἐμᾶς.  Εἶναι  ἀναίδεια.  Ἐκεῖνοι  μὲ  ταπείνωση  καὶ  ἁπλότητα  τὸ  εἶπαν.  Δὲν 

ἔδιναν  εὐθύνες στὸν Θεό,  νὰ ποῦν «γιατί  τὰ  ἔκανες  ἔτσι;»,  ἀλλὰ  ἔλεγαν «ἐμᾶς μᾶς 

                                                 
390 Ψαλμ. 43, 24.  
391 Βλ. Ψαλμ. 77, 65‐66. 
392 Βλ. Ἔξ. 32, 12· Δευτ. 9, 28 καὶ Ψαλμ. 78, 10. 
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χρειάζονταν πολὺ μεγαλύτερα κακά, ἀλλὰ τώρα τί θὰ ποῦμε στὰ ἔθνη;». Καὶ εἴδατε; 

Ἕνα  καὶ  ἕνα  ἔκαμψαν  τὸν Θεό.  Καταλάβατε; Ὑπῆρχε  ἀναγνώριση  τοῦ  σφάλματος, 

μετάνοια, καὶ ἐπενέβη ὁ Θεὸς καὶ «ἐπάταξε...». Ἂν βρεθοῦμε καὶ ἐμεῖς σὲ δυσκολία καὶ 

δὲν τὴν ἀντιμετωπίσουμε πνευματικά, τότε θὰ ποῦν οἱ κοσμικοὶ  γιὰ μᾶς: «Ποῦ εἶναι ἡ 

προσευχή σας; Λέτε ὅτι προσεύχεσθε, ἀλλὰ τί κάνετε;». Γινόμαστε ρεζίλι. 

 

Ἡ μετάνοια βοηθάει νὰ ἐξαφανισθῆ τὸ κακὸ 

 

Ὅταν ζητοῦμε μετάνοια ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ τὸν κόσμο, νὰ βάζουμε καὶ τὸν ἑαυτό 

μας μέσα σʹ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν φταίξει καὶ νὰ μὴ λέμε: «Βοήθησε τὸν κόσμο ποὺ εἶναι 

ἁμαρτωλός». Οἱ Τρεῖς Παῖδες γεννήθηκαν στὴν αἰχμαλωσία, καὶ ὅμως δὲν εἶπαν «τί 

φταῖμε ἐμεῖς;», ἀλλὰ εἶπαν: «Δικαίως πάθαμε, ἔπρεπε καὶ περισσότερα νὰ πάθουμε». 

Μιλοῦσαν σὰν νὰ ἦταν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ παρέβησαν τὶς  ἐντολὲς  τοῦ Θεοῦ πρὶν ἀπὸ 

τὴν  Βαβυλώνια αἰχμαλωσία,  σὰν  νὰ  ἦταν  καὶ  αὐτοὶ  συμμέτοχοι  στὴν ἁμαρτία,  ἐνῶ 

ἦταν  ἀμέτοχοι,  ἀφοῦ  δὲν  εἶχαν  ἀκόμη  γεννηθῆ.  Πόσο  μὲ  συγκινεῖ  ἡ  προσευχὴ  ποὺ 

ἔκαναν, ὅταν βρίσκονταν μέσα στὸ καμίνι! «Δίκαιος εἶ, Κύριε, ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησας 

ἡμῖν... Ὅτι ἡμάρτομεν καὶ ἠνομήσαμεν... Καὶ νῦν οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἀνοῖξαι τὸ στόμα ἡμῶν. 

Μὴ δὴ παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέλος... καὶ μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ᾿ ἡμῶν διὰ Ἀβραὰμ 

τὸν  ἠγαπημένον  ὑπὸ  σοῦ».  Δηλαδή,  «δίκαια  μᾶς  τιμωρεῖς,  Κύριε,  γιατὶ  ἁμαρτήσαμε, 

ἀλλὰ  μόνο  γιὰ  χατίρι  τοῦ  Ἀβραὰμ  ποὺ  τὸν  ἀγαπᾶς,  γιατὶ  δὲν  ἁμάρτησε,  μὴ  μᾶς 

ἐγκαταλείπης». Ἔβαζαν καὶ τὸν ἑαυτό τους μέσα στοὺς ἁμαρτωλούς, καὶ τὸ πίστευαν, 

γιʹ αὐτὸ ἔγινε τὸ καμίνι δροσιά. Ἐνῶ τὸν εἰδωλολάτρη ποὺ πῆγε νὰ δῆ τὸ καμίνι, τὸν 

πῆραν οἱ φλόγες393. 

Ὁ  ἄνθρωπος,  ἂν  δὲν  δουλεύη  ἔτσι,  ἀρχίζει  συνέχεια  νὰ  δικαιολογῆται.  «Ὁ 

διάβολος μὲ  ἔβαλε καὶ ἁμάρτησα»  ἢ «ὁ Ἀδὰμ φταίει,  ἡ Εὔα φταίει·  δὲν φταίω ἐγώ». 

Ἕνας  θεολόγος  μοῦ  εἶπε  μιὰ  φορά:  «Καὶ  τί  χρωστᾶμε  ἐμεῖς  τώρα  νὰ 

ταλαιπωρούμαστε ἐξ αἰτίας τῆς Εὔας;». «Εὐλογημένε ἄνθρωπε, τοῦ λέω, σὲ πειράζει 

αὐτὸ  γιὰ  νὰ  σωθῆς;».  Τί  φταίει  ὁ  Ἀδὰμ  ὁ  καημένος  ἢ  ἡ  Εὔα  ἡ  φουκαριάρα;  Ἕνα 

σφάλμα ἔκαναν καὶ πόσους αἰῶνες ἦταν στὸν Ἅδη, ἐνῶ ἐμᾶς ἦρθε ὁ Χριστὸς καὶ μᾶς 

λύτρωσε.  «Ἑβδομηκοντάκις  ἑπτὰ  φορὲς  ἂν  ἁμαρτήσετε  καὶ  μετανοήσετε,  εἶπε,  σᾶς 

συγχωράω!»394. Χιλιάδες φορὲς ἁμαρτάνουμε καὶ ὁ Χριστὸς μᾶς συγχωράει – ἀρκεῖ νὰ 

μετανοοῦμε  εἰλικρινά  –,  καὶ  νὰ  λέμε  ὅτι  φταίει  ὁ Ἀδὰμ  καὶ  ἡ  Εὔα;  Καὶ  νὰ  δῆτε  δὲν 

βάζουν τὸ ὄνομα Εὔα – νὰ δώσουμε τὸ ὄνομα Εὔα σὲ μιὰ ἀδελφή, ἢ τοὐλάχιστον Ζωή, 

ἂν  εἶναι  δύσκολο Εὔα! Μὰ  εἶναι πολὺ ἀδικημένη! Αὐτὴ  εἶναι  ἡ μάνα μας,  ἡ μητέρα 

ὅλου  τοῦ  κόσμου,  καὶ  οὔτε  κἂν  τὸ  ὄνομά  της  δὲν  θέλουμε  νὰ  ἀκούσουμε.  Καὶ  τὴν 

κατάρα, στὴν οὐσία, στὸν διάβολο τὴν ἔδωσε ὁ Θεός. «Καὶ ὁ ὄφις ἦταν φρόνιμος»395. 

Μπῆκε  ὁ  διάβολος  στὸ  φίδι,  γιὰ  νὰ  ξεγελάση  τὸν  ἄνθρωπο.  Καὶ  βλέπεις,  ὅλοι  τὰ 

βάζουν  μὲ  τὴν  Εὔα,  ὅτι  αὐτὴ  μᾶς  χαντάκωσε,  ἐνῶ  θὰ  ἤμασταν  μιὰ  χαρὰ  στὸν 

Παράδεισο,  ἂν  δὲν  γινόταν  ἡ  παράβαση!  Ἂν  καὶ  ἐμᾶς  μᾶς  ἔλεγε  ὁ  Χριστός,  «ἀφοῦ 

σφάλατε μία φορά, θὰ πᾶτε τόσους αἰῶνες στὸν Ἅδη», ἔ, τότε νὰ ἔλεγε κανεὶς κάτι!... 

Τί ἀχάριστος κόσμος! 

                                                 
393 Βλ. Δαν. 3‐11, Προσευχὴ Ἀζαρίου καὶ Ὕμνος τῶν Τριῶν Παίδων.  
394 Βλ. Ματθ. 18, 22. 
395 Βλ. Γέν. 3, 1. 
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Πάντως  ἡ  μετάνοια  εἶναι  μεγάλη  ὑπόθεση.  Δὲν  ἔχουμε  καταλάβει  ὅτι  ὁ 

ἄνθρωπος μὲ τὴν μετάνοια μπορεῖ νὰ ἀλλάξη τὴν ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἶναι μικρὸ 

πράγμα  αὐτό,  νὰ  ἔχη  τέτοια  δύναμη  ὁ  ἄνθρωπος.  Κάνεις  κακό;  Ὁ  Θεὸς  σοῦ  δίνει 

σκαμπιλάκι.  Λὲς  «ἥμαρτον»;  Σταματᾶ  καὶ  σοῦ  δίνει  εὐλογίες.  Ὅταν  δηλαδὴ 

συνέρχεται  τὸ  ἄτακτο  παιδί,  μετανοῆ  καὶ  δέρεται  ἀπὸ  τὴν  συνείδησή  του,  τότε  ὁ 

Πατέρας  του  τὸ  χαϊδεύει  μὲ  ἀγάπη  καὶ  τὸ  παρηγορεῖ.  Οἱ  Ἰσραηλίτες,  ἐπειδὴ  εἶχαν 

ξεφύγει ἀπὸ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, ἔζησαν στὴν αἰχμαλωσία ἑβδομῆντα πέντε χρόνια. 

Καὶ  τελικά,  ὅταν  μετανόησαν,  παρουσιάζεται  ὁ  βασιλιὰς  Κύρος,  ποὺ  τολμᾶ  νὰ  πῆ 

κανεὶς ὅτι φάνηκε καλύτερος ἀπὸ τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἰσραήλ, οἱ ὁποῖοι εἶχαν μολύνει τὰ 

ἱερὰ ποὺ εἶχαν γιὰ τὶς θυσίες. Τοῦ ἄλλαξε τὸ μυαλὸ ὁ Θεὸς καὶ τὸν ἔκανε νὰ πιστεύη 

στὸν  Θεὸ  τοῦ  Οὐρανοῦ.  Ἔτσι  ἄφησε  τοὺς  Ἰσραηλίτες  ἐλεύθερους,  τοὺς  ἔδωσε 

χρήματα,  ξυλεία  γιὰ  τὸν  Ναό,  τοὺς  ἔφτιαξε  τὸ  τεῖχος  τῆς  Ἱερουσαλὴμ  καὶ  ἔδειξε 

τέτοια καλωσύνη καὶ  τέτοια εὐλάβεια, ποὺ δὲν  ἔδειξαν κατὰ κάποιον τρόπο οὔτε οἱ 

Ἰσραηλίτες396. Καὶ ὅλα αὐτά, γιατὶ μετανόησε καὶ ἄλλαξε ὁ λαός397. Πόσο βοηθάει ἡ 

μετάνοια, γιὰ νὰ ἐξαφανισθῆ τὸ κακό! 

Τὰ  βιβλία  τῶν  Μακκαβαίων  νὰ  τὰ  διαβάσετε  ὅλα.  Εἶναι  πολὺ  δυνατά.  Τί 

διαταγὴ  εἶχε  δώσει  ὁ  βασιλιάς!  Νὰ  καταπατήσουν  οἱ  ἐλέφαντες  τοὺς  Ἰσραηλίτες! 

Πῆγαν οἱ ἄλλοι,  ἑτοίμασαν τὴν τελετή, πότισαν πεντακόσιους ἐλέφαντες μὲ δυνατὸ 

κρασὶ  καὶ  λιβανωτό,  γιὰ  νὰ  τοὺς  ἐξαγριώσουν,  καὶ  περίμεναν  τὸν  βασιλιὰ  νὰ 

παρουσιασθῆ, γιὰ νὰ ἀρχίσουν τὴν τελετή. Ἀλλὰ ὁ βασιλιὰς εἶχε ξεχάσει τὴν διαταγὴ 

ποὺ  ἔδωσε.  Πηγαίνει  ὁ  ἐλεφαντάρχης  νὰ  εἰδοποιήση  τὸν  βασιλιά,  γιατὶ  δὲν  εἶχε 

παρουσιασθῆ ἀκόμη. «Βασιλιά, τοῦ λέει, σὲ περιμένουμε. Ὅλα τὰ ἔχουμε ἕτοιμα· τοὺς 

ἐλέφαντες,  τοὺς  Ἰουδαίους,  οἱ  προσκαλεσμένοι  περιμένουν».  «Ποιός  σᾶς  εἶπε  νὰ 

κάνετε τέτοιο πράγμα;», τοῦ λέει! Φωνές, ἀπειλές... Καὶ αὐτὸ δὲν ἔγινε μιὰ φορὰ ἀλλὰ 

τρεῖς398. Μικρὸ πράγμα ἦταν νὰ ξεχάση ὁ βασιλιὰς τὴν ἐντολὴ ποὺ εἶχε δώσει ὁ ἴδιος; 

Καὶ  ὄχι  μόνον  αὐτό,  ἀλλὰ  τελικὰ  ἄλλαξε  ὅλη  τὴν  στάση  του  πρὸς  τοὺς  Ἰουδαίους. 

Ὅλη ἡ βάση ἐκεῖ εἶναι: Νὰ μετανοήση ὁ κόσμος. 

 – Γέροντα, οἱ σύλλογοι εἰρήνης ποὺ ἱδρύονται ἀπὸ διάφορα κράτη βοηθοῦν γιὰ 

τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο; 

–  Ἐξαρτᾶται.  Εἶναι  καὶ  μερικοὶ  ποὺ  ξεκινοῦν  μὲ  καλὴ  διάθεση.  Ἀλλά,  ὅταν 

μαζεύωνται τί μάγοι, τί πυρολάτρες, τί Προτεστάντες, ἕνα σωρὸ – ἄκρη δὲν βρίσκεις –, 

γιὰ νὰ φέρουν τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο, πῶς νὰ βοηθήσουν; Ὁ Θεὸς νὰ μὲ συγχωρέση, 

αὐτὰ εἶναι κουρελοῦδες τοῦ διαβόλου. Γίνεται εἰρήνη μὲ ἁμαρτωλὸ συνεταιρισμό; Πῶς 

μπορεῖ  νὰ  ἔρθη  ἡ  εἰρήνη,  ὅταν  οἱ  ἄνθρωποι  δὲν  συμφιλιωθοῦν  μὲ  τὸν  Θεό;  Μόνον 

ὅταν  συμφιλιωθῆ  ὁ  ἄνθρωπος  μὲ  τὸν  Θεό,  ἔρχεται  καὶ  ἡ  ἐσωτερικὴ  εἰρήνη  καὶ  ἡ 

ἐξωτερική.  Γιὰ  νὰ  συμφιλιωθῆ  ὅμως  ὁ  ἄνθρωπος  μὲ  τὸν  Θεό,  πρέπει  νὰ  ἔρθη  σὲ 

συναίσθηση, νὰ μετανοήση, νὰ ζῆ σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, καὶ τότε ἔρχεται 

ἡ Χάρις καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ μέσα του, ὁπότε μπορεῖ νὰ βοηθήση καὶ γιὰ τὴν εἰρήνη 

γύρω του. 

  

 

                                                 
396 Βλ. Β´ Ἔσδρ. 1, 1 κ.ἑ.  
397 Βλ. Α´ Ἔσδρ. 8, 88‐92. 
398 Βλ. Γ´ Μακ. 5, 1‐35. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ‐ ΙΙ. Ἐννοιῶν, πραγμάτων καὶ ὀνομάτων 

 

Ἀγαθὸ βλ. καλὸ 

ἀγαθὰ 287 

– οὐράνια 245 

– ὑλικὰ 245, 251‐254, 259, 260, 280, 

284 

ἀγαθῶν ὑλικῶν ἀφθονία 259 

– στέρηση 284 

ἀγαλλίαση πνευματικὴ 47, 210, 273, 

309 

ἀγανάκτηση θεία 51, 52, 229 

ἀγάπη 56, 59, 75, 78, 119, 120, 122, 

124, 127, 130, 160, 171, 194, 197, 

202, 205, 207, 208, 210, 218, 238, 

239, 254, 285, 301, 307, 310, 311, 

319, 320 

– Ἁγίων 68 

– ἀνιδιοτελὴς 211 

– Θεοῦ 22, 47, 68, 257, 258, 291, 308, 

343 

– μητρικὴ 128‐130, 238 

– πρὸς Ἁγίους 134 

– πρὸς ζῶα καὶ φυτὰ 33 

– πρὸς Θεὸν 30, 33, 81, 150, 234, 235, 

237, 238, 240, 241, 266, 319 

– πρὸς πλησίον 34 

ἀγάπης ἔλλειψη 36, 60, 129 

– κριτήριο 156‐158 

ἀγγαρεία 30 

ἄγγελος φωτὸς 75 βλ. καὶ διάβολος 

Ἁγία Γραφὴ βλ. Π. Διαθήκη καὶ 

Εὐαγγελίου βίωση 

ἁγιασμὸς 189 

– ἐνδυμάτων 137 

– τροφῆς 138 

– ὕδατος 139 

– ψυχῆς 239, 314 

Ἅγιος 39, 94, 238, 268, 300, 303, 344 

Ἁγίων βίος βλ. Συναξάρι  

Ἅγιον Ὄρος 323 

Ἅγιοι Τόποι 104, 106 

ἁγιότητα 214, 225, 322 

ἁγιότητας ἀπόκτηση 288 
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Ἀγλαΐδα Ὁσία 236 κ.ἑ. 

ἄγνοια 40‐42, 190, 286 

ἁγνότητα 62, 92 

ἀγορὰ 181, 182, 186, 187, 192 

Ἀγορὰ Κοινὴ 176 

ἀγρυπνία 306 

ἄγχος 270 κ.ἑ., 312 

ἄγχους ἀπαλλαγὴ 322  

ἀγωγὴ βλ. παιδιῶν ἀγωγὴ 

ἀγώνας 19, 39, 50, 71, 91‐97, 109, 110, 

115, 119, 209, 219, 226, 258, 287, 

288, 332, 333 βλ. καὶ μάχη πνευ– 

ματικὴ 

– ἀρχαρίων 289‐291 

– μὲ ταπείνωση 257 

– μὲ ὑπερηφάνεια 95, 288  

– μὲ φιλότιμο 96, 107, 251, 273 

ἀγωνία 271, 316, 333 

ἀδελφοσύνη 119‐123, 210, 220, 227 

ἀδιαφορία 17, 22‐23, 26, 29‐32, 36, 

47, 122, 190, 195, 274, 313 

ἀδιέξοδο 188, 280 

ἀδικία 127, 187, 286 

ἀδικίας ἀντιμετώπιση 51, 52, 345 

ἀδυναμία 287 

ἀδυναμίες βλ. ἐλαττώματα 

ἀθανασία 208 

ἀθεΐα 34, 276‐280 

ἄθεο καθεστὼς 30 

ἀθωότητα 269 

αἱρετικῶν ἀντιμετώπιση 46 

αἰσθήσεων φύλαξη 58, 91 

αἰσθητήριο πνευματικὸ 83 

αἰχμαλωσία Βαβυλώνια 353, 354 

αἰχμαλώτων ἀντιμετώπιση 214 

αἰωνιότητα 208, 219, 240 βλ. καὶ ζωὴ 

μέλλουσα 

ἀκακία 326 

ἀκηδία 341 

Ἀκολουθία 147, 307 

Ἀκολουθίας Ἁγίου συγγραφὴ 134 

ἀκτίνες ἡλίου 181 

– λέιζερ 181, 186 

ἀλήθεια 77 
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ἀλήθειας γνώση 42, 191 

– σεβασμὸς 54 

ἀλληλεγγύη 120 

ἀλλοίωση ἐσωτερικὴ 328 

– πνευματικὴ 75, 196, 263, 273, 327 

ἁμάρτημα προπατορικὸ 353 κ.ἑ. 

ἁμαρτία 62, 77, 286 

– θανάσιμη 328 

ἁμαρτίας ἀφορμῶν ἀποφυγὴ 91 

– συναίσθηση 257, 258, 314, 351, 353, 

356 

ἀμέλεια 111 

ἄμυνα πνευματικὴ 18 

ἀναγέννηση πνευματικὴ 323‐326 

ἀνάγκη πνευματικὴ 331 

– ὑλικὴ 250 

ἀναίδεια 54 κ.ἑ., 132, 276, 352 

ἀναισθησία 111‐113, 133, 239, 260, 

312–314 

ἀνάπαυση ἐσωτερικὴ‐πνευματικὴ 

102, 195‐201, 210, 328, 330 

– σωματικὴ 195 κ.ἑ. 

ἀναπηρία 346 

ἀνδραγάθημα 213 

ἀνδρικὴ φύση 132  

ἀνδρισμὸς 214, 326 

ἀνδρισμοῦ ἀπόκτηση 218 

ἀνεξιθρησκία 185 

ἄνεση 154, 259 

ἀνευλάβεια 133, 137‐140, 142 

ἀνέχεια 154 

ἀνησυχία καλὴ 19, 22, 40, 98, 170, 

192 

ἀνησυχίας καλῆς ἔλλειψη 97 

ἀνθρωπαρέσκεια 80, 81, 167, 324 

ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς 268, 285, 294 

– διεστραμμένος 21 

– ἐξωτερικὸς 328 

– κοσμικὸς 327 

– παλαιὸς 72, 84, 156, 269  

– πνευματικὸς 46, 47, 59‐63, 107, 274, 

280 

– σαρκικὸς 61 

ἀνθρώπου πτώση βλ. ἁμάρτημα προ– 
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πατορικὸ 

ἀνιδιοτέλεια 82, 202, 210 

ἀνοχὴ 75, 129  

– Θεοῦ 50‐51, 60, 150, 179 

ἀνταπόδοση θεία 64, 158, 204, 235, 

288, 311 κ.ἑ., 313, 345, 346 

ἀντίδραση Χριστιανῶν 36‐37 

ἀντίδωρο 138 

ἀντιμετώπιση καλὴ‐πνευματικὴ 73, 

311, 312 

– κοσμικὴ 73 

– φιλότιμη 263, 345 

Ἀντίχριστος 175‐177, 189, 192 

Ἀντιχρίστου κατοχὴ 188 

– σκλαβιὰ 192 

ἀξιῶν χαλάρωση 29, 31 

ἀπελπισία καλὴ 274  

ἀπερισκεψία 219 

ἀπιστία 45, 261, 274, 277‐280, 293, 

297 

ἀπιστίας συνέπειες 216 

ἁπλοποίηση ζωῆς 271 

ἁπλότητα 78, 269, 327, 352 

Ἀποκάλυψη 175, 189, 190 

ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν Θεὸ 21 

ἀπομόνωση 202 

ἀποπροσανατολισμὸς 18, 21, 278 

ἀποστασία 175 

Ἀπόστολοι 84, 127 

ἀπροσεξία 64, 72, 126 

ἀρετὴ 50, 58, 71, 287 

ἀρετῆς ἐπίδραση 124 

ἀρρώστια 50, 293 

– πνευματικὴ 18 

ἀρρώστιας αἴτια 312 

– ἀντίδοτο 138 

– ἀντιμετώπιση 194 

– πνευματικῆς θεραπεία 239 

Ἀρσένιος Καππαδόκης Ἅγιος 105 

Ἀρσένιος Μέγας Ὅσιος 344 

ἄρχοντας ἐκκλησιαστικὸς 87 

– πολιτικὸς 17, 43, 49, 87, 298, 299, 

301 

ἀρχοντιὰ 50, 128, 195, 236 
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– Θεοῦ 50, 285 

ἀσθένεια βλ. ἀρρώστια 

ἄσκηση 47, 198, 240–241 

– καὶ ὑπερηφάνεια 277 

ἀσκητισμὸς 241–242 

ἀσπλαγχνία 77, 294 

ἀσυνεσία 67 

ἀσφάλεια πνευματικὴ 331 

ἀσφάλειας ἔλλειψη 270 

ἀταξία 76 
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«ἀταξία» πνευματικὴ 242 
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Βασιλεία Θεοῦ‐Οὐρανῶν 245 

βεβήλωση ἱερῶν πραγμάτων 137‐140 
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βλασφημία 43, 56, 141 

– Ἁγίου Πνεύματος 53‐54 

βλασφημίας ἀντιμετώπιση 35, 37, 
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βοήθεια 283 
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– Ἁγίων 91, 271, 279, 281, 284 

– Θεοῦ 19, 20, 22, 91, 94‐97, 119, 175, 

182, 187 κ.ἑ., 197, 202, 212, 226, 
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248, 270, 271, 275, 281‐285, 298, 

303‐305, 317, 332, 334 

– Παναγίας 91 

– πνευματικὴ 23, 45, 49, 50, 71, 72, 

102, 301, 310, 314, 316, 317, 319 

– πρὸς τὴν Ἐκκλησία 71 

βοήθειας Θεοῦ αἴσθηση 303 

– ἐπίκληση 217, 255 

Βονιφάτιος Ἅγιος 236 κ.ἑ. 

Βορειοηπειρῶτες 154 

βουλὴ Θεοῦ 26 

Βυζάντιο 37 

 

Γεγονὸς θεῖο 135, 256, 261, 269, 277 

Γεδεὼν Καρακαλληνὸς Ἅγιος 237 

γενιὰ νέα 34 βλ. καὶ νέος 

γενναιότητα 205 

Γερο‐Πέτρος Ἁγιορείτης 255 

γνώση 99, 101, 261 

Γνωστικοὶ 189, 191 

Γόμορρα 96 

γονεῖς 248 κ.ἑ., 284, 289, 290 

γυναικεία φύση 132, 217 

 

Δαίμονας βλ. διάβολος 

δαιμονικὴ ἐπίδραση 111, 123, 276, 

351 

δαιμονισμένος 337 

δαιμονισμὸς 111, 138, 139, 275 κ.ἑ. 

δαιμονισμοῦ αἴτια 139 

δειλία 210, 213, 214, 218, 226 

δειλὸς 220 

δημιουργία κόσμου 291 

δημιουργίας ζῆλος 30  

δημοσιοποίηση ἁμαρτημάτων 67‐70 

– παραπτωμάτων ἠθικῶν 67‐68 

διαβολὴ 67 

διάβολος 20, 21, 54, 63, 67, 75, 109‐ 

116, 157, 176, 177, 247, 285, 292, 

293, 294, 317, 333, 354 

διαβόλου δικαίωμα 315, 350 

– ἐνέργεια 283 

– ἐξουσία 85 

– ἔργο 60, 63, 121 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Β’  «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση»   ‐ 399 ‐ 

– κακία‐μίσος 121 

– πόλεμος 95 

– τέχνασμα 316 

διάθεση 222‐223 

– γιὰ θυσία 227 

– κακὴ 21, 130 

– καλὴ 40, 47, 91, 95, 107, 151, 163‐ 

165, 176, 234 κ.ἑ., 237, 247, 257, 

287, 288, 293‐294, 303, 304 

– ταπεινὴ 235, 289 

– ὑπερήφανη 235 

διακονία βλ. μοναχοῦ διακονία 

διάκριση 75, 77, 79 

διακρίσεως ἔλλειψη 77 

διαμαρτυρία Χριστιανῶν 185, 297 

δικαιολογία 129, 353 

– παθῶν 191 

– τοῦ πλησίον 130 

δικαιοσύνη ἀνθρώπινη 159  

– θεία 204, 311 κ.ἑ. 

δικαίου ὑπεράσπιση 51‐53 

δικαίωμα 196 

δικαίωση 54 

δικτατορία διαβόλου 182 

– παγκόσμια 183 

διοίκηση 221 

διωγμὸς 187 

– Χριστιανῶν 176, 184 

δόγμα 277 

δόγματος ἀλλοίωση 134 

δοκιμασίες 94, 176, 293, 312, 313, 350 

δοκιμασιῶν ὠφέλεια 93 

δοξολογία Θεοῦ 151, 193, 247, 250, 

259, 260, 266, 272, 303, 307 

δουλειὰ βλ. ἐργασία 

δοῦλος Θεοῦ 123 

δράση ἐξωτερικὴ 71 

– ἐσωτερικὴ 71 

δύναμη 275 

– θεία 124, 206‐208, 226, 234, 250, 

259, 270, 276, 291‐292, 316 

– πνευματικὴ 124 

δυσκολιῶν ἀντιμετώπιση 229 

δυστύχημα βλ. ἀτύχημα 
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δυστυχία 154 

– πνευματικὴ 274 

Δυτικοὶ βλ. Ρωμαιοκαθολικοὶ 

δωρεὲς Θεοῦ 258 

 

Ἑβραῖοι 141, 177‐179, 180 

ἐγκατάλειψη Θεοῦ 290, 332 

– στὴν θεία πρόνοια 253‐254 

ἐγκληματικότητα 214 

ἐγρήγορση 80, 179, 315 

ἐγωισμὸς 51, 52, 61, 73, 75, 76, 79, 

81, 178, 234, 274, 275, 282, 283, 

314, 343 βλ. καὶ ὑπερηφάνεια 

Ἐζεκίας βασιλιὰς 283 

ἔθνος ἑλληνικὸ 19, 45 

εἰδωλολατρία 274 

εἰκόνας ἀσπασμὸς 146‐148 

– κατασκευὴ 142 

– κήρυγμα 148 

– τιμὴ 80, 144‐148  

– χρήση 139 

εἰκονομαχία 34, 37, 80, 233 

εἰκονοστάσι 139 

εἰλικρίνεια κοσμικὴ 77 

– πνευματικὴ 77, 78 

εἰρήνη ἐσωτερικὴ 94, 330 

– παγκόσμια 188 

εἰρήνης σύλλογοι 355 

Ἐκκλησία 21, 22, 43, 67, 68, 79, 86, 183 

ἐκκλησιασμὸς 350, 351 

ἐκλεκτὸς 187, 298 

ἐκλεκτῶν ἀποπλάνηση 192 

ἐλατήρια ἁγνὰ 75, 210 

ἐλαττώματα 130, 332 

ἔλεγχος 75, 172 

– ἐμπαθὴς 79 

ἐλεημοσύνη 19, 153‐172, 236 

– μὲ διάκριση 171 

ἐλεημοσύνης ἀποδοχὴ 144, 155 

ἔλεος Θεοῦ 284 

ἐλευθερία 285 

– πιστῶν 184 

ἐλευθερίας σεβασμὸς 118, 286 

– στέρηση 40 
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Ἑλλάδα 37, 176, 185 

Ἕλληνες 34, 220, 222 

ἐλπίδα 259, 273, 311 

ἐμπειρία θεία  βλ. γεγονὸς θεῖο 

ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ 94, 213‐215, 

219, 226, 250, 253, 257, 258‐260, 

270‐272, 282, 292, 311 

– στὸν λογισμὸ 222 

ἐνδιαφέρον 33 

ἐνέργεια 281‐282, 298, 308, 316 

– ἐγωιστικὴ 79 

– συνετὴ 271 

ἐνέργειας ἐξαγνισμὸς 76, 81 

ἐνθουσιασμὸς 171 

ἐνοχὴ 226 

ἐντολὲς Θεοῦ 19 

ἐντολῶν Θεοῦ τήρηση 22, 107, 356 

ἐξαγνισμὸς 75, 92, 93 βλ. καὶ καθα– 

ρότητα 

ἑξακόσια ἑξῆντα ἕξι (666) 179‐183, 

186, 190, 192 

Ἑξαπτέρυγα 84 

Ἑξάψαλμος 141 κ.ἑ. 

ἐξετάσεις πνευματικὲς 157, 202, 290, 

345 

ἐξομολόγηση 67 κ.ἑ., 110, 350, 351 

ἐξουσίας χαλάρωση 31, 35, 186  

ἐξυπηρέτηση 120 

ἐξυπνάδα 73 

ἐπάγγελμα βλ. ἐργασία 

ἔπαινος 349 

ἐπέμβαση Θεοῦ 17, 19, 20, 74, 184, 

275, 285 κ.ἑ., 297, 304, 316, 334, 350 

– Χριστοῦ 187, 280, 315 

ἐπήρεια δαιμονικὴ βλ. δαιμονικὴ ἐπί– 

δραση 

ἐπίγνωση βλ. ἁμαρτίας συναίσθηση 

ἐπίδραση 125, 130  

ἐπικοινωνία ἁμαρτωλὴ 124 

– κοσμικὴ 324 

– μὲ τὸν Θεὸ 305, 318, 320  

– πνευματικὴ 124, 151 

ἐπιπολαιότητα 73, 128, 130 

ἐπιτίμιο 351 
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ἐργασία 30, 120, 121, 195, 254, 301 κ.ἑ. 

– πνευματικὴ 61, 71‐72, 84, 92‐93, 

94, 110, 240, 268, 275, 290, 313, 316, 

325, 332, 335, 341 

ἔργο 287 

ἐργόχειρο 136 

– καὶ προσευχὴ 246 

ἔρις 82, 127 

ἔριδος αἴτια 86 

ἔρως θεῖος 60, 105, 134, 238, 241 

ἑτεροδόξων συμπροσευχὴ 355 

ἑτοιμασία πνευματικὴ 179, 207, 239, 

332, 333, 344, 345, 346 

ἑτοιμότητα 215, 224‐226, 231‐232 

Εὐαγγελίου βίωση 322 

– κήρυξη 188, 322 

– μελέτη 97, 264 

εὐαισθησία 111, 171, 197 

– πνευματικὴ 131, 140 

εὐαρέστηση Θεοῦ 80‐82, 97, 108 

– πλησίον 82 

εὐγένεια κοσμικὴ 128 

εὐγνωμοσύνη 150, 151, 240, 250, 257, 

258‐260, 307 

εὐγνωμοσύνης ἔκφραση 150 

εὐεργεσία Θεοῦ 151, 253, 257‐258 

Εὐεργετινὸς 101 

εὐθύνη 20, 25, 31, 34‐38 

εὐθύτητα 78 

εὐλάβεια 79, 103, 106, 111, 131‐136, 

141‐144, 227, 351 

– ἐξωτερικὴ 136‐137 

εὐλάβειας ἀπόκτηση 134 

– μετάδοση 133 

εὐλαβοῦς συμπεριφορὰ 131, 133, 137, 

143 

εὐλογία Θεοῦ 47, 149, 161, 163, 195, 

202, 249‐253, 260, 354 

Εὐρώπη 185 

εὐσέβεια 132 

εὐφροσύνη 160 

Εὐχέλαιο 138 

εὐχὴ καρδιακὴ 303 βλ. καὶ προσευχὴ 

– μὲ κομποσχοίνι 306 
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ἐφησυχασμὸς 45‐47, 191 

ἐχεμύθεια 207 κ.ἑ. 

ἐχθρὸς Ἐκκλησίας 23, 43, 68, 350 

 

Ζήλεια 343 

ζήλειας ἀντιμετώπιση 127 

ζῆλος 209 

– μωρὸς 35, 64, 78‐79, 100 

ζωὴ ἀγγελικὴ 272 

– κοσμικὴ 92, 294  

– μέλλουσα 292, 344 

– μοναχικὴ βλ. Μοναχισμὸς 

– μυστηριακὴ 351 

– ὀρθόδοξη‐σωστὴ 47, 48‐50 

– πνευματικὴ 17, 63, 81, 119, 122, 

123, 142, 191, 196, 211, 215, 226, 

227, 245, 267, 286, 289, 291 κ.ἑ., 

333, 345 

– χριστιανικὴ 50 

ζωικὸ βασίλειο 267 κ.ἑ. 

 

Ἠρεμία 46 

ἡρωισμὸς 35, 205, 208, 211, 214 

 

Θάνατος 206, 208, 218‐219, 227, 229‐ 

232, 292, 294, 346 

– αἰφνίδιος 207 

– ἁμαρτωλῶν 50 

θανάτου ἀντιμετώπιση 229, 232 

– μνήμη 45 κ.ἑ., 217, 218, 344 

– φόβος 240 

θάρρος 219‐221, 227 

θαῦμα 195, 264 κ.ἑ., 275 κ.ἑ., 303 κ.ἑ., 

314, 316 

θέλημα Θεοῦ 82, 184, 271, 317, 345 

θελήματος ἐκκοπὴ 83, 211 

θέληση 94, 116‐118 

θέματα ἐκκλησιαστικὰ 86, 129 

– κοινωνικὰ 86, 297 

Θεολογία 269  

Θεὸς ἀγαθὸς 116 

– Δημιουργὸς 248, 267, 344 

– Παντοδύναμος 20, 91, 291‐292, 308 

– τέλειος 134 
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Θεοῦ ἀπομάκρυνση 290, 291 

– παρουσίας αἴσθηση 80 κ.ἑ. 

θεὸς κατὰ χάριν 276 

θηρίο 192 

θλίψη 311 

θρήσκευμα 185 

θυμίαμα 149, 151 

θυμίαση 151 

θυμὸς 54, 75 

– δικαιότατος 51‐53 

θυσία 26, 30, 119, 157, 193‐196, 213, 

236, 273, 274, 301, 311 

 

Ἰγνάτιος Ἅγιος 238 

ἰδανικὰ 194  

Ἰδιόρρυθμο 166 

ἰδιοτέλεια 23, 26, 36, 37, 75, 82, 274, 

288 

ἱεραποστολὴ 72 

ἱερωσύνη 327 

Ἰεχωβάδες 146, 176 

Ἰούδας 96, 127, 171 

Ἰσαὰκ Ἀββᾶς 101 

ἰσραηλιτικὸς λαὸς 354 

Ἰταλοὶ 204 κ.ἑ. 

Ἰωάννης Εὐαγγελιστὴς 180, 188, 190 

Ἰωάννης Κουκουζέλης Ἅγιος 136 

 

Καθαρότητα 60, 61, 62 βλ. καὶ ἐξα– 

γνισμὸς 

καθῆκον 23 

καθήκοντα πνευματικὰ 209 

Καθολικοὶ βλ. Ρωμαιοκαθολικοὶ 

κακία 21, 75, 124, 130, 214 

κακὸς 213, 214, 226 

κακὸ 175, 256 κ.ἑ. 

κακοῦ ἀντιμετώπιση 225 

– ἀξιοποίηση 20 

– διόρθωση 68 

– ἔλεγχος 43 

– καταπολέμηση 298, 352 

– καταστολὴ 298 

– μίμηση 69 

κακὰ (ὡς δεινὰ) βλ. δοκιμασίες 
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κακομοιριὰ 193, 230 

καλὸ 32, 72‐74, 196, 254, 256 κ.ἑ., 266, 

286, 347‐350 

καλοῦ ἀναγκαιότητα 347‐350 

– ἀξία 195 

καλογερικὴ 198 

καλόγερος βλ. μοναχὸς 

καλυμμάτων ἱερῶν κέντημα 136 

καλωσύνη 128, 213, 236, 259, 293, 

294, 351 

καλωσύνης ἀποτελέσματα 168, 170, 172 

– καλλιέργεια 160 

κανδήλι 138 

κανδηλιοῦ λάδι 138, 150 

κανονάρχης (μτφ.) 62 

καρδιὰ 94, 196, 209, 213, 214 

– εὐαίσθητη 212, 258 

– μητρικὴ 129 

– σκληρὴ 111, 129, 294 

καρδιᾶς εὐαισθητοποίηση 247 

– εὐρύτητα 129, 155, 160 

– καθαρότητα 234 

καρνάβαλος 297 

κάρτα πιστωτικὴ 180, 186, 192 

κατάκριση 126 

κατάσταση λανθασμένη 210, 288 

– πνευματικὴ 71, 179, 226, 227, 327, 

332‐334 

Κατουνάκια 255 

κεκοιμημένοι 126, 151, 300, 301 

κεκοιμημένων βοήθεια 165‐166 

κενοδοξία 73 

κερὶ 148‐152 

κήρυγμα 47‐49 

Κήρυκος Ἅγιος 227 

κινδύνων ἀντιμετώπιση 224 

κληρονομιὰ πνευματικὴ 339‐342 

κληρονομικότητα 344 

κλήρου μόρφωση 49  

Κοινωνία Θεία 135, 138, 293, 310 

Κοινωνίας Θείας συχνότητα 53 

κόλαση 153 

– (μτφ.) 161 

κολάσεως φόβος 107 
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κομπιοῦτερ 182, 186, 192 

Κονδύλης 211 

Κοσμᾶς Αἰτωλὸς Ἅγιος 339 

κόσμος (σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἔρημο) 

122 

κόσμου κατάσταση 77, 91 

κούραση 195 κ.ἑ., 311 

κρίματα Θεοῦ 294 

κρίση 166 βλ. καὶ κατάκριση 

Κρίση μέλλουσα 20, 143, 188, 273 

Κρυπτοχριστιανὸς 179, 233 κ.ἑ. 

Κύριλλος Ἱεροσολύμων Ἅγιος 191 

Κωνσταντῖνος Μέγας 23, 241 

 

Λαὸς 21 

λατρεία θεία 149 βλ. καὶ Λειτουργία 

Θεία 

λεβεντιὰ 34, 203, 214, 237‐239 

– πνευματικὴ 50, 194   

Λειτουργία Θεία 101, 114, 135, 149 

λειτουργὸς κοινωνικὸς 346 κ.ἑ. 

Λείψανα ἅγια 236 

λήθη 133 

Λιτανεία 306 

λιτότητα 163, 187, 335 βλ. καὶ ἁπλό– 

τητα 

Λογγῖνος Ἅγιος 237 

λόγια 77 

– ἀδιάκριτα 78 

λογικὴ 84, 172, 265, 271, 316 

– κοσμικὴ 143, 156, 338 

λογισμὸς 126, 201, 287 

– ἁμαρτωλὸς 113 

– ἀπιστίας 261‐265 

– ἀριστερὸς 130, 266 

– κακὸς 60  

– καλὸς‐δεξιὸς 266 

– σαρκικὸς 21 

– ταπεινὸς 108 

– ὑπερήφανος 108, 287, 293 

– φιλότιμος 263 

λογισμοῦ ἐπανάπαυση 306  

λύπη βλ. θλίψη 

Λὼτ 96 
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Μαγεία 177, 265  

Μακκαβαῖοι 355  

Μακρυγιάννης 205 

μαμωνᾶς 181 

μάνα 129, 193, 216, 238, 324 

μάννα 246 

Μαρξισμὸς 278, 280 

Μάρτυρας 39, 236, 237, 241, 279 

μαρτυρία βλ. ὁμολογία 

μαρτύριο 19, 227‐229, 234‐237 

ματαιότητα 107, 344 

μάχη πνευματικὴ 333 βλ. καὶ ἀγώνας 

μελέτη πνευματικὴ 97‐101, 119, 355 

μέριμνα 99, 245 

μέσα ἐνημερώσεως (τηλεόραση) 182 

Μεσσίας 176, 178, 179 

– Ἑβραίων 44, 176 

μετανάστης 285 

μετάνοια 50, 54, 108, 240, 344, 350‐ 

356 

μετάφραση Πατέρων Ἐκκλησίας 100‐ 

101 

μητέρα βλ. μάνα 

– πνευματικὴ 324 

Μικρὰ ʹΑσία 83 

μισθὸς βλ. ἀνταπόδοση θεία 

μολυσμὸς 138 

μοναστήρι 319‐342 βλ. καὶ Μοναχι– 

σμὸς 

μοναχὴ 326 

μοναχικὸ πνεῦμα 330 

Μοναχισμὸς 21, 38, 209, 327 

– καὶ ἀσφάλεια Ο.Γ.Α. 38 

– καὶ ἔθνος Ἑλληνικὸ 340 

– καὶ ἐμπορικὸ πνεῦμα 330 κ.ἑ. 

– καὶ ἰατρικὴ βοήθεια 282 κ.ἑ. 

– καὶ ἱεραποστολὴ 282, 320 

– καὶ κοσμικὸ πνεῦμα 329 κ.ἑ., 336‐ 

339, 340 

– καὶ κόσμος 256, 317, 319, 321, 323‐ 

326, 327, 329‐334, 336 κ.ἑ. 

– καὶ μέσα σύγχρονα 330, 338 

– καὶ προσευχὴ 307 
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– καὶ χρόνοι δύσκολοι 332‐336, 340 

– παλαιὸς 337, 338 

– στὸ μέλλον 340‐341 

– σύγχρονος 337, 338, 339 

Μοναχισμοῦ ἀλλοίωση 328, 329 κ.ἑ., 

336‐339 

– κατήγοροι 282, 322 

– νόημα 345 

μοναχὸς 319‐326 

– καὶ ἁπλότητα 337 

– καὶ εὐλάβεια 336 

– καὶ θυσία 208‐212 

– καὶ κήρυγμα 321‐322 

– καὶ μαρτύριο 239‐242 

– καὶ ὁμολογία 334, 335 

– καὶ προσευχὴ 312‐318, 319, 320, 323, 

329, 331, 334, 335 

– καὶ σωτηρία κόσμου 329 

– καὶ ὡριμότητα πνευματικὴ 324‐ 

326 

– μεγαλόσχημος 328 

– σωστὸς 335 

μοναχοῦ ἀγάπη 329 

– ἀγωγὴ 326 

– ἀποταγὴ 119, 240, 253, 312, 320, 

321, 322, 323, 324, 326, 329, 335, 

337, 338‐339, 340‐341 

– αὐταπάρνηση 210 

– διακονία 160, 166, 324, 330 

– ἔργο 316, 319‐320, 323, 327, 329‐ 

331, 335, 339 

– ἐργόχειρο 246, 331 

– παράδειγμα 322, 323 

– προσευχὴ 301 

– ὑπόσχεση 112, 339 

– φιλανθρωπία 246, 319 

– φιλοξενία 323 

Μονὴ Ἰβήρων 19 

– Στομίου 253, 254, 256 

μόρφωση θεοκεντρικὴ 99 

– καὶ ὑπερηφάνεια 277 

μουσικὴ βυζαντινὴ 135 

Μπαλουκλῆ 231, 232 

μυαλοῦ χρήση 83, 325 
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Μυροφόρες 226 

Μυστήρια Θεοῦ 269 

Μωυσῆς 51 

Μωυσῆς Αἰθίοψ Ὅσιος 344 

 

Ναὸς 101, 134, 135, 136 

– Ἁγίας Σοφίας Κων/πόλεως 231 

Ναὸς Ἁγίου Πνεύματος 102, 131, 147 

Ναοῦ βεβήλωση 140 

– χωνευτήρι 138 

νεκροὶ βλ. κεκοιμημένοι 

νέος 248, 262, 276, 278 

νηστεία 47, 240 κ.ἑ. 

νόημα ζωῆς 322, 343‐350 

νοημάτων θείων μελέτη 135 

νόμισμα 183 

νομισμάτων χρήση 187 

νόμου γράμμα 78‐80 

νόμοι πνευματικοὶ 168, 354 

– πολιτικοὶ 22, 39, 43 

– φυσικοὶ 269 

νουθεσία βλ. συμβουλὴ 

νοῦς 302 

νοῦ συγκέντρωση 135 

Νῶε 23, 282 

Νῶε κατακλυσμὸς 23 

– κιβωτὸς 282 

 

Οἰκογένεια 31, 59, 193, 248‐249 

οἰκονομία 162, 259 

– Θεοῦ 257, 275, 284 

– παγκόσμια 181 

Οἰκονομία θεία 263 

Οἰκουμενισμὸς 176, 230, 355 

ὀκνηρία 282 

ὁμολογητὴς 46, 208, 279 

ὁμολογία 55 

– πίστεως 36, 39, 43‐44, 228 κ.ἑ. 

– Χριστιανῶν 37 

ὀμορφιὰ 327 

– πνευματικὴ 136, 327 

ὀργὴ Θεοῦ 185 

Ὀρθοδοξία 37, 39, 45, 183 

ὀρθολογισμὸς 232 βλ. καὶ λογικὴ 
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ὀρφανὸ 154 

 

Πάθη 124, 286, 288 

παθῶν ἐκκοπὴ 93 

παιδιὰ 289  

παιδιῶν ἀγωγὴ 284, 290 κ.ἑ., 347, 

348, 349 

– ἀνατροφὴ 193 

Παΐσιος Β´ Ἐπίσκοπος 230‐232 

Παΐσιος Μέγας Ὅσιος 133 

Παλαιὰ Διαθήκη 177 κ.ἑ., 180, 190, 

263. Βλ. καὶ εὑρετήριο ἁγιογρα– 

φικῶν χωρίων. 

Παλαιᾶς Διαθήκης μελέτη 97 

παλαμοσκόπηση 182 

παλληκαριὰ 94, 204‐206, 211, 213‐ 

216, 220, 223, 230 

– πνευματικὴ 225 

πανικὸς 219‐222 

Παπα‐Τύχων Ἁγιορείτης 148, 250 κ.ἑ. 

παράδειγμα 47‐50  

Παράδεισος 273, 291, 344 

– (μτφ.) 76 

παράδοση 143  

Παράκληση Παναγίας 147 

Παράκλητος βλ. Πνεῦμα Ἅγιο 

παρακοὴ 282 

παρακολούθηση ἑαυτοῦ 64, 93, 94, 

290, 291, 324 

παρηγοριὰ ἀνθρώπινη 241, 272, 284, 

330 

– θεία 47, 102, 148, 153, 192, 196, 229, 

241, 272, 285, 310–312, 344, 347, 354 

Παρουσία Δευτέρα 188 

παρρησία στὸν Θεὸ 225 

Πατέρες Ἅγιοι 238 

Πατέρων Ἁγίων κείμενα 100, 101 

πατρίδα 31 

πατρίδας ἀγάπη 31 

– ὑπεράσπιση 36 

πατριωτισμὸς 32, 34 

Παῦλος Ἀπόστολος 264 

πειθαρχία 221‐222 

πεῖρα πνευματικὴ 92 
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πειρασμὸς 114, 115, 157, 283 βλ. καὶ 

διάβολος 

πειρασμοῦ ἀντιμετώπιση 306 

πειρασμοὶ 63, 81, 109, 157 

Πεντηκοστὴ 84, 85  

περιβάλλον 96 

περιέργεια 92 

περισπασμὸς 114, 115, 313 

περισπασμοῦ ἀντιμετώπιση 99 

Πέτρος Ἀπόστολος 189, 265  

πίστη 22, 23, 30, 136, 137, 144, 191, 201, 

245, 246, 253, 257, 261‐280, 344 

– καὶ ἀγάπη 273‐274 

– καὶ ταπείνωση 269 

πίστεως ἄρνηση 188‐190, 191, 216, 

227, 229 κ.ἑ., 232‐234, 333 

– αὔξηση 266 

– γκρέμισμα 20 

– δύναμη 268‐270 

– ἔλλειψη 292 

πιστὸς 123, 205, 227 

πλανεμένος 337 

πλάνη 176, 293 κ.ἑ. 

πλάνης αἴτια 61, 134 

πλεονεξία 161 

πλησίον 157  

πλοῦτος 165  

Πνεῦμα Ἅγιο 82, 85, 96, 190 

Πνεύματος Ἁγίου ἀπόκτηση 85 

πνεῦμα ἀγωνιστικὸ βλ. ἀγώνας 

– ἀντίχριστο 175 

– εὐρωπαϊκὸ 81 

– θυσίας βλ. θυσία 

– κοσμικὸ 137, 326, 330 

– μαθητείας 79 

– χαλαρὸ 29, 39, 46, 215 

Πνευματικὸς 110, 122, 351 

Πνευματικοῦ συμβουλὴ 126, 183 

ποιμαντικὴ 68‐70, 351 

– ἀρρώστου 346 

– διαζευγμένων 41 

– διαφωνούντων 65‐67, 127 

– μέθυσου 172 

– μεμψίμοιρου 129 
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ποιμὴν 121 κ.ἑ. 

ποιμένος ἀγάπη 95 

ποίμνη 121 κ.ἑ. 

πόλεμος 38, 122, 202, 203, 206, 208, 209, 

213, 216, 219, 220, 298 κ.ἑ., 333 

– πνευματικὸς 25, 112, 122 

πολιτεία 22 

πονηρία 62 

πόνος 307 

– καρδιακὸς 47, 157, 285, 305‐307, 

310, 311, 313, 315 κ.ἑ., 335 

– πνευματικὸς 26, 75, 94, 301 

πραότητα 46 

προαίρεση βλ. διάθεση 

προβλημάτων ἀντιμετώπιση 72, 73‐74 

προβολὴ ἑαυτοῦ 81 

προδοσία 205, 220, 225 

προετοιμασία πνευματικὴ 45, 191 κ.ἑ. 

πρόνοια θεία 182, 217, 245‐260 

πρόοδος πνευματικὴ 91, 94‐97, 117‐ 

118, 130, 275, 290 

προόδου πνευματικῆς κριτήρια 158 

προορισμὸς 320, 346 

προπαγάνδα 280   

προσευχὴ 18, 19, 24, 32, 33, 43, 50, 58, 

59, 73, 74, 102, 128, 134, 135, 138, 

151, 184, 209 κ.ἑ., 226, 246 κ.ἑ., 

250, 254, 255, 262, 266, 270, 271, 

272, 283, 284, 285‐287, 292, 294, 

297‐318, 352 

– ἀδιάλειπτη 305 

– δικαίου 302 κ.ἑ. 

– εὐπρόσδεκτη 289, 307, 313 

– καὶ ἄσκηση 305 

– καὶ ἐπιμονὴ 307‐308 

– καὶ ἐργασία 301 

– καὶ κόπος 47 

– καὶ πίστη 270, 308 

– καὶ πόνος καρδιακὸς 302, 306, 309‐ 

310 

– καὶ συγκέντρωση 307 

– καὶ ταπείνωση 289, 313, 314 

– καὶ ὑπερηφάνεια 288, 314 

– καὶ Ψαλτήρι 317 
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– καρδιακὴ 165, 306 κ.ἑ., 309, 310, 

313, 317 

προσευχῆς αἰτήματα 151, 299‐302 

– ἀποτελέσματα 169, 302‐305 

– δύναμη 304 κ.ἑ. 

– ἐκπλήρωση 308, 309 

– ποιότητα 305‐307 

– ποσότητα 307  

– προϋποθέσεις 308 

προσκλαίοντες 232 

προσκυνήματα 101‐106, 162 

προσοχὴ 93, 118, 135 

προσπάθεια 317 

προσφορὰ 153‐156, 159‐160 βλ. καὶ 

ἐλεημοσύνη 

Προτεστάντης 154 κ.ἑ. 

προφητεία 177 

προφητειῶν ἐκπλήρωση 177, 179, 

180, 190, 263, 279, 298 

– ἑρμηνεία 178, 190‐192 

Προφήτης 263   

Πρωτόπλαστοι 353 κ.ἑ. 

πτώση 184 

πτώσεως ἀξιοποίηση 92 

– δικαιολογία 54 κ.ἑ., 63 

πυρκαγιὰ 281 

πώληση 181, 182, 186, 187, 192 

 

Ραββίνοι 178 κ.ἑ. 

Ρωμαιοκαθολικοὶ 222, 320 

 

Σαλὸς διὰ Χριστὸν 337 

σατανᾶς 110 βλ. καὶ διάβολος 

σατανιστὴς 177 

σατανολατρία 177 

σεβασμὸς 276 

Σεβαστιανὸς Ἅγιος 233 

σημεῖα καιρῶν 175‐177 

Σινᾶ 246, 259 

Σιωνισμὸς 230 

σιωνιστὴς 176, 177 

σκάνδαλα 110  

σκανδάλων ἀντιμετώπιση 63, 64, 128 

σκανδαλισμὸς 44, 59 κ.ἑ., 65‐67 
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– πιστῶν 43 

σκανδαλισμοῦ ἀποφυγὴ 63‐65 

σκέψη 73, 292, 297 

σκέψεως ὡρίμανση 73 

Σόδομα 96 

Σολομονὴ Ἁγία 237 

Σολομῶντος ναὸς 177, 354 

Σούλι 220 κ.ἑ. 

σοφία Θεοῦ 267 

σπατάλη 162 

Σταυροῦ δύναμη 189, 268 κ.ἑ. 

σταυροῦ σημεῖο 141, 271 

στενοχώρια 45, 312 

– πνευματικὴ 312 

στενοχώριας ἀντιμετώπιση 102 

στέρηση 333 

στρατὸς 29, 31, 57‐58, 214, 220, 290 

συγγένεια μὲ Θεὸ 82, 307, 351  

– πνευματικὴ 123‐125 

συγχώρηση 353, 354 

συζήτηση πνευματικὴ 126 

συμβουλὴ 128 βλ. καὶ Πνευματικοῦ 

συμβουλὴ 

συμμορίτης 340 

συμπεριφορὰ 76 

– μὲ ἀκρότητες 79 

– μὲ διάκριση 74‐76 

συμφέρον βλ. ἰδιοτέλεια 

συμφορῶν αἴτια 139 

συναναστροφὴ 125‐128 

– καλὴ 119‐123 

– μὲ εὐλαβεῖς 133 

συναναστροφῆς ἐπίδραση 127 

Συναξάρι 101, 134, 227, 262, 350 

συνέδρια 302 

συνειδήσεως ἔλεγχος 172, 197 

συνεννοήσεως ἔλλειψη 17, 82, 86 

συνεργασία 121, 126 

σύνεση 24, 67, 71‐76, 93, 297 

συνήθειας κακῆς ἀποκοπὴ 92, 116 

– δικαιολογία 116 

συντριβὴ 293 

σύστημα Ἀντιχρίστου 181, 187, 188 

– οἰκονομικὸ 181 
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συστολὴ 131, 136, 326‐328 

σφάλμα βλ. ἁμαρτία 

σφάλματος ἀναγνώριση 352 

σφράγισμα 176, 179‐183, 185‐190, 192 

Σφράγισμα Ἅγιο 189, 190 

– Ἀρνίου 268 

σφραγίσματος συνέπειες 181 

Σχῆμα Μέγα – Ἀγγελικὸ 328 

σωτηρία 258, 291, 294 

– ψυχῆς 93, 107‐108, 126 

 

Ταγκαλάκι 62, 63 βλ. καὶ διάβολος 

ταπείνωση 61, 76, 79, 81, 152, 234‐ 

237, 287‐289, 290, 298, 307, 327, 

350, 352 

ταυτότητα νέα 183‐185, 189 

τεκνογονία 248 

τέμενος Ὀμὰρ 177 

τεχνολογία 154 

τηλεόραση βλ. μέσα ἐνημερώσεως 

τιμῆς ἀπόδοση 157  

τοποθέτηση πνευματικὴ 347 

Τοῦρκοι 222 

Τρεῖς Παῖδες 352 

τσιγγουνιὰ βλ. φιλαργυρία  

 

Ὕβρεως ἀντιμετώπιση 44, 55 

ὑγεία 272 

– πνευματικὴ 93, 314 

ὑγείας πνευματικῆς ἀπόκτηση 239 

υἱοθεσία θεία 59, 123 

υἱὸς ἀπωλείας 175 

ὑλισμὸς 280 

ὑπακοὴ 211, 336 

– στὸ θεῖο θέλημα 184 

ὑπερηφάνεια 73, 75, 108, 168, 235, 288, 

293, 348, 349 βλ. καὶ ἐγωισμὸς 

ὑπομονὴ 19, 50, 129 

ὑπομονῆς ἔλλειψη 284 

ὑποταγὴ βλ. ὑπακοὴ 

 

Φακέλωμα 185 

φανατισμὸς 178 

Φαρασιῶτες 56, 143 
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φαρισαϊκὸ πνεῦμα 166 

φθόνος 67 

φιλανθρωπία 306, 319  βλ. καὶ ἐλε– 

ημοσύνη 

φιλαργυρία 160‐163 

φιλαργυρίας συνέπειες 171 

φιλαρέσκεια 349 

φιλαρχία 222 

φιλαυτία 32‐34, 81, 153, 154, 194, 195, 

196, 202, 203, 207, 210, 211, 230, 

313, 314 

φιλία 202 

φιλοξενία 162 βλ. καὶ μοναχοῦ φι– 

λοξενία 

φιλότιμο 29, 34, 38, 40, 94, 111, 202, 

207, 258, 273, 282, 291 

φιλοχρηματία 258 κ.ἑ. 

Φινεὲς 51 

φλυαρία 126 

φόβος 175, 177, 191, 192, 213, 216‐ 

218, 220, 240, 333 

– Θεοῦ 80, 87, 131, 133, 226 

φόβου αἴτια 216 κ.ἑ. 

– ἀντιμετώπιση 218 

– ἀπομάκρυνση 218 

φορολογία 180 

φρόνημα κοσμικὸ βλ. πνεῦμα κο– 

σμικὸ 

– ταπεινὸ 289 

φτώχεια 154 

φυγοπονία 35, 203, 232 

φυλακισμένος 299 

φυτικὸ βασίλειο 267 

φῶς ἅγιο 103 

φωτισμὸς θεῖος 75, 76, 83, 84‐88, 176, 

266, 299, 327, 350 

 

Χαρὰ 119, 196, 238, 241, 248, 273, 346 

– ἀνθρώπινη 159 

– θεϊκὴ 157, 158‐160 

– θυσίας 193‐204 

– κοσμικὴ 45, 46, 129 

– οὐράνια 341 

– παραδεισένια 195, 219, 272 
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– πνευματικὴ 46, 47, 333, 341 

– προσφορᾶς 161, 169 

– σαρκικὴ 341 

χάραγμα 181, 182, 189, 192 

– προϊόντων 182  

Χάρις θεία 19, 72, 84, 123, 190, 276, 

277, 289 

– καὶ ταπείνωση 287‐289 

Χάριτος θείας ἀπόκτηση 132, 212, 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ὁ  μακαριστὸς  Γέροντας  Παΐσιος,  βλέποντας  ὅτι  στὶς  μέρες  μας  «ἡ  ἁμαρτία 

ἔγινε μόδα», τόνιζε ἰδιαίτερα τὴν ἀνάγκη τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἐξομολογήσεως, ὅπως 

φαίνεται καὶ στὸ τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ Β´ τόμου. «Μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση, μᾶς 

ἔλεγε, χρειάζεται πάνω ἀπὸ ὅλα σήμερα, γιὰ νὰ κοποῦν τὰ δικαιώματα, ποὺ ἔδωσαν 

οἱ ἄνθρωποι στὸν διάβολο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἁλωνίζη τὸν κόσμο».  

Πολλοὶ  ὁδηγήθηκαν  μὲ  τὴν  βοήθειά  του  γιὰ  πρώτη  φορὰ  στὸ  Μυστήριο  τῆς 

ἐξομολογήσεως,  ἄλλαξαν  ζωή,  ἀγωνίζονται  ὡς  φιλότιμα  παιδιὰ  τοῦ Θεοῦ  καὶ  ζοῦν 

ἀπὸ τώρα τὸν Παράδεισο. «Πάντως οἱ ἄνθρωποι, μᾶς ἔλεγε μὲ χαρὰ ὁ Γέροντας, εἶναι 

πολὺ καλοί. Ποτὲ δὲν μοῦ συνέβη νὰ πῶ σὲ κάποιον νὰ πάη νὰ ἐξομολογηθῆ, καὶ νὰ 

μὴν τὸ κάνη». Βέβαια σὲ αὐτὸ συντελοῦσε καὶ ἡ μεγάλη του ἀγάπη, ποὺ ἀλλοίωνε τὴν 

ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν ὁποῖο ἐπικοινωνοῦσε καὶ τὴν μετέτρεπε ἀπὸ ἄγονη γῆ σὲ 

καλλιεργήσιμη. 

Στὸν παρόντα Γ´ τόμο, ὁ ὁποῖος ἐκδίδεται μὲ τὴν εὐχὴ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ νέου 

Ποιμενάρχου  μας,  Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου  Κασσανδρείας  κ.κ.  Νικοδήμου, 

συμπεριλαμβάνονται θέματα ποὺ μποροῦν νὰ βοηθήσουν τὸν ταλαιπωρούμενο ἀπὸ 

τὴν  ἁμαρτία  ἄνθρωπο  νὰ  ἀποκτήση  τὴν  καλὴ  ἀνησυχία  καὶ  νὰ  ἀγωνισθῆ 

πνευματικά,  ὥστε  νὰ  ἐλευθερωθῆ  ἀπὸ  τὰ  δεσμά  της.  Ζώντας  τὴν  μετάνοια  θὰ 

μπορέση  νὰ  ἀπεκδυθῆ  τὸν  παλαιό  του  ἄνθρωπο,  ὁ  ὁποῖος,  ὅπως  λέει  κάπου  ὁ 

Γέροντας,  εἶναι  «ἕνας  κακὸς  ἐνοικιαστὴς  μέσα  μας  καί,  γιὰ  νὰ  φύγη,  πρέπει  νὰ 

γκρεμίσουμε  τὸ  σπίτι  καὶ  νὰ  ἀρχίσουμε  νὰ  χτίζουμε  τὴν  νέα  οἰκοδομή,  τὸν  καινὸ 

ἄνθρωπο». 

 

Ἀρχὴ  τῆς  ἁμαρτίας  κατὰ  τοὺς Πατέρες  εἶναι  ὁ  κακὸς  λογισμός.  Γι᾿  αὐτὸ  στὸ 

πρῶτο μέρος αὐτοῦ τοῦ τόμου συμπεριλήφθηκαν κατ᾿  ἐπιλογὴ μερικὰ ἀπὸ ὅσα μᾶς 

εἶπε  ὁ  Γέροντας  σχετικὰ  μὲ  τοὺς  λογισμούς.  «Οἱ  λογισμοί,  ἔλεγε,  δείχνουν  τὴν 

πνευματική  μας  κατάσταση».Ὁ  καλὸς  λογισμὸς  ἔχει  μεγάλη  δύναμη·  ἀλλοιώνει 

πνευματικὰ  τὸν  ἄνθρωπο.  Ἀντίθετα  ὁ  κακὸς  λογισμὸς  τὸν  βασανίζει.  Ὅταν  ὁ 

ἄνθρωπος διώχνη τοὺς κακοὺς λογισμοὺς καὶ καλλιεργῆ τοὺς καλούς, ἐξαγνίζονται ὁ 

νοῦς καὶ ἡ καρδιά του καὶ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ μέσα του. 

Τὸ  δεύτερο μέρος  ἀναφέρεται  στὴν μεγάλη  εὐλογία ποὺ  δέχεται  ὁ  ἄνθρωπος 

ἀπὸ  τὸν Θεό,  ὅταν ἀδικῆται  καὶ  ἀντιμετωπίζη  τὴν ἀδικία πνευματικά.  Τὴν ἀλήθεια 

αὐτὴν τὴν ἀγνοοῦν ἀκόμη καὶ πνευματικοὶ ἄνθρωποι· δικαιώνουν τὸν ἑαυτό τους καὶ 

φθάνουν «νὰ κάνουν δικό τους εὐαγγέλιο». Ἔτσι ἀπομονώνονται ἀπὸ τὸν Θεό, γιατὶ ἡ 

ἀνθρώπινη δικαιοσύνη δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν πνευματικὴ ζωή. Ἂν θέλουμε νὰ 

συγγενέψουμε μὲ τὸν Χριστό, πρέπει νὰ ἀποκτήσουμε τὴν θεία δικαιοσύνη, ποὺ «ἔχει 

μέσα της φιλότιμο, ἀρχοντιά, θυσία». 

Τὸ  τρίτο  μέρος  ἀναφέρεται  στὴν  ἁμαρτία,  ἡ  ὁποία  κάνει  κόλαση  τὴν  ἐπίγεια 

ζωή, ποὺ μὲ τὸν πνευματικὸ ἀγώνα μπορεῖ νὰ γίνη παράδεισος. Ἂν θέλη ὁ ἄνθρωπος 

«νὰ  βγῆ  ἀπὸ  τὸ  σκοτάδι  τῆς  ἁμαρτίας»,  πρέπει  νὰ  μελετᾶ  τὴν  συνείδησή  του,  «τὸν 

πρῶτο θεῖο νόμο» ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, καὶ ταπεινὰ νὰ ἀναγνωρίζη τὰ σφάλματά 

του. Ἔτσι θὰ ὁδηγηθῆ στὴν μετάνοια, ἡ ὁποία εἶναι «ἕνα ἐργόχειρο ποὺ δὲν τελειώνει 

ποτὲ» καὶ φέρνει στὴν ψυχὴ τὴν θεία παρηγοριά. 
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Στὸ  τέταρτο  μέρος  ἐπισημαίνεται  πὼς  οἱ  δυνάμεις  τοῦ  σκότους,  οἱ  ὁποῖες 

ἐνεργοῦν  μὲ  τὰ  ὄργανά  τους,  τοὺς  μάγους,  τοὺς  πλανεμένους  κ.λπ.,  ἐνῶ  αὐτὲς 

καθαυτὲς εἶναι ἀνίσχυρες, γίνονται ἰσχυρές, ὅταν ὁ ἄνθρωπος τοὺς δώση δικαιώματα 

μὲ κάποια σοβαρὴ ἁμαρτία, ὁπότε καὶ δέχεται δαιμονικὴ ἐπήρεια. Γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ 

ἀπὸ αὐτήν, πρέπει νὰ βρῆ σὲ τί ἔσφαλε, νὰ μετανοήση, νὰ ἐξομολογηθῆ καὶ νὰ γίνη 

συνειδητὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας. 

Τέλος,  στὸ πέμπτο μέρος  τονίζεται  ὅτι  τὸ Μυστήριο  τῆς  ἐξομολογήσεως εἶναι 

ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καὶ ὅτι ὁ Χριστιανός, γιὰ νὰ πορεύεται μὲ 

ἀσφάλεια στὴν πνευματικὴ ζωή, χρειάζεται νὰ ἔχη πνευματικὸ ὁδηγό. Γίνεται σαφὴς 

διάκριση μεταξὺ τοῦ ἔργου τοῦ ψυχιάτρου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ πνευματικοῦ – τὰ ὁποῖα 

μερικὲς φορὲς στὶς μέρες μας συγχέονται –  καὶ ἀναφέρονται  ἐμπειρίες  τοῦ Γέροντα 

ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἐργασία ποὺ ὁ ἴδιος ἔκανε στὶς ψυχές. 

 

Ὁ Γέροντας,  ὅπως πάντοτε,  ἀπαντάει σύντομα στὰ συγκεκριμένα  ἐρωτήματα 

ποὺ τοῦ ὑποβάλλονται, χωρὶς νὰ κάνη συστηματικὴ ἀνάλυση τῶν θεμάτων καὶ χωρὶς 

νὰ ἐξαντλῆ τὸ θέμα στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται. Στόχο ἔχει νὰ βοηθήση τὴν ψυχὴ νὰ σωθῆ· 

«γιὰ μένα, ἔλεγε, παρηγοριὰ καὶ χαρὰ εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς». Μιλάει ἀνάλογα 

μὲ αὐτὸ ποὺ διακρίνει ὅτι μπορεῖ νὰ βοηθήση τὴν συγκεκριμένη κάθε φορὰ ψυχὴ στὸν 

ἀγώνα  της,  δίνοντάς  της  τὴν  «πνευματικὴ  βιταμίνη»  ποὺ  τῆς  χρειάζεται  καὶ 

ἀναφέροντας  συχνὰ  κάποιο  κατάλληλο  παράδειγμα.  Ὁ  Γέροντας  πίστευε  ὅτι  τὰ 

παραδείγματα βοηθοῦν πολύ. «Θέλω, ἔλεγε, νὰ γράψω – ἀλλὰ δὲν ἔχω χρόνο –, γιὰ 

μερικοὺς ἀνθρώπους ποὺ  ἔζησαν  τίμια,  γιὰ μερικὲς  κοπέλες  καὶ ἀγόρια,  καθώς  καὶ 

γιὰ μερικοὺς οἰκογενειάρχες ποὺ εἶχαν μία ἁγία ζωή. Μὲ τέτοια καλὰ παραδείγματα 

ἐλέγχονται ὅσοι ἔχουν κάνει μόδα τὴν ἁμαρτία. Μὲ τὸ νὰ ἐλέγχης τὸ κακό, συχνὰ δὲν 

βγαίνει  τίποτε.  Μὲ  τὸ  νὰ  παρουσιάζης  ὅμως  τὸ  καλό,  ἐλέγχεται  ἀπὸ  μόνο  του  τὸ 

κακό».  

 

Ἂν  καὶ  τὰ  ἐρωτήματα,  ὅπως  εἶναι  γνωστό,  προέρχονται  ἀπὸ  μοναχὲς  καὶ  ὁ 

Γέροντας ἀπευθύνεται σὲ μοναχές, οἱ ἀπαντήσεις ἀφοροῦν καὶ σὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ 

ἀγωνίζεται  ἢ  θέλει  νὰ  ἀγωνισθῆ  τὸν  «καλὸν  ἀγῶνα».  Γράφει  χαρακτηριστικὰ  σὲ 

κάποια  ἐπιστολή  του  αὐτὸ  ποὺ  καὶ  οἱ  Πατέρες  τῆς  Ἐκκλησίας  ἐπισημαίνουν:  «Οἱ 

ἐντολὲς εἶναι ἴδιες καὶ γιὰ τοὺς λαϊκοὺς καὶ γιὰ τοὺς μοναχούς, καὶ ὁ Παράδεισος ἕνας 

εἶναι». Ἄλλωστε συχνὰ διαπίστωνε ὅτι ὑπάρχουν λαϊκοὶ ποὺ ζοῦν πολὺ πνευματικὰ 

καὶ κάνουν λεπτὴ ἐργασία στὸν ἑαυτό τους. 

 

Εὐχαριστοῦμε ὅσους δέχθηκαν μὲ προθυμία νὰ διαβάσουν τὰ χειρόγραφα τοῦ 

τόμου  αὐτοῦ  καὶ  νὰ  μᾶς  ποῦν  τὶς  σκέψεις  τους,  ποὺ  βοήθησαν  στὴν  ἀρτιώτερη 

παρουσίασή του. 

Ἂς  εὐχηθοῦμε  νὰ  ἐκπληρωθῆ  ἡ  εὐχὴ  τοῦ  Γέροντα:  «Ὁ  Καλὸς  Θεὸς  νὰ  μᾶς 

φωτίζη καὶ νὰ μᾶς δίνη καλὴ μετάνοια, γιὰ νὰ ἀξιωθοῦμε ὅλοι τὸν Καλὸ Παράδεισο, 

ποὺ μᾶς ἑτοίμασε ὡς Φιλόστοργος Πατέρας». Ἀμήν. 

 

11 Φεβρουαρίου 2001 

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου 
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Ἡ Καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου 

Φιλοθέη Μοναχὴ 

καὶ αἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφαὶ 
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 – Γέροντα, τὰ ζῶα πῶς καταλαβαίνουν τὴν καλωσύνη ἑνὸς ἀνθρώπου; 

– Ἔχουν  διαίσθηση  καὶ  καταλαβαίνουν,  ἂν  τὰ ἀγαπᾶς,  ἂν  τὰ πονᾶς.  Τὰ  ζῶα 

στὸν  Παράδεισο  αἰσθάνονταν  τὴν  εὐωδία  τῆς  Χάριτος  καὶ  ὑπηρετοῦσαν  τὸν  Ἀδάμ. 

Μετὰ τὴν παράβαση ἡ φύση συστενάζει μὲ τὸν ἄνθρωπο. Νά, ὁ καημένος ὁ λαγὸς λ.χ. 

συνέχεια  κοιτάζει  φοβισμένος.  Ἡ  καρδιά  του  χτυπάει  τὰκ‐τὰκ‐τάκ.  Δὲν  κοιμᾶται 

καθόλου ὁ φουκαρᾶς.  Πόσο ὑποφέρει αὐτὸ τὸ ἀθῶο πλασματάκι ἐξ αἰτίας μας! Ὅταν 

ὅμως  ἕνας  ἄνθρωπος  ἐπανέρχεται  στὴν  κατάσταση  πρὸ  τῆς  πτώσεως,  τὰ  ζῶα  τὸν 

πλησιάζουν ξανὰ χωρὶς φόβο. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ 

 

Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τὰ βλέπη ὅλα 

μὲ καλοὺς λογισμούς, ἐξαγνίζεται 

καὶ χαριτώνεται ἀπὸ τὸν Θεό. 

Μὲ τοὺς ἀριστεροὺς λογισμοὺς κατακρίνει 

καὶ ἀδικεῖ τοὺς ἄλλους, 

ἐμποδίζει τὴν θεία Χάρη νὰ ἔρθη, 

καὶ ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ τὸν ἁλωνίζει. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Γ’  «Πνευματικὸς Ἀγώνας»   ‐ 429 ‐ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Οἱ καλοὶ καὶ οἱ κακοὶ λογισμοὶ399 

 

Ἡ δύναμη τοῦ καλοῦ λογισμοῦ 

 

Γέροντα,  στὴν Παλαιὰ Διαθήκη,  στὸ Δ´ βιβλίο  τῶν Μακκαβαίων, ἀναφέρεται: 

«Ὁ  εὐσεβὴς  λογισμὸς  δὲν  εἶναι  ἐκριζωτὴς  τῶν  παθῶν,  ἀλλὰ  ἀνταγωνιστής»400.  Τί 

σημαίνει; 

 – Κοίταξε νὰ δῆς: Τὰ πάθη εἶναι βαθιὰ ριζωμένα μέσα μας, ἀλλὰ ὁ εὐσεβής, ὁ 

καλός, λογισμὸς μᾶς βοηθάει νὰ μὴν ὑποδουλωνώμαστε σ᾿ αὐτά. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος 

φέρνη  ὅλο  καλοὺς  λογισμοὺς  καὶ  σταθεροποιήση  μιὰ  καλὴ  κατάσταση,  τὰ  πάθη 

παύουν νὰ ἐνεργοῦν, ὁπότε εἶναι σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν. Δηλαδὴ ὁ εὐσεβὴς λογισμὸς 

δὲν  ξερριζώνει  τὰ  πάθη,  ἀλλὰ  τὰ πολεμάει  καὶ  μπορεῖ  νὰ  τὰ  καταβάλη. Νομίζω,  ὁ 

συγγραφεὺς περιγράφει τί μπόρεσαν νὰ ὑποφέρουν οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ Παῖδες, ἡ μητέρα 

τους  Ἁγία  Σολομονὴ  καὶ  ὁ  διδάσκαλός  τους  Ἅγιος  Ἐλεάζαρος,  ἔχοντας  εὐσεβεῖς 

λογισμούς401, γιὰ νὰ δείξη ἀκριβῶς τὴν δύναμη τοῦ καλοῦ λογισμοῦ. 

Ἕνας  καλὸς  λογισμὸς  ἰσοδυναμεῖ  μὲ  μιὰ  πολύωρη  ἀγρυπνία!  Ἔχει  μεγάλη 

δύναμη.  Ὅπως  τώρα  κάποια  νέα  ὅπλα  σταματοῦν  μὲ  ἀκτίνες  λέιζερ  τὸν  πύραυλο 

στὴν  βάση  του  καὶ  τὸν  ἐμποδίζουν  νὰ  ἐκτοξευθῆ,  ἔτσι  καὶ  οἱ  καλοὶ  λογισμοὶ 

προλαβαίνουν  καὶ  καθηλώνουν  τοὺς  κακοὺς  λογισμοὺς  στὰ  «ἀεροδρόμια»  τοῦ 

διαβόλου, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ξεκινοῦν. Γι᾿ αὐτὸ προσπαθῆστε, ὅσο μπορεῖτε, πρὶν προλάβη 

ὁ πειρασμὸς νὰ σᾶς φυτέψη κακοὺς λογισμούς, νὰ φυτεύετε ἐσεῖς καλοὺς λογισμούς, 

γιὰ  νὰ  γίνη  ἡ  καρδιά  σας  ἀνθόκηπος  καὶ  νὰ  συνοδεύεται  ἡ  προσευχή  σας  ἀπὸ  τὴν 

θεία εὐωδία τῆς καρδιᾶς σας. 

Ὅταν κανεὶς κρατᾶ ἔστω καὶ λίγο ἀριστερό, δηλαδὴ κακό, λογισμὸ γιὰ κάποιον, 

ὁποιαδήποτε ἄσκηση καὶ ἂν κάνη, νηστεία, ἀγρυπνία κ.λπ., πάει χαμένη. Σὲ τί θὰ τὸν 

βοηθήση  ἡ  ἄσκηση,  ἂν  δὲν  ἀγωνίζεται  παράλληλα  νὰ  μὴ  δέχεται  τοὺς  κακοὺς 

λογισμούς; Γιατί νὰ μὴν ἀδειάση ἀπὸ τὸ πιθάρι πρῶτα ὅλο τὸ κατακάθι τοῦ λαδιοῦ, 

ποὺ εἶναι μόνο γιὰ σαπούνι, καὶ ὕστερα νὰ βάλη τὸ καλὸ λάδι, ἀλλὰ βάζει τὸ καλὸ μὲ 

τὸ ἄχρηστο καὶ τὸ μουρνταρεύει; 

Ἕνας  ἁγνός,  καλός,  λογισμὸς  ἔχει  μεγαλύτερη  δύναμη  ἀπὸ  κάθε  ἄσκηση. 

Κάποιος  νέος  λ.χ.  πολεμεῖται  ἀπὸ  τὸν  διάβολο  καὶ  ἔχει  ἀκάθαρτους  λογισμοὺς  καὶ 

κάνει  ἀγρυπνίες,  νηστεῖες,  τριήμερα,  γιὰ  νὰ  ἀπαλλαγῆ  ἀπὸ  αὐτούς.  Ἕνας  ἁγνὸς 

λογισμὸς ὅμως ποὺ θὰ φέρη ἔχει μεγαλύτερη δύναμη καὶ ἀπὸ τὶς ἀγρυπνίες καὶ ἀπὸ 

τὶς νηστεῖες ποὺ κάνει καὶ τὸν βοηθάει πιὸ θετικά. 

                                                 
399  Ἡ  λέξη  «λογισμὸς»  στὴν  ἀσκητικὴ  γλῶσσα  δηλώνει  εἴτε  μία  ἁπλὴ  σκέψη  ποὺ 

περνάει ἀπὸ τὸν νοῦ, εἴτε μία κίνηση τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ καλὸ ἢ πρὸς τὸ κακό, εἴτε μία τάση 

καλὴ  ἢ  κακή,  ἡ  ὁποία  ἔχει  ἀποκτηθῆ  μὲ  τὴν  συνεργασία  τοῦ  νοῦ,  τῆς  συνειδήσεως,  τοῦ 

συναισθήματος καὶ τῆς βουλήσεως. Ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ προηγοῦνται κάθε πράξεως, γι᾿ αὐτὸ 

ὁ ἀγώνας κάθε πιστοῦ, ἀλλὰ κυρίως τοῦ μοναχοῦ, γιὰ νὰ εἶναι σωστός, πρέπει νὰ στρέφεται 

πρωταρχικὰ  στὴν  ἐξέταση  τῶν  λογισμῶν,  ὥστε  νὰ  καλλιεργοῦνται  οἱ  καλοὶ  καὶ  νὰ 

ἀποβάλλωνται οἱ κακοί. 
400 Βλ. Δ´ Μακ. 3, 5. 
401 Βλ. Δ´ Μακ. 5, 1 κ.ἑ. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Γ’  «Πνευματικὸς Ἀγώνας»   ‐ 430 ‐ 

 – Γέροντα, ὅταν λέτε «ἁγνὸς λογισμός», ἀναφέρεσθε μόνο σὲ εἰδικὰ θέματα ἢ 

καὶ σὲ γενικώτερα; 

 –  Καὶ  σὲ  γενικώτερα.  Γιατὶ  ὁ  ἄνθρωπος,  ὅταν  τὰ  βλέπη  ὅλα  μὲ  καλοὺς 

λογισμούς, ἐξαγνίζεται καὶ χαριτώνεται ἀπὸ τὸν Θεό. Μὲ τοὺς ἀριστεροὺς λογισμοὺς 

κατακρίνει  καὶ  ἀδικεῖ  τοὺς  ἄλλους,  ἐμποδίζει  τὴν  θεία  Χάρη  νὰ  ἔρθη,  καὶ  ἔρχεται 

ἔπειτα ὁ διάβολος καὶ τὸν ἁλωνίζει. 

 –  Δηλαδή,  Γέροντα,  ἐπειδὴ  κατακρίνει,  δίνει  δικαίωμα  στὸν  διάβολο  νὰ  τὸν 

ἁλωνίση; 

 –  Ναί.  Ὅλη  ἡ  βάση  εἶναι  ὁ  καλὸς  λογισμός.  Αὐτὸ  εἶναι  ποὺ  ἀνεβάζει  τὸν 

ἄνθρωπο,  τὸν  ἀλλοιώνει  πρὸς  τὸ  καλό.  Πρέπει  νὰ  φθάση  κανεὶς  στὸ  σημεῖο  νὰ  τὰ 

βλέπη ὅλα καθαρά. Εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χριστός: «Μὴ κρίνετε κατ᾿  ὄψιν, ἀλλὰ τὴν 

δικαίαν κρίσιν κρίνατε»402. Μετὰ φθάνει ὁ ἄνθρωπος σὲ μία κατάσταση ποὺ βλέπει τὰ 

πάντα  μὲ  τὰ  πνευματικὰ  μάτια·  ὄχι  μὲ  τὰ  ἀνθρώπινα. Ὅλα  τὰ  δικαιολογεῖ,  μὲ  τὴν 

καλὴ ἔννοια. 

Πρέπει  νὰ  προσέχουμε  νὰ  μὴ  δεχώμαστε  τὰ  πονηρὰ  τηλεγραφήματα  τοῦ 

διαβόλου, γιὰ νὰ μὴ μολύνουμε «τὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»403 καὶ ἀπομακρυνθῆ 

ἡ  Χάρις  τοῦ  Θεοῦ,  μὲ  ἀποτέλεσμα  νὰ  σκοτισθοῦμε.  Τὸ  Ἅγιο  Πνεῦμα,  ὅταν  δῆ  τὴν 

καρδιά μας ἁγνή,  ἔρχεται  καὶ κατοικεῖ μέσα μας,  γιατὶ ἀγαπάει  τὴν ἁγνότητα –  γι᾿ 

αὐτὸ καὶ παρουσιάσθηκε σὰν περιστέρι. 

 

Ἡ μεγαλύτερη ἀρρώστια: οἱ ἀριστεροὶ λογισμοὶ  

  

– Γέροντα, ἀγωνιῶ, ὅταν ἔχω νὰ τακτοποιήσω ἕνα πρόβλημα, καὶ δὲν μπορῶ νὰ 

κοιμηθῶ. 

 – Σ᾿ ἐσένα τὸ βασικὸ πρόβλημα εἶναι οἱ πολλοὶ λογισμοί. Ἂν δὲν εἶχες αὐτοὺς 

τοὺς  πολλοὺς  λογισμούς,  θὰ  μποροῦσες  νὰ  ἀποδώσης  πολὺ  περισσότερα  καὶ  στὴν 

διακονία  σου  καὶ  στὰ  πνευματικά  σου.  Ἄκου  ἕναν  τρόπο,  γιὰ  νὰ  ἀποφεύγης  τοὺς 

πολλοὺς  λογισμούς: Ὅταν  σοῦ  ἔρχεται  στὸν  νοῦ  κάτι  ποὺ  πρόκειται  π.χ.  νὰ  κάνης 

αὔριο,  νὰ  λὲς  στὸν  λογισμό  σου:  «Αὐτὴ  ἡ  δουλειὰ  δὲν  εἶναι  γιὰ  σήμερα·  θὰ  τὴν 

σκεφθῶ αὔριο».  Ἐπίσης,  ὅταν  εἶναι  νὰ ἀποφασίσης  γιὰ  κάτι,  μὴν  ταλαιπωρῆσαι  μὲ 

τὴν σκέψη νὰ βρῆς τὸ καλύτερο καὶ ἀναβάλλεις συνέχεια. Διάλεξε κάτι καὶ προχώρα. 

Ἄφησε  ἔπειτα  τὸν Θεὸ  νὰ φροντίση  γιὰ  τὰ  παραπέρα.  Προσπάθησε  νὰ  ἀποφεύγης 

τὴν  σχολαστικότητα,  γιὰ  νὰ  μὴ  ζαλίζης  τὸ  μυαλό  σου.  Νὰ  κάνης  ὅ,τι  μπορεῖς  μὲ 

φιλότιμο  καὶ  νὰ  κινῆσαι  ἁπλὰ  καὶ  μὲ  μεγάλη  ἐμπιστοσύνη  στὸν  Θεό.  Τὸν 

ὑποχρεώνουμε,  κατὰ  κάποιον  τρόπο,  τὸν  Θεὸ  νὰ  βοηθήση,  ὅταν  ἀναθέτουμε  τὸ 

μέλλον  καὶ  τὶς  ἐλπίδες  μας  σ᾿  Αὐτόν.  Μὲ  τοὺς  πολλοὺς  λογισμοὺς  κι  ἕνας  ὑγιὴς 

ἄνθρωπος ἀχρηστεύεται. Ἕνας ποὺ πάσχει καὶ ὑποφέρει,  εἶναι δικαιολογημένος, ἂν 

στενοχωριέται.  Ἕνας  ὅμως  ποὺ  ἔχει  τὴν  ὑγεία  του  καὶ  ζαλίζεται  καὶ  ὑποφέρει  ἀπὸ 

ἀριστεροὺς λογισμούς, αὐτὸς εἶναι γιὰ δέσιμο! Νὰ εἶναι μιὰ χαρὰ καὶ νὰ βασανίζεται 

μὲ τοὺς λογισμούς του! 

Στὴν  ἐποχή  μας  ἡ  μεγαλύτερη  ἀρρώστια  εἶναι  οἱ  μάταιοι  λογισμοὶ  τῶν 

κοσμικῶν  ἀνθρώπων.  Οἱ  ἄνθρωποι  ὅλα  μπορεῖ  νὰ  τὰ  ἔχουν  ἐκτὸς  ἀπὸ  καλοὺς 

                                                 
402 Ἰω. 7, 24. 
403 Βλ. Α´ Κορ. 6, 19 καὶ 3, 16. 
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λογισμούς.  Ταλαιπωροῦνται,  γιατὶ  δὲν  ἀντιμετωπίζουν  τὰ  πράγματα  πνευματικά. 

Π.χ.  ξεκινάει  κανεὶς  νὰ  πάη  κάπου,  παθαίνει  μιὰ  μικρὴ  βλάβη  ἡ  μηχανὴ  τοῦ 

αὐτοκινήτου  του,  καὶ  καθυστερεῖ  λίγο  νὰ φθάση  στὸν προορισμό  του.  Ἂν  ἔχη  καλὸ 

λογισμό,  θὰ  πῆ:  «Φαίνεται,  ὁ  Καλὸς  Θεὸς  ἔφερε  αὐτὸ  τὸ  ἐμπόδιο,  γιατὶ  ἴσως  θὰ 

πάθαινα  κάποιο  ἀτύχημα,  ἂν  δὲν  εἶχα  αὐτὴν  τὴν  καθυστέρηση.  Πῶς  νὰ  Σὲ 

εὐχαριστήσω, Θεέ μου, γι᾿ αὐτό;», καὶ δοξάζει τὸν Θεό. Ἐνῶ, ἂν δὲν ἔχη καλὸ λογισμό, 

δὲν  θὰ  ἀντιμετωπίση  πνευματικὰ  τὴν  κατάσταση,  θὰ  τὰ  βάλη  μὲ  τὸν  Θεὸ  καὶ  θὰ 

βρίζη: «Νά, θὰ πήγαινα νωρίτερα, ἄργησα, τί ἀναποδιά! Καὶ Αὐτὸς ὁ Θεός...». 

Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν δέχεται ὅ,τι τοῦ συμβαίνει μὲ δεξιὸ λογισμό, βοηθιέται. Ἐνῶ, 

ὅταν  δουλεύη  ἀριστερά,  βασανίζεται,  λειώνει,  παλαβώνει.  Μιὰ  φορά,  πρὶν  ἀπὸ 

χρόνια,  μπήκαμε  σὲ  ἕνα  φορτηγὸ  ποὺ  εἶχε  γιὰ  καθίσματα  κάτι  σανίδες,  γιὰ  νὰ 

ἔρθουμε ἀπὸ τὴν Οὐρανούπολη στὴν Θεσσαλονίκη. Μέσα ἦταν ἄνω‐κάτω· βαλίτσες, 

πορτοκάλια, ψάρια, βρώμικα καφάσια ἀπὸ ψάρια ποὺ τὰ ἐπέστρεφαν, παιδιὰ ἀπὸ τὴν 

Ἀθωνιάδα,  ἄλλα  καθιστά,  ἄλλα  ὄρθια,  καλόγεροι,  λαϊκοί...  Ἕνας  λαϊκὸς  ἦρθε  καὶ 

κάθησε  δίπλα  μου.  Ἦταν  καὶ  χονδρὸς  καί,  ἐπειδὴ  κάπως  στρυμώχθηκε,  ἔβαλε  τὶς 

φωνές: «Τί κατάσταση εἶναι αὐτή!...». Πιὸ ἐκεῖ ἦταν ἕνας μοναχὸς πού,  ὁ φουκαρᾶς, 

ἦταν κουκουλωμένος μέχρι ἐπάνω ἀπὸ τὰ καφάσια καὶ μόνον τὸ κεφάλι του εἶχε ἔξω. 

Ἐν  τῷ  μεταξύ,  ὅπως  κουνιόταν  τὸ  φορτηγὸ  –  ὁ  δρόμος  ἦταν  ἕνας  καρρόδρομος 

χαλασμένος –, ἔπεφταν τὰ στοιβαγμένα καφάσια καὶ ὁ καημένος προσπαθοῦσε νὰ τὰ 

πετάη ἀριστερὰ‐δεξιὰ μὲ τὰ χέρια του, γιὰ νὰ μὴν τὸν χτυπήσουν στὸ κεφάλι. Καὶ ὁ 

ἄλλος φώναζε, ἐπειδὴ καθόταν λίγο στρυμωχτά. «Δὲν βλέπεις, τοῦ λέω, ἐκεῖνος πῶς 

εἶναι, κι ἐσὺ φωνάζεις;». Ρωτάω καὶ τὸν μοναχό: «Πῶς τὰ περνᾶς, πάτερ;». Κι ἐκεῖνος 

χαμογελώντας  μοῦ  λέει:  «Ἀπὸ  τὴν  κόλαση,  Γέροντα,  καλύτερα  εἶναι  ἐδῶ»!  Ὁ  ἕνας 

βασανιζόταν,  ἂν  καὶ  καθόταν,  καὶ  ὁ  ἄλλος  χαιρόταν,  παρόλο  ποὺ  τὰ  καφάσια 

κόντευαν νὰ τὸν κουκουλώσουν. Καὶ εἴχαμε δυὸ ὧρες δρόμο· δὲν ἦταν καὶ κοντά. Ὁ 

νοῦς  τοῦ  λαϊκοῦ  γύριζε  στὴν  ἄνεση  ποὺ  θὰ  εἶχε,  ἂν  ταξίδευε  μὲ  λεωφορεῖο,  καὶ 

πήγαινε  νὰ  σκάση,  ἐνῶ  ὁ  μοναχὸς  σκεφτόταν  τὴν  στενοχώρια  ποὺ  θὰ  εἶχε,  ἂν 

βρισκόταν στὴν κόλαση, καὶ ἔνιωθε χαρά. Σκέφθηκε: «Σὲ δυὸ ὧρες θὰ φθάσουμε καὶ 

θὰ  κατεβοῦμε,  ἐνῶ  οἱ  καημένοι  στὴν  κόλαση  ταλαιπωροῦνται  αἰώνια. Ὕστερα  ἐκεῖ 

δὲν  ἔχει  καφάσια,  κόσμο  κ.λπ.,  ἀλλὰ  εἶναι  κόλαση.  Δόξα  Σοι  ὁ  Θεός,  ἐδῶ  εἶμαι 

καλύτερα». 

 – Ποῦ ὀφείλεται, Γέροντα, ἡ διαφορὰ ἐμπιστοσύνης λ.χ. δύο ὑποτακτικῶν πρὸς 

τὸν Γέροντά τους; 

 – Στὸν λογισμό. Μπορεῖ κανεὶς νὰ ἔχη χαλασμένο λογισμὸ γιὰ ὁτιδήποτε καὶ 

γιὰ ὁποιονδήποτε. Ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχη καλὸ λογισμὸ καὶ δὲν βγάζη τὸν ἑαυτό του 

ἀπὸ τὶς ἐνέργειές του – ἂν ἐνεργῆ δηλαδὴ μὲ ἰδιοτέλεια –, δὲν βοηθιέται οὔτε καὶ ἀπὸ 

ἕναν Ἅγιο. Ὄχι ἅγιο Γέροντα ἢ ἁγία Γερόντισσα νὰ ἔχη, ὄχι τὸν Ἅγιο Ἀντώνιο νὰ εἶχε 

Γέροντα, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους, δὲν μπορεῖ νὰ βοηθηθῆ. Οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς δὲν 

μπορεῖ  νὰ  βοηθήση  ἕναν  τέτοιον  ἄνθρωπο,  ἂν  καὶ  τὸ  θέλη  πολύ.  Ὅταν  κανεὶς 

ἀγαπάη τὸν  ἑαυτό  του,  ἔχη δηλαδὴ φιλαυτία,  ὅλα τὰ  ἑρμηνεύει  ὅπως  τὰ ἀγαπάει  ὁ 

ἑαυτός του. Καὶ βλέπεις, ἄλλοι τὰ ἑρμηνεύουν ἁμαρτωλά, ἄλλοι ὅπως τοὺς ἀναπαύει, 

καὶ σιγὰ‐σιγὰ γίνονται φυσιολογικὲς αὐτὲς οἱ παράλογες ἑρμηνεῖες τους. Ὅπως καὶ 

ἂν φερθῆς, σκανδαλίζονται. 
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Εἶναι μερικοὶ πού, ἂν τοὺς προσέξης λίγο, ἂν τοὺς πῆς ἕναν καλὸ λόγο, πετοῦν. 

Ἂν δὲν τοὺς προσέξης, λυποῦνται πολύ, πιάνουν τὰ ἄκρα, ποὺ εἶναι τοῦ πειρασμοῦ. 

Βλέπουν λ.χ. μία κίνηση καὶ λένε: «ἄ! ἔτσι θὰ ἔγινε», καὶ ὕστερα καταλήγουν νὰ εἶναι 

σίγουροι ὅτι ἔτσι ἔγινε. Ἢ βλέπουν τὸν ἄλλον σοβαρὸ καὶ νομίζουν ὅτι κάτι ἔχει μαζί 

τους,  ἐνῶ ὁ ἄλλος μπορεῖ  νὰ  εἶναι σοβαρός,  γιατὶ  τὸν ἀπασχολεῖ  κάτι. Πρὸ ἡμερῶν 

ἦρθε καὶ σ᾿ ἐμένα κάποιος καὶ μοῦ εἶπε: «Γιατί παλιὰ μοῦ μιλοῦσε ὁ τάδε καὶ τώρα δὲν 

μοῦ  μιλάει;  Τοῦ  εἶχα  κάνει  μιὰ  παρατήρηση,  μήπως  γι᾿  αὐτό;».  «Κοίταξε,  τοῦ  λέω, 

μπορεῖ νὰ σὲ εἶδε καὶ νὰ μὴ σὲ πρόσεξε ἢ εἶχε κανέναν ἄρρωστο καὶ εἶχε στὸν νοῦ του 

νὰ  ψάξη  γιὰ  γιατρὸ  ἢ  νὰ  βρῆ  συνάλλαγμα,  γιὰ  νὰ  πάη  στὸ  ἐξωτερικὸ  κ.λπ.».  Καὶ 

πράγματι  ὁ ἄλλος  εἶχε ἄρρωστο ἄνθρωπο,  εἶχε  ἕνα σωρὸ φροντίδες,  καὶ αὐτὸς  εἶχε 

τὴν ἀπαίτηση νὰ σταθῆ νὰ τοῦ μιλήση καὶ ἔβαζε ἕνα σωρὸ λογισμούς. 

 

Οἱ καλοὶ λογισμοὶ φέρνουν τὴν πνευματικὴ ὑγεία 

 

 – Γέροντα, ποιά εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀδύνατου λογισμοῦ; 

 – Τί ἐννοεῖς; Πρώτη φορὰ τὸ ἀκούω αὐτό. 

 –  Εἴχατε  πεῖ,  τὸ  νὰ  βάλη  κανεὶς  ἀριστερὸ  λογισμό,  νὰ  παρεξηγήση  μιὰ 

συμπεριφορά... 

 – Καὶ τὸ εἶπα ἀδύνατο λογισμὸ αὐτό; 

 – Θυμήθηκα  ἐκεῖνον ποὺ  ἤθελε  νὰ μείνη  κοντά σας ὡς  ὑποτακτικὸς  καὶ  τοῦ 

εἴπατε: «Δὲν σὲ κρατῶ, γιατὶ ἔχεις ἀδύνατο λογισμό». 

 – Ὄχι,  δὲν  τὸ  εἶπα  ἔτσι. «Δὲν σὲ παίρνω,  τοῦ  εἶπα,  γιὰ ὑποτακτικό,  γιατὶ  δὲν 

ἔχεις ὑγεία πνευματική». «Τί θὰ πῆ ὑγεία πνευματική;», μὲ ρωτάει. «Δὲν ἔχεις καλοὺς 

λογισμούς,  τοῦ  λέω.  Σὰν  ἄνθρωπος  θὰ  ἔχω  τὰ  κουσούρια  μου,  καὶ  σὰν  καλόγερος 

τόσα χρόνια θὰ ἔχω καὶ μερικὲς ἀρετές. Ἂν δὲν ἔχης καλὸ λογισμό, θὰ βλάπτεσαι καὶ 

ἀπὸ  τὰ  κουσούρια  μου  καὶ  ἀπὸ  τὶς  ἀρετές  μου».  Γιὰ  ἕνα  μικρὸ  παιδὶ  μπορεῖ  νὰ  πῆ 

κανεὶς  ὅτι  ἔχει  ἀδύνατο  λογισμό,  γιατὶ  εἶναι  ἀκόμη  ἀνώριμο,  ὄχι  ὅμως  γιὰ  ἕναν 

μεγάλο. 

 – Ὅλοι οἱ μεγάλοι, Γέροντα, εἶναι ὥριμοι; 

 – Μερικοὶ ἀπὸ τὸ κεφάλι τους δὲν ὡριμάζουν. Ἄλλο, ἂν δὲν τοὺς κόβη. Ὅταν 

κάποιος  δὲν  κινῆται  ἁπλά,  ὁ  λογισμός  του  πηγαίνει  στὸ  κακὸ  καὶ  ὅλα  τὰ  παίρνει 

στραβά.  Αὐτὸς  δὲν  ἔχει  ὑγεία  πνευματικὴ  καὶ  δὲν  βοηθιέται  οὔτε  ἀπὸ  τὸ  καλό· 

βασανίζεται καὶ μὲ τὸ καλό. 

 – Ἂν δοῦμε,  Γέροντα, μιὰ ἀταξία, συμφέρει νὰ ψάξουμε νὰ βροῦμε ποιός τὴν 

ἔκανε; 

 – Ψάξε πρῶτα νὰ δῆς μήπως τὴν ἔκανες ἐσύ. Αὐτὸ εἶναι πιὸ καλό! 

 – Ὅταν ὅμως, Γέροντα, μοῦ δίνουν ἀφορμὲς οἱ ἄλλοι; 

 – Ἐσὺ πόσες ἀφορμὲς ἔδωσες; Ἂν τὸ σκεφθῆς αὐτό, θὰ καταλάβης ὅτι κάνεις 

λάθος ἀντιμετωπίζοντας ἔτσι τὰ πράγματα. 

 –  Καὶ  ὅταν  λέμε:  «αὐτὸ μᾶλλον  θὰ  τὸ  ἔκανε  ἡ  τάδε  ἀδελφή»,  εἶναι  καὶ  αὐτὸ 

ἀριστερὸς λογισμός; 

 – Εἶσαι σίγουρη πὼς τὸ ἔκανε αὐτὴ ἡ ἀδελφή; 

 – Ὄχι, ἀλλὰ ἐπειδὴ καὶ ἄλλη φορὰ ἔκανε κάτι ἀνάλογο. 
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 – Πάλι ἀριστερὸς λογισμὸς εἶναι, ἀφοῦ δὲν εἶσαι σίγουρη.Ὕστερα, ἀκόμη καὶ 

ἂν τὸ ἔκανε αὐτὴ ἡ ἀδελφή, ποιός ξέρει πῶς καὶ γιατί τὸ ἔκανε. 

 – Ὅταν ὅμως, Γέροντα, βλέπω λ.χ. ὅτι μιὰ ἀδελφὴ ἔχει κάποιο πάθος; 

 – Γερόντισσα εἶσαι; Ἡ Γερόντισσα φέρει εὐθύνη, γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ ἐξετάζη τὰ 

πάθη σας. Ἐσεῖς ὅμως γιατί νὰ ἐξετάζετε τὰ πάθη τῆς ἄλλης; Ἀκόμη δὲν ἔχετε μάθει 

νὰ κάνετε δουλειὰ στὸν ἑαυτό σας. Ἂν θέλετε νὰ κάνετε δουλειὰ στὸν ἑαυτό σας, νὰ 

μὴν ἐξετάζετε τί κάνουν οἱ ἄλλοι γύρω σας, ἀλλὰ νὰ φέρνετε καλοὺς λογισμοὺς καὶ 

γιὰ τὰ καλὰ καὶ γιὰ τὰ ἄσχημα ποὺ βλέπετε στοὺς ἄλλους. Ἄσχετα μὲ τί σκοπὸ κάνει 

κάτι  ὁ ἄλλος,  ἐσεῖς  βάλτε  ἕναν καλὸ λογισμό. Ὁ καλὸς λογισμὸς  ἔχει μέσα ἀγάπη, 

ἀφοπλίζει  τὸν  ἄλλον  καὶ  τὸν  κάνει  νὰ  σοῦ  φερθῆ  καλά.  Θυμᾶστε  ἐκεῖνες  τὶς 

καλόγριες ποὺ πέρασαν τὸν ληστὴ γιὰ ἀββᾶ; Ὅταν ἀποκαλύφθηκε, νόμιζαν ὅτι κάνει 

τὸν διὰ Χριστὸν σαλὸ καὶ παριστάνει τὸν ληστὴ καὶ ἄλλο τόσο τὸν εἶχαν σὲ εὐλάβεια. 

Τελικὰ ἔσωσαν καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς συντρόφους του404. 

 – Ὅταν, Γέροντα, μιὰ ἀδελφὴ μοῦ λέη κάποιο ψέμα... 

 – Καὶ ἂν ἀναγκάσθηκε ἐξ αἰτίας σου νὰ πῆ ἕνα ψέμα ἢ ἂν ξέχασε,  καὶ αὐτὸ 

ποὺ σοῦ εἶπε δὲν εἶναι ψέμα; Ζητάει λ.χ. ἡ ἀρχοντάρισσα ἀπὸ τὴν μαγείρισσα σαλάτα 

καὶ ἐκείνη τῆς λέει «δὲν ἔχω», ἐνῶ ἡ ἀρχοντάρισσα ξέρει ὅτι ἔχει. Ἂν ἡ ἀρχοντάρισσα 

δὲν ἔχη καλοὺς λογισμούς, θὰ πῆ: «ψέματα μοῦ λέει». Ἂν ὅμως ἔχη καλοὺς λογισμούς, 

θὰ  πῆ:  «ἡ  καημένη,  ξέχασε  ὅτι  εἶχε  σαλάτα,  γιατὶ  εἶχε  πολλὴ  δουλειά»,  ἢ  «τὴν 

κράτησε  γιὰ  κάποια  ἄλλη  περίπτωση».  Δὲν  ἔχεις  πνευματικὴ  ὑγεία,  γι᾿  αὐτὸ 

σκέφτεσαι  ἔτσι.  Ἂν  εἶχες  πνευματικὴ  ὑγεία,  θὰ  ἔβλεπες  καὶ  τὰ  ἀκάθαρτα  καθαρά. 

Ὅπως θὰ ἔβλεπες τὰ φροῦτα, ἔτσι θὰ ἔβλεπες καὶ τὴν κοπριά, γιατὶ ἡ κοπριὰ βοήθησε 

νὰ γίνουν τὰ φροῦτα. 

Ὅποιος  ἔχει  καλοὺς  λογισμούς,  ἔχει  πνευματικὴ  ὑγεία  καὶ  τὸ  κακὸ  τὸ 

μετατρέπει  σὲ  καλό.  Θυμᾶμαι  στὴν  Κατοχή,  ὅσα  παιδιὰ  εἶχαν  γερὸ  ὀργανισμό, 

ἔτρωγαν  μὲ  ὄρεξη  ἕνα  κομμάτι  μπομπότα405  καὶ  ἦταν  ὅλο  ὑγεία.  Ἐνῶ  κάτι 

πλουσιόπαιδα,  παρόλο  ποὺ  ἔτρωγαν  ψωμὶ  μὲ  βούτυρο,  ἐπειδὴ  δὲν  εἶχαν  γερὸ 

ὀργανισμό,  ἦταν  φιλάσθενα.  Ἔτσι  καὶ  στὴν  πνευματικὴ  ζωή.  Ἕνας,  ἂν  ἔχη  καλοὺς 

λογισμούς, καὶ νὰ τὸν χτυπήσης ἄδικα, θὰ πῆ: «Τὸ ἐπέτρεψε ὁ Θεός, γιὰ νὰ ἐξοφλήσω 

παλιά  μου  σφάλματα,  δόξα  τῷ  Θεῷ!».  Ἐνῶ  ἕνας  ἄλλος  ποὺ  δὲν  ἔχει  καλοὺς 

λογισμούς, καὶ νὰ πᾶς νὰ τὸν χαϊδέψης, θὰ νομίζη πὼς πᾶς νὰ τὸν χτυπήσης. Πάρτε 

παράδειγμα ἀπὸ ἕναν μεθυσμένο. Ἂν εἶναι κακός, τὰ σπάζει ὅλα ἐπάνω στὸ μεθύσι. 

                                                 
404 Ἀνάμεσα στὶς διηγήσεις γιὰ τοὺς μοναχοὺς τῶν πρώτων χρόνων ἀναφέρεται καὶ τὸ 

ἑξῆς  περιστατικό:  Ἕνας  ἀρχιληστής,  γιὰ  νὰ  μπορέση  νὰ  ληστέψη  ἕνα  καλὰ  ὀχυρωμένο 

γυναικεῖο  μοναστήρι,  μεταμφιέσθηκε  σὲ  μοναχὸ  καὶ  ζήτησε  κατάλυμα  γιὰ  τὴν  νύχτα.  Ἡ 

ἡγουμένη  καὶ  ὅλες  οἱ  ἀδελφὲς  τὸν  δέχτηκαν  σὰν  μεγάλο  ἀββᾶ  μὲ  πολὺ  σεβασμό. 

Συγκεντρώθηκαν  ὅλες  οἱ μοναχές,  γιὰ  νὰ πάρουν  τὴν  εὐχή  του,  τοῦ  ἔπλυναν  τὰ πόδια καὶ 

πῆραν  εὐλογία  τὸ  ἀπόπλυμα.  Μιὰ  παράλυτη  ἀδελφή,  ποὺ  νίφτηκε  μὲ  αὐτὸ  μὲ  πίστη, 

θεραπεύτηκε  καὶ πῆγε πρὸς  ἔκπληξη  ὅλων  νὰ πάρη  κι  ἐκείνη  τὴν  εὐχή  του. Ὁ ἀρχιληστὴς 

βλέποντας  τὸ  θαῦμα  ἀλλοιώθηκε  ἐσωτερικά,  μετάνοιωσε,  πέταξε  τὸ  σπαθὶ  ποὺ  εἶχε 

κρυμμένο  κάτω  ἀπὸ  τὸ  ράσο  του  καὶ  μετὰ  ἀπὸ  λίγο  καιρὸ  καὶ  αὐτὸς  καὶ  οἱ  σύντροφοί  του 

ἔγιναν μοναχοὶ καὶ ἔζησαν μὲ ἀκρίβεια τὴν μοναχικὴ ζωή. (Βλ. Δ. Τσάμη, Μητερικόν, τόμος Γ´, 

Θεσσαλονίκη 1992, σ. 18‐24). 
405 Καλαμποκήσιο ψωμί. 
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Ἂν  εἶναι  καλός,  ἢ  θὰ κλαίη ἢ θὰ συγχωράη. Ἕνας μεθυσμένος  ἔλεγε: «Χαρίζω ἀπὸ 

ἕναν κουβᾶ λίρες σὲ ὅποιον μὲ φθονεῖ»! 

 

Ὅποιος ἔχει καλοὺς λογισμούς, ὅλα καλὰ τὰ βλέπει 

 

Μοῦ  εἶπαν  μερικοὶ  ὅτι  σκανδαλίζονται,  γιατὶ  βλέπουν  πολλὰ  στραβὰ  στὴν 

Ἐκκλησία,  καὶ  ἐγὼ  τοὺς  εἶπα:  Ἂν  ρωτήσης  μιὰ  μύγα:  «ἔχει  λουλούδια  ἐδῶ  στὴν 

περιοχή;»,  θὰ  πῆ:  «δὲν  ξέρω·  ἐκεῖ  κάτω  στὸν  λάκκο  ἔχει  κονσερβοκούτια,  κοπριές, 

ἀκαθαρσίες»,  καὶ  θὰ  σοῦ  ἀραδιάση  ὅλες  τὶς  βρωμιὲς  στὶς  ὁποῖες  πῆγε.  Ἂν  ὅμως 

ρωτήσης  μιὰ  μέλισσα:  «εἶδες  καμμιὰ  ἀκαθαρσία  ἐδῶ  στὴν  περιοχή;»,  θὰ  σοῦ  πῆ: 

«ἀκαθαρσία;  ὄχι,  δὲν  εἶδα  πουθενά·  ἐδῶ  ὁ  τόπος  εἶναι  γεμάτος  ἀπὸ  εὐωδιαστὰ 

λουλούδια»  καὶ  θὰ  σοῦ  ἀναφέρη  ἕνα  σωρὸ  λουλούδια  τοῦ  κήπου,  τοῦ  ἀγροῦ  κ.λπ. 

Βλέπεις, ἡ μύγα ξέρει μόνον ποῦ ὑπάρχουν σκουπίδια, ἐνῶ ἡ μέλισσα ξέρει πὼς ἐκεῖ 

πέρα εἶναι ἕνας κρίνος, πιὸ ἐκεῖ ἕνα ζουμπούλι... 

Ὅπως ἔχω καταλάβει, ἄλλοι ἄνθρωποι μοιάζουν μὲ τὴν μέλισσα καὶ ἄλλοι μὲ 

τὴν μύγα. Αὐτοὶ ποὺ μοιάζουν μὲ τὴν μύγα ψάχνουν σὲ κάθε περίπτωση νὰ βροῦν τί 

κακὸ  ὑπάρχει  καὶ  ἀσχολοῦνται  μ᾿  αὐτό·  δὲν  βλέπουν  πουθενὰ  κανένα  καλό.  Αὐτοὶ 

ποὺ  μοιάζουν  μὲ  τὴν  μέλισσα  βρίσκουν  παντοῦ  ὅ,τι  καλὸ  ὑπάρχει.  Ὁ  βλαμμένος 

ἄνθρωπος  βλαμμένα  σκέφτεται,  ὅλα  τὰ  παίρνει  ἀριστερά,  ὅλα  τὰ  βλέπει  ἀνάποδα. 

Ἐνῶ, ὅποιος ἔχει καλοὺς λογισμούς, ὅ,τι καὶ νὰ δῆ, ὅ,τι καὶ νὰ τοῦ πῆς, θὰ βάλη καλὸ 

λογισμό. 

Μιὰ  φορὰ  ἕνα  παιδὶ  δευτέρας  γυμνασίου  ἦρθε  στὸ  Καλύβι  καὶ  χτύπησε  τὸ 

σιδεράκι στὴν πόρτα. Εἶχα ἕνα τσουβάλι γράμματα νὰ διαβάσω, ἀλλὰ εἶπα, ἂς βγῶ νὰ 

δῶ  τί  θέλει.  «Τί  εἶναι,  παλληκάρι;»,  τοῦ  λέω.  «Αὐτὸ  εἶναι  τὸ  Καλύβι  τοῦ  πατρὸς 

Παϊσίου; μὲ ρωτάει. Θέλω τὸν πατέρα Παΐσιο». «Αὐτὸ εἶναι, ἀλλὰ αὐτὸς δὲν εἶναι ἐδῶ· 

πῆγε νὰ ἀγοράση τσιγάρα», τοῦ λέω. «Φαίνεται κάποιον πῆγε νὰ ἐξυπηρετήση», μοῦ 

λέει μὲ καλὸ λογισμό. «Γιὰ  τὸν  ἑαυτό  του πῆγε νὰ  τὰ ἀγοράση,  τοῦ λέω.  Τοῦ  εἶχαν 

τελειώσει καὶ ἔκανε σὰν τρελλὸς γιὰ τὰ τσιγάρα. Ἐμένα μὲ ἄφησε ἐδῶ μόνον μου καὶ 

οὔτε  ξέρω  πότε  θὰ  γυρίση.  Ἂν  δῶ  ὅτι  ἀργεῖ,  θὰ  σηκωθῶ  νὰ  φύγω».  Βούρκωσαν  τὰ 

μάτια  του  καὶ  μὲ  καλὸ  πάλι  λογισμὸ  εἶπε:  «Τὸν  κουράζουμε  τὸν  Γέροντα».  «Τί  τὸν 

θέλεις;»,  τὸν  ρωτάω.  «Τὴν  εὐχή  του  θέλω  νὰ  πάρω»,  μοῦ  λέει.  «Τί  εὐχὴ  νὰ  πάρης, 

μωρέ!  Αὐτὸς  εἶναι  πλανεμένος·  δὲν  ἔχει  χαΐρι·  ἐγὼ  τὸν  ξέρω  καλά.  Μὴν  περιμένης 

ἄδικα, γιατί, κι ὅταν γυρίση, θὰ εἶναι νευριασμένος, ἴσως εἶναι καὶ μεθυσμένος, ἐπειδὴ 

πίνει  κιόλας». Ἀλλὰ  ἐκεῖνο  ἔβαζε συνέχεια καλὸ λογισμό. «Τέλος πάντων,  τοῦ λέω, 

ἐγὼ θὰ περιμένω λίγο ἀκόμη, τί θέλεις νὰ τοῦ πῶ;». «Ἔχω ἕνα γράμμα νὰ τοῦ δώσω, 

μοῦ λέει, ἀλλὰ θὰ περιμένω νὰ πάρω καὶ  τὴν εὐχή του». Εἴδατε; Ὅ,τι  τοῦ ἔλεγα,  τὸ 

ἔπαιρνε  μὲ  καλὸ  λογισμό.  Τοῦ  εἶπα:  «σὰν  τρελλὸς  ἔκανε  γιὰ  τὰ  τσιγάρα»  καὶ  τὸ 

καημένο ἀναστέναξε, βούρκωσαν τὰ μάτια του. «Ποιός ξέρει, εἶπε, κάποιον θὰ ἤθελε 

νὰ ἐξυπηρετήση». Ἄλλοι τόσα διαβάζουν, κι ἐκεῖνο, παιδάκι δευτέρας γυμνασίου, καὶ 

νὰ  ἔχη  τόσο  καλοὺς  λογισμούς!  Νὰ  τοῦ  χαλᾶς  τὸν  λογισμὸ  καὶ  αὐτὸ  νὰ  φτιάχνη 

καλύτερο  λογισμὸ  καὶ  νὰ  βγάζη  πιὸ  καλὸ  συμπέρασμα.  Τὸ  θαύμασα!  Πρώτη  φορὰ 

εἶδα τέτοιο πράγμα! 

 

Λογισμοὶ τοῦ ἁγιασμένου ἀνθρώπουκαὶ λογισμοὶ τοῦ πονηροῦ ἀνθρώπου 
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 – Γέροντα, αὐτὸς ποὺ ἔχει ἁγιότητα καταλαβαίνει ποιός εἶναι πονηρός; 

 –  Ναί,  τὸν  πονηρὸ  τὸν  καταλαβαίνει,  ὅπως  καταλαβαίνει  καὶ  τὴν  ἁγιότητα 

ἑνὸς Ἁγίου. Βλέπει τὸ κακό, ἀλλὰ συγχρόνως βλέπει καὶ τὸν ἐσωτερικὸ ἄνθρωπο καὶ 

διακρίνει ὅτι τὸ κακὸ εἶναι τοῦ πειρασμοῦ καὶ ἔρχεται ἀπ᾿ ἔξω. Μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς 

του  βλέπει  τὰ  δικά  του  σφάλματα  μεγάλα,  ἐνῶ  τῶν  ἄλλων  μικρά.  Τὰ  βλέπει  στ᾿ 

ἀλήθεια μικρά, ὄχι ψεύτικα. Μπορεῖ νὰ βλέπη ὅτι εἶναι ἐγκλήματα, ἀλλὰ δικαιολογεῖ 

μὲ  τὴν  καλὴ  ἔννοια  τὶς πονηριὲς  τοῦ  κακοῦ ἀνθρώπου·  δὲν  τὸν περιφρονεῖ,  δὲν  τὸν 

θεωρεῖ κατώτερό του. Μπορεῖ μάλιστα νὰ τὸν θεωρῆ καὶ καλύτερο ἀπὸ τὸν ἑαυτό του 

καὶ νὰ τὸν ἀνέχεται ἐν γνώσει του γιὰ πολλοὺς λόγους. Βλέπει λ.χ. τὴν κακότητα ἑνὸς 

ἐγκληματία,  ἀλλὰ  σκέφτεται  ὅτι  ἐκεῖνος  ἔφθασε  στὸ  σημεῖο  νὰ  κάνη  ἐγκλήματα, 

γιατὶ δὲν βοηθήθηκε, καὶ ὅτι θὰ μποροῦσε καὶ ὁ ἴδιος νὰ ἦταν στὴν θέση του, ἂν δὲν 

τὸν βοηθοῦσε ὁ Θεός. Ἔτσι δέχεται πολλὴ Χάρη. Ἀντίθετα, ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος, ἐνῶ 

βλέπει τὴν ἁγιότητα τοῦ ἄλλου, δὲν γνωρίζει τοὺς καλοὺς λογισμοὺς ποὺ ἔχει, ὅπως 

οὔτε ὁ διάβολος τοὺς γνωρίζει. 

Ὅποιος κάνει λεπτὴ ἐργασία, δικαιολογεῖ τὸν ἄλλον καὶ ὄχι τὸν ἑαυτό του. Καὶ 

ὅσο  προχωρεῖ  πνευματικά,  τόσο  ἐλευθερώνεται  καὶ  τόσο  ἀγαπᾶ  τὸν  Θεὸ  καὶ  τοὺς 

ἀνθρώπους.  Τότε  δὲν  μπορεῖ  νὰ  καταλάβη  τί  θὰ  πῆ  κακία,  γιατὶ  ὅλο  καλοὺς 

λογισμοὺς  ἔχει  γιὰ  τοὺς  ἄλλους  καὶ  ὅλο  ἁγνὰ  σκέφτεται  καὶ  τὰ  βλέπει  ὅλα 

πνευματικά, ἅγια. Ὠφελεῖται ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὶς πτώσεις τῶν συνανθρώπων του, τὶς 

ὁποῖες  χρησιμοποιεῖ  γιὰ  γερὸ  φρένο  στὸν  ἑαυτό  του,  γιὰ  νὰ  προσέχη  νὰ  μὴν 

ἐκτροχιασθῆ. Ἀντίθετα,  ἕνας ποὺ δὲν  ἔχει  ἐξαγνισθῆ,  σκέφτεται πονηρὰ καὶ βλέπει 

ὅλα τὰ πράγματα πονηρά. Ἀκόμη καὶ  τὰ καλὰ τὰ μολύνει μὲ  τὴν πονηρία του. Δὲν 

ὠφελεῖται  οὔτε  καὶ  ἀπὸ  τὶς  ἀρετὲς  τῶν  ἄλλων,  γιατὶ  εἶναι  σκοτισμένος  ἀπὸ  τὴν 

μαυρίλα τοῦ ἀνθρωποκτόνου, ὁπότε καὶ αὐτὲς τὶς ἑρμηνεύει μὲ τὸ πονηρό του λεξικό. 

Πάντα εἶναι στενοχωρημένος καὶ πάντα στενοχωρεῖ τοὺς συνανθρώπους του μὲ τὴν 

πνευματική του αὐτὴ μαυρίλα. Ἂν θέλη νὰ ἐλευθερωθῆ, πρέπει νὰ καταλάβη ὅτι ἔχει 

ἀνάγκη ἀπὸ ἐξαγνισμό, γιὰ νὰ ἔρθη καὶ ἡ διαύγεια ἡ πνευματική, ἡ κάθαρση τοῦ νοῦ 

καὶ τῆς καρδιᾶς. 

 – Καὶ ὅταν, Γέροντα, ὁ ἴδιος ἄνθρωπος γίνεται πότε πονηρὸς καὶ πότε καλός; 

 –  Τότε  δέχεται  ἀνάλογες  ἐπιδράσεις  καὶ  ἀλλοιώσεις.  Ὁ  ἄνθρωπος  εἶναι 

τρεπτός.  Οἱ  πονηροὶ  λογισμοὶ  ἄλλοτε  εἶναι  τοῦ  πειρασμοῦ  καὶ  ἄλλοτε  ὁ  ἴδιος  ὁ 

ἄνθρωπος  σκέφτεται  πονηρά.  Πολλὲς  φορὲς  δηλαδὴ  ὁ  πειρασμὸς  δημιουργεῖ 

καταστάσεις,  γιὰ  νὰ  φέρνουν  οἱ  ἄνθρωποι  κακοὺς  λογισμούς.  Ἕναν  ἀρχιμανδρίτη, 

ὅταν ἦρθε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ Καλύβι,  δὲν πρόλαβα νὰ  τὸν δῶ.  Τὴν δεύτερη φορὰ 

ποὺ ἦρθε,  δὲν μποροῦσα νὰ τὸν δῶ,  ἐπειδὴ ἤμουν βαριὰ ἄρρωστος,  καὶ  τοῦ εἶπα νὰ 

ἔρθη μιὰ ἄλλη φορά, γιὰ νὰ συζητήσουμε. Τότε ἐκεῖνος μπῆκε σὲ λογισμοὺς ὅτι δὲν 

τὸν θέλω, ὅτι ἔχω κάτι μαζί του, καὶ πῆγε κάτω στὸ μοναστήρι καὶ ἔκανε παράπονα. 

Αὐτὸ ὅλο ἦταν τοῦ πειρασμοῦ. 

 

Οἱ λογισμοὶ τοῦ ἀνθρώπου δείχνουν τὴν πνευματική του κατάσταση 

 

 –  Γέροντα,  πῶς  γίνεται  τὸ  ἴδιο  πράγμα  νὰ  τὸ  βλέπουν  διαφορετικὰ  δύο 

ἄνθρωποι; 
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 – Ὅλα τὰ μάτια βλέπουν τὸ ἴδιο καθαρά; Γιὰ νὰ δῆ κανεὶς καθαρά, πρέπει νὰ 

ἔχη τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του ὑγιέστατα, γιατὶ τότε ἔχει τὴν ἐσωτερικὴ καθαρότητα. 

 – Γιατί, Γέροντα, μερικὲς φορές, τὸ ἴδιο περιστατικὸ ἕνας τὸ θεωρεῖ εὐλογία καὶ 

ἄλλος δυστυχία; 

 – Καθένας τὸ ἑρμηνεύει ἀνάλογα μὲ τὸν λογισμό του. Τὸ κάθε πράγμα μπορεῖς 

νὰ τὸ δῆς ἀπὸ τὴν καλή του πλευρὰ ἢ ἀπὸ τὴν κακή του πλευρά. Εἶχα ἀκούσει τὸ ἑξῆς 

περιστατικό: Σὲ ἕνα μοναστήρι ποὺ βρισκόταν σὲ κατοικημένη περιοχὴ εἶχαν τυπικὸ 

νὰ  κάνουν  ἑσπερινὸ  καὶ  ὄρθρο  τὰ  μεσάνυχτα  καὶ  πήγαιναν  καὶ  κοσμικοί,  γιατὶ  τὸ 

μοναστήρι ἦταν περιτριγυρισμένο ἀπὸ σπίτια ποὺ σιγὰ‐σιγὰ εἶχαν χτισθῆ ἐκεῖ κοντά. 

Μιὰ φορὰ ἕνας ἀρχάριος νέος μοναχὸς ξέχασε τὸ κελλί του ἀνοιχτὸ καὶ μπῆκε μέσα 

μιὰ  γυναίκα.  Ὅταν  τὸ  ἔμαθε,  στενοχώρια,  κακό!  Ὤ,  μολύνθηκε  τὸ  κελλί!  Τρομερό, 

χάθηκε ὁ κόσμος! Παίρνει οἰνόπνευμα, ρίχνει στὸ πάτωμα καὶ βάζει φωτιά, γιὰ νὰ τὸ 

ἀπολυμάνη! Παραλίγο νὰ κάψη τὸ μοναστήρι. Τὸ πάτωμα τοῦ κελλιοῦ του τὸ ἔκαψε, 

τὸν λογισμό  του ὅμως  δὲν  τὸν  ἔκαψε. Ἐκεῖνον  ἔπρεπε  νὰ κάψη,  γιατὶ  τὸ  κακὸ στὸν 

λογισμό του βρισκόταν. Ἂν ἔφερνε καλὸ λογισμὸ καὶ ἔλεγε ὅτι ἡ γυναίκα μπῆκε στὸ 

κελλὶ ἀπὸ εὐλάβεια, γιὰ νὰ ὠφεληθῆ, γιὰ νὰ πάρη χάρη καὶ νὰ ἀγωνισθῆ καὶ αὐτὴ 

στὸ σπίτι της, θὰ ἀλλοιωνόταν πνευματικὰ καὶ θὰ δόξαζε τὸν Θεό. 

Ἀπὸ  τὴν ποιότητα  τῶν  λογισμῶν  ἑνὸς  ἀνθρώπου φαίνεται  ἡ  πνευματική  του 

κατάσταση.  Οἱ  ἄνθρωποι  κρίνουν  τὰ  πράγματα  ἀνάλογα  μὲ  τὸ  περιεχόμενο  ποὺ 

ἔχουν  μέσα  τους.  Ἂν  δὲν  ἔχουν  πνευματικὸ  περιεχόμενο,  βγάζουν  λάθος 

συμπεράσματα καὶ ἀδικοῦν τὸν ἄλλον. Ἂν λ.χ.  δῆ κάποιον ἀργὰ τὸ βράδυ ἔξω ἕνας 

ποὺ κάνει ἐλεημοσύνες τὴν νύχτα, γιὰ νὰ μὴν τὸν βλέπουν, ποτὲ δὲν θὰ βάλη κακὸ 

λογισμό.  Ἂν  τὸν  δῆ  ὅμως  κάποιος  ποὺ  ξενυχτάει  στὴν  ἁμαρτία,  θὰ  πῆ:  «τὸ  τέρας, 

ποιός  ξέρει  ποῦ  ξενυχτοῦσε»,  γιατὶ  τέτοιες  ἐμπειρίες  ἔχει.  Ἤ,  ἂν  ἀκούγωνται  τὴν 

νύχτα  ἀπὸ  τὸν  ἐπάνω  ὄροφο  ντοὺκ‐ντούκ,  ἕνας  ποὺ  ἔχει  καλοὺς  λογισμοὺς  θὰ  πῆ: 

«μετάνοιες κάνει»,  ἐνῶ ἕνας ποὺ δὲν ἔχει καλοὺς λογισμοὺς θὰ πῆ: «ὅλη τὴν νύχτα 

χορεύει». Ἂν ἀκούγεται μελωδία, ὁ ἕνας θὰ πῆ: «τί ὡραῖες ψαλμωδίες», ἐνῶ ὁ ἄλλος 

θὰ πῆ: «τί τραγούδια εἶναι αὐτά;». 

Θυμᾶστε  πῶς  ἀντιμετώπισαν  τὸν  Χριστὸ  οἱ  δύο  ληστὲς  ποὺ  εἶχαν  σταυρωθῆ 

μαζί Του; Καὶ οἱ δύο ἔβλεπαν τὸν Χριστὸ ἐπάνω στὸν Σταυρό, τὴν γῆ νὰ σείεται κ.λπ. 

Τί λογισμὸ ὅμως ἔβαλε ὁ ἕνας καὶ τί ὁ ἄλλος! Ὁ ἕνας, ὁ ἐξ εὐωνύμων, βλασφημοῦσε 

καὶ ἔλεγε: «Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς»406. Ὁ ἄλλος, ὁ ἐκ δεξιῶν, ἔλεγε: 

«Ἡμεῖς μὲν ἄξια ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν·  οὗτος  δὲ  οὐδὲν ἄτοπον  ἔπραξε»407. Ὁ 

ἕνας σώθηκε, ὁ ἄλλος κολάσθηκε. 

 
406 Λουκ. 23, 39.   
407 Βλ. Λουκ.  23, 41. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Οἱ βλάσφημοι λογισμοὶ 

 

Ποιοί λογισμοὶ εἶναι βλάσφημοι  

 

Γέροντα, δὲν ἔχω καταλάβει πότε ἕνας λογισμὸς εἶναι βλάσφημος. 

 –  Ὅταν  μᾶς  ἔρχωνται  στὸν  νοῦ  ἄσχημες  εἰκόνες  γιὰ  τὸν  Χριστό,  γιὰ  τὴν 

Παναγία, γιὰ τοὺς Ἁγίους ἢ γιὰ κάτι θεῖο καὶ ἱερό, ἢ ἀκόμη γιὰ τὸν πνευματικό μας 

Πατέρα κ.λπ., αὐτὰ εἶναι βλάσφημοι λογισμοί. Αὐτοὺς τοὺς λογισμοὺς δὲν πρέπει νὰ 

τοὺς λέη κιόλας κανείς. 

 – Οὔτε στὸν πνευματικό; 

 –  Στὸν  πνευματικὸ  ἂν  ποῦμε:  «μοῦ  περνοῦν  βλάσφημοι  λογισμοὶ  γιὰ  τὸν 

Χριστὸ ἢ γιὰ  τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἢ γιὰ  τὴν Παναγία ἢ γιὰ  τοὺς Ἁγίους ἢ γιὰ σένα  τὸν 

πνευματικό  μου»,  αὐτὸ  ἀρκεῖ.  Αὐτὲς  οἱ  βλασφημίες  καὶ  οἱ  ἁμαρτίες  εἶναι  ὅλες  τοῦ 

διαβόλου· δὲν εἶναι δικές μας. Γι᾿ αὐτὸ δὲν χρειάζεται νὰ στενοχωριώμαστε καὶ γιὰ τὶς 

ἁμαρτίες τοῦ διαβόλου. Ὅταν ἤμουν ἀρχάριος μοναχός,  ἕνα διάστημα μοῦ ἔφερνε ὁ 

διάβολος,  ἀκόμη  καὶ  μέσα  στὴν  ἐκκλησία,  βλάσφημους  λογισμοὺς  καὶ 

στενοχωριόμουν πολύ. Ὅ,τι ἄκουγα νὰ λένε οἱ ἄλλοι, ὅταν ἤμουν στρατιώτης, βρισιὲς 

κ.λπ., τὰ ἔφερνε ὁ διάβολος στὸν νοῦ μου γιὰ τοὺς Ἁγίους. Μοῦ ἔλεγε ὁ πνευματικός: 

«Αὐτοὶ  οἱ  λογισμοὶ  εἶναι  τοῦ  διαβόλου.  Ἀπὸ  τὴν  στιγμὴ  ποὺ  στενοχωριέται  ὁ 

ἄνθρωπος γιὰ τοὺς ἄσχημους λογισμοὺς ποὺ περνᾶνε ἀπὸ τὸ μυαλό του γιὰ τὰ ἱερὰ 

πράγματα, αὐτὸ εἶναι ἀπόδειξη ὅτι δὲν εἶναι δικοί του, ἀλλὰ ἔρχονται ἀπ᾿ ἔξω». Ἐγὼ 

πάλι  στενοχωριόμουν. Ἔφευγα,  πήγαινα στὸ παρεκκλήσι  τοῦ  Τιμίου Προδρόμου  νὰ 

προσευχηθῶ,  καὶ  εὐωδίαζε  ἡ  εἰκόνα  του,  ὅταν  προσκυνοῦσα.  Ὅταν  μοῦ  ἔρχονταν 

πάλι  τέτοιοι λογισμοί,  ξαναπήγαινα στὸ παρεκκλήσι, πάλι  ἐρχόταν μία εὐωδία ἀπὸ 

τὴν  εἰκόνα! Μιὰ μέρα  τὴν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας,  στὸ Τρισάγιο,  ἔψελνα κι  ἐγὼ 

σιγανὰ  τὸ  «Ἅγιος  ὁ Θεὸς»  τοῦ Νηλέως1.  Τότε  βλέπω  νὰ  μπαίνη  ἀπὸ  τὴν πόρτα  τῆς 

Λιτῆς2 ἕνα θηρίο μεγάλο, φοβερό, μὲ σκυλήσιο κεφάλι. Πετοῦσε φλόγες ἀπὸ τὸ στόμα 

καὶ  ἀπὸ  τὰ  μάτια  του!  Γυρίζει  καὶ  μοῦ  δίνει  δυὸ  μοῦτζες,  γιατὶ  ἔψαλλα  τὸ  «Ἅγιος  ὁ 

Θεός»! Κοιτάζω δίπλα μου, μήπως τὸ εἶδε καὶ κάποιος ἄλλος, κανεὶς δὲν τὸ εἶχε δεῖ. 

Μετὰ  εἶπα  στὸν  πνευματικό:  «αὐτὸ  καὶ  αὐτὸ  συνέβη».  «Νά,  τὸν  εἶδες;  μοῦ  εἶπε  ὁ 

πνευματικός, αὐτὸς εἶναι. Τώρα ἡσύχασες;». 

 –  Ὁ  ἄνθρωπος,  Γέροντα,  καταλαβαίνει  πάντοτε  ἂν  ἕνας  λογισμὸς  εἶναι 

βλάσφημος; 

 – Ἂν τὸ μυαλὸ ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς τὸ δουλεύη, τότε καταλαβαίνει. Π.χ. μοῦ 

λένε  μερικοί:  «Γέροντα,  πῶς  εἶναι  δυνατὸν  νὰ  ὑπάρχη  κόλαση;  Ἐμεῖς 

στενοχωριόμαστε  νὰ  ὑπάρχη ἄνθρωπος  στὴν φυλακή,  πόσο μᾶλλον  στὴν  κόλαση». 

                                                 
1  Νηλεὺς  Καμαράδος:  Ἔζησε  στὴν  Κωνσταντινούπολη  περὶ  τὸ  1880.  Φιλοπονώτατος 

μουσικὸς  ποὺ  ἀσχολήθηκε  μὲ  τὴν  θεωρία  τῆς  βυζαντινῆς  μουσικῆς  καὶ  διακρίθηκε  μεταξὺ 

τῶν ἱεροψαλτῶν.  
2 Ὁ ἐσωνάρθηκας τῶν μοναστηριακοῦ τύπου ναῶν, δηλαδὴ ὁ μεταξὺ τοῦ κυρίως ναοῦ 

καὶ τοῦ νάρθηκος χῶρος. Ἔλαβε τὴν ὀνομασία του ἀπὸ τὴν σύντομη ἀκολουθία τῆς Λιτῆς, ἡ 

ὁποία στὰ Μοναστήρια ψάλλεται συνήθως σ᾿ αὐτὸν τὸν χῶρο στὶς μεγάλες ἑορτές, κατὰ τὶς 

ὁλονύκτιες  ἀγρυπνίες,  καὶ  περιλαμβάνει  ἰδιόμελα  τροπάρια  καὶ  μεγάλη  δέηση  καὶ  ἱκεσία 

(λιτή). 
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Αὐτὸ ὅμως εἶναι βλασφημία, γιατὶ ἔτσι παρουσιάζονται ὅτι εἶναι πιὸ δίκαιοι ἀπὸ τὸν 

Θεό. Ὁ Θεὸς ξέρει τί κάνει. Θυμᾶστε ἕνα περιστατικὸ ποὺ ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος 

ὁ  Διάλογος;  Κάποτε  ὁ  ἐπίσκοπος  Φουρτουνάτος  ἔδιωξε  ἕνα  δαιμόνιο  ἀπὸ  μιὰ 

δαιμονισμένη. Τὸ δαιμόνιο μετὰ γύριζε μέσα στὴν πόλη σὰν ἕνας φτωχὸς ἄνθρωπος 

καὶ κατηγοροῦσε τὸν ἐπίσκοπο. «Ὁ ἄσπλαχνος μὲ ἔδιωξε», φώναζε. «Βρέ, νὰ πάρη ἡ 

εὐχή, τοῦ λέει κάποιος, γιατί σὲ ἔδιωξε; Πῶς τὸ ἔκανε αὐτό; Πέρνα μέσα στὸ δικό μου 

σπίτι».  Πέρασε  μέσα  ὁ  διάβολος.  Σὲ  λίγο  τοῦ  λέει:  «Κρυώνω·  ρίξε  ξύλα  στὸ  τζάκι». 

Ρίχνει  ἐκεῖνος  ξύλα  στὸ  τζάκι,  βάζει  κούτσουρα,  δῶσ᾿  του  φωτιά.  Καὶ  τελικά,  ἀφοῦ 

ἔγινε καλὸ καμίνι, μπαίνει ὁ διάβολος στὸ παιδί του καὶ τὸ καημένο δαιμονίσθηκε καὶ 

πήδηξε  στὴν φωτιὰ  καὶ  κάηκε.  Τότε  κατάλαβε  ἐκεῖνος  τί  ἔδιωξε  ὁ  ἐπίσκοπος  καὶ  τί 

δέχτηκε αὐτός. Γιὰ νὰ τὸν διώξη ὁ ἐπίσκοπος Φουρτουνάτος, κάτι ἤξερε3. 

 

Ἀπὸ ποῦ προέρχονται οἱ βλάσφημοι λογισμοὶ  

 

 – Γέροντα, νὰ μᾶς λέγατε κάτι γιὰ τὴν καλὴ ἀδιαφορία. 

 – Ἡ καλὴ ἀδιαφορία χρειάζεται σὲ ἕναν ὑπερευαίσθητο ποὺ τὸν ταλαιπωρεῖ τὸ 

ταγκαλάκι4 μὲ διάφορους λογισμούς. Τότε καλὸ εἶναι νὰ γίνη λίγο ἀναίσθητος, μὲ τὴν 

καλὴ  ἔννοια,  καὶ  νὰ  μὴ  λεπτολογῆ  μερικὰ  πράγματα.  Ἤ,  ἀκόμη,  χρειάζεται  γιὰ 

κάποιον  ποὺ  μπορεῖ  σὲ  πολλὰ  νὰ  εἶναι  ἀδιάφορος,  ἀλλὰ  σὲ  κάτι  νὰ  τοῦ  ἔχη 

δημιουργήσει ὁ πειρασμὸς μιὰ ὑπερευαισθησία, γιὰ νὰ τὸν ἀχρηστέψη. Τότε γιὰ ἕνα 

διάστημα θὰ τὸν βοηθήση ἡ καλὴ ἀδιαφορία. Θέλει ὅμως παρακολούθηση. Πρέπει νὰ 

λέη  τὸν  λογισμό  του  καὶ  νὰ  παρακολουθῆται  ἀπὸ  τὸν  πνευματικό,  ἀλλιῶς  μπορεῖ 

σιγὰ‐σιγὰ νὰ  τὰ πάρη ὅλα σβάρνα καὶ  νὰ φθάση στὴν ἄλλη ἄκρη,  νὰ γίνη  τελείως 

ἀδιάφορος. 

 – Γέροντα, γιατί, ὅταν πέφτω στὴν λύπη, ἔχω βλάσφημους λογισμούς; 

 –  Κοίταξε  νὰ  δῆς  τί  γίνεται.  Ὅταν  τὸ  ταγκαλάκι  σὲ  βλέπη  λυπημένη,  τὸ 

ἐκμεταλλεύεται καὶ σοῦ δίνει μιὰ κοσμικὴ καραμέλα, ἕναν ἁμαρτωλὸ λογισμό. Ἀφοῦ 

πέσης τὴν πρώτη φορά, μετὰ σὲ ὁδηγεῖ σὲ μεγαλύτερη στενοχώρια καὶ δὲν ἔχεις τὴν 

δύναμη νὰ ἀντιδράσης. Γι᾿ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ μένης ποτὲ σὲ κατάσταση λύπης, ἀλλὰ 

νὰ κάνης κάτι πνευματικὸ ποὺ θὰ σὲ βοηθήση νὰ βγῆς ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάσταση. 

 – Γέροντα, πολὺ παιδεύομαι μὲ κάτι λογισμούς... 

 – Εἶναι τοῦ πειρασμοῦ. Εἰρήνευε καὶ μὴν τοὺς ἀκοῦς. Ἐσὺ εἶσαι εὐαίσθητη. Ὁ 

διάβολος  ἐκμεταλλεύεται  τὴν  εὐαισθησία  σου,  σὲ  κάνει  νὰ  λεπτολογῆς  μερικὰ 

πράγματα,  κολλάει  τὸ μυαλό σου  ἐκεῖ  καὶ  βασανίζεσαι ἄδικα. Μπορεῖ  νὰ σοῦ φέρη 

ἄσχημους λογισμοὺς λ.χ. γιὰ τὴν Γερόντισσα ἢ καὶ γιὰ μένα τὸν ἴδιο. Μὴν τοὺς δίνης 

σημασία.  Ἕνας  βλάσφημος  λογισμός,  ἂν  τοῦ  δώσης  λίγη  σημασία,  μπορεῖ  νὰ  σὲ 

ταλαιπωρήση, νὰ σὲ τσακίση. Σοῦ χρειάζεται λίγη καλὴ ἀδιαφορία. 

Μὲ βλάσφημους λογισμοὺς βασανίζει ὁ διάβολος συνήθως τοὺς πολὺ εὐλαβεῖς 

καὶ πολὺ εὐαίσθητους. Μεγαλοποιεῖ τὴν πτώση τους, γιὰ νὰ τοὺς θλίβη, καὶ ἐὰν δὲν 

κατορθώση  νὰ  τοὺς  φέρη  σὲ  ἀπόγνωση,  ὥστε  νὰ  αὐτοκτονήσουν,  προσπαθεῖ 

                                                 
3 Βλ. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου, Εὐεργετινός, τόμος Α´, Ὑπόθεσις ΛΕ´, ἔκδ. Ματθ. 

Λαγγῆ, Ἀθῆναι 1980, σ. 510. 
4 Ἔτσι ἀποκαλοῦσε ὁ Γέροντας τὸν διάβολο. 
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τοὐλάχιστον νὰ τοὺς τρελλάνη καὶ νὰ τοὺς ἀχρηστέψη. Καὶ ἐὰν δὲν μπορέση νὰ κάνη 

οὔτε καὶ αὐτό, τὸν εὐχαριστεῖ νὰ τοὺς φέρη ἔστω μία μελαγχολία. 

Εἶχα  συναντήσει  κάποιον  ποὺ  συνέχεια  ἔφτυνε.  Μοῦ  λένε:  «Δαιμόνιο  ἔχει». 

«Δὲν κάνουν ἔτσι, τοὺς λέω, ὅταν ἔχουν δαιμόνιο». Ὅπως διαπίστωσα μετά, αὐτὸς ὁ 

καημένος δὲν εἶχε φταίξει σὲ τίποτε, ὥστε νὰ δαιμονισθῆ.   Εἶχε μεγαλώσει ὀρφανὸς 

καὶ  εἶχε  μιὰ  εὐαισθησία·  εἶχε  καὶ  ἀριστερὸ  λογισμὸ  καὶ  λίγη  φαντασία,  ποὺ  τὰ 

καλλιέργησε  ὁ  διάβολος  καὶ  τοῦ  ἔφερνε  βλάσφημους  λογισμούς.  Ὅταν  λοιπὸν  τοῦ 

ἔφερνε  ὁ  διάβολος  τέτοιους  λογισμούς,  αὐτὸς  ἀντιδροῦσε,  τιναζόταν,  ἔφτυνε  τοὺς 

βλάσφημους  λογισμούς.  Ὁ  ἄλλος  ποὺ  ἔβλεπε  αὐτὴν  τὴν  σκηνὴ  νόμιζε  ὅτι  εἶχε 

δαιμόνιο. Νὰ ἔχη ὁ καημένος μιὰ εὐαισθησία, νὰ φτύνη τοὺς βλάσφημους λογισμοὺς 

καὶ νὰ τοῦ λένε: «Ἔχεις δαιμόνιο»! 

Οἱ  βλάσφημοι λογισμοὶ  ἔρχονται πολλὲς φορὲς καὶ ἀπὸ φθόνο  τοῦ  διαβόλου. 

Καμμιὰ φορὰ μάλιστα μετὰ ἀπὸ ἀγρυπνία, ὅταν κανεὶς εἶναι πτῶμα ἀπὸ τὴν κούραση 

καὶ  δὲν  μπορῆ  νὰ  ἀντιδράση,  τοῦ  φέρνει  ὁ  κακοῦργος  διάβολος  βλάσφημους 

λογισμοὺς καὶ ἔπειτα, γιὰ νὰ τὸν μπλέξη ἢ γιὰ νὰ τὸν ρίξη στὴν ἀπόγνωση, ἀρχίζει 

νὰ τοῦ λέη: «Τέτοιους λογισμοὺς οὔτε ὁ διάβολος δὲν φέρνει! Τώρα δὲν θὰ σωθῆς...». 

Ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα μπορεῖ νὰ τοῦ φέρη βλάσφημους λογισμοὺς καὶ 

μετὰ νὰ τοῦ πῆ ὅτι αὐτὴ ἡ ἁμαρτία δὲν συγχωρεῖται κ.λπ. 

 – Γέροντα, μπορεῖ νὰ ἔρθη ἐξ αἰτίας μας ἕνας βλάσφημος λογισμός; 

 –  Ναί,  μπορεῖ  καὶ  ὁ  ἴδιος  ὁ  ἄνθρωπος  νὰ  δώση  ἀφορμή.  Ὅταν  δὲν  ὑπάρχη 

εὐαισθησία, οἱ βλάσφημοι λογισμοὶ εἶναι ἀπὸ ὑπερηφάνεια, ἀπὸ κατάκριση κ.λπ. Γι᾿ 

ὐτό, ὅταν κάνετε ἄσκηση καὶ ἔχετε λογισμοὺς ἀπιστίας, βλάσφημους, νὰ ξέρετε ὅτι ἡ 

ἄσκηση γίνεται μὲ ὑπερηφάνεια. Σκοτίζεται ὁ νοῦς ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια, ἀρχίζει ἡ 

ἀπιστία,  καὶ  ἀπογυμνώνεται  ὁ  ἄνθρωπος  ἀπὸ  τὴν  Χάρη  τοῦ  Θεοῦ.  Ἢ  ὅταν  κανεὶς 

ἀσχολῆται  μὲ  δογματικὰ  θέματα,  χωρὶς  νὰ  ἔχη  τέτοιες  προϋποθέσεις,  μετὰ  ἔχει 

βλάσφημους λογισμούς. 

 

Περιφρόνηση στοὺς βλάσφημους λογισμοὺς 

 

 – Γέροντα, ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ λέει ὅτι νικᾶμε τὰ πάθη «διὰ τῆς ταπεινώσεως, καὶ 

ὄχι  διὰ  τῆς  περιφρονήσεως»5.  Ἡ  περιφρόνηση  ἑνὸς  πάθους  καὶ  ἡ  περιφρόνηση  τῶν 

βλάσφημων λογισμῶν εἶναι τὸ ἴδιο; 

 – Ὄχι, ἡ περιφρόνηση ἑνὸς πάθους ἔχει ὑπερηφάνεια, αὐτοπεποίθηση καί, τὸ 

χειρότερο, δικαιολογία. Δικαιολογεῖς δηλαδὴ τὸν ἑαυτό σου καὶ δὲν δέχεσαι τὸ πάθος 

σου. Εἶναι σὰν νὰ λές: «δὲν εἶναι δικό μου αὐτὸ τὸ πάθος, δὲν ἔχει σχέση μ᾿ ἐμένα», 

καὶ  δὲν  ἀγωνίζεσαι  νὰ  ἀπαλλαγῆς  ἀπὸ  αὐτό.  Τοὺς  βλάσφημους  λογισμοὺς  ὅμως 

πρέπει  νὰ  τοὺς  περιφρονοῦμε,  γιατί,  ὅπως  εἶπα,  δὲν  εἶναι  δικοί  μας,  ἀλλὰ  τοῦ 

διαβόλου. 

 –  Ὅταν  ὑποκρίνεται  κανεὶς  μπροστὰ  στοὺς  ἄλλους  ὅτι  ἔχει  ἕνα  πάθος,  π.χ. 

ὅταν κάνη τὸν γαστρίμαργο, ἐμπαίζει τὸν διάβολο; 

 – Τότε ὑποκρίνεται μὲ τὴν καλὴ ὑποκρισία· δὲν εἶναι ὅτι ἐμπαίζει τὸν διάβολο. 

Ἐμπαίζεις τὸν διάβολο, ὅταν σοῦ φέρνη βλάσφημους λογισμοὺς κι ἐσὺ ψάλλεις. 

                                                 
5 Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Ἐπιστολὴ Δ´, ἔκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1961, 

σ. 329. 
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 – Γέροντα, πῶς νὰ διώξω ἕναν βλάσφημο λογισμὸ τὴν ὥρα τῆς ἀκολουθίας; 

 – Μὲ τὴν ψαλτική. «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου...»6. Δὲν ξέρεις μουσικά; Νὰ μὴν τὸν 

ξεσκαλίζης. Περιφρόνησέ τον. Ὅταν συζητάη κανεὶς τέτοιους λογισμοὺς τὴν ὥρα τῆς 

προσευχῆς, εἶναι σὰν νὰ ξεσκαλίζη ὁ στρατιώτης μιὰ χειροβομβίδα τὴν ὥρα ποὺ δίνει 

ἀναφορά. 

 – Καὶ ἂν ἐπιμένη; 

 –  Ἂν  ἐπιμένη,  νὰ  ξέρης  ὅτι  κάπου  μέσα  σου  ἔχει  ἕνα  στέκι.  Τέλεια  λύση:  ἡ 

περιφρόνηση  στὸν  διάβολο,  διότι  αὐτὸς  κάνει  τὸ  φροντιστήριο  τῆς  πονηριᾶς. 

Καλύτερα  ἐκείνη  τὴν  ὥρα  νὰ  μὴ  λέμε  οὔτε  τὴν  εὐχή,  γιατὶ  δείχνουμε  ὅτι  μᾶς 

ἀπασχολεῖ τὸ θέμα, καὶ ὁ διάβολος στοχεύει στὸ ἀδύνατο σημεῖο καὶ μᾶς βομβαρδίζει 

συνέχεια μὲ βλάσφημους λογισμούς. Καλύτερα νὰ ψέλνουμε.  Βλέπεις,  καὶ  τὰ μικρὰ 

παιδιά, ὅταν θέλουν νὰ περιφρονήσουν κάποιο παιδὶ ποὺ τὰ μιλάει, λένε «τραλαλά», 

τραγουδᾶνε. Τὸ  ἴδιο νὰ κάνουμε καὶ ἐμεῖς στὸν διάβολο. Θὰ ψέλνουμε ὅμως, δὲν θὰ 

τραγουδᾶμε.  Ἡ  ψαλμωδία  εἶναι  προσευχὴ  στὸν  Θεό,  ἀλλὰ  καὶ  περιφρόνηση  στὸν 

διάβολο.  Ὁπότε,  τὴν  τρώει  καὶ  ἀπὸ  ᾿δῶ  ὁ  πονηρός,  τὴν  τρώει  καὶ  ἀπὸ  ᾿κεῖ,  καὶ  θὰ 

σκάση. 

 – Ὅταν εἶμαι ἔτσι, Γέροντα, δὲν μπορῶ νὰ ψάλλω, δυσκολεύομαι ἀκόμη καὶ νὰ 

πάω νὰ κοινωνήσω. 

 –  Αὐτὸ  εἶναι  πολὺ  ἐπικίνδυνο!  Σοῦ  κάνει  ἀποκλεισμὸ  τὸ  ταγκαλάκι!  Νὰ 

πηγαίνης νὰ ψάλλης, νὰ κοινωνᾶς, γιατὶ δὲν εἶναι δικοί σου αὐτοὶ οἱ λογισμοί. Μόνο 

σ᾿ αὐτὸ νὰ μοῦ κάνης ὑπακοή· νὰ ψάλλης ἕνα «Ἄξιόν ἐστιν», γιὰ νὰ πάρη τὰ ναῦλα 

του τὸ ταγκαλάκι καὶ νὰ φύγη. Δὲν σοῦ εἶχα πεῖ γιὰ ἕνα καλογέρι; Εἶχε ἔρθει δώδεκα 

χρόνων στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἦταν ὀρφανό, εἶχε χάσει τὴν στοργὴ ἀπὸ τὴν σαρκική του 

μάνα καὶ  εἶχε  δώσει  ὅλη  του  τὴν ἀγάπη στὴν Παναγία.  Τὴν αἰσθανόταν σὰν μάνα 

του.  Νὰ  ἔβλεπες  μὲ  τί  εὐλάβεια  προσκυνοῦσε  τὶς  εἰκόνες!  Ὕστερα  ὁ  πειρασμὸς 

ἐκμεταλλεύτηκε αὐτὴν τὴν ἀγάπη καὶ τοῦ ἔφερε βλάσφημους λογισμούς. Τὸ καημένο 

δὲν πήγαινε οὔτε νὰ προσκυνήση τὶς εἰκόνες. Τὸ ἔμαθε ὁ Γέροντάς του, τὸ πῆρε ἀπὸ 

τὸ  χέρι  καὶ  τὸ  ἔβαλε  νὰ  ἀσπασθῆ  τὴν  εἰκόνα  τῆς  Παναγίας  καὶ  τοῦ  Χριστοῦ  στὸ 

πρόσωπο,  στὰ  χέρια,  καὶ  ἀμέσως  ὁ  διάβολος  ἔφυγε.  Εἶναι  κατὰ  κάποιον  τρόπο 

ἀναίδεια  νὰ  ἀσπασθῆς  στὸ  πρόσωπο  τὴν  Παναγία  καὶ  τὸν  Χριστό,  ἀλλὰ  αὐτὸ  τὸ 

ἔκανε ὁ Γέροντας, γιὰ νὰ διώξη τοὺς λογισμοὺς ποὺ εἶχε τὸ καλογέρι. 

 

Πότε φταῖμε γιὰ τοὺς βλάσφημους λογισμοὺς 

 

 – Γέροντα, ὅταν ἔχω προσβολὴ βλάσφημου λογισμοῦ χωρὶς συγκατάθεση δική 

μου, φταίω; 

 – Ἂν στενοχωρεθῆς καὶ δὲν τὸν δεχθῆς, δὲν εἶναι τίποτε. 

 – Γέροντα, πότε φταίει κανεὶς γιὰ ἕναν βλάσφημο λογισμό; 

 – Ἂν δὲν στενοχωριέται ποὺ ἔχει τέτοιον λογισμὸ καὶ κάθεται καὶ τὸν συζητάη, 

τότε  φταίει.  Καὶ  ὅσο  θὰ  δέχεται  τοὺς  βλάσφημους  λογισμούς,  τόσο  θὰ  δέχεται  τὴν 

ταραχὴ  τοῦ  διαβόλου.  Γιατί,  ὅταν  τοῦ  περνᾶ  ἕνας  βλάσφημος  λογισμὸς  καὶ  τὸν 

ἐξετάζη καὶ τὸν συζητάη μὲ τὸ μυαλό του, δέχεται ἕναν μικρὸ δαιμονισμό. 

                                                 
6 Ἡ ἀρχὴ τοῦ εἱρμοῦ τῆς α’ ὠδῆς τοῦ κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. 
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 – Καὶ πῶς θὰ φύγουν, Γέροντα, τέτοιοι λογισμοί; 

 – Ἂν στενοχωριέται κάποιος, ὅταν τοῦ ἔρχωνται τέτοιοι λογισμοὶ καὶ δὲν τοὺς 

συζητάη,  θὰ  κόβωνται  μόνοι  τους,  γιατὶ  δὲν  θὰ  τροφοδοτοῦνται.  Δένδρο  ποὺ  δὲν 

ποτίζεται,  θὰ  ξεραθῆ.  Ἀπὸ  τὴν  στιγμὴ  ὅμως  ποὺ  κάποιος  εὐχαριστηθῆ  μ᾿  αὐτούς, 

ἔστω καὶ λίγο, τοὺς τρέφει, ποτίζεται ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος καὶ δύσκολα θὰ ξεραθοῦν. 

 –  Γέροντα,  μερικὲς  φορὲς  δέχομαι  τοὺς  βλάσφημους  λογισμούς, 

συγκατατίθεμαι, καὶ μετὰ τὸ καταλαβαίνω, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ τοὺς διώξω. 

 –  Ἐσὺ  ξέρεις  τί  παθαίνεις;  Κάποια  στιγμὴ  ἔχεις  ἀλλοῦ  τὸν  νοῦ  σου,  εἶσαι 

ἀφηρημένη καὶ χαζεύεις μὲ ἀνοιχτὸ τὸ στόμα. Ἔρχεται τότε τὸ ταγκαλάκι, σοῦ ρίχνει 

μέσα μιὰ καραμέλα κι ἐσὺ ἀρχίζεις νὰ τὴν πιπιλίζης. Νιώθεις τὴν γεύση της καὶ μετὰ 

δυσκολεύεσαι  νὰ  τὴν  πετάξης.  Πρέπει,  μόλις  σὲ  γλυκάνη  λίγο,  ἀμέσως  νὰ  τὴν 

πετάξης. 

 – Καὶ ὅταν, Γέροντα, περνάη ἕνας βλάσφημος λογισμός, τὸν δέχωμαι λίγο καὶ 

μετὰ τὸν διώχνω; 

– Τότε εἶναι σὰν νὰ σοῦ ἔδωσε ὁ διάβολος μιὰ καραμέλα, τὴν πιπίλισες λίγο καὶ 

μετὰ  τὴν  ἔφτυσες.  Πρέπει  νὰ  τὴν  φτύσης  ἀμέσως.  Διαφορετικά,  στὴν  ἀρχὴ  θὰ  σὲ 

ξεγελάη μὲ μιὰ καραμέλα καὶ ὕστερα θὰ σὲ ποτίζη φαρμάκι καὶ θὰ σὲ κοροϊδεύη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν λογισμὸ 

 

Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν λογισμὸεἶναι ἀρχὴ πλάνης 

 

Γέροντα, ὅταν θυμώνω, γίνομαι σὰν χείμαρρος· δὲν μπορῶ νὰ συγκρατηθῶ. 

    – Γιατί νὰ μὴν μπορῆς νὰ συγκρατηθῆς; 

    – Γιατὶ πιστεύω στὸν λογισμό μου. 

 –  Ἔ,  τότε  ἔχεις  δικό  σου  πιστεύω,  δικό  σου  σύμβολο  πίστεως!...  Ὁ  ἐγωισμὸς 

φταίει. Νὰ μὴ δικαιολογῆς τὸν λογισμό σου. Ἕναν μπανταλὸ1 λογισμό, μόνη σου νὰ 

τὸν πετᾶς, νὰ μὴν τὸν δέχεσαι. 

 – Καὶ πῶς θὰ καταλάβω ὅτι ἕνας λογισμὸς εἶναι μπανταλός; 

 – Ἔ, ἂν δὲν καταλαβαίνης, νὰ τὸν λὲς στὴν Γερόντισσα καί, τάκ, νὰ τὸν πετᾶς, 

κάνοντας  ὑπακοὴ  σὲ  ὅ,τι  σοῦ  πῆ.  Τὸ  νὰ  ἐμπιστεύεται  ἕνας  πνευματικὸς  ἄνθρωπος 

στὸν λογισμό του εἶναι ἀρχὴ πλάνης. Σκοτίζεται τὸ μυαλό του ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια 

καὶ μπορεῖ νὰ πλανηθῆ. Καλύτερα νὰ τρελλαθῆ, γιατὶ τότε θὰ ἔχη ἐλαφρυντικά. 

 – Δὲν χωράει βοήθεια, Γέροντα, ἀπὸ τοὺς ἄλλους; 

 –  Γιὰ  νὰ  βοηθηθῆ,  στὴν  κατάσταση  ποὺ  βρίσκεται,  πρέπει  καὶ  ὁ  ἴδιος  νὰ 

βοηθήση. Νὰ καταλάβη ὅτι τὸ νὰ πιστεύη στὸν λογισμὸ ποὺ τοῦ λέει λ.χ. πὼς εἶναι ὁ 

καλύτερος ἀπὸ ὅλους, ὅτι εἶναι ἅγιος κ.λπ., αὐτὸ εἶναι πλάνη. Οὔτε μὲ τὸ πυροβόλο 

δὲν  φεύγει  αὐτὸς  ὁ  λογισμός,  ἂν  ὁ  ἴδιος  τὸν  κρατάη.  Πρέπει  νὰ  ταπεινωθῆ,  γιὰ  νὰ 

φύγη.  Μερικὲς  φορὲς  μοῦ  ζητοῦν  νὰ  προσευχηθῶ  γιὰ  τέτοιες  περιπτώσεις.  Τί 

προσευχὴ  νὰ  κάνω;  Ἀφοῦ  ἐκεῖνος  ἔχει  μέσα  του  τὸ  φιτίλι  τοῦ  διαβόλου,  πάλι  θὰ 

τιναχθῆ. Σὰν νὰ κρατάη κάποιος στὰ χέρια του φιτίλια ἀπὸ φουρνέλα καὶ ζητάη νὰ 

τὸν βοηθήσης, γιὰ νὰ μὴν ἀνατιναχθῆ. 

 – Γέροντα, ἔχω γίνει στρυφνή. 

 – Ποιός  τὸ  λέει; Ὁ λογισμός σου; Ἐγὼ σὲ παρακολουθῶ ἀπὸ  τὸ Ἅγιον Ὄρος. 

Ἔχω τὸν νοῦ μου. Δὲν ἔγινες στρυφνή. Ἂν ὅμως πιστέψης στὸν λογισμό σου, τότε θὰ 

σοῦ στρίψη. Μὴν πιστεύης στὸν λογισμό σου, οὔτε ἂν σοῦ λέη ὅτι εἶσαι χάλια οὔτε ἂν 

σοῦ λέη ὅτι εἶσαι ἁγία. 

 

Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν λογισμὸ δημιουργεῖ ψυχολογικὰ προβλήματα 

 

 – Γέροντα, ὅταν κάποιος ἔχη τὸν λογισμὸ ὅτι ὅλοι ἀσχολοῦνται μ᾿ αὐτὸν κ.λπ., 

πῶς θὰ τὸν διώξη; 

 – Αὐτὸ εἶναι τοῦ πειρασμοῦ ποὺ πάει νὰ τὸν ἀρρωστήση. Νὰ ἀδιαφορήση, νὰ 

μὴν  πιστεύη  καθόλου  σ᾿  αὐτὸν  τὸν  λογισμό.  Ἕνας  λ.χ.  ποὺ  ἔχει  καχυποψία,  ἂν  δῆ 

ἕναν  γνωστό  του  νὰ  μιλάη  σιγὰ  σὲ  ἕναν  ἄλλον,  σκέφτεται:  «γιὰ  μένα  λέει·  δὲν  τὸ 

περίμενα  ἀπ᾿  αὐτόν!»,  ἐνῶ  ἐκεῖνοι  γιὰ  ἄλλο  θέμα  συζητοῦν.  Καὶ  ἂν  δὲν  προσέξη, 

ἐξελίσσεται  σιγὰ‐σιγὰ  καὶ  ποῦ  φθάνει!  Νομίζει  ὅτι  τὸν  παρακολουθοῦν,  ὅτι  τὸν 

καταδιώκουν. Ἀκόμη καὶ ἂν ἔχη συγκεκριμένα στοιχεῖα ὅτι οἱ ἄλλοι ἀσχολοῦνται μ᾿ 

αὐτόν, νὰ ξέρη ὅτι καὶ αὐτὰ ὁ ἴδιος ὁ ἐχθρὸς τὰ ἔχει ταιριάξει ἔτσι, γιὰ νὰ τὸν πείση. 

Καὶ πῶς τὰ συνδυάζει ὁ διάβολος! 

                                                 
1 Ὁ Γέροντας χρησιμοποιοῦσε αὐτὴν τὴν λέξη μὲ τὴν σημασία τοῦ «χαζούλικος». 
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Γνωρίζω ἕναν νέο πού, ἐνῶ εἶναι ἐξυπνότατος, πιστεύει στὸν λογισμό του ποὺ 

τοῦ λέει ὅτι δὲν εἶναι ἰσορροπημένος. Μὲ τὸ νὰ δέχεται τοὺς λογισμοὺς ποὺ τοῦ φέρνει 

τὸ  ταγκαλάκι,  τοῦ  ἔχουν  δημιουργηθῆ  ἕνα  σωρὸ  κόμπλεξ.  Ἔκανε  ἀπόπειρα 

αὐτοκτονίας, ἔχει λειώσει τοὺς γονεῖς του. Ὁ Θεὸς τοῦ ἔδωσε δυνάμεις καὶ χαρίσματα, 

ἀλλὰ ὅλα τοῦ τὰ ἀχρηστεύει ὁ  ἐχθρός,  καὶ  ἔτσι βασανίζεται καὶ αὐτὸς καὶ οἱ ἄλλοι. 

Δὲν  μπορῶ  νὰ  καταλάβω  γιατί  τοὺς  δέχονται  αὐτοὺς  τοὺς  ταγκαλακίστικους 

λογισμοὺς καὶ κάνουν τὴν ζωή τους βασανισμένη, τὰ βάζουν καὶ μὲ τὸν Θεό, ποὺ τόσο 

πολὺ μᾶς εὐεργετεῖ καὶ μᾶς ἀγαπάει. Ὅσα καὶ ἐὰν πῆς σὲ ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο, δὲν 

ὠφελεῖ.  Ἐὰν  δὲν πάψη  νὰ πιστεύη  τοὺς  λογισμοὺς ποὺ  τοῦ φέρνει  ὁ  ἐχθρός,  μόνον 

ποὺ θὰ κουράζεσαι. 

 – Γέροντα, ὁ εὐαίσθητος εἶναι ψυχικὰ ἀδύνατος, εἶναι ἄρρωστος; 

 – Ὄχι, τὸ φιλότιμο καὶ ἡ εὐαισθησία εἶναι φυσικὰ χαρίσματα, ἀλλὰ κατορθώνει 

δυστυχῶς  ὁ  διάβολος  νὰ  τὰ  ἐκμεταλλεύεται.  Ἕναν  εὐαίσθητο  ἄνθρωπο  τὸν  κάνει 

συχνὰ νὰ μεγαλοποιῆ τὰ πράγματα, γιὰ νὰ μὴν μπορῆ νὰ σηκώση κάποια δυσκολία ἢ 

νὰ τὴν σηκώνη γιὰ λίγο καὶ μετὰ νὰ κάμπτεται, νὰ ἀπογοητεύεται, νὰ ταλαιπωρῆται, 

καὶ  τελικὰ  νὰ  σακατεύεται.  Ἂν  ἀξιοποιήση  τὴν  κληρονομικὴ  εὐαισθησία,  θὰ  γίνη 

οὐράνια. Ἂν ἀφήση νὰ τὴν ἐκμεταλλευθῆ ὁ διάβολος, θὰ πάη χαμένη. Γιατί, ἂν δὲν 

ἀξιοποιῆ ὁ ἄνθρωπος τὰ χαρίσματά του, τὰ ἐκμεταλλεύεται ὁ διάβολος. Ἔτσι πετάει 

τὰ  δῶρα  τοῦ  Θεοῦ.  Ἀντὶ  νὰ  εὐγνωμονῆ  τὸν  Θεό,  τὰ  παίρνει  ὅλα  ἀνάποδα.  Ὁ 

εὐαίσθητος,  ὅταν  πιστεύη  στὸν  λογισμό  του,  μπορεῖ  νὰ  καταλήξη  ἀκόμη  καὶ  στὸ 

ψυχιατρεῖο,  ἐνῶ  ὁ  ἀδιάφορος  μὲ  τὸ  «δὲν  βαριέσαι»  δὲν  πάει  βέβαια  καλά,  ἀλλὰ 

τοὐλάχιστον δὲν καταλήγει καὶ στὸ ψυχιατρεῖο. Γι᾿ αὐτὸ τὸ ταγκαλάκι κυνηγάει τοὺς 

εὐαίσθητους ἀνθρώπους. 

Ἄλλοι  πάλι  βάζουν  ἕναν  λογισμό,  ἢ  μᾶλλον  τὸ  ταγκαλάκι  τοὺς  φέρνει  ἕναν 

λογισμό,  ὅτι  ἔχουν  κληρονομικὴ  ἐπιβάρυνση,  καὶ  προσπαθεῖ  νὰ  τοὺς  πείση  νὰ 

πιστέψουν ὅτι  κάτι  ἔχουν.  Τοὺς φοβίζει,  γιὰ νὰ  τοὺς  ζαλίση καὶ νὰ  τοὺς ἀχρηστέψη 

στὰ  καλὰ  καθούμενα.  Ἀλλὰ  καὶ  κάτι  κληρονομικὸ  ἂν  ὑπάρχη,  μπροστὰ  στὴν Χάρη 

τοῦ Θεοῦ τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ σταθῆ. Θυμᾶστε  τὸν Ἅγιο Κυπριανὸ2 ποὺ ἀπὸ μάγος 

ἔγινε Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας καὶ Μάρτυς Χριστοῦ; Ὁ Μωυσῆς πάλι ὁ Αἰθίοπας3 ἀπὸ 

ληστὴς  ἔγινε  πιὸ  εὐαίσθητος  ἀπὸ  πολλοὺς  μεγάλους  Πατέρες.  Σὲ  τί  κατάσταση 

ἔφθασε! Ὅταν πῆγε νὰ τὸν δῆ ὁ Ἅγιος Μακάριος, τὸν ρώτησε: «Τί νὰ κάνω; μὲ ἐνοχλεῖ 

ὁ κόσμος καὶ δὲν μπορῶ νὰ βρῶ ἡσυχία». Καὶ ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: «Μωυσῆ, Μωυσῆ, εἶσαι 

πολὺ εὐαίσθητος. Νὰ πᾶς στὴν Πετραία Ἀραβία4, γιατὶ δὲν μπορεῖς ἐσὺ νὰ διώξης τὸν 

κόσμο!»5. Πέρασε στὴν  εὐαισθησία  καὶ  τὸν Μέγα Ἀρσένιο ποὺ ἦταν ἀπὸ ἀρχοντικὴ 

οἰκογένεια, μορφωμένος, καλλιεργημένος ἄνθρωπος, ἐνῶ ἐκεῖνος ἦταν ἕνας ληστής. 

Νά, βλέπεις ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τί κάνει! Ἀλλὰ εἶχε πολλὴ ταπείνωση. 

 

Οἱ ἰδιοτροπίες ξεκινοῦν ἀπὸ τὸν λογισμὸ 

 

 – Γέροντα, αὐτὸς ποὺ σιχαίνεται, γιατί τὸ παθαίνει; 

                                                 
2 Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στὶς 2 Ὀκτωβρίου. 
3 Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στὶς 28 Αὐγούστου. 
4 Ἡ ἐνδοτέρα ἔρημος στὸ βορειοδυτικὸ τμῆμα τῆς Ἀραβίας. 
5 Βλ. Τὸ Γεροντικόν, Ἀββᾶς Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος κβ´, ἔκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1981, σ. 68. 
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 – Πές μου, ἐσὺ τί σιχαίνεσαι; 

 – Ὅλα τὰ σιχαίνομαι. 

 – Τότε ὅλα σ᾿ ἐσένα θὰ ἔρχωνται! Καὶ τὰ σκουλήκια στὰ φροῦτα ἢ στὰ ὄσπρια 

καὶ καμμιὰ τρίχα στὸ ψωμὶ κ.λπ. 

 – Ἔτσι γίνεται, Γέροντα! 

 – Δόξα Σοι ὁ Θεός! Βλέπεις πόσο σὲ βοηθάει ὁ Θεὸς γιὰ νὰ τὸ ξεπεράσης; 

 – Ἀπὸ τὸν λογισμὸ δὲν ξεκινάει, Γέροντα, αὐτό; Ἂς ποῦμε ὅτι βρῆκε ἡ ἀδελφὴ 

μιὰ τρίχα. Ἂς τὴν βγάλη στὴν ἄκρη. 

 –  Αὐτὸ  εἶναι  εὐλογία!  Δῶσ᾿  την  σ᾿  ἐμένα,  νὰ  τὴν  πάρω  ἐγὼ  εὐλογία!...  Ἄχ! 

Θυμᾶμαι,  μιὰ φορὰ στὸ Σινᾶ πηγαίναμε κάπου μὲ  ἕναν μοναχὸ καὶ  τοῦ  ἔδωσα δυὸ 

ροδάκινα. Τὸν βλέπω, δὲν τὰ τρώει. Ἤθελε νὰ πάη νὰ τὰ πλύνη, γιὰ νὰ τὰ φάη, καὶ τὰ 

κρατοῦσε στὰ χέρια, μὴν τὰ βάλη στὴν τσέπη καὶ κολλήσουν μικρόβια καὶ ἀπὸ τὴν 

τσέπη! Ὁ ἀδελφός του ποὺ εἶχε ὀκτὼ παιδιὰ μοῦ ἔλεγε: «Περισσότερο σαπούνι ξοδεύει 

αὐτός,  γιὰ  νὰ  πλύνη  τὰ  χέρια  του,  παρὰ  ἡ  γυναίκα  μου  μὲ  τὰ  ὀκτὼ  παιδιὰ  ποὺ 

πλένει!».  Καὶ  νὰ  δῆτε  τί  ἔπαθε!  Ἐκεῖ  στὸ  Σινᾶ  ἔδιναν  σὲ  κάθε  καλόγερο  καὶ  ἕναν 

Βεδουΐνο,  γιὰ  νὰ  τὸν  ἐξυπηρετῆ,  νὰ  τοῦ πηγαίνη  τὸ φαγητὸ  κ.λπ. Ὁ  Βεδουΐνος ποὺ 

ἔδωσαν σ᾿ αὐτὸν ἦταν ὁ πιὸ βρώμικος ἀπ᾿ ὅλους. Κατάμαυρος! Μύριζαν τὰ ροῦχα του, 

μύριζε ὁλόκληρος. Μιὰ ἑβδομάδα ἔπρεπε νὰ τὸν βάλης στὸ μουσκιό, γιὰ νὰ καθαρίση! 

Τὰ  χέρια  του  ἦταν...,  μὴν  τὰ  ρωτᾶς!  Ἔπρεπε  νὰ  τὰ  ξύσης  μὲ  τὴν  σπάτουλα!  Ἐν  τῷ 

μεταξύ, ὅταν ἔπιανε τὸ τσανάκι, γιὰ νὰ τοῦ πάη τὸ φαγητό, ἔβαζε τὰ δυό του δάχτυλα 

μέσα. «Φύγε, φύγε...», τοῦ φώναζε ἐκεῖνος, μόλις τὸν ἔβλεπε. Τελικὰ αὐτὸς ὁ μοναχὸς 

οὔτε δυὸ ἑβδομάδες δὲν κάθησε στὸ Σινᾶ· ἔφυγε. 

Θυμᾶμαι,  καὶ  στὸ  Κοινόβιο  εἴχαμε  ἕναν  μοναχὸ  ποὺ  ὡς  λαϊκὸς  ἦταν 

νωματάρχης.  Τὸν  εἶχαν βάλει  διαβαστή,  γιατὶ  ἦταν μορφωμένος.  Τόσα χρόνια ἦταν 

στὸ μοναστήρι καὶ σιχαινόταν. Ποῦ νὰ ἀγγίξη πόμολο! Μὲ τὸ πόδι ἄνοιγε τὴν πόρτα ἢ 

σκουντοῦσε τὸ μάνταλο μὲ τὸν ἀγκώνα καὶ μετὰ καθάριζε μὲ οἰνόπνευμα τὸ μανίκι 

ποὺ τὸ ἀκούμπησε! Ἀκόμη καὶ  τὴν πόρτα τῆς  ἐκκλησίας μὲ  τὸ πόδι  τὴν ἄνοιγε. Καὶ 

ἐπέτρεψε  ὁ Θεός,  ὅταν γέρασε,  νὰ σκουληκιάσουν  τὰ πόδια  του,  ἰδίως  τὸ  ἕνα μὲ  τὸ 

ὁποῖο  ἄνοιγε  τὶς  πόρτες.  Ἤμουν  παρανοσοκόμος,  ὅταν  ἦρθε  γιὰ  πρώτη  φορὰ  στὸ 

νοσοκομεῖο  τῆς  Μονῆς  μὲ  δεμένο  τὸ  πόδι.  Μοῦ  εἶπε  ὁ  νοσοκόμος  νὰ  τὸ  λύσω  καὶ 

ἐκεῖνος πῆγε  νὰ φέρη  κάτι  γάζες. Ὅταν  τὸ  ἄνοιξα,  τί  νὰ  δῶ! Πώ,  πώ,  ἦταν  γεμάτο 

σκουλήκια! «Πήγαινε στὴν θάλασσα, τοῦ λέω, πλύν᾿ το, νὰ φύγουν τὰ σκουλήκια, καὶ 

ἔλα  νὰ  κάνουμε  ἀλλαγή».  Ποῦ  εἶχε φθάσει!  Τί  τιμωρία!  Ἐγὼ  τὰ  ἔχασα. Μοῦ  λέει  ὁ 

νοσοκόμος: «Κατάλαβες ἀπὸ τί εἶναι αὐτό;». «Κατάλαβα, τοῦ λέω, ἐπειδὴ ἀνοίγει τὴν 

πόρτα μὲ τὸ πόδι!». 

 – Καὶ σ᾿ αὐτὴν τὴν κατάσταση, Γέροντα, συνέχιζε νὰ ἀνοίγη τὴν πόρτα μὲ τὸ 

πόδι; 

 – Ναί, μὲ τὸ πόδι! Καὶ εἶχε γεράσει καλόγερος! 

 – Δὲν τὸ κατάλαβε; 

 – Δὲν ξέρω. Μετὰ πῆγα στὴν Μονὴ Στομίου στὴν Κόνιτσα. Τί θάνατο εἶχε ποιός 

ξέρει! Καὶ ἔβλεπες, ἐκεῖ στὸ Κοινόβιο μερικοὶ νέοι μοναχοὶ πήγαιναν καὶ ἔτρωγαν ἀπὸ 

τὸ περίσσευμα ποὺ ἄφηναν στὰ πιάτα τους τὰ γεροντάκια, γιὰ νὰ πάρουν εὐλογία! 

Μάζευαν τὰ περισσεύματα τῶν κλασμάτων. Ἢ ἄλλοι ἀσπάζονταν τὸ πόμολο, γιατὶ 

τὸ  ἀκούμπησαν  οἱ  Πατέρες,  καὶ  αὐτός,  ὅταν  προσκυνοῦσε  τὶς  εἰκόνες,  μόλις  ποὺ 
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ἀκουμποῦσε τὸ μουστάκι του στὴν εἰκόνα. Καὶ τὸ μουστάκι τί θὰ τραβοῦσε μετὰ μὲ τὸ 

οἰνόπνευμα! 

 – Ὅταν, Γέροντα, κάτι τέτοιο γίνεται σὲ ἱερὰ πράγματα, δὲν εἶναι ἀνευλάβεια; 

 – Μὰ ἀπὸ ᾿κεῖ ξεκινάει κανεὶς καὶ φθάνει πιὸ πέρα. Ἔφθασε στὸ σημεῖο νὰ μὴν 

προσκυνάη,  γιατὶ  φοβόταν  μήπως  ἐκεῖνος  ποὺ  προσκύνησε  πρὶν  ἀπὸ  αὐτὸν  τὴν 

εἰκόνα εἶχε καμμιὰ ἀρρώστια! 

 – Δηλαδή, γιὰ νὰ μὴ σιχαίνεται κανείς, δὲν πρέπει νὰ δίνη σημασία; 

 – Τὶς σαβοῦρες ποὺ τρῶνε οἱ ἄνθρωποι δὲν τὶς βλέπουν! Ἅμα κάνη κανεὶς τὸν 

σταυρό του, εἴτε φοβία ἔχει εἴτε νοσοφοβία, βοηθάει μετὰ ὁ Χριστός. Ἐκεῖ στὸ Καλύβι 

πόσοι περνᾶνε ποὺ ἔχουν διάφορες ἀρρώστιες! Καὶ μερικοὶ ἁπλοὶ κάνουν τὸν σταυρό 

τους, οἱ καημένοι, παίρνουν τὸ κύπελλο ποὺ ἔχω ἐκεῖ καὶ πίνουν νερό. Οἱ ἄλλοι ποὺ 

φοβοῦνται  δὲν  τὸ  ἀγγίζουν.  Ἦρθε  πρὶν  ἀπὸ  λίγες  μέρες  κάποιος  ποὺ  εἶχε  πολὺ 

μεγάλη θέση σὲ  κάποια  ὑπηρεσία.  Τόσο φοβᾶται  ὁ  καημένος  τὰ μικρόβια,  ποὺ  ἔχει 

ἀσπρίσει  τὰ  χέρια  του,  γιὰ  νὰ  τὰ  καθαρίζη  μὲ  τὸ  οἰνόπνευμα.  Ἀκόμη  καὶ  τὸ 

αὐτοκίνητό του τὸ τρίβει μὲ οἰνόπνευμα! Τὸν λυπήθηκα! Ξέρεις τί εἶναι νὰ ἔχη τέτοια 

θέση  καὶ  νὰ  κινῆται  ἔτσι;  Τοῦ  ἔδωσα  λουκούμι,  καὶ  δὲν  τὸ  πῆρε,  ἐπειδὴ  τὸ  ἔπιασα. 

Ἀλλὰ καὶ στὸ κουτὶ νὰ ἦταν, πάλι δὲν θὰ τὸ ἔπαιρνε, γιατὶ θὰ σκεφτόταν ὅτι καὶ στὸ 

κουτὶ θὰ τὸ ἔβαλε κάποιος ἄλλος μὲ τὰ χέρια του. Παίρνω τὸ λουκούμι, τὸ τρίβω στὰ 

παπούτσια του καὶ τὸ τρώω. Τοῦ ἔκανα κάμποσα τέτοια καὶ τρόμαξα νὰ τὸν κάνω νὰ 

ἐλευθερωθῆ λίγο ἀπὸ αὐτό. Νά, καὶ σήμερα ἦρθε ἐδῶ μιὰ κοπέλα ποὺ εἶχε νοσοφοβία. 

Καὶ ὅταν μπῆκε μέσα δὲν πῆρε εὐχή, γιατὶ φοβόταν μὴν κολλήση μικρόβια, καὶ ὅταν 

ἔφυγε, ἔπειτα ἀπὸ τόσα ποὺ τῆς εἶπα, γιὰ νὰ τὴν βοηθήσω, πάλι δὲν πῆρε εὐχή. «Δὲν 

σοῦ φιλῶ τὸ χέρι, μοῦ λέει, γιατὶ φοβᾶμαι μὴν κολλήσω μικρόβια»! Τί νὰ πῆς; Κάνουν 

ἔτσι μαύρη τὴν ζωή τους. 

 

Οἱ κατὰ φαντασίαν ἀσθενεῖς 

 

Μεγαλύτερη ἀρρώστια εἶναι τὸ νὰ πιστέψη ὁ ἄνθρωπος στὸν λογισμό του ὅτι 

ἔχει  κάποια  ἀρρώστια.  Ὁ  λογισμὸς  αὐτὸς  τοῦ  δημιουργεῖ  ἄγχος,  τὸν  κάνει  νὰ 

στενοχωριέται, νὰ μὴν ἔχη ὄρεξη γιὰ φαγητό, νὰ μὴν μπορῆ νὰ κοιμηθῆ, νὰ παίρνη 

φάρμακα, καὶ τελικὰ ἀρρωσταίνει, ἐνῶ ἦταν καλά. Νὰ εἶναι ἄρρωστος κανεὶς καὶ νὰ 

κάνη  θεραπεία,  αὐτὸ  τὸ  καταλαβαίνω·  ἀλλὰ  νὰ  εἶναι  ὑγιὴς  καὶ  νὰ  νομίζη  ὅτι  εἶναι 

ἄρρωστος καὶ νὰ ἀρρωσταίνη στὰ καλὰ καθούμενα, αὐτὸ εἶναι... Ἕνας λ.χ., ἐνῶ ἔχει 

καὶ σωματικὴ καὶ πνευματικὴ δύναμη, δὲν μπορεῖ νὰ κάνη τίποτε, γιατὶ ἔχει πιστέψει 

στὸν λογισμὸ ποὺ τοῦ λέει ὅτι δὲν εἶναι καλά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σβήνη σωματικὰ καὶ 

πνευματικά.  Δὲν  εἶναι  ὅτι  λέει  ψέματα.  Ἂν  ὁ  ἄνθρωπος  πιστέψη  ὅτι  κάτι  ἔχει, 

πανικοβάλλεται,  τσακίζεται,  καὶ  δὲν  ἔχει  μετὰ  κουράγιο  νὰ  κάνη  τίποτε.  Ἔτσι 

ἀχρηστεύεται χωρὶς λόγο. 

Ἔρχονται  μερικοὶ  στὸ  Καλύβι  ποὺ  εἶναι  τελείως  τσακισμένοι.  «Μοῦ  λέει  ὁ 

λογισμὸς ὅτι ἔχω ἔιτζ», λένε καὶ τὸ πιστεύουν. Τοὺς ρωτάω: «Μήπως συνέβη ἐκεῖνο, 

ἐκεῖνο;». «Ὄχι», μοῦ λένε. «Τότε ἄδικα στενοχωριέσαι. Πήγαινε νὰ κάνης μιὰ ἐξέταση, 

γιὰ  νὰ  σοῦ  φύγη  ὁ  λογισμός».  «Καὶ  ἂν  γίνη  ἡ  ἐξέταση  καὶ  βροῦν  ὅτι  ἔχω;»,  λένε 

μερικοὶ  καὶ  δὲν μ᾿ ἀκοῦν καὶ βασανίζονται. Ἐνῶ αὐτοὶ ποὺ ἀκοῦν,  κάνουν  ἐξέταση, 

βλέπουν  ὅτι  δὲν  ἔχουν  τίποτε  καί,  νὰ  δῆτε,  τὸ  πρόσωπό  τους  ἀλλάζει,  τὸ  κουράγιο 
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ἐπανέρχεται.  Οἱ  ἄλλοι  ἀπὸ  τὴν  στενοχώρια  ξαπλώνουν  στὸ  κρεββάτι  καὶ  οὔτε  νὰ 

φᾶνε δὲν θέλουν. Ἐντάξει, ἔχεις ἔιτζ. Γιὰ τὸν Θεὸ δὲν ὑπάρχει δύσκολο πρόβλημα. Ἂν 

ζήσης πιὸ πνευματικά, ἐξομολογῆσαι, κοινωνᾶς κ.λπ., θὰ βοηθηθῆς. 

 – Πῶς ξεκινάει, Γέροντα, καὶ νομίζει κάποιος ὅτι εἶναι ἄρρωστος; 

 – Σιγὰ‐σιγὰ καλλιεργεῖ αὐτὸν  τὸν λογισμό. Πολλὲς φορὲς μπορεῖ  νὰ ὑπάρχη 

κάποια αἰτία, ἀλλὰ νὰ μὴν εἶναι κάτι σοβαρό. Βγάζει μετὰ καὶ ὁ λογισμὸς κάτι ἀκόμη 

καὶ τὸ μεγαλοποιεῖ. Ὅταν ἤμουν στὴν Μονὴ Στομίου, ἦταν ἕνας οἰκογενειάρχης στὴν 

Κόνιτσα  ποὺ  νόμιζε  ὅτι  εἶχε  φυματίωση.  Δὲν  ἄφηνε  οὔτε  τὴν  γυναίκα  του  νὰ  πάη 

κοντά  του.  «Μὴν  πλησιάζης,  τῆς  ἔλεγε,  θὰ  κολλήσης».  Σὲ  ἕνα  ξύλο  κρεμοῦσε  ἡ 

καημένη  τὸ καλάθι μὲ  τὸ φαγητὸ καὶ  τοῦ  τὸ  ἔδινε ἀπὸ μακριά. Ἡ φουκαριάρα  εἶχε 

λειώσει. Τὰ παιδιά του τὰ κακόμοιρα ἀπὸ μακριὰ τὸν ἔβλεπαν. Αὐτὸς ἐν τῷ μεταξὺ 

δὲν  εἶχε  τίποτε,  ἀλλά,  ἐπειδὴ  ὁ  ἥλιος  δὲν  τὸν  ἔβλεπε  –  ἦταν  κλεισμένος  μέσα  καὶ 

τυλιγμένος  συνέχεια  μὲ  τὶς  κουβέρτες  –,  ἦταν  κίτρινος  καὶ  πίστευε  ὅτι  ἔχει  χτικιό. 

Σηκώνομαι  καὶ  πάω  στὸ  σπίτι  του.  Μόλις  μὲ  εἶδε,  μοῦ  λέει:  «Μὴ  μὲ  πλησιάζης, 

καλόγερε, μὴν κολλήσης κι ἐσύ, καὶ ἔρχεται κόσμος ἐκεῖ στὸ μοναστήρι. Ἔχω χτικιό». 

«Ποιός σοῦ εἶπε, μωρέ, ὅτι ἔχεις χτικιό;», τοῦ λέω. Ἡ γυναίκα του ἔφερε νὰ μὲ κεράση 

γλυκὸ καρύδι. «Ἄνοιξε τὸ στόμα σου, τοῦ λέω. Θὰ κάνης ὑπακοὴ τώρα». Τὸ ἄνοιξε· δὲν 

ἤξερε τί θὰ κάνω. Βάζω τὸ καρύδι μέσα στὸ στόμα του καὶ τὸ γυρνάω δυὸ‐τρεῖς φορὲς 

καὶ ὕστερα τὸ παίρνω καὶ τὸ τρώω. «Μή, μή, θὰ κολλήσης!», φώναζε. «Τί θὰ κολλήσω! 

Τίποτε δὲν ἔχεις, τοῦ λέω. Ἂν εἶχες χτικιό, χαμένο τὸ εἶχα νὰ τὸ κάνω αὐτό; Σήκω νὰ 

βγοῦμε  ἔξω». Λέω στὴν γυναίκα  του: «Πέταξέ  τα ὅλα, φάρμακα,  κουβέρτες  ...».  Τὸν 

σηκώνω  καὶ  βγαίνουμε  ἔξω.  Ἔπειτα  ἀπὸ  τρία  χρόνια  ποὺ  ἦταν  κλεισμένος  μέσα 

κοιτοῦσε  τὸν  κόσμο  παράξενα.  Ὕστερα,  σιγὰ‐σιγά,  πῆγε  καὶ  στὴν  δουλειά  του.  Τί 

εἶναι ὁ λογισμός, ὅταν τὸν καλλιεργῆς! 

 

Μὲ τὴν ὑπακοὴ ὅλα ξεπερνιοῦνται 

 

 – Γέροντα, πῶς μπορεῖ νὰ βοηθηθῆ κανείς, ὅταν νομίζη ὅτι πάσχει ἀπὸ κάτι; 

 – Γιὰ νὰ βοηθηθῆ, πρέπει νὰ ἔχη πνευματικό, νὰ τοῦ ἔχη ἐμπιστοσύνη καὶ νὰ 

τοῦ κάνη ὑπακοή. Θὰ πῆ τὸν λογισμό του καὶ ἐκεῖνος θὰ τοῦ πῆ: «Σ᾿ αὐτὸ μὴ δίνης 

σημασία,  ἐκεῖνο  πρόσεξέ  το»  κ.λπ.  Ἂν  δὲν  ἔχη  ἐμπιστοσύνη  καὶ  δὲν  ὑπακούη,  δὲν 

μπορεῖ  νὰ  τοῦ φύγη  ὁ  λογισμός.  Ξέρεις  τί  εἶναι  νὰ  σοῦ  ζητοῦν  βοήθεια  καὶ  νὰ μὴν 

κάνουν τίποτε οἱ ἴδιοι; Ἕνας νέος ποὺ ζῆ ἀκατάστατα, ἔχει ψυχολογικὰ προβλήματα 

καὶ ταλαιπωρεῖται, ἔρχεται μὲ κάτι μάτια κατακόκκινα ἀπὸ τὸ τσιγάρο καὶ ζητάει νὰ 

τὸν  βοηθήσω.  Ἔχει  καὶ  μιὰ  ψευτοευλάβεια,  ζητάει  νὰ  τοῦ  δώσω  τὴν  εἰκόνα  ἀπὸ  τὸ 

τέμπλο,  γιὰ  εὐλογία,  καὶ  μπαίνει  μέσα  στὸ Κελλὶ  μὲ  τὸ  τσιγάρο!  «Βρέ,  τοῦ  λέω,  τὰ 

μάτια σου ἀπὸ τὸ τσιγάρο ἔγιναν κατακόκκινα σὰν τοῦ λυσσασμένου σκυλιοῦ. Οὔτε 

γέροι δὲν καπνίζουν ἐδῶ μέσα. Ἐγὼ λιβανίζω ἐδῶ πέρα». Τὸ δικό του αὐτός. Ἔρχεται, 

ζητάει βοήθεια καὶ δὲν βγαίνει ἀπὸ τὸν λογισμό του. «Γιατί δὲν μὲ κάνεις καλά;»,  μοῦ 

λέει. Θέλει νὰ γίνη καλὰ μὲ μαγικὸ τρόπο, χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ κάνη καμμιὰ προσπάθεια. 

«Ἐσὺ δὲν εἶσαι γιὰ θαῦμα, τοῦ λέω. Δὲν ἔχεις τίποτε. Πιστεύεις στὸν λογισμό σου». Ἂν 

ἔκανε ὑπακοή, θὰ βοηθιόταν. Ἔχω προσέξει ὅτι ὅποιος ἀκούει, τὰκ‐τὰκ προχωράει καὶ 

πάει καλά. Καὶ αὐτὸς καὶ οἱ δικοί του μετὰ εἶναι ἥσυχοι. 
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Μιὰ  φορὰ  πῆγε  ἕνας  ἱερεὺς  σὲ  ἕνα  μοναστήρι  καὶ  τοῦ  εἶπαν  νὰ  ψάλη,  ἀλλὰ 

ἐκεῖνος ἀρνήθηκε. «Γιατί, τοῦ λένε, δὲν ψάλλεις;». «Γιατὶ ὁ ψαλμὸς λέει:  ʺΑἱ ὑψώσεις 

τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν, καὶ ρομφαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶνʺ6». Φοβόταν 

τὴν ρομφαία, ἂν ὕψωνε τὴν φωνή του, καὶ ἐπέμενε ὅτι ἦταν κακὸ νὰ ψάλη. «Βρὲ καλέ 

μου, βρὲ χρυσέ μου, δὲν εἶναι ἔτσι», τοῦ ἔλεγαν οἱ ἄλλοι, τίποτε αὐτός, τὸ δικό του. Ἔ, 

πῶς νὰ συνεννοηθῆς μὲ ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο; Τί νὰ τὸν κάνης; Ἀκόμη καὶ ἂν αὐτὸ 

ποὺ ἔλεγε αὐτὸς ἦταν σωστὸ καὶ ὁ ἄλλος τοῦ ἔλεγε: «ὄχι, δὲν εἶναι ἔτσι, ἔτσι εἶναι», 

καὶ ἔκανε ὑπακοὴ στὸ λάθος τοῦ ἄλλου, πάλι θὰ ἔπαιρνε Χάρη, καὶ μάλιστα μεγάλη 

Χάρη, γιατὶ ταπεινώθηκε. 

Πόσοι βασανίζονται ἔτσι χρόνια,  ἐπειδὴ πιστεύουν στὸν λογισμό τους καὶ δὲν 

ἀκοῦνε! Ὅσα καὶ νὰ τοὺς πῆς, ὅσα καὶ νὰ τοὺς κάνης, ὅλα τὰ παίρνουν ἀνάποδα. Καὶ 

δὲν εἶναι ὅτι πίστεψε κανεὶς μιὰ φορὰ στὸν λογισμό του καὶ τὸ κακὸ σταμάτησε ἐκεῖ, 

ἀλλὰ  τὸ  κακὸ  αὐξάνει.  Καλλιεργεῖται‐καλλιεργεῖται  καὶ  μπορεῖ  νὰ  φθάση  στὴν 

τρέλλα.  Φτιάχνει  π.χ.  κάποιος  ἕνα  σπίτι  καὶ  τοῦ  λένε:  «Πῶς  τὸ  φτιάχνεις  ἔτσι;  Θὰ 

πέση καὶ θὰ σὲ πλακώση». Ἐπειδὴ εἶναι στὴν ἀρχή, ἂν ἀκούση, εὔκολα μπορεῖ νὰ τὸ 

χαλάση  καὶ  νὰ  τὸ  διορθώση.  Ἂν  ὅμως  τὸ  τελειώση,  πῶς  νὰ  τὸ  γκρεμίση  μετά;  Τοῦ 

λένε: «θὰ σὲ πλακώση», τὸ βλέπει καὶ αὐτὸς ὅτι θὰ πέση, καταλαβαίνει τὸν κίνδυνο, 

ἀλλὰ σκέφτεται ὅτι ξοδεύτηκε, ἔκανε τόσο κόπο γιὰ νὰ τὸ φτιάξη, καὶ δὲν τὸ χαλνάει, 

καὶ τελικὰ πλακώνεται μέσα. 

 – Αὐτὸς μπορεῖ νὰ βοηθηθῆ; 

 – Ἂν θέλη, μπορεῖ νὰ βοηθηθῆ. Ὅταν ὅμως τοῦ λὲς ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι σωστὸ 

καὶ  ἐκεῖνος  δικαιολογῆ  τὸν  ἑαυτό  του,  πῶς  νὰ  βοηθηθῆ;  Ἂς  ὑποθέσουμε,  ἕνας  νέος 

ἔχει ζάχαρο καί, ἐπειδὴ δὲν ξέρει πόσο κακὸ μπορεῖ νὰ τοῦ κάνη, νομίζει ὅτι δὲν εἶναι 

κάτι σοβαρό. Τοῦ λέει ὁ γιατρός: «Τὸ ζάχαρο βλάπτει καὶ πρέπει νὰ κάνης δίαιτα». Ἂν 

τὸν ἀκούση, δὲν θὰ ἔχη προβλήματα. Ἂν ὅμως λέη: «ἂς ἔχω ζάχαρο· θὰ τρώω γλυκά, 

γιατί,  ὅταν  τρώω γλυκά,  ζεσταίνομαι,  μπορῶ νὰ  κοιμᾶμαι  χωρὶς  κουβέρτα,  νὰ μπῶ 

καὶ μέσ᾿ στὸ χιόνι», πῶς νὰ συνεννοηθῆς μαζί του, ἀφοῦ ἐπιμένει στὸ δικό του; 

 – Γέροντα, εἶναι φυσιολογικὸ ἕνας νέος νὰ πιστεύη στὸν λογισμό του; 

 – Ἕνας νέος, ἂν πιστεύη στὸν λογισμό του, ἔχει πολὺ ἐγωισμό. 

 – Πῶς θὰ τὸ καταλάβη; 

 – Ἂν λ.χ. θυμηθῆ μερικὰ περιστατικὰ ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία ποὺ δείχνουν 

τί δόση ἐγωισμοῦ εἶχε ἀπὸ μικρός, θὰ τὸ καταλάβη. Παρατηροῦσα δύο παιδάκια. Τὸ 

ἕνα πῆρε ἕνα μαξιλάρι ἀπὸ ἀφρολὲξ καὶ τὸ σήκωσε φυσιολογικά. Πῆγε καὶ τὸ ἄλλο 

νὰ τὸ σηκώση καὶ ἔκανε σὰν νὰ σήκωνε ἕνα σακκὶ τσιμέντο. Αὐτὸ ἔχει ἐγωισμό. Ὅταν 

ὅμως  λίγο  μεγαλώση  καὶ  καταλάβη  ὅτι  ἐκείνη  ἡ  ἐνέργειά  του  ξεκινοῦσε  ἀπὸ  τὸν 

ἐγωισμὸ  καὶ  τὸ  πῆ  στὴν  ἐξομολόγηση,  ἔρχεται  ἡ  Χάρις  τοῦ  Θεοῦ,  λυτρώνεται  καὶ 

βοηθιέται. Ἀλλοίμονο, ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ἄδικος! 

 – Ὅταν, Γέροντα, ἀπὸ κάποια πεῖρα ποὺ ἔχω, βλέπω περίπου τί ἐξέλιξη θὰ ἔχη 

μία κατάσταση τοῦ ἑαυτοῦ μου, σ᾿ αὐτὸ ὑπάρχει αὐτοπεποίθηση; 

 –  Νὰ  μὴ  βγάζης  συμπεράσματα  μόνη  σου.  Ὁ  Ἀπόστολος  Πέτρος,  ὅταν  τὸν 

κάλεσε ὁ Χριστός, περπάτησε ἐπάνω στὸ νερό. Μόλις ὅμως τοῦ εἶπε ὁ λογισμός του 

                                                 
6 Ψαλμ. 149, 6. 
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ὅτι θὰ βουλιάξη,  βούλιαξε7. Καὶ  ὁ Χριστὸς  τὸν ἄφησε. «Ἀφοῦ λὲς  ὅτι θὰ βουλιάξης, 

βούλιαξε». 

Καὶ βλέπεις, ὁ ταπεινός, καὶ θαύματα νὰ κάνη, πάλι δὲν πιστεύει στὸν λογισμό 

του.  Ἦταν  στὴν  Ἰορδανία  ἕνας  πολὺ  ἁπλὸς  παπᾶς  ποὺ  ἔκανε  θαύματα.  Διάβαζε 

ἀνθρώπους  καὶ  ζῶα ποὺ  εἶχαν  κάποια ἀρρώστια  καὶ  γίνονταν  καλά. Πήγαιναν  καὶ 

Μουσουλμάνοι  σ᾿  αὐτόν,  ὅταν  ἔπασχαν  ἀπὸ  κάτι,  καὶ  τοὺς  θεράπευε.  Αὐτός,  πρὶν 

λειτουργήση,  ἔπαιρνε  ἕνα  ρόφημα  μὲ  λίγο  παξιμάδι  καὶ  μετὰ  ὅλη  τὴν  ἡμέρα  δὲν 

ἔτρωγε τίποτε. Κάποτε ἔμαθε ὁ Πατριάρχης ὅτι τρώει πρὶν ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία 

καὶ  τὸν  κάλεσε  στὸ  Πατριαρχεῖο.  Πῆγε  ἐκεῖνος,  χωρὶς  νὰ  ξέρη  γιατί  τὸν  ζητᾶνε. 

Ὥσπου νὰ τὸν φωνάξη ὁ Πατριάρχης, περίμενε μαζὶ μὲ ἄλλους σὲ μιὰ αἴθουσα. Ἔξω 

ἔκανε πολλὴ ζέστη· εἶχαν κλειστὰ τὰ παντζούρια καὶ ἀπὸ μιὰ τρυπούλα περνοῦσε μιὰ 

ἀκτίνα. Αὐτὸς νόμισε ὅτι εἶναι σχοινί. Ἐπειδὴ εἶχε ἱδρώσει, βγάζει τὸ ράσο του καὶ τὸ 

κρεμάει πάνω στὴν ἀκτίνα. Ὅταν τὸ εἶδαν οἱ ἄλλοι ποὺ κάθονταν ἐκεῖ στὴν αἴθουσα, 

τὰ ἔχασαν. Πᾶνε καὶ λένε στὸν Πατριάρχη: «Ὁ παπᾶς ποὺ κολατσίζει πρὶν ἀπὸ τὴν 

Θεία  Λειτουργία  κρέμασε  τὸ  ράσο  του  πάνω  σὲ  μιὰ  ἀκτίνα!».  Τὸν  κάλεσε  μέσα  ὁ 

Πατριάρχης  καὶ ἄρχισε  νὰ  τὸν  ρωτάη: «Τί  κάνεις; Πῶς πᾶς;  Κάθε πότε λειτουργεῖς; 

Πῶς  ἑτοιμάζεσαι  γιὰ  τὴν Θεία Λειτουργία;». «Νά,  λέει,  διαβάζω  τὴν ἀκολουθία  τοῦ 

ὄρθρου,  κάνω  καὶ  μερικὲς  μετάνοιες  καὶ  ὕστερα  φτιάχνω  ἕνα  ρόφημα,  κολατσίζω 

λίγο, καὶ ἔπειτα λειτουργῶ». «Γιατί τὸ κάνεις αὐτό;», τὸν ρωτάει ὁ Πατριάρχης. «Ἅμα 

φάω λιγάκι πρὶν ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία, λέει ἐκεῖνος, ὅταν κάνω κατάλυση8, πάει ὁ 

Χριστὸς ἐπάνω. Ἐνῶ, ἂν φάω μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, πάει ὁ Χριστὸς ἀπὸ κάτω»! 

Μὲ καλὸ λογισμὸ τὸ ἔκανε! Τοῦ λέει τότε ὁ Πατριάρχης: «Ὄχι, δὲν εἶναι σωστὸ αὐτό. 

Πρῶτα  νὰ  κάνης  κατάλυση,  καὶ  ἔπειτα  νὰ  τρῶς  λίγο».  Ἔβαλε  μετάνοια  καὶ  τὸ 

δέχθηκε. 

Θέλω νὰ πῶ, παρόλο ποὺ εἶχε φθάσει σὲ τέτοια κατάσταση, νὰ κάνη θαύματα, 

τὸ  δέχθηκε  ἁπλά·  δὲν  εἶχε  δικό  του  θέλημα.  Ἐνῶ,  ἂν  πίστευε  στὸν  λογισμό  του, 

μποροῦσε  νὰ  πῆ:  «Ἐγὼ  διαβάζω  ἀνθρώπους  καὶ  ζῶα  ἄρρωστα  καὶ  γίνονται  καλά, 

κάνω  θαύματα·  τί  μοῦ  λέει  αὐτός;  Ἔτσι  ποὺ  τὸ  σκέφτομαι,  εἶναι  πιὸ  καλά,  γιατὶ 

ἀλλιῶς πάει τὸ φαγητὸ πάνω ἀπὸ τὸν Χριστό». 

Ἔχω καταλάβει ὅτι ἡ ὑπακοὴ πολὺ βοηθάει. Καὶ λίγο μυαλὸ νὰ ἔχη κανείς, ἂν 

κάνη ὑπακοή, γίνεται φιλόσοφος. Εἴτε ἔξυπνος εἴτε κουτὸς εἴτε ὑγιὴς εἴτε ἄρρωστος  

πνευματικὰ  ἢ  σωματικὰ  εἶναι  κανεὶς  καὶ  βασανίζεται  ἀπὸ  λογισμούς,  ἂν  κάνη 

ὑπακοή, ἐλευθερώνεται. Λύτρωση εἶναι ἡ ὑπακοή. 

Ὁ  μεγαλύτερος  ἐγωιστὴς  εἶναι  αὐτὸς  ποὺ  ἀκολουθεῖ  τοὺς  λογισμούς  του  καὶ 

δὲν  ρωτάει  κανέναν·  αὐτοκαταστρέφεται.  Μπορεῖ  κάποιος  νὰ  εἶναι  ἔξυπνος, 

τετραπέρατος,  ἀλλά,  ἂν  ἔχη  θέλημα,  αὐτοπεποίθηση  καὶ  φιλαυτία,  βασανίζεται 

συνέχεια. Μπερδεύεται ἄσχημα καὶ τοῦ δημιουργοῦνται προβλήματα. Γιὰ νὰ βρῆ τὸν 

δρόμο  του,  πρέπει  νὰ ἀνοίξη  τὴν καρδιά  του σὲ κάποιον πνευματικὸ καὶ  νὰ  ζητήση 

ταπεινὰ  τὴν  βοήθειά  του. Μερικοὶ  ὅμως  ἀντὶ  νὰ  πᾶνε  στὸν πνευματικό,  πᾶνε  στὸν 

ψυχίατρο. Ἂν ὁ ψυχίατρος εἶναι πιστός, θὰ τοὺς συνδέση μὲ κάποιον πνευματικό. Ἂν 

ὄχι,  θὰ  τοὺς  δώση  μόνο  χάπια.  Μόνον  ὅμως  τὰ  χάπια  δὲν  λύνουν  τὸ  πρόβλημα. 

                                                 
7 Βλ. Ματθ. 14, 28‐31. 
8  Μετὰ  τὴν  θεία  Κοινωνία  τῶν  πιστῶν  καὶ  τὴν  διανομὴ  τοῦ  ἀντιδώρου,  ὁ  ἱερεὺς 

καταλύει ὅ,τι ἀπέμεινε στὸ Ἅγιο Ποτήριο. 
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Χρειάζονται καὶ πνευματικὴ βοήθεια, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουν σωστὰ 

καὶ νὰ καλυτερέψη ἡ κατάστασή τους, καὶ νὰ μὴν ταλαιπωροῦνται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ‐ Ὁ ἀγώνας κατὰ τῶν λογισμῶν 

 

Ἡ πνευματικὴ ζωὴ στὸν λογισμὸ βασίζεται 

 

Διάβασα, Γέροντα, ὅτι οἱ Ἕλληνες στὸν Ἰταλικὸ πόλεμο πρῶτα προσπαθοῦσαν 

νὰ χαλάσουν τὰ ὀχυρὰ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ὕστερα ἔκαναν ἐπίθεση. 

 – Καὶ ὁ διάβολος τὸ ἴδιο κάνει. Ὅπως δηλαδὴ ὁ ἐχθρός, πρὶν κάνη ἐπίθεση μὲ 

τὸ πυροβολικό, βομβαρδίζει μὲ τὴν ἀεροπορία τὰ ὀχυρά, γιὰ νὰ τὰ σπάση, ἔτσι καὶ ὁ 

διάβολος πρῶτα βομβαρδίζει μὲ λογισμοὺς τὸν ἄνθρωπο καὶ ὕστερα τοῦ ἐπιτίθεται. 

Ἂν  δὲν  χαλάση  τὸν  λογισμὸ  τοῦ  ἀνθρώπου,  δὲν  ἐπιτίθεται,  γιατὶ  ὁ  ἄνθρωπος 

ἀμύνεται μὲ τὸν καλὸ λογισμό· εἶναι στὸ ἀμπρί1 του! 

Ὁ ἀριστερὸς λογισμὸς εἶναι ξένο σῶμα καὶ πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ προσπαθήση 

νὰ τὸ ἀποβάλη. Αὐτὸν τὸν ἀγώνα ὅλοι ἔχουμε τὴν δύναμη νὰ τὸν κάνουμε. Κανένας 

δὲν  δικαιολογεῖται  νὰ πῆ  ὅτι  εἶναι ἀδύνατος  καὶ  δὲν μπορεῖ  νὰ  τὸν  κάνη.  Δὲν  εἶναι 

κασμᾶς οὔτε βαριά2, γιὰ νὰ μὴν μπορῆ νὰ τὰ σηκώση, ἐπειδὴ τρέμουν τὰ χέρια του. 

Δὲν  τὸ  βλέπω  δύσκολο,  τὸ  νὰ  τὰ  παίρνουμε  ὅλα  δεξιά.  Γιατί  νὰ  ἐξετάσω  λ.χ.  τὴν 

ἰδιοτροπία  τοῦ  ἄλλου;  Μπορεῖ  στὴν  πραγματικότητα  αὐτὸ  ποὺ  κάνει  νὰ  μὴν  εἶναι 

ἰδιοτροπία, ἀλλὰ νὰ τὸ κάνη ἐπίτηδες, γιὰ νὰ ταπεινωθῆ. 

 –  Γέροντα,  ἀνησυχῶ,  γιατὶ  ὅλο  ἀριστερὰ  δουλεύω.  Ἀγωνίζομαι,  ἀλλὰ  δὲν 

μπορῶ νὰ γυρίσω δεξιά. 

 –  Τὸ  νὰ ἀναγνωρίζης ποιοί  λογισμοὶ  δὲν  εἶναι  καθαροί,  νὰ  ἀνησυχῆς  καὶ  νὰ 

ἀγωνίζεσαι  νὰ  τοὺς ἀπομακρύνης,  καὶ  αὐτὸ  εἶναι πρόοδος.  Ἂν  θέλης  νὰ προκόψης, 

ὅταν ὁ πονηρὸς σοῦ ἐπιτίθεται μὲ ἀριστεροὺς λογισμοὺς καὶ σὲ τραβάη πρὸς τὸ μέρος 

του,  στρίψε  μὲ  δύναμη  ἀντίθετα  τὸ  τιμόνι  καὶ  ἀγνόησέ  τον.  Νὰ  προσπαθήσης  νὰ 

φέρνης  καλοὺς  λογισμοὺς  καὶ  γιὰ  τὶς  μικρότερες  ἀλλὰ  καὶ  γιὰ  τὶς  μεγαλύτερες 

ἀδελφές,  οἱ  ὁποῖες  κάνουν  ἐσωτερικὴ  ἐργασία  ἀθόρυβα,  γιατὶ  τὸ  ταγκαλάκι  σοῦ 

χαλάει  τὸν  λογισμό,  γιὰ  νὰ  καθυστερήση  τὴν  πνευματική  σου  πρόοδο.  Ἐὰν  δὲν 

σκάλωνες  στοὺς  λογισμούς  σου,  θὰ  εἶχες  κάνει  ἅλματα  πνευματικά.  Ὅλη  ἡ 

πνευματικὴ ζωὴ στὸν λογισμὸ βασίζεται. Ἡ πρόοδος στὴν πνευματικὴ ζωὴ ἀπὸ τὸν 

λογισμὸ ἐξαρτᾶται. 

 – Γέροντα, πῶς θὰ βοηθηθῶ στὸν ἀγώνα κατὰ τῶν ἀριστερῶν λογισμῶν; 

 –  Μὲ  τὴν  ἐγρήγορση  καὶ  τὴν  ἀδιάλειπτη  προσευχή.  Ἂν  βρίσκεσαι  σὲ 

ἐγρήγορση,  προσέχεις  καὶ  φέρνεις  καλοὺς  λογισμούς.  Π.χ.  βλέπεις  ἕνα  ποτήρι  καὶ 

σκέφτεσαι  τὸ  Ἅγιο  Ποτήριο,  τὸν  Μυστικὸ  Δεῖπνο,  τὸν  Χριστὸ  κ.λπ.  Ἐνῶ,  ἂν  δὲν 

βρίσκεσαι  σὲ  ἐγρήγορση,  μπορεῖ  ὁ  νοῦς  σου  νὰ  πάη  σὲ  διάφορα  μὴ  πνευματικὰ 

πράγματα  ἢ  ἀκόμη  καὶ  σὲ  ἐλεεινά.  Γι᾿  αὐτὸ  προσπάθησε  νὰ  μὴ  μαζεύης  σαβούρα 

λογισμῶν  καὶ  ὕστερα  παλεύης  νὰ  τοὺς  διώξης.  Νὰ  λὲς  τὴν  εὐχὴ  καὶ  νὰ 

συγκεντρώνεσαι. Καὶ ἂν φεύγη ὁ νοῦς σου, πάλι νὰ τὸν ἐπαναφέρης καὶ συνέχεια νὰ 

κάνης  τὸ  ἴδιο.  Μὴν  ἀφήνης  τὸν  νοῦ  σου  νὰ  γυρίζη.  Γιατί,  ἀκόμη  κι  ἂν  ὁ  νοῦς  δὲν 

βρίσκεται  πάντοτε  σὲ  ἄσχημα  πράγματα  ἀλλὰ  σὲ  οὐδέτερα,  ὡστόσο  καὶ  αὐτὰ  τὸν 

ἐξουδετερώνουν μὲ τὸν περισπασμό, καὶ γίνεται σπατάλη. Οἱ λογισμοὶ μάλιστα ποὺ 

                                                 
1 Πρόχειρο ὑπόγειο χαράκωμα ποὺ προστατεύει κατὰ τὸν πόλεμο τοὺς στρατιῶτες ἀπὸ 

τὶς βολὲς τοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῆς ἀεροπορίας. 
2 Τὸ βαρὺ καὶ μεγάλο σιδερένιο σφυρί. 
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δημιουργεῖ  ὁ  περισπασμὸς  εἶναι  πιὸ  ὕπουλοι  ἀπὸ  τοὺς  κακούς,  ἐπειδὴ  δὲν  τοὺς 

καταλαβαίνουμε, γιὰ νὰ τοὺς πετάξουμε. 

 – Γέροντα, ὁ λογισμὸς μοῦ λέει: «Δὲν ἔκανες καμμιὰ προκοπὴ τόσα χρόνια ποὺ 

εἶσαι στὸ μοναστήρι». 

 – Γιά νὰ ἀκούσω,  τί ἄλλο σοῦ λέει ὁ λογισμός; Ὅπως ἔχω καταλάβει, ἀκοῦτε 

πολὺ  τὸ  ταγκαλάκι.  Τί  ξεγέλασμα  σᾶς  κάνει!  Γιατί  πιστεύετε  στὸ  ταγκαλάκι;  Γιατί 

ζαλίζεσθε;  Εἰρήνευε.  Στενοχωριέσαι  ἄδικα  καὶ  ταλαιπωρεῖσαι  χωρὶς  λόγο.  Σοῦ 

παρουσιάζει τὸ ταγκαλάκι τὰ πράγματα μπερδεμένα, σὰν τὸν φακίρη. Σὲ ζαλίζει μὲ 

λογισμοὺς  ἀπαισιοδοξίας,  γιὰ  νὰ  σοῦ  τρώη  τὴν  ὥρα  καὶ  νὰ  σὲ  περισπᾶ  ἀπὸ  τὴν 

προσευχὴ καὶ τὴν προσοχὴ στὸ διακόνημα. Ἔστω καὶ λίγο ἂν σὲ ζαλίση καὶ σὲ κάνη 

νὰ μὴν ἔχης διάθεση νὰ τὸ πολεμήσης, καὶ μόνον αὐτὸ εἶναι ἀρκετό, γιὰ νὰ λάβη τὴν 

προαγωγή  του.  Προσπάθησε,  ὅταν  ἐργάζεσαι  μόνη  σου,  νὰ  ἔχης  τὸ  ἑξῆς  τυπικό: 

Ψαλτική, δοξολογία,  εὐχὴ νοερὰ ἢ δυνατά, ὥστε νὰ ἀποφεύγης τὴν μουρμούρα τῶν 

λογισμῶν,  δηλαδὴ  νὰ  ἀλλάζης  θέμα.  Ἀφοῦ  ὁ  διάβολος  ἀλλάζει  θέμα,  γιατί  νὰ  μὴν 

ἀλλάξουμε κι ἐμεῖς; Σᾶς ἔχω πεῖ καὶ ἄλλη φορὰ ὅτι ἐπάνω σὲ κάποια συζήτηση, τὴν 

στιγμὴ ποὺ εἶναι νὰ πῶ στὸν ἄλλον αὐτὸ ποὺ θὰ τὸν βοηθήση,  ἔρχεται κάποιος καὶ 

διακόπτει ἢ γίνεται κάποιος θόρυβος κ.λπ., γιὰ νὰ ἀναγκασθῶ νὰ σταματήσω. Ἀφοῦ ὁ 

πειρασμὸς κάνει τέτοια σχέδια, γιατί νὰ μὴν κάνουμε κι ἐμεῖς σχέδια στὸν πειρασμό; 

Νὰ εἶστε ἔξυπνες, νὰ κοροϊδεύετε τὸ ταγκαλάκι. 

 – Γέροντα, μὲ ταλαιπωρεῖ ἡ λύπη, ἡ ἀκηδία... Περνῶ μαρτύριο. 

 – Μαρτύριο πρὶν ἀπὸ τὸ μαρτύριο!... Ἐσὺ ἔχεις αὐτοπεποίθηση. Σοῦ ἔχουν γίνει 

κατάσταση  οἱ  ἀριστεροὶ  λογισμοί,  γι᾿  αὐτὸ  παιδεύεσαι.  Ἔχεις  ἀνάγκη  ἀπὸ  δεξιοὺς 

λογισμούς.  Πρέπει  νὰ  μετατρέψης  τὶς  πονηρὲς  μηχανὲς  τοῦ...  ἐργοστασίου  σου  σὲ 

καλὲς μηχανές. Ἡ καλύτερη ἐπιχείρηση εἶναι νὰ φτιάξη ὁ ἄνθρωπος ἕνα ἐργοστάσιο 

καλῶν λογισμῶν.  Τότε,  ἀκόμη καὶ  τὰ ἄσχημα θὰ  τὰ φτιάχνη ὁ νοῦς  του καλά. Π.χ. 

ἕναν ἄνθρωπο, ἂν τὸν δῆς σὰν ψυχή, σὰν ἄγγελο, ἀνεβαίνεις ἀγγελικὰ στὸν Οὐρανὸ 

καὶ ἡ ζωή σου εἶναι πανηγύρι. Ἂν τὸν δῆς σαρκικά, κατεβαίνεις στὴν κόλαση. 

 – Μερικὲς φορές, Γέροντα, ὅταν βάζω ἕναν καλὸ λογισμό, σὲ λίγο μοῦ ἔρχεται 

ἕνας ἀριστερὸς λογισμὸς καὶ μοῦ τὰ χαλάει ὅλα. Μήπως δὲν τὸ κάνω ἀπὸ τὴν καρδιά 

μου; 

 –  Σκοπὸς  εἶναι  νὰ  τὸ  κάνης ἀπὸ  τὴν  καρδιά σου  καί,  ἂν σοῦ  ἔρθη ἀριστερὸς 

λογισμός,  νὰ  πῆς:  «Αὐτὸς  εἶναι  ἀλλότριος.  Πρέπει  νὰ  τὸν  διώξω.  Τώρα  ὑπέγραψα· 

πάει, τέλειωσε». 

 – Ὅταν, Γέροντα, μὲ ἀγώνα ἔχω διώξει ἕναν ἀριστερὸ λογισμό, πῶς γίνεται καὶ 

ἐπανέρχεται, ἀφοῦ τελείωσε τὸ θέμα; 

 –  Ναί,  τὸ  θέμα  τελείωσε,  ἀλλὰ  τὸ  ταγκαλάκι  δὲν  τελείωσε.  Δὲν  πεθαίνει  ὁ 

διάβολος  ποτέ.  Ἔλεγε  ἕνα  γεροντάκι:  «Ὁ  σκύλος,  μιὰ‐δυὸ  κλωτσιὲς  ἂν  τοῦ  δώσης, 

φεύγει. Ὁ διάβολος δὲν φεύγει· ἐπιμένει. Ἐκεῖ‐ἐκεῖ! Ἀνάβω ἕνα κερὶ στοὺς Ἁγίους τοῦ 

Κελλιοῦ,  γιὰ νὰ φύγη,  καὶ μοῦ λένε οἱ  δαίμονες:  ʺΓιὰ μᾶς  τὸ ἄναψες  τὸ κερί;ʺ.  ʺΒρέ, 

σαβούρα, ποῦ γιὰ σᾶς; Γιὰ τοὺς Ἁγίους τὸ ἄναψαʺ. ʺΝαί, ὅμως ἐμεῖς σὲ ἀναγκάσαμεʺ, 

μοῦ λένε».  

 –  Γέροντα,  ὅταν  συμβαίνη  κάτι  δυσάρεστο  σὲ  κάποιον  καὶ  ἀρχίζη  νὰ  λέη: 

«γιατί, Θεέ μου, νὰ μοῦ συμβῆ καὶ αὐτό;», αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος βοηθιέται; 
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 – Πῶς  νὰ  βοηθηθῆ! Ἡ  βάση  εἶναι  νὰ  τὰ  ἑρμηνεύη  ὁ  ἄνθρωπος  ὅλα μὲ  καλὸ 

λογισμό·  μόνον  τότε  ὠφελεῖται.  Εἶναι  μερικοὶ  ποὺ  ἔχουν  καλὴ  μηχανή,  πολλὲς 

προϋποθέσεις γιὰ πνευματικὴ ζωή, ἀλλὰ τὸ τιμόνι τους ἔχει λάθος κατεύθυνση. Ἂν 

γυρίσουν  τὸ  τιμόνι  στὴν  κατεύθυνση  τῶν  καλῶν  λογισμῶν,  προχωροῦν  μετὰ  στὴν 

σωστὴ κατεύθυνση σταθερά. 

 

Ἡ καλλιέργεια τῶν καλῶν λογισμῶν 

 

 – Γέροντα, οἱ καλοὶ λογισμοὶ ἔρχονται μόνοι τους ἢ πρέπει νὰ τοὺς καλλιεργῶ; 

 –  Πρέπει  νὰ  τοὺς  καλλιεργῆς.  Νὰ  παρακολουθῆς  τὸν  ἑαυτό  σου,  νὰ  τὸν 

ἐλέγχης  καὶ  νὰ  προσπαθῆς,  ὅταν  ὁ  ἐχθρὸς  σοῦ  φέρνη  κακοὺς  λογισμούς,  νὰ  τοὺς 

διώχνης καὶ νὰ τοὺς ἀντικαθιστᾶς μὲ καλοὺς λογισμούς. Ὅταν ἀγωνίζεσαι  ἔτσι, θὰ 

καλλιεργηθῆ ἡ διάθεσή σου καὶ θὰ γίνη καλή. Τότε ὁ Θεός, βλέποντας τὴν καλή σου 

διάθεση, θὰ συγκαταβῆ καὶ θὰ σὲ βοηθήση, ὁπότε οἱ κακοὶ λογισμοὶ δὲν θὰ βρίσκουν 

μέσα σου τόπο. Θὰ φεύγουν καὶ θὰ ἔχης πλέον φυσιολογικὰ καλοὺς λογισμούς. Θὰ 

ἀποκτήσης μιὰ  συνήθεια πρὸς  τὸ  καλό,  θὰ  ἔρθη  ἡ  καλωσύνη  στὴν  καρδιά  σου,  καὶ 

τότε  θὰ  φιλοξενῆς  μέσα  σου  τὸν  Χριστό.  Αὐτὸ  ὅμως  δὲν  γίνεται  ἀπὸ  τὴν  μιὰ  μέρα 

στὴν ἄλλη· χρειάζεται χρόνος καὶ συνεχὴς ἀγώνας, γιὰ νὰ λάβη ἡ ψυχὴ τὸν στέφανο 

τῆς  νίκης.  Τότε  πιὰ  ὁ  πόλεμος  ἐξαλείφεται  γιὰ  πάντα,  διότι  οἱ  πόλεμοι  εἶναι 

ξεσπάσματα  ἐσωτερικῆς  ἀκαταστασίας,  ποὺ  τὴν  ἐκμεταλλεύονται  οἱ  προπαγάνδες 

τῶν ἐχθρῶν. 

 – Δηλαδή, Γέροντα, ὅσοι ἔχουν καλοὺς λογισμούς, τὸ πέτυχαν μὲ ἀγώνα; 

 – Ἀνάλογα. Ἄλλοι ἄνθρωποι ἔχουν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς πνευματικῆς τους ζωῆς 

καλοὺς  λογισμοὺς  καὶ  ἔτσι  προχωροῦν.  Ἄλλοι,  ἐνῶ  στὴν  ἀρχὴ  ἔχουν  καλοὺς 

λογισμούς,  ὕστερα  δὲν  προσέχουν  καὶ  ἀρχίζουν  νὰ  ἔχουν  ἀριστερούς.  Ἄλλοι  ἔχουν 

στὴν  ἀρχὴ  ἀριστεροὺς  λογισμούς,  ἀλλά,  παρακολουθώντας  τὸν  ἑαυτό  τους  καὶ 

βλέποντας πόσες φορὲς τὴν παθαίνουν, χάνουν τὴν ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό τους καὶ 

μετὰ  ἔχουν  καλοὺς  λογισμούς.  Ἄλλοι  μπορεῖ  νὰ  ἔχουν  μισοὺς  καλοὺς  καὶ  μισοὺς 

κακούς. Ἄλλοι περισσότερους καλούς, ἄλλοι περισσότερους κακούς. Κάποιος λ.χ. ποὺ 

πάει  νὰ  γίνη  καλόγερος,  ἀνάλογα  μὲ  τὸ  περιβάλλον,  μὲ  τὶς  συνθῆκες  στὶς  ὁποῖες 

ἔζησε, ἔχει λογισμοὺς καλοὺς καὶ κακούς. Μπορεῖ νὰ ἔχη δέκα μέχρι εἴκοσι τοῖς ἑκατό, 

ἀκόμη καὶ ὀγδόντα τοῖς  ἑκατό,  κακοὺς λογισμούς. Ὅταν ἀρχίση νὰ κάνη ἐσωτερικὴ 

ἐργασία, παρακολουθεῖ τὸν ἑαυτό του, προσπαθεῖ νὰ διώχνη τοὺς κακοὺς λογισμοὺς 

καὶ  νὰ  καλλιεργῆ  τοὺς  καλούς.  Συνεχίζοντας  αὐτὴν  τὴν  προσπάθεια,  φθάνει  μετὰ 

ἀπὸ  ἕνα  χρονικὸ  διάστημα  νὰ  ἔχη  μόνον  καλοὺς  λογισμούς.  Ἀπὸ  τὸ  διάστημα  ποὺ 

εἶχε  τοὺς  κακοὺς  λογισμοὺς  στὸν  κόσμο,  θὰ  ἐξαρτηθῆ  καὶ  τὸ  διάστημα  ποὺ  θὰ 

χρειασθῆ γιὰ νὰ φύγουν. Στὴν συνέχεια, σιγὰ‐σιγὰ σταματοῦν καὶ οἱ καλοὶ λογισμοὶ 

καὶ φθάνει σὲ ἕνα ἄδειασμα. Τότε περνᾶ μία περίοδο ποὺ δὲν ἔχει οὔτε καλοὺς οὔτε 

κακοὺς  λογισμούς.  Αὐτὴ  ἡ  φάση  φέρνει  καὶ  κάποια  ἀνησυχία  στὴν  ψυχὴ  καὶ  ὁ 

ἄνθρωπος  ἀρχίζει  νὰ  ἀναρωτιέται:  «Τί  συμβαίνει;  Τί  γίνεται  τώρα;  Εἶχα  κακοὺς 

λογισμούς, ἔφυγαν· ἦρθαν καλοί. Τώρα δὲν ἔχω οὔτε κακοὺς οὔτε καλούς». Μετὰ ἀπὸ 

αὐτὸ τὸ ἄδειασμα γεμίζει ὁ νοῦς μὲ τὴν θεία Χάρη καὶ ἔρχεται ὁ θεῖος φωτισμός. 

 – Αὐτὸ τὸ γέμισμα, Γέροντα, πῶς εἶναι; 
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 – Σὲ ἕναν ποὺ δὲν ἔχει δεῖ τὰ ἄστρα δὲν μπορεῖς νὰ τοῦ περιγράψης πῶς εἶναι ὁ 

ἥλιος. Ἂν ἔχη δεῖ τοὐλάχιστον τὰ ἄστρα, μπορεῖς νὰ τοῦ δώσης νὰ καταλάβη περίπου 

πῶς εἶναι ὁ ἥλιος. 

 – Γέροντα, τί βοηθάει νὰ φθάση κανεὶς σ᾿ αὐτὸ τὸ ἄδειασμα ποὺ ἀναφέρατε; 

 –  Ἡ  πνευματικὴ  μελέτη,  ἡ  ἀδιάλειπτη  προσευχή,    ἡ  σιωπὴ  καὶ  ἡ  φιλότιμη 

ἄσκηση. Μιὰ  ψυχὴ  ποὺ  θὰ  πάρη  στὰ  ζεστὰ  τὸν  ἀγώνα  κατὰ  τῶν  κακῶν  λογισμῶν 

μπορεῖ νὰ φθάση σὲ καλύτερη κατάσταση ἀπὸ μιὰ ἄλλη ποὺ δὲν ἔχει σχεδὸν καθόλου 

κακοὺς λογισμούς. Μπορεῖ δηλαδὴ στὴν ἀρχὴ τῆς πνευματικῆς ζωῆς νὰ εἶχε ἐνενῆντα 

κακοὺς λογισμοὺς καὶ δέκα καλοὺς καὶ νὰ φθάση σὲ καλύτερη κατάσταση ἀπὸ αὐτὴν 

ποὺ εἶχε ἐνενῆντα καλοὺς καὶ δέκα κακούς. 

 

Ἡ κάθαρση τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς 

 

 – Γέροντα, πῶς ἔρχεται ἡ κάθαρση τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς; 

 –  Σᾶς  ἔχω  πεῖ  ὅτι,  γιὰ  νὰ  ἐξαγνισθοῦν  ὁ  νοῦς  καὶ  ἡ  καρδιά,  δὲν  πρέπει  ὁ 

ἄνθρωπος νὰ δέχεται τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ποὺ τοῦ φέρνει τὸ ταγκαλάκι, οὔτε ὁ 

ἴδιος  νὰ  σκέφτεται  πονηρά.  Νὰ  προσπαθῆ  νὰ  βάζη  πάντα  καλὸ  λογισμό,  νὰ  μὴ 

σκανδαλίζεται εὔκολα καὶ νὰ βλέπη μὲ ἐπιείκεια καὶ ἀγάπη τὰ σφάλματα τῶν ἄλλων. 

Ὅταν  πληθαίνουν  οἱ  καλοὶ  λογισμοί,  ὁ  ἄνθρωπος  ἐξαγνίζεται  ψυχικά,  κινεῖται  μὲ 

εὐλάβεια, εἰρηνεύει, καὶ ἡ ζωή του εἶναι Παράδεισος. Διαφορετικά, τὰ βλέπει ὅλα μὲ 

καχυποψία καὶ γίνεται ἡ ζωή του κόλαση. Μόνος του κάνει τὴν ζωή του κόλαση. 

Χρειάζεται  νὰ  ἐργασθοῦμε  γιὰ  τὴν  κάθαρση.  Μπορεῖ  νὰ  ἀναγνωρίζουμε  τὰ 

χάλια μας, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ. Ἂν δὲν δεχώμαστε πονηροὺς λογισμοὺς καὶ οἱ  ἴδιοι 

δὲν σκεφτώμαστε πονηρά, ἀλλὰ γιὰ ὅ,τι μᾶς λένε, γιὰ ὅ,τι βλέπουμε, βάζουμε καλὸ 

λογισμό, θὰ καθαρίσουν ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιά.Ὁ πειρασμὸς βέβαια δὲν θὰ σταματήση 

νὰ  μᾶς  στέλνη  ἀπὸ  κανένα  πονηρὸ  τηλεγράφημα.  Καὶ  νὰ  ἀπαλλαγοῦμε  ἀπὸ  τοὺς 

δικούς  μας  λογισμούς,  τοῦ  διαβόλου  τὰ  πειράγματα  θὰ  ὑπάρχουν,  ἀλλὰ  δὲν  θὰ 

κολλοῦν, ἂν εἶναι καθαρὴ ἡ καρδιά. 

 – Γέροντα, ἡ προσευχὴ δὲν βοηθάει στὴν κάθαρση τοῦ νοῦ; 

 –  Δὲν  φθάνει  μόνον  ἡ  προσευχή.  Τὸ  νὰ  καίη  κανεὶς  κιλὰ  λιβάνι,  ὅταν 

προσεύχεται, ἂν ὁ νοῦς του εἶναι γεμάτος ἀπὸ κακοὺς λογισμοὺς γιὰ τοὺς ἄλλους, δὲν 

ὠφελεῖ. Ἀπὸ τὸν νοῦ κατεβαίνει τὸ τηλεγράφημα στὴν καρδιὰ καὶ κάνει τὸν ἄνθρωπο 

θηρίο. Ὁ Θεὸς θέλει νὰ ἔχουμε «καρδίαν καθαράν»3, καὶ ἡ καρδιά μας εἶναι καθαρή, 

ὅταν δὲν ἐπιτρέπουμε νὰ περνάη ἀπὸ τὸν νοῦ μας κακὸς λογισμὸς γιὰ τοὺς ἄλλους. 

 –  Γέροντα,  πρῶτα  φέρνει  ὁ  ἄνθρωπος  καλὸ  λογισμὸ  καὶ  ὕστερα  βοηθάει  ὁ 

Θεός; 

 –  Κοίταξε,  μόνον  ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  βάζη  καλὸ  λογισμό,  δικαιοῦται  τὴν  θεία 

βοήθεια.  Μὲ  τὸν  καλὸ  λογισμὸ  καθαρίζει  τὴν  πονηρή  του  καρδιά,  διότι  «ἐκ  τῆς 

καρδίας ἐξέρχονται»4 ὅλα τὰ κακά, καὶ πάλι «ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας λαλεῖ 

τὸ στόμα»5. Τὸν ἀνταμείβει μάλιστα ὁ Θεὸς γιὰ τὸν καλὸ λογισμὸ ποὺ βάζει. 

 

                                                 
3 Ψαλμ. 50, 12.  
4 Ματθ. 15, 19. 
5 Λουκ. 6, 45. 
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Νὰ βάζουμε ἐρωτηματικὰ στοὺς λογισμοὺς ὑπονοίας 

 

 – Γέροντα, τί βοηθάει νὰ διώχνω τοὺς λογισμοὺς ὑπονοίας; 

 – Ὅλα εἶναι πάντα ἔτσι, ὅπως τὰ βλέπεις; Νὰ βάζης πάντα ἕνα ἐρωτηματικὸ σὲ 

κάθε λογισμό σου, μιὰ ποὺ ὅλα τὰ βλέπεις συνήθως ἀριστερά, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ 

κανέναν καλὸ λογισμὸ γιὰ τοὺς ἄλλους, γιὰ νὰ μὴν ἁμαρτάνης μὲ τὶς κρίσεις σου. Ἂν 

βάζης δύο ἐρωτηματικά, εἶναι πιὸ καλά. Ἂν βάζης τρία, εἶναι ἀκόμη καλύτερα. Ἔτσι κι 

ἐσὺ εἰρηνεύεις καὶ ὠφελεῖσαι, ἀλλὰ καὶ τὸν ἄλλον ὠφελεῖς. Ἀλλιῶς, μὲ τὸν ἀριστερὸ 

λογισμὸ  νευριάζεις,  ταράζεσαι  καὶ  στενοχωριέσαι,  ὁπότε  βλάπτεσαι  πνευματικά. 

Ὅταν ἀντιμετωπίζης ὅ,τι βλέπεις μὲ καλοὺς λογισμούς, μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ θὰ δῆς 

ὅτι  ὅλα  ἦταν  πράγματι  ἔτσι,  ὅπως  τὰ  εἶδες  μὲ  καλοὺς  λογισμούς.  Θὰ  σοῦ  πῶ  ἕνα 

περιστατικό,  γιὰ  νὰ  δῆς  τί  κάνει  ὁ  ἀριστερὸς  λογισμός. Μιὰ  μέρα  ἦρθε  στὸ Καλύβι 

ἕνας μοναχὸς καὶ μοῦ λέει: «Ὁ Γερο‐Χαράλαμπος εἶναι μάγος· ἔκανε μαγικά». «Τί λές, 

μωρὲ χαμένε; Δὲν ντρέπεσαι;», τοῦ λέω. «Ναί, μοῦ λέει, τὸν εἶδα μιὰ νύχτα μὲ φεγγάρι 

ποὺ ἔκανε ʺμ, μ, μμμ...ʺ καὶ ἔχυνε μὲ μιὰ νταμιτζάνα κάτι μέσα στὰ κλαδιά». Πάω μιὰ 

μέρα καὶ βρίσκω τὸν Γερο‐Χαράλαμπο. «Τί γίνεται, Γερο‐Χαράλαμπε; τοῦ λέω. Πῶς τὰ 

περνᾶς;  Τί  κάνεις;  Κάποιος  σὲ  εἶδε  ποὺ  ἔρριχνες  ἐκεῖ  μέσα  στὰ  βάτα  κάτι  μὲ  μιὰ 

νταμιτζάνα καὶ ἔκανες ʺμ, μ, μμμ...ʺ». «Ἦταν κάτι κρίνα μέσα στὰ ρουμάνια, μοῦ λέει, 

καὶ πῆγα νὰ τὰ ποτίσω. Ἔλεγα ʺΧαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε!ʺ καὶ ἔρριχνα λίγο νερὸ στὸ 

ἕνα κρίνο· ʺΧαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε!ʺ καὶ ἔρριχνα λίγο νερὸ στὸ ἄλλο... Γέμιζα πάλι 

τὴν νταμιτζάνα, ξαναέρριχνα». Βλέπεις; Καὶ ὁ ἄλλος τὸν πέρασε γιὰ μάγο! 

Βλέπω,  μερικοὶ  κοσμικοὶ  τί  καλοὺς  λογισμοὺς  ποὺ  ἔχουν!  Ἐνῶ  ἄλλοι,  οἱ 

καημένοι, πόσο βασανίζονται μὲ πράγματα ποὺ οὔτε κἂν ὑπάρχουν, ἀλλὰ οὔτε καὶ ὁ 

πειρασμὸς  θὰ  μποροῦσε  νὰ  τὰ  σκεφθῆ!  Μιὰ  φορά,  ὅταν  ἔβρεξε  μετὰ  ἀπὸ  μεγάλη 

ἀνομβρία, ἔνιωσα τέτοια εὐγνωμοσύνη στὸν Θεό, ποὺ καθόμουν μέσα στὸ Καλύβι καὶ 

ἔλεγα συνέχεια: «Σ᾿ εὐχαριστῶ ἑκατομμύρια‐δισεκατομμύρια φορές, Θεέ μου». Ἔξω, 

χωρὶς νὰ τὸ ξέρω,  ἦταν ἕνας κοσμικὸς καὶ μὲ ἄκουσε. Ὅταν μὲ  εἶδε μετά, μοῦ εἶπε: 

«Πάτερ, σκανδαλίσθηκα. Ἄκουσα νὰ λὲς ʺἑκατομμύρια‐δισεκατομμύριαʺ καὶ εἶπα ʺτί 

εἶναι αὐτὰ ποὺ λέει ὁ πατὴρ Παΐσιος;ʺ». Τί νὰ τοῦ ἔλεγα; Ἐγὼ ἐννοοῦσα εὐχαριστίες 

στὸν  Θεὸ  γιὰ  τὴν  βροχή,  καὶ  αὐτὸς  νόμιζε  ὅτι  μετροῦσα  χρήματα.  Καὶ  ἂν  ἦταν 

κανένας ἄλλος, θὰ μποροῦσε νὰ ἔρθη νὰ μὲ ληστέψη τὸ βράδυ, νὰ μοῦ δώση καὶ ἕνα 

γερὸ ξύλο, καὶ τελικὰ δὲν θὰ ἔβρισκε τίποτε. Μιὰ ἄλλη φορὰ εἶχε ἔρθει κάποιος ποὺ 

εἶχε  ἄρρωστο  παιδί.  Τὸν  πῆρα  νὰ  τὸν  δῶ  μέσα  στὸ  ἐκκλησάκι.  Ὅταν  ἄκουσα  τὸ 

πρόβλημά του, τοῦ εἶπα, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσω: «Κάτι πρέπει νὰ κάνης κι ἐσύ, γιὰ νὰ 

βοηθηθῆ τὸ παιδί σου. Μετάνοιες δὲν κάνεις, νηστεία δὲν κάνεις, χρήματα δὲν ἔχεις, 

γιὰ νὰ κάνης ἐλεημοσύνες, πὲς στὸν Θεό: ʺΘεέ μου, δὲν ἔχω κανένα καλὸ νὰ θυσιάσω 

γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ παιδιοῦ μου, θὰ προσπαθήσω τοὐλάχιστον νὰ κόψω τὸ τσιγάροʺ». Ὁ 

καημένος συγκινήθηκε καὶ μοῦ ὑποσχέθηκε πὼς θὰ τὸ κάνη. Πῆγα νὰ τοῦ ἀνοίξω τὴν 

πόρτα,  γιὰ  νὰ  φύγη,  καὶ  ἐκεῖνος  ἄφησε  τὸ  τσακμάκι  καὶ  τὰ  τσιγάρα  μέσα  στὸ 

ἐκκλησάκι, κάτω ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Ἐγὼ δὲν τὸ πρόσεξα. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸν 

μπῆκε ἕνας νεαρὸς στὸ ἐκκλησάκι, κάτι ἤθελε νὰ μοῦ πῆ, καὶ ὕστερα βγῆκε ἔξω καὶ 

κάπνιζε. Τοῦ λέω: «Παλληκάρι, δὲν κάνει νὰ καπνίζης ἐδῶ. Πήγαινε λίγο πιὸ πέρα». 

«Μέσα στὴν ἐκκλησία ἐπιτρέπεται νὰ καπνίζης;», μοῦ λέει. Αὐτὸς εἶχε δεῖ τὸ πακέτο 

μὲ τὸ τσακμάκι ποὺ εἶχε ἀφήσει ὁ πατέρας τοῦ ἄρρωστου παιδιοῦ καὶ ἔβαλε λογισμὸ 
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ὅτι καπνίζω. Τὸν ἄφησα νὰ φύγη μὲ τὸν λογισμό του. Καλά, καὶ ἂν κάπνιζα, καὶ μέσα 

στὴν ἐκκλησία θὰ κάπνιζα; Βλέπετε τί εἶναι ὁ λογισμός; 

 – Γέροντα, ἡ ὑπόνοια, ἡ καχυποψία, πόση ζημιὰ μπορεῖ νὰ κάνη στὴν ψυχή; 

 – Ἀνάλογα μὲ τὴν ὑπόνοια εἶναι καὶ ἡ ζημιά. Ἡ καχυποψία φέρνει καχεξία. 

 – Πῶς θεραπεύεται; 

 – Μὲ καλοὺς λογισμούς. 

 – Γέροντα, ἂν δῆ ὁ ἄνθρωπος ὅτι πέφτει ἔξω μιὰ φορά, αὐτὸ δὲν τὸν βοηθάει; 

 –  Ἂν  πέση  μιὰ  φορὰ  ἔξω,  τέλος  πάντων·  ἂν  πέση  ὅμως  δυὸ  φορές,  θὰ 

σακατευθῆ. Θέλει προσοχή, γιατὶ καὶ ἕνα τοῖς χιλίοις νὰ μὴν εἶναι τὰ πράγματα ἔτσι 

ὅπως τὰ σκεφθήκαμε, κολαζόμαστε. Ὅταν ἤμουν στὸ Κοινόβιο, μιὰ φορὰ τὴν Μεγάλη 

Σαρακοστὴ  ἕνα  γεροντάκι,  ὁ  Γερο‐Δωρόθεος,  τηγάνιζε  κολοκυθάκια.  Τὸν  εἶδε  ἕνας 

ἀδελφὸς τὴν ὥρα ποὺ τὰ ἔβαζε στὸ τηγάνι καὶ ἔρχεται καὶ μοῦ λέει: «Νὰ δῆς, ὁ Γερο–

Δωρόθεος  τηγανίζει  κάτι  μπαρμπούνια  τόσο  μεγάλα!».  «Μά,  τοῦ  λέω,  ὁ  Γερο–

Δωρόθεος, Μεγάλη Σαρακοστή, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τηγανίζη μπαρμπούνια». «Ναί, 

μοῦ λέει, τὰ εἶδα μὲ τὰ μάτια μου, κάτι μπαρμπούνια τόσα!». Ὁ Γερο‐Δωρόθεος εἶχε 

ἔρθει  δεκαπέντε  χρόνων  στὸ  Ἅγιον  Ὄρος  καὶ  ἦταν  σὰν  μάνα.  Ἂν  ἔβλεπε  κανένα 

καλογέρι λίγο φιλάσθενο, «ἔλα ἐδῶ, τοῦ ἔλεγε, ἔχω ἕνα μυστικὸ νὰ σοῦ πῶ», καὶ τοῦ 

ἔδινε  λίγο  ταχίνι  μὲ  κοπανισμένα  καρύδια  ἢ  κάτι  ἄλλο.  Καὶ  τὰ  γεροντάκια  τὰ 

οἰκονομοῦσε  ἀνάλογα.  Πάω  μετὰ  στὸν  Γερο‐Δωρόθεο  καὶ  τί  νὰ  δῶ;  Κολοκυθάκια 

τηγάνιζε γιὰ τὸ νοσοκομεῖο! 

 – Καὶ ἄν, Γέροντα, ἕνας λογισμὸς ὑπονοίας γιὰ κάποιον βγῆ ἀληθινός; 

 –  Καὶ  ἂν  μιὰ  φορὰ  βγῆ  ἀληθινὸς  ἕνας  τέτοιος  λογισμός,  σημαίνει  ὅτι  κάθε 

φορὰ θὰ εἶναι ἀληθινοὶ τέτοιοι λογισμοί; Ὕστερα ποῦ ξέρεις ἂν ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ 

βγῆ ἀληθινὸς ἐκεῖνος ὁ λογισμός, γιὰ νὰ δώση πνευματικὲς ἐξετάσεις ὁ ἄλλος στὴν 

ταπείνωση; 

Βέβαια χρειάζεται νὰ προσέχη κανεὶς νὰ μὴ δίνη καὶ ὁ  ἴδιος ἀφορμές, ὥστε ὁ 

ἄλλος νὰ βγάζη λανθασμένα συμπεράσματα. Γιὰ νὰ βάλη λ.χ. κάποιος ἕναν ἀριστερὸ 

λογισμὸ  γιὰ  σένα,  μπορεῖ  ὁ  ἴδιος  νὰ  ἔχη  ἐμπάθεια,  ἀλλὰ  κι  ἐσὺ  μπορεῖ  νὰ  ἔδωσες 

ἀφορμή. Ἄν, παρόλο ποὺ ἐσὺ πρόσεξες, ὁ ἄλλος σκεφθῆ κάτι εἰς βάρος σου, τότε νὰ 

δοξάσης τὸν Θεὸ καὶ νὰ εὐχηθῆς γιὰ ἐκεῖνον. 

 

Συζήτηση μὲ τοὺς λογισμοὺς 

 

 – Γέροντα, ὅταν ἔρχεται ἕνας λογισμὸς ὑπερήφανος, ὑποφέρω. 

 – Τὸν κρατᾶς μέσα σου; 

 – Ναί. 

 –  Γιατί  τὸν  κρατᾶς;  Νὰ  τοῦ  κλείνης  τὴν  πόρτα.  Ἅμα  τὸν  κρατᾶς  μέσα  σου, 

ζημία ἔχεις. Ἔρχεται ὁ λογισμὸς σὰν τὸν κλέφτη, τοῦ ἀνοίγεις τὴν πόρτα, τὸν βάζεις 

μέσα, πιάνεις κουβέντα μαζί του, καὶ μετὰ ἐκεῖνος σὲ κλέβει. Μὲ τὸν κλέφτη πιάνει 

κανεὶς κουβέντα; Ὄχι μόνον κουβέντα δὲν πιάνει, ἀλλὰ κλειδώνει τὴν πόρτα, γιὰ νὰ 

μὴν  μπῆ  μέσα.  Μπορεῖ  ἀκόμη  καὶ  νὰ  μὴ  συζητήσης  μαζί  του,  ἀλλὰ  γιατί  νὰ  τὸν 

ἀφήσης νὰ περάση; Ἂς ποῦμε ἕνα παράδειγμα· δὲν λέω ὅτι ἔχεις τέτοιους λογισμούς, 

ἀλλὰ  ἂς  ὑποθέσουμε  ὅτι  σοῦ  ἔρχεται  ἕνας  λογισμὸς  ὅτι  μποροῦσες  νὰ  εἶσαι  ἐσὺ 

Γερόντισσα. Ἐντάξει, ἦρθε ὁ λογισμός. Μόλις ἔρθη, πὲς στὸν ἑαυτό σου: «πολὺ καλά· 
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θέλεις νὰ εἶσαι Γερόντισσα; γίνε πρῶτα στὸν ἑαυτό σου Γερόντισσα», ὁπότε ἀμέσως 

κόβεις τὴν συζήτηση. Τί, μὲ τὸν διάβολο θὰ συζητᾶμε; Βλέπεις, ὅταν ὁ διάβολος πῆγε 

νὰ  πειράξη  τὸν  Χριστό,  Ἐκεῖνος  τοῦ  εἶπε:  «Ὕπαγε  ὀπίσω  μου,  σατανᾶ»6.  Ἀφοῦ  ὁ 

Χριστὸς εἶπε στὸν διάβολο: «ἄντε πήγαινε...», ἐμεῖς τί νὰ συζητᾶμε; 

                                                

 – Γέροντα, εἶναι κακὸ νὰ συζητάω ἕναν ἀριστερὸ λογισμό, γιὰ νὰ δῶ ἀπὸ ποῦ 

προέρχεται; 

 –  Τὸ  κακὸ  εἶναι  ὅτι  δὲν  συζητᾶς  μὲ  τὸν  λογισμό,  ὅπως  νομίζεις,  ἀλλὰ  μὲ  τὸ 

ταγκαλάκι. Περνᾶς εὐχάριστα ἐκείνη τὴν ὥρα, μετὰ ὅμως παιδεύεσαι. Νὰ μὴ συζητᾶς 

καθόλου  τέτοιους  λογισμούς.  Νὰ  πιάνης  τὴν  χειροβομβίδα  καὶ  νὰ  τὴν  πετᾶς  στὸν 

ἐχθρό, γιὰ νὰ τὸν σκοτώσης. Ἡ χειροβομβίδα ἔχει τὴν  ἰδιότητα νὰ μὴ σκάη ἀμέσως, 

ἀλλὰ μετὰ δύο‐τρία λεπτά. Ἔτσι καὶ ὁ ἀριστερὸς λογισμός, ἂν τὸν διώξης ἀμέσως, δὲν 

μπορεῖ νὰ σὲ βλάψη. Ἀλλὰ ἐσὺ μερικὲς φορὲς δὲν ἔχεις ἐγρήγορση, δὲν λὲς τὴν εὐχή, 

καὶ  δὲν  μπορεῖς  νὰ  ἀμυνθῆς.  Ἔρχεται  τὸ  τηλεγράφημα  τοῦ  διαβόλου  ἀπ᾿  ἔξω,  τὸ 

παίρνεις,  τὸ  διαβάζεις,  τὸ  ξαναδιαβάζεις,  τὸ  πιστεύεις  καὶ  τὸ  περνᾶς  στὸ  ἀρχεῖο. 

Αὐτοὺς τοὺς φακέλους θὰ τοὺς παρουσιάση τὸ ταγκαλάκι τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, γιὰ 

νὰ σὲ κατηγορήση. 

 – Γέροντα, πότε ἡ προσβολὴ ἑνὸς ἀριστεροῦ λογισμοῦ εἶναι πτώση; 

 – Ἔρχεται ὁ λογισμὸς καὶ τὸν διώχνεις ἀμέσως. Αὐτὸ δὲν εἶναι πτώση. Ἔρχεται 

καὶ τὸν συζητᾶς. Αὐτὸ εἶναι πτώση. Ἔρχεται, τὸν δέχεσαι λίγο καὶ μετὰ τὸν διώχνεις. 

Αὐτὸ  εἶναι μισὴ πτώση,  γιατὶ  καὶ  τότε  ἔχεις πάθει  ζημιά,  ἐπειδὴ μόλυνε ὁ  διάβολος 

τὸν  νοῦ  σου.  Δηλαδὴ    εἶναι  σὰν  νὰ  ἦρθε  ὁ  διάβολος  καὶ  τοῦ  εἶπες:  «Καλημέρα,  τί 

γίνεται; Καλά; Κάθησε νὰ σὲ κεράσω. Ἄ, ὁ διάβολος εἶσαι; Φύγε τώρα». Ἀφοῦ εἶδες ὅτι 

εἶναι ὁ διάβολος, γιατί τὸν ἔβαλες μέσα; Τὸν κέρασες καὶ θὰ ξανάρθη. 

 

Συγκατάθεση στὸν λογισμὸ 

 

 –  Γιατί,  Γέροντα,  μοῦ  περνοῦν  στὸ  μοναστήρι  διάφοροι  κακοὶ  λογισμοί,  ἐνῶ 

στὸν κόσμο δὲν γινόταν αὐτό; Ἐγὼ τοὺς ἐπιτρέπω; 

 –  Ὄχι,  εὐλογημένη!  Ἄσ᾿  τους  νὰ  ἔρχωνται  καὶ  νὰ  φεύγουν.  Μήπως  τὰ 

ἀεροπλάνα  ποὺ  περνοῦν  πάνω    ἀπὸ  τὸ  μοναστήρι  καὶ  σοῦ  χαλοῦν  τὴν  ἡσυχία  σὲ 

ρωτοῦν;  Ἔτσι  καὶ  αὐτοὶ  οἱ  λογισμοί.  Μὴν  ἀπελπίζεσαι.  Αὐτοὶ  οἱ  λογισμοὶ  εἶναι 

κανοναρχίσματα  τοῦ  διαβόλου.  Εἶναι  σὰν  τὰ  διαβατάρικα πουλιὰ πού,  ὅταν πετοῦν 

στὸν  οὐρανό,  εἶναι  πολὺ  ὄμορφα  νὰ  τὰ  χαζεύης.    Ἂν  ὅμως  κατεβοῦν  καὶ  κάνουν 

φωλιὰ στὸ σπίτι σου, μετὰ κάνουν πουλάκια, καὶ τὰ πουλάκια λερώνουν. 

 – Γιατί ὅμως, Γέροντα, νὰ μοῦ ἔρχωνται τέτοιοι λογισμοί; 

 –  Αὐτὴν  τὴν  δουλειὰ  τὴν  κάνει  ὁ  πειρασμός.  Ἀλλὰ  ὑπάρχει  μέσα  σου  καὶ 

κατακάθι· δὲν ἔγινε ἀκόμη ἡ κάθαρση. Ἐφόσον ὅμως ἐσὺ δὲν τοὺς δέχεσαι, δὲν ἔχεις 

εὐθύνη. Ἄφησε τὰ σκυλιὰ νὰ γαυγίζουν. Μὴν τοὺς ρίχνης πολλὲς πέτρες. Γιατί,  ὅσο 

τοὺς ρίχνεις πέτρες, συνεχίζουν νὰ γαυγίζουν καὶ ἀπὸ τὶς πολλὲς πέτρες θὰ χτίσουν 

μοναστήρι ἢ σπίτι, ἀνάλογα..., καὶ ὕστερα δύσκολα νὰ τὸ γκρεμίσης. 

 – Δηλαδή, Γέροντα, πότε γίνεται συγκατάθεση στοὺς λογισμούς; 

– Ὅταν τοὺς πιπιλίζης σὰν καραμέλα. Νὰ προσπαθήσης νὰ μὴν πιπιλίζης τοὺς 

λογισμοὺς  αὐτοὺς  ποὺ  εἶναι  ἀπ᾿  ἔξω  ζαχαρωμένοι  καὶ  μέσα  φαρμάκι,  καὶ  ὕστερα 

 
6 Λουκ. 4, 8. 
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ἀπελπίζεσαι. Τὸ νὰ περνοῦν λογισμοὶ κακοὶ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο δὲν εἶναι ἀνησυχητικό, 

γιατὶ  μόνο  στοὺς  Ἀγγέλους  καὶ  στοὺς  τελείους  δὲν  περνοῦν  λογισμοὶ  κακοί. 

Ἀνησυχητικὸ  εἶναι,  ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  ἰσοπεδώση  ἕνα  κομμάτι  τῆς  καρδιᾶς  του  καὶ 

δέχεται τὰ λυκόφτερα –  τὰ ταγκαλάκια. Ἐὰν καμμιὰ φορὰ συμβῆ καὶ αὐτό, ἀμέσως 

ἐξομολόγηση, καλλιέργεια τοῦ ἀεροδρομίου καὶ φύτεμα καρποφόρων δένδρων, γιὰ νὰ 

γίνη ἡ καρδιὰ πάλι Παράδεισος. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑ 

 

Μακάρι νὰ μὲ ἀδικοῦσαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι! 

Εἰλικρινὰ σᾶς λέω, τὴν γλυκύτερη πνευματικὴ χαρὰ 

τὴν ἔνιωσα μέσα στὴν ἀδικία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ἀποδοχὴ τῆς ἀδικίας 

 

Σωστὴ τοποθέτηση ἀπέναντι στὴν ἀδικία 

 

Γέροντα, ὅταν μὲ ἀδικοῦν, ἡ καρδιά μου σκληραίνει. 

 – Γιὰ νὰ μὴ σκληραίνη, ποτὲ νὰ μὴ σκέφτεσαι ὅτι φταίει ἢ πόσο φταίει ὁ ἄλλος 

ποὺ  σὲ  ἀδικεῖ,  ἀλλὰ  πόσο  φταῖς  ἐσύ.  Βλέπεις,  ὅταν  οἱ  ἄνθρωποι  μαλώνουν  μεταξύ 

τους, ὅλοι τους λένε ὅτι ἔχουν δίκαιο, μόνον ποὺ παίρνουν περισσότερο δίκαιο ἀπ᾿ ὅσο 

δικαιοῦνται, γι᾿ αὐτὸ καὶ διαφωνοῦν συνέχεια. Πηγαίνουν στὴν ἀστυνομία π.χ., καὶ ὁ 

καθένας  λέει:  «μὲ  ἔδειρε  ὁ  τάδε»  –  δὲν  λέει  πόσο  τὸν  ἔδειρε  αὐτός!  –  καὶ  τοῦ  κάνει 

μήνυση. 

Ἂν  σκεφτόμασταν  ὅτι  ὁ  πιὸ  ἀδικημένος  εἶναι  ὁ  Χριστός,  θὰ  δεχόμασταν  μὲ 

χαρὰ τὴν ἀδικία. Ἐνῶ ἦταν Θεός, κατέβηκε στὴν γῆ ἀπὸ πολλὴ ἀγάπη καὶ κλείσθηκε 

ἐννιὰ μῆνες στὴν κοιλιὰ τῆς Παναγίας. Ὕστερα, τριάντα χρόνια ἔζησε ἀθόρυβα. Ἀπὸ 

δεκαπέντε μέχρι τριάντα χρόνων δούλευε μαραγκὸς στοὺς Ἑβραίους. Καὶ τί ἐργαλεῖα 

εἶχαν τότε; Ξύλινα πριόνια χρησιμοποιοῦσαν, μὲ κάτι καβίλιες ξύλινες. Τοῦ ἔδιναν καὶ 

κάτι  σανίδια...  καὶ  Τοῦ  ἔλεγαν:  «Φτιάξε  αὐτό,  φτιάξε  ἐκεῖνο...».  Καὶ  πῶς  νὰ  τὰ 

πλανίση; Πλανίζονταν μ᾿  ἐκεῖνα τὰ γύφτικα σίδερα, ποὺ χρησιμοποιοῦσαν τότε γιὰ 

πλάνες; Ξέρεις τί ζόρικα εἶναι; Ἄντε ὕστερα, τρία χρόνια ταλαιπωρία! Ξυπόλυτος νὰ 

πηγαίνη ἀπὸ ἐδῶ–ἀπὸ ἐκεῖ, γιὰ νὰ κηρύττη! Θεράπευε ἀρρώστους, μὲ λάσπη ἄνοιγε 

τὰ μάτια τῶν τυφλῶν, καὶ αὐτοὶ ζητοῦσαν πάλι σημεῖα. Ἔβγαζε τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοὺς 

δαιμονισμένους,  ἀλλὰ  δυστυχῶς  οἱ  ἀχάριστοι  ἄνθρωποι  Τοῦ  ἔλεγαν  πὼς  εἶχε 

δαιμόνιο!  Καὶ  ἐνῶ  τόσοι  εἶχαν  μιλήσει  καὶ  προφητεύσει  γι᾿  Αὐτόν,  τόσα  θαύματα 

ἔκανε, καὶ τελικὰ ὀνειδισμούς, σταύρωμα.  

Γι᾿  αὐτὸ  οἱ  ἀδικημένοι  εἶναι  τὰ  πιὸ  ἀγαπημένα  παιδιὰ  τοῦ  Θεοῦ.  Γιατὶ  ὡς 

ἀδικημένοι  ἔχουν  στὴν  καρδιά  τους  τὸν  ἀδικημένο  Χριστὸ  καὶ  ἀγάλλονται  στὴν 

ἐξορία καὶ στὴν φυλακὴ σὰν νὰ βρίσκωνται στὸν Παράδεισο, διότι, ὅπου Χριστὸς ἐκεῖ 

Παράδεισος. 

 –  Μπορεῖ,  Γέροντα,  νὰ  βρεθῆ  κανεὶς  μὲ  φορτίο  μεγαλύτερο  ἀπὸ  αὐτὸ  ποὺ 

μπορεῖ νὰ σηκώση; 

 –  Ὁ  Θεὸς  δὲν  ἐπιτρέπει  φορτίο  πάνω  ἀπὸ  τὶς  δυνάμεις  μας.  Οἱ  ἀδιάκριτοι 

ἄνθρωποι φορτώνουν βαρὺ φορτίο στοὺς ἄλλους. Πολλὲς φορὲς ὁ Καλὸς Θεὸς ἀφήνει 

τοὺς καλοὺς ἀνθρώπους στὰ χέρια τῶν κακῶν, γιὰ νὰ μαζέψουν μισθὸ οὐράνιο. 

 – Τὸ παράπονο, Γέροντα, ἔχει σχέση μὲ τὴν ἀχαριστία; 

 – Ναί. Μπορεῖ μάλιστα κάποιος, ἐνῶ τὸν φροντίζουν γιὰ τὸ καλό του, νὰ μὴν 

τὸ καταλαβαίνη, νὰ νιώθη ἀδικημένος καὶ νὰ παραπονῆται. Ἂν δὲν παρακολουθῆ τὸν 

ἑαυτό του, μπορεῖ, ὅταν κάνη ἕνα σφάλμα καὶ τοῦ λένε νὰ προσέχη, νὰ νομίζη ὅτι τὸν 

ἀδικοῦν καὶ  νὰ φθάνη στὴν ἀναίδεια. Μιὰ ἀδελφὴ λ.χ.  βάζει περισσότερο φάρμακο 

καὶ καίει μὲ τὸ ράντισμα τὰ φύλλα ἀπὸ τὶς ἐλιές. Τῆς κάνουν παρατήρηση καί, ἀντὶ νὰ 

συναισθανθῆ τὸ λάθος της καὶ νὰ πῆ «εὐλόγησον», νιώθει ἀδικημένη καὶ κλαίει. «Μὲ 

ἀδικοῦν, λέει. Ἂν ἔπεφτε ἀκρίδα καὶ χαλοῦσε τὰ δένδρα, δὲν θὰ μιλοῦσαν, ἐνῶ τώρα 

ποὺ τὰ χάλασα ἐγώ, φωνάζουν. Χριστέ μου, μόνον Ἐσὺ μὲ καταλαβαίνεις», καὶ δῶσ᾿ 

του  δάκρυα! Μπορεῖ  νὰ  νιώθη  καὶ  χαρά,  γιατὶ  σκέφτεται  ὅτι  θὰ  ἔχη μισθὸ ἀπὸ  τὴν 
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ἀδικία  ποὺ  δέχτηκε  καὶ  νὰ  εὐγνωμονῆ  τὸν  Χριστό!  Αὐτὸ  εἶναι  μιὰ  λανθασμένη 

κατάσταση, εἶναι μεγάλη πλάνη. 

 

Ἡ χαρὰ ἀπὸ τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀδικίας 

 

 –  Γέροντα,  ὅταν  δέχωμαι  εὐχάριστα  τὴν  ἐπίπληξη  γιὰ  μιὰ  ζημιὰ  ποὺ  κάνω, 

αὐτὸ ποὺ νιώθω εἶναι καθαρό; 

 –  Κοίταξε,  ἂν  κάνης  ζημιὲς  καὶ  σὲ  μαλώνουν  καὶ  δὲν  γκρινιάζης,  ἀλλὰ 

χαίρεσαι  καὶ  λές:  «δόξα Σοι  ὁ Θεός,  αὐτὸ  μοῦ  χρειαζόταν»,  θὰ  ἔχης  μισὴ  χαρά.  Ἂν 

ὅμως  δὲν  κάνης  ζημιὲς  καὶ σὲ μαλώνουν ἄδικα κι  ἐσὺ  τὸ  δέχεσαι μὲ καλὸ λογισμό, 

τότε θὰ ἔχης ὁλόκληρη τὴν χαρά. Δὲν λέω νὰ ἐπιδιώκης ἐσὺ τὴν ἀδικία, γιατὶ τότε τὸ 

ταγκαλάκι θὰ σὲ ρίξη στὴν ὑπερηφάνεια, ἀλλὰ νὰ δέχεσαι τὴν ἀδικία, ὅταν ἔρχεται 

φυσιολογικά, καὶ νὰ χαίρεσαι ποὺ ἀδικεῖσαι. 

Τέσσερα  στάδια  ὑπάρχουν  στὴν  ἀντιμετώπιση  τῆς  ἀδικίας.  Σὲ  χτυπάει  λ.χ. 

κάποιος  ἄδικα.  Ἂν  βρίσκεσαι  στὸ  πρῶτο  στάδιο,  τὸ  ἀνταποδίδεις.  Ἂν  βρίσκεσαι  στὸ 

δεύτερο στάδιο, νιώθεις μέσα σου πολὺ μεγάλη ταραχή, ἀλλὰ συγκρατιέσαι καὶ δὲν 

μιλᾶς. Στὸ τρίτο στάδιο δὲν ταράζεσαι. Καὶ στὸ τέταρτο νιώθεις πολλὴ χαρά, μεγάλη 

ψυχικὴ  ἀγαλλίαση.  Ὅταν  ἀδικῆται  κάποιος  καὶ  ἀποδεικνύη  ὅτι  δὲν  φταίει, 

δικαιώνεται καὶ ἱκανοποιεῖται. Τότε νιώθει μιὰ κοσμικὴ χαρά. Ἂν ὅμως ἀντιμετωπίζη 

τὴν  ἀδικία  πνευματικά,  μὲ  καλὸ  λογισμό,  καὶ  δὲν  φροντίζη  νὰ  ἀποδείξη  τὴν 

ἀθωότητά  του,  αἰσθάνεται  πνευματικὴ  χαρά.  Δηλαδὴ  τότε  ἔχει  μέσα  του  τὴν  θεϊκὴ 

παρηγοριὰ καὶ κινεῖται στὸν χῶρο τῆς δοξολογίας. Ξέρετε τί χαρὰ ἔχει μιὰ ψυχή, ἂν 

ἀδικηθῆ  καὶ  δὲν  δικαιολογηθῆ,  γιὰ  νὰ  τῆς  ποῦν  «μπράβο»  ἢ  «συγγνώμην»;  Καὶ 

χαίρεται  περισσότερο  τώρα ποὺ  ἀδικεῖται,  παρὰ  ἂν  δικαιωνόταν. Ὅσοι  φθάνουν  σὲ 

τέτοια κατάσταση, θέλουν νὰ εὐχαριστήσουν αὐτὸν ποὺ τοὺς ἀδίκησε γιὰ τὴν χαρὰ 

ποὺ  τοὺς  ἔδωσε  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  ζωή,  ἀλλὰ  καὶ  γιὰ  τὴν  αἰώνια  ποὺ  τοὺς  ἐξασφάλισε. 

Πόσο διαφέρει τὸ πνευματικὸ ἀπὸ τὸ κοσμικό! 

Στὴν πνευματικὴ ζωὴ εἶναι ἀνάποδα τὰ πράγματα. Ἅμα κρατᾶς ἐσὺ τὸ ἄσχημο, 

τότε νιώθεις ὄμορφα. Ἅμα τὸ δίνης στὸν ἄλλον, τότε νιώθεις ἄσχημα. Ὅταν δέχεσαι 

τὴν ἀδικία καὶ δικαιολογῆς τὸν πλησίον σου, δέχεσαι τὸν πολυαδικημένο Χριστὸ στὴν 

καρδιά  σου.  Τότε  ὁ  Χριστὸς  μένει  μὲ  τὸ  ἐνοικιοστάσιο1  μέσα  σου  καὶ  σὲ  γεμίζει  μὲ 

εἰρήνη  καὶ  ἀγαλλίαση.  Γιά  δοκιμάστε,  βρὲ  παιδιά,  νὰ  ζήσετε  αὐτὴν  τὴν  χαρά!  Νὰ 

μάθετε νὰ χαίρεσθε μὲ αὐτὴν τὴν πνευματικὴ χαρά, ὄχι μὲ τὴν κοσμική. Πάσχα θὰ 

ἔχετε τότε κάθε μέρα. 

Δὲν  ὑπάρχει  μεγαλύτερη  χαρὰ  ἀπὸ  τὴν  χαρὰ  ποὺ  νιώθεις,  ὅταν  δέχεσαι  τὴν 

ἀδικία. Μακάρι νὰ μὲ ἀδικοῦσαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι! Εἰλικρινὰ σᾶς λέω, τὴν γλυκύτερη 

πνευματικὴ χαρὰ τὴν ἔνιωσα μέσα στὴν ἀδικία. Ξέρετε πόσο χαίρομαι, ὅταν κάποιος 

                                                 
1  Ἐνοικιοστάσιο:  Νομικὴ  διάταξη  σύμφωνα  μὲ  τὴν  ὁποία  οἱ  ἐνοικιαστὲς  στέγης  γιὰ 

κατοικία  ἢ  γιὰ  ἐπαγγελματικὴ  δραστηριότητα  ἔχουν  τὸ  δικαίωμα  νὰ  παρατείνουν  τὴν 

διαμονή τους καὶ μετὰ τὴν λήξη τῆς μισθώσεως. 
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μὲ πῆ πλανεμένο; «Δόξα Σοι ὁ Θεός, λέω, ἀπὸ αὐτὸ ἔχω μισθό, ἐνῶ, ἂν μὲ ποῦν ἅγιο, 

χρωστάω». Γλυκύτερο πράγμα ἀπὸ τὴν ἀδικία δὲν ὑπάρχει!  

Ἕνα πρωὶ στὸ Καλύβι χτύπησε κάποιος τὸ σιδεράκι στὴν πόρτα. Κοίταξα ἀπὸ 

τὸ παράθυρο νὰ δῶ ποιός εἶναι, γιατὶ δὲν ἦταν ἀκόμη ἡ ὥρα νὰ ἀνοίξω. Εἶδα ἕναν νέο 

μὲ φωτεινὸ πρόσωπο καὶ κατάλαβα ὅτι εἶχε βιώματα πνευματικά, ἀφοῦ τὸν πρόδιδε ἡ 

Χάρις  τοῦ  Θεοῦ.  Γι᾿  αὐτό,  ἂν  καὶ  ἤμουν  ἀπασχολημένος,  διέκοψα  αὐτὸ  ποὺ  ἔκανα, 

ἄνοιξα τὴν πόρτα, τὸν πῆρα μέσα, τοῦ πρόσφερα ἕνα νερὸ καὶ μὲ τρόπο ἄρχισα νὰ τὸν 

ρωτάω γιὰ τὴν ζωή του,  γιατὶ  ἔβλεπα ὅτι  εἶχε πνευματικὸ περιεχόμενο. «Τί δουλειὰ 

κάνεις,  παλληκάρι;»,  τὸν  ρώτησα.  «Τί  δουλειά,  πάτερ;  μοῦ  λέει.  Ἐγὼ  στὴν  φυλακὴ 

μεγάλωσα. Τὰ περισσότερα χρόνια τῆς ζωῆς μου ἐκεῖ  τὰ πέρασα. Τώρα εἶμαι  εἴκοσι 

ἕξι χρόνων». «Καλά, βρὲ παλληκάρι, τί ἔκανες, καὶ σὲ ἔκλειναν φυλακή;», τὸν ρώτησα. 

Κι  ἐκεῖνος  μοῦ  ἄνοιξε  τὴν  καρδιά  του:  «Ἀπὸ  μικρός,  μοῦ  εἶπε,  πονοῦσα πολύ,  ὅταν 

ἔβλεπα δυστυχισμένους ἀνθρώπους. Ἤξερα ὅλους  τοὺς πονεμένους,  ὄχι μόνον ἀπὸ 

τὴν ἐνορία μου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλες ἐνορίες. Ἐπειδὴ ὁ παπᾶς τῆς ἐνορίας μας μὲ τοὺς 

ἐπιτρόπους  μάζευαν  συνέχεια  χρήματα  καὶ  ἔφτιαχναν  κτίρια,  αἴθουσες  κ.λπ.  ἢ 

ἔκαναν  διάφορους  ἐξωραϊσμούς,  εἶχαν  παραμεληθῆ  τελείως  οἱ  φτωχὲς  οἰκογένειες. 

Ἐγὼ δὲν κρίνω ἐὰν ἦταν ἀπαραίτητα αὐτὰ ποὺ ἔφτιαχναν, ἀλλὰ ἔβλεπα νὰ ὑπάρχουν 

πολλοὶ δυστυχισμένοι ἄνθρωποι. Πήγαινα λοιπὸν κρυφὰ καὶ ἔκλεβα ἀπὸ τὰ χρήματα 

ποὺ  μάζευαν  ἀπὸ  τοὺς  ἐράνους.  Ἔπαιρνα  ἀρκετά·  δὲν  τὰ  ἔπαιρνα  ὅλα.  Ὕστερα 

ἀγόραζα  τρόφιμα,  διάφορα  πράγματα,  τὰ  ἄφηνα  κρυφὰ  ἔξω  ἀπὸ  τὰ  σπίτια  τῶν 

φτωχῶν καὶ ἀμέσως, γιὰ νὰ μὴν πιάσουν ἄλλον ἄδικα, πήγαινα στὴν ἀστυνομία καὶ 

ἔλεγα:  «ἐγὼ  ἔκλεψα  τὰ  χρήματα  ἀπὸ  τὴν  ἐκκλησία  καὶ  τὰ  ξόδεψα»,  χωρὶς  νὰ  πῶ 

τίποτε ἄλλο. Μὲ ἄρχιζαν στὸ ξύλο καὶ στὸ βρισίδι, «ἀλήτη, κλέφτη»·  ἐγὼ σιωποῦσα. 

Μὲ  ἔκλειναν  μετὰ  στὴν  φυλακή.  Αὐτὴ  ἡ  δουλειὰ  γινόταν  γιὰ  χρόνια.  Ὅλη  ἡ  πόλη 

ὅπου  ἔμενα  –  τριάντα  χιλιάδες  κάτοικοι  –  καὶ  ἄλλες  πόλεις  μὲ  εἶχαν  μάθει,  καὶ 

«ἀλήτη»  μὲ  ἀνέβαζαν,  «κλέφτη»  μὲ  κατέβαζαν.  Ἐγὼ  σιωποῦσα  καὶ  ἔνιωθα  χαρά. 

Κάποτε μάλιστα μὲ εἶχαν κλείσει στὴν φυλακὴ τρία ὁλόκληρα χρόνια. Μερικὲς φορὲς 

μὲ ἔκλειναν ἄδικα στὴν φυλακὴ καί, ὅταν ἔπιαναν τὸν ἔνοχο, μὲ ἄφηναν. Ἂν δὲν τὸν 

ἔπιαναν,  καθόμουν μέσα,  ὅσο  ἔπρεπε  νὰ  καθήση  ἐκεῖνος.  Γι᾿  αὐτὸ  σοῦ  εἶπα,  πάτερ 

μου,  ὅτι  τὰ  περισσότερα  χρόνια  τῆς  ζωῆς  μου  τὰ  πέρασα  στὶς  φυλακές».  Ἀφοῦ  τὸν 

ἄκουσα μὲ προσοχή,  τοῦ εἶπα: «Βρὲ παλληκάρι, ὅσο καλὸ καὶ ἂν φαίνεται αὐτό, δὲν 

εἶναι καλὸ καὶ νὰ μὴν τὸ ξανακάνης. Ἄκου τί θὰ σοῦ πῶ. Θὰ μὲ ἀκούσης;». «Θὰ σὲ 

ἀκούσω, πάτερ», μοῦ λέει. «Νὰ ἀπομακρυνθῆς ἀπὸ αὐτὴν τὴν πόλη, τοῦ λέω, νὰ πᾶς 

σὲ  ἄγνωστο  περιβάλλον,  στὴν  τάδε  πόλη,  καὶ  ἐγὼ  θὰ  φροντίσω  νὰ  συνδεθῆς  μὲ 

καλοὺς ἀνθρώπους. Νὰ ἐργάζεσαι καὶ νὰ βοηθᾶς, ὅσο μπορεῖς, τοὺς πονεμένους ἀπὸ 

τὸ ὑστέρημά σου,  ἐπειδὴ αὐτὸ ἔχει μεγαλύτερη ἀξία. Ἀλλά, καὶ ὅταν κανεὶς δὲν ἔχη 

τίποτε  νὰ  δώση  σὲ  ἕναν  φτωχὸ  καὶ  πονάη  ἡ  καρδιά  του,  τότε  κάνει  ἀνώτερη 

ἐλεημοσύνη, διότι κάνει ἐλεημοσύνη μὲ τὸ αἷμα τῆς καρδιᾶς του. Γιατί, ἐὰν εἶχε κάτι 

καὶ τὸ ἔδινε, θὰ αἰσθανόταν καὶ χαρά, ἐνῶ, ὅταν δὲν ἔχη νὰ δώση, αἰσθάνεται πόνο 

στὴν  καρδιά».  Μοῦ  ὑποσχέθηκε  ὅτι  θὰ  ἀκούση  τὴν  συμβουλή  μου  καὶ  ἔφυγε 

χαρούμενος. Ἔπειτα ἀπὸ  ἑπτὰ μῆνες παίρνω  ἕνα γράμμα  του ἀπὸ  τὶς φυλακὲς  τοῦ 

Κορυδαλλοῦ, στὸ ὁποῖο ἔγραφε τὰ ἑξῆς: «Ἀσφαλῶς, πάτερ μου, θὰ ἀπορήσης, ποὺ σοῦ 

γράφω πάλι ἀπὸ τὴν φυλακὴ μετὰ ἀπὸ τόσες συμβουλὲς ποὺ μοῦ ἔδωσες καὶ μετὰ τὶς 

ὑποσχέσεις  ποὺ  σοῦ  ἔδωσα.  Μάθε  ὅτι  αὐτὴν  τὴν  φορὰ  ὑπηρετῶ  μιὰ  φυλάκιση  τὴν 
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ὁποία  εἶχα  ὑπηρετήσει·  κάποιο  λάθος  ἔγινε.  Εὐτυχῶς  ποὺ  δὲν  ὑπάρχει  ἀνθρώπινη 

δικαιοσύνη,  γιατὶ  θὰ  ἀδικοῦνταν  οἱ  πνευματικοὶ  ἄνθρωποι,  ἐπειδὴ  θὰ  ἔχαναν  τὸν 

οὐράνιο  μισθό». Ὅταν  διάβασα  αὐτὰ  τὰ  τελευταῖα  λόγια,  θαύμασα  αὐτὸν  τὸν  νέο, 

ποὺ  εἶχε  πάρει  τόσο  ζεστὰ  τὴν  πνευματικὴ  ζωὴ  καὶ  εἶχε  συλλάβει  τόσο  βαθιὰ  τὸ 

βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς! Διὰ Χριστὸν κλέφτης! Μέσα του εἶχε Χριστό. Δὲν μποροῦσε 

νὰ φρενάρη  τὸν  ἑαυτό  του ἀπὸ  τὴν χαρὰ ποὺ  ἔνιωθε. Θεία παλαβομάρα,  πανηγύρι 

εἶχε! 

 – Γέροντα, ἀπὸ τὸ ρεζίλι ἐρχόταν ἡ χαρά; 

 – Ἀπὸ τὴν ἀδικία ἐρχόταν ἡ χαρά. Κοσμικὸς ἄνθρωπος ἦταν, οὔτε Συναξάρια 

οὔτε Πατερικὰ εἶχε διαβάσει καί, ἐνῶ ἔτρωγε ἄδικα ξύλο, τὸν ἔκλειναν στὴν φυλακή, 

τὸν  εἶχαν  μέσα  στὴν  πόλη  γιὰ  ἀλήτη,  γιὰ  παλιόπαιδο,  γιὰ  κλέφτη,  γινόταν  ρεζίλι, 

αὐτὸς  δὲν  μιλοῦσε  καὶ  τὰ  ἀντιμετώπιζε  ὅλα  τόσο πνευματικά! Νέος  ἄνθρωπος,  καὶ 

δὲν φρόντιζε νὰ ἀποκατασταθῆ, ἀλλὰ πῶς νὰ βοηθήση τοὺς ἄλλους! Τοὺς μεγάλους 

κλέφτες πολλὲς φορὲς δὲν τοὺς κλείνουν οὔτε μιὰ φορὰ στὴν φυλακή, ἐνῶ αὐτὸν τὸν 

δόλιο  τὸν  φυλάκισαν  γιὰ  τὴν  ἴδια  κλοπὴ  δυὸ  φορὲς  καὶ  γιὰ  ἄλλες  κλοπὲς  τὸν 

φυλάκισαν ἄδικα, μέχρι νὰ βροῦν τὸν πραγματικὸ κλέφτη! Τὴν χαρὰ ὅμως ποὺ εἶχε 

αὐτὸς  δὲν  τὴν  εἶχαν  ὅλοι  οἱ  κάτοικοι  τῆς  πόλης.  Τριάντα  χιλιάδες  χαρὲς  δὲν 

συμπλήρωναν τὴν δική του χαρά. 

Γι᾿ αὐτὸ λέω ὅτι ἕνας πνευματικὸς ἄνθρωπος δὲν ἔχει θλίψεις. Ὅταν ἡ ἀγάπη 

αὐξηθῆ καὶ καῆ ἡ καρδιὰ ἀπὸ τὸν θεῖο ἔρωτα, δὲν μπορεῖ νὰ σταθῆ πλέον θλίψη. Ἡ 

μεγάλη ἀγάπη πρὸς  τὸν Χριστὸ ὑπερνικᾶ  τοὺς πόνους καὶ  τὶς  ταλαιπωρίες ποὺ  τοῦ 

προξενοῦν οἱ ἄνθρωποι. 

 

Τὸ κέρδος ἀπὸ τὴν ἀδικία 

 

 – Γέροντα, ὅταν ἐνοχοποιοῦμαι ἀπὸ κάτι ποὺ θὰ πῆ γιὰ μένα μία ἀδελφή, ἐνῶ 

δὲν φταίω, δὲν τὸ σηκώνω καὶ ψυχραίνομαι μαζί της. 

 –  Γιά  στάσου  λίγο!  Τί  λέει  τὸ  Τυπικὸ  τῆς  Ἐκκλησίας  γι᾿  αὐτό;  Σὲ  ποιά 

περίπτωση ὑπάγεται; Ἐσὺ πῶς βοηθιέσαι περισσότερο; Πὲς ὅτι συμβαίνει  ἔτσι ὅπως 

τὸ λές,  ὅτι  δὲν φταῖς. Ἔ, ἂν σὲ ἀδίκησαν,  κέρδος  ἔχεις. Καὶ ἡ ἄλλη, ἂν  εἶπε κάτι  εἰς 

βάρος  σου,  γιὰ  νὰ  δικαιολογηθῆ,  μετὰ  τὴν  πειράζει,  τὴν  ἐλέγχει  ἡ  συνείδηση, 

μετανοεῖ καὶ σὲ βλέπει μὲ περισσότερη ἀγάπη. Δυὸ‐τρία καλὰ μαζί. Ἔτσι σοῦ δίνεται 

ἡ εὐκαιρία νὰ πλουτίσης καὶ νὰ γίνης ἀρχοντοπούλα, νὰ μὴν εἶσαι τσιγγανάκι. Ἀφοῦ 

ὁ Θεὸς σοῦ δίνει τὴν δυνατότητα νὰ γίνης ἀρχοντοπούλα καὶ νὰ μπορῆς νὰ δίνης καὶ 

σὲ κανέναν ἄλλο, γιατί θέλεις νὰ μένης τσιγγανάκι; 

 – Ἐπιμένει ὁ λογισμὸς νὰ ρωτήσω τὴν ἀδελφὴ πῶς κατάλαβε τὴν συμπεριφορά 

μου καὶ μὲ ἐνοχοποίησε. 

 –  Βέβαια,  ἀντέχει  τὸ  ταγκαλάκι  νὰ  δῆ  νὰ  ἔχης  κάτι  στὴν  ἄκρη;  Σὲ  πιέζει  νὰ 

ζητήσης νὰ βρῆς τὸ δίκιο σου, γιὰ νὰ διώξης ἀπὸ μέσα σου τὸν Χριστό. 

 –  Γέροντα,  θὰ ἤθελα κάποτε‐κάποτε νὰ μοῦ χαρίζωνται οἱ ἄλλοι,  ὅταν κάνω 

ἕνα σφάλμα. 

 – Τί, θέλεις νὰ σὲ δικαιολογοῦν; Ἂς ποῦμε ὅτι σὲ δικαιολογοῦν. Ἐσὺ κερδίζεις 

πνευματικὰ ἢ ζημιώνεσαι μὲ αὐτό; 

 – Ζημιώνομαι. 
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 – Ἂν εἶχες ἕνα μαγαζί, θὰ ἤθελες νὰ κερδίζης ἢ νὰ ζημιώνεσαι; 

 – Νὰ κερδίζω. 

 – Ἂν  λοιπὸν στὰ  ὑλικά,  στὰ μάταια,  πράγματα  δὲν θέλουμε  νὰ  ζημιωθοῦμε, 

πόσο μᾶλλον στὰ πνευματικὰ πρέπει νὰ κοιτᾶμε πῶς νὰ μὴ ζημιωθοῦμε! Οἱ κοσμικοὶ 

ἄνθρωποι κοιτοῦν τὸ ὑλικὸ κέρδος καὶ δὲν τὸ ἀφήνουν νὰ πάη χαμένο· οἱ πνευματικοὶ 

ἄνθρωποι  εἶναι  σωστὸ  νὰ  πετᾶνε  τὸ  πνευματικὸ  κέρδος;  Ἀλλά,  καὶ  ἂν  οἱ  κοσμικοὶ 

ξοδεύουν  τὰ  χρήματα  ποὺ  ἔχουν,  σπαταλοῦν  τοὐλάχιστον  ὑλικὰ  πράγματα,  ἐνῶ 

ἐμεῖς, ὅταν δὲν δεχώμαστε τὴν ἀδικία, σπαταλοῦμε πνευματικὰ πράγματα, οὐράνια. 

Τὰ  τρῶμε  ὅλα  ἐδῶ.  Γιατί  νὰ  ἀνταλλάσσουμε  τὰ  οὐράνια  μὲ  τὰ  ἐπίγεια;  Ὕστερα  οἱ 

καημένοι  οἱ  κοσμικοὶ  ἔχουν  καὶ  ἄγνοια  πνευματική,  ἐνῶ  ἐμεῖς  γνωρίζουμε·  γίναμε 

μοναχοί, γιὰ νὰ κερδίσουμε τὰ οὐράνια, καὶ τελικὰ γιὰ ἀλλοῦ ξεκινήσαμε καὶ ἀλλοῦ 

πᾶμε. Γιὰ ἕναν κοσμικὸ τὸ νὰ ἐκτελεσθῆ ἢ νὰ δαρθῆ ἢ ἁπλῶς νὰ διωχθῆ ἄδικα, εἶναι 

πολὺ ὀδυνηρό. Ἐμεῖς ὅμως πρέπει νὰ τὰ ζητᾶμε αὐτὰ καὶ νὰ τὰ ὑπομένουμε γιὰ τὴν 

ἀγάπη  τοῦ  Χριστοῦ.  Νὰ  ἐπιδιώκουμε  τὴν  ἀτιμία,  τὴν  περιφρόνηση,  τὴν  ὕβρη,  γιατὶ 

φέρνουν κέρδη στὴν ψυχή μας. Ἕνας οἰκογενειάρχης λ.χ.  ἔχει ἀνάγκες καὶ  ζητᾶ νὰ 

δικαιωθῆ, γιατὶ σκέφτεται πῶς θὰ ζήσουν καὶ αὐτὸς καὶ τὰ καημένα τὰ παιδιά του, ἂν 

χάση  τὴν  ὑπόληψή  του  ἢ  ἂν  χρεωκοπήση.  Γι᾿  αὐτὸ  οἱ  κοσμικοὶ  ἔχουν  ἐλαφρυντικά, 

ἐνῶ ἐμεῖς δὲν ἔχουμε ἐλαφρυντικά. 

Ὅταν  μᾶς  ἀδικοῦν  κι  ἐμεῖς  δεχώμαστε  τὴν  ἀδικία,  τότε  στὴν  οὐσία 

εὐεργετούμαστε.  Μὲ  συκοφαντοῦν  λ.χ.  ὅτι  ἔκανα  κάποιο  ἔγκλημα  καὶ  μὲ  κλείνουν 

στὴν φυλακὴ ἄδικα; Ἐντάξει. Ἔχω ἀναπαυμένη τὴν συνείδησή μου, ἀφοῦ δὲν ἔκανα 

τὸ  ἔγκλημα,  ἔχω καὶ  οὐράνιο μισθό. Ὑπάρχει  μεγαλύτερη  εὐεργεσία;  Δὲν  γογγύζω, 

ἀλλὰ  δοξολογῶ  τὸν  Θεό:  «Πῶς  νὰ  Σὲ  εὐχαριστήσω,  Θεέ  μου,  ποὺ  δὲν  ἔκανα  τὸ 

ἔγκλημα; Ἂν τὸ εἶχα κάνει, δὲν θὰ ἄντεχα τὶς τύψεις τῆς συνειδήσεως». Τότε γίνεται 

Παράδεισος ἡ φυλακή. Μὲ χτύπησε κάποιος ἄδικα; «Δόξα Σοι, Κύριε! Ἴσως ξοφλήσω 

κάποια ἁμαρτία· κάποτε καὶ ἐγὼ εἶχα χτυπήσει κάποιον». Μὲ ἔβρισαν ἄδικα; «Δόξα 

Σοι, Κύριε! Τὸ δέχομαι γιὰ τὴν ἀγάπη Σου, ποὺ ραπίσθηκες καὶ ὑβρίσθηκες γιὰ χάρη 

μου». 

 

Ἀποταμίευση στὸν Οὐρανὸ 

 

 – Γέροντα, στενοχωριέμαι, ὅταν οἱ ἄλλοι δὲν ἔχουν καλὴ γνώμη γιὰ μένα. 

 – Καλὰ ποὺ μοῦ  τὸ  εἶπες! Ἀπὸ σήμερα θὰ κάνω εὐχὴ οἱ ἄλλοι νὰ μὴν  ἔχουν 

ποτὲ  καλὴ  γνώμη  γιὰ  σένα,  γιατὶ  αὐτὸ  σὲ  συμφέρει,  καλό  μου  παιδί.  Οἰκονομάει  ὁ 

Θεὸς  νὰ  μᾶς  ἀδικήσουν  οἱ  ἄνθρωποι  ἢ  νὰ  μᾶς  ποῦν  καμμιὰ  κουβέντα,  γιὰ  νὰ 

ἐξοφλήσουμε  μερικὲς  ἁμαρτίες  μας  ἢ  γιὰ  νὰ ἀποταμιεύσουμε  κάτι  στὴν ἄλλη  ζωή. 

Δὲν  μπορῶ  νὰ  καταλάβω,  πῶς  τὴν  θέλετε  ἐσεῖς  τὴν  πνευματικὴ  ζωή;  Δὲν  ἔχετε 

καταλάβει  ἀκόμη  τὸ  πνευματικό  σας  συμφέρον  καὶ  θέλετε  ἐξόφληση  ἐδῶ·  γιὰ  τὸν 

Οὐρανὸ  δὲν  ἀφήνετε  τίποτε.  Πῶς  τὰ  παίρνεις  ἔτσι  τὰ  πράγματα;  Τί  διαβάζεις; 

Εὐεργετινὸ2 διαβάζεις; Ἐκεῖ δὲν σοῦ λέει τί πρέπει νὰ κάνης; Εὐαγγέλιο διαβάζεις; Νὰ 

διαβάζης κάθε μέρα. 

                                                 
2  Συλλογὴ  διδαχῶν  καὶ  διηγήσεων  διαφόρων  Ἁγίων  Πατέρων,  τὴν  ὁποία  συνέθεσε 

κατὰ  τὸν  11ο  αἰ.  ὁ  μοναχὸς  Παῦλος,  ἱδρυτής,  κτήτορας  καὶ  ἡγούμενος  τῆς  Ἱερᾶς  Μονῆς 
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 – Γέροντα, ὅταν κάνω ἕνα καλό, λυπᾶμαι, ἂν δὲν τὸ ἀναγνωρίσουν οἱ ἄλλοι. 

 – Καλά, ἐσὺ τί θέλεις, ἀναγνώριση ἀπὸ τὸν Χριστὸ ἢ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους; Πιὸ 

πολὺ  ὄφελος  δὲν  ἔχεις  ἀπὸ  τὴν  ἀναγνώριση  τοῦ  Χριστοῦ;  Σὲ  τί  σὲ  βοηθάει  νὰ  σὲ 

προσέχουν οἱ ἄνθρωποι; Ἂν τώρα σοῦ ἀναγνωρίζουν τὸ καλὸ ποὺ κάνεις, στὴν ἄλλη 

ζωὴ  θὰ  ἀκούσης:  «Ἀπέλαβες  σὺ  τὰ  ἀγαθά  σου»3.  Πρέπει  νὰ  χαιρώμαστε,  ὅταν  δὲν 

ἀναγνωρίζουν οἱ ἄλλοι τοὺς κόπους μας καὶ δὲν μᾶς ἀνταμείβουν, γιατὶ αὐτοὺς τοὺς 

κόπους  τοὺς  λαμβάνει  ὑπ᾿  ὄψιν  ὁ Θεὸς  καὶ  θὰ μᾶς ἀνταμείψη μὲ πληρωμὴ αἰώνια. 

Ἀφοῦ  ὑπάρχει  θεία  ἀνταπόδοση,  νὰ  κοιτάξουμε  νὰ  βάλουμε  καμμιὰ  δραχμὴ  στὸ 

Ταμιευτήριο  τοῦ Θεοῦ. Πρέπει  νὰ  δεχώμαστε  τὴν ἀδικία σὰν μεγάλη εὐλογία,  γιατὶ 

ἀποταμιεύουμε ἀπὸ αὐτὴν οὐράνια εὐλογία. 

 – Ὅταν, Γέροντα, δέχεται κανεὶς τὴν ἀδικία, ὄχι γιατὶ σκέφτεται τὴν μέλλουσα 

Κρίση, ἀλλὰ γιατὶ αὐτὸ τὸ θεωρεῖ καλό, εἶναι σωστό; 

 – Ἔ,  καὶ αὐτὸ  ἐκεῖ  δὲν καταλήγει; Μόνο νὰ προσέξη νὰ μὴν  τὸ κάνη,  γιὰ νὰ 

γίνη  ἁπλῶς  καλὸς  ἄνθρωπος,  γιατὶ  ἔτσι  κάνουν  οἱ  Εὐρωπαῖοι4.  Νὰ  σκέφτεται  πὼς 

εἶναι  εἰκόνα  Θεοῦ  καὶ  πρέπει  νὰ  μοιάση  στὸν  Πλάστη  του.  Ἂν  ὑπάρχη  αὐτὸ  τὸ 

κίνητρο,  βαδίζει  σωστά.  Διαφορετικὰ  κινδυνεύει  νὰ  πέση  στὸν  ἀνθρωπισμὸ5  τῶν 

Εὐρωπαίων. 

 

Ἡ ἁγία ὑποκρισία 

 

 – Γέροντα, πόσοι εἶναι οἱ ἀναχωρητὲς6 στὸ Ἅγιον Ὄρος; 

 – Δὲν ξέρω· λένε ὅτι εἶναι ἑπτά7. Ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ 

βρῆ  κανεὶς  τόπο  ἥσυχο,  γιὰ  νὰ  ἀσκητέψη.  Γι᾿  αὐτὸ  μερικοὶ Πατέρες,  ὅταν  ὑπῆρχαν 

ἀκόμη  ἰδιόρρυθμα8  μοναστήρια  στὸ Ἅγιον Ὄρος,  ἔβρισκαν  ἄλλον  τρόπο  νὰ  ζήσουν 

τὴν  ἄσκηση. Π.χ.  ἔλεγαν:  «δὲν μὲ  ἀναπαύει  ἐδῶ,  θὰ πάω σὲ  κανένα  ἰδιόρρυθμο  νὰ 

                                                                                                                                                                  
«Παναγίας τῆς Εὐεργέτιδος» στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔλαβαν καὶ ὁ ἴδιος καὶ ἡ 

συλλογή του τὴν ἐπωνυμία «Εὐεργετινός».  
3 Λουκ. 16, 25. 
4 Ὁ Γέροντας,  ὅταν ἀναφέρεται στοὺς Εὐρωπαίους,  δὲν  τοὺς ὑποτιμᾶ, ἀλλὰ θέλει νὰ 

μᾶς ἀποτρέψη ἀπὸ τὸ ὀρθολογιστικὸ πνεῦμα τῶν Δυτικῶν. 
5 Ὁ ἀνθρωπισμός, ποὺ ἔχει ὡς κέντρο τὸν αὐτονομημένο – ξεκομμένο – ἀπὸ τὸν Θεὸ 

καὶ τὴν Ἐκκλησία ἄνθρωπο, ἀναπτύχθηκε στὴν Δύση μετὰ τὸν Μεσαίωνα. 
6 Τὸ 1950, ὅταν ὁ Γέροντας Παΐσιος εἶχε πάει στὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ πρώτη φορά, καθὼς 

ἔψαχνε γιὰ τὸ μονοπάτι ποὺ ἔβγαζε ἀπὸ τὰ Καυσοκαλύβια στὴν Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης, εἶχε 

συναντήσει ἕναν ἀναχωρητὴ «...μὲ φωτεινὸ πρόσωπο – θὰ ἦταν γύρω στὰ ἑβδομῆντα χρόνια – 

ποὺ ἔδειχνε ἀπὸ τὴν ἐνδυμασία του νὰ μὴν εἶχε ἐπαφὴ μὲ ἀνθρώπους. Ἀπ᾿ ὅλο τὸ παρουσιαστικό 

του φαινόταν Ἅγιος!» (Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ Ἁγιορείτικα, ἔκδ. 

Ἱ. Ἡσυχ. ʺΕὐαγγ. Ἰω. ὁ Θεολόγοςʺ, Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 1993, σ. 46 κ.ἑ.). Ὅταν ρώτησε τὸν 

ἐρημίτη ποῦ μένει, ἐκεῖνος τοῦ ἀπήντησε: «Κάπου ἐδῶ», καὶ τοῦ ἔδειξε τὴν κορυφὴ τοῦ Ἄθωνα. 

Ἀργότερα,  ἔμπειροι  Γεροντάδες  τοῦ  τὸ  ἐπιβεβαίωσαν  ὅτι  στὴν  κορυφὴ  τοῦ  Ἄθωνα  ζοῦσαν 

στὴν ἀφάνεια δώδεκα ἀναχωρητές. 
7 Εἰπώθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1988. 
8  Ἰδιόρρυθμο  ὀνομάζεται  τὸ  μοναστήρι  στὸ  ὁποῖο  ὁ  κάθε  μοναχὸς  ἔχει  δικό  του 

πρόγραμμα  καὶ  πληρώνεται  γιὰ  τὸ  διακόνημα  ποὺ  κάνει  ἀπὸ  τοὺς  ἐπιτρόπους,  οἱ  ὁποῖοι 

διοικοῦν τὸ μοναστήρι. 
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δουλέψω,  γιὰ  νὰ  μαζέψω  χρήματα»,  καὶ  οἱ  ἄλλοι  τὸ  πίστευαν.  Πήγαιναν  σὲ 

ἰδιόρρυθμο, δούλευαν ἐκεῖ τρεῖς‐τέσσερις μῆνες καὶ ὕστερα ζητοῦσαν μεγάλη αὔξηση. 

Ἐπειδὴ  δὲν  τοὺς  τὴν  ἔδιναν,  ἔλεγαν:  «Δὲν  μὲ  συμφέρει·  θὰ  φύγω».  Ἔπαιρναν  λίγο 

παξιμάδι καὶ πήγαιναν, κρύβονταν σὲ καμμιὰ σπηλιὰ καὶ ἀσκήτευαν. Οἱ ἄλλοι εἶχαν 

τὴν ἐντύπωση ὅτι πῆγαν καὶ δουλεύουν ἀλλοῦ. Καὶ ἂν ρωτοῦσαν στὸ μοναστήρι: «τί 

γίνεται, πέρασε  ἐκεῖνος ὁ Πατέρας;»,  ἔλεγαν: «Ναί, πέρασε,  ἀλλὰ τί  ἰδιότροπος ποὺ 

ἦταν! Ἤθελε νὰ μαζέψη ἀπὸ ᾿δῶ χρήματα. Ζητοῦσε αὔξηση. Καλόγερος, καὶ νὰ ζητάη 

αὔξηση!  Τί  καλόγερος  εἶναι  αὐτός;».  Ὁπότε,  ὠφελεῖτο  ὁ  ἀναχωρητὴς  καὶ  ἀπὸ  τὴν 

ἄσκηση  ποὺ  ἔκανε  καὶ  ἀπὸ  τὶς  κατηγορίες  τῶν  ἄλλων,  ὠφελεῖτο  καὶ  ἀπὸ  τοὺς 

κλέφτες.  Γιατὶ  μάθαιναν  οἱ  κλέφτες  ὅτι  ὁ  τάδε  ἔχει  χρήματα  καὶ  πήγαιναν  στὴν 

σπηλιά, τὸν ταλαιπωροῦσαν, ἀλλὰ τελικὰ δὲν ἔβρισκαν τίποτε. 

 – Γέροντα, πῶς μπορῶ νὰ μιμηθῶ τὴν ἀρετὴ μιᾶς ἀδελφῆς, ὅταν κρύβεται; 

 –  Χαμένο  τὄχει  νὰ μὴν  κρυφθῆ; Οἱ Ἅγιοι  ἔκαναν μεγαλύτερο ἀγώνα,  γιὰ  νὰ 

κρύψουν  τὴν  ἀρετή  τους,  παρὰ  γιὰ  νὰ  τὴν  ἀποκτήσουν.  Ξέρετε  τί  ἔκαναν  οἱ  διὰ 

Χριστὸν σαλοί; Ξέφευγαν πρῶτα ἀπὸ τὴν ὑποκρισία τοῦ κόσμου καὶ  ἔμπαιναν στὸν 

χῶρο  τῆς  εὐαγγελικῆς  ἀλήθειας.  Ἀλλὰ  καὶ  αὐτὸ  δὲν  τοὺς  ἔφθανε,  γι᾿  αὐτὸ 

προχωροῦσαν  στὴν  ἁγία  ὑποκρισία  γιὰ  τὴν  ἀγάπη  τοῦ  Χριστοῦ.  Ὕστερα  δὲν  τοὺς 

ἀπασχολοῦσε ὅ,τι κι ἂν τοὺς ἔκαναν, ὅ,τι κι ἂν τοὺς ἔλεγαν οἱ ἄλλοι. Χρειάζεται ὅμως 

πολὺ μεγάλη ταπείνωση, γιὰ νὰ τὸ κάνης αὐτό. Ἐνῶ ἕνας κοσμικὸς ἄνθρωπος, ἂν τοῦ 

πῆ  καμμιὰ  κουβέντα  ὁ  ἄλλος,  θίγεται  ἤ,  ἂν  δὲν  τὸν  ἐπαινέση  γιὰ  κάτι  ποὺ  κάνει, 

στενοχωριέται,  αὐτοὶ  χαίρονταν,  ὅταν  οἱ  ἄνθρωποι  εἶχαν  χαλασμένο  λογισμὸ  γι᾿ 

αὐτούς. 

Παλιὰ  ὑπῆρχαν  Πατέρες  ποὺ  ἔκαναν  ἀκόμη  καὶ  τὸν  δαιμονισμένο,  γιὰ  νὰ 

κρύψουν τὴν ἀρετή τους καὶ νὰ χαλάσουν οἱ ἄλλοι  τὸν καλὸ λογισμὸ ποὺ εἶχαν γι᾿ 

αὐτούς.  Ὅταν  ἤμουν  στὴν  Μονὴ  Φιλοθέου9,  ποὺ  ἦταν  τότε  ἰδιόρρυθμο,  ἦταν  ἕνας 

Πατέρας  ποὺ  ἀσκήτευε  προηγουμένως  στὴν  Βίγλα10.  Αὐτός,  μόλις  κατάλαβε  ὅτι  οἱ 

Πατέρες ἐκεῖ εἶχαν πάρει μυρωδιὰ τὴν ἄσκησή του καὶ τὴν πνευματική του προκοπή, 

ἔφυγε μὲ τὴν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ του. «Ἄντε, τοὺς εἶπε, βαρέθηκα νὰ τρώω ἐδῶ 

μουχλιασμένο παξιμάδι. Θὰ πάω σὲ κανένα ἰδιόρρυθμο, νὰ τρώω καὶ κρέας, νὰ ζήσω 

σὰν  ἄνθρωπος!  Χαμένο  τὄχω  νὰ  μείνω  ἐδῶ;».  Καὶ  ἦρθε  στὴν  Μονὴ  Φιλοθέου  καὶ 

ἔκανε τὸν δαιμονισμένο. Ἄκουσαν οἱ παραδελφοί11 του ὅτι δαιμονίσθηκε καὶ ἔλεγε ὁ 

ἕνας  στὸν  ἄλλον:  «Κρίμα,  ὁ  καημένος  δαιμονίσθηκε.  Ἔμ,  ἑπόμενο  ἦταν  νὰ 

δαιμονισθῆ. Ἔφυγε ἀπὸ ᾿δῶ, γιατὶ βαρέθηκε τὸ μουχλιασμένο παξιμάδι, καὶ πῆγε σὲ 

ἰδιόρρυθμο, γιὰ νὰ τρώη κρέας». Αὐτὸς τί ἔκανε; Παραπάνω ἀπὸ εἴκοσι πέντε χρόνια 

οὔτε  μαγείρευε  οὔτε  κοιμόταν.  Ὅλη  τὴν  νύχτα  γύριζε  στοὺς  διαδρόμους  μὲ  ἕνα 

φανάρι,  γιὰ  νὰ  μὴν  κοιμᾶται.  Ὅταν  κουραζόταν,  ἀκουμποῦσε  λίγο  στὸν  τοῖχο  καί, 

μόλις τὸν ἔπαιρνε ὁ ὕπνος, πετιόταν, ἔλεγε γιὰ λίγο ψιθυριστὰ τὴν εὐχὴ «Κύριε Ἰησοῦ 

Χριστέ...»  καὶ μετὰ τὴν συνέχιζε νοερά. Καμμιὰ φορὰ τοῦ ξέφευγε καὶ ἀκουγόταν ἡ 

εὐχή.  Ὅταν  συναντοῦσε  κανέναν  ἀδελφό,  τοῦ  ἔλεγε:  «Εὔχου,  εὔχου  νὰ  φύγη  τὸ 

                                                 
9 1956–1958. 
10  Ἡ  ἔρημος  τῆς  Βίγλας  βρίσκεται  στὸ  νοτιοανατολικὸ  τμῆμα  τῆς  χερσονήσου  τοῦ 

Ἄθωνα. 
11 Οἱ μοναχοὶ μιᾶς Καλύβης,  οἱ  ὁποῖοι  ἔχουν λάβει  τὴν μοναχικὴ κουρὰ ἀπὸ τὸν  ἴδιο 

Γέροντα. 
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δαιμόνιο».  Ἔτσι  ὅλοι  τὸν  εἶχαν  γιὰ  δαιμονισμένο.  Ἕνα  μικρὸ  καλογέρι,  δεκαπέντε 

χρόνων,  μοῦ  εἶπε μιὰ μέρα: «Ἄντε  τὸν  δαιμονισμένο!». «Μὴν  τὸ λὲς αὐτό,  τοῦ  εἶπα· 

αὐτὸς ἔχει πολλὴ ἀρετή, ἀλλὰ κάνει τὸν δαιμονισμένο». Μετὰ τὸν εἶχε σὲ εὐλάβεια. 

Ὅταν πέθανε, τὸν βρῆκαν οἱ Πατέρες νὰ κρατάη στὰ χέρια του ἕνα χαρτὶ στὸ ὁποῖο 

εἶχε  γράψει  τὸ  ὄνομα κάθε ἀδελφοῦ  καὶ  δίπλα  ἕνα παρατσούκλι,  γιὰ  νὰ  διώξη,  καὶ 

πεθαμένος ἀκόμη, καὶ τὸν παραμικρὸ καλὸ λογισμὸ ποὺ μπορεῖ νὰ εἶχε κάποιος γι᾿ 

αὐτόν. Τελικὰ εὐωδίασε. Βλέπεις, αὐτὸς πῆγε νὰ κρυφθῆ, ἀλλὰ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τὸν 

πρόδωσε. 

 

Γι᾿  αὐτὸ  δὲν  πρέπει  νὰ  βγάζη  κανεὶς  συμπεράσματα  γιὰ  ἕναν  ἄνθρωπο  ἀπὸ 

αὐτὸ ποὺ φαίνεται, ἐὰν δὲν μπορῆ νὰ διακρίνη αὐτὸ ποὺ κρύβεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Ἡ δικαιολογία διώχνει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ 

 

Ἡ δικαιολογία ἐμποδίζει τὴν πνευματικὴ πρόοδο 

 

Γέροντα, ὅταν λένε ὅτι ἡ δικαιολογία δὲν ὑπάρχει στὴν Ἁγία Γραφή, τί ἐννοοῦν; 

 – Ὅτι δὲν δικαιολογεῖται κατὰ κάποιον τρόπο ἡ δικαιολογία. 

 – Ὅταν, Γέροντα, δικαιολογοῦμαι, ἐκ τῶν ὑστέρων σκέφτομαι ὅτι ἡ δικαιολογία 

δὲν εἶναι ἴδιον τοῦ μοναχοῦ. 

 – Ὄχι ἁπλῶς δὲν εἶναι ἴδιον τοῦ μοναχοῦ ἡ δικαιολογία, ἀλλὰ δὲν ἔχει καμμιὰ 

σχέση  μὲ  τὴν  πνευματικὴ  ζωή.  Πρέπει  νὰ  καταλάβω  ὅτι,  ὅταν  δικαιολογοῦμαι, 

βρίσκομαι  σὲ  λανθασμένη  κατάσταση.  Κόβω  τὴν  ἐπικοινωνία  μὲ  τὸν  Θεὸ  καὶ 

στεροῦμαι τὴν θεία Χάρη, γιατὶ ἡ θεία Χάρις δὲν ἔρχεται σὲ λανθασμένη κατάσταση. 

Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος δικαιολογεῖ τὰ ἀδικαιολόγητα, ἀπομονώνεται ἀπὸ 

τὸν  Θεό.  Μπαίνει  μόνωση,  ...καουτσούκ,  ἀνάμεσα  στὸν  ἄνθρωπο  καὶ  στὸν  Θεό. 

Μπορεῖ  νὰ  περάση  τὸ  ρεῦμα  μέσα  ἀπὸ  τὸ  καουτσούκ;  Ὄχι.  Ἀπομονώνεται. 

Ἰσχυρότερο μονωτικὸ ἀπὸ τὴν δικαιολογία δὲν ὑπάρχει γιὰ τὴν θεία Χάρη! Εἶναι σὰν 

νὰ χτίζης ἕναν τοῖχο καὶ νὰ χωρίζης τὸν ἑαυτό σου ἀπὸ τὸν Θεό, ὁπότε κόβεις κάθε 

σχέση μαζί Του. 

 –  Γέροντα,  συχνὰ  λέτε:  «Νὰ  προσπαθήσουμε  νὰ  πιάσουμε  τοὐλάχιστον  τὴν 

πνευματικὴ βάση». Ποιά εἶναι ἡ πνευματικὴ βάση; 

 – Ἡ ταπεινὴ ἀναγνώριση τοῦ σφάλματος καὶ νὰ μὴ δικαιολογῆται ἐν γνώσει 

του  τοὐλάχιστον  ὁ  ἄνθρωπος,  ὅταν  φταίη  καὶ  τοῦ  κάνουν  παρατήρηση.  Τὸ  νὰ  μὴ 

δικαιολογῆται,  ὅταν  δὲν  φταίη  καὶ  τὸν  κατηγοροῦν,  αὐτὸ  εἶναι  τὸ  ἄριστα.  Ὅποιος 

δικαιολογεῖ  τὸν  ἑαυτό  του,  καὶ  προκοπὴ  δὲν  κάνει,  ἀλλὰ  καὶ  ἐσωτερικὰ  δὲν 

ἀναπαύεται. Δὲν θὰ μᾶς κρεμάση ὁ Θεὸς γιὰ ἕνα σφάλμα ποὺ κάναμε, ἀλλὰ νὰ μὴ 

δικαιολογοῦμε τὸν ἑαυτό μας γιὰ τὸ σφάλμα καὶ τὸ θεωροῦμε φυσικό. 

 –  Ἂν  μοῦ  ποῦν  ὅτι  ἔσφαλα  σὲ  κάτι,  ἀλλὰ  δὲν  μπορῶ  νὰ  καταλάβω  πόσο 

ἔσφαλα, νὰ ρωτήσω, ὥστε ἄλλη φορὰ νὰ προσέξω, ἢ νὰ σιωπήσω; 

 – Ἂν πιάσης ὅτι ἔσφαλες εἴκοσι πέντε τοῖς ἑκατό, ἐνῶ ἔσφαλες πέντε, δὲν ἔχεις 

κέρδος; Βάλε περισσότερο, γιὰ νὰ εἶσαι μέσα. Αὐτὴ εἶναι ἡ πνευματικὴ ἐργασία ποὺ 

πρέπει  νὰ  κάνης:  Νὰ  βρίσκης  τὸ  σφάλμα  σου,  νὰ  πιάνης  τὸν  ἑαυτό  σου.  Ἀλλιῶς 

πιάνεσαι ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου, δικαιώνεις τὸν ἑαυτό σου, ἀλλὰ ἀνάπαυση δὲν ἔχεις. 

 –  Ὅταν,  Γέροντα,  κάποιος  ἔχη  τὴν  συνήθεια  νὰ  δικαιολογῆται,  ἀλλὰ  μετὰ 

ἀναγνωρίζη τὸ λάθος του καὶ ἐλεεινολογῆ τὸν ἑαυτό του, αὐτὸ τὸν ὠφελεῖ; 

 – Τοὐλάχιστον τοῦ μένει ἡ πεῖρα καί, ἂν τὴν ἀξιοποιήση, θὰ ὠφεληθῆ. Καὶ ἂν 

πῆ ὁ Θεός: «ἀφοῦ τὸ κατάλαβε καὶ μετάνοιωσε, ἂς τοῦ δώσω κάτι», τότε θὰ πάρη καὶ 

κάτι ἀπὸ ἄλλο ταμεῖο, ἀπὸ τὸ ταμεῖο τῆς μετανοίας. 

 

Ἡ δικαιολογία ὀφείλεται στὸν ἐγωισμὸ 

 

 –  Γέροντα,  ὅταν  δὲν  δικαιολογῶ  τοὺς  ἄλλους  γιὰ  μιὰ  πράξη  τους,  αὐτὸ 

σημαίνει ὅτι ἔχω σκληρὴ καρδιά; 

 – Δὲν δικαιολογεῖς τοὺς ἄλλους καὶ δικαιολογεῖς τὸν ἑαυτό σου; Μεθαύριο καὶ 

ὁ Χριστὸς δὲν θὰ σὲ δικαιολογήση. Μπορεῖ σὲ μιὰ στιγμὴ ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου νὰ 
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γίνη σκληρὴ σὰν πέτρα, ἂν φερθῆ μὲ κακία, καὶ σὲ μιὰ στιγμὴ νὰ γίνη πολὺ τρυφερή, 

ἂν φερθῆ μὲ ἀγάπη. Νὰ ἀποκτήσης μητρικὴ καρδιά. Βλέπεις, ἡ μάνα ὅλα τὰ συγχωρεῖ 

καὶ καμμιὰ φορὰ κάνει πὼς δὲν βλέπει. 

Ὅποιος  κάνει  σωστὴ  πνευματικὴ  ἐργασία,  γιὰ  ὅλους  βρίσκει  ἐλαφρυντικά, 

ὅλους τοὺς δικαιολογεῖ, ἐνῶ τὸν ἑαυτό του ποτὲ δὲν τὸν δικαιολογεῖ, ἀκόμη καὶ ὅταν 

ἔχη δίκαιο. Πάντοτε λέει ὅτι φταίει, γιατὶ σκέφτεται ὅτι δὲν ἀξιοποιεῖ τὶς εὐκαιρίες ποὺ 

τοῦ  δίνονται.  Βλέπει  λ.χ.  ἕναν  νὰ  κλέβη  καὶ  σκέφτεται  ὅτι  καὶ  ὁ  ἴδιος,  ἂν  δὲν  εἶχε 

βοηθηθῆ,  θὰ  ἔκλεβε  περισσότερο  ἀπὸ  αὐτὸν  καὶ  λέει:  «Ὁ Θεὸς  ἐμένα  μὲ  βοήθησε, 

ἀλλὰ  ἐγὼ  οἰκειοποιήθηκα  τὰ  δῶρα  τοῦ  Θεοῦ.  Αὐτὸ  εἶναι  μεγαλύτερη  κλεψιά.  Ἡ 

διαφορὰ εἶναι ὅτι τοῦ ἄλλου ἡ κλεψιὰ φαίνεται,  ἐνῶ ἡ δική μου δὲν φαίνεται». Ἔτσι 

καταδικάζει τὸν ἑαυτό του καὶ κρίνει μὲ ἐπιείκεια τὸν συνάνθρωπό του. Ἤ, ἂν δῆ στὸν 

ἄλλον  ἕνα  ἐλάττωμα,  εἴτε  μικρὸ  εἴτε  μεγάλο,  τὸν  δικαιολογεῖ,  βάζοντας  καλοὺς 

λογισμούς.  Σκέφτεται  ὅτι  καὶ  αὐτὸς  ἔχει  πολλὰ  ἐλαττώματα,  τὰ  ὁποῖα  βλέπουν  οἱ 

ἄλλοι.  Γιατί,  ἂν  ψάξη  κανείς,  βρίσκει  πολλὰ  στραβὰ  στὸν  ἑαυτό  του,  ὥστε  μπορεῖ 

εὔκολα  νὰ  δικαιολογῆ  τὸν  ἄλλον.  Πόσα  καὶ  πόσα  δὲν  ἔχουμε  κάνει!  «Ἁμαρτίας 

νεότητός μου καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησθῇς, Κύριε»1. 

 – Ὅταν, Γέροντα, μοῦ ζητήσουν μιὰ ἐξυπηρέτηση καὶ τὴν κάνω πρόθυμα, ἀλλὰ 

πάνω στὴν βιασύνη κάνω μιὰ μικρὴ ζημιὰ καὶ μοῦ κάνουν παρατήρηση, δικαιολογῶ 

τὸν ἑαυτό μου. 

 –  Πῆγες  νὰ  κάνης  ἕνα  καλό,  ἔκανες  καὶ  μιὰ  μικρὴ  ζημιά.  Δέξου  τὴν 

παρατήρηση  γιὰ  τὴν  μικρὴ  ζημιά,  γιὰ  νὰ  λάβης  ὁλόκληρη  τὴν  ἀμοιβή.  Ὁ  διάβολος 

εἶναι πολὺ πονηρός. Τὴν τέχνη του τὴν ξέρει ἄριστα. Τὴν πεῖρα τόσων χρόνων νὰ μὴν 

τὴν ἀξιοποιήση! Σὲ βάζει νὰ δικαιολογηθῆς, γιὰ νὰ χάσης τὴν ὠφέλεια ἀπὸ τὸ καλὸ 

ποὺ  ἔκανες. Ὅταν  δῆς  ἕναν  ἄνθρωπο  καταϊδρωμένο  νὰ  σηκώνη  στὸν  ὦμο  του  ἕνα 

φορτίο  κι  ἐσὺ  πᾶς  νὰ  τοῦ  τὸ  πάρης,  γιὰ  νὰ  τὸν  ἐλαφρώσης,  ἔ,  αὐτὸ  εἶναι  κάπως 

φυσικό. Εἶδες τὸ βάρος ποὺ κουβαλοῦσε, κινήθηκες ἀπὸ φιλότιμο καὶ ἔτρεξες νὰ τὸν 

βοηθήσης. Τὸ νὰ σηκώσης ὅμως μιὰ κουβέντα ποὺ θὰ σοῦ πῆ ὁ ἄλλος ἄδικα, αὐτὸ ἔχει 

ψωμί.  Ἄν,  ὅταν  μᾶς  κάνουν  μιὰ  παρατήρηση,  ἀμέσως  δικαιολογούμαστε,  αὐτὸ 

φανερώνει ὅτι ἔχουμε ἀκόμη μέσα μας ὁλοζώντανο τὸ κοσμικὸ φρόνημα. 

 – Γέροντα, ποῦ ὀφείλεται ἡ δικαιολογία; 

 –  Στὸν  ἐγωισμό. Ἡ δικαιολογία  εἶναι πτώση καὶ  διώχνει  τὴν Χάρη  τοῦ Θεοῦ. 

Πρέπει ὄχι μόνο νὰ μὴ δικαιολογῆται κανείς, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀγαπήση τὴν ἀδικία ποὺ 

γίνεται εἰς βάρος του. Αὐτὴ ἡ δικαιολογία μᾶς ἔβγαλε ἀπὸ τὸν Παράδεισο. Ἔτσι δὲν τὸ 

ἔπαθε ὁ Ἀδάμ; Ὅταν τὸν ρώτησε ὁ Θεός: «μήπως ἔφαγες ἀπὸ τὸ δένδρο ποὺ σοῦ εἶπα 

νὰ  μὴ  φᾶς;»,  ἐκεῖνος  δὲν  εἶπε:  «ἥμαρτον,  Θεέ  μου,  ναί,  ἔσφαλα»,  ἀλλὰ 

δικαιολογήθηκε. «Ἡ γυναίκα ποὺ μοῦ ἔδωσες, εἶπε, αὐτὴ μοῦ ἔδωσε καὶ ἔφαγα». Σὰν 

νὰ ἔλεγε: «Ἐσὺ φταῖς ποὺ ἔπλασες τὴν Εὔα»! Μήπως ἦταν ὑποχρεωμένος ὁ Ἀδὰμ σ᾿ 

αὐτὸ τὸ θέμα νὰ ἀκούση τὴν Εὔα; Ρωτάει ὁ Θεὸς καὶ τὴν Εὔα κι ἐκείνη ἀπαντάει: «Τὸ 

φίδι μὲ ἀπάτησε»2. Ἂν ἔλεγε ὁ Ἀδάμ: «ἥμαρτον, Θεέ μου, ἔσφαλα» καὶ ἂν ἔλεγε καὶ ἡ 

Εὔα: «ἐγὼ ἔσφαλα», ὅλα θὰ τακτοποιοῦνταν. Ἀλλὰ ἀμέσως δικαιολογία‐δικαιολογία. 

                                                 
1 Ψαλμ. 24, 7. 

 
2 Βλ. Γέν. 3, 11–13. 
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 –  Γέροντα,  τί  φταίει,  ὅταν  κάποιος  δὲν  καταλαβαίνη  πόσο  κακὸ  εἶναι  ἡ 

δικαιολογία; 

 –  Τί  φταίει; Ὅτι  φταίει! Ὅταν  κανεὶς  δικαιολογῆ  συνεχῶς  τὸν  ἑαυτό  του  καὶ 

νομίζη ὅτι οἱ ἄλλοι δὲν τὸν καταλαβαίνουν, ὅτι ὅλοι εἶναι ἄδικοι καὶ αὐτὸς εἶναι ποὺ 

πάσχει, εἶναι τὸ θύμα, ἀπὸ ᾿κεῖ καὶ πέρα εἶναι ἀνεξέλεγκτος. Καὶ τὸ παράξενο μερικὲς 

φορὲς ποιό εἶναι; Ἐνῶ ὁ ἴδιος ἔχει ἀδικήσει καὶ φταίει, λέει: «Ἐγὼ θὰ τὴν δεχόμουν τὴν 

ἀδικία,  ἀλλὰ δὲν θέλω νὰ κολασθῆ ὁ ἄλλος». Πάει  δηλαδὴ νὰ δικαιολογηθῆ,  δῆθεν 

ἀπό...  ἀγάπη,  γιὰ  νὰ  ἔρθη  σὲ  συναίσθηση  ὁ  ἄλλος,  ἀπὸ  τὸν  ὁποῖο  νομίζει  ὅτι 

ἀδικήθηκε,  καὶ νὰ μὴν κολασθῆ! Ἢ ἀρχίζει νὰ δίνη ἕνα σωρὸ ἐξηγήσεις, μὴν τυχὸν 

καταλάβη ὁ ἄλλος κάτι λάθος καί... κολασθῆ!   Βλέπετε ὁ διάβολος τί λεπτὴ ἐργασία 

κάνει; 

 

Ὅποιος δικαιολογεῖται δὲν μπορεῖ νὰ βοηθηθῆ πνευματικὰ 

 

Ἔχω  παρατηρήσει  ὅτι  σήμερα  μικροὶ‐μεγάλοι  ὅλα  τὰ  δικαιολογοῦν  μὲ  ἕναν 

λογισμὸ σατανικό. Ὅλα ὁ διάβολος τοὺς τὰ ἑρμηνεύει μὲ τὸν δικό του τρόπο, καὶ ἔτσι 

βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὴν πραγματικότητα. Ἡ δικαιολογία εἶναι σατανικὴ ἑρμηνεία. 

 – Καὶ πῶς γίνεται, Γέροντα, μερικοὶ σὲ κάθε λόγο νὰ βρίσκουν ἀντίλογο; 

 –  Ὤ,  εἶναι  φοβερὸ  νὰ  συζητᾶς  μὲ  ἕναν  ἄνθρωπο  ποὺ  συνήθισε  νὰ 

δικαιολογῆται! Εἶναι σὰν νὰ μιλᾶς μὲ ἕναν δαιμονισμένο! Ὅσοι δικαιολογοῦνται – ὁ 

Θεὸς νὰ μὲ συγχωρέση – ἔχουν γέροντα τὸν διάβολο. Εἶναι βασανισμένοι ἄνθρωποι. 

Δὲν  ἔχουν  μέσα  τους  εἰρήνη.  Τὸ  ἔχουν  κάνει  ἐπιστήμη  αὐτό.  Δηλαδή,  ὅπως  ἕνας 

κλέφτης δὲν κοιμᾶται ὅλη νύχτα καὶ σκέφτεται πῶς θὰ τὰ καταφέρη γιὰ νὰ κλέψη, 

ἔτσι καὶ αὐτοὶ συνέχεια σκέφτονται πῶς νὰ δικαιολογήσουν τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο σφάλμα 

τους. Ἤ, ὅπως κάποιος σκέφτεται πῶς νὰ βρῆ εὐκαιρία νὰ κάνη ἕνα καλὸ ἢ πῶς νὰ 

ταπεινωθῆ,  αὐτοὶ  ἀντίθετα  σκέφτονται  πῶς  νὰ  δικαιολογήσουν  τὰ  ἀδικαιολόγητα. 

Δικηγόροι γίνονται! Δὲν μπορεῖς νὰ τὰ βγάλης πέρα μαζί τους. Εἶναι σὰν νὰ μιλᾶς μὲ 

τὸν ἴδιο τὸν διάβολο. Τί ἔχω πάθει μὲ κάποιον! Ἐνῶ τοῦ λέω: «ἐκεῖνο ποὺ κάνεις εἶναι 

στραβό,  τὸ  ἄλλο  πρέπει  νὰ  τὸ  προσέξης,  δὲν  πᾶς  καλά,  πρέπει  νὰ  κάνης  αὐτὸ  κι 

αὐτό...»,  κι  ἐκεῖνος γιὰ τὸ καθετὶ βρίσκει δικαιολογίες, στὸ τέλος μοῦ λέει: «Δὲν μοῦ 

εἶπες τί νὰ κάνω»! «Βρὲ χρυσέ μου ἄνθρωπε, τόσες ὧρες τί λέμε; Λέμε τὰ σφάλματά 

σου, ὅτι δὲν πᾶς καλά, κι ἐσὺ συνέχεια δικαιολογεῖσαι. Τρεῖς ὧρες τώρα μὲ ἔσκασες, 

μὲ  ἔλειωσες!  Πῶς  δὲν  σοῦ  εἶπα;».  Νὰ  τοῦ  λὲς  παραδείγματα,  γιὰ  νὰ  τοῦ  δώσης  νὰ 

καταλάβη  ὅτι  εἶναι  σατανικὸς  ἐγωισμὸς  ἔτσι  ὅπως  ἀντιμετωπίζει  τὰ πράγματα,  ὅτι 

δέχεται  δαιμονικὲς  ἐπιδράσεις καί, ἂν δὲν ἀλλάξη,  χάθηκε,  καὶ  τελικὰ νὰ λέη: «Δὲν 

μοῦ εἶπες τί νὰ κάνω»! Ἀλήθεια,  εἶναι νὰ μὴ σκάσης; Ἂν εἶναι ἀδιάφορος κανείς, τὰ 

προσπερνάει  ὅλα μὲ  τὸ «δὲν βαριέσαι». Ἀλλά,  ἂν  δὲν  εἶναι ἀδιάφορος,  σκάζει. Ἐγὼ 

τοὺς μακαρίζω τοὺς ἀδιάφορους. 

 – Δὲν θὰ θέλατε ὅμως, Γέροντα, σὲ καμμιὰ περίπτωση νὰ εἶστε ἀδιάφορος. 

 – Βρὲ παιδί, τοὐλάχιστον ὁ ἀδιάφορος δὲν σκάει ἔτσι ἄσκοπα. Νὰ ὑποφέρης γιὰ 

ἕναν πονεμένο,  ἐκεῖνο ἔχει νόημα. Ἀλλὰ νὰ λειώνης μὲ αὐτόν,  νὰ τοῦ λὲς τόσα καὶ 

τόσα,  καὶ  τελικὰ  νὰ  σοῦ  λέη:  «δὲν  μοῦ  εἶπες  τί  νὰ  κάνω»  καὶ  νὰ  δικαιολογῆ  τὰ 

ἀδικαιολόγητα!  Ἔτσι  ἀπὸ  ἄνθρωπος  καταλήγει  δαίμονας!  Φοβερό!  Ἂν  σκεφτόταν 
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μόνον τὸν κόπο ποὺ κάνεις – ἄσε τὸν πόνο –, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσης, λίγο θὰ ἄλλαζε. 

Ἀφοῦ σὲ βλέπει ὅτι ὑποφέρεις, κοπιάζεις, ταλαιπωρεῖσαι, δὲν τὸ λαμβάνει ὑπ᾿ ὄψιν! 

 – Γέροντα, ὅταν δικαιολογῆται κάποιος γιὰ μιὰ ἀταξία ποὺ ἔκανε καὶ τοῦ λές: 

«αὐτὸ  εἶναι  δικαιολογία»,  καὶ  συνεχίζη  νὰ  δικαιολογῆται,  γιὰ  νὰ ἀποδείξη  ὅτι  αὐτὸ 

δὲν εἶναι δικαιολογία, εἶναι δυνατὸν νὰ διορθωθῆ; 

 –  Πῶς  νὰ  διορθωθῆ;  Καταλαβαίνει  ὅτι  εἶναι  λάθος,  γιατὶ  βασανίζεται,  ἀλλὰ 

ἀπὸ ἐγωισμὸ δὲν θέλει νὰ τὸ παραδεχθῆ. Εἶναι πολὺ φοβερό! 

 – Ναί, ἀλλὰ λέει: «Δὲν μὲ βοηθᾶς· θέλω νὰ μὲ βοηθήσης· δὲν μὲ φωνάζεις νὰ 

συζητήσουμε, μὲ περιφρονεῖς». 

 – Ἔ, πάλι ἀπὸ τὸν ἐγωισμὸ ξεκινάει αὐτό. Εἶναι δηλαδὴ σὰν νὰ λέη: «Ἐγὼ δὲν 

φταίω, ἐσὺ φταῖς ποὺ δὲν πηγαίνω καλά»! Ἐκεῖ καταλήγει. Ἄφησέ τον· δὲν χρειάζεται 

νὰ ἀσχοληθῆ κανεὶς μ᾿ αὐτόν, γιατὶ δὲν βοηθιέται. Οὔτε φέρει εὐθύνη ὁ Πνευματικὸς 

ἢ ὁ Γέροντας ἢ ἡ Γερόντισσα γιὰ μιὰ τέτοια ψυχή. Εἶναι σατανικὸς ἐγωισμὸς αὐτός· 

δὲν εἶναι ἀνθρώπινος. Ἀνθρώπινο ἐγωισμὸ ἔχει ἐκεῖνος ποὺ δὲν θὰ ταπεινωθῆ νὰ πῆ 

«εὐλόγησον»,  ἀλλὰ  τοὐλάχιστον  δὲν  θὰ  μιλήση,  γιὰ  νὰ  δικαιολογηθῆ.  Ὅποιος 

δικαιολογεῖ  τὸν  ἑαυτό  του,  ὅταν  σφάλλη,  μεταβάλλει  τὴν  καρδιά  του  σὲ  δαιμονικὸ 

καταφύγιο. Ἂν δὲν συντρίψη τὸ ἐγώ του, θὰ συνεχίζη νὰ σφάλλη περισσότερο καὶ θὰ 

συντρίβεται ἀνώφελα ἀπὸ τὸν ἐγωισμό του. Καὶ ὅταν δὲν ξέρη κανεὶς πόσο κακὸ εἶναι 

ἡ δικαιολογία, ἔχει ἐλαφρυντικά. Ἀλλά, ὅταν ξέρη ἢ τοῦ τὸ λένε οἱ ἄλλοι, τότε δὲν ἔχει 

ἐλαφρυντικά. 

Θέλει  πολλὴ  προσοχή,  ὅταν  πᾶς  νὰ  βοηθήσης  κάποιον  ποὺ  ἔχει  μάθει  νὰ 

δικαιολογῆται, γιατὶ μερικὲς φορὲς γίνεται τὸ ἑξῆς: Ἀφοῦ δικαιολογεῖται, σημαίνει ὅτι 

ἔχει πολὺ ἐγωισμό, ὁπότε, ὅταν τοῦ πῆς ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔκανε δὲν εἶναι σωστό, θὰ πῆ 

καὶ  ἄλλα  ψέματα  καὶ  ἄλλες  δικαιολογίες,  ὥσπου  νὰ  σοῦ  ἀποδείξη  κι  ἐκεῖνο  καὶ  τὸ 

ἄλλο, γιὰ νὰ μὴ θιχτῆ. Ἔτσι ὅμως γίνεσαι αἰτία ἐσύ, ποὺ πῆγες νὰ τοῦ ἀποδείξης ὅτι 

σφάλλει, νὰ γίνη πιὸ ἐγωιστής, πιὸ ψεύτης. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ δῆς ὅτι συνεχίζει 

τὶς  δικαιολογίες,  δὲν  χρειάζεται  νὰ  τοῦ  ἀποδείξης  τίποτε.  Κάνε  προσευχὴ  νὰ  τὸν 

φωτίση ὁ Θεός. 

 

Ἂν δὲν ἐξηγῆς, θὰ σὲ δικαιώση ὁ Θεὸς 

 

 –  Γέροντα,  πολλὲς  φορές,  ὅταν  μοῦ  κάνουν  μιὰ  παρατήρηση,  νομίζω  πὼς 

πρέπει νὰ δώσω ἐξηγήσεις, καὶ λέω: «Ναί, ἔτσι εἶναι, ἀλλά...». 

 – Τί τὸ θέλεις αὐτὸ τὸ «ἀλλά»; Τὸ «ἀλλὰ» δὲν ἔχει... ἁλάτι καὶ ὅλα τὰ ἀλλοιώνει 

μὲ τὴν κακὴ ἔννοια. Νὰ λές: «Εὐλόγησον, μὲ τὴν εὐχή σου ἄλλη φορὰ θὰ προσέχω». 

 –  Γέροντα,  ὅταν  κάποιος  βγάλη  ἕνα  λανθασμένο  συμπέρασμα  γιὰ  μιὰ 

ἐνέργειά μου, χρειάζεται νὰ ἐξηγήσω πῶς κινήθηκα; 

 – Ἂν ἔχης πνευματικὴ δύναμη, δηλαδὴ ταπείνωση, νὰ δεχτῆς ὅτι ἔφταιξες καὶ 

νὰ μὴ μιλήσης. Ἄφησε νὰ σὲ δικαιώση ὁ Θεός. Ἂν δὲν μιλήσης ἐσύ, θὰ μιλήση μετὰ ὁ 

Θεός. Βλέπεις, ὁ Ἰωσήφ3, ὅταν τὰ ἀδέλφια του τὸν πούλησαν, δὲν εἶπε: «Εἶμαι ἀδελφός 

τους· δὲν εἶμαι δοῦλος· ὁ πατέρας μου μ᾿ ἀγαποῦσε πιὸ πολὺ ἀπὸ ὅλα τὰ παιδιά του». 

Δὲν  μίλησε,  καὶ  μετὰ  μίλησε  ὁ  Θεὸς  καὶ  τὸν  ἔκανε  βασιλιά4.  Τί  νομίζεις,  δὲν 

                                                 
3 Βλ. Γέν. 37, 20 κ.ἑ. 
4 Βλ. Γέν. 41, 41.  
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πληροφορεῖ ὁ Θεός; Καὶ ἂν ὁ Θεὸς γιὰ τὸ συμφέρον σου δείξη τὴν ἀλήθεια, καλά. Ἂν 

ὅμως δὲν τὴν δείξη, πάλι γιὰ  τὸ συμφέρον σου θὰ εἶναι.Ὅταν σὲ ἀδικῆ κάποιος,  νὰ 

σκέφτεσαι ὅτι δὲν σὲ ἀδικεῖ ἀπὸ κακία, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔτσι εἶδε τὰ πράγματα. Ὕστερα, 

ἂν  δὲν  ἔχη  κακία,  ὁ  Θεὸς  θὰ  τὸν  πληροφορήση,  θὰ  καταλάβη  ὅτι  ἀδίκησε  καὶ  θὰ 

μετανοήση. Μόνον  ὅταν  ὑπάρχη  κακία,  δὲν  πληροφορεῖ  ὁ Θεός,  γιατὶ  ἡ  συχνότητα 

στὴν ὁποία ἐργάζεται ὁ Θεὸς εἶναι ταπείνωση‐ἀγάπη. 

 – Κάνει, Γέροντα, νὰ ζητάω ἐξηγήσεις μετὰ ἀπὸ μιὰ παρεξήγηση; 

 – Χάλασε ὁ λογισμός σου; 

 – Ὄχι. 

 – Ἂν δὲν χάλασε ὁ λογισμός σου, δὲν χρειάζεται νὰ σοῦ ἐξηγήση ὁ ἄλλος. Ἂν 

χάλασε  ὁ  λογισμός  σου,  καλὸ  εἶναι  νὰ  σοῦ  δοθῆ  μιὰ  ἐξήγηση,  γιὰ  νὰ  μὴ  χαλάση 

περισσότερο. 

 – Γέροντα, ἂν δὲν ἐξηγῆς, γιὰ νὰ δικαιολογήσης τὸν ἑαυτό σου, ἀλλὰ λὲς πῶς 

ἀντιμετώπισες ἕνα περιστατικό, πῶς κινήθηκες κ.λπ.; 

 – Δὲν χρειάζεται. Καλύτερα νὰ λὲς «εὐλόγησον», καὶ νὰ μὴν ἐξηγῆς. Ἐκτὸς ἂν 

σοῦ ζητήσουν νὰ δώσης ἐξηγήσεις, τότε ταπεινὰ νὰ πῆς πῶς ἔγινε. 

 – Δηλαδή, Γέροντα, πότε πρέπει νὰ ἐξηγῆ κανείς; 

 – Ὅταν  πρόκειται  γιὰ  παρεξήγηση  ποὺ  ἀφορᾶ  ἄλλους,  τότε  ἐπιβάλλεται  νὰ 

ἐξηγήση κανείς, γιὰ νὰ βοηθήση μιὰ κατάσταση. Ἢ ὅταν εἶναι κανεὶς εὐαίσθητος, ἔχη 

καὶ  λίγο  ἐγωισμὸ  καὶ  μπορῆ  νὰ  καμφθῆ,  ἂν  δὲν  μιλήση,  τότε  καλύτερα  εἶναι  νὰ 

ἐξηγήση πῶς κινήθηκε. 

 – Μερικὲς φορές, Γέροντα, δὲν μποροῦμε νὰ ξεχωρίσουμε τὴν δικαιολογία ἀπὸ 

τὴν ἐξήγηση. 

 –  Ἡ  δικαιολογία  δὲν  φέρνει  ἀνάπαυση  στὴν  ψυχή,  ἐνῶ  ἡ  ἐξήγηση  φέρνει 

ἀνάπαυση καὶ εἰρήνη. 

 

Ὅποιος μελετᾶ σωστὰ τὸν ἑαυτό του δὲν τὸν δικαιολογεῖ 

 

 – Γέροντα, πῶς γίνεται, ἐνῶ νιώθω τὴν ἀδυναμία μου, νὰ δικαιολογοῦμαι; 

 – Δὲν ἔνιωσες τὴν ἀδυναμία σου, γι᾿ αὐτὸ δικαιολογεῖσαι. Ἂν τὴν εἶχες νιώσει, 

δὲν  θὰ  δικαιολογοῦσες  τὸν  ἑαυτό  σου.  Ἀγαποῦμε  τὸν  ἑαυτό  μας·  δὲν  θέλουμε  νὰ 

δυσκολευτοῦμε·  δὲν  ἀγαποῦμε  τὸν  κόπο.  Θέλουμε  πολλὲς  φορὲς  χωρὶς  κόπο  νὰ 

ἀποκτήσουμε  περιουσία.  Τοὐλάχιστον  νὰ  ἀναγνωρίσουμε  ὅτι,  ἔτσι  ὅπως 

ἀντιμετωπίζουμε  τὰ  πράγματα,  δὲν  πᾶμε  καλὰ  πνευματικὰ  καὶ  νὰ  ταπεινωθοῦμε. 

Ἀλλὰ οὔτε κόπος οὔτε ἀναγνώριση ὑπάρχει. 

 – Μπορεῖ κάποιος νὰ μελετᾶ, νὰ ἐξετάζη τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ τὸν δικαιολογῆ; 

 – Ὅποιος μελετᾶ σωστὰ τὸν ἑαυτό του δὲν τὸν δικαιολογεῖ. Καὶ βλέπεις, εἶναι 

μερικοὶ  ἔξυπνοι,  τετραπέρατοι,  ποὺ  κάνουν  τελικὰ  τὶς  μεγαλύτερες  ἀνοησίες.  Γιατὶ 

εἶναι καὶ τὸ βόλεμα. «Πῶς μὲ βολεύει, πῶς μὲ ἐξυπηρετεῖ ἐμένα». 

 – Γέροντα, αὐτὸς ποὺ δικαιολογεῖται δὲν βλέπει τὶς πτώσεις του στὸν ἀγώνα;  

 – Ὅ,τι καὶ ἂν κάνη, τὸν ξεγελᾶ ὁ διάβολος καὶ τὰ δικαιολογεῖ ὅλα, τὸ θέλημα, 

τὸ πεῖσμα, τὸν ἐγωισμό, τὸ ψέμα. 
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 – Δὲν θὰ τὸν βοηθοῦσε νὰ καθρεφτίζη τὸν ἑαυτό του στὰ Πατερικὰ βιβλία, καὶ 

κυρίως στὴν Ἁγία Γραφή; 

 –  Γιὰ  ἕναν ποὺ σκέφτεται σωστά, πνευματικά,  λύνονται  ὅλα τὰ προβλήματα 

μέσα ἀπὸ  τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ  τὰ Πατερικὰ βιβλία.  Τὰ βλέπει μέσα  ἐκεῖ  ξεκάθαρα. 

Ἕναν ὅμως ποὺ δὲν κάνει ἐργασία πνευματικὴ καὶ ἡ ψυχή του δὲν εἶναι ἐξαγνισμένη, 

δὲν τὸν βοηθάει οὔτε ἡ Ἁγία Γραφή, γιατὶ ὅλα τὰ ἑρμηνεύει ἀνάποδα. Καλύτερα εἶναι 

νὰ λέη τὸν λογισμό του στὸν πνευματικό του καὶ νὰ μὴν ἑρμηνεύη μόνος του αὐτὰ 

ποὺ διαβάζει. Ἂν διαβάση λ.χ. Παλαιὰ Διαθήκη, μπορεῖ νὰ ἑρμηνεύση πονηρὰ αὐτὰ 

ποὺ  θὰ  διαβάση  καὶ  νὰ  μολυνθῆ.  Ἔχω  προσέξει,  μερικοὶ  παίρνουν  κάτι  ἀπὸ  τὰ 

πνευματικὰ ποὺ διαβάζουν καὶ  τὸ  ἑρμηνεύουν ὅπως  τοὺς βολεύει. Δὲν  εἶναι  ὅτι  δὲν 

τοὺς κόβει ἢ δὲν καταλαβαίνουν αὐτὰ ποὺ διαβάζουν, τὰ ἑρμηνεύουν ὅμως ἔτσι, γιὰ 

νὰ  δικαιολογήσουν  τὸν  ἑαυτό  τους.  Φοβερὸ  πράγμα!  Ἀλλὰ  καὶ  τὰ  πνευματικὰ  ποὺ 

ἀκοῦν,  ἔχω  καταλάβει,  σπάνια  τὰ  πιάνουν  σωστά.  Λέω,  ἂς  ὑποθέσουμε,  ἕνα 

περιστατικό, γιὰ νὰ τονίσω κάτι. Ἐνῶ ἐγὼ ἄλλο θέλω νὰ τονίσω, μερικοὶ ψάχνουν νὰ 

βροῦν  κάτι  ἀπὸ  ὅλο  τὸ  περιστατικό,  γιὰ  νὰ  πιαστοῦν  καὶ  νὰ  δικαιολογήσουν  ἕνα 

κουσούρι,  ἕνα  σφάλμα  τους,  γιὰ  νὰ  ἀναπαύσουν  δηλαδὴ  τὰ  πάθη  τους.  Δὲν 

σκέφτονται ὅτι αὐτός, γιὰ τὸν ὁποῖο κάτι ἀνέφερα, δὲν πρόσεξε καὶ κατέληξε ἐκεῖ ποὺ 

κατέληξε,  ἀλλὰ λένε: «ἀφοῦ  ὑπάρχουν ἄνθρωποι  σὲ  τόσο ἄσχημη  κατάσταση,  τότε 

ἐμεῖς εἴμαστε πολὺ καλά», καὶ ἔτσι δικαιολογοῦν τὸν ἑαυτό τους. Ἀπὸ δικαιολογίες ὁ 

διάβολος βρίσκει ἕνα σωρό. 

 

Ἡ δικαιολογία δὲν φέρνει ἀνάπαυση 

 

Ὅποιος δικαιολογεῖ τὸν ἑαυτό του, ἀνάπαυση δὲν βρίσκει. Δὲν ἔχει παρηγοριά. 

Αὐτὸν  ποὺ  δικαιώνει  τὸν  ἑαυτό  του,  ὁ  ἑαυτός  του  τὸν  δικαιώνει;  Ὁ  ἑαυτός  του,  ἡ 

συνείδησή  του,  δὲν  τὸν δικαιώνουν,  καὶ  δὲν  ἔχει ἀνάπαυση. Αὐτὸ δείχνει  ὅτι φταίει. 

Πῶς τὰ ἔχει κανονίσει ὁ Θεός! Ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο τὴν συνείδηση, φοβερό! Μπορεῖ 

νὰ  ἐπιτύχη  κάποιος αὐτὸ ποὺ θέλει  εἴτε  μὲ  βάρβαρο  τρόπο  εἴτε μὲ πονηριὰ  εἴτε  μὲ 

κολακεία, ἀλλὰ ἀνάπαυση δὲν θὰ βρῆ. Ἀπὸ αὐτὸ μπορεῖ μόνος του νὰ διαπιστώση ὅτι 

δὲν βαδίζει καλά. 

Ὅταν  κάποιος  δέχεται  τὴν  ἀδικία,  εἶναι  σὰν  νὰ  παίρνη  μιὰ  πνευματικὴ 

περιουσία καὶ χαίρεται. Ἐνῶ, ὅταν δικαιώνη τὸν ἑαυτό του, εἶναι σὰν νὰ ξοδεύη κάτι 

ἀπὸ  τὴν περιουσία  του  καὶ  δὲν  νιώθει  χαρά. Θέλω νὰ πῶ,  δὲν  ἔχει  τὴν πνευματικὴ 

ἀνάπαυση ποὺ θὰ  εἶχε,  ἂν  δὲν  δικαίωνε  τὸν  ἑαυτό  του. Πόσο μᾶλλον  ὅταν  δὲν  ἔχη 

δίκαιο καὶ δικαιώνη τὸν ἑαυτό του! Ὀργὴ Θεοῦ μαζεύει, γιατὶ τότε εἶναι ἕνα ἅρπαγμα· 

σπαταλάει μιὰ περιουσία ποὺ τοῦ δίνεται. Βρίσκει ἀνάπαυση αὐτὸς ποὺ σπαταλάει; 

Μὲ τὴν δικαιολογία κανεὶς τυφλώνεται. Ἀκόμη καὶ ἄνθρωπο νὰ σκοτώση, τὸν 

δικαιολογεῖ  ὁ  διάβολος.  «Πῶς  τὸν  ὑπέμεινες  τόσον  καιρό;  τοῦ  λέει.  Ἔπρεπε  νὰ  τὸν 

εἶχες σκοτώσει νωρίτερα». Καὶ μπορεῖ νὰ θέλη νὰ πάρη καὶ μισθὸ ἀπὸ τὸν Χριστὸ γιὰ 

τὰ λίγα χρόνια ποὺ ὑπέμεινε! Κατάλαβες; Ἐκεῖ φθάνει! 

 – Ἀφοῦ, Γέροντα, αὐτὸς ποὺ δικαιολογεῖται ταλαιπωρεῖται, γιατί δέχεται αὐτὸ 

τὸ βάσανο τῆς συνειδήσεως; 

 – Εἶναι ἡ συνήθεια. Γιὰ νὰ τὴν κόψη, χρειάζεται θέληση. Καὶ πρέπει νὰ μάθη 

ὄχι μόνο νὰ μὴ δικαιολογῆται, ἀλλὰ καὶ νὰ τοποθετῆται σωστά. Ἂν δὲν δικαιολογηθῆ, 
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ἀλλὰ  μέσα  του  πιστεύη  ὅτι  τὸν  ἀδίκησαν,  τότε  εἶναι  χειρότερα.  Γιατί,  ἂν 

δικαιολογηθῆ, θὰ τοῦ πῆ καὶ ὁ ἄλλος κάτι καὶ θὰ μπορέση ἔτσι νὰ γνωρίση τὸν ἑαυτό 

του καὶ νὰ βγῆ ἀπὸ τὴν πλάνη. Ἀλλιῶς, μπορεῖ νὰ μὴ μιλάη, ἀλλὰ μέσα του νὰ λέη: 

«ἔχω δίκιο, ὅμως δὲν μιλάω, γιατὶ ἔχω ἀνωτερότητα», καὶ νὰ παραμένη στὴν πλάνη. 

 

Νὰ παίρνουμε τὸ βάρος ἐπάνω μας 

 

 –  Γέροντα,  χθὲς  εἴπατε  ὅτι  ἄλλο  εἶναι  ἡ  ὑπομονὴ  καὶ  ἄλλο  ἡ  ἀνοχή.  Τί 

ἐννοούσατε; 

 – Ὑπομονὴ δὲν εἶναι τὸ νὰ ἀνέχωμαι τὸν ἄλλον. Ὅταν λέω ὅτι ἀνέχομαι τὸν 

ἄλλον, εἶναι σὰν νὰ λέω: «Ὁ ἄλλος εἶναι χάλια, ἐγὼ εἶμαι καλά, καὶ τὸν ἀνέχομαι». Ἡ 

πραγματικὴ ὑπομονὴ εἶναι νὰ αἰσθάνωμαι ἐνοχὴ γιὰ τὴν κατάστασή του καὶ νὰ τὸν 

πονάω. Αὐτὸ ἔχει πολλὴ ταπείνωση καὶ ἀγάπη, καὶ τότε δέχομαι τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ 

καὶ  βοηθιέται  καὶ  ὁ  ἄλλος.  Ἂν  δῶ,  ἂς  ὑποθέσουμε,  κάποιον  κουτσὸ  ἢ  κουφὸ  ἢ 

ναρκομανῆ, πρέπει νὰ σκεφθῶ: «ἂν ἤμουν ἐγὼ σὲ καλὴ πνευματικὴ κατάσταση, θὰ 

παρακαλοῦσα τὸν Θεὸ καὶ θὰ τὸν ἔκανε καλά», γιατὶ ὁ Χριστὸς εἶπε: «θὰ σᾶς δώσω 

δύναμη νὰ κάνετε μεγαλύτερα θαύματα ἀπὸ μένα»5, ὁπότε ἔρχεται ὁ πόνος, ἡ ἀγάπη 

γιὰ τὸν ἄλλον. Ἐνῶ, ἂν πῶ: «ἔ, τί νὰ τὸν κάνω, ἀνάπηρος εἶναι, ἂς καθήσω λίγο κοντά 

του· θὰ  ἔχω ἄλλωστε καὶ  τὸν μισθό μου»,  τότε ἀνέχομαι  τὸν ἄλλον καὶ  δικαιολογῶ 

τὸν ἑαυτό μου ὅτι ἔκανα τὸ καθῆκον μου. 

 – Γέροντα, πάντα βοηθάει νὰ παίρνης ὅλο τὸ σφάλμα ἐπάνω σου; 

 – Ναί, ἂν τὸ σηκώνης, πολὺ βοηθάει. Νὰ μέμφεσαι γιὰ ὅλα τὸν ἑαυτό σου. Νὰ 

παίρνης τὸ σφάλμα ἀπὸ τὸν ἄλλον, νὰ τὸ ρίχνης στὸν ἑαυτό σου καὶ νὰ παρακαλᾶς 

τὸν  Χριστὸ  νὰ  σοῦ  δίνη  δύναμη  νὰ  τὸ  σηκώνης.  Καὶ  ὅταν  θὰ  παίρνης  ἐπάνω  σου 

περισσότερο  βάρος  ἀπ᾿  ὅ,τι  ἔσφαλες  ἤ,  κι  ἂν  ἀκόμη  δὲν  ἔσφαλες,  πιστεύης  κατὰ 

κάποιον  τρόπο  ὅτι  ἔσφαλες,  τότε  δὲν  θὰ  τὸ  παίρνης  ποτὲ  ἐπάνω  σου,  δὲν  θὰ 

ὑπερηφανεύεσαι, καὶ θὰ ἔχης πλούσια τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Πρέπει ὅμως νὰ προσέξης, 

νὰ  δῆς ἂν μπορῆς νὰ σηκώσης περισσότερο βάρος.  Γιατί,  ἂν  δὲν μπορῆς,  θὰ πάθης 

κήλη, δισκοπάθεια... 

 – Ποιά εἶναι ἡ κήλη καὶ ἡ δισκοπάθεια σ᾿ αὐτὴν τὴν περίπτωση; 

 – Ἂν πάρης ἐπάνω σου λ.χ.  ἕνα σφάλμα ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ τὸ σηκώσης καὶ 

δὲν δώσης καμμιὰ ἐξήγηση, μετὰ θὰ γογγύσης, θὰ ἀγανακτήσης, θὰ κατακρίνης... 

 – Ὅμως, ἂν ἐξηγήσω, αὐτὸ δὲν θὰ εἶναι δικαιολογία; 

 – Ἔ, νὰ κοιτάξης νὰ δικαιολογήσης αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ σηκώσης καὶ τὸ 

ἄλλο  νὰ  τὸ  ἀφήσης.  Ἂν  εἶναι  λ.χ.  εὐαίσθητος  κανείς,  νὰ  κοιτάξη  νὰ  σηκώση  ὅσο 

μπορεῖ·  νὰ  μὴν  κάνη  τὸν  δυνατό.  Νὰ  ἐξετάζη  τὸν  ἑαυτό  του  καὶ  νὰ  τὸν  ἀδικῆ  μὲ 

διάκριση,  ἀνάλογα  μὲ  τὸ  βάρος  ποὺ  μπορεῖ  νὰ  σηκώση,  γιὰ  νὰ  μὴν  τὸν  κάμψη  ὁ 

ἐχθρὸς μὲ τὴν ὑπερευαισθησία, τὸν ρίξη σὲ ἀπόγνωση καὶ τὸν ἀχρηστέψη. 

 –  Γέροντα,  μερικὲς φορὲς  ὄχι μόνο  δυσκολεύομαι νὰ  δεχθῶ τὴν ἀδικία,  ἀλλὰ 

μετατοπίζω τὴν εὐθύνη μιᾶς πτώσεώς μου σὲ ἄλλον. 

 – Ἐσεῖς, ὄχι μόνο δὲν σηκώνετε ἀπὸ ἀγάπη τὸν τουρβᾶ τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ θέλετε 

νὰ  δώσετε  καὶ  τὸν  δικό  σας  βαρὺ  τουρβᾶ  ὄχι  μόνο  στὸν  ὑγιῆ  ἀλλὰ  καὶ  στὸν 

                                                 
5 Βλ. Ἰω. 14, 12. 
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φιλάσθενο!  Χρειάζεται  νὰ  ἀποκτήσης  πνευματικὴ  παλληκαριά,  γιὰ  νὰ  παίρνης 

ἐπάνω σου ὅλη τὴν εὐθύνη τῆς ἁμαρτίας σου. Ὅσο περισσότερο βάρος προσθέτουμε 

στὸν ἑαυτό μας, παίρνοντας ἐπάνω μας τὰ σφάλματα τῶν ἄλλων, τόσο περισσότερο ὁ 

Καλὸς Θεὸς μᾶς ἐλαφρώνει τὸ φορτίο καὶ νιώθουμε θεία ἀγαλλίαση. 

Τὸ  νὰ  σηκώση  ἀπὸ  ἀγάπη  κάποιος  ποὺ  ἔχει  σωματικὲς  δυνάμεις  δυὸ  σακκιὰ 

τσιμέντο  στὴν  πλάτη,  γιὰ  νὰ  ἀπαλλάξη  ἕναν  ἀδύνατο  ποὺ  δὲν  μπορεῖ  νὰ  σηκώση 

βάρος, δὲν ἔχει τόση ἀξία, ὅση τὸ νὰ σηκώση τὸ βάρος τοῦ σφάλματος τοῦ ἄλλου, νὰ 

τὸ  κάνη  δικό  του,  καὶ  ἂς φανῆ  στοὺς  ἄλλους  ὅτι  ἔσφαλε  αὐτός.  Αὐτὸ  εἶναι  μεγάλη 

ἀρετή, μεγάλη ταπείνωση. 

Σὲ  ἕνα  Κοινόβιο  στὸ  Ἅγιον Ὄρος  κάποιος  δόκιμος  μίλησε  μιὰ  φορὰ  ἄσχημα 

στὸν  τυπικάρη6,  ποὺ  ἦταν  καὶ  ἱερομόναχος,  γιατὶ  τὴν  ὥρα  ποὺ  διάβαζε  στὴν 

ἀκολουθία τοῦ ἔδειξε ποιό κοντάκιο νὰ πῆ πρῶτα. Ἐνῶ πῆγε νὰ τὸν βοηθήση, ἐκεῖνος 

ἔγινε  ἔξω φρενῶν. Μετὰ  τὴν  ἀκολουθία  ὁ  δόκιμος  κλείστηκε  θυμωμένος  στὸ  κελλί 

του.  Ὁ  τυπικάρης  γύρισε  στὸν  ἑαυτό  του,  πῆρε  τὸ  βάρος  ἐπάνω  του  καὶ 

στενοχωρέθηκε, γιατὶ σκέφθηκε ὅτι αὐτὸς ἔγινε αἰτία νὰ ἀντιδράση ἔτσι ὁ ἀδελφός. 

Τὸν  πείραζε  ἀληθινὰ  ἡ  συνείδηση.  Καὶ  ἐνῶ  ὡς  τυπικάρης  εἶχε  εὐθύνη  γιὰ  τὴν 

ἀκολουθία, δὲν ἔλαβε ὑπ᾿ ὄψιν του τὴν εὐθύνη, ἀλλὰ εἶπε: «Ἐγὼ φταίω ποὺ νευρίασε 

ὁ ἀδελφός». Πῆγε λοιπὸν στὸ κελλὶ τοῦ δοκίμου νὰ τοῦ βάλη μετάνοια. Ἐκεῖνος ὅμως 

εἶχε κλειδώσει καὶ δὲν ἄνοιγε. Τότε κάθησε ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα του καὶ περίμενε ἀπὸ 

τὸ  πρωὶ  ὣς  τὶς  τρεῖς  τὸ  ἀπόγευμα  ποὺ  σήμανε  γιὰ  τὸν  ἑσπερινό,  ὁπότε  ὁ  δόκιμος 

ἀναγκάστηκε νὰ βγῆ. Πέφτει κάτω ὁ τυπικάρης, τοῦ βάζει μετάνοια καὶ τοῦ λέει: «Νὰ 

μὲ συγχωρήσης, ἀδελφέ, ἔφταιξα»! Ἔτσι ἔρχεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. 

 
6  Ὁ  ὑπεύθυνος  μοναχὸς  γιὰ  τὴν  τήρηση  τῶν  διατάξεων  ποὺ  ἀφοροῦν  στὶς  Ἱερὲς 

Ἀκολουθίες τοῦ ἡμερονυκτίου καὶ γενικὰ γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ εὐταξία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ἡ θεία καὶ ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη 

 

Γέροντα, τί εἶναι θεία δικαιοσύνη; 

 – Θεία δικαιοσύνη εἶναι νὰ κάνης αὐτὸ ποὺ ἀναπαύει τὸν ἄλλον. Ἂν ἔχης λ.χ. 

νὰ μοιρασθῆς κάτι μὲ κάποιον ἄλλον, νὰ τοῦ δώσης ὄχι τὸ μισὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔχεις, 

ἀλλὰ ὅσο θέλει ἐκεῖνος. Νὰ τοῦ πῆς: «Πόσα θέλεις; δυόμισι; τρία; πάρ᾿ τα». Νὰ δίνης 

τὰ  καλὰ  καὶ  νὰ  κρατᾶς  τὰ  σάπια.  Νὰ  δίνης  τὰ  περισσότερα  καὶ  νὰ  κρατᾶς  τὰ 

λιγώτερα. Νά, πὲς πὼς μᾶς φέρνει  τώρα μιὰ ἀδελφὴ δέκα δαμάσκηνα. Ἂν  ἐγὼ ἀπὸ 

λαιμαργία φάω τὰ ὀκτὼ καὶ σοῦ ἀφήσω τὰ δύο, θὰ σὲ ἀδικήσω. Ἂν πῶ: «ἀφοῦ εἴμαστε 

δύο, θὰ φάω τὰ πέντε καὶ θὰ σοῦ ἀφήσω τὰ ἄλλα πέντε»,  τότε ἔχω τὴν ἀνθρώπινη 

δικαιοσύνη. Ἂν ὅμως δῶ ὅτι σοῦ ἀρέσουν τὰ δαμάσκηνα καὶ φάω μόνον ἕνα καὶ σοῦ 

πῶ: «κάνε ἀγάπη νὰ φᾶς ἐσὺ τὰ ὑπόλοιπα, γιατὶ ἐμένα δὲν μοῦ πολυαρέσουν, ἀλλὰ 

μὲ πειράζουν καὶ στὰ ἔντερα», τότε ἔχω τὴν θεία δικαιοσύνη. 

 – Δηλαδὴ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη ποιά εἶναι; 

 – Ἀνθρώπινη  δικαιοσύνη  εἶναι,  ἂν πρέπη λ.χ.  νὰ μοιρασθῆς κάτι μὲ κάποιον 

ἄλλον, νὰ δίνης τὸ μισὸ καὶ νὰ κρατᾶς τὸ ἄλλο μισό. 

 – Γέροντα, τί θέση ἔχει ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη στὴν πνευματικὴ ζωή; 

 – Ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη δὲν εἶναι γιὰ τοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους· εἶναι 

φρένο  γιὰ  τοὺς  κοσμικοὺς ἀνθρώπους. Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος  εἶναι  ἀνόητος,  ἂν 

ἀποβλέπη σ᾿ αὐτήν,  γιατὶ μπροστὰ στὴν θεία δικαιοσύνη ἡ ἀνθρώπινη  εἶναι μηδέν. 

Ἀλλὰ καὶ ὁ κοσμικὸς ἄνθρωπος, ἂν πετύχη κάτι σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωὴ ἐφαρμόζοντας τὴν 

ἀνθρώπινη δικαιοσύνη, δὲν θὰ ἔχη τὴν πραγματικὴ χαρὰ καὶ ἀνάπαυση. 

Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι δύο ἀδέλφια ἔχουν ἕνα κτῆμα δέκα στρέμματα. Ἀνθρώπινη 

δικαιοσύνη εἶναι νὰ πάρη ὁ καθένας ἀπὸ πέντε στρέμματα. Θεία δικαιοσύνη εἶναι νὰ 

πάρη ὁ καθένας αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀνάγκη. Ἂν δηλαδὴ ὁ ἕνας ἀδελφὸς ἔχη ἑπτὰ παιδιὰ 

καὶ  ὁ  ἄλλος  δύο  ἢ  ἡ  δουλειὰ  τοῦ  ἑνὸς  εἶναι  κατώτερη  ἀπὸ  τὴν  δουλειὰ  τοῦ  ἄλλου, 

πρέπει  νὰ  πάρη  περισσότερο  ἐκεῖνος  ποὺ  ἔχει  μεγαλύτερη  ἀνάγκη.  Σ᾿  αὐτὴν  τὴν 

περίπτωση εἶναι ἀδικία νὰ πάρη ὁ δεύτερος ὅσα καὶ ὁ πρῶτος. Ὁ κοσμικὸς ἄνθρωπος 

ὅμως δὲν λαμβάνει ὑπ᾿ ὄψιν του ὅτι ὁ ἀδελφός του δυσκολεύεται νὰ τὰ βγάλη πέρα. 

Δὲν καταλαβαίνει ὅτι ἡ μοιρασιὰ ποὺ πάει νὰ κάνη εἶναι ἄδικη, γιατὶ δὲν σκέφτεται 

πνευματικά.  Τοῦ  λές: «πρέπει  νὰ  βοηθήσης  τὴν  οἰκογένειά  σου  νὰ  δεχθῆ  νὰ  δώσης 

περισσότερα στὸν ἀδελφό σου ποὺ ἔχει ἀνάγκη» καὶ σοῦ λέει: «Γιατί; δὲν τὸν ἀδικῶ»! 

Ἐὰν  ἦταν  πνευματικὸς  ἄνθρωπος,  ἀκόμα  καὶ  ἂν  ἡ  γυναίκα  του  καὶ  τὰ  παιδιά  του 

ἀντιδροῦσαν,  ἔπρεπε  νὰ  τοὺς πείση  νὰ  δεχθοῦν  ὅ,τι  τοῦ  δώση  ὁ  ἀδελφός  του.  Ἂν  ὁ 

ἀδελφός  του  ἔλεγε:  «ἐσὺ  θὰ  πάρης  ἕνα  στρέμμα»,  νὰ  ἔπαιρνε  τὸ  ἕνα,  χωρὶς  νὰ  πῆ 

τίποτε,  γιὰ  νὰ  νιώθη  ἄνετα  ὁ  ἀδελφός  του  ποὺ  πῆρε  τὰ  ὑπόλοιπα.  Πάντως  τὸ 

Εὐαγγέλιο κάνει τὴν καλύτερη μοιρασιά. 

Μοῦ κάνει ἐντύπωση ἡ ἀρχοντιὰ τοῦ Ἀβραάμ. Ὅταν μάλωναν οἱ τσομπάνηδες 

τοῦ Λὼτ καὶ τοῦ Ἀβραὰμ γιὰ τὰ βοσκοτόπια, πῆγε ὁ Ἀβραὰμ στὸν Λὼτ καὶ τοῦ εἶπε: 

«Δὲν κάνει νὰ μαλώνουμε· εἴμαστε συγγενεῖς. Ποῦ σὲ ἀναπαύει ἐσένα νὰ πᾶς; Θέλεις 

νὰ πᾶς ἀπὸ ᾿δῶ ἢ θέλεις νὰ πᾶς ἀπὸ ᾿κεῖ;». Ὁ Λὼτ κινήθηκε καὶ λίγο ἀνθρώπινα καὶ 

διάλεξε  τὰ  Σόδομα  καὶ  τὰ  Γόμορρα,  γιατὶ  εἶχαν  πρασινάδα  καὶ  βοσκοτόπια1,  καὶ  τί 

                                                 
1 1. Βλ. Γέν. 13, 1–13. 
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ἔπαθε μετά! Ὁ Ἀβραὰμ κινήθηκε μὲ τὴν θεία δικαιοσύνη, θέλησε νὰ ἀναπαύση τὸν 

Λώτ, καὶ χάρηκε κιόλας ποὺ ὁ Λὼτ πῆγε στὸν καλύτερο τόπο. 

 

Ἡ δικαιοκρισία τοῦ Θεοῦ 

 

 – Γέροντα, τί εἶναι ἡ δικαιοκρισία τοῦ Θεοῦ; 

 –  Ἡ  δικαιοκρισία  τοῦ  Θεοῦ  εἶναι  ἡ  μακροθυμία,  ἡ  ὁποία  ἔχει  μέσα  καὶ  τὴν 

ταπείνωση καὶ τὴν ἀγάπη. Ὁ Θεὸς εἶναι πολὺ δίκαιος, ἀλλὰ καὶ πολυεύσπλαχνος, καὶ 

ἡ  εὐσπλαχνία  Του  νικάει  τὴν  δικαιοσύνη  Του.  Θὰ  σοῦ  πῶ  ἕνα  παράδειγμα,  γιὰ  νὰ 

καταλάβης. Ἂν κάποιος ἄνθρωπος δὲν εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκούση ποτὲ γιὰ τὸν Θεό, 

αὐτὸς  δὲν  θὰ  κριθῆ  σύμφωνα  μὲ  τὴν  κατάσταση  στὴν  ὁποία  βρίσκεται,  ἀλλὰ 

σύμφωνα  μὲ  τὴν  κατάσταση  στὴν  ὁποία  θὰ  βρισκόταν,  ἂν  εἶχε  γνωρίσει  τὸν  Θεό. 

Γιατὶ  ἀλλιῶς  δὲν  θὰ  ἦταν  δίκαιος  ὁ  Θεός.  Ἡ  θεία  δικαιοσύνη  ἔχει  δικούς  της 

μαθηματικοὺς ὅρους· τὸ ἕνα κι ἕνα ἄλλοτε κάνουν δύο καὶ ἄλλοτε δύο ἑκατομμύρια. 

 – Γέροντα, πῶς ἐφαρμόζεται ἡ θεία δικαιοσύνη σὲ κάποιον ποὺ σφάλλει; 

 –  Ἡ  ἀνθρώπινη  δικαιοσύνη  λέει:  Ἔσφαλες;  Πρέπει  νὰ  τιμωρηθῆς.  Ἡ  θεία 

δικαιοσύνη  λέει:  Ἀναγνωρίζεις  τὸ  λάθος  σου  καὶ  μετανοεῖς;  Συγχωρεῖσαι.  Βλέπεις, 

ἀκόμη  καὶ  ἀπὸ  τὸν  ἀνθρώπινο  νόμο  δικάζεται  μὲ  ἐπιείκεια  κάποιος  ποὺ  κάνει  ἕνα 

ἔγκλημα, ὅταν μετανοῆ εἰλικρινὰ καὶ πάη μόνος του καὶ τὸ ὁμολογῆ, ἐνῶ δὲν ὑπάρχει 

καμμία  ὑποψία  γιὰ  τὸ  πρόσωπό  του.  Καὶ  ἂν  ἀπὸ  τοὺς  ἀνθρώπους  δικάζεται  μὲ 

ἐπιείκεια, πόσο μᾶλλον ἀπὸ τὸν δικαιοκρίτη καὶ πολυεύσπλαχνο Θεό! 

Εἴμαστε  στὰ  χέρια  τοῦ  Θεοῦ.  Ὁ  Θεὸς  μᾶς  παρακολουθεῖ  μὲ  ἀκρίβεια  καὶ 

γνωρίζει τὴν καρδιὰ τοῦ καθενός. Δὲν θὰ μᾶς ἀδικήση. Ἀφοῦ ὑπάρχει θεία δικαιοσύνη 

καὶ  θεία ἀνταπόδοση,  καὶ  ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπάει –  τὸ  κυριώτερο ἀπ᾿  ὅλα –,  ὅ,τι  καλὸ 

κάνει  κανεὶς  δὲν  χάνεται.  Γι᾿  αὐτὸ  εἶναι  χαμένος,  τελείως  λειψός,  ὅποιος  ζητάει  νὰ 

δικαιωθῆ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. 

Ἔχω  παρατηρήσει  ὅτι,  ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  ἀδικηθῆ  καὶ  ἐφαρμόση  τὴν  θεία 

δικαιοσύνη, ὁ Θεὸς τὸν δικαιώνει ἀκόμη καὶ σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή. Θυμᾶμαι, στὸν στρατό, 

μετὰ τὸν πόλεμο, εἶχε ἔρθει ὁ στρατηγὸς νὰ δώση παράσημα. Ἐγὼ ἐκείνη τὴν ἡμέρα 

ἔλειπα.  Ὅταν  φώναξε  τὸ  ὄνομά  μου,  βγῆκε  ἕνας  ποὺ  ἦταν  ἀπὸ  τὴν  Θεσσαλία  καὶ 

πῆρε  ἐκεῖνος  τὸ  παράσημο.  Οἱ  ἄλλοι  στρατιῶτες  δὲν  μίλησαν,  γιατὶ  τότε  εἶχε 

φυλάκιση,  ἂν  ἔλεγες  ψέματα. Ὅταν  ἔφυγε  ὁ  στρατηγός,  ἐκεῖνος  κρύφτηκε,  γιατὶ  οἱ 

ἄλλοι  θὰ  τὸν  σκότωναν  στὸ  ξύλο. Ὅταν  ἐπέστρεψα,  φοβόταν  καὶ  ἀπὸ  μένα. Ἦρθε 

ἀπὸ ἐδῶ–ἀπὸ ἐκεῖ, ὁπότε μοῦ εἶπε: «Νὰ μὲ συγχωρέσης, ἔκανα αὐτὸ κι αὐτό». «Καλὰ 

ἔκανες  καὶ  τὸ  πῆρες,  τοῦ  εἶπα·  τί  νὰ  τὸ  ἔκανα  ἐγώ;».  Τὸ  φοροῦσε  ὕστερα  στὶς 

παρελάσεις. Μετὰ ἀπὸ σαράντα χρόνια ἔρχεται ἐδῶ στὸ Μοναστήρι ὁ στρατάρχης τῆς 

Πρώτης  Στρατιᾶς  ἀπὸ  τὴν  Θεσσαλία  καὶ  μοῦ  φέρνει  ἕνα  παράσημο  τοῦ  Μεγάλου 

Ἀλεξάνδρου. Ὅταν  τὸ  εἶδα,  μοῦ  ἦρθε  νὰ  γελάσω. Μετὰ  ἀπὸ  σαράντα  χρόνια! Μοῦ 

ἔκανε  ἐντύπωση:  ἀπὸ  τὴν Θεσσαλία ἦταν  ἐκεῖνος  ὁ στρατιώτης,  ἀπὸ  τὴν Θεσσαλία 

ἦρθε  καὶ  ὁ  στρατάρχης!  Βλέπετε  πῶς  γίνεται!  Ἐνῶ,  ὅταν  ζητᾶμε  νὰ  δικαιωθοῦμε, 

χάνουμε τελικὰ καὶ αὐτὰ ἐδῶ, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνα ποὺ μᾶς ἑτοιμάζει ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν 

ἄλλη ζωή, ἂν ἀδικηθοῦμε. Γιὰ χαμένα πράγματα δηλαδὴ χάνουμε τὰ σπουδαιότερα, 

τὰ αἰώνια. Γιατὶ αὐτὰ ἐδῶ ἔτσι κι ἀλλιῶς χαμένα εἶναι, τί νὰ τὰ κάνουμε; 
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Τὰ δικαιώματα2 τοῦ μοναχοῦ τὰ κρατάει ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν ἄλλη ζωὴ 

 

 – Γέροντα, τί εἶναι τὸ δικαίωμα; 

 – Τὸ δικαίωμα εἶναι κοσμικὴ λογική. Ὁ ἄνθρωπος, ὅσο πιὸ κοσμικὸς εἶναι, τόσο 

περισσότερο δικαίωμα ἔχει· ὅσο πιὸ πνευματικὸς εἶναι, τόσο λιγώτερο δικαίωμα ἔχει. 

Εἰδικὰ ὁ μοναχὸς ἔχει μόνον ὑποχρεώσεις· δὲν ἔχει δικαίωμα γιὰ τίποτε. Θέλω νὰ πῶ 

ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἔχη ἀπαίτηση ἀπὸ κανέναν καὶ γιὰ τίποτε. Τὸ νὰ ζητᾶ ὁ μοναχὸς 

δικαιώματα σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή, ἐνῶ ἀπαρνήθηκε τὰ πάντα γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, 

εἶναι τελείως λάθος. Βρίζει τὸν Χριστό, τὸν Μοναχισμό. Οἱ κοσμικοὶ ἔχουν δικαιώματα 

πολλά·  κοσμικοὶ  εἶναι.  Τὰ  δικαιώματα  τοῦ  μοναχοῦ,  ἀλλὰ  καὶ  τοῦ  πνευματικοῦ 

ἀνθρώπου, τὰ κρατάει ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν ἄλλη ζωή. 

Τὸ δικαίωμα σήμερα παρουσιάζεται σχεδὸν σὲ ὅλους τοὺς νέους, ἀλλὰ καὶ σὲ 

νέους μοναχούς. Μερικοὶ νέοι μοναχοὶ δὲν ξέρουν γιατί ἔγιναν μοναχοὶ καὶ τί θὰ πῆ 

Μοναχισμός,  γι᾿  αὐτὸ  ἔχουν  ἕνα  δικαίωμα,  ἕνα  κοσμικὸ  πνεῦμα,  μιὰ  παράξενη 

λογική,  μιὰ  ἀνθρώπινη  δικαιοσύνη,  ἀπὸ  ὅλες  τὶς  πλευρές.  Αὐτὴ  ἡ  ἀνθρώπινη 

δικαιοσύνη ξεκίνησε ἀπὸ τὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα καὶ μπῆκε καὶ στὸν Μοναχισμό. 

Στὴν καλογερική, τὴν σημερινὴ ἐποχή, συναντάει κανεὶς πολλὲς φορὲς αὐτὸ τὸ 

πνεῦμα:  «Δὲν  τὸν  βλάπτω  τὸν  ἄλλον,  δὲν  θέλω  νὰ  μὲ  βλάψη·  δὲν  τὸν  ἀδικῶ·  εἶμαι 

ἐντάξει».  «Ἔκανα,  λένε  μερικοί,  τὴν  δουλειά  μου,  βοήθησα  ἐκεῖ,  τελείωσα.  Εἶμαι 

ἐντάξει. Ἡ ἄλλη δουλειὰ δὲν εἶναι δική μου, φεύγω· πάω στὸ κελλὶ γιὰ πνευματικά». 

Δὲν  ἐξετάζουν  ἂν  ὁ  ἄλλος  εἶναι  φιλάσθενος  ἢ  ἔχη  πονοκέφαλο  καὶ  δὲν  μπορῆ  νὰ 

δουλέψη,  ἢ  δουλεύη  λιγώτερο,  γιατὶ  εἶναι  ἀπὸ  ἀγρυπνία  καὶ  εἶναι  περισσότερο 

κουρασμένος.  Ἢ  λένε:  «αὐτὴ  ἡ  μερίδα  εἶναι  δική  μου·  τὴν  δικαιοῦμαι»,  καὶ  δὲν 

ἐξετάζουν  ἂν  ὁ  ἄλλος  εἶναι  πιὸ  ἀδύνατος  ἢ  ὁ  ὀργανισμός  του  καταναλίσκη 

περισσότερο,  καὶ  ἔχει  ἀνάγκη  ἀπὸ  περισσότερη  τροφή.  Ὁπότε  καταλήγουν  νὰ 

βρίσκωνται  σὲ  πνευματικὸ  χῶρο,  ἀλλὰ  νὰ  ἔχουν  μιὰ  νοοτροπία  κοσμική,  καὶ  ἔτσι 

γίνονται συνεπεῖς κοσμικοί. Ξέρετε τί  εἶναι νὰ βλέπης ἀνθρώπους πνευματικοὺς νὰ 

ἀντιμετωπίζουν κοσμικὰ τὰ πράγματα; Λίγο–πολὺ δηλαδὴ παρατήρησα σὲ ἀρκετοὺς 

μοναχοὺς  τὸ  ἑξῆς:  Τὴν  νηστεία,  τὴν  προσευχή,  τὴν  ἀκολουθία,  τὸ  διακόνημα,  τὰ 

κάνουν.  Φοροῦν  ἔνδυμα  μοναχικό,  ἔχουν  καλογερικὸ  πρόγραμμα,  ἀλλὰ  ἡ 

ἀντιμετώπιση,  ἀντὶ  νὰ  εἶναι  πνευματική,  εἶναι  κοσμική,  γιατὶ  κοιτοῦν  πῶς  νὰ  μὴν 

τοὺς  ποῦν  καμμιὰ  κουβέντα,  νὰ  μὴν  ἀδικηθοῦν.  Δηλαδὴ  βρίσκονται  στὴν  κοσμικὴ 

δικαιοσύνη  καὶ  πολλὲς  φορὲς  οὔτε  καὶ  ἐκεῖ  φθάνουν.  Ἄντε  τώρα  νὰ  συνεννοηθῆς 

πνευματικὰ μ᾿ αὐτούς. Αὐτοὶ τὰ κανονίζουν ἔτσι, ὥστε νὰ μὴ δυσκολευθῆ μεθαύριο ὁ 

Χριστὸς  μαζί  τους  νὰ  κάνη...  λογαριασμούς!  Μά,  ἐνῶ  ὁ  Χριστὸς  παρακολουθεῖ  τὸν 

καθέναν  πόσο  ἀδικεῖται,  πόσο  θυσιάζεται,  καὶ  θὰ  τὸν  ἀνταμείψη  ἀνάλογα,  αὐτοὶ 

θέλουν νὰ τακτοποιήσουν μόνοι τους τὸν λογαριασμό τους. 

Εἶμαι  ἀγανακτισμένος  γενικὰ  μὲ  τὴν  σημερινὴ  νοοτροπία  ποὺ  βλέπω  σὲ 

μερικοὺς νέους μοναχούς. Μιὰ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη! Πῶς νὰ χωρέση ἡ ἀνθρώπινη 

                                                 
2  Ἡ  λέξη  «δικαίωμα»  στὴν  μοναχικὴ  γλῶσσα  δηλώνει  τὴν  τάση  τοῦ  μοναχοῦ  νὰ 

δικαιώνη τὸν ἑαυτό του καὶ τὴν ἀπαίτηση νὰ ἱκανοποιῆ ὁποιαδήποτε ἐγωκεντρικὴ ἐπιθυμία 

του. 
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δικαιοσύνη  στὴν πνευματικὴ  ζωή;  Καὶ  στὴν  κοσμικὴ  ζωὴ  δὲν  βγαίνεις  πέρα  μὲ  τὴν 

ἀνθρώπινη  δικαιοσύνη,  πόσο  μᾶλλον  στὴν  πνευματική.  Ὅταν  ἤμουν  στὸ  Κοινόβιο, 

ὅλοι  κοίταζαν  πῶς  νὰ  κάνουν  κάποια  θυσία.  Στὴν  δουλειά,  στὸ  φαγητό,  σὲ  ὅλα 

ὑπῆρχε  αὐτὸ  τὸ  πνεῦμα:  Σκέφτονταν  πρῶτα  τὸν  ἄλλον,  καὶ  γι᾿  αὐτὸ  ζοῦσαν  τὸν 

Παράδεισο. Ἦταν κάποιος λ.χ. στὴν τράπεζα; Κοιτοῦσε νὰ φάη αὐτὸς λιγώτερο, γιὰ 

νὰ μείνη τὸ περισσότερο γιὰ τὸν ἄλλον. Καὶ ἀδύνατος νὰ ἦταν ὁ ἴδιος, δὲν τὸ λάμβανε 

ὑπ᾿ ὄψιν. Οὔτε ἐξέταζε τί ἦταν ὁ ἄλλος. Ἔκανε θυσία. Οὔτε ἔβαζε τὴν κρίση του νὰ 

πῆ:  «Θὰ  τοῦ  κάνη  κακό,  ἂν  φάη  περισσότερο».  Ἀπὸ  τὴν  στιγμὴ  ποὺ  ὁ  μοναχὸς 

κοιτάζει νὰ μὴν τὸν ἀδικήσουν, νὰ μὴν κουρασθῆ πολύ, νὰ μὴν πάη χαμένος ὁ κόπος 

του,  εἶναι  σὰν  νὰ  μὴν  πιστεύη  ὅτι  ὑπάρχει  Θεός,  ὅτι  ὑπάρχει  ἄλλη  ζωή,  μέλλουσα 

Κρίση  καὶ  θεία  ἀνταπόδοση.  Καὶ  ἂν  δουλέψη  λίγο  παραπάνω,  οὔτε  αὐτὸ  θὰ  πάη 

χαμένο. Μόνον ὁ κόπος τῶν ζώων πάει χαμένος. Καὶ αὐτὰ τὰ καημένα, παρόλο ποὺ 

ἐξ  αἰτίας  μας  ταλαιπωροῦνται  –  μετὰ  τὴν  παράβαση  τῶν  Πρωτοπλάστων  ἡ  φύση 

συστενάζει μὲ τὸν ἄνθρωπο –, θυσιάζονται γιὰ μᾶς! Εἶναι φοβερό! Βλέπετε, τὰ ἄγρια 

ζῶα, ὅταν τραυματίζωνται ἀπὸ τοὺς κυνηγούς, τί τραβᾶνε! Σακατεμένα, μὲ σπασμένα 

πόδια, νὰ μὴν μποροῦν νὰ τρέξουν, νὰ τὰ ξεκοιλιάζουν τὰ μεγάλα ζῶα, νὰ τὰ τρῶνε, 

καὶ νὰ μὴν ἔχουν καμμιὰ ἀνταμοιβή! Ὁ ἄνθρωπος, ἂν δὲν τὰ καταλαβαίνη αὐτά, δὲν 

εἶναι ἄνθρωπος. Γι᾿ αὐτὸ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς τὸ μυαλό, γιὰ νὰ τὸ δουλεύη σωστὰ καὶ νὰ 

βρῆ τὸν δρόμο του. Ἐγὼ δὲν λέω τώρα νὰ σκοτώνεστε στὴν κούραση, ἀλλὰ νὰ ὑπάρχη 

φιλότιμο. 

 –  Δηλαδή,  ἐσεῖς,  Γέροντα,  θέλετε  νὰ  σκιρτάη  ἡ  καρδιά μας,  νὰ  λαχταράη  νὰ 

ἀναπαύσουμε τὸν ἄλλον. 

 –  Ναί,  γιατί,  ὅταν  κοιτάζης  πῶς  νὰ  ἀναπαύσης  τὸν  ἄλλον  καὶ  ἀφήνης  τὸν 

ἑαυτό σου ἐν λευκῷ στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, δὲν κουράζεσαι. Καὶ ἂν κουρασθῆς καὶ πῆς 

ὅτι κουράστηκες, πάει,  τὸ ἔχασες. Τί, θὰ σὲ πληρώση ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν κακομοιριά; 

Μπάτσο θὰ σοῦ δώση. 

Ὅσο μπορεῖτε, αὐτὸ νὰ κοιτάξετε. Αὐτὴ εἶναι ἡ πνευματικὴ ἐργασία ποὺ πρέπει 

νὰ κάνετε. Καὶ ἄσκηση ἂν κάνετε,  δὲν ὠφελεῖ, γιατί, ἂν κανεὶς δὲν κάνη αὐτὴν τὴν 

ἐργασία, δουλεύει σὲ ἄλλη συχνότητα ἀπὸ τὴν συχνότητα τοῦ Θεοῦ. Πᾶνε ὅλα μετὰ 

χαμένα, καὶ οἱ μετάνοιες καὶ οἱ νηστεῖες... Δὲν λέω αὐτὰ νὰ μὴ γίνωνται, ἀλλὰ νὰ μὴ 

νομίζη κανεὶς ὅτι, ἐπειδὴ κάνει ἐκεῖνο, ἐκεῖνο..., εἶναι ἐντάξει! 

 

Ἔχουν κάνει ἄλλο εὐαγγέλιο 

 

 – Γέροντα, πότε ἕνας ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ λέγεται δίκαιος; 

 – Δίκαιος κατὰ κόσμον εἶναι ἐκεῖνος ποὺ κρίνει μὲ βάση τὸ ἀνθρώπινο δίκαιο. 

Τὸ  τέλειο  ὅμως  εἶναι  ὁ  ἄνθρωπος  νὰ  εἶναι  δίκαιος  ὄχι  σύμφωνα μὲ  τὴν ἀνθρώπινη 

δικαιοσύνη,  ἀλλὰ  μὲ  τὴν  θεία  δικαιοσύνη,  καὶ  τότε  τὸν  εὐλογεῖ  ὁ  Θεός.  Ὅταν  στὶς 

ἐνέργειές μου δὲν βάζω ποτὲ τὸ ἐγὼ καὶ τὸ συμφέρον μου, ἐκβιάζω, μπορῶ νὰ πῶ, τὸν 

Θεὸ νὰ μοῦ στείλη τὴν θεία Χάρη. 

Ὁποιαδήποτε  ἀνθρώπινη  δικαιοσύνη,  ἀκόμη  καὶ  ἡ  πιὸ  τέλεια,  ἔχει  πάντα 

ἀνθρώπινα  στοιχεῖα.  Καὶ  ὅσο  ὑπάρχει  ἡ  ἀνθρώπινη  δικαιοσύνη  στὸν  πνευματικὸ 

ἄνθρωπο,  τὸ  Πνεῦμα  προσπαθεῖ  νὰ  τὴν  ἀποβάλη  ὡς  ξένο  σῶμα,  καὶ  ὁ  ἄνθρωπος 
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παλεύει  μὲ  ἀνεβοκατεβάσματα  καὶ  κουράζεται  ψυχικά.  Ὅταν  ἀποκτήση  τὴν  θεϊκὴ 

δικαιοσύνη, ἔρχεται τὸ λαμπικάρισμα καὶ ὁ θεῖος φωτισμός. 

 –  Ἂν  πῶ,  Γέροντα,  σὲ  κάποιον  ποὺ  λέει  ὅτι  ἀδικήθηκε:  «ὑπάρχει  θεία 

δικαιοσύνη», θὰ τὸν βοηθήσω; 

 – Ὄχι, καλύτερα πές του: «ἐξέτασε τὰ πράγματα πνευματικά, σύμφωνα μὲ τὸ 

Εὐαγγέλιο». Γιατί, ἂν τοῦ πῆς: «ὑπάρχει θεία δικαιοσύνη», θὰ πιστέψη ὅτι ἀδικήθηκε, 

ἐνῶ μπορεῖ νὰ ἔχη ἀδικήσει κιόλας. 

Ἀλήθεια,  πονάει  ἡ ψυχή σου...  Γνώρισα κάποιον ποὺ  ἐκκλησιαζόταν  τακτικά, 

νήστευε κ.λπ. καὶ εἶχε τὴν ἐντύπωση ὅτι ζοῦσε πνευματικά. Ἐν τῷ μεταξύ,  ἐνῶ εἶχε 

πέντε διαμερίσματα, δύο μισθούς, παιδιὰ δὲν εἶχε, δὲν ἔδινε δραχμὴ σὲ ἕναν φτωχό. 

«Καλά, τοῦ εἶπα, ἔχεις τόσους φτωχοὺς συγγενεῖς, γιατί δὲν τοὺς δίνεις κάτι; Τί θὰ τὰ 

κάνης;  Δῶσε  σὲ  χῆρες,  σὲ  ὀρφανά».  Καὶ  ξέρετε  τί  μοῦ  εἶπε;  «Καλά,  νὰ  μὴν  παίρνω 

ἐνοίκιο  ἀπὸ  τὴν  χήρα  ἀδελφή  μου;».  Ἀνέβηκε  τὸ  αἷμα  στὸ  κεφάλι  μου,  ὅταν  τὸ 

ἄκουσα. Νά,  αὐτὴ  εἶναι  ἡ  κοσμικὴ  δικαιοσύνη! «Ἀφοῦ  δὲν  εἶναι  δικά μου  τὰ παιδιὰ 

ποὺ θὰ πεινάσουν, σοῦ λέει ὁ ἄλλος, δὲν ἔχω εὐθύνη. Δὲν τὸν ἀδικῶ. Ἀλλοίμονο, ἐγὼ 

νὰ  ἀδικήσω!»,  καὶ  ἀναπαύουν  τὸν  λογισμό  τους  μὲ  τὸν  δικό  τους  τρόπο,  ἀλλὰ 

ἀνάπαυση  πραγματικὴ  δὲν  ἔχουν.  Μὲ  μιὰ  ἀνθρώπινη  λογική,  μὲ  μιὰ  δικαιοσύνη 

κοσμική, ἀδιαφοροῦν μπροστὰ σὲ σοβαρὲς καταστάσεις. Πῶς νὰ νιώσουν ὕστερα κάτι 

τὸ  πνευματικό;  Ὑπάρχουν  ἄνθρωποι  ποὺ  μπορεῖ  νὰ  δώσουν  ἕνα  σπίτι  εὐλογία  καὶ 

ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἂν τοὺς χρωστάη κάποιος ἕνα νοίκι, νὰ τοῦ κάνουν μήνυση. Πῶς 

τὸ ἐξηγεῖτε αὐτό; 

 – Γέροντα, εἶναι δικαιοσύνη ἀνθρώπινη; 

 – Οὔτε δικαιοσύνη ἀνθρώπινη εἶναι. Μιὰ μικρὴ δόση ἔχει. Ἀπὸ τὴν μιὰ δίνουν 

σὲ κάποιον ἑκατὸ χιλιάδες καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη κάνουν παζάρια στὸν  ταξιτζῆ καὶ  τὸν 

πᾶνε στὴν ἀστυνομία τουρισμοῦ γιὰ χίλιες δραχμές. Πῶς τὸ ἐξηγεῖτε; 

 – Μήπως δὲν εἶναι καλὰ στὸ μυαλό τους, Γέροντα; 

 – Ὄχι, καλὰ εἶναι. 

 – Μήπως, Γέροντα, δίνουν μὲ ὑπερηφάνεια, γιὰ νὰ ἱκανοποιηθοῦν οἱ ἴδιοι; 

 – Αὐτὸ εἶναι. Δίνουν τὰ πολλὰ μὲ ὑπερηφάνεια· τὸ κάνουν γιὰ νὰ δοξασθοῦν οἱ 

ἴδιοι, ὄχι εἰς δόξαν Θεοῦ. Μπορεῖ ἀκόμη καὶ ὅλα νὰ τὰ δώσουν, ἀγάπη ὅμως δὲν ἔχουν. 

Σήμερα  ὑπάρχει  ἕνα  λανθασμένο  πνεῦμα.  Ἀκόμη  καὶ  πνευματικοὶ  ἄνθρωποι 

ζητοῦν μιὰ νομικὴ δικαιοσύνη καὶ λένε ὅτι πιστεύουν καὶ στὸν Θεό! «Τὸ δίκιο σου, τὸ 

δίκιο μου». Αὐτὸ τὸ εὐαγγέλιο τῆς λογικῆς,  τῆς παράξενης λογικῆς, νὰ μὴν ὑπῆρχε! 

«Νὰ  μὴ  μὲ  περνοῦν  κορόιδο»,  λένε.  Δὲν  βλέπετε  ποὺ  φθάνουν  οἱ  Χριστιανοὶ  στὰ 

δικαστήρια; Καὶ νὰ ἔχουν δίκαιο,  δὲν πρέπει νὰ πᾶνε στὰ δικαστήρια, πόσο μᾶλλον 

ὅταν δὲν ἔχουν. Γι᾿ αὐτὸ καὶ μερικοὶ γίνονται ἐξ αἰτίας τους ἄπιστοι. Βλέπουν ὅτι ἕνας, 

ποὺ οὔτε στὴν ἐκκλησία πάει οὔτε ἀγρυπνίες κάνει, μπορεῖ νὰ μὴν κάνη κάτι τέτοιο, 

ἐνῶ ἄλλος, ποὺ πάει στὴν ἐκκλησία, κάνει ἀγρυπνίες κ.λπ., πηγαίνει στὸ δικαστήριο 

ἕναν φτωχὸ γιὰ λίγα χρήματα ποὺ τοῦ χρωστάει, μόνον καὶ μόνο γιὰ νὰ βρῆ τὸ δίκιο 

του.  Εἶπα  σὲ  ἕναν  ποὺ  ἤθελε  νὰ  πάη  στὸ  δικαστήριο  κάποιον  ποὺ  τοῦ  χρωστοῦσε 

χρήματα: «Ἔχεις ἀνάγκη; Ἔχεις περισσότερα παιδιά; Μήπως σὲ βάζει ἡ γυναίκα σου 

καὶ βρίσκεσαι σὲ δύσκολη θέση;». «Ὄχι, λέει, τὸ κάνω, γιὰ νὰ βρῶ τὸ δίκιο μου». 

Τί  νὰ πῆ κανείς;  Εἶναι καὶ μιὰ ἀγωγὴ ποὺ  εἶχε  δοθῆ παλιότερα ἀπὸ μερικοὺς 

πνευματικοὺς κύκλους. Χρόνια τώρα θυμᾶμαι ἕνα περιστατικὸ καὶ δὲν μπορῶ νὰ τὸ 
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ξεχάσω.  Σὲ  ἕνα  βρεφοκομεῖο  ὑπηρετοῦσαν  ἀφιερωμένες  νοσοκόμες.  Σὲ  κάποιο 

ἄρρωστο παιδάκι ἔπρεπε νὰ κάνη ὁ γιατρὸς μιὰ ἐξέταση μὲ ραδιενέργεια καὶ ζήτησε 

νὰ  πάη  μιὰ  νοσοκόμα  νὰ  τὸν  βοηθήση,  ἀλλὰ  δὲν  πῆγε  καμμιὰ  ἀπὸ  αὐτές,  γιατὶ 

φοβόνταν  μήπως  πάθουν  τίποτε  ἀπὸ  τὴν  ραδιενέργεια.  Κατ᾿  ἀρχάς,  ἀφοῦ  ἦταν 

ἀφιερωμένες,  δὲν  ὑπῆρχε  θέμα.  Ἂν  σκέφτονταν  νὰ  παντρευτοῦν,  τότε  θὰ  πείραζε. 

Ἀλλὰ καὶ νὰ σκέφτονταν νὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια, πάλι ἔπρεπε νὰ κάνουν μιὰ 

θυσία σὰν πνευματικοὶ ἄνθρωποι ποὺ ἦταν. Κανονικά, ἔπρεπε νὰ μαλώνουν ποιά νὰ 

πάη. Καὶ τελικά, ἔτρεξε νὰ βοηθήση τὸν γιατρὸ μιὰ ἄλλη, ποὺ οὔτε πνευματικὰ ζοῦσε, 

ἀλλὰ καὶ σκεφτόταν νὰ παντρευτῆ, γιατὶ λυπήθηκε τὸ παιδάκι. 

Καὶ τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα εἶναι ποὺ τέτοιους ἀνθρώπους δὲν τοὺς πειράζει γι᾿ 

αὐτὸ  ἡ  συνείδηση,  γιατὶ  λένε:  «Αὐτὰ  δὲν  εἶναι  γιὰ  μᾶς.  Ἐμεῖς  εἴμαστε  γιὰ  τὰ 

πνευματικά».  Μπορεῖ  μάλιστα  νὰ  ἔχουν  τὸν  λογισμό:  «ἐκεῖνον  τὸν  ἀναπαύει  νὰ 

θυσιάζεται κι ἐμένα μὲ ἀναπαύει νὰ ἔχω τὴν ἡσυχία μου...», καὶ καμμιὰ φορὰ νὰ τὸν 

κατακρίνουν κιόλας καὶ νὰ λένε ὅτι δὲν ἔχει πνευματικὴ κατάσταση. Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς 

ἀναπαύεται  ἐκεῖ  ποὺ  ὑπάρχει  ἡ  ἀρχοντιά,  τὸ  πνεῦμα  τῆς  θυσίας,  τὸ  ἀθόρυβο,  ἡ 

ἀφάνεια. 

 – Ὅταν, Γέροντα, βλέπης τὸν ἄλλον νὰ δυσκολεύεται, δὲν πρέπει νὰ βοηθήσης, 

ὅπως καὶ νὰ εἶσαι; 

 –  Μὰ  βέβαια!  Ἀλλὰ  ἔχω  παρατηρήσει  ὅτι  ἔχει  καλλιεργηθῆ  ἕνα  κοσμικὸ 

φρόνημα σὲ πολλοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους. Ἔχουν κάνει ἕνα δικό τους κοσμικὸ 

εὐαγγέλιο, ἕνα εὐαγγέλιο στὰ μέτρα τους, καὶ σοῦ λένε: «Ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ ἔχη 

τὴν  ἀξιοπρέπειά  του·  δὲν  πρέπει  νὰ  φανῆ,  κατὰ  κάποιον  τρόπο,  κορόιδο».  Τὰ 

ἀντιμετωπίζουν  δηλαδὴ  ὅλα  μὲ  μιὰ  κοσμικὴ  λογικὴ  καὶ  δικαιοσύνη.  «Αὐτὸ  τὸ 

δικαιοῦμαι, σοῦ λέει, δὲν τὸν ἀδικῶ· δὲν θέλω νὰ μὲ ἀδικῆ!». Νὰ ἔχη ἐν τῷ μεταξὺ καὶ 

ἀναπαυμένο τὸν λογισμό του ὅτι  ἔχει δίκαιο. Καὶ βλέπεις σὲ ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο 

ὅλα τὰ δικαιώματα τὰ κοσμικά. Φιλότιμο δὲν ἔχει, θυσία δὲν ἔχει, τίποτε δὲν ἔχει, δικό 

του  εὐαγγέλιο  ἔφτιαξε  καὶ  δὲν  ἔχει  καμμιὰ  συγγένεια μὲ  τὸν Θεό. Ἔμ,  πῶς  θὰ  τὸν 

ἐπισκιάση  μετὰ  ἡ  θεία  Χάρις;  Ὅταν  ὑπηρετοῦσα  τὴν  θητεία  μου,  ἦταν  ἕνας 

ἀσυρματιστὴς  στὴν  ἀεροπορία  ποὺ  ἐρχόταν  στὴν  μονάδα  μας  καὶ  ἔπαιρνε  τὰ 

σήματα3. Εἴχαμε σχέσεις, θεολόγος ἦταν, ἔκανε καὶ κηρύγματα. Ὅλοι ὅμως Ἰησουΐτη4 

τὸν ἔλεγαν, γιατί, ὄχι μόνο μιὰ θυσία δὲν ἔκανε, ἀλλὰ οὔτε μιὰ μικρὴ ἐξυπηρέτηση. 

Καμμιὰ φορὰ τοῦ ἔλεγα: «Ἀφοῦ πᾶς ποὺ πᾶς στὸ ἀεροδρόμιο, σὲ παρακαλῶ, δῶσε καὶ 

αὐτὰ τὰ σήματα τοῦ τάδε». «Ὄχι, ἔλεγε, ἐγὼ ἔφερα τὰ δικά μου, καὶ αὐτὸς νὰ πάη τὰ 

δικά του», καὶ ἔτσι ἀνέπαυε τὸν λογισμό του ὅτι δὲν ἀδίκησε τὸν ἄλλον. Μά, ἀφοῦ ὁ 

Χριστὸς δὲν λέει ἁπλῶς: «ἂν σὲ παρακαλέση κάποιος νὰ πᾶς ἕνα μίλι, πήγαινε δύο», 

ἀλλὰ λέει: «ἂν σὲ ἀγγαρέψη ἕνα μίλι, πήγαινε δύο»5. Ἢ δὲν λέει: «ἂν σοῦ ζητήση τὸν 

χιτώνα, δῶσε καὶ τὸ ἱμάτιο», ἀλλὰ «ἂν σοῦ ἀφαιρέση τὸν χιτώνα, δῶσε καὶ τὸ ἱμάτιο»6. 

                                                 
3 Ὁ Γέροντας στὸν στρατὸ ὑπηρέτησε ὡς ἀσυρματιστής. 
4 Μοναχὸς τοῦ τάγματος τῶν Ἰησουϊτῶν τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, ποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ 

τὸν Ἰγνάτιο Λοϊόλα καὶ εἶναι γνωστὸ γιὰ τὴν αὐστηρὴ πειθαρχία καὶ γιὰ τὶς ἀκρότητες στὶς 

ὁποῖες ἔφθασε. Μεταφορικὰ ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται, γιὰ νὰ χαρακτηρίση τὸν ἄνθρωπο ποὺ 

τηρεῖ μὲ αὐστηρότητα ἐξωτερικοὺς τύπους εὐσεβείας, χωρὶς νὰ ἔχη ἀντίκρισμα ἐσωτερικό. 
5 Βλ. Ματθ. 5, 41. 
6 Βλ. Ματθ. 5, 40. 
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Νὰ  τὸ  λέη  ὁ  Χριστὸς  αὐτὸ  καὶ  ὁ  ἄλλος,  ἐνῶ  θεωρεῖ  τὸν  ἑαυτό  του  πνευματικὸ 

ἄνθρωπο, νὰ λέη: «Ἐγὼ ἔφερα τὰ δικά μου, καὶ αὐτὸς νὰ πάη τὰ δικά του»; Εἶναι σὰν 

νὰ λέη δηλαδή: «κορόιδο εἶμαι νὰ μοῦ ζητήση ἕνα μίλι καὶ νὰ πάω δύο;». Ἔμ, πῶς θὰ 

πλησιάση ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ σὲ ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο; Ἐνῶ, ὅταν κανεὶς ἐφαρμόζη τὸ 

γραφικὸ χωρίο καί, ἅμα τὸν ἀγγαρεύουν ἕνα μίλι, πηγαίνη πιὸ πέρα, μετὰ ἐργάζεται 

ὁ  Χριστὸς  καὶ  ἀλλοιώνεται  πνευματικὰ  ὁ  ἄλλος  ποὺ  τὸν  ἀγγάρεψε  καὶ 

προβληματίζεται: «Βρέ, κοίταξε, λέει, ἐγὼ τὸν ἀγγάρεψα ἕνα μίλι καὶ αὐτὸς πῆγε πιὸ 

πέρα! Τόση καλωσύνη!». 

Ἐὰν  εἶχε  καὶ  ὁ  Χριστὸς  αὐτὴν  τὴν  κοσμικὴ  λογικὴ ποὺ  ἔχουν  σήμερα πολλοὶ 

πνευματικοὶ ἄνθρωποι, δὲν θὰ ἄφηνε τὸν οὐράνιο Θρόνο Του, γιὰ νὰ κατεβῆ στὴν γῆ, 

νὰ ταλαιπωρηθῆ καὶ νὰ σταυρωθῆ ἀπὸ μᾶς τοὺς ἐλεεινοὺς ἀνθρώπους. Μέσα ὅμως 

στὴν  κατ᾿  ἄνθρωπο  αὐτὴν  ἀποτυχία  Του  ἦταν  κρυμμένη  ἡ  σωτηρία  ὅλων  τῶν 

ἀνθρώπων. Ἀλλὰ τί τράβηξε, γιὰ νὰ μᾶς σώση! Μέχρι νὰ Τοῦ δίνουν σφαλιάρες καὶ 

νὰ  Τοῦ  λένε:  «Προφήτευσε  ποιός  σὲ  χτύπησε!».  Ἔπαιζαν  δηλαδὴ  οἱ  Ἑβραῖοι  μὲ  τὸν 

Χριστό.  Ἐγὼ  ξέρεις  πόσο  λυπόμουνα,  ὅταν    ἤμουν μικρὸς  καὶ  ἔβλεπα  τὰ παιδιὰ  νὰ 

παίζουν  τὸ  μπίζ;  Ἄντε  τώρα  νὰ  παίζουν  αὐτὸ  τὸ  παιχνίδι  μὲ  τὸν  Χριστό!... 

«Προφήτευσε  ποιός  σὲ  χτύπησε!...  Πάμ!».  Ὤ,  φοβερό!  Καὶ  ἐμεῖς  ζητᾶμε  ἕναν 

Χριστιανισμὸ  χωρὶς  σταύρωση,  ἀλλὰ  ἀπευθείας  ἀνάσταση.  Κάνουμε  ἕναν 

Χριστιανισμό,  ἕναν  Μοναχισμό,  ὅπως  τὸν  θέλουμε.  Δὲν  θέλουμε  νὰ  στερηθοῦμε 

τίποτε. 

 

Γιὰ νὰ ζήσουμε ὅμως τὰ ὑπερφυσικά, πρέπει νὰ ζήσουμε ὑπερφυσικά. 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ 

 

Μετάνοια πραγματικὴ εἶναι πρῶτα νὰ συναισθανθῆ 

ὁ ἄνθρωπος τὸ σφάλμα του, νὰ πονέση, 

νὰ ζητήση συγχώρεση ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ μετὰ νὰ 

ἐξομολογηθῆ. Ἔτσι θὰ ἔρθη ἡ θεία παρηγοριά. 

Γι᾿ αὐτὸ πάντα συνιστῶ μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση. 

Μόνον ἐξομολόγηση ποτὲ δὲν συνιστῶ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ἡ ἁμαρτία βασανίζει τὸν ἄνθρωπο 

 

Ὁ ἐξαγνισμὸς τῆς καρδιᾶς 

 

Γέροντα, ὁ Χριστὸς χωράει σὲ ὅλες τὶς καρδιές; 

     – Ὁ Χριστὸς χωράει, οἱ ἄνθρωποι δὲν Τὸν χωρᾶνε, γιατὶ δὲν προσπαθοῦν νὰ 

διορθωθοῦν.  Γιὰ  νὰ  χωρέση  ὁ  Χριστὸς  μέσα  μας,  πρέπει  νὰ  καθαρίση  ἡ  καρδιά. 

«Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός...»1. 

 – Γέροντα, γιατί τὰ ἄγρια ζῶα δὲν πειράζουν τοὺς Ἁγίους; 

 –  Ἀφοῦ  ἡμερεύουν  οἱ  ἄνθρωποι,  ἡμερεύουν  καὶ  τὰ  ἄγρια  ζῶα  καὶ 

ἀναγνωρίζουν  ὅτι  ὁ  ἄνθρωπος  εἶναι  ἀφεντικό  τους.  Στὸν Παράδεισο,  πρὶν  ἀπὸ  τὴν 

πτώση,  τὰ ἄγρια θηρία ἔγλειφαν τοὺς Πρωτοπλάστους μὲ εὐλάβεια, ἀλλὰ μετὰ τὴν 

πτώση  πήγαιναν  νὰ  τοὺς  ξεσκίσουν.  Ὅταν  ἕνας  ἄνθρωπος  ἐπανέρχεται  στὴν 

προπτωτικὴ κατάσταση, τὰ ζῶα τὸν ἀναγνωρίζουν πάλι γιὰ ἀφεντικό. Σήμερα ὅμως 

βλέπεις ἀνθρώπους ποὺ εἶναι χειρότεροι ἀπὸ τὰ ἄγρια θηρία, χειρότεροι ἀπὸ τὰ φίδια. 

Ἐκμεταλλεύονται  ἀπροστάτευτα  παιδιά,  τοὺς  παίρνουν  τὰ  χρήματα  καί,  ὅταν 

ἔρχωνται σὲ δύσκολη θέση, τὰ ἐνοχοποιοῦν, καλοῦν τὴν ἀστυνομία, τὰ πηγαίνουν καὶ 

στὸ  ψυχιατρεῖο.  Γι᾿  αὐτὸ  τὸν  147ο  Ψαλμό,  ποὺ  διάβαζε  ὁ  Ἅγιος  Ἀρσένιος  ὁ 

Καππαδόκης,  γιὰ  νὰ  ἡμερέψουν  τὰ  ἄγρια  ζῶα  καὶ  νὰ  μὴν  κάνουν  κακὸ  στοὺς 

ἀνθρώπους,  τὸν  διαβάζω,  γιὰ  νὰ  ἡμερέψουν  οἱ  ἄνθρωποι  καὶ  νὰ  μὴν  κάνουν  κακὸ 

στοὺς συνανθρώπους τους καὶ στὰ ζῶα. 

 – Πῶς ἐπανέρχεται, Γέροντα, ὁ ἄνθρωπος στὴν προπτωτικὴ κατάσταση; 

 – Πρέπει νὰ ἐξαγνισθῆ ἡ καρδιά. Νὰ ἀποκτήση τὴν ψυχικὴ  ἁγνότητα, δηλαδὴ 

εἰλικρίνεια,  τιμιότητα,  ἀνιδιοτέλεια,  ταπείνωση,  καλωσύνη,  ἀνεξικακία,  θυσία. Ἔτσι 

συγγενεύει  ὁ  ἄνθρωπος  μὲ  τὸν  Θεὸ  καὶ  ἀναπαύεται  μέσα  του  ἡ  θεία  Χάρις.  Ὅταν 

κάποιος  ἔχη  τὴν  σωματικὴ  ἁγνότητα,  ἀλλὰ  δὲν  ἔχη  τὴν  ψυχικὴ  ἁγνότητα,  δὲν 

ἀναπαύεται  ὁ Θεὸς σ᾿ αὐτόν,  γιατὶ  ὑπάρχει μέσα  του πονηρία,  ὑπερηφάνεια,  κακία 

κ.λπ. Τότε ἡ ζωή του εἶναι μιὰ κοροϊδία. Ἀπὸ  ᾿δῶ νὰ ξεκινήσετε τὸν ἀγώνα σας: Νὰ 

προσπαθήσετε νὰ ἀποκτήσετε τὴν ψυχικὴ ἁγνότητα. 

 – Γέροντα, μιὰ κακὴ συνήθεια μπορεῖ νὰ κοπῆ ἀμέσως; 

 –  Κατ᾿  ἀρχὰς  πρέπει  νὰ  καταλάβη  ὁ  ἄνθρωπος  ὅτι  αὐτὴ  ἡ  συνήθεια  τὸν 

βλάπτει  καὶ  νὰ  θελήση  νὰ  ἀγωνισθῆ,  γιὰ  νὰ  τὴν  κόψη.  Χρειάζεται  νὰ  ἔχη  κανεὶς 

πολλὴ θέληση, γιὰ νὰ μπορέση νὰ τὴν κόψη ἀμέσως. Ὅπως λ.χ. τὸ σχοινὶ κάνει σιγὰ‐

σιγὰ μιὰ μικρὴ αὐλακιὰ στὸ χεῖλος τοῦ πηγαδιοῦ καὶ δὲν γλιστρᾶ πιά, ἔτσι καὶ κάθε 

συνήθεια  λίγο‐λίγο  χαράζει  μιὰ  αὐλακιὰ  στὴν  καρδιὰ  καὶ  δύσκολα  βγαίνει  ἀπὸ 

αὐτήν. Γι᾿ αὐτὸ πρέπει πολὺ νὰ προσέξη κανείς, νὰ μὴν ἀποκτήση κακὲς συνήθειες, 

γιατὶ  μετὰ  χρειάζεται  πολλὴ  ταπείνωση  καὶ  πολλὴ  θέληση,  γιὰ  νὰ  μπορέση  νὰ  τὶς 

ἀποβάλη. Ἔλεγε ὁ Παπα‐Τύχων: «Καλὴ συνήθεια, παιδί μου, ἀρετή· κακὴ συνήθεια, 

πάθη». 

Πάντως  διαπίστωσα  ὅτι,  ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος,  ἐνῶ  ἀγωνίζεται,  συνεχίζη  νὰ 

σφάλλη καὶ δὲν ἀλλάζη, αἰτία εἶναι ὁ ἐγωισμός, ἡ φιλαυτία καὶ ἡ ἰδιοτέλεια. Λείπει ἡ 

ταπείνωση καὶ ἡ ἀγάπη, καὶ ἔτσι ἐμποδίζεται ἡ θεία ἐπέμβαση. Δὲν βοηθάει ὁ ἴδιος ὁ 

ἄνθρωπος τὸν Θεό, γιὰ νὰ τὸν βοηθήση. Ἂν π.χ. τὸν βοηθήση ὁ Θεὸς νὰ ξεπεράση ἕνα 

                                                 
1 Ψαλμ. 50, 12. 
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πάθος του,  θὰ τὸ πάρη ἐπάνω του, θὰ ὑπερηφανευθῆ, γιατὶ θὰ νομίζη ὅτι μόνος του 

τὸ ξεπέρασε, χωρὶς τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. 

 

Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας 

 

 – Εἶναι πολὺ βαρύ, Γέροντα, νὰ μολύνη κανεὶς τὸ Ἅγιο Βάπτισμα; 

 – Ἀνάλογα πόσο τὸ μολύνει. Ἄλλος τὸ μολύνει πολύ, ἄλλος λίγο, ἄλλος κάνει 

ἕναν λεκέ, ἄλλος δύο... 

 – Καὶ εἶναι τὰ μεγάλα ἁμαρτήματα ποὺ μολύνουν τὸ Βάπτισμα; 

 –  Ἔ,  φυσικά,  τὰ  θανάσιμα  ἁμαρτήματα  τὸ  μολύνουν  καὶ  τότε  ἡ  θεία  Χάρις 

ἀπομακρύνεται  ἀπὸ  τὸν  ἄνθρωπο.  Βέβαια  δὲν  τὸν  ἐγκαταλείπει,  ὅπως  οὔτε  ὁ 

Φύλακας Ἄγγελος δὲν τὸν ἐγκαταλείπει. Θυμᾶστε τί  εἶχε πεῖ ὁ διάβολος στὸν  ἱερέα 

τῶν εἰδώλων γιὰ τὸν μοναχὸ ποὺ ἤθελε νὰ παντρευτῆ τὴν κόρη του; «Μὴ βιάζεσαι· 

αὐτὸς ἐγκατέλειψε τὸν Θεό, ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲν τὸν ἐγκατέλειψε ἀκόμη»2. 

 –  Γέροντα,  μπορεῖ  κανεὶς  νὰ  ζῆ  στὸ  σκοτάδι  τῆς  ἁμαρτίας  καὶ  νὰ  μὴν  τὸ 

αἰσθάνεται; 

 –  Ὄχι,  τὴν  αἴσθηση  ὅλοι  τὴν  ἔχουν,  ἀλλὰ  ὑπάρχει  ἀδιαφορία.  Γιὰ  νὰ  ἔρθη 

κανεὶς στὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ θέλη νὰ βγῆ ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας. Ἂς 

πάρουμε  γιὰ  παράδειγμα  κάποιον  ποὺ  κλείσθηκε  κατὰ  λάθος  σὲ  ἕνα  σκοτεινὸ 

ὑπόγειο. Μόλις  δῆ μιὰ ἀκτίνα  νὰ περνάη ἀπὸ μιὰ  ρωγμή,  κοιτάζει  πῶς  νὰ  βγῆ στὸ 

φῶς. Θὰ ἀνοίξη σιγὰ‐σιγὰ τὴν ρωγμή, γιὰ νὰ βρῆ τὴν πόρτα καὶ νὰ βγῆ ἔξω. Ἔτσι καὶ 

ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος θὰ αἰσθανθῆ τὸ καλὸ ὡς ἀνάγκη καὶ μπῆ μέσα του ἡ 

καλὴ ἀνησυχία, θὰ καταβάλη προσπάθεια νὰ βγῆ ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας. Ἂν 

πῆ: «αὐτὸ ποὺ κάνω εἶναι λανθασμένο, δὲν πηγαίνω καλά», ταπεινώνεται, ἔρχεται ἡ 

Χάρις τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα προχωράει κανονικά. Ἀλλά, ἂν δὲν μπῆ μέσα 

του ἡ καλὴ ἀνησυχία, εἶναι δύσκολο νὰ βοηθηθῆ. Κάποιος λ.χ. βρίσκεται σὲ κλειστὸ 

χῶρο  καὶ  αἰσθάνεται  ἄσχημα.  Τοῦ  λές:  «σήκω,  ἄνοιξε  τὴν  πόρτα  καὶ  βγὲς  ἔξω  νὰ 

πάρης λίγο ὀξυγόνο, γιὰ νὰ συνέλθης», καὶ ἐκεῖνος ἀρχίζει: «Δὲν μπορῶ νὰ βγῶ ἔξω. 

Καὶ γιατί νὰ εἶμαι κλεισμένος μέσα καὶ νὰ μὴν μπορῶ νὰ πάρω ἀναπνοή; Καὶ γιατί νὰ 

μὴν ἔχω ὀξυγόνο; Καὶ γιατί ὁ Θεὸς νὰ μὲ ἔχη ἐδῶ καὶ τοὺς ἄλλους ἔξω;». Ἔ, μπορεῖ 

αὐτὸς νὰ βοηθηθῆ; Ξέρετε πόσοι βασανίζονται, ἐπειδὴ δὲν ἀκοῦν κάποιον ποὺ μπορεῖ 

νὰ τοὺς βοηθήση πνευματικά; 

Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν ἁμαρτία κάνει τὸν ἐπίγειο παράδεισο ἐπίγεια κόλαση. Ἂν ἡ 

ψυχή  του  μολυνθῆ  μὲ  θανάσιμες  ἁμαρτίες,  ζῆ  μιὰ  δαιμονικὴ  κατάσταση·  ἀντιδρᾶ, 

βασανίζεται, δὲν ἔχει εἰρήνη. Ἀντίθετα, ὅποιος εἶναι κοντὰ στὸν Θεό, ἔχει τὸν νοῦ του 

στὰ  θεῖα  νοήματα  καὶ  ἔχει  πάντοτε  καλοὺς  λογισμούς,  εἶναι  εἰρηνικὸς  καὶ  ζῆ  τὸν 

Παράδεισο  στὴν  γῆ.  Αὐτὸς  ὁ  ἄνθρωπος  ἔχει  κάτι  ξεχωριστὸ  ἀπὸ  ἐκεῖνον  ποὺ  εἶναι 

μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ αὐτὸ εἶναι αἰσθητὸ καὶ στοὺς ἄλλους. Νά, αὐτὸ εἶναι ἡ θεία 

Χάρις, ἡ ὁποία προδίδει τὸν ἄνθρωπο, ἀκόμη κι ἂν κρύβεται. 

 

Τὰ ἐκ προθέσεως σφάλματα 

                                                 
2 Βλ. Εὐεργετινός, τόμος Α´, Ὑπόθεσις Α´, σ. 54 κ.ἑ. 
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Νὰ προσέξουμε πολὺ τὰ ἐκ προθέσεως σφάλματα, γιατὶ αὐτὸ ποὺ θὰ ἐξετάση ὁ 

Θεὸς  εἶναι  ἡ  πρόθεσή  μας.  Τὰ  σφάλματα  ποὺ  κάνουμε  ἀπὸ  ἀπροσεξία  εἶναι 

ἐλαφρότερα. Μερικὲς ἁμαρτίες εἶναι ἁμαρτίες, ἀλλὰ ἔχουν καὶ ἐλαφρυντικά. 

Ὕστερα,  ὅταν  σφάλουμε  χωρὶς  νὰ  τὸ  θέλουμε,  ὁ  Θεὸς  οἰκονομάει  ἔτσι  τὰ 

πράγματα, ὥστε νὰ χρησιμοποιηθῆ τὸ σφάλμα μας γιὰ καλό. Δηλαδή, ὄχι ὅτι ἔπρεπε 

νὰ σφάλουμε, γιὰ νὰ γίνη αὐτὸ τὸ καλό, ἀλλὰ ἀφοῦ σφάλαμε χωρὶς νὰ τὸ θέλουμε, ὁ 

Θεὸς ἀξιοποιεῖ τὸ σφάλμα μας καὶ βγαίνει καλό. Ὅταν ὅμως κάνουμε ἕνα σφάλμα ἐν 

γνώσει  μας  καὶ  ἔπειτα  μετανοιώσουμε,  νὰ  εὐχηθοῦμε  νὰ  μὴ  γίνη  κακὸ  ἀπὸ  τὶς 

συνέπειες τοῦ σφάλματός μας. 

 –  Γέροντα,  ἐκεῖνος  ὁ  μοναχὸς  ποὺ  ἀναφέρει  ὁ  Εὐεργετινὸς  ὅτι  δέκα  χρόνια 

ἔπεφτε σὲ κάποια ἁμαρτία κάθε μέρα, ἀλλὰ καὶ κάθε μέρα μετανοοῦσε3, πῶς σώθηκε; 

 –  Ἐκεῖνος  ἦταν  κατὰ  κάποιον  τρόπο  κυριευμένος,  αἰχμαλωτισμένος  ἀπὸ  τὴν 

ἁμαρτία.  Δὲν  εἶχε  κακὴ  διάθεση,  ἀλλὰ  δὲν  εἶχε  βοηθηθῆ,  σπρώχτηκε  στὸ  κακό,  γι᾿ 

αὐτὸ  δικαιοῦτο  τὴν  θεία  βοήθεια.  Πάλευε,  πονοῦσε,  εἶχε  μετάνοια  εἰλικρινῆ,  καὶ  ὁ 

Θεὸς  τελικὰ  τὸν  ἔσωσε.  Βλέπεις,  ἕνας  μπορεῖ  νὰ  ἔχη  καλὴ  διάθεση·  ἂν  ὅμως  δὲν 

βοηθηθῆ ἀπὸ μικρὸς καὶ παρασυρθῆ στὸ κακό, εἶναι δύσκολο μετὰ νὰ σηκωθῆ. Κάνει 

μιὰ  προσπάθεια,  πάλι  πέφτει,  πάλι  σηκώνεται·  παλεύει  δηλαδή. Ὁ Θεὸς  αὐτὸν  τὸν 

ἄνθρωπο  δὲν  θὰ  τὸν  ἀφήση,  γιατὶ  ὁ  καημένος  κάνει  τὴν  μικρή  του  προσπάθεια, 

ζητάει  καὶ  τὴν θεία βοήθεια  καὶ  δὲν ἁμαρτάνει  ἐν ψυχρῷ. Κάποιος  λ.χ.  ξεκινάει  νὰ 

πάη κάπου, χωρὶς νὰ ἔχη σκοπὸ νὰ ἁμαρτήση, ἀλλὰ πηγαίνοντας τοῦ συμβαίνει ἕνας 

πειρασμὸς  καὶ  πέφτει  σὲ  κάποια  ἁμαρτία.  Μετανοεῖ,  κάνει  μιὰ  προσπάθεια,  τοῦ 

στήνουν πάλι μιὰ παγίδα καί,  ἐνῶ δὲν ἔχει διάθεση νὰ κάνη κάτι κακό,  ὁ καημένος 

ξαναπέφτει καὶ πάλι μετανοεῖ. Αὐτὸς  ἔχει  ἐλαφρυντικά,  γιατὶ  δὲν θέλει νὰ κάνη τὸ 

κακό, ἀλλὰ παρασύρεται στὸ κακὸ καὶ ὕστερα μετανοεῖ. Ὅποιος ὅμως λέει: «γιὰ νὰ 

πετύχω ἐκεῖνο, πρέπει νὰ κάνω αὐτὴν τὴν ἀδικία· γιὰ νὰ πετύχω τὸ ἄλλο, πρέπει νὰ 

κάνω  ἐκείνη  τὴν  πονηριὰ»  κ.λπ.,  αὐτὸς  ἁμαρτάνει  ἐσκεμμένως  καὶ  ἐν  γνώσει  του. 

Καταστρώνει δηλαδὴ τὸ ἁμαρτωλό του σχέδιο καὶ βάζει πρόγραμμα μὲ τὸν διάβολο τί 

ἁμαρτία θὰ κάνη. Αὐτὸ εἶναι πολὺ κακό,  ἐπειδὴ εἶναι προμελετημένο. Δὲν εἶναι ὅτι 

πέφτει σὲ πειρασμό, ἀλλὰ ξεκινάει νὰ κάνη κάτι μαζὶ μὲ τὸν πειρασμό. Ἕνας τέτοιος 

ἄνθρωπος δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ βοηθηθῆ, γιατὶ δὲν δικαιοῦται τὴν θεία βοήθεια, καὶ 

τελικὰ πεθαίνει ἀμετανόητος. 

Ἀλλὰ καὶ ὅσοι λένε ὅτι θὰ μετανοιώσουν,  ὅταν γεράσουν, πῶς εἶναι σίγουροι 

ὅτι  θὰ  προλάβουν  νὰ  μετανοιώσουν  καὶ  δὲν  θὰ  πᾶνε  ἀπὸ  αἰφνίδιο  θάνατο;  Ἔλεγε 

κάποιος  ἐργολάβος:  «ὅταν  γεράσω,  θὰ  πάω  στὰ  Ἱεροσόλυμα,  θὰ  βαπτισθῶ  στὸν 

Ἰορδάνη ποταμό,  ὁπότε  θὰ  ἐξαλειφθοῦν  ὅλες  οἱ  ἁμαρτίες  μου»,  καὶ  συνέχιζε  νὰ  ζῆ 

ἁμαρτωλά.  Τελικά,  ὅταν  πλέον  δὲν  εἶχε  ἄλλο  κουράγιο,  ἴσα‐ἴσα  ποὺ  μόλις 

περπατοῦσε, ἀποφάσισε νὰ πάη. Λέει σὲ  ἕναν μάστορά του: «Μάστορα, ἀποφάσισα 

νὰ πάω στὰ Ἱεροσόλυμα, γιὰ νὰ βαπτισθῶ στὸν Ἰορδάνη ποταμό». «Ἄ, ἀφεντικό, τοῦ 

λέει ἐκεῖνος, ἂν εἶσαι καθαρός, θὰ πᾶς· ἂν δὲν εἶσαι καθαρός, στὸν δρόμο θὰ μείνης!». 

Λὲς καὶ προφήτευσε! Μόλις πῆγε στὴν Ἀθήνα νὰ βγάλη τὰ χαρτιά του, πέθανε! Τοῦ 

πῆραν ὅλα τὰ χρήματα οἱ ἄλλοι, τὸν πῆγαν σὲ ἕνα γραφεῖο κηδειῶν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ τὸν 

ἔστειλαν μὲ τὸ φέρετρο πίσω στὸν τόπο του. 

                                                 
3 Βλ. Εὐεργετινός, τόμος Α´, Ὑπόθεσις Α´, σ. 34 κ.ἑ. 
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Νὰ κάνουμε τὸ καλὸ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστὸ 

 

 – Γέροντα, φοβᾶμαι, ὅταν σκέφτωμαι τὰ δύσκολα χρόνια ποὺ περιμένουμε. 

– Τί φοβᾶσαι, μήπως πᾶς στὴν κόλαση καὶ βασανίζεσαι μαζὶ μὲ τὰ ταγκαλάκια; 

Τὸ  νὰ  λές:  «βοήθησέ  με,  Χριστέ  μου,  νὰ  πάω  στὸν  Παράδεισο,  γιὰ  νὰ  μὴ  Σὲ 

στενοχωρήσω,  γιατὶ  εἶναι  βαρὺ  μετὰ  ἀπὸ  ὅσα  ἔκανες  γιὰ  μένα  νὰ  μὲ  νιώθης  στὴν 

κόλαση»,  αὐτὸ  τὸ  καταλαβαίνω.  Ἀλλὰ  νὰ  θέλης  νὰ  πᾶς  στὸν  Παράδεισο,  γιὰ  νὰ 

βολευτῆς,  αὐτὸ  δὲν  ἔχει  φιλότιμο.  Δὲν  τὸ  λέω αὐτό,  γιὰ  νὰ  ἀφήσουμε  ρέμπελη  τὴν 

ζωή μας, νὰ κάνουμε ἀταξίες καὶ νὰ πᾶμε στὴν κόλαση, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς μπαίνει 

μιὰ  προσπάθεια4:  νὰ  κάνω  τὸ  καλό,  γιὰ  νὰ  μὴ  χάσω  τὸν  Παράδεισο.  Ἂν  ἔχουμε 

φιλότιμο,  θὰ  σκεφθοῦμε: «Τόσοι  ἄνθρωποι  θὰ πᾶνε  στὴν  κόλαση,  οἱ  καημένοι,  ποὺ 

καὶ σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωὴ δὲν ἔνιωσαν λίγη ἀληθινὴ χαρά, κι ἐγὼ θὰ σκεφθῶ τὸν ἑαυτό 

μου;».  Εἰλικρινὰ  σᾶς  λέω,  δὲν  μὲ  ἀπασχολεῖ  ποῦ  θὰ  πάω.  Τὸν  ἑαυτό  μου  τὸν  ἔχω 

πετάξει. Ὄχι ὅτι θέλω νὰ εἶμαι μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν μὲ ἀπασχολεῖ 

ἂν πάω στὸν Παράδεισο, ἀλλὰ δὲν  εἶναι σκοπός μου νὰ κάνω τὸ καλό,  γιὰ νὰ πάω 

στὸν Παράδεισο. «Καὶ νὰ μὲ πετάξης, λέω, Χριστέ μου, εὐχαριστημένος θὰ εἶμαι· δὲν 

ἀξίζω γιὰ τὸν Παράδεισο». 

Σήμερα  ἡ  ζωή μας  ἔγινε  ἄχαρη  καὶ  δύσκολη,  γιατὶ  λιγόστεψε  ὁ  ἡρωισμός,  τὸ 

φιλότιμο. Ἀκόμη καὶ πνευματικοὶ ἄνθρωποι σκέφτονται μπακαλίστικα. Φθάνουν νὰ 

ζοῦν μία ζωὴ δῆθεν πνευματική. Κοιτᾶνε νὰ ἀπολαύσουν ὅ,τι θέλουν, μέχρι ἐκεῖ ποὺ 

δὲν  κολάζονται.  Λογαριάζουν:  «Αὐτὸ  κολάζει;  δὲν  κολάζει.  Ἄρα  μπορῶ  νὰ  τὸ 

ἀπολαύσω».  Στὸ  θέμα  τῆς  νηστείας  π.χ.  λένε:  «Αὔριο  εἶναι  Παρασκευή.  Ἔ,  ἀπόψε 

μπορῶ  νὰ  φάω  κρέας  μέχρι  δώδεκα  παρὰ  πέντε  τὴν  νύχτα·  φέρε  λοιπὸν  νὰ  φᾶμε. 

Μετὰ τὶς δώδεκα ὅμως δὲν κάνει· ἀλλάζει ἡ μέρα· εἶναι ἁμαρτία». Δηλαδή, θέλουν καὶ 

τὸν  Παράδεισο  νὰ  μὴ  χάσουν,  ἀλλὰ  καὶ  αὐτὴν  τὴν  ζωὴ  νὰ  τὴν  ἀπολαύσουν.  Ἔτσι 

ἀντιμετωπίζουν  καὶ  τὴν ἁμαρτία  καὶ  τὴν  κόλαση μὲ  τρόπο μπακαλίστικο. Ἂν  ὅμως 

σκέφτονταν  φιλότιμα,  θὰ  ἔλεγαν:  «Ὁ  Χριστὸς  σταυρώθηκε  καὶ  ὑπέφερε  τόσα  γιὰ 

μένα κι  ἐγὼ πῶς νὰ Τὸν πληγώσω μὲ μιὰ ἁμαρτωλὴ πράξη μου; Δὲν θέλω νὰ πάω 

στὴν  κόλαση,  ὄχι  γιὰ  τίποτε  ἄλλο,  ἀλλὰ  γιατὶ  δὲν  θὰ  ἀντέξω  νὰ  στενοχωριέται  ὁ 

Χριστός, ποὺ θὰ εἶμαι στὴν κόλαση». 

Νὰ  μὴν  κάνουμε  τὸ  καλὸ  μὲ  ὑπολογισμό,  γιὰ  νὰ  πάρουμε  μισθό,  ἀλλὰ  νὰ 

ἀγωνιζώμαστε ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστό. Ὅ,τι κάνουμε, νὰ τὸ κάνουμε καθαρό, γιὰ 

τὸν  Χριστό·  νὰ  προσέχουμε  νὰ  μὴν  ἔχη  μέσα  τὸ  ἀνθρώπινο  στοιχεῖο,  φιλαυτία, 

ἰδιοτέλεια κ.λπ. Νὰ ἔχουμε στὸν νοῦ μας ὅτι ὁ Χριστὸς μᾶς βλέπει, μᾶς παρακολουθεῖ, 

καὶ  νὰ προσπαθοῦμε  νὰ μὴν Τὸν στενοχωροῦμε.  Διαφορετικὰ  ξεφτύζει  καὶ  ἡ πίστη 

μας καὶ ἡ ἀγάπη μας. 

Καὶ ἂν ἐξετάσουμε αὐτὰ ποὺ κάνουμε στὴν πνευματικὴ ζωή, ἄσκηση, νηστεία, 

ἀγρυπνία  κ.λπ.,  θὰ  δοῦμε  ὅτι  ὅλα  βοηθοῦν  νὰ  ἔχουμε  καὶ  καλὴ  σωματικὴ  ὑγεία. 

Κοιμᾶται  κανεὶς  σὲ  σκληρὸ  κρεββάτι;  Καὶ  οἱ  γιατροὶ  συνιστοῦν:  «Νὰ  κοιμᾶσαι  σὲ 

σκληρὸ στρῶμα, γιατὶ δὲν ὠφελεῖ νὰ κοιμᾶσαι στὰ μαλακά». Ἢ κάνει μετάνοιες; Οἱ 

                                                 
4 Στὴν ἀσκητικὴ γλῶσσα ἡ λέξη «προσπάθεια» σημαίνει ἐμπαθῆ προσκόλληση σὲ κάτι 

ἢ ἐπιδίωξη γιὰ τὴν ἱκανοποίηση μιᾶς φίλαυτης ἐπιθυμίας. 
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ἄλλοι κάνουν γυμναστική, γιὰ νὰ δυναμώσουν οἱ μύες. Κοιμᾶται λίγο; Ὁ πολὺς ὕπνος 

ἀποχαυνώνει  τὸν  ἄνθρωπο.  «Αὐτὸς  εἶναι  κοιμισμένος,  ὁ  ἄλλος  εἶναι  ξύπνιος»,  δὲν 

λένε;  Δηλαδὴ  τὰ πνευματικὰ ποὺ κάνει  τὸν  βοηθοῦν καὶ  στὴν σωματική  του  ὑγεία. 

Ὕστερα ἡ  ἐγκράτεια βοηθάει πολὺ τὸν ἄνθρωπο.  Βλέπεις,  καὶ ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ 

ἔρευνες  κ.λπ.  κοιτάζουν  νὰ  ζοῦν  ἁγνὴ  ζωή,  νὰ  μὴν  εἶναι  ζαλισμένοι,  γιὰ  νὰ  ἔχουν 

διαύγεια. Ἐμεῖς βέβαια δὲν ἐγκρατευόμαστε γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ αὐτὰ 

τὰ  πνευματικὰ  ποὺ  κάνουμε  βγαίνει  καὶ  αὐτὸ  τὸ  ὁποῖο  ἐπιδιώκουν  οἱ  κοσμικοί. 

Κάνουμε  τὸ  πνευματικὸ  καὶ  μέσα  ἀπὸ  τὸ  πνευματικὸ  βγαίνει  καὶ  ἡ  ὑγεία  τοῦ 

σώματος. 

 

Οἱ πειρασμοὶ στὴν ζωή μας 

 

Ὁ  Θεὸς  ἐπιτρέπει  τοὺς  πειρασμοὺς  ἀνάλογα  μὲ  τὴν  πνευματική  μας 

κατάσταση. Ἄλλοτε ἐπιτρέπει νὰ κάνουμε ἕνα σφάλμα, λ.χ. μιὰ μικρὴ ἀπροσεξία, γιὰ 

νὰ εἴμαστε ἄλλη φορὰ προσεκτικοὶ καὶ νὰ ἀποφύγουμε ἢ μᾶλλον νὰ προλάβουμε ἕνα 

μεγαλύτερο κακὸ ποὺ θὰ μᾶς ἔκανε τὸ ταγκαλάκι. Ἄλλοτε ἀφήνει τὸν διάβολο νὰ μᾶς 

πειράζη,  γιὰ νὰ μᾶς  δοκιμάση. Δίνουμε  δηλαδὴ  ἐξετάσεις  καὶ ἀντὶ  κακὸ ὁ  διάβολος 

μᾶς  κάνει  καλό.  Θυμηθῆτε  τὸν  Γερο‐Φιλάρετο  ποὺ  ἔλεγε:  «Τέκνον,  ἐγκατάλειψις 

Θεοῦ, οὐδένα πειρασμὸν σήμερα»5. Ἤθελε νὰ παλεύη κάθε μέρα μὲ τοὺς πειρασμούς, 

γιὰ νὰ στεφανώνεται ἀπὸ τὸν Χριστό. 

Ἕνας δυνατός, ὅπως ὁ Γερο‐Φιλάρετος, δὲν ἀποφεύγει τοὺς πειρασμούς, ἀλλὰ 

λέει  στὸν  Χριστό:  «Στεῖλε  μου,  Χριστέ  μου,  πειρασμοὺς  καὶ  δῶσε  μου  κουράγιο  νὰ 

παλέψω». Ἕνας ἀδύνατος ὅμως θὰ πῆ: «Μὴν ἐπιτρέπης, Χριστέ μου,  νὰ πειρασθῶ». 

«Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν...»6. Ἐμεῖς ὅμως πολλὲς φορές, ὅταν ἔχουμε ἕναν 

πειρασμό, λέμε: «ἔ, μὰ εἶμαι ἄνθρωπος κι ἐγώ· δὲν ἀντέχω ἄλλο!», ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ 

ποῦμε:  «Δὲν  εἶμαι  ἄνθρωπος·  εἶμαι  παλιάνθρωπος.  Θεέ  μου,  βοήθησέ  με  νὰ  γίνω 

ἄνθρωπος». Δὲν λέω νὰ ἐπιδιώκουμε ἐμεῖς τοὺς πειρασμούς, ἀλλά, ὅταν ἔρχωνται, νὰ 

τοὺς ἀντιμετωπίζουμε μὲ καρτερία καὶ προσευχή. 

Σὲ  κάθε  πνευματικὴ  χειμωνιὰ  νὰ  περιμένουμε  μὲ  ὑπομονὴ  καὶ  ἐλπίδα  τὴν 

πνευματικὴ  ἄνοιξη.  Οἱ  μεγαλύτεροι  πειρασμοὶ  εἶναι  συνήθως  στιγμιαῖοι  καί,  ἐὰν 

ἐκείνη τὴν στιγμὴ τοὺς ξεφύγουμε, περνάει καὶ φεύγει ἡ φάλαγγα τῶν δαιμόνων καὶ 

γλυτώνουμε. Ὅταν ἑνωθῆ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν Θεό, δὲν ἔχει πιὰ πειρασμούς. Μπορεῖ ὁ  

διάβολος νὰ κάνη κακὸ στὸν Ἄγγελο; Ὄχι, καίγεται. 

Ἡ πνευματικὴ  ζωὴ  εἶναι πολὺ ἁπλὴ καὶ  εὔκολη·  ἐμεῖς  τὴν κάνουμε  δύσκολη, 

γιατὶ  δὲν  ἀγωνιζόμαστε  σωστά.  Μὲ  λίγη  προσπάθεια  καὶ  πολλὴ  ταπείνωση  καὶ 

ἐμπιστοσύνη  στὸν  Θεό,  μπορεῖ  κανεὶς  νὰ  προχωρήση  πολύ.  Γιατί,  ὅπου  ὑπάρχει 

ταπείνωση, δὲν ἔχει θέση ὁ διάβολος· καί, ὅπου δὲν ὑπάρχει διάβολος, ἑπόμενο εἶναι 

νὰ μὴν ὑπάρχουν καὶ πειρασμοί. 

 –  Γέροντα,  ἡ  πτώση  σὲ  μιὰ  ἁμαρτία  μπορεῖ  νὰ  γίνη  κατὰ  παραχώρηση  τοῦ 

Θεοῦ; 

                                                 
5 Βλ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ Ἁγιορείτικα, σ. 63. 
6 Ματθ. 6, 13. 
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 – Ὄχι,  εἶναι  βαρὺ  νὰ ποῦμε  ὅτι  παραχωρεῖ  ὁ Θεὸς  νὰ ἁμαρτήσουμε. Ὁ Θεὸς 

ποτὲ  δὲν  παραχωρεῖ  νὰ  ἁμαρτήσουμε.  Ἐμεῖς  κάνουμε  παραχωρήσεις  καὶ  ἔρχεται  ὁ 

διάβολος καὶ μᾶς πειράζει. Ὅταν λ.χ. ὑπερηφανεύωμαι, διώχνω τὴν θεία Χάρη, φεύγει 

ὁ  Φύλακας  Ἄγγελός  μου,  ἔρχεται  ὁ  ἄλλος  ...ἄγγελος,  ὁ  διάβολος,  καὶ  σπάζω  τὰ 

μοῦτρα μου. Αὐτὴ εἶναι δική μου παραχώρηση, καὶ ὄχι τοῦ Θεοῦ. 

 –  Εἶναι  σωστό,  Γέροντα,  ὅταν  ἔχουμε  μιὰ  πτώση  νὰ  λέμε:  «Ὁ  πειρασμὸς  μὲ 

ἔρριξε»; 

 –  Πολλὲς  φορὲς  ἀκούω  κι  ἐγὼ  μερικοὺς  ἀνθρώπους  νὰ  λένε  ὅτι  φταίει  ὁ 

πειρασμός, ὅταν ταλαιπωροῦνται, ἐνῶ φταῖνε οἱ ἴδιοι ποὺ δὲν ἀντιμετωπίζουν σωστὰ 

τὰ πράγματα. Ἔπειτα ὁ πειρασμός, πειρασμὸς εἶναι. Μπορεῖ νὰ μᾶς ἐμποδίση ἀπὸ τὸ 

κακό; Τὴν δουλειά του κάνει. Νὰ μὴν τὰ φορτώνουμε καὶ ὅλα στὸν πειρασμό. Ἕνας 

ὑποτακτικός, ποὺ ζοῦσε σὲ μιὰ Καλύβη μὲ τὸν Γέροντά του, μιὰ φορὰ ποὺ ἔμεινε γιὰ 

λίγο μόνος  του, πῆρε  ἕνα αὐγό,  τὸ  ἔβαλε πάνω σὲ  ἕνα κλειδὶ –  ἦταν ἀπὸ  ἐκεῖνα  τὰ 

μεγάλα, τὰ παλιὰ κλειδιὰ – καὶ ἄναψε ἀπὸ κάτω ἕνα κερί, γιὰ νὰ τὸ ψήση! Μπαίνει 

ξαφνικὰ  ὁ  Γέροντας  καὶ  τὸν  βλέπει.  «Τί  κάνεις  ἐκεῖ;»,  τοῦ  λέει.  «Νά,  Γέροντα,  ὁ 

πειρασμὸς μὲ  ἔβαλε  νὰ ψήσω  ἐδῶ  ἕνα αὐγό»,  τοῦ  λέει  ὁ  ὑποτακτικός  του.  Καὶ  τότε 

ἀκούσθηκε  μιὰ  ἄγρια  φωνή:  «Αὐτὴν  τὴν  τέχνη  ἐγὼ  δὲν  τὴν  ἤξερα·  ἀπὸ  αὐτὸν  τὴν 

ἔμαθα»! Ὁ διάβολος μερικὲς φορὲς κοιμᾶται, καὶ ἐμεῖς τὸν προκαλοῦμε. 

 

Οἱ ἁμαρτωλοὶ ἔχουν πολὺ ὑλικὸ γιὰ ταπείνωση 

 

Ὅσοι  ἔζησαν  ἁμαρτωλὴ  ζωὴ  καὶ  ὕστερα  μετανόησαν  καὶ  ἄρχισαν  νὰ  ζοῦν 

πνευματικά,  πρέπει  νὰ  δέχωνται  στὴν  συνέχεια  μὲ  χαρὰ  τὶς  ταπεινώσεις  καὶ  τὶς 

θλίψεις  ποὺ  τοὺς  συμβαίνουν,  γιατὶ  ἔτσι  ἐξοφλοῦν.  Βλέπουμε  τὴν Ὁσία Μαρία  τὴν 

Αἰγυπτία,  ποὺ  ἔζησε ἁμαρτωλὴ  ζωή,  ὅταν μετάνοιωσε καὶ ἄλλαξε  ζωή,  οἱ  κοσμικὲς 

ἐπιθυμίες τὴν βασάνιζαν. Ἔκανε ὅμως μεγάλη πάλη, γιὰ νὰ τὶς διώχνη. Τῆς ἔλεγε ὁ 

διάβολος: «Τί θὰ χάσης, ἂν δῆς λιγάκι τὴν Ἀλεξάνδρεια; Δὲν σοῦ λέω νὰ διασκεδάσης, 

μόνο  νὰ  τὴν  δῆς λίγο ἀπὸ μακριά»,  καὶ  ἐκείνη  οὔτε  γύριζε  νὰ κοιτάξη.  Τί  μετάνοια 

εἶχε!  Ἄλλες  Ὅσιες,  ποὺ  δὲν  εἶχαν  ζήσει  κοσμικὴ  ζωή,  δὲν  εἶχαν  πόλεμο.  Ἡ  Ὁσία 

Μαρία,  ποὺ  εἶχε  ζήσει  κοσμικὴ  ζωή,  εἶχε  καὶ  πόλεμο.  Ἡ  ταλαιπωρία  αὐτὴ  εἶναι  ἡ 

καυτηρίαση τῶν πληγῶν τῆς ἁμαρτίας. Καὶ ἔτσι φθάνουν στὸ τέλος καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ 

δὲ στὴν ἴδια κατάσταση. 

 – Σ᾿ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, Γέροντα, δὲν ὑπάρχει καθόλου θεία παρηγοριά; 

 – Πῶς! πολλή, πολλή! Ἡ Ὁσία Μαρία εἶχε φθάσει σὲ τέτοια μέτρα πνευματικά, 

ποὺ βρισκόταν ἕναν πῆχυ πάνω ἀπὸ τὴν γῆ, ὅταν προσευχόταν. 

Οἱ πολὺ ἁμαρτωλοί, ἂν γνωρίσουν τὸν ἑαυτό τους, ἔχουν φυσιολογικὰ καὶ πολὺ 

ὑλικὸ γιὰ ταπείνωση. Ἡ κάθε πτώση εἶναι φυσικὰ πτώση, ἀλλὰ εἶναι καὶ ὑλικὸ γιὰ 

ταπείνωση καὶ προσευχή. Οἱ ἁμαρτίες, ἂν ἀξιοποιηθοῦν γιὰ ταπείνωση, εἶναι σὰν τὴν 

κοπριὰ  ποὺ  ρίχνουμε  στὰ  φυτά.  Γιατί  νὰ  μὴ  χρησιμοποιήση  λοιπὸν  κανεὶς  αὐτὸ  τὸ 

ὑλικό,  γιὰ  νὰ  λιπάνη  τὸ  χωράφι  τῆς  ψυχῆς  του,  γιὰ  νὰ  γίνη  γόνιμο  καὶ  νὰ 

καρποφορήση;  Ἕνας  δηλαδὴ  ποὺ  ἔχει  κάνει  μεγάλες  ἁμαρτίες,  ἂν  αἰσθανθῆ  πόσο 

ἔφταιξε  καὶ  πῆ:  «δὲν  πρέπει  νὰ  σηκώνω  κεφάλι,  νὰ  βλέπω  ἄνθρωπο»,  ἐπειδὴ 

ταπεινώνεται πολύ, δέχεται πολλὴ Χάρη, προχωρεῖ σταθερὰ καὶ μπορεῖ νὰ φθάση σὲ 

μεγάλα μέτρα. Ἐνῶ  ἕνας ποὺ  δὲν  ἔχει  κάνει μεγάλες ἁμαρτίες,  ἂν  δὲν  τοποθετηθῆ 
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σωστά, ὥστε νὰ πῆ: «μὲ φύλαξε ὁ Θεὸς ἀπὸ τόσες κακοτοπιές· εἶμαι πολὺ ἀχάριστος, 

εἶμαι πιὸ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τὸν πιὸ ἁμαρτωλό», ὑστερεῖ πνευματικὰ ἀπὸ τὸν ἄλλον. 

Θυμηθῆτε π.χ. τὸν Φαρισαῖο καὶ τὸν Τελώνη7. Ὁ Φαρισαῖος εἶχε ἔργα, ἀλλὰ εἶχε 

καὶ  ὑπερηφάνεια.  Ὁ  Τελώνης  εἶχε  ἁμαρτίες,  ἀλλὰ  εἶχε  ἀναγνώριση,  συντριβή, 

ταπείνωση  –  τὸ  κυριώτερο  ποὺ  ζητάει  ἀπὸ  τὸν  ἄνθρωπο  ὁ  Χριστός  –,  γι᾿  αὐτὸ  μὲ 

εὔκολο τρόπο σώθηκε. Εἴδατε πῶς τὸν ἔχουν τὸν Φαρισαῖο σὲ μιὰ εἰκόνα! Δείχνει μὲ 

τὸ  δάχτυλό  του  τὸν  Τελώνη:  «Δὲν  εἶμαι  σὰν  κι  αὐτόν!»...  Ὁ  καημένος  ὁ  Τελώνης 

κρυβόταν πίσω ἀπὸ  τὴν  κολόνα·  δὲν  εἶχε  μοῦτρα  νὰ  δῆ  γύρω  του.  Καὶ  ὁ Φαρισαῖος 

ἔδειξε στὸν Χριστὸ ποῦ βρισκόταν ὁ Τελώνης!  Τὸ προσέξατε; Λὲς  καὶ  ὁ Χριστὸς  δὲν 

ἤξερε  ποῦ  ἦταν  ὁ  Τελώνης!  Ὁ  Φαρισαῖος,  ἐνῶ  ἔκανε  ὅλα  τὰ  τυπικά,  ὅλα  πῆγαν 

χαμένα.  Τί  κάνει  ἡ  ὑπερηφάνεια!  Ὅταν  ἕνας  ἄνθρωπος  ἔχη  ἁμαρτίες  καὶ  δὲν  ἔχη 

ταπείνωση,  τότε  ἔχει  τὶς ἁμαρτίες  τοῦ Τελώνη καὶ  τὴν ὑπερηφάνεια  τοῦ Φαρισαίου. 

Διπλά... χαρίσματα! «Ἒμ ψωριάρης, ἒμ κασσιδιάρης», ὅπως λένε στὴν Ἤπειρο. 

 

Ὅσο μπορεῖτε, προσπαθῆστε νὰ ἀποβάλετε τὶς πνευματικὲς τοξίνες, τὰ πάθη, 

γιὰ νὰ ἀποκτήσετε τὴν πνευματική σας ὑγεία. 

 
7 Βλ. Λουκ. 18, 9‐14. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Ἡ ἐπιμέλεια τῆς συνειδήσεως 

 

Νὰ μελετοῦμε τὴν συνείδησή μας 

 

Ο  Καλὸς  Θεὸς  ἔδωσε  στοὺς  Πρωτοπλάστους  τὴν  συνείδηση,  τὸν  πρῶτο  θεῖο 

νόμο. Τὴν χάραξε βαθιὰ στὶς καρδιές τους καὶ ἀπὸ τότε ὁ κάθε ἄνθρωπος τὴν παίρνει 

κληρονομιὰ ἀπὸ τοὺς γονεῖς του καί, ὅταν δὲν ἐνεργῆ σωστά, αὐτὴ δουλεύει μέσα του, 

τὸν ἐλέγχει καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν μετάνοια. Πρέπει ὅμως ὁ ἄνθρωπος νὰ κάνη σωστὴ 

πνευματικὴ  ἐργασία  καὶ  νὰ  μελετάη  τὴν  συνείδησή  του,  γιὰ  νὰ  μπορῆ  νὰ  ἀκούη 

πάντοτε τὴν φωνή της. Ἐὰν δὲν τὴν μελετάη, δὲν θὰ ὠφεληθῆ οὔτε ἀπὸ πνευματικὲς 

μελέτες οὔτε ἀπὸ συμβουλὲς ἁγίων Γερόντων, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ δὲν 

θὰ μπορέση νὰ τηρήση. 

 – Μπορεῖ, Γέροντα, ὁ ἄνθρωπος νὰ μὴν πιάνη καθόλου τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ 

μὴ βλέπη ὅτι βαδίζει λανθασμένα; 

 – Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  παρακολουθῆ  τὸν  ἑαυτό  του  καὶ  δὲν  ξεσκονίζη  τὴν 

συνείδησή  του,  ἡ  συνείδησή  του  πιάνει  σιγὰ‐σιγὰ  πουρὶ  καὶ  γίνεται  ἀναίσθητος. 

Ἁμαρτάνει καὶ εἶναι σὰν νὰ μὴ συμβαίνη τίποτε. 

 – Γέροντα, νὰ μᾶς λέγατε κάτι γιὰ τὴν ἐπιμέλεια τῆς συνειδήσεως. 

 – Ὁ ἄνθρωπος,  γιὰ νὰ  εἶναι σίγουρος  ὅτι αὐτὸ ποὺ κάνει  εἶναι αὐτὸ ποὺ  τοῦ 

λέει ἡ συνείδησή του, πρέπει νὰ παρακολουθῆ τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ τὸν ἐκθέτη στὸν 

πνευματικό του.  Γιατὶ μπορεῖ νὰ ἔχη καταπατήσει  τὴν συνείδησή του καὶ νὰ νομίζη 

ὅτι πάει καλά. Ἢ νὰ ἔχη φτιάξει λανθασμένη συνείδηση καί, ἐνῶ ἔχει κάνει ἔγκλημα, 

νὰ  νομίζη  ὅτι  ἔκανε  εὐεργεσία.  Ἤ,  ἀκόμη,  νὰ  ἔχη  κάνει  τὴν  συνείδησή  του 

ὑπερευαίσθητη καὶ νὰ πάθη ζημιά. 

 – Γέροντα, κατακρίνω ἐσωτερικά, χωρὶς νὰ ὑπάρχη ὁ ἀνάλογος ἔλεγχος. 

Μήπως ἔχω ἀναισθητοποιηθῆ καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν ἐλέγχομαι; 

 –  Θέλει  πολλὴ  προσοχή.  Βλέπεις,  ὅταν  κάνη  κανεὶς  μιὰ  ἁμαρτία  γιὰ  πρώτη 

φορά,  νιώθει κάποιον ἔλεγχο,  στενοχωριέται. Ἂν τὴν ἐπαναλάβη γιὰ δεύτερη φορά, 

νιώθει λιγώτερο ἔλεγχο καί, ἂν δὲν προσέξη καὶ συνεχίση νὰ ἁμαρτάνη, πωρώνεται ἡ 

συνείδησή του. Μερικοί, ὅταν λ.χ. τοὺς κάνης παρατήρηση γιὰ κάποιο σφάλμα τους, 

ἀλλάζουν θέμα, γιὰ νὰ μὴν τοὺς πειράζη ἡ συνείδηση καὶ στενοχωριοῦνται, σὰν τοὺς 

Ἰνδοὺς ποὺ κάνουν νιρβάνα1. Ἕνας νεαρός, ἐκεῖ στὰ Ἱμαλάια, σκότωσε πέντε Ἰταλοὺς 

ὀρειβάτες καί, ἀφοῦ τοὺς ἔθαψε, ἄρχισε νὰ κάνη αὐτοσυγκέντρωση. Κάθησε κάτω καὶ 

ἔλεγε δύο ὧρες «ξύλο‐ξύλο...», γιὰ νὰ βγῆ στὸ κενό, νὰ ξεχάση καὶ νὰ μὴν τὸν πειράζη 

ὁ λογισμός. Ἂς ποῦμε ὅτι μαλώνω τώρα μιὰ ἀδελφή, γιατὶ ἔκανε μιὰ ἀταξία. Ἂν αὐτὴ 

ἡ  ἀδελφὴ  δὲν  κάνη  σωστὴ  πνευματικὴ  ἐργασία  καὶ  δὲν  κοιτάη  πῶς  νὰ  διορθωθῆ, 

μπορεῖ ἐκείνη τὴν ὥρα νὰ μοῦ πῆ: «σήμερα θὰ σημάνουμε γιὰ ἑσπερινὸ νωρίτερα...», 

γιὰ  νὰ  ἀλλάξη  θέμα.  Μετὰ  ὁ  διάβολος  θὰ  τὴν  μπερδέψη  καὶ  θὰ  τῆς  πῆ:  «Μὴν 

ἀνησυχῆς· αὐτὸ τὸ ἔκανες, γιὰ νὰ μὴ στενοχωριέται ὁ Γέροντας». Τῆς τὸ δικαιολογεῖ 

καὶ ὁ διάβολος! Δὲν λέει: «τὸ ἔκανα, γιὰ νὰ καταπατήσω τὴν συνείδησή μου», ἀλλὰ 

                                                 
1 Ὁ Γέροντας ἐννοεῖ τὶς τεχνικὲς τῆς γιόγκα καὶ τοῦ διαλογισμοῦ ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ 

ὀπαδοὶ τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν, προκειμένου νὰ φθάσουν στὴν κατ᾿ αὐτοὺς λύτρωση, ποὺ 

τὴν ὀνομάζουν «νιρβάνα». 
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λέει: «τὸ ἔκανα, γιὰ νὰ μὴ στενοχωρηθῆ ὁ Γέροντας»! Εἴδατε τί κάνει τὸ ταγκαλάκι; 

Λεπτὴ  ἐργασία!  Γυρίζει  τὸ  κουμπὶ σὲ ἄλλη συχνότητα,  γιὰ νὰ μὴ  δοῦμε  τὸ σφάλμα 

μας. 

 – Μπορεῖ, Γέροντα, κανεὶς νὰ πιάνη λεπτομέρειες καὶ τὰ χονδρὰ σφάλματα νὰ 

μὴν τὰ πιάνη; 

 – Πῶς δὲν μπορεῖ! Μιὰ φορὰ ἕνας γνωστός μου πνευματικὸς μοῦ διηγήθηκε τὸ 

ἑξῆς  περιστατικό:  Μιὰ  γυναίκα,  ὅταν  πῆγε  νὰ  ἐξομολογηθῆ,  ἔκλαιγε  συνέχεια  καὶ 

ἔλεγε: «Δὲν ἤθελα νὰ  τὴν σκοτώσω». «Κοίταξε,  τῆς  εἶπε  ὁ πνευματικός,  ἂν  ὑπάρχη 

μετάνοια, ὁ Θεὸς συγχωρεῖ· συγχώρεσε τὸν Δαβίδ2». «Ναί, ἀλλὰ δὲν τὸ ἤθελα», ἔλεγε 

ἐκείνη. «Καλά, πῶς ἔγινε καὶ τὴν σκότωσες;», τὴν ρώτησε ὁ πνευματικός. «Νά, καθὼς 

ξεσκόνιζα, τὴν χτύπησα μὲ τὴν πετσέτα καὶ τὴν σκότωσα τὴν μύγα. Δὲν τὸ ἤθελα»! 

Ἐν  τῷ μεταξὺ αὐτὴ κορόιδευε  τὸν ἄνδρα  της,  εἶχε  ἐγκαταλείψει  τὰ παιδιά  της,  εἶχε 

διαλύσει  τὸ  σπίτι  της  καὶ  γύριζε  στοὺς  δρόμους,  καὶ  αὐτὰ  τὰ  ἀνέφερε  σὰν  νὰ  μὴ 

συνέβαινε τίποτε. «Γι᾿ αὐτὰ χρειάζεται κανόνας», τῆς λέει ὁ πνευματικός. «Καὶ γιατί 

χρειάζεται γι᾿ αὐτὰ κανόνας;», λέει στὸν πνευματικό. Ἔμ, πῶς νὰ βοηθηθῆ αὐτή; 

 

Καπακωμένη συνείδηση 

  

– Γέροντα, ὅταν μοῦ λένε: «αὐτὴ ἡ ἐπιθυμία εἶναι στὸ ὑποσυνείδητο, ἀλλὰ δὲν 

τὸ καταλαβαίνεις», πῶς θὰ τὸ καταλάβω; 

 – Ἂν προσέξης, θὰ δῆς πώς, ἐνῶ λὲς ὅτι δὲν ἔχεις τίποτε, δὲν νιώθεις καὶ καλά. 

Γι᾿  αὐτὸ  χρειάζονται  ἐξετάσεις.  Ὅταν  ἕνας  δὲν  νιώθη  καλά,  ἔχη  μιὰ  σωματικὴ 

κατάπτωση κ.λπ., τοῦ κάνουν ἐξετάσεις μικροβιολογικές, ἀξονικὴ τομογραφία, γιὰ νὰ 

βροῦν  ἀπὸ  ποῦ  προέρχεται  αὐτὸ  ποὺ  αἰσθάνεται.  Ἂν  βλέπης  ὅτι  δὲν  ἔχεις  γαλήνη 

ἀλλὰ στενοχώρια, νὰ ξέρης ὅτι ὑπάρχει μέσα σου κάτι ἀτακτοποίητο καὶ πρέπει νὰ τὸ 

βρῆς, γιὰ νὰ τὸ διορθώσης. Κάνεις, ἂς ὑποθέσουμε, ἕνα σφάλμα· στενοχωριέσαι, ἀλλὰ 

δὲν τὸ ἐξομολογεῖσαι. Σοῦ συμβαίνει μετὰ ἕνα εὐχάριστο γεγονὸς καὶ νιώθεις χαρά. 

Αὐτὴ ἡ χαρὰ σκεπάζει τὴν στενοχώρια γιὰ τὸ σφάλμα σου καὶ σιγὰ‐σιγὰ τὸ ξεχνᾶς· 

δὲν τὸ βλέπεις, ἐπειδὴ καπακώθηκε ἀπὸ τὴν χαρά. 

Οἱ  χαρὲς  σκεπάζουν  τὸ  σφάλμα,  τὸ  πᾶνε  πιὸ  κάτω,  πιὸ  βαθιά,  ἀλλὰ  ἐκεῖνο 

ἐσωτερικὰ  δουλεύει.  Ἔτσι  ὁ  ἄνθρωπος  ἀρχίζει  νὰ  σκληραίνη,  γιατὶ  καταπατᾶ  τὴν 

συνείδησή του καὶ ἡ καρδιά του πιάνει σιγὰ‐σιγὰ γλίτσα. Ὕστερα τὸ ταγκαλάκι ὅλα 

τοῦ τὰ δικαιολογεῖ: «αὐτὸ δὲν εἶναι τίποτε, ἐκεῖνο εἶναι φυσιολογικό», ἀνάπαυση ὅμως 

δὲν  ἔχει,  γιατὶ  ἡ  στενοχώρια  δουλεύει  ἀπὸ  κάτω.  Νιώθει  μιὰ  ἀνησυχία,  δὲν  ἔχει 

ἐσωτερικὴ  γαλήνη.  Ζῆ  μὲ  ἕνα  συνεχὲς  ἄγχος.  Εἶναι  βασανισμένος.  Δὲν  βρίσκει  τί 

φταίει,  γιατὶ  τὰ  σφάλματά  του  εἶναι  καπακωμένα.  Δὲν  καταλαβαίνει  ὅτι  ὑποφέρει, 

ἐπειδὴ ἁμάρτησε. 

 – Γέροντα, μπορεῖ νὰ βοηθηθῆ ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος, ἂν τοῦ πῆς ποιά εἶναι ἡ 

αἰτία τῆς ταλαιπωρίας του; 

 – Κοίταξε, θέλει προσοχή, γιατί, ὅταν τοῦ βάλης τὰ πράγματα στὴν θέση τους, 

ξυπνάει ἡ συνείδηση καὶ ἀρχίζει ὁ ἔλεγχος. Καὶ ἂν δὲν ταπεινωθῆ, μπορεῖ νὰ φθάση 

στὴν ἀπελπισία, ἐπειδὴ δὲν ἀντέχει τὴν ἀλήθεια. Ἂν ὅμως ταπεινωθῆ, θὰ βοηθηθῆ. 

                                                 
2 Βλ. Β´ Βασ. 12, 13. 
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 – Γέροντα, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ γεννιοῦνται μὲ πωρωμένη συνείδηση; 

 – Ὄχι, δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ γεννήθηκαν μὲ πωρωμένη συνείδηση. Δὲν 

ἔκανε  ὁ Θεὸς  τέτοια  συνείδηση. Ὅταν  ὅμως  καπακώνη  κανεὶς  τὰ  σφάλματά  του,  ἡ 

συνείδησή του σιγὰ‐σιγὰ πιάνει πουρὶ καὶ δὲν τὸν ἐλέγχει. 

 – Γίνεται, Γέροντα, αὐτόνομος, κάνει δικούς του νόμους. 

 – Ναί, εἶναι φοβερό. 

 – Εἶναι πλάνη; 

 – Ἔμ, πλάνη εἶναι. 

 

Ἡ λανθασμένη συνείδηση  

 

 –  Γέροντα,  συχνὰ  λέτε  ὅτι  ὁ  ἄνθρωπος  πρέπει  νὰ  προσέξη  νὰ  μὴ  φτιάξη 

λανθασμένη συνείδηση. Πῶς δημιουργεῖται ἡ λανθασμένη συνείδηση; 

 – Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀναπαύη τὸν λογισμό του, καταπατᾶ τὴν συνείδησή του. 

Καὶ  ὅταν  ἀναπαύη  τὸν  λογισμό  του  γιὰ  πολὺ  καιρό,  κάνει  μιὰ  ἄλλη,  δική  του, 

συνείδηση,  μιὰ  συνείδηση  στὰ  μέτρα  του,  δηλαδὴ  μιὰ  λανθασμένη  συνείδηση.  Τότε 

ὅμως δὲν ἔχει ἀνάπαυση μέσα του, γιατὶ ἀνάπαυση ἐσωτερικὴ δὲν μπορεῖ νὰ φέρη ἡ 

λανθασμένη  συνείδηση.  Βλέπεις,  ἀκόμη  καὶ  ὅταν  κάποιος  κάνη  ἕνα  σφάλμα  καὶ  ὁ 

ἄλλος τοῦ λέη: «δὲν ἔφταιγες, τί στενοχωριέσαι;» ἢ κάνη ὅτι δὲν κατάλαβε τὸ σφάλμα 

του, πάλι ἀνάπαυση δὲν βρίσκει. Εἶναι μερικοὶ ποὺ πᾶνε μὲ τοὺς γκουροῦδες κ.λπ. καί, 

ὅταν  καταλάβουν  ὅτι  δὲν  πᾶνε  καλά,  ἔρχονται  νὰ  μὲ  ρωτήσουν.  Καὶ  ἐνῶ  τοὺς  λέω 

κάτι, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσω, πάλι ἐπιμένουν: «Ὄχι, αὐτὸ ποὺ πιστεύουμε εἶναι σωστό». 

«Καλά, ἀφοῦ εἶναι σωστὸ καὶ εἶσαι ἀναπαυμένος ἀπὸ αὐτὸ τὸ σωστό, γιατί ἔρχεσαι νὰ 

μὲ ρωτήσης;». Ἐνῶ δὲν ἀναπαύονται στὸ στραβό,  ἐπιμένουν, προσπαθοῦν ἀπὸ ἐδῶ–

ἀπὸ ἐκεῖ νὰ ψευτοαναπαυθοῦν, ἀνάπαυση ὅμως ἀληθινὴ δὲν βρίσκουν. 

 – Μπορεῖ, Γέροντα, κανεὶς νὰ ζήση μὲ λανθασμένη συνείδηση σὲ ὅλη του τὴν 

ζωή; 

 – Ἅμα πιστεύη στὸν λογισμό του, μπορεῖ. 

 – Πῶς θὰ τὴν διορθώση; 

 –  Ἂν  σκέφτεται  ταπεινά,  ἂν  δὲν  ἔχη  ἐμπιστοσύνη  στὸν  λογισμό  του  καὶ  τὸν 

συζητάη μὲ τὸν πνευματικό. 

 –  Μπορεῖ,  Γέροντα,  ὁ  ἄνθρωπος,  ὅταν  ἔχη  μιὰ  εὐαισθησία,  νὰ  δημιουργήση 

λανθασμένη συνείδηση; 

 – Γιὰ νὰ δημιουργήση λανθασμένη συνείδηση, δὲν θὰ εἶναι καλὴ ἡ εὐαισθησία 

του. Τὸ ἕνα λανθασμένο θὰ δημιουργήση καὶ ἄλλο λανθασμένο. Μερικοί,  ἐνῶ λένε: 

«ἐγὼ  εἶμαι  εὐαίσθητος»,  στοὺς  ἄλλους  φέρονται  βάρβαρα  καὶ  τοὺς  κατσαδιάζουν 

χωρὶς λόγο. 

 – Γέροντα, ἡ συνείδηση αὐτῶν ποὺ δικαιολογοῦνται ἔχει πιάσει πουρί; 

 –  Αὐτὸς  ποὺ  δικαιολογεῖται  ἔχει  καὶ  λίγο  ἔλεγχο  μέσα  του·  δὲν  εἶναι 

ἀναίσθητος.  Καὶ  ὅταν  κανεὶς  δὲν  εἶναι  ἀναίσθητος,  πονάει  γιὰ  τὸ  σφάλμα  του  καὶ 

μετὰ ἔρχεται ἡ θεία παρηγοριά. Ἀλλά, ὅποιος φτιάξη λανθασμένη συνείδηση, φθάνει 

σὲ ἀναισθησία· αὐτὸς καυχιέται γιὰ τὸ ἔγκλημα. Ἔχω δεῖ ἀνθρώπους πού, ἐνῶ ἔχουν 

κάνει  ἐγκλήματα,  τὰ  λένε  μὲ  τέτοιον  τρόπο,  ποὺ  σοῦ  τὰ  παρουσιάζουν  σὰν 

κατορθώματα.  Γιατί,  ἂν  ἀναπτύξη  κανεὶς  λανθασμένη  συνείδηση,  αὐτὸ  δὲν  εἶναι 
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ἁπλῶς πώρωση, ἀλλὰ κάτι παραπάνω ἀπὸ πώρωση. Ὅταν ἤμουν στὴν Μονὴ Στομίου, 

στὴν Κόνιτσα, ἦρθε ἕνας καὶ μοῦ λέει: «Θέλω νὰ ἐξομολογηθῶ». «Δὲν εἶμαι  ἱερεύς», 

τοῦ λέω. «Ὄχι, θέλω νὰ τὰ πῶ σ᾿ ἐσένα», μοῦ λέει. Ἦταν ἐκεῖ καὶ μερικὲς γυναῖκες 

ποὺ εἶχαν ἀνεβῆ νὰ προσκυνήσουν. «Καλύτερα νὰ φύγετε τώρα»,  τὶς λέω. «Ὄχι,  τὶς 

λέει αὐτός,  δὲν πειράζει,  καθῆστε». Καὶ ἄρχισε νὰ  διηγῆται  τί  ἔκανε στὰ νιάτα  του: 

«Ὅταν  ἤμουν  νέος,  εἶχα  πάει  νὰ  μάθω  τσαγκάρης,  ἀλλὰ  ὅλο  νύσταζα,  γιατὶ  τὴν 

νύχτα πήγαινα μὲ μιὰ σπεῖρα καὶ ἔκλεβα. Στὴν περιοχή μας ἦταν ἕνας τσαούσης3 καὶ 

μᾶς ἔλεγε: ʺΠᾶτε νὰ κλέψετε. Ἐγὼ θέλω δύο κριάρια. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἐσεῖς κλέψτε 

ὅ,τι θέλετεʺ. Πηγαίναμε λοιπὸν στὰ σπίτια τῶν Χριστιανῶν, ἄφηνα τὴν κάπα κάτω, 

ἔδινα μιὰ στὰ σκυλιά, στὴν μασέλα, μὲ μιὰ βέργα ἀπὸ κρανιὰ ποὺ εἶχα μαζί μου, καὶ 

μπαίναμε μέσα. Κλέβαμε δυὸ κριάρια καὶ ὅσα ἀρνιὰ μπορούσαμε. Δίναμε τὰ κριάρια 

στὸν  τσαούση  καὶ  κρύβαμε  τὰ  ἀρνιὰ  στὸν  στάβλο  μας.  Ὁ  τσαούσης  μᾶς  ἔκλεινε 

ἀμέσως στὴν φυλακή. Τὰ ἀφεντικὰ ποὺ μᾶς εἶχαν δεῖ νὰ κλέβουμε, πήγαιναν τὸ πρωὶ 

στὴν ἀστυνομία καὶ ἔλεγαν: ʺὉ τάδε καὶ ὁ τάδε μᾶς ἔκλεψανʺ. ʺὉ τάδε καὶ ὁ τάδε; Μὰ 

αὐτοὶ  εἶναι  στὴν  φυλακή.  Γιατί  τοὺς  συκοφαντήσατε;ʺ.  Δῶσ᾿  του  ξύλο...  Μιὰ  φορὰ 

πήγαμε  σὲ  ἕνα  κοπάδι  ποὺ  τὸ  φύλαγε  ἕνα  βλαχάκι  ψηλὸ  μέχρι  ἐκεῖ  ἐπάνω  μὲ  τὸν 

πατέρα του. ʺΤώρα πῶς θὰ μποῦμε στὸ κοπάδι; Θὰ μᾶς πετάξουν σὰν τὰ σπιρτόξυλαʺ, 

μοῦ  λένε  οἱ  ἄλλοι.  Παίρνω  τότε  τὸν  γκρά4,  σημαδεύω  τὸ  βλαχάκι,  καὶ  μπάμ, 

σωριάζεται κάτω. Δένω καὶ τὸν πατέρα του σὲ μιὰ γκορτσιά... Πήραμε, πήραμε...». Καὶ 

τὰ  ἔλεγε  ὅλα  αὐτὰ  σὰν  κατορθώματα,  καὶ  γελοῦσε!  Ποῦ  ὁδηγεῖ  ἡ  λανθασμένη 

συνείδηση! 

Καὶ  γνώρισα  ἕναν  ἀστυνομικὸ  ποὺ  ὑπηρετοῦσε  στὸ  τμῆμα  μεταγωγῶν  καὶ 

ἔκλαιγε  συνέχεια  ὁ  καημένος,  γιατὶ  εἶχε  συνοδεύσει  μιὰ φορὰ ἀπὸ  τὴν μιὰ φυλακὴ 

στὴν  ἄλλη  κάποιον  ποὺ  τὸν  πέρασαν  μετὰ  στρατοδικεῖο  καὶ  τὸν  σκότωσαν,  ἐπειδὴ 

εἶχε  κάνει  ἐγκλήματα  πολλά.  Ἔψαξε,  βρῆκε  τοὺς  συγγενεῖς  του  καὶ  τοὺς  ζήτησε 

συγγνώμη, ἀλλὰ ἕνας ἀδελφός του, ποὺ ἦταν στὴν Ἀμερική, τοῦ ἀπάντησε: «Ἔπρεπε 

νὰ τὸν εἶχαν σκοτώσει πιὸ νωρίς, γιατὶ θὰ γλύτωναν κάμποσοι ἄνθρωποι». Βλέπετε τί 

διαφορὰ ἔχει ἡ μιὰ κατάσταση ἀπὸ τὴν ἄλλη! Αὐτὸς θεωροῦσε ἔνοχο τὸν ἑαυτό του, 

γιατὶ ἁπλῶς συνόδευσε κατόπιν ἐντολῆς τῆς ὑπηρεσίας του ἕναν ἐγκληματία, ἐνῶ ὁ 

ἄλλος διηγεῖτο τὰ ἐγκλήματα ποὺ ἔκανε σὰν κατορθώματα καὶ καυχιόταν γι᾿ αὐτά! 

 

Τὸ ψεύτικο δὲν ἀναπαύει 

 

 –  Γέροντα,  ἂν  κάποιος  ἔχη  κάνει  ἕναν  δικό  του  κόσμο,  γιατὶ  πιστεύει  στὸν 

λογισμό του, μπορεῖ νὰ βοηθηθῆ ἀπὸ τὴν προσευχὴ τῶν ἄλλων; 

 –  Τί  ἀνάγκη  ἔχει  νὰ  βοηθηθῆ,  ἀφοῦ  ἔκανε  ἕναν  δικό  του  κόσμο;...  Μικρὸ 

πράγμα εἶναι νὰ κάνη κανεὶς ἕναν ὁλόκληρο κόσμο δικό του;... Κοίταξε, ἂν κάποιος 

μὲ  τὸν  λογισμό  του  κάνη  ἕναν  δικό  του  κόσμο,  νομίζεις  ὅτι  ἔχει  ἀνάπαυση,  ὅτι 

αἰσθάνεται  δηλαδὴ  χαρά;  Ψέμα  εἶναι.  Τὸ  ψέμα  δὲν  πληροφορεῖ  τὸν  ἄνθρωπο.  Ἂς 

ποῦμε, ἀναγκάζεται ἕνας νὰ πῆ ἕνα ψέμα, γιὰ νὰ γλυτώση κάποιον. Μπορεῖ νὰ τὸν 

γλύτωσε  ἀκόμη  καὶ  ἀπὸ  θάνατο,  ἀλλὰ  τὸ  ψέμα  ποὺ  εἶπε  δὲν  παύει  νὰ  εἶναι  μισὴ 

                                                 
3 Παλαιότερα ἀρχηγὸς ὁμάδος μὲ πολιτικοστρατιωτικὴ ἐξουσία. 
4 Ὀπισθογεμὲς τουφέκι παλαιοῦ τύπου. 
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ἁμαρτία. Ἢ λέει κανεὶς καμμιὰ φορά, μὲ καλὸ λογισμό, ἕνα ψέμα, γιὰ νὰ βοηθήση μιὰ 

περίπτωση, νὰ μὴ δημιουργηθῆ σκάνδαλο. Π.χ. ἔρχεται στὸ Μοναστήρι ἕνας γνωστὸς 

κρυφὰ νὰ πῆ κάποιο πρόβλημα τῆς οἰκογενείας του, γιὰ νὰ ξεσκάση. Ἔρχεται μετά, 

ἂς ὑποθέσουμε, ὁ ἀδελφός του καὶ σὲ ρωτάει: «Πέρασε ἀπὸ ἐδῶ ὁ τάδε;». Ἂν τοῦ πῆς 

«πέρασε», θὰ δημιουργηθῆ ὁλόκληρο θέμα, γιατὶ ὁ ἄλλος ἐκτίθεται. Ὁπότε λὲς «δὲν 

ξέρω». Γιατί, ἂν πῆς «ἦρθε», μπορεῖ νὰ πάη ἀκόμη καὶ νὰ τὸν δείρη! Αὐτὸ εἶναι ἄλλο. 

Ἀλλὰ πρέπει νὰ προσέξη κανείς, γιατί, ἂν συμβοῦν τρία–τέσσερα τέτοια περιστατικά, 

σιγὰ‐σιγὰ μπορεῖ νὰ προχωρήση καὶ πιὸ πέρα. Νὰ συνηθίση νὰ χρησιμοποιῆ τὸ ψέμα 

στὰ  καλὰ  καθούμενα  καὶ  νὰ  ἀποκτήση  λανθασμένη  συνείδηση.  Νὰ  φθάση  νὰ  λέη 

ὁλόκληρα  παραμύθια,  χωρὶς  νὰ  τὸν  πειράζη  καθόλου  ἡ  συνείδηση.  Αὐτὸ  γίνεται 

ὕστερα ἐπιστήμη. 

Ἔ,  πῶς  τὰ  ταιριάζουν  μερικοὶ  τὰ  ψέματα,  ἂν  ἐξασκηθοῦν!  Ὤ!  Ὁλόκληρο 

παραμύθι  μπορεῖ  νὰ  πλάθουν  καὶ  νὰ  σὲ  πείθουν!  Εἶχε  ἔρθει  στὸ  Καλύβι  μιὰ  φορὰ 

κάποιος γνωστός μου·  ἦταν  ἐκεῖ  καὶ μιὰ συντροφιά,  πατριῶτες  ἑνὸς παιδιοῦ ποὺ  τὸ 

εἶχα βοηθήσει. Αὐτὸ τὸ καημένο, ἐνῶ ἦταν ἔξυπνο, καλὸ παιδί, ἦταν τεμπέλικο· δὲν 

ἤθελε νὰ δουλεύη. Εἶχε μάθει νὰ γυρίζη. Τέσσερα χρόνια προσπαθοῦσα νὰ τὸ φέρω σὲ 

λογαριασμό. Εἶπα λοιπὸν ἐκείνη τὴν φορὰ στοὺς πατριῶτες του: «Φροντίστε αὐτὸ τὸ 

παιδὶ γιὰ καμμιὰ δουλειά. Ἔχω προσπαθήσει καὶ ἄλλες φορὲς νὰ τὸ βοηθήσω. Τὸ εἶχα 

στείλει καὶ στὴν Καστοριά, σὲ κάτι γνωστούς, νὰ μάθη γουναρᾶς, ἀλλὰ ἔφυγε. Νέος 

εἶναι,  κρίμα  νὰ  χαραμιστῆ.  Μιὰ  μάνα  ἔχει·  πέθανε  ὁ  πατέρας  του».  Ἀρχίζει  τότε 

ἐκεῖνος ὁ γνωστός μου νὰ λέη στοὺς ἄλλους: «Ναί,  εἴχαμε φροντίσει μὲ τὸν πατέρα 

Παΐσιο  νὰ πάη  τὸ  παιδὶ  νὰ  μάθη  ἐκεῖ  πέρα  γουναρᾶς.  Καὶ  ἔπειτα,  ὅταν  ἔφυγε  ἀπὸ 

ἐκεῖ, πόσα χρήματα ἔδωσα στὰ τηλεγραφήματα ποὺ ἔστελνα στὰ ἀφεντικά του, γιὰ 

νὰ  μὴν  ἀνησυχοῦν!  Ἀλλὰ  δὲν  πειράζει·  αὐτὰ  δὲν  συζητιοῦνται.  Εἶχα  πεῖ  τότε  στὸν 

πάτερ ὅτι δὲν στρώνει»! «Τί λέει;», σκέφτηκα. Δὲν ἤθελα νὰ πῶ καὶ τίποτε, γιὰ νὰ μὴν 

τὸν  προσβάλω.  Ἐνῶ πρώτη φορὰ  ἄκουγε  τὸ  θέμα,  ἔπλασε  ὁλόκληρο  παραμύθι,  ὅτι 

εἴχαμε  φροντίσει  μαζὶ  γιὰ  ἐκεῖνο  τὸ  παιδί,  ὅτι  βρήκαμε  λύση  νὰ  πάη  νὰ  μάθη 

γουναρᾶς κ.λπ.! Ὅπως τὰ ἔλεγε, κι ἐμένα μὲ προβλημάτισε! 

 – Μπροστά σας τὰ ἔλεγε; 

 – Μπροστά μου τὰ ἔλεγε. Ἦταν καὶ οἱ ἄλλοι. 

 – Τί καταλάβαινε; 

 – Τί καταλάβαινε! Ἐκείνη τὴν στιγμὴ αἰσθανόταν μιὰ ἱκανοποίηση ἐγωιστική, 

ἀλλὰ μετὰ βασανιζόταν. Εἶχε μήπως εἰρήνη μέσα του; 

 – Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος λέη κάποιο γεγονὸς λίγο μεγαλοποιημένο... 

 – Ναί, μὲ λίγη σάλτσα! 

 – Ἀπὸ κενοδοξία τὸ κάνει; 

 – Ἔμ, ἀπὸ τί τὸ κάνει; Ἀπὸ κενοδοξία, ἀπὸ ἐγωισμὸ τὰ λέει. 

 – Τί θὰ βοηθήση ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο νὰ τὸ διορθώση αὐτό; 

 – Νὰ πάψη νὰ λέη ψέματα. Πρέπει νὰ ξέρη ὅτι τὸ ψέμα, ἀκόμη καὶ ὅταν ἔχη 

ἐλαφρυντικά, δὲν παύει νὰ εἶναι μισὴ ἁμαρτία. 

 – Μπορεῖ, Γέροντα, νὰ μᾶς δώσουν κάτι, γιὰ νὰ μᾶς οἰκονομήσουν, καὶ ἐμεῖς νὰ 

νομίζουμε ὅτι μᾶς τὸ ἔδωσαν, γιατὶ τὸ ἀξίζουμε; 

 – Κοίταξε, ἂν σοῦ πῶ: «ἐσύ, ἀδελφή, μπορεῖς νὰ φθάσης στὰ μέτρα τῆς Ἁγίας 

σου!»,  μπορεῖ  νὰ  χαζογελάσης  λίγο,  ἀλλὰ  μέσα  σου  ἀνάπαυση  δὲν  θὰ  ἔχης.  Τὸ 
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ψεύτικο  δὲν  ἀναπαύει,  γιατὶ  δὲν  ἔχει  Χάρη Θεοῦ.  Καὶ  ὁ  ἄδικος  ποὺ  ἀδικεῖ  καὶ  λέει: 

«αὐτὸ εἶναι δικό μου»,  δὲν ἀναπαύεται. Νά,  οἱ Τοῦρκοι στὴν Κωνσταντινούπολη, ἂν 

καὶ  πέρασαν  τόσα  χρόνια  ἀπὸ  τὴν  Ἅλωση,  ὅταν  βλέπουν  τοὺς  Ἕλληνες  ποὺ 

πηγαίνουν ἐκεῖ, νιώθουν ὅτι ἔχουν ἕνα ἁρπαγμένο πράγμα καὶ κοιτᾶνε σὰν νὰ ἦρθε ὁ 

ἰδιοκτήτης! Καὶ εἶναι Τοῦρκοι καὶ πέρασαν τόσα χρόνια! 

 

Ἡ σωστὴ συνείδηση πληροφορεῖ τὸν ἄνθρωπο σωστὰ 

 

Δὲν  ὑπάρχει  μεγαλύτερο  πράγμα  στὸν  ἄνθρωπο  ἀπὸ  τὴν  ἀναπαυμένη 

συνείδηση. Εἶναι μεγάλο πράγμα νὰ μὴ σὲ πειράζη ἡ συνείδησή σου, ὅτι μποροῦσες 

νὰ  κάνης  καὶ  κάτι  ἄλλο  καὶ  δὲν  τὸ  ἔκανες.  Τότε  ὁ  ἄνθρωπος  ἔχει  μιὰ  συνεχῆ 

ἐσωτερικὴ χαρὰ καὶ ὅλη ἡ ζωή του εἶναι πανηγύρι. Αὐτὴ ἡ ἐσωτερικὴ χαρὰ δίνει τὴν 

πνευματικὴ δύναμη. 

 –  Γέροντα,  πῶς  θὰ  καταλάβη  κανεὶς  ὅτι  εἶναι  εὐάρεστο  στὸν  Θεὸ  αὐτὸ  ποὺ 

κάνει; 

 – Ἔχει ὁ ἄνθρωπος ἐσωτερικὴ πληροφορία. 

 – Φθάνει ἡ δική του πληροφορία ἢ χρειάζεται καὶ ἡ μαρτυρία τῶν ἄλλων; 

 –  Μιλάω  γιὰ  ἕναν  ποὺ  ἔχει  σωστὴ  συνείδηση·  δὲν  μιλάω  γιὰ  ἕναν  ποὺ  ἔχει 

λανθασμένη συνείδηση. Ἡ σωστὴ συνείδηση πληροφορεῖ τὸν ἄνθρωπο σωστά. Τότε ὁ 

ἄνθρωπος  νιώθει  σιγουριά,  ἐλπίδα  καὶ  λέει  μὲ  ταπείνωση:  «Δὲν  εἶμαι  γιὰ  τὸν 

Παράδεισο· εἶμαι γιὰ τὴν κόλαση, ἀλλὰ πιστεύω ὅτι ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ 

δὲν θὰ μ᾿ ἀφήσουν».  Τὸ  νιώθει  αὐτό,  γιατὶ  ἀγωνίζεται·  δὲν  κάθεται,  χωρὶς  νὰ  κάνη 

τίποτε, καὶ ἀναπαύει τὸν λογισμό του λέγοντας: «Ὁ Θεὸς θὰ μὲ σώση». 

Ἡ συνείδηση...,  φοβερό!  Δὲν  ὑπάρχει  μεγαλύτερη φωτιά,  μεγαλύτερη  κόλαση 

ἀπὸ  τὸ  κάψιμο  τῆς  συνειδήσεως.  Δὲν  ὑπάρχει  φοβερώτερο  καὶ  βασανιστικώτερο 

σαράκι ἀπὸ τὸ σαράκι τῆς συνειδήσεως. Οἱ κολασμένοι θὰ ὑποφέρουν αἰωνίως, γιατὶ 

θὰ  τοὺς  βασανίζη ἡ σκέψη πὼς  ἔχασαν  τὰ ἀγαθὰ  τοῦ Παραδείσου γιὰ λίγα χρόνια 

ἐπιγείου  ζωῆς,  ἂν  καὶ  αὐτὰ  ἦταν  γεμάτα  τύψεις  καὶ  ἄγχος.  Τὰ  πάθη  τότε  δὲν  θὰ 

ἱκανοποιοῦνται καὶ αὐτὸ θὰ εἶναι ἄλλο βάσανο. 

 –  Γέροντα,  πῶς  μπορεῖ  ὁ  μοναχὸς  νὰ  ζῆ  πρακτικὰ  τὸ  μαρτύριο  τῆς 

συνειδήσεως; 

– Τὸ μαρτύριο τῆς συνειδήσεως εἶναι γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους· δὲν εἶναι μόνο 

γιὰ  τὸν  μοναχό.  Οἱ  μοναχοὶ  ἔχουν  ἐπιπλέον  καὶ  τὸ  γλυκὸ  μαρτύριο  τῆς  ἀσκήσεως. 

Στὴν  οὐσία  ὅμως  δὲν  ὑπάρχει  μαρτύριο  τῆς  συνειδήσεως  γιὰ  ἕναν  ποὺ  ἀγωνίζεται 

σωστά.  Γιατί,  ὅσο  πονάει  κανεὶς  πνευματικά,  ὅσο  πονάει  δηλαδὴ  εἴτε  γιὰ  τὰ  χάλια 

του,  εἴτε  γιατὶ  συμμετέχει  στὸ  Πάθος  τοῦ  Κυρίου,  τόσο  ἀνταμείβεται  μὲ  θεία 

παρηγοριά. Ἀκόμη κι  ἂν  ἔχη θλίψεις,  στενοχώριες  κ.λπ.,  ὅταν  ἔχη ἀναπαυμένη  τὴν 

συνείδησή του, αἰσθάνεται μέσα του θεία παρηγοριά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ἡ παρακολούθηση καὶ ἡ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας 

 

Ἡ μελέτη τοῦ ἑαυτοῦ μας 

 

Στὸν  στρατό,  στὶς  Διαβιβάσεις,  εἴχαμε  δίκτυο  παρακολουθήσεως  καὶ  πίνακα 

ἀναγνωρίσεως.  Παρακολουθούσαμε  καὶ  καταλαβαίναμε  ποιός  σταθμὸς  ἦταν  ξένος 

καὶ ποιός δικός μας, γιατὶ μερικὲς φορὲς ἔμπαιναν ἐνδιάμεσα καὶ ξένοι σταθμοί. Ἔτσι 

καὶ  ὁ  ἄνθρωπος πρέπει  νὰ παρακολουθῆ  τοὺς  λογισμούς  του  καὶ  τὶς  ἐνέργειές  του, 

γιὰ νὰ βλέπη ἂν συμφωνοῦν μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, νὰ πιάνη τὰ σφάλματά 

του  καὶ  νὰ ἀγωνίζεται  νὰ  τὰ  διορθώνη.  Γιατί,  ἂν ἀφήνη  ἕνα σφάλμα  του  νὰ περνᾶ 

ἀπαρατήρητο  ἤ,  ὅταν  τοῦ  λέη  ὁ  ἄλλος  κάποιο  ἐλάττωμά  του,  δὲν  κάθεται  νὰ  τὸ 

σκεφθῆ, δὲν μπορεῖ νὰ προκόψη πνευματικά. 

Ἡ μελέτη  τοῦ  ἑαυτοῦ μας  εἶναι  ἡ πιὸ ὠφέλιμη ἀπὸ  ὅλες  τὶς  μελέτες. Μπορεῖ 

κανεὶς νὰ μελετάη πολλὰ βιβλία, ἀλλά, ἂν δὲν παρακολουθῆ τὸν ἑαυτό του, ὅλα ὅσα 

διαβάζει  πᾶνε  χαμένα.  Ἐνῶ,  ἂν  παρακολουθῆ  τὸν  ἑαυτό  του,  καὶ  λίγο  νὰ  μελετάη, 

πολὺ  ὠφελεῖται.  Τότε  ἡ  συμπεριφορά  του  γίνεται  λεπτὴ  σὲ  ὅλες  τὶς  ἐκδηλώσεις, 

ἀλλιῶς κάνει χονδρὰ σφάλματα καὶ δὲν τὸ καταλαβαίνει. Παρατηρῶ ἐκεῖ στὸ Καλύβι: 

Μὲ βλέπουν νὰ κουβαλῶ τὰ κούτσουρα1 πέρα ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη, γιὰ νὰ καθήσουν, 

καί, ὅταν σηκώνωνται νὰ φύγουν, δὲν σκέφτονται ποιός θὰ τὰ πάη στὴν θέση τους. Ἢ 

βλέπουν  ὅτι  φέρνω  ἕνα  κούτσουρο  καὶ  δὲν  ἔχει  ἄλλα,  γιὰ  νὰ  καθήσουν,  καὶ 

περιμένουν  νὰ  τοὺς  τὰ  κουβαλήσω  ἐγώ.  Ἂν  σκέφτονταν  λίγο,  θὰ  ἔλεγαν:  «καλά, 

εἴμαστε πέντε‐ἕξι ἄνθρωποι· θὰ κουβαλήση μόνος του τόσα κούτσουρα ἀπὸ τὴν ἄλλη 

μεριά;», καὶ τὰκ‐τὰκ θὰ πήγαιναν νὰ τὰ φέρουν. 

 –  Γέροντα,  μὲ  ρώτησε  μιὰ  μικρὴ  ἀδελφή:  «Ὁ  Γέροντας,  ὅταν  ἦταν  ἀρχάριος 

μοναχός,  δὲν  εἶχε  πτώσεις  στὸν  ἀγώνα  του;  Δὲν  τοῦ  περνοῦσε  κανένας  ἀριστερὸς 

λογισμός; Δὲν ἔπεφτε στὴν κατάκριση;». 

 – Ἐγώ, ὅταν συνέβαινε κάτι στὸν ἀγώνα μου ἢ μοῦ ἔλεγαν μιὰ κουβέντα, δὲν 

τὰ περνοῦσα «ἀφορολόγητα». 

 – Τί σημαίνει, Γέροντα, «ἀφορολόγητα»; 

 – Τὸ νὰ περνάη κανεὶς τὰ σφάλματά του μὲ ἀδιαφορία. Νὰ μὴν τὸν ἀγγίζουν· 

νὰ  περνᾶνε  ἀπ᾿  ἔξω.  Ὅπως  ἡ  γῆ,  ὅταν  σκληρυνθῆ,  ὅση  βροχὴ  καὶ  νὰ  πέση,  δὲν 

ρουφάει  νερὸ μέσα  της,  ἕνα  τέτοιο πράγμα συμβαίνει  καὶ  σ᾿  αὐτὴν  τὴν περίπτωση· 

σκληρύνεται τὸ χωράφι τῆς καρδιᾶς ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία καί, ὅ,τι κι ἂν τοῦ ποῦν, ὅ,τι κι 

ἂν συμβῆ, δὲν τὸν ἀγγίζει, γιὰ νὰ αἰσθανθῆ τὴν ἐνοχή του καὶ νὰ μετανοήση. Ἐγώ, ἂν 

ἔλεγε  λ.χ.  κάποιος  ὅτι  εἶμαι  ὑποκριτής,  δὲν  ἔλεγα:  «κακὸ  χρόνο  νἄχη αὐτὸς ποὺ  τὸ 

εἶπε»,  ἀλλὰ  ἔψαχνα  νὰ  βρῶ  τί  ἦταν  αὐτὸ  ποὺ  τὸν  ἀνάγκασε  νὰ  πῆ  αὐτὴν  τὴν 

κουβέντα.  «Κάτι  συμβαίνει,  ἔλεγα.  Δὲν  φταίει  ὁ  ἄλλος.  Κάτι  δὲν  πρόσεξα,  κάποια 

ἀφορμὴ  ἔδωσα  καὶ  παρεξήγησε  τὴν  συμπεριφορά  μου.  Δὲν  μπορεῖ  στὰ  καλὰ 

καθούμενα  νὰ  τὸ  εἶπε  αὐτό.  Ἂν  πρόσεχα  καὶ  εἶχα  κινηθῆ  μὲ  σύνεση,  δὲν  θὰ  μὲ 

παρεξηγοῦσε. Τὸν ἔβλαψα τὸν ἄλλον καὶ θὰ δώσω λόγο στὸν Θεό», καὶ προσπαθοῦσα 

                                                 
1 Ὁ Γέροντας στὸ Καλύβι  τῆς Παναγούδας δεχόταν τοὺς  ἐπισκέπτες,  ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς 

χειμερινοὺς  μῆνες,  στὴν  αὐλή,  ὅπου  χρησιμοποιοῦσε  γιὰ  καθίσματα  κούτσουρα,  τὰ  ὁποῖα 

μετακινοῦσε ἀνάλογα μὲ τὶς περιστάσεις. 
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ἀμέσως νὰ βρῶ τὸ σφάλμα μου καὶ νὰ τὸ διορθώσω. Δὲν ἐξέταζα δηλαδὴ πῶς τὸ εἶπε 

ὁ  ἄλλος·  ἂν  τὸ  εἶπε  ἀπὸ  ζήλεια,  ἀπὸ  φθόνο  ἢ  ἂν  τὸ  ἄκουσε  ἀπὸ  ἄλλον  καὶ  τὸ 

κατάλαβε ἀλλιῶς. Δὲν μὲ ἀπασχολοῦσε αὐτό. Καὶ τώρα, σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις, ἔτσι 

κάνω. Ἂν μοῦ πῆ λ.χ. κάποιος μιὰ κουβέντα, οὔτε κοιμᾶμαι. Καὶ ἂν εἶναι ἔτσι ὅπως τὰ 

λέει  ἐκεῖνος,  θὰ  στενοχωρηθῶ  καὶ  θὰ  κοιτάξω  νὰ  διορθωθῶ.  Καὶ  ἂν  δὲν  εἶναι  ἔτσι, 

πάλι θὰ στενοχωρηθῶ, γιατὶ σκέφτομαι ὅτι ἐγὼ ἔφταιξα σὲ κάτι· κάπου δὲν πρόσεξα 

καὶ τὸν σκανδάλισα. Δὲν ρίχνω τὸ βάρος στὸν ἄλλον· ἐξετάζω πῶς θὰ κρίνη ὁ Θεὸς 

αὐτὸ ποὺ ἔκανα, ὄχι πῶς θὰ μὲ δοῦν οἱ ἄνθρωποι. 

Ἂν δὲν ἐξετάζη ὁ ἄνθρωπος ἔτσι  τὰ πράγματα,  δὲν ὠφελεῖται ἀπὸ τίποτε.  Γι᾿ 

αὐτὸ  πολλὲς  φορὲς  λέμε  γιὰ  κάποιον:  «Αὐτὸς  ἔχει  χάσει  τὸν  ἔλεγχο».  Ξέρετε  πότε 

χάνεται  ὁ  ἔλεγχος;  Ὅταν  δὲν  παρακολουθῆ  ὁ  ἄνθρωπος  τὸν  ἑαυτό  του.  Καὶ  ὅταν 

κάποιος  πάσχη  στὸ  μυαλὸ  καὶ  δὲν  ἐλέγχη  τὸν  ἑαυτό  του,  ἔχει  ἐλαφρυντικά.  Ἀλλὰ 

ἕνας ποὺ  ἔχει μυαλὸ καὶ  δὲν  ἐλέγχει  τὶς πράξεις  του,  ἐπειδὴ  δὲν παρακολουθεῖ  τὸν 

ἑαυτό του, αὐτὸς δὲν ἔχει ἐλαφρυντικά. 

 

Ἡ πεῖρα ἀπὸ τὶς πτώσεις μας 

 

Ὅταν ἐξετάζετε  τὸν ἑαυτό σας, πολὺ βοηθάει νὰ παίρνετε μερικὲς φορὲς  τὴν 

ζωή σας μὲ τὴν σειρά, ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία, γιὰ νὰ βλέπετε ποῦ βρισκόσασταν, ποῦ 

βρίσκεστε καὶ ποῦ ἔπρεπε νὰ βρίσκεστε. Ἂν δὲν συγκρίνετε τὸ παρελθὸν μὲ τὸ παρόν, 

δὲν  καταλαβαίνετε  ὅτι  μπορεῖ  μὲν  νὰ  εἶστε  κάπως  σὲ  καλὴ  κατάσταση,  ἀλλὰ  δὲν 

βρίσκεστε ἐκεῖ ποὺ ἔπρεπε νὰ βρίσκεστε καὶ στενοχωρεῖτε τὸν Θεό. Ὅταν εἶναι κανεὶς 

νέος  καὶ  βρίσκεται  σὲ  μιὰ  κατάσταση  ὄχι  πολὺ  καλή,  δικαιολογεῖται·  ἀλλά,  ὅταν 

μεγαλώση,  ἂν  παραμένη  στὴν  ἴδια  κατάσταση  ἢ  ἔχη  διορθωθῆ  λίγο,  δὲν 

δικαιολογεῖται. 

Ὅσο  περνοῦν  τὰ  χρόνια,  τόσο  ὡριμάζει  ὁ  ἄνθρωπος  πνευματικὰ  καί,  ἂν 

ἀξιοποιήση  τὴν  πεῖρα  ἀπὸ  τὸ  παρελθόν,  προχωρεῖ  πιὸ  σταθερὰ  καὶ  πιὸ  ταπεινά. 

Πολλὲς  φορὲς  καὶ  τὰ  ἀνεβοκατεβάσματα  στὸν  ἀγώνα  βοηθοῦν  γιὰ  μιὰ  θετικὴ  καὶ 

σταθερὴ πνευματικὴ πορεία πρὸς τὰ ἄνω. 

Τὸ μικρὸ παιδί, ὅταν ἀρχίση νὰ περπατάη, ἑπόμενο εἶναι νὰ πάρη καὶ καμμιὰ 

κουτρουβάλα ἀπὸ  τὴν σκάλα,  νὰ  χτυπήση καὶ  τὸ  κεφάλι  στὴν κουπαστή,  νὰ ἀνεβῆ 

καὶ  στὴν  καρέκλα  καὶ  νὰ  πέση.  Δὲν  καταλαβαίνει  ὅτι,  ἂν  ἀνεβῆ  στὴν  καρέκλα  καὶ 

πατήση στὴν ἄκρη, θὰ τουμπάρη. Ὅσο ὅμως μεγαλώνει, ἀποκτάει πεῖρα, ὡριμάζει καὶ 

ἀρχίζει νὰ προσέχη. «Τὴν ἄλλη φορά, σκέφτεται, ἀνέβηκα ἐκεῖ πέρα καὶ τουμπάρισα. 

Δὲν θὰ ἀνεβῶ τώρα». Ἔτσι καὶ στὸν ἀγώνα μας, ὅταν ὅλα τὰ παρακολουθοῦμε καὶ τὰ 

ἀξιοποιοῦμε  γιὰ  τὸ  καλό,  ἀποκτοῦμε  πεῖρα,  καί,  ἂν  τὴν  χρησιμοποιοῦμε,  πολὺ  μᾶς 

βοηθάει. 

Θυμᾶμαι,  στὸ  σπίτι,  στὴν Κόνιτσα,  εἴχαμε  ἕξι  ἄλογα,  μεγάλα καὶ  μικρά. Μιὰ 

μέρα ποὺ τὰ περνοῦσα ἀπὸ ἕνα γεφυράκι φτιαγμένο μὲ κορμοὺς δένδρων καὶ σανίδια, 

ἕνας  σαπισμένος  κορμὸς  ὑποχώρησε  καὶ  τὸ  πόδι  τοῦ  πιὸ  μικροῦ  ἀλόγου,  ποὺ  ἦταν 

τεσσάρων  χρόνων,  πιάσθηκε  ἀνάμεσα  στὰ  ξύλα.  Ἀπὸ  τότε,  ἂν  καὶ  ἔφτιαξα 

μεγαλύτερο  τὸ  γεφυράκι  καὶ  ἔβαλα  γερὰ  ξύλα,  ἐν  τούτοις,  ὅταν  φθάναμε  ἐκεῖ,  τὸ 

ἀλογάκι  ἀντιστεκόταν, κουνοῦσε τὸ κεφάλι πέρα–δῶθε καὶ ἢ ἔσπαζε τὸ καπίστρι καὶ 

ἔφευγε ἢ ἔδινε μιὰ καὶ πηδοῦσε ἀπέναντι. Ἂν τὸ ἄλογο τῶν τεσσάρων χρόνων, ποὺ 
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εἶναι ἄλογο,  χρησιμοποίησε  τὴν πεῖρα καὶ  δὲν  ξαναπάτησε  τὸ πόδι  του στὸ γεφύρι, 

πόσο μᾶλλον ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ χρησιμοποιῆ τὴν πεῖρα ἀπὸ τὶς πτώσεις του! 

 

Νὰ ἐντοπίζουμε καὶ νὰ χτυπᾶμε τὸν ἐχθρὸ 

 

 –  Γέροντα,  δὲν  ἔχω  ἀγαπήσει  τὴν  ταπείνωση,  τὴν  θυσία,  τὸ  νὰ  δέχωμαι  τὴν 

ἀδικία... 

 – Δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι ὅπως τὰ λές. Ἐγὼ δὲν ἀνησυχῶ, γιατὶ βλέπω ὅτι ἔχει 

μπῆ μέσα  σου  ἡ  καλὴ ἀνησυχία.  Γρήγορα θὰ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ  τὰ πάθη,  γιατὶ  ἔχεις 

ἀρχίσει νὰ πιάνης τὸν ἑαυτό σου. Αὐτὸ βοηθάει περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον ἀγώνα. 

Ὅποιος  πιάνει  τὸν  ἑαυτό  του,  ἀφήνει  τὸν  παλαιὸ  ἑαυτό  του  καὶ  μπαίνει  σὲ  σωστὸ 

πνευματικὸ  δρόμο.  Ὁ  παλαιὸς  ἑαυτός  μας  κλέβει  ὅ,τι  κάνει  ὁ  καινούργιος.  Ὅταν 

μάθουμε νὰ τὸν πιάνουμε, πιάνουμε ὅλους τοὺς κλέφτες ποὺ μᾶς κλέβουν ὅ,τι καλὸ 

μᾶς δίνει ὁ Θεός, καὶ μᾶς μένει ὁ πνευματικὸς πλοῦτος. 

 – Γέροντα, ὅταν λυπηθῶ πολὺ γιὰ ἕνα σφάλμα μου, λ.χ. γιατὶ μίλησα ἄσχημα 

σὲ μιὰ ἀδελφή, αὐτὸ μὲ βοηθάει; 

 –  Βοηθάει,  ἀλλὰ  νὰ  προσέξης  νὰ  μὴν  ξεπεράσης  καὶ  τὰ  ὅρια.  Νὰ  λυπηθῆς, 

ἀλλὰ νὰ χαρῆς κιόλας, γιατὶ σοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ ἐκδηλωθῆ ἡ ἀρρώστια σου καὶ 

νὰ τὴν θεραπεύσης. Νὰ σκεφθῆς: «Γιὰ νὰ μιλήσω ἄσχημα καὶ νὰ φερθῶ ἔτσι, κάποιο 

πάθος ὑπῆρχε μέσα μου καὶ δόθηκε αὐτὴ ἡ εὐκαιρία νὰ βγῆ, γιὰ νὰ τὸ δῶ καὶ νὰ τὸ 

διορθώσω».  Θὰ  ζητήσης  φυσικὰ  καὶ  συγχώρεση  ἀπὸ  τὴν  ἀδελφή.  Οἱ  πτώσεις  σὲ 

βοηθοῦν  νὰ  γνωρίσης  τὸν  ἑαυτό  σου.  Βγαίνουν  ὅλα  στὴν  ἐπιφάνεια  καὶ  σιγὰ‐σιγὰ 

γίνεται  ἡ  καλὴ  ἐργασία.  Βλέπεις,  καὶ  οἱ  γιατροὶ  μερικὲς  φορὲς  δίνουν  στοὺς 

ἀρρώστους διάφορες οὐσίες, γιὰ νὰ ἐκδηλωθοῦν τὰ συμπτώματα τῆς ἀρρώστιας καὶ 

νὰ κάνουν καλὴ διάγνωση. Δίνουν π.χ. ζάχαρη καὶ κάνουν μετὰ ἐξέταση αἵματος, γιὰ 

νὰ δοῦν ἂν ἀνεβῆ τὸ ζάχαρο. 

Στὸν πνευματικὸ ἀγώνα χρειάζεται νὰ ἐπισημαίνουμε τὰ ἀδύνατα σημεῖα τοῦ 

χαρακτήρα μας,  τὰ ἐλαττώματά μας, καὶ ὕστερα νὰ προσπαθοῦμε νὰ χτυπᾶμε ἐκεῖ. 

Καὶ  στὸν  πόλεμο,  ὅταν  κάνουμε  ἀναγνώριση  μιᾶς  περιοχῆς,  ἐπισημαίνουμε  τὰ 

σημεῖα, ὅπου εἶναι ὁ ἐχθρὸς ἢ ἀπ᾿ ὅπου μπορεῖ νὰ χτυπήση, καὶ ἔχουμε τὸν νοῦ μας 

ἐκεῖ. Γιατί, ὅταν ξέρης σὲ ποιά συγκεκριμένα σημεῖα βρίσκεται ὁ ἐχθρός, κινεῖσαι μὲ 

σιγουριά. Βάζεις τὸν χάρτη κάτω καὶ λές: «Ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἐδῶ κι ἐδῶ· ἐμεῖς πρέπει νὰ 

προλάβουμε  νὰ  πιάσουμε  ἐκεῖνα  κι  ἐκεῖνα  τὰ  σημεῖα.  Ἀπὸ  ἐκεῖ  θὰ  ζητήσουμε 

ἐνίσχυση, ἐδῶ χρειάζονται αὐτὰ τὰ ὅπλα» κ.λπ. Μπορεῖς δηλαδὴ νὰ καταστρώσης ἕνα 

σχέδιο.  Ἀλλά,  γιὰ  νὰ  μάθης  ποῦ  βρίσκεται  ὁ  ἐχθρός,  πρέπει  νὰ  ἀνησυχῆς  καὶ  νὰ 

ἐρευνᾶς· δὲν μπορεῖς νὰ κοιμᾶσαι. 

 – Γέροντα, εἶναι καλύτερα νὰ βρίσκη κανεὶς μόνος του τὰ ἐλαττώματά του ἢ νὰ 

τοῦ τὰ λένε οἱ ἄλλοι; 

 – Καλὸ εἶναι νὰ ψάχνη νὰ τὰ βρίσκη μόνος του, ἀλλὰ καί, ὅταν τοῦ τὰ λένε, νὰ 

μὴν ἀντιδρᾶ· νὰ τὸ δέχεται μὲ χαρά. Γιατὶ μπορεῖ νὰ νομίζη ὅτι βλέπει τὸν ἑαυτό του, 

ἀλλὰ νὰ τὸν βλέπη ὅπως θὰ ἤθελε νὰ εἶναι καὶ ὄχι ὅπως εἶναι στὴν πραγματικότητα. 

 – Γέροντα, οἱ ἄλλοι τὸν βλέπουν καλύτερα τὸν ἑαυτό μου; 

 – Μόνος του κανεὶς μπορεῖ, ἂν θέλη, νὰ δῆ καλύτερα τὸν ἑαυτό του. Δηλαδή, 

μπορεῖ νὰ ἐντοπίση καλύτερα μιὰ ἀντίδρασή του,  ἕνα σφάλμα του κ.λπ. καὶ νὰ βρῆ 
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ἀπὸ  ποιά  αἰτία  προῆλθε,  ἐνῶ  ὁ  ἄλλος  βγάζει  συμπεράσματα  ἀπὸ  ὑποθέσεις  ποὺ 

κάνει. 

 – Μπορεῖ, Γέροντα, νὰ προσπαθῆ κανεὶς νὰ δῆ τὸν ἑαυτό του ὅπως εἶναι καὶ νὰ 

μὴν τὸν βλέπη; 

 – Ναί, ἂν μέσα στὴν προσπάθειά του αὐτὴ ὑπάρχη ὑπερηφάνεια,  δὲν μπορεῖ 

νὰ δῆ τὸν πραγματικό του ἑαυτό. 

 

Νὰ καθρεφτίζουμε τὸν ἑαυτό μας στοὺς ἄλλους 

 

Ὁ  ἄνθρωπος  βλέπει  καλύτερα  τὸν  ἑαυτό  του,  ὅταν  τὸν  καθρεφτίζη  στοὺς 

ἄλλους.  Ὁ  Θεὸς  στὸν  κάθε  ἄνθρωπο  δίνει  τὸ  χάρισμα  ποὺ  τοῦ  χρειάζεται,  γιὰ  νὰ 

βοηθηθῆ,  ἄσχετα  ἂν  τὸ  ἀξιοποιήση  ἢ  ὄχι.  Ἂν  τὸ  ἀξιοποιήση,  θὰ  φθάση  στὴν 

τελειότητα.  Τὰ  ἐλαττώματα πάλι  εἶναι  δικά μας·  εἴτε  τὰ  ἀποκτήσαμε ἀπὸ  δική μας 

ἀπροσεξία  εἴτε  τὰ  κληρονομήσαμε  ἀπὸ  τοὺς  γονεῖς  μας,  ὁ  καθένας  μας  πρέπει  νὰ 

κάνη  τὸν  ἀνάλογο  ἀγώνα,  γιὰ  νὰ  ἀπαλλαγῆ  ἀπὸ  αὐτά.  Μέχρι  νὰ  ἀπαλλαγοῦμε, 

πρέπει νὰ καθρεφτίζουμε τὸν ἑαυτό μας στὰ κουσούρια τοῦ ἄλλου καὶ νὰ ἐξετάζουμε 

ποῦ βρισκόμαστε ἐμεῖς. Ἂν δοῦμε λ.χ. στὸν ἄλλον ἕνα ἐλάττωμα, ἀμέσως νὰ ποῦμε: 

«γιά νὰ δῶ, μήπως τὸ ἔχω κι ἐγώ;» καί, ἂν τὸ ἔχουμε, νὰ ἀγωνισθοῦμε νὰ τὸ κόψουμε. 

 –  Καὶ  ἄν,  Γέροντα,  μοῦ  λέη  ὁ  λογισμὸς  ὅτι  δὲν  ἔχω αὐτὸ  τὸ  ἐλάττωμα,  τί  νὰ 

λέω; 

 – Νὰ λές: «Ἐγὼ ἔχω ἄλλα μεγαλύτερα· αὐτὸ εἶναι πολὺ μικρὸ σὲ σχέση μὲ τὰ 

δικά  μου».  Γιατὶ  μπορεῖ  καμμιὰ  φορὰ  νὰ  εἶναι  μικρότερα  τὰ  δικά  σου  ἐλαττώματα, 

ἀλλὰ νὰ ἔχης λιγώτερα ἐλαφρυντικά. Ἂν ἐξετάζη κανεὶς ἔτσι τὸν ἑαυτό του, βλέπει 

ὅτι αὐτὸς ἔχει μεγαλύτερα κουσούρια ἀπὸ τὸν ἄλλον. Ὕστερα βλέπει καὶ τὶς ἀρετὲς 

τοῦ ἄλλου. «Γιά νὰ δῶ, λέει, ὑπάρχει σ᾿ ἐμένα αὐτὴ ἡ ἀρετή; Ὄχι. Πὼ πώ! πόσο μακριὰ 

εἶμαι ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἔπρεπε νὰ βρίσκωμαι!». Ὅποιος ἐργάζεται ἔτσι, ἀπὸ ὅλα βοηθιέται, 

ἀλλοιώνεται  μὲ  τὴν  καλὴ  ἔννοια  καὶ  τελειοποιεῖται.  Ὠφελεῖται  ἀπὸ  τοὺς  Ἁγίους, 

ὠφελεῖται ἀπὸ τοὺς ἀγωνιστές, ὠφελεῖται ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς κοσμικούς. Γιατί, ἂν δῆ 

ἕναν  κοσμικὸ  λ.χ.  νὰ  μὴν  ὑπολογίζη  τὸν  ἑαυτό  του,  νὰ  θυσιάζεται,  λέει:  «αὐτὸ  τὸ 

φιλότιμο  τὸ  ἔχω  ἐγώ;  δὲν  τὸ  ἔχω,  καὶ  εἶμαι  καὶ  πνευματικὸς  ἄνθρωπος!»,  ὁπότε 

προσπαθεῖ  νὰ  τὸν μιμηθῆ. Ὅλοι  οἱ  ἄνθρωποι  ἔχουμε  νὰ  κάνουμε πολλὴ  δουλειά.Ὁ 

Καλὸς Θεὸς ὅλα τὰ οἰκονομάει γιὰ τὸ καλό μας μὲ σοφὸ τρόπο. 

 

Ὅποιος γνωρίζει σωστὰ τὸν ἑαυτό του, ἔχει ταπείνωση 

 

 – Γέροντα, τὴν ὑπερηφάνεια συνήθως τὴν καταλαβαίνω ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅταν 

πέσω. 

 –  Σκοπὸς  εἶναι  νὰ  τὴν  καταλάβης,  πρὶν  πέσης.  Ὅταν  σοῦ  λέη  κάποιος  ὅτι 

ἔκανες  κάτι  καλό,  νὰ  μὴν  αἰσθάνεσαι  ἱκανοποίηση. Νὰ μὴν πιάνη,  νὰ  μὴν  κολλάη 

ἐπάνω σου ὁ ἔπαινος. 

 – Τί θὰ μὲ βοηθοῦσε σ᾿ αὐτό; 

 –  Τὸ  νὰ  γνωρίσης  τὸν  ἑαυτό  σου.  Ἂν  ὁ  ἄνθρωπος  γνωρίση  τὸν  ἑαυτό  του, 

τελείωσε. Οἱ ἔπαινοι εἶναι μετὰ ξένα σώματα· δὲν κολλᾶνε ἐπάνω του. Ὅταν λ.χ. ἕνας 
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ξέρη ὅτι εἶναι γύφτος,  δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ κολλήση ὁ λογισμὸς ὅτι  εἶναι βασιλιάς. Κι 

ἐσύ, ἂν νομίζης ὅτι εἶσαι πριγκίπισσα, θὰ εἶσαι λειψή. 

 – Ἂν εἶμαι ἕτοιμη ἐκ τῶν προτέρων νὰ μὴ δέχωμαι τὸν ἔπαινο, αὐτὸ δὲν θὰ μὲ 

βοηθοῦσε; 

 – Αὐτὸ φυσικὰ πρέπει νὰ γίνεται, ἀλλὰ ἄλλοτε θὰ εἶσαι ἕτοιμη καὶ ἄλλοτε ὄχι. 

Σκοπὸς  εἶναι  νὰ  γνωρίσης  τὸν  ἑαυτό  σου.  Ἂν  δὲν  γνωρίση  κανεὶς  τὸν  παλαιό  του 

ἄνθρωπο,  δὲν  ταπεινώνεται  καὶ  δὲν  μπορεῖ  νὰ  γίνη  ἡ  πνευματικὴ  διάσπαση  τοῦ 

ἀτόμου του, γιὰ νὰ μπῆ στὴν πνευματικὴ τροχιά, καὶ παραμένει στὴν κοσμικὴ τροχιά. 

 – Μπορεῖ, Γέροντα, νὰ γνωρίζω τὸν ἑαυτό μου λανθασμένα; 

 – Μὰ δὲν μιλᾶμε γιὰ λανθασμένη κατάσταση. Αὐτὸς ποὺ γνωρίζει σωστὰ τὸν 

ἑαυτό του ἔχει ταπείνωση. Καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος ταπεινωθῆ, θὰ ἔρθη ὁπωσδήποτε ἡ 

Χάρις τοῦ Θεοῦ. 

Αὐτὸς ποὺ κάνει  τὴν  ἐργασία ποὺ χρειάζεται,  γιὰ νὰ γνωρίση  τὸν  ἑαυτό  του, 

μοιάζει  μὲ  αὐτὸν  ποὺ  σκάβει  βαθιὰ  καὶ  βρίσκει  μέταλλα  στὸ  βάθος  τῆς  γῆς.  Ὅσο 

βαθύτερα προχωράει στὴν γνώση τοῦ ἑαυτοῦ του, τόσο χαμηλότερα βλέπει τὸν ἑαυτό 

του  καὶ  ταπεινώνεται,  ἀλλὰ  τὸ  χέρι  τοῦ Θεοῦ  τὸν ἀνεβάζει  συνέχεια.  Καὶ  ὅταν πιὰ 

γνωρίση τὸν ἑαυτό του, ἡ ταπείνωση τοῦ γίνεται κατάσταση καὶ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ 

τὴν πιάνει τὸ «ἐνοικιοστάσιο», ὁπότε δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια. Ἐνῶ αὐτὸς 

ποὺ  δὲν  κάνει  αὐτὴν  τὴν  ἐργασία,  καλύπτει  συνέχεια  τὰ  σκουπίδια  του,  μεγαλώνει 

τὴν  κορυφή  του,  κάθεται  γιὰ  λίγο  ψηλὰ  μὲ  τὴν  ὑπερηφάνεια  του  καὶ  τελικὰ 

σωριάζεται. 

 

Νὰ γνωρίσουμε τὴν ἀρρώστια μας 

 

 – Γέροντα, συχνὰ βλέπω τὰ ἐλαττώματα τῶν ἄλλων καὶ τοὺς κρίνω. 

 – Τὴν ἀρρώστια τὴν δική σου τὴν ξέρεις; 

 – Ὄχι. 

 – Γι᾿ αὐτὸ ξέρεις τὴν ἀρρώστια τῶν ἄλλων. Ἂν ἤξερες τὴν δική σου ἀρρώστια, 

δὲν θὰ ἤξερες τὴν ἀρρώστια τῶν ἄλλων. Δὲν λέω νὰ μὴ συμμετέχης στὸν πόνο τους, 

ἀλλὰ νὰ μὴν ἀσχολῆσαι μὲ τὰ σφάλματά τους. Ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀσχολῆται μὲ τὸν 

ἑαυτό του, ὁ πειρασμὸς θὰ τοῦ ἀνοίξη δουλειὰ νὰ ἀσχολῆται μὲ τοὺς ἄλλους. Ἂν ὅμως 

κάνη δουλειὰ στὸν ἑαυτό του,  τότε γνωρίζει  τὸν ἑαυτό του, γνωρίζει καὶ  τὸν ἄλλον. 

Διαφορετικά, μὲ τὰ λανθασμένα συμπεράσματα ποὺ βγάζει ἀπὸ τὸν ἑαυτό του κρίνει 

λανθασμένα καὶ τοὺς ἄλλους. 

 – Γέροντα, τί βοηθάει περισσότερο νὰ διορθωθῆ κανείς; 

 – Κατ᾿ ἀρχὰς ἡ θέληση. Ἡ θέληση εἶναι κατὰ κάποιον τρόπο τὸ καλὸ ξεκίνημα. 

Ὕστερα,  πρέπει  νὰ  καταλάβη  κανεὶς  ὅτι  εἶναι  ἄρρωστος  καὶ  νὰ  ἀρχίση  ἡ  ἀνάλογη 

ἀντιβίωση.  Γιατί,  ἂν  εἶναι  ἄρρωστος  καὶ  κρύβη  τὴν  ἀρρώστια  του,  κάποτε  θὰ 

σωριασθῆ  κάτω  ἀπότομα,  χωρὶς  νὰ  τὸ  καταλάβη,  καὶ  δὲν  θὰ  μπορῆ  νὰ  βοηθηθῆ 

ἰατρικά. Π.χ. κάποιος ξέρει ὅτι εἶναι προφυματικός, γι᾿ αὐτὸ ἔχει ἀνορεξία. Τοῦ λένε: 

«γιατί δὲν τρῶς;». «Ἔ, λέει,  δὲν μ᾿ ἀρέσει αὐτὸ τὸ φαγητό»! Μετὰ ἔχει κομμάρες καὶ 

δὲν μπορεῖ  νὰ περπατήση  καλά. «Γιατί περπατᾶς  ἔτσι;»,  τὸν  ρωτᾶνε. «Ἄ,  μ᾿  ἀρέσει, 

λέει, νὰ πηγαίνω σιγὰ‐σιγά· τί; νὰ τρέχω σὰν παλαβός;». Δὲν λέει ὅτι ἔχει κομμάρες 

καὶ  δὲν  μπορεῖ  νὰ  περπατήση.  Μετὰ  ἔχει  βήχα.  «Γιατί  βήχεις;»,  τοῦ  λένε.  «Ἔ,  ἀπὸ 
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ἀλλεργία», λέει! Δὲν λέει ὅτι οἱ πνεύμονες μέσα εἶναι χάλια. Ἐν τῷ μεταξύ, βγάζει καὶ 

κανένα  πτύελο  αἱματηρό.  «Τί  εἶναι  αὐτό;»,  τὸν  ρωτᾶνε.  «Ἔ,  λέει,  ἐρεθίστηκε  ὁ 

λάρυγγας»! 

 – Καὶ ὅλα αὐτά, Γέροντα, ἐπειδὴ δὲν θέλει νὰ φανερώση τὴν φυματίωση; 

 –  Ναί,  ἐπειδὴ  τὴν  καλύπτει.  Τὴν  καλύπτει‐τὴν  καλύπτει  καὶ  μετὰ  παθαίνει 

καλπάζουσα  φυματίωση.  Σπάζει  ὁ  πνεύμονας,  γεμίζουν  οἱ  λεκάνες  αἷμα,  πέφτει 

κάτω, καὶ τελικὰ ἀποκαλύπτεται ἡ ἀρρώστια του, ἀλλὰ καὶ δύσκολα βοηθιέται. Ἐνῶ, 

ἂν παραδεχθῆ ὅτι τὰ δέκατα ποὺ παρουσιάζει εἶναι ἀπὸ τὴν φυματίωση καὶ δεχθῆ τὴν 

ἀνάλογη θεραπεία, γίνεται πιὸ ὑγιὴς ἀπὸ τὸν ὑγιῆ. Θέλω νὰ πῶ, καὶ στὴν πνευματικὴ 

ζωή,  ὅποιος  δικαιολογεῖ  τὰ  πάθη  του,  δέχεται  τελικὰ  δαιμονικὴ  ἐπίδραση  καὶ  δὲν 

μπορεῖ νὰ κρυφτῆ. Ξέρεις τί εἶναι νὰ δεχθῆ ὁ ἄνθρωπος δαιμονικὴ ἐπίδραση; Ἀγριεύει, 

γίνεται  θηρίο,  ἀντιδρᾶ,  μιλᾶ  ἄσχημα,  μὲ  ἀναίδεια  καὶ  δὲν  δέχεται  ἀπὸ  κανέναν 

βοήθεια. 

Γι᾿ αὐτὸ ὅλη ἡ βάση εἶναι νὰ γνωρίση πρῶτα κανεὶς τὴν πάθηση ποὺ ἔχει καὶ 

νὰ χαίρεται ποὺ  τὴν γνώρισε. Ἀπὸ  ᾿κεῖ  καὶ πέρα πρέπει  νὰ δεχθῆ τὴν θεραπεία,  τὰ 

ἀνάλογα  φάρμακα,  καὶ  νὰ  αἰσθάνεται  καὶ  εὐγνωμοσύνη  πρὸς  τὸν  γιατρὸ  –  τὸν 

Πνευματικὸ ἢ τὸν Γέροντά του –, ὄχι νὰ ἀντιδράη. Νά, ὁ ἄλλος κρεμᾶ τὸ χέρι του, γιὰ 

νὰ τοῦ κάνουν μετάγγιση·  τὸν τρυποῦν, πονάει, ἀλλὰ τὸ δέχεται, γιατὶ αὐτὸ θὰ τὸν 

βοηθήση. Ἢ μιὰ ἐγχείρηση πόση ταλαιπωρία ἔχει! Ἀλλὰ δέχεται ὁ ἄνθρωπος νὰ τὴν 

κάνη, γιὰ νὰ γίνη καλά. 

 – Ὅταν, Γέροντα, ξέρω λ.χ. ὅτι μιὰ αὐστηρὴ παρατήρηση θὰ μὲ βοηθήση, γιατί 

δὲν τὴν δέχομαι εὐχάριστα; 

 –  Κοίταξε,  μπορεῖ  νὰ  μὴν  τὴν  δέχεσαι  εὐχάριστα,  ἀλλὰ  τοὐλάχιστον 

καταλαβαίνεις ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι σωστό; 

 – Ναί, τὸ καταλαβαίνω. 

– Ἔ, ἂν τὸ καταλαβαίνης, κάτι εἶναι κι αὐτό. Βλέπεις, ὁ ἄρρωστος παίρνει ἕνα 

χάπι ποὺ  εἶναι φαρμάκι πικρό,  ἀλλὰ τὸ  δέχεται καλύτερα ἀπὸ  τὴν καραμέλα,  γιατὶ 

καταλαβαίνει  ὅτι  θὰ  τὸν  ὠφελήση.  Ἂν  δὲν  δέχεται  τὸ  πικρὸ  φάρμακο,  δὲν 

θεραπεύεται. Πρέπει νὰ γνωρίση κανεὶς τὴν ἀδυναμία του, νὰ δεχθῆ τὰ φάρμακα, γιὰ 

νὰ τὸν δυναμώση μετὰ ὁ Χριστός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ‐ Ἡ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητος συγκινεῖ τὸν Θεὸ 

 

Ἡ ἀναγνώριση τοῦ σφάλματός μας  

 

Γέροντα,  ὁ  Ἀββᾶς  Ἰσαὰκ  λέει  ὅτι  πρέπει  νὰ  αἰσθάνεσαι  στὴν  προσευχὴ  σὰν 

παιδί1. 

    – Ναί, ἀλλὰ νὰ νιώθης ὅτι εἶσαι ἕνα ἄτακτο παιδί. 

   Νὰ  ἀναγνωρίζης  ὅτι  στενοχώρησες  τὸν  Πατέρα  σου  καὶ  νὰ  κλαῖς  γι᾿  αὐτό. 

Τότε θὰ νιώθης τὰ χάδια τὰ θεϊκά. Ὄχι νὰ λές: «Ἐπειδὴ εἶμαι παιδί, ὁ Θεὸς πρέπει νὰ 

μ᾿ ἀγαπάη καὶ νὰ μὲ συγχωρῆ, ἂς κάνω ἀταξίες». 

 – Γέροντα, ἀνησύχησα, ὅταν διάβασα στὸν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης ὅτι, γιὰ νὰ 

ἐπικαλεσθοῦμε «Πατέρα» τὸν Θεό, πρέπει νὰ ἔχουμε φθάσει στὴν ἀπάθεια2, ἀλλιῶς 

εἶναι «ὕβρις καὶ λοιδορία»3. 

 –  Εὐλογημένη,  μὴ  στενοχωριέσαι.  Αὐτὸ  τὸ  ἔγραψε  ὁ  Ἅγιος  γιὰ  ὅσους  ζοῦν 

ρέμπελα  καὶ  ἁμαρτωλά.  Ὅταν  ὅμως  ἁμαρτάνη  κανείς,  ἀλλὰ  συναισθάνεται  βαθιὰ 

τὴν ἐνοχή του, τότε μπορεῖ νὰ ὀνομάζη «Πατέρα» τὸν Θεό. 

 –  Γέροντα, αἰσθάνομαι ὅτι  δὲν  εἶμαι  ἐντάξει ἀπέναντι στὸν Θεό,  καὶ αὐτὸ μὲ 

πονάει. 

 –  Ἀπὸ  τὴν  στιγμὴ  ποὺ  αἰσθάνεσαι  ὅτι  δὲν  εἶσαι  ἐντάξει  καὶ  λὲς  ταπεινὰ 

«ἥμαρτον,  Θεέ  μου»,  ὁ  Θεὸς  συγχωρεῖ,  βοηθάει  καὶ  χαριτώνει,  καὶ  ἂν  σὲ  βρῆ  στὴν 

κατάσταση αὐτὴν ὁ θάνατος, θὰ σωθῆς.  Γιατὶ δὲν λὲς ἁπλῶς πὼς δὲν εἶσαι  ἐντάξει 

καὶ  μένεις  σὲ  ἕναν  στραβὸ  δρόμο,  ἀλλὰ  ἀγωνίζεσαι.  Δὲν  εἶσαι,  Θεὸς  φυλάξοι,  σὲ 

δαιμονικὴ  κατάσταση.  Λίγο‐πολύ,  ἐδῶ  στὸ  μοναστήρι,  ὅλες  οἱ  ἀδελφές,  μὲ  τὴν 

βοήθεια  τοῦ Θεοῦ,  εἶστε  ἐν  μετανοίᾳ. Ὕστερα,  νὰ  ξέρης,  ὁ  πνευματικὸς  ἄνθρωπος, 

ὅταν αἰσθάνεται ὅτι εἶναι χάλια, δέχεται τὴν θεία Χάρη, γιατὶ εἶναι ἕνα ξέπλυμα αὐτὴ 

ἡ συναίσθηση ποὺ ἔχει γιὰ τὴν ἁμαρτωλότητά του.  

Ἐγώ,  ὅταν  κάποιος  μὲ  πόνο  μοῦ  λέει:  «εἶμαι  τέτοιος,  τέτοιος»,  τὸν  χαίρομαι, 

γιατί, ἀφοῦ ἀναγνωρίζει τὰ σφάλματά του, θὰ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ αὐτά. Βρῆκα κάποτε 

ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἔμενε σὲ ἕνα καλύβι μὲ τὰ γατιά, μὲ τὰ σκυλιά. Οὔτε φωτιὰ ἄναβε, 

γιατὶ φοβόταν μὴν κάψη τὸ καλύβι. Ἦταν τελείως ἐγκαταλελειμμένος! Τὸν πόνεσα, 

τὸν λυπήθηκα, ἀλλὰ ἐκεῖνος μοῦ εἶπε: «Μὴ μὲ λυπᾶσαι, μωρὲ καλόγερε· ἐγὼ πρέπει 

νὰ  βασανισθῶ.  Ἂν  ἤξερες  τί  ἔχω  κάνει,  δὲν  θὰ  μὲ  λυπόσουν.  Γιὰ  μένα,  κι  ἐδῶ ποὺ 

εἶμαι, πολὺ εἶναι». Ἔ, αὐτόν, ὅ,τι κι ἂν ἔχη κάνει, δὲν θὰ τὸν οἰκονομήση ὁ Θεός; Καὶ 

τώρα4  ποὺ  ἤμουν  στὸ  νοσοκομεῖο,  ἦρθε  μιὰ  γυναίκα,  ποὺ  τὰ  χέρια  της  ἦταν 

τρυπημένα ἀπὸ τὶς μεταγγίσεις! Ἦταν τελείως χάλια! Δὲν εἶχε  ἡ φουκαριάρα φλέβα 

γιὰ φλέβα! «Δὲν ἔχω κανένα καλό, μοῦ λέει. Μήπως μὲ λυπηθῆ ἀπὸ αὐτὰ ὁ Θεὸς καὶ 

μὲ  πάρη  στὸν Παράδεισο! Ἔχω  ἐκεῖνο,  ἐκεῖνο  τὸ  ἐλάττωμα...».  Καὶ  ἔλεγε‐ἔλεγε  ἕνα 

                                                 
1 Βλ.Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος ΙΘ´, σ. 58 κ.ἑ. 
2 Ὡς ὅρος τῆς ἁγιοπατερικῆς γλώσσας δηλώνει  τὴν μακαρία ἐκείνη κατάσταση κατὰ 

τὴν  ὁποία,  μετὰ  ἀπὸ  μακροχρόνια  ἄσκηση,  παύουν  νὰ  ἐνεργοῦν  τὰ  πάθη  καὶ  ὁ  ἄνθρωπος 

φθάνει μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ». 
3 Βλ. Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τὴν προσευχήν, Λόγος Β´, PG 44, 1141Α. 
4 Τὸ 1994, στὸ Θεαγένειο νοσοκομεῖο. 
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σωρὸ κουσούρια. Τί λεπτὴ ἐργασία ἔκανε στὸν ἑαυτό της! Ἐγὼ σὲ τέτοια κατάσταση 

ἄλλον ἄνθρωπο δὲν εἶδα! 

 – Γέροντα, ἄκουσα κάποιον νὰ λέη: «Ἔχω τὸν λογισμὸ ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ φερθῆ 

μὲ ἐπιείκεια». Εἶναι σωστὸς αὐτὸς ὁ λογισμός; 

 –  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  ἔχη  μεγάλη  ταπείνωση,  ἀναγνωρίζη  τὸ  σφάλμα  του, 

αἰσθάνεται τὴν ἐνοχή του σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ ὑποφέρη, τότε ὁ Χριστὸς θὰ φερθῆ μὲ 

ἐπιείκεια καὶ θὰ τὸν συγχωρήση. «Παιδί μου, θὰ τοῦ πῆ, μὴν τὸ σκέφτεσαι πιά· πάει, 

ἔληξε». Ἂν ὅμως δὲν συναισθάνεται τὴν ἐνοχή του καὶ ἀναπαύη τὸν λογισμό του ὅτι ὁ 

Χριστὸς θὰ φερθῆ μὲ ἐπιείκεια καὶ εὐσπλαχνία, αὐτὸ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο. Δηλαδὴ ὁ 

Χριστὸς θὰ βραβεύση τοὺς ἁμαρτωλούς; 

Ἡ καλὴ ἀναγνώριση  τοῦ  ἑαυτοῦ μας συγκινεῖ  τὸν Θεὸ καὶ μᾶς  δίνει  βοήθεια 

θεϊκὴ καὶ χαρὰ παραδεισένια. Ἂν μᾶς βοηθοῦσε καὶ ἡ μὴ ἀναγνώριση, ὁ Θεὸς οὔτε καὶ 

αὐτὴν θὰ μᾶς τὴν ζητοῦσε. 

 –  Γέροντα,  εἴπατε  «ἡ  καλὴ  ἀναγνώριση»  τοῦ  ἑαυτοῦ  μας·  ὑπάρχει  καὶ  κακὴ 

ἀναγνώριση; 

 –  Ναί,  μπορεῖ  νὰ  ἔχη  κανεὶς  λανθασμένη  γνώση    τοῦ  ἑαυτοῦ  του,  νὰ  τὸν 

δικαιολογῆ  καὶ  νὰ  ἀναπαύη  τὸν  λογισμό  του.  Γι᾿  αὐτό,  ὅταν  λέω  ὅτι  ὑπάρχει 

ἀναγνώριση τοῦ σφάλματος, ἐννοῶ ὅτι ὑπάρχει ἔστω καὶ μιὰ μικρὴ προσπάθεια γιὰ 

διόρθωση. Σοῦ χρωστάω π.χ. πεντακόσιες χιλιάδες δραχμὲς καί, ὅταν σὲ βλέπω, λέω: 

«σοῦ χρωστάω καὶ πεντακόσιες χιλιάδες», ἀλλὰ δὲν μὲ ἀπασχολεῖ νὰ ἐπιστρέψω τὸ 

χρέος· ἁπλῶς ἀναγνωρίζω ὅτι ἔχω ἕνα χρέος. Μετὰ ἀπὸ λίγο πάλι τὸ σκέφτομαι καὶ 

σοῦ  λέω:  «ναί,  ναί,  ἔχω  καὶ  ἕνα  χρέος».  Αὐτὸ  δὲν  θὰ  πῆ  ἀναγνώριση.  Ὅταν 

ἀναγνωρίζη κανεὶς πραγματικὰ ὅτι ἔχει ἕνα χρέος, δὲν κοιμᾶται· ψάχνει νὰ βρῆ πῶς 

νὰ τὸ ἐξοφλήση. Καὶ τότε, ὅταν λέη «ἔχω ἕνα χρέος», πληροφορεῖται καὶ ὁ ἄλλος, ἀπὸ 

τὸν τρόπο ποὺ τὸ λέει, ὅτι πράγματι τὸν ἀπασχολεῖ τὸ θέμα. 

 

Συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητος καὶ πρόοδος στὸν ἀγώνα 

 

 – Γέροντα, ὅταν κανεὶς δὲν πηγαίνη καλὰ στὸν ἀγώνα του, εἶναι σωστὸ νὰ λέη: 

«Τέτοιος εἶσαι καὶ θὰ εἶσαι. Τίποτε καλύτερο δὲν περιμένω ἀπὸ σένα»; 

 – Ἂν ἀντιμετωπίζη ἔτσι τὴν κατάστασή του, μπορεῖ νὰ πλανηθῆ· νὰ φθάση νὰ 

πῆ: «Ὅσοι εἶναι νὰ πᾶνε στὸν Παράδεισο, θὰ πᾶνε. Ἑπομένως, γιατί νὰ ἀγωνισθῶ;». 

Δηλαδὴ  οἱ  Ἅγιοι  ἁγίασαν  χωρὶς  ἀγώνα;  Αὐτός,  ἐνῶ  δὲν  ἀγωνίζεται,  περιμένει  νὰ 

διορθωθῆ, νὰ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὰ πάθη του. Κάνει σὰν ἐκεῖνον τὸν γέρο ποὺ ἤθελε νὰ 

φάη μοῦρα καὶ καθόταν κάτω ἀπὸ τὴν μουριὰ μὲ ἀνοιχτὸ τὸ στόμα καὶ περίμενε νὰ 

πέση κανένα μοῦρο στὸ στόμα του. 

 – Γέροντα, πῶς θὰ καταλάβω ἂν ἔχω πνευματικὴ πρόοδο; 

 –  Ἂν  ἔχης  συναίσθηση  τῆς  ἁμαρτωλότητός  σου,  θὰ  ἔχης  καὶ  πνευματικὴ 

πρόοδο. Ὅσο μεγαλύτερες βλέπεις τὶς ἁμαρτίες σου, τόσο μεγαλύτερη συναίσθηση θὰ 

ἀποκτᾶς καὶ τόσο θὰ προοδεύης. 

 –  Μπορεῖ,  Γέροντα,  κάποιος  νὰ  ἀναγνωρίζη  τὸ  σφάλμα  του  καὶ  νὰ  μὴν 

προοδεύη; 
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 –  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  ἀναγνωρίζη  τὸ  σφάλμα  του  καὶ  πέφτη  ξανά,  χωρὶς  νὰ 

θέλη, σημαίνει ὅτι ὑπάρχει ὑπερηφάνεια ἢ προδιάθεση γιὰ ὑπερηφάνεια, καὶ γι᾿ αὐτὸ 

δὲν τὸν βοηθάει ὁ Θεὸς νὰ προκόψη. 

Τὸ  νὰ  συναισθανθῆ  κανεὶς  τὴν  ἁμαρτωλότητά  του,  εἶναι  μεγάλη  δύναμη, 

μεγάλη  ὑπόθεση.  Μετὰ  σιχαίνεται  τὸν  ἑαυτό  του,  ταπεινώνεται,  ἀποδίδει  ὅλα  τὰ 

καλὰ  στὴν  φιλανθρωπία  καὶ  στὴν  ἀγαθότητα  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  αἰσθάνεται  μεγάλη 

εὐγνωμοσύνη.  Γι᾿  αὐτὸ  ὁ  Θεὸς  ἀγαπάει  περισσότερο  τοὺς  ἁμαρτωλοὺς  ποὺ 

ἀναγνωρίζουν  τὴν  ἁμαρτωλότητά  τους,  μετανοοῦν  καὶ  ζοῦν  μὲ  ταπείνωση,  παρὰ 

ἐκείνους ποὺ ἀγωνίζονται πολύ, ἀλλὰ δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν ἁμαρτωλότητά τους καὶ 

δὲν ἔχουν μετάνοια. 

 

Νὰ ζητᾶμε ταπεινὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν διόρθωσή μας 

 

 –  Γέροντα,  ὅταν οἱ Πατέρες λένε ὅτι μετάνοια εἶναι νὰ ἀποφασίση κανεὶς νὰ 

μὴν ξανακάνη  τὰ προηγούμενα ἁμαρτήματα καὶ νὰ λυπᾶται γι᾿ αὐτά,  σημαίνει  ὅτι 

διαρκῶς πρέπει νὰ τὰ θυμᾶται; 

 –  Ὄχι,  δὲν  θυμᾶται  κάθε  ἁμαρτία  χωριστά,  ἀλλὰ  ἔχει  συνέχεια  τὴν 

συναίσθηση  τῆς  ἁμαρτωλότητός  του.  Μέχρις  ἑνὸς  σημείου  πρέπει  νὰ  σκέφτεται 

κανεὶς  ἕνα σφάλμα  του καὶ  ὕστερα νὰ  ζητᾶ  ταπεινὰ  τὸ  ἔλεος  τοῦ Θεοῦ καί,  ἂν  δὲν 

ὑπάρχη  ὑπερηφάνεια,  ὁ  Θεὸς  θὰ  βοηθήση.  Ἰδίως  ὅταν  κάποιος  εἶναι  εὐαίσθητος, 

καλύτερα  εἶναι  νὰ  ξεχνᾶ  παλιὲς  ἁμαρτίες  του,  ἀφοῦ  ἔχουν  τακτοποιηθῆ  μὲ  τὴν 

μετάνοια  καὶ  τὴν  ἐξομολόγηση.  Μπορεῖ  τὸ  ταγκαλάκι  νὰ  τοῦ  θυμίζη  παλιές  του 

ἁμαρτίες  καὶ  νὰ  τὸν  ζαλίζη  μὲ  λογισμούς,  γιὰ  νὰ  τοῦ  τρώη  τὴν  ὥρα  καὶ  νὰ  τὸν 

περισπᾶ  ἀπὸ  τὴν  προσευχή.  Ἕνας  ὅμως  ποὺ  δὲν  εἶναι  εὐαίσθητος  καὶ  βλέπει  νὰ 

γεννιέται μέσα του ὑπερηφάνεια, τότε καλὰ εἶναι νὰ φέρνη στὸν νοῦ του τὶς ἁμαρτίες 

του, γιὰ νὰ ταπεινώνεται. 

 – Γέροντα, μπορεῖ κάποιος νὰ ἔχη συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητός του καὶ νὰ 

μὴν ἔχη μετάνοια; 

 – Ναί, ἂν δὲν ἔχη ταπείνωση. Ὅταν στὴν μετάνοια ἀνακατεύεται ὁ ἐγωισμός, 

συνέχεια ὁ ἄνθρωπος σκέφτεται: «πῶς τὸ ἔκανα αὐτό, πῶς τὸ εἶδαν οἱ ἄλλοι, τί  ἰδέα 

θὰ σχηματίσουν;», καὶ βασανίζεται. Τὸ «πῶς τὸ ἔκανα πάλι» καὶ τὸ «πῶς κατήντησα» 

ἔχει  ἐγωισμό·  δὲν  ἔχει  μετάνοια.  Πρέπει  νὰ  καταλάβη  ὅτι  ἔσφαλε  καὶ  νὰ  ζητήση 

ταπεινὰ  τὸ  ἔλεος  τοῦ  Θεοῦ.  «Θεέ  μου,  νὰ  πῆ,  ἔσφαλα,  συγχώρεσέ  με.  Τέτοιος 

παλιάνθρωπος εἶμαι. Λυπήσου με. Ἂν δὲν μὲ βοηθήσης,  χειρότερος μπορῶ νὰ γίνω, 

καλύτερος  δὲν  μπορῶ  νὰ  γίνω.  Μόνος  μου  δὲν  πρόκειται  νὰ  διορθωθῶ»,  καὶ  νὰ 

προσπαθήση νὰ μὴν τὸ ξανακάνη. Πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ ἔσφαλαν καὶ πόνεσαν, γιατὶ 

πλήγωσαν τὸν Θεὸ καὶ ὄχι γιατὶ ξέπεσαν στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων, ἁγίασαν. 

Ὅταν κάποιος ζῆ κοσμικὰ καὶ κόβη μετὰ τὶς σχέσεις του μὲ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα, 

ἕλκεται  πολλὲς  φορὲς  ἀπὸ  αὐτό,  χωρὶς  νὰ  τὸ  θέλη.  Δὲν  πρέπει  ὅμως  νὰ 

ἀπογοητεύεται. Νομίζω, σ᾿ αὐτὴν τὴν περίπτωση, πρόοδος εἶναι καὶ τὸ ὅτι ἀρχίζει ἡ 

καλὴ ἀνησυχία, ποὺ ἐλέγχει τὴν ψυχὴ γιὰ τὰ σφάλματα ποὺ ἔκανε καὶ γιὰ ὅ,τι ἔπρεπε 

νὰ  κάνη,  ἀλλὰ  δὲν  ἔκανε.  Σιγὰ‐σιγὰ  γίνεται  μιὰ  πάλη,  ταπεινώνεται  ἀκουσίως  ὁ 

ἄνθρωπος καὶ ἀπελπίζεται μὲ τὴν καλὴ ἀπελπισία, δηλαδὴ ἀπελπίζεται ἀπὸ τὸ ἐγώ 

του. Τότε ὅλα τὰ ἀποδίδει στὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ πιστεύει ἀληθινὰ ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ὁ 
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Κύριος: «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»5. Ἂν στὴν συνέχεια ἀγωνισθῆ φιλότιμα, 

μὲ πολλὴ ταπείνωση, ἐλπίζοντας στὴν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, ὁ Καλὸς Θεὸς θὰ τὸν 

ἐλεήση. 

 

Ἡ λύπη γιὰ τὰ σφάλματά μας 

 

 – Γέροντα, πῶς θὰ βοηθηθῆ κανεὶς νὰ μὴν ξανακάνη τὸ ἴδιο σφάλμα; 

 – ῍ Αν πονέση πραγματικὰ γιὰ τὸ σφάλμα του, δὲν θὰ τὸ ξανακάνη. Πρέπει νὰ 

ὑπάρχη ἐσωτερικὴ συντριβὴ μὲ εἰλικρινῆ μετάνοια, γιὰ νὰ διορθωθῆ. Γι᾿ αὐτὸ λέει ὁ 

Ἀββᾶς Μάρκος  ὁ  Ἀσκητής:  «Ἂν  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  στενοχωρηθῆ  κατ᾿  ἀναλογίαν  τοῦ 

σφάλματός του, εὔκολα περιπίπτει εἰς τὸ αὐτὸ σφάλμα»6. Δηλαδή, ἂν εἶναι μικρὸ τὸ 

σφάλμα, χρειάζεται μικρότερη μετάνοια, ἂν εἶναι μεγαλύτερο, μεγαλύτερη μετάνοια. 

Ὅταν κανεὶς δὲν πιάνη τὸ μέγεθος τῆς πτώσεώς του καὶ δὲν λυπᾶται «κατ᾿ ἀναλογίαν 

τοῦ σφάλματος», τότε εὔκολα πέφτει στὸ ἴδιο ἢ καὶ σὲ μεγαλύτερο σφάλμα. 

 – Πῶς θὰ καταλάβουμε ὅτι δὲν λυπηθήκαμε «κατ᾿ ἀναλογίαν τοῦ σφάλματος»; 

 – Ἀπόδειξη ἂν πέφτετε πάλι στὸ  ἴδιο σφάλμα. Ὕστερα, ὅταν παρακολουθῆτε 

τὸν ἑαυτό σας, νὰ μὴν κάνετε μόνο διάγνωση. Ἐσεῖς συνέχεια κάνετε μικροβιολογικὲς 

ἐξετάσεις, βρίσκετε τὸ μικρόβιο, τὸ κοιτᾶτε καὶ λέτε: «πρέπει νὰ τὸ σκοτώσω», ἀλλὰ 

δὲν  ἀρχίζετε  θεραπεία.  Ἐντάξει,  διαπιστώσατε  ὅτι  ἔχετε  μιὰ  πάθηση.  Τάκ,  νὰ 

κοιτάξετε  πῶς  θὰ  τὴν  θεραπεύσετε.  Τί  ὠφελεῖ  νὰ  κάνετε  συνέχεια  ἀναλύσεις–

ἀναλύσεις, χωρὶς νὰ προσπαθῆτε νὰ διορθωθῆτε; Λέτε: «ἔχω ἐκεῖνο τὸ πάθος, ἔχω τὸ 

ἄλλο», ἀλλὰ δὲν τὰ κόβετε καὶ παραμένετε στὰ ἴδια μοιρολογώντας. Ἔτσι σπαταλᾶτε 

τὶς  δυνάμεις  σας  καὶ  χαραμίζεστε.  Χαραμίζετε  τὸ  μυαλό  σας,  τὴν  καρδιά  σας. 

Ἀρρωσταίνετε ἀπὸ τὴν στενοχώρια καὶ ὕστερα δὲν κάνετε τίποτε. Ἔπειτα, ὅταν γίνετε 

καλά,  ἀρχίζετε:  «Καὶ  γιατί  τότε  ἀρρώστησα  καὶ  πῶς  ἀρρώστησα;».  Δὲν  λέω,  θὰ 

παρακολουθῆτε  τὸν  ἑαυτό  σας,  δὲν  θὰ  ἀφήνετε  τὰ  σφάλματά  σας  νὰ  περνᾶνε 

ἀπαρατήρητα,  ἀλλὰ  μέχρις  ἑνὸς  σημείου,  βρὲ  παιδάκι  μου,  καὶ  ἡ  στενοχώρια!  Ὄχι 

ἀδιαφορία, ἀλλὰ ὄχι καὶ κακομοιριά! Ἔκανες κάτι ποὺ δὲν ἦταν σωστό; Τὸ σκέφτηκες; 

Τὸ εἶδες; Τὸ ἀναγνώρισες; Τὸ ἐξομολογήθηκες; Προχώρα· μὴ σκαλώνης. Κράτησέ το 

μόνο στὸν νοῦ σου, γιὰ νὰ προσέξης ἄλλη φορά, ἂν σοῦ δοθῆ παρόμοια ἀφορμή. Ἡ 

στενοχώρια  γιὰ  τὰ  σφάλματά  μας  εἶναι  ἄσκοπη,  ὅταν  δὲν  προσπαθοῦμε  νὰ  τὰ 

διορθώσουμε.  Εἶναι  σὰν  νὰ  κλαῖμε  ἕναν  ἄρρωστο  συνέχεια,  χωρὶς  νὰ  τοῦ 

προσφέρουμε βοήθεια γιὰ νὰ ἀναρρώση. 

 – Καὶ ὅταν, Γέροντα, δίκαια ταλαιπωρῆσαι γιὰ ἕνα σφάλμα σου, καὶ τότε δὲν 

πρέπει νὰ λυπᾶσαι; 

 – Ὄχι,  πρέπει  νὰ  λυπᾶσαι,  ἀλλὰ  ἡ  λύπη  νὰ  εἶναι  ἀνάλογη,  σύμμετρη  μὲ  τὸ 

σφάλμα σου. Ἂν δὲν πονέσης, θὰ εἶσαι «τραλαλὰ» καὶ θὰ ξαναπέσης στὸ ἴδιο λάθος· 

δὲν θὰ διορθωθῆς. Ὅταν ὅμως ἀπὸ τὴν λύπη τῆς μετανοίας περνᾶς στὴν ἀπόγνωση, 

τότε σημαίνει ὅτι ἔχεις λυπηθῆ περισσότερο ἀπὸ ὅσο ἔπρεπε. Σ᾿ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις 

χρειάζεται νὰ δώσης στὸν ἑαυτό σου λίγο κουράγιο καὶ νὰ ἀντιμετωπίσης τὸ σφάλμα 

μὲ λίγη καλὴ ἀδιαφορία. 

                                                 
5 Ἰω. 15, 5. 
6 Βλ. Ὁσίου Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ, Περὶ τῶν οἰομένων ἐξ ἔργων δικαιοῦσθαι, κεφ. σιε´, 

Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμος Α´, ἔκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1984, σ. 124. 
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Αὐτομεμψία ὄχι ἀπελπισία 

 

 –  Γέροντα,  εἶναι  εὔκολο  ἐξαρχῆς  νὰ  συναισθανθοῦμε  σὲ  βάθος  τὴν 

ἁμαρτωλότητά μας; 

 – Ὁ Θεὸς ἀπὸ ἀγάπη δὲν ἐπιτρέπει στὴν ἀρχὴ τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς νὰ 

συναισθανθοῦμε  τὴν  ἁμαρτωλότητά  μας,  γιὰ  νὰ  μὴν  καμφθοῦμε.  Ὑπάρχουν 

φιλότιμες  καὶ  εὐαίσθητες  ψυχὲς  ποὺ  δὲν  θὰ  τὸ  ἄντεχαν  καὶ  θὰ  πάθαιναν  ζημιά. 

Θαμπώνει τὰ μάτια μας καὶ δὲν βλέπουμε ὅλα μαζὶ τὰ σφάλματά μας. Μπορεῖ π.χ. νὰ 

ἔχουμε  κουτσουλιὲς  στὸ  μανίκι  μας,  καὶ  ἐμεῖς  νὰ  νομίζουμε  ὅτι  εἶναι  λουλούδια. 

Προχωρώντας  στὸν  ἀγώνα  μας,  λίγο‐λίγο,  ἐπιτρέπει  ὁ  Θεὸς  νὰ  ἀρχίσουμε  νὰ 

βλέπουμε  τὰ  σφάλματά  μας  καὶ  μᾶς  δίνει  καὶ  δύναμη  νὰ  ἀγωνισθοῦμε,  γιὰ  νὰ  τὰ 

διορθώσουμε. Ἡ λεπτὴ  ἐργασία βλάπτει,  ὅταν  δὲν  ὑπάρχη πεῖρα.  Τὸ  ἴδιο  συμβαίνει 

καὶ  μὲ  τὴν  συναίσθηση  τῶν  εὐεργεσιῶν  τοῦ  Θεοῦ.  Ἂν  ἔβλεπε  ὁ  ἄνθρωπος  τὶς 

εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ στὴν ἀρχὴ τῆς πνευματικῆς του ζωῆς, θὰ πάθαινε πνευματικὴ 

αἱμορραγία. Γιατί, ὅταν κανεὶς βλέπη τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ καὶ συναισθάνεται τὴν 

ἀχαριστία του, μετὰ λειώνει. 

 – Γέροντα, δὲν βλέπω τὰ σφάλματά μου καὶ ἡ καρδιά μου εἶναι πέτρα.  

 – Μερικὲς φορὲς  ἐπιτρέπει  ὁ Θεὸς νὰ μὴ βλέπουμε  τὰ σφάλματά μας καὶ νὰ 

εἶναι  ἡ  καρδιά  μας  πέτρα,  γιατὶ  μπορεῖ  ὁ  διάβολος  νὰ  μᾶς  ρίξη  στὴν ἀπελπισία. Ὁ 

ἄνθρωπος πρέπει νὰ σκέφτεται τὴν ἁμαρτωλότητά του μὲ διάκριση. Ἡ μετάνοια ποὺ 

ἔχει μέσα της ἄγχος καὶ ἀπελπισία δὲν εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό· ἔχει βάλει καὶ τὸ ταγκαλάκι 

τὴν  οὐρίτσα  του.  Πρέπει  νὰ προσέξη  κανείς,  γιατὶ  μπορεῖ  ὁ  διάβολος  νὰ  τὸν  πιάση 

ἀπὸ  τὰ  δεξιά,  ἀπὸ  τὴν  μετάνοια,  καὶ  νὰ  τὸν  πετάξη  στὰ  ἀριστερά,  στὴν  θλίψη  καὶ 

στὴν ἀπογοήτευση, ὥστε νὰ τὸν τσακίση ψυχικὰ καὶ σωματικὰ καὶ νὰ τὸν ἀχρηστέψη. 

Φέρνει  δηλαδὴ  τὴν  ἄλλη  συντριβή,  ποὺ  ἔχει  ἄγχος,  γιὰ  νὰ  τὸν  κάνη  συντρίμμια. 

Μπορεῖ λ.χ. νὰ τοῦ πῆ: «Εἶσαι πολὺ ἁμαρτωλός, δὲν θὰ σωθῆς». Δῆθεν ἐνδιαφέρεται 

γιὰ  τὴν ψυχή  του,  καὶ  τοῦ  δημιουργεῖ  ἄγχος  καὶ  ἀπελπισία! Μὰ  δὲν  θὰ ἀφήσω  τὸν 

διάβολο νὰ κάνη ὅ,τι θέλει. Ὅταν ὁ διάβολος σοῦ λέη: «εἶσαι ἁμαρτωλή», νὰ τοῦ λές: 

«Τί σὲ ἐνδιαφέρει ἐσένα; Ὅταν θέλω ἐγώ, θὰ πῶ ὅτι εἶμαι ἁμαρτωλή, ὄχι ὅταν θέλης 

ἐσύ». 

 – Γέροντα, ποῦ ὀφείλεται ἡ μελαγχολία ποὺ ἔρχεται πολλὲς φορὲς στὴν ψυχή; 

 – Ἡ μελαγχολία καὶ τὸ πλάκωμα τῆς ψυχῆς ὀφείλονται συνήθως σὲ τύψεις ἀπὸ 

εὐαισθησία,  καὶ  τότε  ὁ  ἄνθρωπος  χρειάζεται  νὰ  ἐξομολογηθῆ,  γιὰ  νὰ  μπορέση  νὰ 

βοηθηθῆ  ἀπὸ  τὸν  πνευματικό.  Γιατί,  ἂν  εἶναι  εὐαίσθητος,  μπορεῖ  τὸ  σφάλμα  ποὺ 

ἔκανε  νὰ  εἶναι  πολὺ  μικρό,  ἀλλὰ  ὁ  ἐχθρὸς  διάβολος  νὰ  τὸ  μεγαλοποιῆ·  νὰ  τοῦ  τὸ 

δείχνη  μὲ  μικροσκόπιο,  γιὰ  νὰ  τὸν  ρίξη  στὴν  ἀπελπισία  καὶ  νὰ  τὸν  ἀχρηστέψη. 

Μπορεῖ νὰ τοῦ πῆ λ.χ. ὅτι τάχα στενοχώρησε πολὺ τοὺς ἄλλους, ὅτι τοὺς δυσκόλεψε 

κ.λπ.,  καὶ  νὰ  τὸν  κάνη  νὰ  στενοχωριέται  πιὸ  πολὺ  ἀπὸ  ὅσο  ἀντέχει.  Ἀφοῦ 

ἐνδιαφέρεται  ὁ  διάβολος,  γιατί  δὲν  πηγαίνει  νὰ  πειράξη  τὴν  συνείδηση  ἑνὸς 

ἀναίσθητου  ἀνθρώπου;  Ἀλλὰ  τὸν  ἀναίσθητο  τὸν  κάνει  νὰ  θεωρῆ  μηδαμινὸ  ἕνα 

μεγάλο σφάλμα του, γιὰ νὰ μὴν ἔρθη σὲ συναίσθηση. 

Πρέπει  ὁ  ἄνθρωπος  νὰ  γνωρίση  τὸν  ἑαυτό  του  ὅπως  εἶναι,  καὶ  ὄχι  ὅπως  τὸν 

παρουσιάζει  ὁ  ἐχθρὸς διάβολος,  διότι αὐτὸς  ἐνδιαφέρεται γιὰ  τὸ κακό μας. Ποτὲ νὰ 
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μὴν ἀπελπίζεται, ἀρκεῖ νὰ μετανοῆ, γιατὶ καὶ οἱ ἁμαρτίες του εἶναι λιγώτερες ἀπὸ τοῦ 

διαβόλου  καὶ  ἐλαφρυντικὰ  ἔχει,  ἐπειδὴ  πλάσθηκε  ἀπὸ  χῶμα  καὶ  ἀπὸ  ἀπροσεξία 

γλίστρησε καὶ λασπώθηκε. 

Γιὰ νὰ γίνη σωστὸς ἀγώνας, πρέπει νὰ γυρίζουμε τὴν ρόδα ἀντίθετα ἀπὸ ἐκεῖ 

ποὺ  τὴν  γυρίζει  ὁ  διάβολος.  Ἂν  μᾶς  λέη  ὅτι  εἴμαστε  κάτι,  νὰ  καλλιεργοῦμε  τὴν 

αὐτομεμψία.  Ἂν  μᾶς  λέη  ὅτι  δὲν  εἴμαστε  τίποτε,  νὰ  λέμε:  «Ὁ Θεὸς  θὰ  μὲ  ἐλεήση». 

Ἔτσι  ἁπλὰ  ἂν  κινῆται  ὁ  ἄνθρωπος,  μὲ  ἐμπιστοσύνη  καὶ  ἐλπίδα  στὸν  Θεό,  μπαίνει 

στὴν ζωή του ἡ μετάνοια, ἡ ταπείνωση, καὶ ἀνεβαίνει σὲ πνευματικὰ ὕψη. 

 – Δηλαδή, Γέροντα, ἡ αὐτομεμψία δὲν βοηθάει στὸν πνευματικὸ ἀγώνα; 

 –  Βοηθάει,  ἀλλὰ  θέλει  διάκριση.  Μπορεῖ  π.χ.  νὰ  λέη  κανεὶς  στὸν  ἑαυτό  του: 

«Εἶσαι  ἀνόητος...».  Νὰ  τὸ  λέη  ὅμως  μὲ  ταπείνωση,  γιὰ  νὰ  κοροϊδέψη  τὸν  διάβολο, 

ἀλλὰ καὶ μὲ λεβεντιά, ὄχι μὲ κακομοιριά. Αὐτομεμψία, ὄχι ἀπελπισία. 

Σημεῖο  πνευματικῆς  ὡριμότητος  εἶναι  νὰ  πιστέψω  ὅτι  δὲν  κάνω  τίποτε,  νὰ 

ἀπογοητευθῶ μὲ τὴν καλὴ ἔννοια ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου, ἀπὸ τὸ ἐγώ μου· νὰ νιώθω πὼς 

μὲ  ὅ,τι  κάνω  προσθέτω  συνέχεια  μηδενικὰ  καὶ  νὰ  συνεχίζω  τὸν  ἀγώνα  μου 

ἐλπίζοντας  στὸν  Θεό.  Τότε  ὁ  Καλὸς  Θεός,  ὅταν  δῆ  τὰ  μηδενικὰ  τῆς  ἀγαθῆς  μου 

προαιρέσεως, θὰ μὲ λυπηθῆ, θὰ προσθέση στὴν ἀρχὴ τὴν μονάδα καὶ θὰ πάρουν ἀξία 

τὰ μηδενικά μου  καὶ  θὰ πλουτίσω πνευματικά. Μέσα στὴν  ταπεινὴ  κατάσταση  τῆς 

ἀπογοητεύσεως ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου κρύβεται ἡ καλὴ πνευματικὴ κατάσταση. 

 

Πνευματικὴ ἐργασία μὲ φακὸ 

 

 – Γέροντα, πῶς μπορεῖ κανεὶς νὰ βλέπη τὸν ἑαυτό του πάντοτε ἁμαρτωλό; 

 – Ὅταν  τὸν  ἐξετάζη προσεκτικά. Ὅσο πιὸ προσεκτικὰ  τὸν  ἐξετάζη,  τόσο πιὸ 

ἁμαρτωλὸ τὸν βλέπει. 

 –  Κάποιος  ποὺ  ἔχει  πολλὲς  φροντίδες,  πῶς  θὰ  βοηθηθῆ  νὰ  κάνη  αὐτὴν  τὴν 

ἐργασία; 

 – Καλὰ εἶναι μέσα στὴν ἡμέρα νὰ λέη λίγο τὴν εὐχὴ καὶ νὰ ἔχη καὶ κάποια ὥρα 

περισυλλογῆς.  Βλέπετε,  ὁ  μπακάλης  κάθε  βράδυ  μετράει  τὰ  χρήματά  του.  Ἂν  δὲν 

παρακολουθοῦσε τί κερδίζει καὶ  τί χρωστάει, θὰ χρεωκοποῦσε καὶ θὰ  ἔμπαινε στὴν 

φυλακή. 

 – Γέροντα, μερικοὶ ἄνθρωποι δὲν ξέρουν τί νὰ ποῦν στὴν ἐξομολόγηση. 

 – Αὐτὸ δείχνει ὅτι δὲν κάνουν λεπτὴ ἐργασία στὸν ἑαυτό τους. Ἂν δὲν κάνουμε 

λεπτὴ  ἐργασία  στὸν  ἑαυτό  μας,  τότε  καὶ  τὰ  χοντρὰ  μᾶς  ξεφεύγουν.  Πρέπει  νὰ 

καθαρίσουμε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας. Ἕνας τυφλὸς δὲν βλέπει τίποτε. Ἕνας ποὺ ἔχει 

ἕνα  μάτι,  ἔ,  αὐτὸς  βλέπει·  ἀλλὰ  πιὸ  καλὰ  βλέπει  αὐτὸς  ποὺ  ἔχει  καὶ  τὰ  δυὸ  μάτια 

γερά. Καὶ ἂν ἔχη καὶ  τηλεσκόπιο καὶ μικροσκόπιο, θὰ βλέπη καὶ  τὰ μακρινὰ καὶ  τὰ 

κοντινὰ πολὺ καθαρά. Ἕνα ξυλόγλυπτο εἰκονάκι λ.χ. μπορῶ νὰ τὸ τελειώσω σὲ τρεῖς 

ὧρες. Ἂν ὅμως τὸ ἀφήσω λίγες μέρες καὶ τὸ ξαναδῶ, βρίσκω ἀρκετὲς ἐλλείψεις. Τὸ ἴδιο 

μπορεῖ νὰ τὸ δουλέψω καὶ μιὰ ἑβδομάδα καὶ ἕναν μήνα καὶ δύο χρόνια. Τὸ ἴδιο μπορῶ 

νὰ τὸ δουλεύω καὶ πέντε χρόνια, ἂν θέλω. Ἀλλὰ μετὰ πρέπει νὰ δουλεύω μὲ φακό. 

Θέλω νὰ πῶ ὅτι καὶ ἡ πνευματικὴ ἐργασία δὲν ἔχει τελειωμό. Ὅσο προχωράει κανεὶς 

πνευματικά,  καθαρίζουν  τὰ μάτια  τῆς ψυχῆς  του πιὸ πολὺ–πιὸ πολύ,  καὶ βλέπει  τὰ 

σφάλματά  του  ὅλο  καὶ  μεγαλύτερα,  καὶ  ἔτσι  ταπεινώνεται  καὶ  ἔρχεται  ἡ  Χάρις  τοῦ 
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Θεοῦ. Οἱ Ἅγιοι ποὺ ἔλεγαν: «εἶμαι ἁμαρτωλός, ἐλεεινός», τὸ πίστευαν, γιατὶ τὰ μάτια 

τῆς ψυχῆς τους εἶχαν γίνει μικροσκόπια. Ὅσο προχωροῦσαν, ἀποκτοῦσαν ἰσχυρότερο 

μικροσκόπιο καὶ ἔβλεπαν ὅτι εἶναι πιὸ ἁμαρτωλοί. Νά, τώρα βλέπω μὲ γυμνὸ μάτι τὸ 

χέρι μου καὶ μοῦ φαίνεται ὄμορφο. Ἂν ὅμως τὸ δῶ μὲ φακό, θὰ δῶ αὐτὲς τὶς τρίχες, 

ποὺ καλὰ–καλὰ τώρα δὲν τὶς βλέπω, σὰν κυπαρισσάκια! «Βρὲ παιδάκι μου,  τί  εἶμαι; 

ἀγριάνθρωπος;»,  θὰ  πῶ.  Ἂν  δουλεύετε  ἔτσι  πνευματικά,  θὰ  σιχαθῆτε  τὸν  παλαιὸ 

ἑαυτό σας. 

 

Ὁ παλαιός μας ἄνθρωπος εἶναι ἕνας κακὸς ἐνοικιαστὴς μέσα μας καί, γιὰ νὰ 

φύγη,  πρέπει  νὰ  γκρεμίσουμε  τὸ  σπίτι  καὶ  νὰ  ἀρχίσουμε  νὰ  χτίζουμε  τὴν  νέα 

οἰκοδομή, τὸν καινὸ ἄνθρωπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ‐ Ἡ μετάνοια ἔχει μεγάλη δύναμη 

 

«Εἰς ἑαυτὸν ἐλθών...»1 

 

Ο Θεὸς εἶναι πολὺ κοντά μας, ἀλλὰ καὶ πολὺ ψηλά. Γιὰ νὰ «κάμψη» κανεὶς τὸν 

Θεό, ὥστε νὰ κατεβῆ νὰ μείνη μαζί του, πρέπει νὰ ταπεινωθῆ καὶ νὰ μετανοήση. Τότε 

ὁ  πολυεύσπλαχνος  Θεός,  βλέποντας  τὴν  ταπείνωσή  του,  τὸν  ὑψώνει  ὣς  τοὺς 

Οὐρανοὺς  καὶ  τὸν  ἀγαπάει  πολύ.  «Χαρὰ  ἔσται  ἐν  τῷ  οὐρανῷ  ἐπὶ  ἑνὶ  ἁμαρτωλῷ 

μετανοοῦντι»2, λέει τὸ Εὐαγγέλιο. 

Ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο τὸν νοῦ, γιὰ νὰ ἀναλογίζεται τὸ σφάλμα του, νὰ 

μετανοῆ καὶ νὰ ζητάη συγχώρηση. Ὁ ἀμετανόητος ἄνθρωπος εἶναι σκληρὸ πράγμα. 

Εἶναι πολὺ ἀνόητος, ἐπειδὴ δὲν θέλει νὰ μετανοήση, γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὴν μικρὴ 

κόλαση ποὺ ζῆ, ἡ ὁποία τὸν ὁδηγεῖ στὴν χειρότερη, τὴν αἰώνια. Ἔτσι στερεῖται καὶ τὶς 

ἐπίγειες παραδεισένιες χαρές, οἱ ὁποῖες συνεχίζουν στὸν Παράδεισο, κοντὰ στὸν Θεό, 

μὲ τὶς πολὺ μεγαλύτερες χαρές, τὶς αἰώνιες. 

Ὅσο ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό,  εἶναι ἐκτὸς ἑαυτοῦ. Βλέπεις, 

στὸ Εὐαγγέλιο γράφει ὅτι ὁ ἄσωτος υἱὸς «εἰς ἑαυτὸν ἐλθὼν εἶπε· πορεύσομαι πρὸς τὸν 

πατέρα  μου».  Δηλαδή,  ὅταν  συνῆλθε,  ὅταν  μετάνοιωσε,  τότε  εἶπε:  «Θὰ  ἐπιστρέψω 

στὸν πατέρα μου». Ὅσο ζοῦσε στὴν ἁμαρτία, ἦταν ἐκτὸς ἑαυτοῦ, δὲν ἦταν στὰ λογικά 

του, γιατὶ ἡ ἁμαρτία εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν λογική. 

 –  Γέροντα,  ὁ  Ἀββᾶς  Ἁλώνιος  λέει:  «Ἐὰν  θέλῃ  ὁ  ἄνθρωπος,  ἀπὸ  πρωῒ  ἕως 

ἑσπέρας γίνεται εἰς μέτρον θεῖον»3. Τί ἐννοεῖ; 

 – Ἡ πνευματικὴ ζωὴ δὲν θέλει χρόνια. Σὲ ἕνα δευτερόλεπτο μπορεῖ νὰ βρεθῆ 

κανεὶς ἀπὸ τὴν κόλαση στὸν Παράδεισο, ἂν μετανοήση. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τρεπτός. 

Μπορεῖ  νὰ  γίνη  ἄγγελος,  μπορεῖ  νὰ  γίνη  διάβολος.  Πὰ  πὰ  πά,  τί  δύναμη  ἔχει  ἡ 

μετάνοια! Ἀπορροφᾶ τὴν θεία Χάρη.Ἕναν λογισμὸ ταπεινὸ νὰ φέρη στὸν νοῦ του ὁ 

ἄνθρωπος,  σώθηκε.  Ἕναν  λογισμὸ  ὑπερήφανο  νὰ  φέρη,  ἂν  δὲν  μετανοήση  καὶ  τὸν 

βρῆ ὁ θάνατος, πάει, χάθηκε. Βέβαια, ὁ ταπεινὸς λογισμὸς πρέπει νὰ συνοδεύεται καὶ 

ἀπὸ  τὸν  ἐσωτερικὸ  ἀναστεναγμό,  τὴν  ἐσωτερικὴ  συντριβή.  Γιατὶ  ὁ  λογισμὸς  εἶναι 

λογισμός,  ἀλλὰ  ὑπάρχει  καὶ  ἡ  καρδιά.  «Ὅλῃ  ψυχῇ  καὶ  διανοίᾳ  καὶ  καρδίᾳ»4,  λέει  ὁ 

ὑμνωδός. Νομίζω ὅμως ὅτι ὁ Ἀββᾶς ἐδῶ ἐννοεῖ μιὰ πιὸ μόνιμη κατάσταση. Χρειάζεται 

ἕνα  διάστημα,  γιὰ  νὰ  φθάση  κανεὶς  σὲ  καλὴ  κατάσταση.  Σφάλλω,  μετανοῶ, 

συγχωροῦμαι  αὐτὴν  τὴν  στιγμή.  Ἂν  ἔχω  ἀγωνιστικὸ  πνεῦμα,  μπορῶ  σιγὰ‐σιγὰ  νὰ 

σταθεροποιήσω μιὰ κατάσταση, ἀλλὰ μέχρι τότε ταλαντεύομαι. 

 –  Γέροντα,  ἕνας  ἄνθρωπος  ἡλικιωμένος  μπορεῖ  νὰ  βοηθήση  πνευματικὰ  τὸν 

ἑαυτό του; 

 – Ναί,  ἴσα‐ἴσα,  ὅταν κανεὶς γεράση,  τοῦ δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ μετανοήση, 

γιατὶ  φεύγουν  οἱ  ψευδαισθήσεις.  Πρῶτα,  ἐπειδὴ  εἶχε  σωματικὲς  δυνάμεις  καὶ  δὲν 

δυσκολευόταν, δὲν καταλάβαινε τὶς ἀδυναμίες του καὶ νόμιζε ὅτι βρισκόταν σὲ καλὴ 

                                                 
1 Λουκ. 15, 17. 
2 Λουκ. 15, 7. 
3 Τὸ Γεροντικόν, Ἀββᾶς Ἁλώνιος γ´, σ. 20. 
4  Ἀπὸ  τὸ  τρίτο  τροπάριο  τῆς  ζ´  ὠδῆς  τοῦ  Μεγάλου  Παρακλητικοῦ  Κανόνος  στὴν 

Παναγία. 
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κατάσταση. Τώρα ποὺ ἔχει δυσκολίες καὶ γκρινιάζει, βοηθιέται νὰ καταλάβη ὅτι δὲν 

εἶναι  ἐντάξει,  ὅτι  χωλαίνει,  καὶ  νὰ  μετανοήση.  Ἂν  ἀξιοποιήση  πνευματικὰ  τὰ 

λιγώτερα χρόνια τῆς ζωῆς του ποὺ τοῦ ἔμειναν καὶ χρησιμοποιήση καὶ τὴν πεῖρα ποὺ 

τοῦ ἄφησαν τὰ περισσότερα χρόνια τῆς ζωῆς του ποὺ πέρασαν, δὲν θὰ τὸν ἀφήση ὁ 

Χριστός, θὰ τὸν ἐλεήση. 

 

Τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας 

 

Ἡ  μετάνοια  εἶναι  τὸ  βάπτισμα  τῶν  δακρύων.  Μὲ  τὴν  μετάνοια  ὁ  ἄνθρωπος 

ξαναβαπτίζεται,  ἀναγεννιέται.  Ὁ  Ἀπόστολος  Πέτρος  μὲ  τὴν  ἄρνησή  του  πρόδωσε 

κατὰ κάποιον τρόπο τὸν Χριστό, ἀλλά,  ἐπειδὴ «ἔκλαυσε πικρῶς»5,  ἔλαβε τὴν ἄφεση 

γιὰ  τὴν  πτώση  του.  Δηλαδὴ  ἡ  εἰλικρινὴς  μετάνοια  ποὺ  εἶχε,  τὸν  ξέπλυνε,  τὸν 

καθάρισε  πάλι.  Βλέπεις,  ὁ  Θεὸς  πρῶτα  ἔκανε  τὴν  γῆ,  τὴν  θάλασσα,  ὅλη  τὴν 

δημιουργία,  καὶ  ὕστερα  πῆρε  χῶμα  καὶ  ἔπλασε  τὸν  ἄνθρωπο.  Ὁ  ἄνθρωπος  πρῶτα 

γεννιέται  σαρκικὰ  καὶ  μετά,  στὸ  Βάπτισμα,  ἀναγεννιέται  πνευματικὰ  ἀπὸ  τὸ 

δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, τὸ νερό, καὶ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὴν θεία Χάρη, – «ἐξ ὕδατος 

καὶ Πνεύματος»6 – καὶ γίνεται νέος ἄνθρωπος. 

 – Δηλαδή, Γέροντα, ὁ Θεός, ὅπως τότε πῆρε τὸ χῶμα καὶ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο, 

ἔτσι τώρα στὸ Βάπτισμα χρησιμοποιεῖ τὸ νερό, γιὰ νὰ τὸν ἀναπλάση; 

 –  Ναί,  τὸ  νερὸ  ἔχει  τὸ  νόημα  τοῦ  καθαρίσματος,  γι᾿  αὐτὸ  ὁ  ἱερεὺς  κατὰ  τὸ 

Βάπτισμα  βουτάει  τὸν  ἄνθρωπο  στὸ  νερό.  Ξεπλένεται  ὁ  ἄνθρωπος  ἀπὸ  τὸ 

προπατορικὸ  ἁμάρτημα,  καθαρίζεται  ἀπὸ  τὶς  ἁμαρτίες,  τὸν  ἐπισκιάζει  ἡ  Χάρις  τοῦ 

Θεοῦ, ἐνδύεται τὸν Χριστό, καὶ γίνεται νέος, ἀναγεννημένος, ἄνθρωπος. Αὐτὸ εἶναι τὸ 

ἔργο τοῦ Βαπτίσματος. Τὸ εἶπε ξεκάθαρα ὁ Χριστὸς στὸν Νικόδημο, ὅταν τὸν ρώτησε 

πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ξαναγεννηθῆ: «Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ 

ὕδατος  καὶ  Πνεύματος,  οὐ  δύναται  εἰσελθεῖν  εἰς  τὴν  βασιλείαν  τοῦ  Θεοῦ»7.  Μὲ  τὸ 

Βάπτισμα  γίνεται  τὸ  νέο  τέλειο  δημιούργημα  τοῦ Θεοῦ μετὰ  τὴν πτώση.  Γι᾿  αὐτὸ  ὁ 

ἄνθρωπος, ὅταν δὲν μολύνη τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, ἔχει πολλὴ θεία Χάρη. Ἀλλά, καὶ ὅταν 

τὸ μολύνη, ὑπάρχει τὸ βάπτισμα τῆς μετανοίας. Ἂν συναισθανθῆ τὸ σφάλμα του καὶ 

πονέση  γι᾿  αὐτό,  ξεπλένεται  κατὰ  κάποιον  τρόπο μὲ  τὰ  δάκρυα  τῆς  μετανοίας,  καὶ 

ἔρχεται8 πάλι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ.  

 – Γέροντα, ἐγὼ χρόνια τώρα ἔχω νὰ κλάψω γιὰ ἕνα σφάλμα μου· δὲν ἔχω οὔτε 

ἕνα δάκρυ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν ἔχω πραγματικὴ μετάνοια; 

 – Δὲν πονᾶς γιὰ ἕνα σφάλμα ποὺ κάνεις; 

 – Πονάω, ἀλλὰ ἴσως εἶναι ρηχὸς ὁ πόνος. 

 –  Ἀπὸ  τὰ  δάκρυα  μὴ  βγάζης  συμπέρασμα.  Εἶναι  βέβαια  τὰ  δάκρυα  ἕνα 

χαρακτηριστικὸ τῆς μετανοίας, ἀλλὰ δὲν εἶναι τὸ μόνο χαρακτηριστικό. Μερικοὶ ἐκεῖ 

ποὺ κλαῖνε, ἐκεῖ γελᾶνε. Ὁ καρδιακὸς πόνος καὶ ὁ ἐσωτερικὸς ἀναστεναγμὸς εἶναι τὰ 

ἐσωτερικὰ  δάκρυα,  ποὺ  εἶναι  ἀνώτερα ἀπὸ  τὰ  ἐξωτερικά. Ἕνας,  ὁ  καημένος,  ἔλεγε: 

                                                 
5 Ματθ. 26, 75 καὶ Λουκ. 22, 62.  
6 Ἰω. 3, 5. 
7 Ἰω. 3, 5. 
8 Ἔρχεται ἡ Χάρις: Ὁ Γέροντας χρησιμοποιεῖ αὐτὴν τὴν ἔκφραση μὲ τὴν σημασία τοῦ 

«ἐνεργοποιεῖται, φανερώνεται ἐνεργῶς». 
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«Τί  σκληρὸς  ποὺ  εἶμαι,  πάτερ!  Οὔτε  ἕνα  δάκρυ!  Ἡ  καρδιά  μου  εἶναι  σὰν  πέτρα.  Τί 

σκληροκαρδία! Ἄχ!». Ἐνῶ ἦταν πολὺ εὐαίσθητος, αἰσθανόταν ὅτι ἦταν πολὺ σκληρός, 

γιατὶ δὲν ἔκλαιγε. Ἀναστέναζε ὅμως βαθιά, βογγοῦσε ὁ καημένος, καὶ ἔβλεπες ἕναν 

ἀναστεναγμὸ νὰ βγαίνη ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς του! Ἐνῶ ἄλλος κλαίει‐γελάει καὶ 

εἶναι  σὰν  τὸν  ἀνοιξιάτικο  καιρό.  Βλέπει  λ.χ.  κάποιον  δυστυχισμένο,  συγκινεῖται, 

κλαίει λίγο, κι ἕνα κι ἕνα λέει: «ἄ, ἐγὼ πῶς συμμετέχω στὸν πόνο τοῦ ἄλλου!». Ἤ, ἂν 

προσευχηθῆ  καὶ  χύση  λίγα  δάκρυα,  λέει:  «ἄ,  ἡ  προσευχή  μου  εἰσακούεται,  γιατὶ 

γίνεται μετὰ δακρύων!» καὶ ἀναπαύει τὸν λογισμό του. 

Ὑπάρχουν καὶ  τὰ ἀπαρηγόρητα δάκρυα. Αὐτὰ  εἶναι  ταγκαλίστικα. Δὲν  ἔχουν 

μετάνοια, ἀλλὰ θιγμένο ἐγωισμό. Τότε ὁ ἄνθρωπος κλαίει ἐγωιστικὰ γιὰ τὴν πτώση 

του. Πληγώνεται, γιατὶ μὲ τὶς ἀπροσεξίες του ξέπεσε στὰ μάτια τῶν ἄλλων, καὶ ὄχι 

γιατὶ λύπησε τὸν Θεό, καὶ ὑποφέρει διπλά. Στὸν ἀνταρτοπόλεμο ἕνας καπετάνιος ἀπὸ 

τοὺς  ἀντάρτες  –  ὁ  Θεὸς  νὰ  τοῦ  χαρίζη  μετάνοια  –  εἶχε  πιάσει  ἕναν  φτωχὸ 

οἰκογενειάρχη  ποὺ  εἶχε  ἐννιὰ  παιδιά,  τὸν  ἔβαλε  κάτω  καὶ  τὸν  χτυποῦσε  ἀλύπητα, 

ἐπειδὴ  δὲν  συμφωνοῦσε  μὲ  τὴν  ἰδεολογία  του.  Αὐτὸς  ὁ  ἄνθρωπος  μάλιστα  ἦταν 

κάποτε στὴν ὑπηρεσία του. Φώναζε ὁ καημένος: «Καλά, δὲν μὲ λυπᾶσαι, ἐννιὰ παιδιὰ 

ἔχω· δὲν θυμᾶσαι ποὺ σὲ κουβαλοῦσα καὶ στὴν πλάτη μου; Τί σοῦ ἔκανα;». Κάποιος 

ἀπὸ  τοὺς  συντρόφους  τοῦ  καπετάνιου,  ὅταν  τὸν  εἶδε  νὰ  τσαλαπατᾶ  τόσο  σκληρὰ 

αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο, τοῦ φώναξε: «Ἔ, τί σοῦ ἔκανε; Δὲν τὸν λυπᾶσαι; Οἰκογενειάρχης 

ἄνθρωπος εἶναι». Ἀμέσως ἐκεῖνος βάζει κάτι κλάματα, ἐπειδὴ θίχτηκε ὁ ἐγωισμός του 

ἀπὸ τὴν παρατήρηση τοῦ συντρόφου του! 

Αὐτὰ  τὰ  κλάματα  εἶναι  ἐγωιστικά·  εἶναι  σὰν  τὴν  μεταμέλεια  τοῦ  Ἰούδα. 

Παρέδωσε τὸν Χριστὸ καὶ μετὰ πῆγε στοὺς Φαρισαίους νὰ πῆ «ἥμαρτον», ἀλλὰ ἐκεῖνοι 

τοῦ εἶπαν: «Τί μᾶς τὸ λὲς ὅτι ἁμάρτησες;». Ὁπότε προσεβλήθη, πείσμωσε, τοὺς πέταξε 

τὰ ἀργύρια καὶ πῆγε καὶ κρεμάσθηκε ἀπὸ ἐγωισμό9. Ἐνῶ, ἂν μετανοοῦσε καὶ πήγαινε 

καὶ ἔλεγε στὸν Χριστὸ «εὐλόγησον», θὰ σωζόταν. 

 

Τὸ ἐργόχειρο ποὺ δὲν τελειώνει ποτὲ 

 

 – Γέροντα, τί εἶναι τὸ χαροποιὸ πένθος; 

 –  Εἶναι  ἡ  χαρὰ  ποὺ  προέρχεται  ἀπὸ  τὴν  λύπη  γιὰ  ἕνα  σφάλμα  μας.  Στὸ 

χαροποιὸ  πένθος  ὑπάρχει  καὶ  πόνος  καὶ  χαρά,  γι᾿  αὐτὸ  λέγεται  καὶ  χαρμολύπη. 

Λυπᾶται  ὁ  ἄνθρωπος  ἀπὸ  φιλότιμο  ποὺ  λύπησε  τὸν  Χριστό,  χαίρεται  ὅμως,  γιατὶ 

νιώθει  θεία  παρηγοριά. Ὁ  ἁμαρτωλός,  ὅταν  μετανοήση  εἰλικρινά,  συγχωρεῖται  ἀπὸ 

τὸν Θεό, αἰσθάνεται μέσα του θεία παρηγοριὰ καὶ μπορεῖ νὰ φθάση σὲ πνευματικὴ 

ἀγαλλίαση. 

 – Γέροντα, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀγωνίζεται μπορεῖ σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ νὰ ζῆ τὴν 

μετάνοια; 

 –  Ναί,  ἂν  ἀγωνίζεται  σωστά,  δὲν  βλέπει  τὴν  πρόοδό  του,  ἀλλὰ  μόνον  τὶς 

πτώσεις  του  καὶ  ζῆ  σὲ  συνεχῆ  μετάνοια.  Δὲν  ξέρει  ὅτι  στὴν  ἀρχὴ  πάλευε  μὲ  ἕνα 

δαιμόνιο καὶ ὕστερα μπορεῖ νὰ παλεύη μὲ ἕνα τάγμα. Γιατί, ὅσο περισσότερη δύναμη 

καταβάλλει  κανείς,  γιὰ  νὰ  ξερριζώση  ἕνα πάθος  καὶ  νὰ  ἀποκτήση  μιὰ  ἀρετή,  τόσο 

                                                 
9 Βλ. Ματθ. 27, 3‐5. 
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περισσότεροι ἐχθροὶ μαζεύονται καὶ τραβᾶνε καὶ αὐτοὶ ἀπὸ κάτω τὶς ρίζες. Τότε, ἐνῶ 

δὲν βλέπει πρόοδο, ὡστόσο προοδεύει θετικά. Καὶ μπορεῖ, μέχρι νὰ πεθάνη, νὰ ζῆ σ᾿ 

αὐτὴν τὴν κατάσταση, νὰ μὴ βλέπη πρόοδο, νὰ νομίζη ὅτι δὲν προχωρεῖ, ἐπειδὴ ἔχει 

πτώσεις,  ἀλλὰ  στὴν  πραγματικότητα  ὑπάρχει  πρόοδος,  γιατὶ  συνεχῶς  αὐξάνει  τὸν 

ἀγώνα του καὶ παλεύει ὅλο καὶ μὲ περισσότερα ταγκαλάκια. 

Ἡ μετάνοια γιὰ τὸν ἀγωνιζόμενο εἶναι ἕνα ἐργόχειρο ποὺ δὲν τελειώνει ποτέ. 

Τοὺς πεθαμένους τοὺς κλαῖνε, τοὺς θάβουν, τοὺς ξεχνοῦν... Τὶς ἁμαρτίες μας θὰ τὶς 

κλαῖμε συνέχεια, μέχρι νὰ πεθάνουμε, ἀλλὰ μὲ διάκριση καὶ μὲ ἐλπίδα στὸν Χριστὸ 

ποὺ σταυρώθηκε, γιὰ νὰ μᾶς ἀναστήση πνευματικά. 

 

Ἀλλαγὴ ζωῆς 

 

Γιὰ νὰ σταματήση ὁ ἄνθρωπος νὰ κάνη μιὰ ἁμαρτία, πρέπει νὰ προσπαθήση 

νὰ  ἀποφύγη  κάθε  ἐρέθισμα  ποὺ  προκαλεῖ  αὐτὴν  τὴν  ἁμαρτία.  Ὁ  μέθυσος  λ.χ.,  ἂν 

θέλη νὰ βοηθηθῆ καὶ νὰ μὴν ξαναπιῆ, δὲν πρέπει οὔτε ἔξω ἀπὸ ταβέρνα νὰ περάση. 

Μικρὴ προσπάθεια χρειάζεται καὶ καλὴ διάθεση, καὶ ὁ Καλὸς Θεὸς θὰ μᾶς βοηθήση 

νὰ ξεπεράσουμε τὶς δυσκολίες. Ἔχει, ἂς ποῦμε, κάποιος ἕνα πάθος. Τὸ ἀναγνωρίζει, 

ἀγωνίζεται  νὰ  τὸ  κόψη,  μετανοεῖ,  ταπεινώνεται.  Ἡ  διάθεση  ποὺ  ἔχει  νὰ  κόψη  τὸ 

πάθος  του  πληροφορεῖ  τὸν  Θεὸ  καὶ  τὸν  βοηθάει.  Ἀλλά,  ἂν  δὲν  καταβάλλη 

προσπάθεια,  γιὰ  νὰ  ἀλλάξη,  καὶ  συνεχίζη  νὰ  ἁμαρτάνη,  πῶς  ὁ  Θεὸς  νὰ  δώση  τὴν 

Χάρη Του; Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δὲν ἔρχεται σὲ λανθασμένη κατάσταση, γιατὶ αὐτὸ δὲν 

βοηθάει  τὸν  ἄνθρωπο.  Ἂν  ἦταν  ἔτσι,  θὰ  ἔστελνε  ὁ  Θεὸς  τὴν  Χάρη  Του  καὶ  στὸν 

διάβολο. 

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν παραμένει στὴν πτώση του, στὶς ἁμαρτωλὲς σκέψεις του, 

ἀλλὰ μετανοεῖ γιὰ τὰ σφάλματά του καὶ ἀγωνίζεται νὰ μὴν ἁμαρτάνη,  δέχεται τὴν 

Χάρη  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  βοηθιέται.  Ὅταν  ὅμως  δὲν  ὑπάρχη  μετάνοια  καὶ  ἡ  ἁμαρτία 

θεωρῆται μόδα, αὐτὸ εἶναι δαιμονικὴ κατάσταση. 

 – Γέροντα, ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο ληστὲς ποὺ εἶχαν σταυρωθῆ μὲ τὸν Χριστὸ πῶς 

σώθηκε; 

 – Ἐκεῖνος ἀνέβηκε ἀπὸ  τὸν  τοῖχο  καὶ μπῆκε στὸν Παράδεισο! «Ἡ τοῦ ληστοῦ 

μετάνοια  τὸν Παράδεισον  ἐσύλησεν»10.  Ἔκλεψε  δηλαδὴ  μὲ  τὴν  μεγάλη  του  μετάνοια 

καὶ τὸν Παράδεισο. 

 –  Γέροντα,  ἂν  κάποιος  ἔχη  ἀλλάξει  ζωὴ  καὶ  δὲν  παραμένη  στὶς  παλιές  του 

ἁμαρτωλὲς  συνήθειες,  ἀλλὰ  μερικὲς  φορὲς  πέφτη  σὲ  κάποιο  ἀπὸ  τὰ  παλιά  του 

ἁμαρτήματα, σημαίνει ὅτι δὲν ἔχει μετάνοια; 

 –  Ἔ,  ἂν  κάνη  τὴν  προσπάθεια  ποὺ  χρειάζεται  καὶ  πέφτη,  ἔχει  κάποια 

ἐλαφρυντικά. Στὴν ἀρχὴ δὲν εἶναι εὔκολο. Ἀλλά, ὅταν κανεὶς καταλάβη πραγματικὰ 

πόσο βαρὺ ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔκανε, δὲν ξαναπέφτει. 

Παλιὰ  ὑπῆρχε  μετάνοια  εἰλικρινής.  Ὅταν  κάποιος  μετανοοῦσε,  δὲν  γύριζε 

πίσω.  Θυμᾶμαι  μιὰ  γυναίκα,  πόσο  μὲ  εἶχε  βοηθήσει  μὲ  τὴν  ἀληθινή  της  μετάνοια. 

Εἶχε πολλὴ συστολή, οὔτε μιλοῦσε. Εἶχε βάλει τὰ μαῦρα – σὰν καλόγρια ἦταν – καὶ 

φρόντιζε  ἕνα  ἐκκλησάκι,  ἄναβε  τὰ  κανδήλια...  Καὶ  μόνον  ποὺ  τὴν  ἔβλεπες, 

                                                 
10 Ὑπακοὴ τοῦ Α´ ἤχου. 
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βοηθιόσουν πολύ. Τώρα βλέπω, μερικοί, μόλις ἀλλάζουν ζωή, ἀρχίζουν νὰ κάνουν τὸν 

δάσκαλο  στοὺς  ἄλλους,  ἐνῶ  μέσα  τους  ὑπάρχει  ἀκόμη  ὁ  παλαιὸς  ἑαυτός  τους.  Νὰ 

μετανοήση βέβαια κανείς, νὰ σταματήση τὴν ἄσωτη ζωὴ ποὺ ζοῦσε καὶ νὰ ἀρχίση νὰ 

ζῆ πνευματικά, αὐτὸ εἶναι θετικὴ βοήθεια καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους. Ἀλλὰ ἀπὸ ἐκείνη τὴν 

κατάσταση  στὴν  ὁποία  βρισκόταν,  νὰ  παρουσιάζεται  ἀμέσως  ὡς  πνευματικὸς 

ἄνθρωπος καὶ νὰ κηρύττη, ἔ, αὐτὸ εἶναι πλάνη. 

 – Δηλαδή, Γέροντα, τὸ κάνουν μὲ τὴν σκέψη νὰ βοηθήσουν τοὺς ἄλλους; 

 – Ναί,  γιὰ νὰ βοηθήσουν. Πίσω ὅμως ἀπὸ αὐτὴν  τὴν  ἐνέργειά  τους,  ἰδίως ἂν 

ἦταν λίγο γνωστοὶ στὸν κόσμο, κρύβεται ὁ ὑπερήφανος λογισμός: «Τώρα οἱ ἄνθρωποι 

θὰ πάψουν νὰ μιλοῦν γιὰ Καραϊσκάκη καὶ Κολοκοτρώνη καὶ θὰ συζητοῦν γιὰ μένα»! 

Ἀπὸ  ᾿κεῖ  νὰ  καταλάβης  πόσο  λανθασμένα  βαδίζουν.  Ἂν  νιώθουν  πραγματικὰ  τὸ 

σφάλμα  τους,  γιὰ  ἕνα  διάστημα  δὲν  πρέπει  νὰ  τὸ  ξεχάσουν  καὶ  νὰ  ξεθαρρέψουν, 

ἀλλὰ νὰ προσέχουν πολύ. Καὶ ὅταν περνᾶνε διάφορες ἰδέες ἢ λογισμοὶ ἀπὸ τὴν παλιὰ 

ζωή τους, νὰ τὰ διώχνουν σὰν βλάσφημους λογισμούς. Αὐτὸ εἶναι ἀπόδειξη ὅτι δὲν τὰ 

ἀποδέχονται πλέον, ὅτι ὁ ὀργανισμὸς ἀντιδράει. Πρέπει δηλαδὴ νὰ ἔχη κανεὶς πολλὴ 

ταπείνωση καὶ νὰ ἔχη σιχαθῆ ὅλα τὰ παλιά, γιὰ νὰ ἀλλάξη πραγματικά. Ἂν κρατήση 

ἀπὸ τὴν παλιά του ζωὴ μερικά, τὰ ὁποῖα ἐκεῖνος θεωρεῖ καλά, μετὰ μουρνταρεύονται 

καὶ  τὰ ἄλλα. Ἀπὸ  τὴν στιγμὴ ποὺ  ἔχει  ἔστω καὶ μιὰ μικρὴ  ἰδέα γιὰ  τὸν παλαιό  του 

ἑαυτό, δὲν βοηθάει ὁ Θεὸς καί, ὅ,τι κι ἂν κάνη, δὲν θὰ εἶναι καθαρό. 

 –  Γέροντα,  ὅταν ἀλλάξη κανεὶς  ζωή,  πρέπει  νὰ  ἐνδιαφερθῆ νὰ  διορθώση  τὸν 

λογισμὸ ποὺ εἶχαν προηγουμένως οἱ ἄλλοι γι᾿ αὐτόν; 

 – Δὲν θὰ κοιτάξη ἐγωιστικὰ νὰ διορθώση τὸν λογισμὸ τῶν ἄλλων· θὰ κοιτάξη 

πῶς νὰ διορθωθῆ ὁ ἴδιος, καὶ τότε θὰ ἀναιρεθῆ ἀπὸ μόνος του ὁ λογισμός τους. Ἂν τὸ 

στίγμα  ἀπὸ  τὴν  ἁμαρτωλὴ  ζωή  του  ἔχει  μείνει  στὴν  κοινωνία  ἢ  στὸ  στενό  του 

περιβάλλον,  αὐτὸ  θὰ  σβήση  μὲ  τὴν  καλή  του  διαγωγή.  Δὲν  χρειάζεται  νὰ  μιλάη 

καθόλου. Θὰ μιλήση ὁ Θεὸς μὲ τὴν μετάνοιά του. 

 

«Ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντὸς»11 

 

 –  Γέροντα,  βοηθάει  νὰ  σημειώνη  κανεὶς  τὰ  σφάλματά  του,  γιὰ  νὰ  μὴν  τὰ 

ξεχάση, μέχρι νὰ τὰ ἐξομολογηθῆ; 

 – Ὅταν ἔχω πονέσει πραγματικὰ γιὰ ἕνα σφάλμα ποὺ ἔκανα, δὲν μπορῶ νὰ τὸ 

ξεχάσω. Μὲ ἐλέγχει ἡ συνείδησή μου, πονάει ἡ ψυχή μου καὶ  τὸ θυμᾶμαι συνέχεια. 

Ὅσο διάστημα μεσολαβεῖ μέχρι νὰ τὸ ἐξομολογηθῶ, τόσο τὸ σφάλμα δουλεύει μέσα 

μου,  κεντάει  τὴν  καρδιά  μου,  καὶ  ἐλέγχομαι.  Ὑποφέρω  δηλαδή,  ἀλλὰ  καὶ 

ἀνταμείβομαι  ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  ἀνάλογα.  Ὅταν  ὅμως  κάνω  ἕνα  σφάλμα  καὶ  δὲν  τὸ 

ξανασκέφτωμαι,  τότε  τὸ  σφάλμα  δὲν  μὲ  κεντάει  καθόλου·  τὸ  ξεχνάω  καὶ  μένω 

ἀδιόρθωτος.  Γι᾿  αὐτὸ  μερικοί,  ἐνῶ  τοὺς  κάνεις  παρατήρηση  γιὰ  ἕνα  σφάλμα  ποὺ 

ἔκαναν, γελᾶνε, σὰν νὰ μὴ συμβαίνη τίποτε. Αὐτὸ ἔχει ἀναίδεια, ἀδιαφορία· εἶναι κάτι 

τελείως  σατανικό.  Εἶδες  τί  λέει  ὁ  Δαβίδ;  «Τὴν  ἀνομίαν  μου  ἐγὼ  ἀναγγελῶ  καὶ 

μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου»12 καὶ «ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός»13. 

                                                 
11 Ψαλμ. 50, 5. 

 
12 Ψαλμ. 37, 19. 
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Παρόλο  ποὺ  ὁ  Θεὸς  τὸν  εἶχε  συγχωρήσει,  ἐκεῖνος  ἀπὸ  φιλότιμο  πάλι  μέσα  του 

πονοῦσε, γι᾿ αὐτὸ δεχόταν συνέχεια θεία παρηγοριά. 

Ἄλλοι  πάλι  χάνονται  μὲ  συνεχεῖς  διαγνώσεις  τοῦ  ἑαυτοῦ  τους.  Σημειώνουν‐

σημειώνουν σχολαστικὰ τὰ σφάλματά τους, δῆθεν γιὰ νὰ κάνουν πιὸ λεπτὴ ἐργασία, 

τὰ  περνᾶνε  ἀπὸ  διυλιστήριο,  ζαλίζονται,  ἀλλὰ  δὲν  διορθώνονται.  Ἐνῶ,  ἂν  πιάσουν 

ἕνα‐ἕνα  τὰ  μεγάλα  ἐλαττώματα  καὶ  ἀγωνισθοῦν  νὰ  διορθωθοῦν  σ᾿  αὐτά,  θὰ 

ἐξαφανισθοῦν καὶ τὰ μικρά. 

 – Γέροντα, ἂν κάποιος δὲν ζῆ ἐν μετανοίᾳ καὶ δοξολογῆ τὸν Θεό, τὴν δέχεται 

αὐτὴν τὴν δοξολογία ὁ Θεός; 

 –  Ὄχι,  πῶς  νὰ  δεχθῆ  αὐτὴν  τὴν  δοξολογία  ὁ  Θεός;  Πρῶτα  τοῦ  χρειάζεται 

μετάνοια. Γιατί, ὅταν παραμένη στὴν ἁμαρτία, σὲ τί τὸν ὠφελεῖ νὰ πῆ: «Δόξα Σοι, τῷ 

δείξαντι  τὸ  φῶς...»;  Αὐτὸ  ἔχει  ἀναίδεια.  Τὸ  μόνο  ποὺ  ταιριάζει  νὰ  πῆ,  εἶναι:  «Σ᾿ 

εὐχαριστῶ,  Θεέ  μου,  ποὺ  δὲν  ρίχνεις  ἕναν  κεραυνὸ  νὰ  μὲ  κάψης»,  γιατὶ  αὐτοῦ  τοῦ 

εἴδους ἡ δοξολογία ἔχει μετάνοια. 

 

Μετάνοια ἀναγκαστικὴ 

 

 –  Γέροντα,  ὁ  Ἀββᾶς  Ἰσαὰκ  γράφει:  «Πᾶσα  μετάνοια  γινομένη  ἄνευ  τῆς 

προαιρέσεως οὔτε χαρὰν περιέχει, οὔτε λογίζεται ἀξία ἀνταμοιβῆς»14. Πῶς μπορεῖ νὰ 

μετανοῆ κανεὶς χωρὶς τὴν προαίρεσή του; 

 – Ἀναγκάζεται νὰ μετανοήση, μιὰ ποὺ ξέπεσε στὰ μάτια τῶν ἄλλων, ἀλλὰ δὲν 

ἔχει ταπείνωση. Ἔτσι τὸ καταλαβαίνω. 

 – Δηλαδὴ ὑπάρχει μετάνοια χωρὶς τὴν προαίρεσή μας; 

 – Ναί,  εἶναι ἡ ἀναγκαστικὴ μετάνοια. Σοῦ ζητάω δηλαδὴ νὰ μὲ συγχωρέσης 

γιὰ ἕνα κακὸ ποὺ σοῦ ἔκανα, γιὰ νὰ γλυτώσω ἀπὸ τὶς συνέπειες, ἀλλὰ ἐσωτερικὰ δὲν 

ἀλλάζω.  Ὁ  διαβολεμένος  ἄνθρωπος  κάνει  δῆθεν  ὅτι  μετάνοιωσε  καὶ  πηγαίνει  μὲ 

πονηριά,  βάζει  μετάνοιες  μὲ  προσποιητὴ  καλωσύνη,  γιὰ  νὰ  πλανέση  τοὺς  ἄλλους. 

Ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ πάη κανεὶς νὰ πῆ τὶς ἁμαρτίες του στὸν πνευματικό, γιατὶ φοβᾶται 

μήπως πάη στὴν κόλαση, καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι μετάνοια. Γιατὶ δὲν εἶναι ὅτι μετανοεῖ γιὰ 

τὶς ἁμαρτίες του, ἀλλὰ τὸ θέμα εἶναι νὰ μὴν πάη στὴν κόλαση! Μετάνοια πραγματικὴ 

εἶναι  πρῶτα  νὰ  συναισθανθῆ  ὁ  ἄνθρωπος  τὸ  σφάλμα  του,  νὰ  πονέση,  νὰ  ζητήση 

συγχώρεση ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ μετὰ νὰ ἐξομολογηθῆ. Ἔτσι θὰ ἔρθη ἡ θεία παρηγοριά. 

Γι᾿  αὐτὸ  πάντα  συνιστῶ  μετάνοια  καὶ  ἐξομολόγηση.  Μόνον  ἐξομολόγηση  ποτὲ  δὲν 

συνιστῶ.  

Νά,  καὶ  ὅταν  γίνεται  ἕνας  σεισμός,  βλέπει  κανεὶς  ὅτι  ὅσοι  ἔχουν  καλὴ 

προαίρεση συγκλονίζονται, μετανοοῦν καὶ ἀλλάζουν ζωή. Οἱ ἄλλοι, οἱ περισσότεροι, 

ἔρχονται πρὸς στιγμὴν σὲ συναίσθηση, μόλις ὅμως περάση ὁ κίνδυνος, πάλι γυρίζουν 

στὴν παλιά τους ζωή. Γι᾿ αὐτό, ὅταν μοῦ εἶπε κάποιος ὅτι στὴν πόλη ποὺ μένει ἔγινε 

δυνατὸς  σεισμός,  τοῦ  εἶπα:  «Σᾶς  κούνησε  δηλαδὴ  γερά·  σᾶς  ξύπνησε  ὅμως;».  «Μᾶς 

ξύπνησε, μᾶς ξύπνησε», μοῦ λέει. «Πάλι ὅμως θὰ κοιμηθῆτε», τοῦ εἶπα. 

 

Ἡ μετάνοια φέρνει τὴν θεία παρηγοριὰ  

                                                                                                                                                                  
13 Ψαλμ. 50, 5. 
14 Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος Λ´, σ. 111. 
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 – Γέροντα, τί εἶναι ἡ θεία παρηγοριά; 

 – Ἡ θεία παρηγοριὰ τί εἶναι; Θὰ σᾶς πῶ ἕνα παράδειγμα, γιὰ νὰ καταλάβετε 

καλύτερα. Ἕνα παιδάκι κάνει μιὰ μικρὴ ζημιά, σπάζει λ.χ. ἕνα ἐργαλεῖο τοῦ πατέρα 

του,  καὶ  ὕστερα  στενοχωριέται  καὶ  κλαίει,  γιατὶ  τὴν  θεωρεῖ  πολὺ  μεγάλη.  Ὅσο 

περισσότερο  κλαίει  καὶ  ἀναγνωρίζει  τὴν  ζημιὰ  ποὺ  ἔκανε  καὶ  ὑποφέρει,  τόσο 

περισσότερο  ὁ  πατέρας  του  τὸ  χαϊδεύει  καὶ  τὸ  παρηγορεῖ:  «Καλά,  παιδάκι  μου,  μὴ 

στενοχωριέσαι,  δὲν  πειράζει,  θὰ  ἀγοράσουμε  ἄλλο».  Ἐκεῖνο  ὅμως,  βλέποντας  τὴν 

στοργὴ  τοῦ πατέρα  του,  κλαίει  ἀπὸ φιλότιμο περισσότερο. «Δὲν μπορῶ,  λέει,  νὰ μὴ 

στενοχωριέμαι. Νά, τώρα χρειάζεται τὸ ἐργαλεῖο καὶ ἐγὼ τὸ ἔσπασα». «Παιδάκι μου, 

δὲν  εἶναι  τίποτε,  παλιὸ  ἦταν»,  τοῦ  λέει.  Ἀλλὰ  ἐκεῖνο  πάλι  στενοχωριέται.  Καὶ  ὅσο 

αὐτὸ στενοχωριέται, ἄλλο τόσο ὁ πατέρας του τὸ σφίγγει στὴν ἀγκαλιά του, τὸ φιλάει 

καὶ τὸ χαϊδεύει. Ἔτσι, καὶ ὅσο περισσότερο ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος καὶ λυπᾶται γιὰ τὴν 

ἁμαρτωλότητά  του  ἢ  γιὰ  τὴν  ἀχαριστία  του πρὸς  τὸν Θεὸ  καὶ  κλαίει  φιλότιμα ποὺ 

λύπησε μὲ  τὶς  ἁμαρτίες  του  τὸν Θεὸ Πατέρα  του,  τόσο περισσότερο  καὶ  ὁ Θεὸς  τὸν 

ἀνταμείβει  μὲ  θεία  ἀγαλλίαση  καὶ  τὸν  γλυκαίνει  ἐσωτερικά.  Αὐτὴ  ἡ  λύπη  ἔχει  μὲν 

πόνο, ἀλλὰ ἔχει καὶ ἐλπίδα καὶ παρηγοριά. 

Ὅποιος  ὅμως  θέλει  τὴν  θεία  παρηγοριά,  δὲν  πρέπει  νὰ  ζητάη  παρηγοριά. 

Πρέπει νὰ νιώση τὸ σφάλμα του,  νὰ μετανοιώση,  καὶ  τότε θὰ ἔρθη ἀπὸ μόνη της ἡ 

θεία  παρηγοριά.  Κάποτε  εἶχε  δημιουργηθῆ  στὸ  Ἅγιον  Ὄρος  ἕνα  θέμα  καὶ  εἶχαν 

ἐκτεθῆ μερικοί. Τυχαῖα μὲ συνάντησε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ εἶχαν ἐκτεθῆ καὶ μοῦ εἶπε: 

«Ἄχ,  καὶ  σὲ  ἤθελα,  γιὰ  νὰ  μὲ  παρηγορήσης».  Καὶ  αὐτό,  γιατὶ  τὸν  εἶχε  ξεσκονίσει 

κάποιος.  Καὶ  εἶχε  δίκιο  ὁ  ἄλλος ποὺ  τὸν  ξεσκόνισε. Ὅταν  τὸ ἄκουσα,  ἀπόρησα! Νὰ 

ζητάη παρηγοριά,  ἐνῶ εἶχε σφάλει! Ἂν δὲν ζητοῦσε παρηγοριά, ἀλλὰ ταπεινωνόταν 

καὶ ἔλεγε: «ἔσφαλα, Θεέ μου», θὰ ἐρχόταν ἡ θεϊκὴ παρηγοριὰ μέσα του. Τώρα αὐτός, 

ἐνῶ  εἶχε  σφάλει,  ἤθελε  νὰ  τοῦ  πῶ:  «Δὲν  πειράζει,  μὴ  στενοχωριέσαι,  δὲν  ἦταν  καὶ 

τόσο  μεγάλο  τὸ  φταίξιμό  σου,  δὲν  φταῖς  μόνον  ἐσύ,  φταίει  καὶ  ὁ  ἄλλος».  Ἔ,  τί 

παρηγοριὰ  εἶναι  αὐτή;  Αὐτὸ  εἶναι  κοροϊδία.  Ἡ  θεία  παρηγοριὰ  ἔρχεται  ἀπὸ  τὴν 

μετάνοια. 

 – Ὅταν,  Γέροντα,  μετὰ ἀπὸ μιὰ πτώση ἀκολουθῆ μιὰ  κατάσταση μετανοίας, 

ἀλλὰ  αἰσθάνεσαι  ἕνα  ψυχικὸ  καὶ  σωματικὸ  τσάκισμα,  σημαίνει  ὅτι  ἡ  μετάνοια  δὲν 

εἶναι σωστή; 

 – Τὴν πρώτη μέρα δικαιολογεῖται ἕνα ψυχικὸ καὶ σωματικὸ τσάκισμα. Ἔπειτα 

ὅμως,  ὅταν  ὑπάρχη  πραγματικὴ  μετάνοια,  ἂν  καὶ  λυπᾶται  καὶ  πονάη  ἐσωτερικὰ  ὁ 

ἄνθρωπος, νιώθει τὴν θεία παρηγοριά.  

– Ναί, ἀλλὰ δὲν ξεχνάει καὶ τὸ σφάλμα του. 

–  Ναί,  δὲν  τὸ  ξεχνάει.  Θλίβεται‐παρηγοριέται,  θλίβεται‐παρηγοριέται.  Ἕνα 

σκαμπίλι  δίνει στὸν ἑαυτό του γιὰ τὸ σφάλμα ποὺ ἔκανε,  ἕνα χάδι  δέχεται ἀπὸ τὸν 

Θεό, ἕνα σκαμπίλι‐ἕνα χάδι... Αὐτὴ εἶναι ἡ μετάνοια ποὺ φέρνει τὴν θεία παρηγοριά. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ 

 

Οἱ μαῦρες δυνάμεις τοῦ σκότους εἶναι ἀδύνατες. 

Οἱ ἄνθρωποι τὶς κάνουν δυνατὲς 

μὲ τὴν ἀπομάκρυνσή τους ἀπὸ τὸν Θεό, 

γιατὶ ἔτσι δίνουν δικαιώματα στὸν διάβολο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Τὰ μάγια 

 

Επειδὴ  πολλὲς φορὲς  σᾶς  μίλησα  γιὰ  τὸν Παράδεισο,  γιὰ  τοὺς Ἀγγέλους  καὶ 

γιὰ τοὺς Ἁγίους, γιὰ νὰ βοηθηθῆτε, τώρα θὰ σᾶς πῶ καὶ λίγα γιὰ τὴν κόλαση καὶ γιὰ 

τοὺς δαίμονες, ὥστε νὰ γνωρίσετε μὲ ποιούς παλεύουμε, πάλι γιὰ νὰ βοηθηθῆτε. 

Ἦρθε στὸ Καλύβι ἕνας νεαρὸς μάγος ἀπὸ τὸ Θιβὲτ καὶ μοῦ διηγήθηκε πολλὰ 

ἀπὸ τὴν ζωή του. Αὐτὸ τὸ παιδί, μόλις ἀπογαλακτίστηκε, τὸ ἀφιέρωσε ὁ πατέρας του, 

σὲ ἡλικία τριῶν χρόνων, σὲ μιὰ ὁμάδα τριάντα μάγων ἀνωτέρου βαθμοῦ στὸ Θιβέτ, 

γιὰ  νὰ  τὸ  μυήσουν  στὴν  τέχνη  τους.  Ἔφθασε  στὸν  ἑνδέκατο  βαθμὸ  μαγείας·  ὁ 

δωδέκατος  εἶναι  ὁ  ἀνώτερος.  Δεκαέξι  χρόνων  ἔφυγε  ἀπὸ  τὸ  Θιβὲτ  καὶ  πῆγε  στὴν 

Σουηδία,  γιὰ  νὰ  δῆ  τὸν  πατέρα  του.  Ἐκεῖ  συνάντησε  τυχαίως  ἕναν  ὀρθόδοξο  ἱερέα, 

πολὺ πιστό, καὶ τοῦ ζήτησε νὰ συζητήσουν. Ὁ νεαρὸς μάγος δὲν ἤξερε καθόλου τί θὰ 

πῆ  ἱερεὺς ὀρθόδοξος. Στὴν αἴθουσα λοιπὸν ποὺ κάθησαν νὰ συζητήσουν, ἄρχισε νὰ 

τοῦ  κάνη  μερικὲς  ἀπὸ  τὶς  μαγεῖες  του,  γιὰ  νὰ  δείξη  τὴν  δύναμή  του.  Κάλεσε  ἕνα 

ἀρχικὸ1  δαιμόνιο,  τὸν Μήνα,  καὶ  τοῦ  εἶπε: «Θέλω νερό». Σηκώνεται  ἕνα ποτήρι ἀπὸ 

τὴν κουζίνα, πηγαίνει μόνο του στὴν βρύση, ἀνοίγει ἡ βρύση, γεμίζει, περνάει ἀπὸ τὴν 

κλειστὴ  τζαμαρία  καὶ  ἔρχεται  στὴν  αἴθουσα.  Τὸ  πῆρε  ἐκεῖνος  καὶ  ἤπιε.  Μετὰ 

παρουσίασε στὸν ἱερέα, μέσα στὴν αἴθουσα, ὅλο τὸ σύμπαν, τὸν οὐρανό, τὰ ἀστέρια. 

Χρησιμοποίησε  μαγεῖες  τετάρτου  βαθμοῦ  καὶ  θὰ  προχωροῦσε  μέχρι  τὸν  ἑνδέκατο 

βαθμό. Ρώτησε τότε τὸν ἱερέα πῶς τὰ ἔβλεπε ὅλα αὐτά. «Ἤμουν ἕτοιμος, μοῦ εἶπε, νὰ 

τὸν σκοτώσω, ἂν μοῦ ἔβριζε τὸν σατανᾶ». Ὁ ἱερεὺς ὅμως δὲν τοῦ εἶπε τίποτε. Τότε τοῦ 

λέει  ὁ  νεαρός:  «Γιατί  δὲν  μοῦ  κάνεις  κι  ἐσὺ  σημεῖα;».  «Ὁ  δικός  μου  Θεὸς  εἶναι 

ταπεινός»,  ἀπάντησε  ὁ  ἱερεὺς  καὶ  ἔβγαλε  ἕναν  σταυρὸ  καὶ  τοῦ  τὸν  ἔδωσε  νὰ  τὸν 

κρατήση.  «Κάνε  πάλι  σημεῖα»,  τοῦ  λέει.  Ὁ  νεαρὸς  κάλεσε  τὸν  Μήνα,  τὸ  ἀρχικὸ 

δαιμόνιο,  ἀλλὰ  ὁ Μήνας  ἔτρεμε,  δὲν  τολμοῦσε  νὰ  πλησιάση.  Καλεῖ  τὸν  Σατὰν  καὶ 

ἐκεῖνος  τὸ  ἴδιο·  ἔβλεπε  τὸν  σταυρὸ  καὶ  δὲν  πλησίαζε.  Τοῦ  εἶπε  μόνο  νὰ  σηκωθῆ  νὰ 

φύγη γιὰ τὸ Θιβέτ. Ὁ νεαρὸς τότε ἔβρισε τὸν Σατάν: «Τώρα κατάλαβα, τοῦ εἶπε, ὅτι ἡ 

μεγάλη σου δύναμη εἶναι μιὰ μεγάλη ἀδυναμία». Στὴν συνέχεια κατηχήθηκε κάπως 

ἀπὸ  τὸν καλὸ  ἱερέα,  ὁ  ὁποῖος  τοῦ μίλησε καὶ γιὰ  τοὺς Ἁγίους Τόπους,  γιὰ  τὸ Ἅγιον 

Ὄρος κ.λπ. Ἔφυγε λοιπὸν ἀπὸ τὴν Σουηδία καὶ πῆγε στὰ Ἱεροσόλυμα,  ὅπου εἶδε  τὸ  

Ἅγιο Φῶς. Ἀπὸ ἐκεῖ πῆγε στὴν Ἀμερική, γιὰ νὰ βρίση τοὺς σατανιστὲς ποὺ γνώριζε, 

γιὰ νὰ ἀλλάξουν μυαλὸ – ὁ Θεὸς τὸν ἔκανε τὸν καλύτερο ἱεροκήρυκα –, καὶ ἀπὸ ᾿κεῖ 

ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὄρος. 

Ὁ  Καλὸς  Θεὸς  σκανδαλωδῶς  τὸν  βοήθησε,  ἐπειδὴ  ἀπὸ  μικρὸς  εἶχε  ἀδικηθῆ. 

Κάνετε ὅμως προσευχή, γιατὶ τὸν πολεμοῦν οἱ μάγοι μὲ ὅλους τοὺς δαίμονες. Ἀφοῦ 

ἐμένα πολεμοῦν, ὅταν ἔρχεται νὰ τὸν βοηθήσω, πόσο μᾶλλον ἐκεῖνον. Τοῦ διαβάζουν 

οἱ  ἱερεῖς  ἐξορκισμοὺς  καὶ  ἀνοίγουν  τὰ  χέρια  του  καὶ  τρέχουν  αἷμα.  Τὸ  καημένο  τὸ 

παιδὶ πολὺ τὸ ταλαιπωροῦν οἱ δαίμονες, ἐνῶ πρῶτα, ποὺ εἶχε φιλία μαζί τους, δὲν τὸ 

πείραζαν,  ἀλλὰ  τὸ βοηθοῦσαν καὶ  τὸ  ἐξυπηρετοῦσαν.  Εὔχεσθε. Πρέπει  ὅμως καὶ  τὸ 

ἴδιο πολὺ νὰ προσέξη, γιατὶ λέει τὸ Εὐαγγέλιο ὅτι τὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα, ὅταν βγῆ ἀπὸ 

τὸν  ἄνθρωπο,  «πορεύεται  καὶ  παραλαμβάνει  μεθ᾿  ἑαυτοῦ  ἑπτὰ  ἕτερα  πνεύματα 

                                                 
1 Ἀρχικός: ἀνώτερος, ἡγεμονικός. Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν δαιμόνων. Οἱ δαίμονες, 

κατὰ τοὺς Πατέρες, συγκροτοῦν στρατιές. 
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πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου 

ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων»2. 

 

Οἱ μάγοι χρησιμοποιοῦν καὶ διάφορα «ἁγιωτικὰ»  

  

– Γέροντα, τί εἶναι οἱ γητευτές; 

 – Μάγοι εἶναι. Χρησιμοποιοῦν τοὺς Ψαλμοὺς τοῦ Δαβίδ, ὀνόματα Ἁγίων κ.λπ. 

καὶ  ἀνακατεύουν  καὶ  ἐπικλήσεις  δαιμόνων.  Ἐνῶ  δηλαδὴ  ἐμεῖς  διαβάζοντας  τὸ 

Ψαλτήρι ἐπικαλούμαστε τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ δεχόμαστε τὴν θεία Χάρη, ἐκεῖνοι, 

μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸ χρησιμοποιοῦν, βρίζουν τὸν Θεό, ἀρνοῦνται τὴν θεία Χάρη, καὶ 

ἔτσι τοὺς κάνουν μετὰ τὰ δαιμόνια τὸ χατίρι. Μοῦ ἔλεγαν γιὰ ἕνα παιδὶ ὅτι εἶχε πάει 

σὲ ἕναν μάγο, γιὰ νὰ πετύχη κάτι. Ἐκεῖνος τοῦ διάβασε κάτι ἀπὸ τὸ Ψαλτήρι καὶ τὸ 

παιδὶ  πέτυχε  αὐτὸ  ποὺ  ἤθελε.  Ἔπειτα  ὅμως  ἀπὸ  λίγο  καιρὸ  ἄρχισε  νὰ  σβήνη,  νὰ 

λειώνη τὸ φουκαριάρικο. Τί εἶχε κάνει ὁ μάγος; Εἶχε πάρει κάτι ξηροὺς καρποὺς στὰ 

χέρια του καὶ ἄρχισε νὰ τοῦ διαβάζη τὸν 50ο Ψαλμό. Ὅταν ἔφθασε στὸν στίχο «θυσία 

τῷ Θεῷ»3, πετοῦσε τοὺς ξηροὺς καρπούς, κάνοντας θυσία στοὺς δαίμονες, γιὰ νὰ τοῦ 

κάνουν τὸ χατίρι. Ἔτσι ἔβριζε τὸν Θεὸ μὲ τὸ Ψαλτήρι. 

 –  Γέροντα,  μερικοὶ  ποὺ  ἀσχολοῦνται  μὲ  μαγικὰ  χρησιμοποιοῦν  τὸν  σταυρό, 

εἰκόνες... 

 –  Ναί,  τὸ  ξέρω,  ἀπὸ  ᾿δῶ  νὰ  καταλάβης  τί  ἀπάτη  κρύβεται  πίσω  ἀπὸ  ὅσα 

κάνουν!  Ἔτσι  ξεγελιοῦνται  οἱ  καημένοι  οἱ  ἄνθρωποι.  Βλέπουν  ὅτι  χρησιμοποιοῦν 

κεριά, εἰκόνες κ.λπ. καὶ τοὺς ἐμπιστεύονται. Νά, μοῦ εἶπε κάποιος ὅτι, στὴν πόλη ποὺ 

μένει, μιὰ Τουρκάλα ἔχει βάλει μιὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας πάνω σὲ μιὰ πέτρα καὶ λέει: 

«Ἡ  πέτρα  ποὺ  βοηθάει  τὸν  κόσμο»!  Δὲν  λέει  «ἡ  Παναγία»,  ἀλλὰ  «ἡ  πέτρα».  Οἱ 

Χριστιανοὶ  μπερδεύονται,  γιατὶ  βλέπουν  τὴν  εἰκόνα  τῆς Παναγίας,  καὶ  μερικοὶ  ποὺ 

ἔχουν κάποιο πρόβλημα ὑγείας τρέχουν ἐκεῖ, μὲ τὸν λογισμὸ ὅτι θὰ βοηθηθοῦν, καὶ 

μετὰ ὁ διάβολος τοὺς ἁλωνίζει. Γιατί, ὅταν ἡ Τουρκάλα λέη ὅτι ἡ πέτρα βοηθάει τὸν 

κόσμο  καὶ  ὄχι  ἡ Παναγία,  ἀπὸ  ᾿κεῖ  καὶ πέρα μπαίνει  στὴν μέση  ὁ  διάβολος,  ἐπειδὴ 

αὐτὸ εἶναι περιφρόνηση στὴν Παναγία. Ἀπομακρύνεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἀρχίζει 

ὁ δαιμονισμός. Καὶ τρέχουν οἱ Χριστιανοὶ νὰ τοὺς κάνη καλὰ ἡ πέτρα – ἡ πέτρα καὶ τὸ 

ταγκαλάκι! –, καὶ τελικὰ σακατεύονται, γιατὶ ἀπὸ τὸν διάβολο τί βοήθεια νὰ ἔχης; Ἂν 

εἶχαν λίγο μυαλό, θὰ σκέφτονταν· «Τουρκάλα, Μουσουλμάνα, τί δουλειὰ ἔχει μὲ τὴν 

εἰκόνα  τῆς  Παναγίας;».  Ἀκόμη  καὶ  νὰ  ἔλεγε  ὅτι  ἡ  Παναγία  βοηθάει,  ἀφοῦ  εἶναι 

Μουσουλμάνα,  τί  σχέση  ἔχει  μὲ  τὴν  Παναγία;  Πόσο  μᾶλλον  τώρα  ποὺ  λέει  ὅτι  ἡ 

πέτρα τοὺς βοηθάει! Εἶπα σὲ κάποιον νὰ ἐνημερώσουν τὴν Μητρόπολη καὶ νὰ λάβουν 

μέτρα, γιὰ νὰ φυλαχθῆ ὁ κόσμος. 

 – Γέροντα, ὁ κόσμος μᾶς ζητάει φυλαχτά. 

 – Καλύτερα νὰ  δίνετε σταυρουδάκια,  ὅταν σᾶς  ζητοῦν φυλαχτό. Μὴν κάνετε 

φυλαχτά, γιατὶ καὶ οἱ μάγοι τώρα κάνουν φυλαχτά. Βάζουν ἀπ᾿ ἔξω καμμιὰ εἰκονίτσα 

ἢ σταυρό, ἀλλὰ μέσα ἔχουν διάφορα μαγικά. Βλέπουν οἱ ἄνθρωποι τὴν εἰκόνα ἢ τὸν 

σταυρὸ  καὶ  μπερδεύονται.  Νά,  πρὶν  ἀπὸ  μέρες  μοῦ  ἔφεραν  ἕνα  φυλαχτὸ  ἀπὸ  ἕναν 

Τοῦρκο  Ἰμπραήμ,  ποὺ  εἶχε  καὶ  σταυρὸ  κεντημένο  ἐπάνω.  Ἔχω  μάθει  καὶ  γιὰ  ἕναν 

                                                 
2 Ματθ. 12, 45. 
3 Ψαλμ. 50, 19. 
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ἀθεόφοβο ὅτι τυλίγει διάφορες εἰκονίτσες καὶ μέσα βάζει τρίχες, ξυλάκια, καρφίτσες, 

χάνδρες4  κ.λπ.  Ὅταν  ἡ  Ἐκκλησία  τὸν  ἤλεγξε,  εἶπε:  «εἶμαι  μέντιουμ»,  γιατὶ  εἶναι 

ἐλεύθερα τὰ μέντιουμ, καὶ ἔτσι κάνει ὅ,τι θέλει. Εἶπα σὲ κάποιον ποὺ εἶχε πάθει ζημιὰ 

ἀπὸ αὐτόν: «Νὰ πᾶς νὰ ἐξομολογηθῆς, γιατὶ δέχεσαι  ἐπιδράσεις δαιμονικές». Πῆγε, 

ἐξομολογήθηκε.  Ἔρχεται  μετὰ  καὶ  μοῦ  λέει:  «Δὲν  ἔνιωσα  καμμιὰ  διαφορά».  «Βρέ, 

μήπως  ἔχεις  τίποτε  ἐπάνω  σου  ἀπ᾿  αὐτὸν  τὸν  πλανεμένο;»,  τὸν  ρωτάω.  «Ναί,  λέει, 

ἔχω ἕνα μικρὸ κουτάκι σὰν μικρὸ Εὐαγγέλιο». Τὸ παίρνω, τὸ ἀνοίγω καὶ βρίσκω μέσα 

διάφορες εἰκονίτσες τυλιγμένες. Ξετυλίγω‐ξετυλίγω καὶ πιὸ μέσα εἶχε κάτι χάντρες, 

κάτι  τρίχες,  κάτι  σὰν  ξύλα!  Τὸ  πῆρα  καὶ  ἐλευθερώθηκε  ὁ  ἄνθρωπος.  Βλέπεις  τί 

τεχνίτης εἶναι ὁ διάβολος! 

Φοροῦν οἱ καημένοι ἄνθρωποι κάτι τέτοια φυλαχτά, δῆθεν γιὰ νὰ βοηθηθοῦν, 

καὶ ταλαιπωροῦνται. Αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ κάψουν καὶ νὰ παραχώσουν τὴν στάχτη ἢ νὰ 

τὰ  πετάξουν  στὴν  θάλασσα  καὶ  νὰ  πᾶνε  νὰ  ἐξομολογηθοῦν.  Ἔτσι  μόνον 

ἐλευθερώνονται. Εἶχε ἔρθει στὸ Καλύβι ἕνας νεαρὸς ποὺ εἶχε πολλὰ προβλήματα καὶ 

βασανιζόταν σωματικὰ καὶ ψυχικὰ πάνω ἀπὸ τέσσερα χρόνια. Ζοῦσε ἁμαρτωλὴ ζωὴ 

καὶ τὸν τελευταῖο καιρὸ εἶχε κλεισθῆ στὸ σπίτι του· δὲν ἤθελε νὰ βλέπη ἄνθρωπο. Δυὸ 

φίλοι  του,  ποὺ  ἔρχονταν  τακτικὰ  στὸ  Ἅγιον  Ὄρος,  τὸν  ἔπεισαν  μετὰ  ἀπὸ  πολλὲς 

δυσκολίες νὰ τὸν πάρουν μαζί τους στὸ Ὄρος, μὲ σκοπὸ νὰ τὸν φέρουν στὸ Καλύβι. 

Στὴν  διαδρομὴ  ἀπὸ  τὴν Οὐρανούπολη μέχρι  τὴν Δάφνη,  κάθε φορὰ ποὺ  τὸ  καράβι 

ἔπιανε  σὲ  σκάλα  μοναστηριοῦ,  ὁ  νεαρὸς  σωριαζόταν  κάτω.  Οἱ  φίλοι  του  μὲ  τοὺς 

πατέρες ποὺ ἦταν στὸ καράβι προσπαθοῦσαν νὰ τὸν συνεφέρουν λέγοντας τὴν εὐχή. 

Μὲ πολλὴ  δυσκολία  ἔφθασαν  στὸ Καλύβι. Ὁ  καημένος  μοῦ  ἄνοιξε  τὴν  καρδιά  του, 

μοῦ μίλησε γιὰ τὴν ζωή του. Εἶδα ὅτι βασανιζόταν ἀπὸ κάποια δαιμονικὴ ἐπήρεια. Τοῦ 

εἶπα νὰ πάη νὰ ἐξομολογηθῆ ἐκεῖ σὲ ἕναν πνευματικό, νὰ κάνη ὅ,τι τοῦ πῆ, καὶ θὰ 

γίνη  καλά.  Πράγματι  πῆγε  καὶ  ἐξομολογήθηκε.  Ὅταν  μπῆκαν  στὸ  καράβι,  γιὰ  νὰ 

ἐπιστρέψουν,  εἶπε  στοὺς  φίλους  του  ὅτι  ὁ  πνευματικὸς  τοῦ  εἶπε  νὰ  πετάξη  στὴν 

θάλασσα τὸ φυλαχτὸ ποὺ τοῦ εἶχε δώσει κάποιος γνωστός του καὶ τὸ φοροῦσε ἐπάνω 

του, ἀλλὰ τοῦ ἦταν ἀδύνατο νὰ τὸ κάνη. Ὅσο κι ἂν οἱ φίλοι του τὸν παρακαλοῦσαν νὰ 

σηκωθῆ νὰ τὸ πετάξη, ἐκεῖνος ἔμενε σὰν ἄγαλμα. Δὲν μποροῦσε νὰ σηκωθῆ ἀπὸ τὸ 

κάθισμα. Τότε τὸν ἔπιασαν καὶ μὲ πολὺ κόπο τὸν ἔβγαλαν ἔξω στὸ κατάστρωμα. Μὲ 

τὴν βοήθειά τους ὁ νεαρὸς κατάφερε νὰ βγάλη τὸ φυλαχτὸ καὶ νὰ τὸ ἀφήση νὰ πέση 

στὴν  θάλασσα,  γιατὶ  δὲν  εἶχε  τὴν  δύναμη  νὰ  τὸ  πετάξη.  Ἀμέσως  αἰσθάνθηκε  νὰ 

ἐλευθερώνωνται  τὰ  χέρια  του  καὶ  τὸ  ταλαιπωρημένο  σῶμα  του  ἀπέκτησε  δύναμη. 

Ἄρχισε  ἀπὸ  τὴν  χαρά  του  νὰ  χοροπηδᾶ  στὸν  διάδρομο  γεμάτος  ζωντάνια  καὶ  νὰ 

δοκιμάζη τὴν δύναμη τῶν χεριῶν του στὰ σίδερα καὶ στὰ τοιχώματα τοῦ πλοίου. 

 

Ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ μάγια λένε καὶ πολλὰ ψέματα 

 

                                                 
4  Ὁ  61ος  κανόνας  τῆς  Στ´  Οἰκουμενικῆς  Συνόδου  ὁρίζει  νὰ  ἀφορίζωνται  οἱ 

«φυλακτήριοι»,  δηλαδὴ  οἱ  μάγοι  ποὺ  κατασκευάζουν  «φυλακτήρια»  (=φυλακτά),  στὰ  ὁποῖα 

βάζουν  δαιμονικὰ  σύμβολα  ἢ  διάφορα  μακάβρια  ἀντικείμενα  (τρίχες,  νύχια,  κοκκαλάκι 

φιδιοῦ ἢ νυχτερίδας κ.λπ.). Σ᾿ αὐτὰ ἔχουν μεταδώσει προηγουμένως μὲ μαγικὲς πράξεις, ποὺ 

γίνονται μὲ ἐπικλήσεις δαιμόνων, δαιμονικὴ ἐπήρεια. 
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 – Γέροντα, οἱ μάγοι ἔχουν κάποια πληροφορία; 

 – Ἔχουν πληροφορία ἀπὸ τὸν διάβολο, ἀλλὰ λένε καὶ πολλὰ ψέματα. Κι ἐσεῖς 

νὰ προσέχετε ἐκεῖ στὸ ἀρχονταρίκι. Πρέπει νὰ ἐλέγχετε τὴν κατάσταση. Νὰ βλέπετε 

τί  ἄνθρωποι  εἶναι  αὐτοὶ  ποὺ  ἔρχονται,  γιατὶ  μπορεῖ  νὰ  ἔρθη  καὶ  κανένας  ποὺ 

ἀσχολεῖται  μὲ  μαγικά.  Σᾶς  φαίνεται  παράξενο;  Σὲ  μιὰ  ἀγρυπνία  ἐδῶ  ἦρθαν  δυὸ 

ἄτομα  ποὺ  ἀσχολοῦνταν  μὲ  μαγικά.  Πλησίαζαν  τοὺς  ἀνθρώπους  καὶ  τοὺς  ἔλεγαν 

διάφορα. Ἔλεγαν καὶ ψέματα ὅτι ἔχουν σχέση καὶ μὲ τὸν Καντιώτη. Σὲ μιὰ γυναίκα 

εἶπαν:  «Σοῦ  ἔχουν  κάνει  μάγια.  Θὰ  ᾿ρθοῦμε  στὸ  σπίτι  σου,  νὰ  τὰ  λύσουμε  μὲ  ἕναν 

σταυρὸ  ποὺ  ἔχουμε».Ἔρχονται  στὴν  ἀγρυπνία,  μιλοῦν  καὶ  λίγο  πνευματικά,  ὁπότε 

σοῦ  λένε  οἱ  ἄλλοι:  «ἀφοῦ  ἔρχονται  στὴν  ἀγρυπνία,  εἶναι  πιστοὶ  ἄνθρωποι»,  καὶ 

ἀνοίγουν τὴν καρδιά τους. 

Πῶς μπερδεύουν τὸν κόσμο μὲ τὰ ψέματα ποὺ λένε! Γιὰ νὰ ξεγελάση κάποιος 

μιὰ  κοπέλα,  τῆς  εἶπε:  «Ὁ πατὴρ Παΐσιος  εἶδε  ὅραμα  ὅτι  θὰ σὲ παντρευτῶ·  πάρε  νὰ 

φορέσης αὐτό, χωρὶς νὰ ἐξετάσης τί εἶναι», καὶ τῆς ἔδωσε κάτι ποὺ ἦταν μαγικό. Ἀλλὰ 

ἐκείνη εὐτυχῶς δὲν τὸ φόρεσε. «Καλά, ὁ πατὴρ Παΐσιος μὲ τέτοια ἀσχολεῖται!»,  εἶπε 

καὶ πιάνει καὶ μοῦ γράφει ἕνα γράμμα, τέσσερις σελίδες μὲ πυκνὰ γράμματα, γεμάτο 

βρισιές. Τέτοιο βρισίδι! «Δὲν πειράζει, λέω, βρίσε με. Χαλάλι νὰ γίνη τὸ βρισίδι, ἀφοῦ 

δὲν ξεγελάστηκες νὰ φορέσης αὐτὸ τὸ σατανικό!». 

 – Σᾶς ἤξερε, Γέροντα; 

 – Ὄχι, δὲν μὲ ἤξερε. Κι ἐγὼ δὲν τοὺς ἤξερα, οὔτε αὐτὴν οὔτε ἐκεῖνον. 

 

Οἱ δαιμονικές, μαγικὲς ἐνέργειες  

 

 –  Γέροντα,  τί  εἴπατε  στοὺς  μαθητὲς  ποὺ  ἦρθαν  σήμερα  καὶ  σᾶς  εἶπαν  ὅτι 

κάλεσαν τὸ πνεῦμα; 

 –  Τί  νὰ  τοὺς  πῶ;  Τοὺς  ἔδωσα  πρῶτα  ἕνα  καλὸ  ξεσκόνισμα!  Εἶναι  ἄρνηση 

πίστεως αὐτὸ ποὺ ἔκαναν. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ καλοῦν τὸν διάβολο καὶ τὸν δέχονται, 

ἀρνοῦνται  τὸν  Θεό.  Γι᾿  αὐτὸ  τοὺς  εἶπα  κατ᾿  ἀρχὰς  νὰ  μετανοήσουν,  νὰ 

ἐξομολογηθοῦν  εἰλικρινά,  καὶ  στὸ  ἑξῆς  νὰ  προσέχουν·  νὰ  ἐκκλησιάζωνται,  νὰ 

κοινωνοῦν  μὲ  εὐλογία  τοῦ  πνευματικοῦ  τους,  γιὰ  νὰ  ἐξαγνισθοῦν.  Ἔχουν 

ἐλαφρυντικά,  ἐπειδὴ εἶναι παιδιὰ καὶ  τὸ  ἔκαναν σὰν παιχνίδι. Ἂν ἦταν μεγάλοι, θὰ 

πάθαιναν μεγάλο κακό· ὁ διάβολος θὰ ἀποκτοῦσε μεγάλη ἐξουσία ἐπάνω τους· ἀλλὰ 

καὶ αὐτὰ τώρα τὰ τραντάζει. 

 – Δηλαδή, Γέροντα, τί ἔκαναν ἀκριβῶς; 

 –  Αὐτὸ  ποὺ  κάνουν  πολλοί...  Βάζουν  σὲ  ἕνα  τραπέζι  ἕνα  ποτήρι  μὲ  νερὸ  καὶ 

γύρω‐γύρω  τοποθετοῦν  τὰ γράμματα  τοῦ ἀλφαβήτου Α,  Β,  Γ,  κ.λπ.  Βάζουν μετὰ  τὸ 

δάχτυλό τους μέσα στὸ νερὸ καὶ καλοῦν τὸ πνεῦμα,  δηλαδὴ τὸν διάβολο. Τὸ ποτήρι 

γυρίζει,  σταματᾶ  μπροστὰ  σὲ  γράμματα  καὶ  σχηματίζει  λέξεις.  Αὐτὰ  κάλεσαν  τὸ 

πνεῦμα  καί,  ὅταν  ἦρθε,  τὸ  ρώτησαν:  «Ὑπάρχει  Θεός;».  «Δὲν  ὑπάρχει!»,  τοὺς  λέει. 

«Ποιός  εἶσαι  ἐσύ;»,  τὸ  ρωτοῦν.  «Ὁ  σατανᾶς!»,  τοὺς  λέει.  «Ὑπάρχει  σατανᾶς;». 

«Ὑπάρχει!». Δηλαδὴ βλακεῖες χονδρές! Δὲν ὑπάρχει Θεὸς καὶ ὑπάρχει σατανᾶς! Ὅταν 

τὸ  ξαναρώτησαν,  ἂν  ὑπάρχη Θεός,  τοὺς  εἶπε: «Ναί,  ὑπάρχει». Μιὰ «ναί»,  μιὰ «ὄχι», 

ὁπότε προβληματίσθηκαν τὰ παιδιά. Ἔτσι οἰκονόμησε ὁ Θεός, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν. Μιὰ 
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κοπέλα  ἀπὸ  τὴν  συντροφιά  τους  τὴν  χτύπησε  τὸ  ποτήρι.  Ἐπέτρεψε  ὁ  Θεὸς  νὰ  τὴν 

χτυπήση, γιὰ νὰ συνέλθουν καὶ τὰ ἄλλα παιδιά. 

Σήμερα  πολλοί,  ὅταν  θέλουν  νὰ  κάνουν  κακὸ  σὲ  κάποιο  πρόσωπο, 

καταφεύγουν  σὲ  μάγους  ποὺ  χρησιμοποιοῦν  τὴν  κέρινη  κούκλα  τοῦ  βουντού5.  Οἱ 

μάγοι τὸ ἔχουν κάνει αὐτὸ παιχνίδι, χόμπι. 

 – Γέροντα, τὶ κάνουν; 

 – Φτιάχνουν μιὰ κούκλα ἀπὸ κερὶ καί, ὅταν κάποιος τοὺς ζητάη νὰ βλαφθῆ ὁ 

ἐχθρός  του  π.χ.  στὰ  μάτια,  καρφώνουν  μία  βελόνα  στὰ  μάτια  τῆς  κούκλας  καὶ 

ἀναφέρουν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ποὺ θέλουν νὰ βλάψουν, κάνοντας διάφορα μαγικά. Καὶ 

πράγματι τὸ ἄτομο ἐκεῖνο, ἂν ζῆ ἁμαρτωλὴ ζωὴ καὶ δὲν ἐξομολογῆται, προσβάλλεται 

ἀπὸ δαιμονικὴ ἐνέργεια στὰ μάτια. Πᾶνε νὰ βγοῦν τὰ μάτια του ἀπὸ τὸν πόνο! Κάνει 

ἐξετάσεις, ἀλλὰ οἱ γιατροὶ δὲν βρίσκουν τίποτε. 

Νά, καὶ τὰ μέντιουμ τί κακὸ κάνουν! Δὲν φθάνει ποὺ παίρνουν τὰ χρήματα ἀπὸ 

τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ διαλύουν καὶ οἰκογένειες. Πάει λ.χ. κάποιος στὸ μέντιουμ καὶ 

λέει κάποιο πρόβλημα ποὺ ἔχει. «Κοίταξε, τοῦ λέει ἐκεῖνο, μιὰ συγγενής σου ποὺ εἶναι 

λίγο μελαχρινή,  λίγο ψηλὴ  κ.λπ.  σοῦ  ἔχει  κάνει  μάγια». Ψάχνει  αὐτὸς  νὰ  βρῆ ποιά 

ἀπὸ τὸ σόι του ἔχει αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικά.  

Κάποια  θὰ  βρῆ  ποὺ  νὰ  μοιάζη  ἔστω  καὶ  λίγο.  «Ἄ,  αὐτὴ  εἶναι,  λέει,  ποὺ  μοῦ 

ἔκανε μάγια» καὶ τὸν πιάνει ἕνα μίσος ἐναντίον της. Κι ἐκείνη ἡ φουκαριάρα νὰ μὴν 

ξέρη  τίποτε  –  μπορεῖ  νὰ  τὸν  ἔχη  εὐεργετήσει  κιόλας  –,  καὶ  αὐτὸς  νὰ  ἔχη  μιὰ 

ἀγανάκτηση  ἐναντίον  της,  νὰ  μὴ  θέλη  οὔτε  νὰ  τὴν  δῆ!  Ξαναπάει  στὸ  μέντιουμ  κι 

ἐκεῖνο  τοῦ  λέει:  «Τώρα πρέπει  νὰ  λύσουμε  τὰ  μάγια.  Καὶ  γιὰ  νὰ  τὰ  λύσουμε,  δῶσε 

μερικὰ  χρήματα». «Ἔ,  ἀφοῦ  τὰ  βρῆκε,  λέει  αὐτός,  πρέπει  νὰ  τὸν ἀνταμείψω»!  Δῶσ᾿ 

του χρήματα... 

Βλέπεις ὁ διάβολος τί κάνει; Βάζει σκάνδαλα. Ἐνῶ ἕνας καλὸς ἄνθρωπος, 

ἀκόμη κι ἂν ξέρη κάτι συγκεκριμένο γιὰ κάποιον, ποτὲ δὲν θὰ πῆ: «ὁ τάδε σὲ ἔχει 

βλάψει», ἀλλὰ θὰ προσπαθήση νὰ τὸν βοηθήση. «Κοίταξε, θὰ τοῦ πῆ, μὴ βάζης 

λογισμούς. Νὰ ἐξομολογηθῆς καὶ μὴ φοβᾶσαι». Καὶ ἔτσι βοηθάει καὶ τὸν ἕναν καὶ τὸν 

ἄλλον. Γιατὶ καὶ αὐτὸς ποὺ ἔβλαψε τὸν ἄλλον, ὅταν τὸν βλέπη νὰ τοῦ φέρεται μὲ 

καλωσύνη, προβληματίζεται μὲ τὴν καλὴ ἔννοια, καὶ μετανοεῖ. 

 

Ὁ διάβολος ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ κάνη καλὸ 

 

 – Γέροντα, μπορεῖ ἕνας μάγος νὰ θεραπεύση κάποιον ἄρρωστο; 

 – Μάγος καὶ νὰ θεραπεύση ἄρρωστο ἄνθρωπο! Ἕναν ποὺ τραντάζεται ἀπὸ τὸ 

δαιμόνιο, αὐτὸν μπορεῖ νὰ τὸν κάνη καλὰ στέλνοντας τὸ δαιμόνιο σὲ ἄλλον. Γιατὶ ὁ 

μάγος μὲ τὸν διάβολο εἶναι συνέταιροι, ὁπότε λέει στὸν διάβολο: «Βγὲς ἀπὸ αὐτὸν καὶ 

πήγαινε στὸν τάδε». Βγάζει λοιπὸν τὸ δαιμόνιο ἀπὸ ἐκεῖνον καὶ συνήθως τὸ στέλνει 

σὲ κάποιον συγγενῆ του ἢ γνωστό του ποὺ ἔχει δώσει δικαιώματα στὸν διάβολο. Λέει 

μετὰ αὐτὸς ποὺ εἶχε τὸ δαιμόνιο: «ἐγὼ ὑπέφερα, ἀλλὰ ὁ τάδε μ᾿ ἔκανε καλά», καὶ ἔτσι 

                                                 
5 Εἶδος μαγείας ποὺ ἀσκεῖται κατὰ τὴν παραδοσιακὴ θρησκευτικὴ λατρεία τῆς Ἀιτῆς 

καὶ  τῆς νότιας Ἀμερικῆς. Ὁ ὅρος προέρχεται ἀπὸ τὴν λέξη «βόντουν», ποὺ σημαίνει θεὸς ἢ 

πνεῦμα. 
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γίνεται  διαφήμιση.  Καὶ  γυρίζει  τελικὰ  τὸ  δαιμόνιο  σὲ  συγγενεῖς  ἢ  σὲ  γνωστούς.  Ἂν 

κάποιος,  ἂς  ὑποθέσουμε,  εἶναι  καμπουριασμένος  ἀπὸ  δαιμονικὴ  ἐπήρεια,  μπορεῖ  ὁ 

μάγος νὰ διώξη τὸ δαιμόνιο ἀπὸ ἐκεῖνον, νὰ τὸ στείλη ἀλλοῦ καὶ νὰ σηκωθῆ ὄρθιος ὁ 

καμπούρης. Ἂν ὅμως ἔχη καμπούρα ἀπὸ ἀναπηρία, δὲν μπορεῖ ὁ μάγος νὰ τὸν κάνη 

καλά. 

Μοῦ  εἶπαν  γιὰ  μιὰ  γυναίκα  ὅτι  θεραπεύει  ἀρρώστους,  χρησιμοποιώντας 

διάφορα  ἁγιωτικά. Ὅταν  ἄκουσα  τί  κάνει,  ἔμεινα  κατάπληκτος  ἀπὸ  τὴν  τέχνη  τοῦ 

διαβόλου.  Κρατάει  ἕναν  σταυρὸ  καὶ  ψάλλει  διάφορα  τροπάρια.  Ψάλλει  π.χ.  τὸ 

«Θεοτόκε Παρθένε» καί, μόλις φθάση στὸ «εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου», 

φτύνει κοντὰ στὸν σταυρό, βλασφημάει δηλαδὴ τὸν Χριστό, γι᾿ αὐτὸ τὴν βοηθάει μετὰ 

τὸ  ταγκαλάκι.  Ἔτσι,  μερικοὺς  ποὺ  εἶναι  ἄρρωστοι,  ἔχουν  μελαγχολία  κ.λπ.  ἀπὸ 

δαιμονικὴ  ἐπήρεια  καὶ  οἱ  γιατροὶ  δὲν  μποροῦν  νὰ  τοὺς  κάνουν  καλά,  αὐτὴ  τοὺς 

θεραπεύει, γιατὶ διώχνει τὸ δαιμόνιο ποὺ προκαλεῖ τὸ βάρος, τὸ στέλνει σὲ ἄλλον, καὶ 

ἀπαλλάσσονται  ἐκεῖνοι  ἀπὸ  τὴν  θλίψη.  Καὶ  πολλοὶ  τὴν  ἔχουν  γιὰ  ἁγία!  Τὴν 

συμβουλεύονται, καὶ λίγο–λίγο βλάπτει τὴν ψυχή τους, τοὺς καταστρέφει. 

Χρειάζεται πολλὴ προσοχή. Νὰ φεύγη κανεὶς μακριὰ ἀπὸ τοὺς μάγους καὶ τὰ 

μάγια,  ὅπως φεύγει  μακριὰ  ἀπὸ  τὴν φωτιὰ  καὶ  τὰ φίδια. Νὰ  μὴν  τὰ  μπλέκουμε  τὰ 

πράγματα.  Ὁ  διάβολος  δὲν  μπορεῖ  ποτὲ  νὰ  κάνη  καλό.  Μόνον  τὶς  ἀρρώστιες  ποὺ 

προκαλεῖ ὁ ἴδιος μπορεῖ νὰ θεραπεύση. 

Εἶχα ἀκούσει τὸ ἑξῆς περιστατικό: Ἕνας νεαρὸς εἶχε μπλέξει μὲ κάποιον μάγο 

καὶ  ἀσχολήθηκε  μὲ  μαγικά.  Ἔπαθε  μετὰ  ζημιά,  ἀρρώστησε  καὶ  κατέληξε  στὸ 

νοσοκομεῖο. Μῆνες ξοδεύτηκε ὁ πατέρας του, γιατὶ δὲν εἶχαν τότε ἀσφάλεια, γιὰ νὰ 

βροῦν  τί  ἔχει. Οἱ  γιατροὶ  δὲν  τοῦ  ἔβρισκαν  τίποτε.  Εἶχε  γίνει  χάλια.  Τί  κάνει  τότε  ὁ 

διάβολος!  Τοῦ  ἐμφανίζεται  σὰν  τὸν  Τίμιο  Πρόδρομο,  ποὺ  τὸν  εἶχαν  πολιοῦχο  στὸν 

τόπο του, καὶ τοῦ λέει: «Θὰ σὲ κάνω καλά, ἂν ὁ πατέρας σου χτίση μία ἐκκλησία». Τὸ 

εἶπε τὸ παιδὶ στὸν πατέρα του κι ἐκεῖνος ὁ καημένος εἶπε: «παιδί μου εἶναι, ὅσα ἔχω 

νὰ  τὰ  δώσω,  ἀρκεῖ  νὰ  γίνη  καλά»,  καὶ  ἔταξε  στὸν  Τίμιο  Πρόδρομο  νὰ  τοῦ  χτίση 

ἐκκλησία. Ὁ διάβολος ἔφυγε καὶ τὸ παιδὶ ἔγινε καλά. Ἔκανε τό... θαῦμα! Ὁπότε λέει ὁ 

πατέρας: «Ἐγὼ ἔταξα νὰ χτίσω ἐκκλησία. Πρέπει νὰ ἐκπληρώσω τὸ τάμα μου». Δὲν 

εἶχαν καὶ οἰκονομικὴ ἄνεση καί, γιὰ νὰ χτίση τὸν ναό, πούλησε ὅσα χωράφια εἶχαν. 

Ἔδωσε ὅλη τὴν περιουσία του. Τὰ παιδιά του ἔμειναν στὸν δρόμο. Ἀγανάκτησαν, «νὰ 

λείψη  ἡ  Ὀρθοδοξία»  εἶπαν,  καὶ  ἔγιναν  Ἰεχωβάδες.  Βλέπεις  τὸν  διάβολο  τί  κάνει; 

Φαίνεται,  ἐκεῖ  δὲν  ὑπῆρχαν  Ἰεχωβάδες  καὶ  βρῆκε  αὐτὸς  τρόπο  νὰ  γίνουν  κι  ἐκεῖ 

Ἰεχωβάδες! 

 

Πότε πιάνουν τὰ μάγια  

 

 – Γέροντα, πάντοτε πιάνουν τὰ μάγια; 

 – Γιὰ νὰ πιάσουν τὰ μάγια, πρέπει νὰ δώση κανεὶς δικαιώματα στὸν διάβολο. 

Νὰ δώση δηλαδὴ σοβαρὴ ἀφορμὴ καὶ νὰ μὴν ἔχη τακτοποιηθῆ μὲ τὴν μετάνοια καὶ 

τὴν  ἐξομολόγηση.  Σὲ  ἕναν ποὺ  ἐξομολογεῖται,  καὶ  μὲ  τὸ φτυάρι  νὰ  τοῦ  ρίχνουν  τὰ 

μάγια, δὲν πιάνουν. Γιατί, ὅταν ἐξομολογῆται καὶ ἔχη καθαρὴ καρδιά, δὲν μποροῦν οἱ 

μάγοι νὰ συνεργασθοῦν μὲ τὸν διάβολο, γιὰ νὰ τὸν βλάψουν. 
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Μιὰ φορὰ ἦρθε ἕνας μεσήλικας στὸ Καλύβι μὲ ἕναν ἀέρα... Ἀπὸ μακριά, μόλις 

τὸν  εἶδα,  κατάλαβα  ὅτι  ἔχει  δαιμονικὴ  ἐπήρεια.  «Ἦρθα  νὰ  μὲ  βοηθήσης,  μοῦ  εἶπε. 

Προσευχήσου γιὰ μένα,  γιατὶ  ἕναν χρόνο  τώρα  ἔχω φοβεροὺς πονοκεφάλους καὶ  οἱ 

γιατροὶ  δὲν  βρίσκουν  τίποτε».  «Ἔχεις  δαιμόνιο,  τοῦ  λέω,  γιατὶ  ἔδωσες  δικαιώματα 

στὸν  διάβολο».  «Δὲν  ἔκανα  τίποτε»,  μοῦ  λέει.  «Δὲν  ἔκανες  τίποτε;  τοῦ  λέω.  Δὲν 

ἀπάτησες  μία  κοπέλα;  Ἔ,  αὐτὴ  πῆγε  καὶ  σοῦ  ἔκανε  μάγια.  Πήγαινε  νὰ  ζητήσης 

συγγνώμη  ἀπὸ  τὴν  κοπέλα,  μετὰ  νὰ  ἐξομολογηθῆς,  νὰ  σοῦ  διαβάσουν  καὶ 

ἐξορκισμούς, γιὰ νὰ βρῆς τὴν ὑγεία σου. Ἂν ἐσὺ δὲν καταλάβης τὸ σφάλμα σου καὶ 

δὲν μετανοήσης, ὅλοι οἱ πνευματικοὶ τοῦ κόσμου νὰ μαζευτοῦν καὶ νὰ εὐχηθοῦν, τὸ 

δαιμόνιο δὲν θὰ φύγη».Ὅταν ἔρχωνται τέτοιοι ἄνθρωποι, μὲ τέτοιον ἀέρα, τοὺς μιλάω 

ἀνοιχτά. Θέλουν τράνταγμα, γιὰ νὰ συνέλθουν. 

Ἕνας ἄλλος μοῦ εἶπε ὅτι ἡ γυναίκα του ἔχει δαιμόνιο. Κάνει συνέχεια φασαρίες 

στὸ  σπίτι.  Σηκώνεται  τὸ  βράδυ,  τοὺς  ξυπνάει,  τὰ  κάνει  ὅλα  ἄνω‐κάτω.  «Ἐσὺ 

ἐξομολογεῖσαι;», τοῦ λέω. «Ὄχι», μοῦ λέει. «Πρέπει νὰ ἔχετε δώσει δικαιώματα στὸν 

διάβολο, τοῦ λέω. Δὲν ἔγινε αὐτὸ στὰ καλὰ καθούμενα». Τελικὰ βρήκαμε ὅτι εἶχε πάει 

σ᾿ ἕναν Χότζα καὶ τοῦ ἔδωσε κάτι νὰ ραντίση στὸ σπίτι γιὰ γούρι, γιὰ νὰ πάη καλὰ ἡ 

δουλειά του, καὶ οὔτε κἂν ἔδινε σ᾿ αὐτὸ σημασία. Ἁλώνιζε μετὰ ὁ διάβολος στὸ σπίτι 

του. 

 

Πῶς λύνονται τὰ μάγια 

 

 – Ἂν πιάσουν, Γέροντα, τὰ μάγια, πῶς λύνονται; 

 – Μὲ  τὴν μετάνοια καὶ  τὴν  ἐξομολόγηση.  Γι᾿ αὐτὸ πρέπει πρῶτα νὰ βρεθῆ ἡ 

αἰτία, γιὰ τὴν ὁποία ἔπιασαν τὰ μάγια, νὰ καταλάβη ὁ ἄνθρωπος τὸ σφάλμα του, νὰ 

μετανοήση  καὶ  νὰ  ἐξομολογηθῆ.  Πόσοι  ἔρχονται  ἐκεῖ  στὸ  Καλύβι  ποὺ 

ταλαιπωροῦνται, ἐπειδὴ τοὺς ἔχουν κάνει μάγια, καὶ μοῦ λένε: «Κάνε προσευχή, γιὰ 

νὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ βάσανο»! Μοῦ ζητοῦν βοήθεια, χωρὶς νὰ ψάξουν νὰ βροῦν 

ἀπὸ ποῦ ξεκίνησε τὸ κακό, γιὰ νὰ τὸ διορθώσουν. Νὰ βροῦν δηλαδὴ σὲ τί  ἔφταιξαν 

καὶ  ἔπιασαν  τὰ  μάγια,  νὰ  μετανοήσουν,  νὰ  ἐξομολογηθοῦν,  γιὰ  νὰ  σταματήση  ἡ 

ταλαιπωρία τους. 

 –  Γέροντα,  ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  ποὺ  τοῦ  ἔχουν  κάνει  μάγια  φθάση  σὲ  τέτοια 

κατάσταση ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ βοηθήση ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του, νὰ ἐξομολογηθῆ κ.λπ., 

μποροῦν οἱ ἄλλοι νὰ τὸν βοηθήσουν; 

 –  Μποροῦν  νὰ  καλέσουν  τὸν  ἱερέα  στὸ  σπίτι  νὰ  κάνη  ἕνα  εὐχέλαιο  ἢ  ἕναν 

ἁγιασμό. Νὰ τοῦ δώσουν νὰ πιῆ ἁγιασμό, γιὰ νὰ ὑποχωρήση λίγο τὸ κακὸ καὶ νὰ μπῆ 

λίγο Χριστὸς μέσα του. Ἔτσι ἔκανε μιὰ μητέρα γιὰ τὸ παιδί της καὶ βοηθήθηκε. Μοῦ 

εἶχε  πεῖ  ὅτι  ὁ  γιός  της  ὑπέφερε  πολύ,  γιατὶ  τοῦ  εἶχαν  κάνει  μάγια.  «Νὰ  πάη  νὰ 

ἐξομολογηθῆ», τῆς εἶπα. «Πῶς νὰ πάη, πάτερ, νὰ ἐξομολογηθῆ, στὴν κατάσταση ποὺ 

εἶναι;», μοῦ εἶπε. «Τότε πὲς στὸν πνευματικό σου, τῆς λέω, νὰ ἔρθη στὸ σπίτι, νὰ κάνη 

ἁγιασμὸ καὶ νὰ δώσης στὸν γιό σου νὰ πιῆ ἀπὸ τὸν ἁγιασμό. Θὰ τὸν πιῆ ὅμως;». «Θὰ 

τὸν πιῆ», μοῦ λέει. «Ἔ, ξεκίνησε μὲ τὸν ἁγιασμό,  τῆς λέω, καὶ μετὰ προσπάθησε νὰ 

μιλήση  τὸ  παιδί  σου  μὲ  τὸν  παπᾶ.  Ἂν  ἐξομολογηθῆ,  θὰ  τὸν  πετάξη  τὸν  διάβολο 

πέρα». Καὶ πράγματι, μὲ ἄκουσε καὶ βοηθήθηκε τὸ παιδί. Μετὰ ἀπὸ λίγο μπόρεσε νὰ 

ἐξομολογηθῆ καὶ ἔγινε καλά. 
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Μιὰ  ἄλλη  γυναίκα,  ἡ  φουκαριάρα,  τί  ἔκανε;  Ὁ  ἄνδρας  της  εἶχε  μπλέξει  μὲ 

μάγους καὶ δὲν ἤθελε οὔτε σταυρὸ νὰ φορέση. Γιὰ νὰ τὸν βοηθήση λίγο, ἔρραψε στὸν 

γιακᾶ ἀπὸ  τὸ  σακκάκι  του  ἕνα  σταυρουδάκι. Μιὰ φορὰ ποὺ  χρειάσθηκε  νὰ περάση 

ἀπὸ ἕνα γεφύρι στὴν ἄλλη ὄχθη ἑνὸς ποταμοῦ, μόλις πάτησε στὸ γεφύρι, ἄκουσε μιὰ 

φωνὴ  νὰ  τοῦ  λέη:  «Τάσο,  Τάσο,  βγάλε  τὸ  σακκάκι,  νὰ  περάσουμε  μαζὶ  τὸ  γεφύρι». 

Εὐτυχῶς ἔκανε κρύο καὶ εἶπε: «Πῶς νὰ τὸ βγάλω; Κρυώνω!». «Βγάλ᾿ το, βγάλ᾿ το, νὰ 

περάσουμε», ἄκουσε τὴν ἴδια φωνὴ νὰ τοῦ λέη. Βρὲ τὸν διάβολο! Ἤθελε νὰ τὸν ρίξη 

κάτω στὸ ποτάμι, ἀλλὰ δὲν μποροῦσε, γιατὶ εἶχε ἐπάνω του τὸ σταυρουδάκι. Τελικὰ 

τὸν ἔρριξε ἐκεῖ σὲ μιὰ ἄκρη. Ἐν τῷ μεταξύ, τὸν ἔψαχναν οἱ δικοί του ὅλη τὴν νύχτα καὶ 

τὸν βρῆκαν τὸν καημένο πεσμένο ἐπάνω στὸ γεφύρι. Ἂν δὲν ἔκανε κρύο, θὰ ἔβγαζε τὸ 

σακκάκι καὶ θὰ τὸν πετοῦσε ὁ διάβολος μέσα στὸ ποτάμι. Τὸν φύλαξε ὁ σταυρὸς ποὺ 

εἶχε  στὸ  πέτο  του.  Πίστευε  ἡ  φουκαριάρα  ἡ  γυναίκα  του.  Ἂν  δὲν  εἶχε  πίστη,  θὰ  τὸ 

ἔκανε αὐτό; 

 

Συνεργασία μάγων καὶ δαιμόνων 

 

 –  Γέροντα,  ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ἁγιότητα δὲν μπορεῖ νὰ ξεσκεπάση ἢ νὰ 

φρενάρη ἕναν μάγο; 

 –  Πῶς  νὰ  τὸν  φρενάρη;  Ἐδῶ  λὲς  σὲ  κάποιον  ποὺ  ἔχει  λίγο  φόβο  Θεοῦ  νὰ 

προσέξη, γιατὶ ἔτσι ὅπως ζῆ δὲν πάει καλά, καὶ πάλι δὲν βγαίνει ἀπὸ τὸ δικό του, πόσο 

μᾶλλον ὁ μάγος ποὺ συνεργάζεται μὲ τὸν διάβολο. Αὐτὸν τί νὰ τὸν κάνης; Θὰ τοῦ πῆς 

ὁρισμένα πράγματα,  ἀλλὰ αὐτὸς πάλι μὲ  τὸν  διάβολο θὰ  εἶναι.  Δὲν γίνεται  τίποτε. 

Μόνον ὅταν εἶναι μπροστά σου ὁ μάγος καὶ λὲς τὴν εὐχή, ἐκείνη τὴν στιγμὴ μπορεῖ 

νὰ μπερδευτῆ τὸ δαιμόνιο καὶ νὰ μὴν μπορῆ ὁ μάγος νὰ κάνη τὴν δουλειά του. 

Κάποιος  εἶχε  ἕνα  πρόβλημα,  καὶ  ἕνας  μάγος,  ποὺ  ἦταν  μεγάλος  ἀπατεώνας, 

πῆγε στὸ σπίτι του νὰ τὸν βοηθήση. Ἐκεῖνος ἔλεγε τὴν εὐχή. Ὁ καημένος ἦταν ἁπλός· 

δὲν ἤξερε ὅτι ὁ ἄλλος ἦταν μάγος, γι᾿ αὐτὸ ἐπενέβη ὁ Θεός. Καὶ νὰ δῆτε τί ἐπέτρεψε ὁ 

Θεός, γιὰ νὰ καταλάβη! Ἄρχισε νὰ δέρνεται ὁ μάγος ἀπὸ τοὺς δαίμονες καὶ ζητοῦσε 

βοήθεια ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τοῦ ὁποίου θὰ ἔλυνε τὸ πρόβλημα! 

 – Γέροντα, ἐκεῖνος ἔβλεπε τοὺς δαίμονες; 

 –  Ἐκεῖνος  δὲν  ἔβλεπε  τοὺς  δαίμονες·  ἔβλεπε  μιὰ  σκηνή.  Ὁ  μάγος  φώναζε 

«βοήθεια»,  ἔκανε  τοῦμπες,  ἔπεφτε  κάτω,  ἔβαζε  τὸ  χέρι  του,  γιὰ  νὰ  προφυλάξη  τὸ 

κεφάλι του. Γιατὶ μὴ νομίζετε ὅτι οἱ μάγοι καλοπερνοῦν, ὅτι οἱ δαίμονες τοὺς κάνουν 

ὅλες  τὶς  φορὲς  τὸ  χατίρι.  Τὸ  ὅτι  ἀρνήθηκαν  μιὰ  φορὰ  τὸν  Χριστό,  αὐτὸ  τοὺς  εἶναι 

ἀρκετό.  Στὴν  ἀρχὴ  οἱ  μάγοι  κάνουν  συμβόλαιο  μὲ  τοὺς  δαίμονες,  γιὰ  νὰ  τοὺς 

βοηθοῦν, καὶ οἱ δαίμονες ὑποτάσσονται γιὰ μερικὰ χρόνια στὶς διαταγές τους. Ἔπειτα 

ὅμως ἀπὸ λίγο καιρὸ τοὺς λένε: «Μ᾿ ἐσᾶς θὰ ἀσχολούμαστε τώρα;».  Εἰδικά,  ὅταν οἱ 

μάγοι δὲν καταφέρνουν νὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ θέλουν οἱ δαίμονες,  ξέρετε τί  τραβοῦν 

μετά; 

Θυμᾶμαι,  μιὰ φορὰ ποὺ συζητοῦσα  ἔξω ἀπὸ  τὸ Καλύβι μὲ  ἐκεῖνον  τὸν νεαρὸ 

μάγο ἀπὸ τὸ Θιβέτ, ξαφνικὰ σηκώθηκε, μοῦ ἔπιασε τὰ χέρια καὶ μοῦ τὰ γύρισε πρὸς 

τὰ  πίσω.  «Ἂς  ἔρθη  νὰ  σ᾿  ἐλευθερώση  τώρα  ὁ  Χατζεφεντῆς6»,  μοῦ  εἶπε.  «Ἄντε,  βρὲ 

                                                 
6 Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης. 
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διάβολε, φύγε ἀπὸ  ᾿δῶ»,  τοῦ  εἶπα καὶ  τὸν  ἔρριξα κάτω. Ἀκοῦς  ἐκεῖ  νὰ βλασφημήση 

τὸν Ἅγιο! Πῆγε μετὰ νὰ μὲ χτυπήση μὲ τὸ πόδι του, ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφερε· τὸ πόδι του 

σταμάτησε κοντὰ στὸ στόμα μου. Μὲ φύλαξε ὁ Θεός. Τὸν ἄφησα καὶ μπῆκα στὸ κελλί. 

Ὕστερα ἀπὸ λίγη ὥρα τὸν εἶδα νὰ ἔρχεται ἀπὸ πέρα, γεμάτος ἀγκάθια. «Ὁ Σατὰν μὲ 

τιμώρησε, μοῦ εἶπε, γιατὶ δὲν σὲ νίκησα. Μὲ ἔσυρε μέσα στὰ ρουμάνια». 

Οἱ  μαῦρες  δυνάμεις  τοῦ  σκότους  εἶναι  ἀδύνατες.  Οἱ  ἄνθρωποι  τὶς  κάνουν 

δυνατὲς μὲ τὴν ἀπομάκρυνσή τους ἀπὸ τὸν Θεό, γιατὶ  ἔτσι δίνουν δικαιώματα στὸν 

διάβολο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Γιὰ τοὺς δαιμονισμένους 

 

Γέροντα, στὸν δαιμονισμένο τῶν Γαδαρηνῶν1 πόσοι δαίμονες κατοικοῦσαν; 

      – «Δαιμόνια πολλά»2, γράφει τὸ Εὐαγγέλιο. Γι᾿ αὐτὸ εἶπε ὁ δαιμονισμένος ὅτι 

τὸ  ὄνομά  του  ἦταν  «λεγεών»3.  Καὶ  βλέπετε,  ὅπως  σὲ  ἕναν  δαιμονισμένο  μπορεῖ  νὰ 

κατοικοῦν ἕνα σωρὸ δαίμονες, ἔτσι καὶ στὴν καρδιὰ τοῦ πιστοῦ μπορεῖ νὰ χωρέσουν 

ὅλοι οἱ Ἅγιοι. Ἀφοῦ ὁ Χριστὸς χωράει, πόσο μᾶλλον οἱ Ἅγιοι! Μεγάλα μυστήρια! Μιὰ 

φορά,  ὅταν ἤμουν στὸ Καλύβι  τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,  χτύπησε κάποιος  τὸ καμπανάκι. 

Κοίταξα  ἀπὸ  τὸ  παράθυρο,  καὶ  τί  νὰ  δῶ!  Ἕναν  ἄνδρα  ποὺ  τὸν  ἀκολουθοῦσε  μιὰ 

ὁλόκληρη φάλαγγα δαιμόνων, ἕνα μαῦρο σμῆνος! Πρώτη φορὰ εἶδα νὰ ἐξουσιάζουν 

ἕναν  ἄνθρωπο  τόσοι  δαίμονες.  Αὐτὸς  ἦταν  μέντιουμ·  εἶχε  ἀνακατέψει  εὐχὲς  τῆς 

Ἐκκλησίας  μὲ  ἐπικλήσεις  δαιμόνων,  χριστιανικὰ  βιβλία  μὲ  μαγικά,  καὶ  μετὰ  τὸν 

ἐξουσίαζαν οἱ δαίμονες. Φοβερό! Πολὺ στενοχωρέθηκα. 

Μερικοὶ ψυχίατροι καὶ τοὺς δαιμονισμένους τοὺς θεωροῦν ψυχοπαθεῖς. Μερικοὶ 

ἱερεῖς  πάλι  κάποιους  ψυχοπαθεῖς  τοὺς  βγάζουν  δαιμονισμένους.  Ἐνῶ,  ἕνας 

ψυχοπαθής,  γιὰ  νὰ  βοηθηθῆ,  πρέπει  νὰ  πάη  ἀλλοῦ,  ἕνας  δαιμονισμένος  ἀλλοῦ.  Ὁ 

ψυχίατρος πῶς μπορεῖ νὰ βοηθήση τὸν δαιμονισμένο4; 

 –  Γέροντα,  ἕνας  δαιμονισμένος  εἶναι σὲ θέση νὰ καταλάβη σὲ  τί  ἔφταιξε καὶ 

δαιμονίσθηκε; 

 – Ναί,  μπορεῖ  νὰ  τὸ  καταλάβη,  ἐκτὸς  ἂν  ἔχη πάθει  καὶ  τὸ  μυαλό  του,  ὁπότε 

εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ βοηθηθῆ. Ἂν εἶναι μόνο δαιμονισμένος, μπορεῖς πιὸ εὔκολα νὰ 

συνεννοηθῆς μαζί  του καὶ νὰ  τὸν βοηθήσης,  ἀλλὰ πρέπει  νὰ κάνη ὑπακοή. Ἀλλιῶς 

πῶς νὰ βοηθηθῆ; 

Μιὰ φορὰ ἦρθε στὸ Καλύβι  ἕνας ἀπὸ τὴν νότια Ἑλλάδα, ποὺ εἶχε πάει στοὺς 

Ἰνδούς, καὶ εἶχε δαιμονισθῆ. Ἔλεγε κάτι βρισιὲς καὶ ἔβγαζε ἀπὸ τὸ στόμα του ἀφρούς. 

Τὰ μάτια του ἦταν ὀρθάνοιχτα, ἄγρια. Τοῦ ἔλεγα: «μὴ λὲς αὐτὲς τὶς βλασφημίες, γιατὶ 

ἔτσι  καλεῖς  τὰ  δαιμόνια»,  δὲν  ἄκουγε.  Καὶ  ἀπὸ  τὴν  ἄλλη  ζητοῦσε  νὰ  τὸν  βοηθήσω. 

«Βοήθησέ με, ἔλεγε, μόνον ἐσὺ μπορεῖς νὰ μὲ βοηθήσης». «Ἔμ, πῶς νὰ σὲ βοηθήσω; 

τοῦ λέω. Θέλεις νὰ προσευχηθῶ,  γιὰ νὰ λυτρωθῆς μὲ  τὴν Χάρη τοῦ Χριστοῦ,  κι  ἐσὺ 

καλεῖς  τὰ  δαιμόνια.  Πήγαινε  νὰ  ἐξομολογηθῆς,  νὰ  σοῦ  διαβάσουν  ἐξορκισμοὺς  καὶ 

ἔλα μετὰ νὰ συζητήσουμε». «Δὲν πηγαίνω», μοῦ λέει. «Ἔλα μέσα νὰ σοῦ βάλω λαδάκι 

ἀπὸ τὸ κανδήλι»,  τοῦ λέω. «Δὲν θέλω. Θέλω νὰ μὲ βοηθήσης». Πῆγε μετὰ πιὸ πέρα 

καὶ κουβέντιαζε μὲ κάποιον. Κάποια στιγμὴ ποὺ ἔλεγα σὲ μιὰ συντροφιὰ ὅτι ὁ Θεὸς 

ἐπιτρέπει  τὶς  δοκιμασίες  γιὰ  τὴν  σωτηρία μας,  φώναξε  ἀπὸ πέρα:  «Ρὲ  σύ,  γιατί  λὲς 

πῶς  ἐργάζεται  ὁ  Θεός,  γιὰ  νὰ  σωθοῦν  οἱ  ἄνθρωποι;  Ἔχουμε    ἕναν  πατέρα  στὸν 

                                                 
1 Βλ. Λουκ.  8, 26 κ.ἑ. 
2 Λουκ.  8, 30. 
3 Ρωμαϊκὴ στρατιωτικὴ μονάδα ποὺ τὴν ἀπήρτιζαν τρεῖς ἕως ἕξι χιλιάδες στρατιῶτες. 
4 Ὁ Γέροντας ἔλεγε ὅτι ὁ ψυχοπαθὴς χρειάζεται τὴν ἰατρικὴ βοήθεια καλοῦ καὶ πιστοῦ 

ψυχιάτρου καὶ τὴν πνευματικὴ βοήθεια τοῦ πνευματικοῦ, ἐνῶ ὁ δαιμονισμένος, ἐφόσον ἔχει 

τὰ  λογικά  του,  χρειάζεται  νὰ  βρῆ  σὲ  τί  ἔφταιξε  καὶ  δαιμονίσθηκε,  νὰ  μετανοήση  καὶ  νὰ 

ἐξομολογηθῆ, γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὸ δαιμόνιο. 
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οὐρανὸ  καὶ  ἕναν  στὴν  γῆ  καὶ  πιὸ  πάνω  εἶναι  ἕνας  ἄρχοντας5».  «Πάψε  τὶς 

δαιμονολογίες», τοῦ λέω, καὶ ἔλεγα τὴν εὐχή. «Τώρα μὲ μπέρδεψες», μοῦ λέει. «Φύγε», 

τοῦ εἶπα καὶ τὸν τίναξα πέρα. Ἔγινε κουβάρι. «Ἐσὺ μὲ ποιόν εἶσαι;», μὲ ρωτάει. «Μὲ 

τὸν Χριστό», τοῦ λέω. «Ψέματα λές, μοῦ λέει, δὲν εἶσαι μὲ τὸν Χριστό, ἀφοῦ ἐγὼ εἶμαι 

ὁ Χριστὸς κι ἐσὺ μὲ χτυπᾶς». Τοῦ τὰ παρουσιάζει ἀνάποδα ὁ διάβολος. 

 – Αὐτὰ τὰ λέει ὁ διάβολος; 

 – Ναί, ὁ διάβολος, ἀλλά, βλέπεις, ὁ Θεὸς τοῦ ἔδωσε τὸ κουράγιο νὰ ἔρθη μέχρι 

τὸ Ἅγιον Ὄρος. Γιὰ νὰ ξεκινήση ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη τῆς Ἑλλάδος νὰ ἔρθη στὸ Ὄρος 

σὲ τέτοια κατάσταση, εἶναι μεγάλο πράγμα! Ἀλλὰ δὲν ἀκούει καὶ γίνεται χειρότερα. 

Ἂν ἔκανε ὑπακοή, θὰ βοηθιόταν. 

 

Μὲ τὴν ἑωσφορικὴ ὑπερηφάνεια μπορεῖ νὰ δαιμονισθῆ ὁ ἄνθρωπος  

 

Ὅποιος  ἔχει  πολλὴ  ὑπερηφάνεια  εἶναι  σκοτισμένος.  Τὸ  μυαλό  του  εἶναι 

ἀνταριασμένο,  εἶναι  σὰν  νὰ  ἔχη  καυσαέρια.  Κάνει  χοντρὰ  σφάλματα  καὶ  δὲν  τὸ 

καταλαβαίνει.  «Ἐγώ,  μοῦ  εἶπε  κάποιος,  ὅλους  τοὺς  ἀγαπῶ·  καὶ  τὸν  διάβολο  τὸν 

ἀγαπῶ· δὲν εἶναι κακός...». «Τί λές, βρέ; τοῦ λέω. Ἂν ὁ Θεὸς ἄφηνε τελείως ἐλεύθερο 

τὸν διάβολο, θὰ μᾶς εἶχε ξεκάνει ὅλους. Ποιός εἶδε χαΐρι ἀπὸ τὸν διάβολο, γιὰ νὰ δῆς 

κι  ἐσύ;».  Ἔχει  φθάσει  ὅμως  σὲ  τέτοια  σκότιση,  πού,  ὅ,τι  κι  ἂν  τοῦ  πῆς  γιὰ  νὰ  τὸν 

βοηθήσης,  δὲν  καταλαβαίνει.  Λέει  ὅτι  τὸν  καταπιέζεις!  Καταπίεση  εἶναι  αὐτή;  Ἄντε 

τώρα  νὰ  τοῦ  βγάλης  αὐτὸν  τὸν  λογισμό...  Δὲν  εἶναι  τρελλός,  ἀφοῦ  τὸ  μυαλό  του 

δουλεύει. Πρέπει νὰ καταλάβη ὅτι εἶναι ἄρνηση, εἶναι βλασφημία αὐτὸ ποὺ λέει.  

Ἔτσι φθάνουν σιγὰ‐σιγὰ στὴν σατανολατρία. Ἂν δῆς σατανολάτρες, φαίνονται 

ὅτι εἶναι κυριευμένοι ἀπὸ τὸν διάβολο. Βλέπεις ἕναν δαιμονισμὸ ἐπάνω τους. Καὶ τὰ 

καημένα  τὰ  παιδιὰ  τὰ  κατευθύνουν  ἐκεῖ  ποὺ  θέλουν  αὐτοὶ  μὲ  σατανικὲς  μουσικές. 

Φθάνουν νὰ ἐπικαλοῦνται τὸν σατανᾶ. Ἔχω ἀκούσει ὅτι μερικοὺς δίσκους «ρόκ», ἂν 

τοὺς  γυρίσης  ἀνάποδα6,  θὰ  ἀκούσης  τραγούδια  μὲ  τὰ  ὁποῖα  ἐπικαλοῦνται  τὸν 

σατανᾶ. Ἔχουν μέχρι καὶ δοξολογία στὸν σατανᾶ: «Σ᾿ ἐσένα ἀφιερώνομαι, σατανᾶ». 

Φοβερ

τσι;».  Ἔ,  ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  φθάνη  σὲ  τέτοιο 

σημεῖο

                                                

ό! 

 – Δηλαδή, Γέροντα, μπορεῖ ἡ ὑπερηφάνεια νὰ ὁδηγήση στὸν δαιμονισμό; 

 – Ναί. Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι κάποιος κάνει ἕνα σφάλμα καὶ δικαιολογεῖ τὸν ἑαυτό 

του. Ἂν τοῦ ποῦν οἱ ἄλλοι μιὰ κουβέντα, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουν, λέει ὅτι τὸν ἀδικοῦν, 

πιστεύει ὅτι εἶναι καλύτερος ἀπὸ ἐκείνους καὶ τοὺς κατακρίνει. Ὕστερα ἀρχίζει σιγὰ‐

σιγὰ νὰ κρίνη τοὺς Ἁγίους. Πρῶτα τοὺς νεώτερους, μετὰ τοὺς παλαιότερους: «Ἐκεῖνος 

δὲν ἔκανε θαύματα, ὁ ἄλλος ἔκανε ἐκεῖνο...». Ἔπειτα ἀπὸ λίγο προχωρεῖ καὶ ἀρχίζει 

νὰ κρίνη τὶς Συνόδους: «καὶ οἱ Σύνοδοι μὲ  τὸν τρόπο ποὺ ἀποφάσιζαν...»,  ἑπομένως 

καὶ  οἱ Σύνοδοι  κατὰ  τὴν  γνώμη  του  δὲν  ἔχουν ἀκρίβεια.  Καὶ  τελικὰ φθάνει  νὰ  λέη: 

«Καὶ  ὁ  Θεὸς  γιατί  νὰ  τὸ  κάνη  ἐκεῖνο  ἔ

, δὲν τρελλαίνεται· δαιμονίζεται. 

 
5 Ἐννοοῦσε τὸν διάβολο. 
6  Ὁ  Γέροντας  ἐννοεῖ  τοὺς  δίσκους  ποὺ  ἔχουν  κρυμμένα  μηνύματα  σὲ  «ἀνάστροφη 

κάλυψη». 
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Εἶχε  ἔρθει  στὸ  Καλύβι  μὲ  τὸν  πατέρα  του  ἕνας  δαιμονισμένος  ποὺ  ἔλεγε  ὅτι 

εἶναι  θεός.  Εἶχε  πάει  σὲ  ἕναν  πνευματικὸ  ἔξω  στὸν  κόσμο,  κι  ἐκεῖνος,  ἐπειδὴ 

φοβήθηκε μήπως ὁ διάβολος τοῦ ὁρμήση, τοῦ εἶπε: «Εὐλόγησέ με»! Τί νὰ πῆς; Τέλος 

πάντων! Ἔλεγε μετὰ στὸν πατέρα του: «Νὰ δῆς, καὶ ὁ πατὴρ Παΐσιος θὰ παραδεχθῆ 

ὅτι εἶμαι θεός». Βάζει στοίχημα μὲ τὸν πατέρα του σὲ ὅσα χρήματα εἶχαν μαζί τους ὅτι 

θὰ  τὸν παραδεχθῶ γιὰ θεό. Μόλις ἄρχισα νὰ κάνω κομποσχοίνι,  τινάχθηκε ὄρθιος. 

«Τί κάνεις ἐσὺ μ᾿ αὐτό; φώναξε. Ἐγὼ ἔχω κάνει ὅλες τὶς ἁμαρτίες. Ἔχω κάνει κι ἐκείνη 

κι  ἐκείνη  τὴν  ἁμαρτία... Ἔχω  τὸν  διάβολο  μέσα μου  καὶ  ἔχω  θεοποιηθῆ.  Πρέπει  νὰ 

παραδεχθῆς  ὅτι  εἶμαι  θεός.  Ἐσύ,  βρέ,  τίποτε  δὲν  ἔκανες,  μοῦ  λέει.  Κάνεις  συνέχεια 

βοὺρ‐βοὺρ μ᾿ αὐτό!». Ἔλεγε κάτι βαρειὲς κουβέντες! Εἶχα ἀγανακτήσει. «Ἄντε, φύγε 

ἀπὸ  ᾿δῶ,  χαμένε»,  τοῦ  λέω.  Τοῦ  ἔδωσα  ἕνα  ξεσκόνισμα  γερό.  Ἀγρίεψε,  ἔγινε  θηρίο. 

Βγάζε τὰ  χρήματα ἀπὸ  τὴν  τσέπη  του,  τὰ πετάει  στὸν πατέρα  του: «Πάρ᾿  τα,  λέει, 

ἔχασα τὸ στοίχημα». 

Ξύλο. Τινάχθηκε ἐπάνω· σηκώθηκε καὶ πῆγε στὴν ἄλλη μεριά. Ὅταν 

ἔφυγε 

ι  ἐσένα·  κάποιον  ἄλλον  καίει»,  τοῦ  λέω.  Τὸ  σταύρωνα  στὸ  κεφάλι,  καὶ 

τινάζο

ι 

 

Οἱ δαιμονισμένοι ἀντιδροῦν σὲ ὁτιδήποτε ἱερὸ 

 

 –  Γέροντα,  πῶς  μπορεῖ  κανεὶς  νὰ  καταλάβη  ἂν  κάποιος  εἶναι  δαιμονισμένος 

καὶ ὄχι ψυχοπαθής; 

 –  Αὐτὸ  καὶ  ἕνας  ἁπλὸς  γιατρός,  εὐλαβής,  μπορεῖ  νὰ  τὸ  καταλάβη.  Ὅσοι 

πάσχουν  ἀπὸ  δαιμόνιο,  ὅταν  πλησιάσουν  σὲ  κάτι  ἱερό,  τινάζονται.  Ἔτσι  φαίνεται 

ξεκάθαρα ὅτι ἔχουν δαιμόνιο. Λίγο ἁγιασμὸ ἂν τοὺς δώσης ἢ μὲ ἅγιο Λείψανο ἂν τοὺς 

σταυρώσης, ἀντιδροῦν, ἐπειδὴ στρυμώχνονται μέσα τους τὰ δαιμόνια, ἐνῶ, ἂν ἔχουν 

ψυχοπάθεια, δὲν ἀντιδροῦν καθόλου. Ἀκόμη καὶ ἐπάνω σου ἂν ἔχης ἕναν σταυρὸ καὶ 

τοὺς πλησιάσης,  ἀνησυχοῦν,  ταράζονται.  Κάποτε  σὲ μιὰ ἀγρυπνία στὸ Ἅγιον Ὄρος 

μοῦ εἶπαν οἱ πατέρες ὅτι ἔχουν τὸν λογισμὸ πὼς κάποιος λαϊκὸς ποὺ ἦταν ἐκεῖ εἶχε 

δαιμόνιο.  Κάθησα  στὸ  διπλανὸ  στασίδι  καὶ  ἀκούμπησα  ἐπάνω  του  τὸν  σταυρό  μου 

ποὺ ἔχει Τίμιο 

λίγο ὁ κόσμος, πῆγα μὲ τρόπο δίπλα του. Πάλι τὰ ἴδια. Κατάλαβα ὅτι πράγματι 

εἶχε δαιμόνιο. 

Ὅταν μοῦ φέρνουν στὸ Καλύβι παιδάκια καὶ μοῦ λένε ὅτι ἔχουν δαιμόνιο, γιὰ 

νὰ  διαπιστώσω  ἂν  εἶναι  δαιμονισμένα,  μερικὲς  φορὲς  παίρνω  ἕνα  τεμάχιο  ἁγίου 

Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου καὶ τὸ κρύβω στὴν χούφτα μου. Καὶ νὰ δῆτε, ἐνῶ ἔχω 

κλειστὰ καὶ τὰ δυὸ χέρια μου, τὸ παιδάκι, ἂν ἔχη δαιμόνιο, κοιτάζει φοβισμένο τὸ χέρι 

μὲ  τὸ  ὁποῖο  κρατῶ  τὸ  ἅγιο  Λείψανο.  Ἂν  ὅμως  δὲν  ἔχη  δαιμόνιο,  ἀλλὰ  λ.χ.  κάποια 

ἀρρώστια ἐγκεφαλική, δὲν ἀντιδρᾶ καθόλου. Ἄλλοτε πάλι τοὺς δίνω νερὸ στὸ ὁποῖο 

προηγουμένως ἔχω βουτήξει τεμάχιο ἁγίου Λειψάνου, ἀλλά, ἂν ἔχουν δαιμόνιο, δὲν 

τὸ  πίνουν·  ἀπομακρύνονται.  Σὲ  ἕνα  δαιμονισμένο παιδάκι  ἔδωσα μιὰ φορὰ  νὰ φάη 

πρῶτα  γλυκά,  γιὰ  νὰ  διψάση  πολύ,  καὶ  μετὰ  τοῦ  ἔφερα  ἀπὸ  αὐτὸ  τὸ  νερό.  «Στὸν 

Γιαννάκη, εἶπα, θὰ δώσω πιὸ καλὸ νερό». Μόλις ἤπιε λίγο, ἄρχισε νὰ φωνάζη: «Αὐτὸ 

τὸ νερὸ μὲ καίει. Τί ἔχει μέσα;». «Τίποτε», τοῦ λέω. «Τί μὲ κάνεις; μὲ καίει», φώναζε. 

«Δὲν  καίε

νταν τὰ χέρια, τὰ πόδια του... Ἔπαθε δαιμονικὴ κρίση. Τὸ δαιμόνιο τὸ ἔκανε ἕνα 

κουβάρι. 
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Θυμᾶστε  κι  ἐκεῖνον  τὸν  φοιτητὴ  ποὺ  εἶχε  ἔρθει  ἐδῶ  παλιά;  «Ἔχω  μέσα  μου 

δαιμόνιο, μοῦ ἔλεγε, καὶ μὲ τυραννάει πολύ. Περνάω μαρτύριο ἀπὸ τὸν δαίμονα, γιατὶ 

μὲ ἀναγκάζει νὰ λέω καὶ αἰσχρά. Ἔχω φθάσει σὲ ἀπελπισία. Αἰσθάνομαι νὰ μὲ πιέζη 

μέσα μου, νὰ μὲ σφίγγη πότε ἐδῶ, πότε ἐκεῖ», καὶ ὁ καημένος ἔδειχνε τὴν κοιλιά του, 

τὸ  στῆθος,  τὰ  πλευρά,  τὰ  χέρια.  Ἐπειδὴ  ἦταν  πολὺ  εὐαίσθητος,  γιὰ  νὰ  μὴν  τὸν 

πληγώσω  καὶ  γιὰ  νὰ  τὸν  παρηγορήσω,  τοῦ  εἶπα:  «Κοίταξε,  δὲν  ἔχεις  μέσα  σου 

δαιμόνιο·  μιὰ  ἐξωτερικὴ  δαιμονικὴ  ἐπίδραση  εἶναι  ἐπάνω  σου». Ὅταν πήγαμε  στὴν 

ἐκκλησία,  εἶπα  στὶς  ἀδελφὲς  ποὺ  ἦταν  ἐκεῖ  νὰ  κάνουν  εὐχὴ  γιὰ  τὸ  δυστυχισμένο 

πλάσμα τοῦ Θεοῦ, κι ἐγὼ πῆρα ἀπὸ τὸ Ἱερὸ ἕνα τεμάχιο ἁγίου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου 

Ἀρσενίου,  τὸν  πλησίασα  καὶ  τὸν  ξαναρώτησα:  «Σὲ  ποιό  σημεῖο  σὲ  πιέζει  καὶ  σὲ 

βασανίζει ὁ δαίμονας; Ποῦ νομίζεις ὅτι βρίσκεται;». Μοῦ ἔδειξε τότε τὰ πλευρά του. 

«Ποῦ, ἐδῶ;», τὸν ρώτησα καὶ ἀκούμπησα ἐπάνω τὴν χούφτα μου μὲ τὸ ἅγιο Λείψανο. 

Βγάζει ἀμέσως ἕνα οὐρλιαχτό! «Μ᾿ ἔκαψες, μ᾿ ἔκαψες! Δὲν φεύγω...ω...ω! Δὲν φεύγω!». 

Φώναζε,  ἔβριζε,  ἔλεγε  αἰσχρά.  Τότε  ἄρχισα  μέσα  μου  νὰ  λέω:  «Κύριε  Ἰησοῦ  Χριστέ, 

Κύριε  Ἰησοῦ  Χριστέ,  διῶξε  τὸ  ἀκάθαρτο  πνεῦμα  ἀπὸ  τὸ  πλάσμα  Σου»  καὶ  νὰ  τὸν 

σταυρώνω μὲ τὸ ἱερὸ Λείψανο. Αὐτὸ γινόταν ἐπὶ εἴκοσι λεπτά. Ὕστερα ὁ δαίμονας τὸν 

σπάραξε, τὸν ἔρριξε κάτω. Ἔκανε τοῦμπες. Τὸ κουστούμι του ἔγινε μέσ᾿ στὶς σκόνες. 

Τὸν  σηκώσαμε  ὄρθιο.  Ἔτρεμε  ὁλόκληρος  καὶ  ἔκανε  ἔντονες  σπασμωδικὲς  κινήσεις. 

Πιάσθηκε ἀπὸ τὸ τέμπλο, γιὰ νὰ στηριχθῆ. Ἀπὸ τὰ χέρια του ἔτρεχε κρύος  ἱδρώτας, 

ὅπως εἶναι ἡ δροσιὰ στὰ χορτάρια. Σὲ

καὶ τώρα εἶναι μιὰ χαρά. 

 λόγια τοῦ δαιμονισμένου 

α, θυμοῦνται οἱ δαιμονισμένοι τί λένε πάνω στὴν κρίση τους; 

βαινα πότε ἦταν τὸ κάψιμο ἀπὸ τὸν διάβολο καὶ 

πότε ἦ

α,  δὲν θὰ  ἔσβηνε μέσα 

μου ἡ 

 λίγο ἔφυγε ὁ δαίμονας καὶ ἠρέμησε. Ἔγινε καλὰ 

 

Μὴ δίνετε σημασία στὰ

 

 – Γέροντα, τί πρέπει νὰ προσέχη κανείς, ὅταν συζητᾶ μὲ ἕναν δαιμονισμένο; 

 – Νὰ λέη τὴν εὐχὴ καὶ νὰ τοῦ φέρεται μὲ καλωσύνη. 

 – Γέροντ

 – Ἄλλα τὰ θυμοῦνται καὶ ἄλλα δὲν τὰ θυμοῦνται. Δὲν ξέρουμε πῶς ἐργάζεται 

ὁ  Θεός.  Μερικὲς  φορὲς  ἐπιτρέπει  νὰ  τὰ  θυμοῦνται,  γιὰ  νὰ  ταπεινωθοῦν  καὶ  νὰ 

μετανοήσουν. 

Καὶ  ὅταν  ζητάη  κάτι  ὁ  δαιμονισμένος,  δὲν  εἶναι  εὔκολο  νὰ  καταλάβη  κανεὶς 

πότε αὐτὸ  εἶναι  ἀπὸ  τὸν  διάβολο  καὶ πότε  τὸ  ἔχει  ἀνάγκη  ὁ  ἴδιος.  Εἶχα συναντήσει 

κάπου  μιὰ  δαιμονισμένη  κοπέλα.  Αὐτὴ  εἶχε  διαβάσει  Καζαντζάκη  καὶ  πίστευε  κάτι 

βλάσφημα πράγματα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δαιμονισθῆ. Ξαφνικὰ τὴν ἔπιασε τὸ δαιμόνιο 

καὶ ἔβαλε κάτι φωνές! «Καίγομαι, καίγομαι!». Οἱ δικοί της τὴν κρατοῦσαν, γιὰ νὰ τὴν 

σταυρώσω. Μετὰ φώναζε: «Νερό, νερό!». Λέω: «Φέρτε της νερό». «Ὄχι, ὄχι, μοῦ λένε, 

γιατὶ  μᾶς  εἶπε  κάποιος  νὰ  μὴν  κάνουμε  ὑπακοὴ  στὸν  διάβολο».  «Τώρα,  λέω,  ἡ 

καημένη διψάει. Φέρτε νερό». Καταλά

ταν ἀπὸ δίψα. Ἤπιε ἡ καημένη κανα–δυὸ ποτήρια νερό. «Κάρβουνα, ἔλεγε, ἔχω 

μέσα μου,  τόσο κάψιμο νιώθω. Καὶ  ἕναν κουβᾶ νερὸ νὰ  ἔπιν

φωτιά». Τέτοιο κάψιμο ἔνιωθε! 

 –  Ὅταν,  Γέροντα,  φωνάζη  ἕνας  δαιμονισμένος,  πῶς  καταλαβαίνουμε  πότε 

μιλάει ὁ διάβολος μέσῳ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πότε ὁ ἄνθρωπος; 
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 –  Ὅταν  μιλάη  ὁ  διάβολος,  τὰ  χείλη  δὲν  κινοῦνται  κανονικά·  κινοῦνται  σὰν 

μηχανή.  Ἐνῶ,  ὅταν μιλάη  ὁ  ἄνθρωπος,  κινοῦνται φυσιολογικά. Ὅταν φωνάζη  ἕνας 

δαιμονισμένος,  τὴν  ὥρα  ποὺ  τοῦ  διαβάζουν  ἐξορκισμοὺς  ἢ  οἱ  ἄλλοι  εὔχονται  γι᾿ 

αὐτόν,  ἄλλοτε  ἡ  ἴδια  ἡ  ψυχὴ  βασανίζεται  καὶ  λέει  λ.χ.  στὸν  διάβολο:  «φύγε,  τί 

κάθεσαι;» καὶ ἄλλοτε ὁ διάβολος βρίζει τὸν ἄνθρωπο ἢ τὸν  ἱερέα ἢ βλασφημάει τὸν 

Χριστό,  τὴν Παναγία,  τοὺς Ἁγίους.  Ἄλλοτε  λέει  ψέματα  ἢ  ἄλλοτε  πιέζεται  ἀπὸ  τὴν 

δύναμη  τοῦ  ὀνόματος  τοῦ  Χριστοῦ  νὰ  πῆ  τὴν  ἀλήθεια.  Μερικὲς  φορὲς  πάλι  ὁ 

δαιμονισμένος  λέει  δικά  του  ἀπὸ  τὰ  πνευματικὰ  ποὺ  ἔχει  διαβάσει  κ.λπ.  Τί  νὰ  πῶ; 

Μπερδεμένα  πράγματα.  Γι᾿  αὐτό,  ὅταν  συζητᾶτε  μαζί  του,  νὰ  προσέχετε  πολύ. Μὴ 

δίνετε

  υ α

αὶ  δὲν  μποροῦσε  νὰ 

ἀναπα  

Ὄρος.

τιδράσεις ἑνὸς δαιμονισμένου; 

 Ὅταν τὸ νευρικὸ σύστημα εἶναι ταραγμένο καὶ πιῆ κανεὶς πολλοὺς καφέδες, 

κλονίζονται  τὰ νεῦρα καὶ  τὸ  ταγκαλάκι  ἐκμεταλλεύετ

                                                

 σημασία στὰ λόγια του. Μπορεῖ νὰ λέη λ.χ. «μὲ καῖς». Ἂν πράγματι τὸν καῖς 

καὶ πῆς «τὸν καίω»,  κάηκες. Ἂν δὲν  τὸν καῖς καὶ πιστέψης ὅτι  τὸν καῖς,  κάηκες  δυὸ 

φορές. Ἢ μπορεῖ νὰ φωνάζη «βρωμιάρες» καὶ σὲ μιὰ νὰ πῆ: «Ἐσὺ εἶσαι καθαρή». Ἂν 

ἐκείνη τὸ πιστέψη, πάει, χάθηκε. Γι᾿ αὐτὸ μὴν κάνετε πειράματα μὲ τὸν διάβολο. 

Σὲ  ἕνα  μοναστήρι  πῆγαν  ἕναν  δαιμονισμένο  καὶ  ὁ  ἡγούμενος  εἶπε  στοὺς 

πατέρες νὰ πᾶνε στὴν ἐκκλησία νὰ κάνο ν κομποσχοίνι. Εἶχαν ἐκεῖ καὶ τὴν κάρ  τοῦ 

Ἁγίου  Παρθενίου7,  ἐπισκόπου  Λαμψάκου,  καὶ  τὸ  δαιμόνιο  στρυμώχθηκε  πολύ. 

Συγχρόνως,  ὁ  ἡγούμενος  ἀνέθεσε  καὶ  σὲ  ἕναν  ἱερομόναχο  νὰ  διαβάση  στὸν 

δαιμονισμένο ἐξορκισμούς. Ὁ ἱερομόναχος αὐτὸς ἦταν εὐλαβὴς μὲν ἐξωτερικά, ἀλλὰ 

ἐσωτερικὰ  εἶχε  κρυφὴ  ὑπερηφάνεια.  Ἦταν  ἀγωνιστὴς  καὶ  τυπικὸς  σὲ  ὅλα. 

Νουθετοῦσε  πνευματικὰ  τοὺς  ἄλλους,  γιατὶ  ἦταν  καὶ  λόγιος.  Ὁ  ἴδιος  ὅμως  δὲν 

βοηθιόταν ἀπὸ κανέναν, γιατὶ οἱ ἄλλοι, ἀπὸ σεβασμό, ὅταν τὸν ἔβλεπαν νὰ κάνη κάτι 

στραβό,  δίσταζαν νὰ τοῦ τὸ ποῦν.  Εἶχε δημιουργήσει ψευδαισθήσεις στὸν ἑαυτό του 

ὅτι εἶναι ὁ πιὸ ἐνάρετος τῆς μονῆς κ.λπ. Ὁ πονηρὸς βρῆκε εὐκαιρία ἐκείνη τὴν ἡμέρα 

νὰ τοῦ κάνη κακό. Ἔβαλε τὴν πονηριά του, γιὰ νὰ τοῦ δώση τὴν ἐντύπωση ὅτι αὐτὸς 

διώχνει  τὸ  δαιμόνιο  ἀπὸ  τὸν  δαιμονισμένο.  Μόλις  λοιπὸν  ἄρχισε  νὰ  διαβάζη  τοὺς 

ἐξορκισμούς, ἄρχισε τὸ δαιμόνιο νὰ φωνάζη: «καίγομαι! ποῦ μὲ διώχνεις, ἄσπλαχνε;», 

ὁπότε  νόμισε  ὅτι  καίγεται ἀπὸ  τὸν  δικό  του  ἐξορκισμὸ  –  ἐνῶ ὁ  δαίμονας  ζοριζόταν, 

γιατὶ προσεύχονταν καὶ οἱ ἄλλοι πατέρες –, καὶ ἀπάντησε στὸν δαίμονα: «Νὰ ἔρθης σ᾿ 

ἐμένα». Τὸ εἶχε πεῖ αὐτὸ ὁ Ἅγιος Παρθένιος σὲ ἕνα δαιμόνιο, ἀλλὰ ἐκεῖνος ἦταν ἅγιος. 

Μιὰ φορὰ  δηλαδὴ ποὺ  ἕνα  δαιμόνιο φώναζε:  «καίγομαι,  καίγομαι,  ποῦ  νὰ πάω;»,  ὁ 

Ἅγιος τοῦ εἶπε: «Ἔλα σ᾿ ἐμένα». Τότε τὸ δαιμόνιο εἶπε στὸν Ἅγιο: «καὶ μόνον τὸ ὄνομά 

σου μὲ καίει, Παρθένιε!», καὶ ἔφυγε ἀπὸ τὸν δαιμονισμένο ποὺ ταλαιπωροῦσε. Πῆγε 

καὶ αὐτὸς νὰ κάνη τὸν Ἅγιο Παρθένιο καὶ δαιμονίσθηκε. Ἀπὸ ἐκείνη τὴν στιγμὴ τὸν 

ἐξουσίαζε  πιὰ  ὁ  δαίμονας.  Χρόνια  ὁλόκληρα  βασανιζόταν  κ

υθῆ πουθενά. Συνέχεια γύριζε, πότε ἔξω στὸν κόσμο καὶ πότε μέσα στὸ Ἅγιον

  Τί  τράβηξε  ὁ  καημένος!  Τοῦ  εἶχε  δημιουργήσει  αὐτὴ  ἡ  κατάσταση  ψυχικὴ 

κούραση καὶ σωματικὴ κόπωση μὲ τρεμούλα. Καὶ νὰ δῆτε, ἐνῶ ἦταν καλὸς παπᾶς, δὲν 

μποροῦσε μετὰ νὰ λειτουργήση8. Βλέπετε τί κάνει ὁ διάβολος; 

 – Γέροντα, ἔχει κάποια σχέση ὁ καφὲς μὲ τὶς ἀν

 –

αι αὐτὴν  τὴν κατάσταση. Δὲν 

 
7 Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στὶς 7 Φεβρουαρίου. 

 
8 Βλ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ Ἁγιορείτικα, σ. 96‐97. 
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εἶναι ὅτι ὁ καφὲς εἶναι κάτι δαιμονικό. Χρησιμοποιεῖ τὸ ταγκαλάκι τὴν ἐπίδρασή του 

στὰ νε

Βοήθεια στοὺς δαιμονισμένους 

 δυνατά: «Κά, κά, κά...». «Τί ἔπαθες;»,  τοῦ λέω, 

ἐνῶ  μ θαρτον 

πνεῦμ

 λέει τὴν εὐχή. Θέλω νὰ πάω στὸ 

Πακισ

σ᾿  αὐτὴν  τὴν  κατάσταση,  ἐνῶ  κι  ἐγὼ  μποροῦσα  νὰ  ἤμουν 

στὴν 

ὲς  φορὲς  ἐμεῖς  ποὺ  προσευχόμαστε,  γινόμαστε  αἰτία  νὰ  μὴ  φεύγη  τὸ 

δαιμόν

ιο χρόνια 

ὁλόκλ

ῦρα, καὶ ὁ δαιμονισμένος ἀντιδράει χειρότερα. 

 

 

 –  Γέροντα,  κάπου  γράφει  ὅτι  ὁ  διάβολος  ἐμφωλεύει  στὴν  καρδιὰ  τοῦ 

δαιμονισμένου,  ἀλλὰ  δὲν  θέλει  νὰ  τὸ  ξέρη  αὐτὸ  ὁ  ἄνθρωπος,  γιὰ  νὰ  μὴν  τὸν 

πολεμήση μὲ τὴν εὐχή. Ἔτσι εἶναι; 

 – Ναί, γιατὶ τὸ δαιμόνιο ἔχει δικαίωμα νὰ καθήση μέσα στὸν δαιμονισμένο ἕνα 

διάστημα καὶ μπορεῖ νὰ λουφάζη, ἐνῶ μὲ τὴν εὐχὴ ζορίζεται, ἐπαναστατεῖ καὶ μπορεῖ 

νὰ φύγη. Ἡ εὐχὴ εἶναι βαρὺ πυροβολικὸ γιὰ τὸν διάβολο. Μοῦ εἶχαν φέρει στὸ Καλύβι 

ἕνα  παλληκάρι  δαιμονισμένο  ποὺ  ἔλεγε  συνέχεια  τὴν  εὐχή.  Ὁ  πατέρας  του  ἦταν 

μοναχός,  ἀλλὰ  πέταξε  τὰ  ράσα  καὶ  παντρεύτηκε,  καὶ  τὸ  καημένο  γεννήθηκε  μὲ 

δαιμόνιο.  Ἔτσι  τὰ  οἰκονόμησε  ὁ  Θεός,  γιὰ  νὰ  πάρη  μισθὸ  τὸ  παιδί,  νὰ  σωθῆ  καὶ  ὁ 

πατέρας,  νὰ ἔχουμε κι ἐμεῖς οἱ μοναχοὶ ὡς φρένο παραδείγματα ἀπὸ μοναχοὺς ποὺ 

πέταξαν  τὰ  ράσα  καὶ  τώρα  ταλαιπωροῦνται.  Κάποια  στιγμὴ  ποὺ  τὸ  ἔπιασε  τὸ 

δαιμόνιο, φώναζε σὰν τὴν κότα πολὺ

ὲ  τὸν  νοῦ  μου  ἔλεγα:  «Ἐν  τῷ  ὀνόματι  τοῦ  Ἰησοῦ  Χριστοῦ  ἔξελθε,  ἀκά

α, ἀπὸ τὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ». «Κι ἐγὼ θέλω νὰ φύγω, φώναζε τὸ δαιμόνιο, ἐπειδὴ 

πολὺ μὲ βασανίζει αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, γιατὶ συνέχεια

τάν, νὰ βρῶ λίγη ἀνάπαυση!». 

 – Γέροντα, γιατί δὲν ἔφευγε τὸ δαιμόνιο, ἀφοῦ τὸ παιδὶ ἔλεγε τὴν εὐχή; 

 – Φαίνεται ὅτι καὶ τὸ παιδὶ εἶχε δώσει κάποια δικαιώματα, ἀλλὰ καὶ τὸ δαιμόνιο 

εἶχε τὸ ἀφεντικό του καὶ ἔπαιρνε ἀπὸ αὐτὸ ἐντολές. 

 – Γέροντα, ὅταν προσεύχεται κανεὶς γιὰ ἕναν δαιμονισμένο, τί πρέπει νὰ λέη; 

 – Κατ᾿ ἀρχὴν νὰ δοξολογήση τὸν Θεό: «Σὲ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, νὰ πῆ, ποὺ μὲ 

βοήθησες  καὶ  βρίσκομαι 

θέση  του  καὶ  νὰ  εἶχα  ὄχι  πέντε‐ἕξι  δαιμόνια  ἀλλὰ  χιλιάδες.  Σὲ  παρακαλῶ, 

βοήθησε  τὸν  δοῦλο  Σου  ποὺ  ταλαιπωρεῖται  τόσο  πολύ».  Νὰ  κάνη  δηλαδὴ  πρῶτα 

καρδιακὴ  προσευχὴ  καὶ  ὕστερα  νὰ  συνεχίση  μὲ  τὴν  εὐχή:  «Κύριε  Ἰησοῦ  Χριστέ, 

ἐλέησον τὸν δοῦλόν Σου». 

Μερικ

ιο ἀπὸ τὸν δαιμονισμένο, γιατὶ προσευχόμαστε μὲ ὑπερηφάνεια. Ἕναν λογισμὸ 

ὑπερήφανο ἂν φέρουμε, λ.χ. «νά, ἐγὼ μὲ τὴν προσευχή μου θὰ βοηθήσω νὰ φύγη τὸ 

δαιμόνιο»,  ἀμέσως  ἐμποδίζεται  ἡ  θεία  βοήθεια  καὶ  βοηθᾶμε  τὸν  διάβολο  νὰ 

παραμένη. 

Νὰ  εὐχώμαστε  γιὰ  τοὺς  δαιμονισμένους  πάντα  μὲ  ταπείνωση,  μὲ  πόνο  καὶ 

ἀγάπη. Μιὰ δαιμονισμένη πολὺ τὴν πόνεσε ἡ ψυχή μου. Ἔκανε μιὰ συγκατάβαση ἡ 

καημένη, εἶπε ἕνα «ναὶ» στὸν διάβολο, καὶ τὴν ταλαιπωρεῖ φοβερὰ τὸ δαιμόν

ηρα.  Καίει  τὶς  σάρκες  της.  Γυρίζουν  μὲ  τὸν  ἄνδρα  της  στὰ  μοναστήρια  καὶ 

κουβαλοῦν  μαζί  τους  καὶ  τὸ  δεκαεξάχρονο  κορίτσι  τους.  Κάθονται  ὅλη  νύχτα  στὴν 

ἐκκλησία καὶ κάνουν ἀγρυπνία. Ἂν ἦταν ἄνδρας, θὰ τὸν ἔσφιγγα στὴν ἀγκαλιά μου. 

Τὸ δαιμόνιο πολὺ ὑποφέρει, ὅταν σφίξης τὸν δαιμονισμένο μὲ θεϊκὴ ἀγάπη. 
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Ὅταν δὲν ἐρεθίζης τὸν δαιμονισμένο καὶ δὲν τοῦ πᾶς κόντρα, ἀλλὰ τὸν πονᾶς, 

φεύγει τὸ δαιμόνιο γιὰ λίγο ἢ γιὰ πολύ. Ἡ ταπείνωση εἶναι τὸ ἰσχυρότερο «σὸκ» γιὰ 

τὸν διάβολο. Σὲ ἕνα μοναστήρι, τὴν ὥρα ποὺ οἱ προσκυνητὲς προσκυνοῦσαν τὰ ἅγια 

Λείψα

αὶ μὲ καλωσύνη τοῦ εἶπε: «Ὄχι 

μὲ τὸ 

 προσκύνημα τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τους; 

  μαζεύεται  κόσμος. 

Ἕνα π

ὰ 

ἀγωνί

Ἂν  κοινωνήση,  χωρὶς  νὰ  μετανοήση  καὶ  χωρὶς  νὰ  ἐξομολογηθῆ,  θὰ 

δαιμον

, καταδέχθηκε νὰ τοῦ δώση τὸ Σῶμα καὶ τὸ 

Αἷμα Τ

ς  νὰ  διαβάζωνται  στὴν 

Προσκ

να, πετάχθηκε ξαφνικὰ ἕνας ποὺ εἶχε δαιμόνιο καὶ εἶπε στὸν ἡγούμενο ἄγρια: 

«Μὲ τὸ ζόρι πρέπει νὰ πᾶμε;». Ὁ ἡγούμενος ταπεινὰ κ

ζόρι, μὲ τὴν θέλησή σας». Τότε ἐκεῖνος φώναξε: «ἐγὼ μὲ τὸ ζόρι θὰ πάω»  καὶ 

ὅρμησε  στὰ  ἅγια  Λείψανα  καὶ  προσκύνησε.  Εἴδατε,  πιέστηκε  ὁ  δαίμονας  ἀπὸ  τὴν 

ταπείνωση καὶ τὴν καλωσύνη τοῦ ἡγουμένου. Αὐτὸ φοβοῦνται οἱ δαίμονες. 

 –  Γέροντα,  βοηθιοῦνται  οἱ  δαιμονισμένοι  ἀπὸ  τὴν  χάρη  τῶν  Ἁγίων,  ὅταν 

πηγαίνουν

 – Καλύτερα δαιμονισμένοι νὰ μὴν πηγαίνουν στὰ πανηγύρια, γιατὶ ἀποσποῦν 

τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν προσευχή. Γίνεται ἀταξία. Ἂς πᾶνε ἄλλη μέρα νὰ προσκυνήσουν. 

Καὶ ἂν ἀκόμη ξέρουν οἱ δικοί του ὅτι ὑπάρχει ἐκεῖ κάποιος ἄνθρωπος ποὺ μπορεῖ νὰ 

τὸν βοηθήση,  ἂς μὴν  τὸν πᾶνε  ἐκείνη  τὴν ἡμέρα μέσα στὸν κόσμο. Διαφημίσεις θὰ 

κάνουμε; 

Οὔτε  εἶναι  σωστό,  ὅταν  φωνάζη  ἕνας  δαιμονισμένος,  νὰ

αιδάκι δαιμονισμένο, τὸ καημένο, μοῦ εἶπε προχθές: «Ἔχω γίνει ρεζίλι». Εἶχαν 

μαζευτῆ ὅλοι γύρω του σὰν τοὺς γλάρους. «Φύγετε, τοὺς λέω. Τσίρκο ἔχουμε;». Τίποτε 

αὐτοί.  Δὲν  καταλαβαίνουν  ὅτι,  ὅταν  κάποιος  ἔχη  ἕνα  κουσούρι  καὶ  ἐκδηλώνεται 

μπροστὰ στὸν κόσμο, ρεζιλεύεται. 

 – Γέροντα, ἡ θεία Κοινωνία βοηθάει τοὺς δαιμονισμένους; 

 – Γιὰ ὅσους γεννήθηκαν δαιμονισμένοι,  ἐπειδὴ δὲν ἔφταιξαν οἱ  ἴδιοι, ἡ συχνὴ 

θεία Κοινωνία εἶναι τὸ δραστικώτερο φάρμακο. Αὐτοὶ ἔχουν πολὺ μεγάλο μισθό, ὅταν 

δὲν  γογγύζουν,  μέχρι  νὰ  ἐλευθερωθοῦν  μὲ  τὴν  Χάρη  τοῦ Θεοῦ.  Εἶναι  μάρτυρες,  ἂν 

ὑπομένουν,  γι᾿  αὐτὸ  καὶ  ἐπιβάλλεται  νὰ  κοινωνοῦν  συχνά.  Ἕνας  ὅμως  ποὺ 

δαιμονίσθηκε ἀπὸ δική του ἀπροσεξία, πρέπει νὰ μετανοήση, νὰ ἐξομολογηθῆ, καὶ ν

ζεται,  γιὰ  νὰ  θεραπευθῆ,  καὶ  θὰ  κοινωνήση,  μὲ  τὴν  ἄδεια  τοῦ  πνευματικοῦ, 

ὅταν  πρέπη. 

ισθῆ  χειρότερα. Ἕνας  δαιμονισμένος,  ὅταν  τὸν πῆγαν  νὰ  κοινωνήση,  ἔφτυνε 

τὴν θεία Κοινωνία. Ὁ Χριστὸς θυσιάσθηκε

ου, καὶ αὐτὸς νὰ τὸ φτύνη! Φοβερό! Βλέπετε, ὁ διάβολος δὲν δέχεται βοήθεια. 

 –  Γέροντα,  μποροῦμε  νὰ  δίνουμε  τὰ  ὀνόματά  του

ομιδή; 

 – Ναί, βέβαια. Οἱ δαιμονισμένοι πολὺ βοηθιοῦνται, ὅταν οἱ ἱερεῖς διαβάζουν μὲ 

πόνο τὰ ὀνόματά τους στὴν Προσκομιδή. 

 –  Γέροντα,  ὅταν κάποιος ποὺ εἶχε δαιμονισθῆ ἔχη μετανοήσει,  ἐξομολογῆται, 

κοινωνάη, καὶ ἡ δαιμονικὴ ἐπήρεια δὲν φεύγη, τί συμβαίνει; 

 – Δὲν φεύγει, γιατὶ ἀκόμη δὲν ἔχει σταθεροποιήσει πνευματικὴ κατάσταση. Ἂν 

τὸν βοηθήση ἀμέσως ὁ Θεὸς νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ αὐτὴν τὴν δαιμονικὴ ἐπήρεια, ἀμέσως 

πάλι θὰ ξεφύγη.  Γι᾿ αὐτὸ ὁ Θεὸς ἀπὸ πολλὴ ἀγάπη  ἐπιτρέπει  νὰ ὑποχωρῆ  τὸ κακὸ 

σιγὰ‐σιγά. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐξοφλάει καὶ σταθεροποιεῖ πνευματικὴ κατάσταση. 

Ὅσο ἐκεῖνος σταθεροποιεῖ κατάσταση πνευματική, τόσο ὑποχωρεῖ καὶ τὸ κακό. Ἀπὸ 

τὸν  ἴδιο θὰ ἐξαρτηθῆ πόσο γρήγορα θὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὴν δαιμονικὴ ἐπήρεια. Μιὰ 

φορὰ μὲ ρώτησε ἕνας πατέρας ποὺ τὸ παιδί του εἶχε δαιμόνιο: «Πότε θὰ γίνη καλὰ τὸ 
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παιδί  μου;».  «Ὅταν  ἐσὺ  σταθεροποιήσης  πνευματικὴ  κατάσταση,  τοῦ  λέω,  θὰ 

βοηθηθῆ καὶ αὐτό». Τὸ ταλαίπωρο, ἐνῶ ζοῦσε πνευματικά, ὁ πατέρας του ἀντιδροῦσε 

καὶ τοῦ ἔλεγε ὅτι θὰ τρελλαθῆ, ἂν δὲν ἀλλάξη ζωή. Ἄρχισε νὰ τὸ πηγαίνη ὁ ἴδιος σὲ 

οἶκο  ἀνοχῆς,  ὁπότε  τὸ  παιδὶ  παρασύρθηκε  καὶ  δαιμονίσθηκε.  Ὅταν  τὸ  κυρίευε  τὸ 

δαιμόνιο, ὁρμοῦσε πάνω στὴν μάνα του μὲ ἄσχημες διαθέσεις. Ἡ καημένη ἡ μάνα του 

ἀναγκάσθηκε νὰ φύγη σ᾿ ἕνα νησί, γιὰ νὰ γλυτώση. Ὁ πατέρας 

προσπαθοῦσε νὰ ζῆ πνευματικά, ἀλλὰ τὸ παιδὶ δὲν γινόταν καλά. Ὅταν γύρισε μὲ τὸ 

παιδί 

ιδί. 

 ὁ πνευματικός 

της. Γι  

ένο ποὺ δὲν  ἔδωσε δικαιώματα καὶ  δὲν ξέρει ἀπὸ  ἐξομολόγηση ἢ σὲ  ἕναν 

μεγάλ

οῦ ἔδωσα νὰ πιῆ ἁγιασμὸ καὶ τὸ 

καημέ ω τὸν πατέρα του. Ἀπὸ πότε 

τὸ ἔπαθε

εἶχε μετανοιώσει καὶ 

του  ὅλα  τὰ  προσκυνήματα,  ἔμαθε  ὅλα  τὰ  Συναξάρια  τῶν  Ἁγίων  καὶ 

σταθεροποίησε κατάσταση, τότε ἔγινε καλὰ τὸ πα

 

Γιὰ τοὺς ἐξορκισμοὺς 

 

 – Γέροντα, σήμερα ἔφεραν μία δαιμονισμένη καὶ παρακάλεσαν νὰ ποῦμε στὸν 

ἱερέα νὰ τῆς διαβάση ἐξορκισμούς. Τί νὰ κάναμε; 

 – Σ᾿ αὐτὴν τὴν περίπτωση καλύτερα νὰ λέγατε νὰ τὸ κανονίση

ὰ νὰ εἶναι ὁ διαβολος μέσα της, θὰ πῆ ὅτι ἢ αὐτὴ ἔκανε κάποια σοβαρὴ ἁμαρτία 

ἢ οἱ γονεῖς της, καὶ ἔδωσαν δικαιώματα, γιατὶ ἡ ἁμαρτία φέρνει τὸν διάβολο. Ἄν δὲν 

μετανοήσουν καὶ δὲν ἐξομολογηθοῦν, δὲν φεύγει ἡ ἁμαρτία, ἑπομένως δὲν φεύγει καὶ 

ὁ διάβολος. Ἢ μπορεῖ καὶ γιὰ κάποιον ἄλλον λόγο νὰ ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ δαιμονισθῆ. 

 – Βοηθιοῦνται, Γέροντα, οἱ δαιμονισμένοι μὲ τοὺς ἐξορκισμούς; 

 –  Ἀνάλογα.  Οἱ  ἐξορκισμοὶ  βοηθοῦν,  ὅταν  διαβάζωνται  σὲ  ἕνα  παιδάκι 

δαιμονισμ

ο  ποὺ  ἔχασε  τὰ  λογικά  του  καὶ  δὲν  μπορεῖ  νὰ  ἐξομολογηθῆ.  Ὅταν  ἔχη  τὰ 

λογικά  του  ὁ  δαιμονισμένος,  πρέπει  πρῶτα  νὰ  βοηθηθῆ  νὰ  βρῆ  σὲ  τί  ἔφταιξε  καὶ 

δαιμονίσθηκε,  νὰ  μετανοήση,  νὰ  ἐξομολογηθῆ  καὶ  μετά,  ἂν  χρειασθῆ,  νὰ  τοῦ 

διαβάσουν ἐξορκισμούς. Γιατὶ καὶ μόνο μὲ τὴν συγχωρητικὴ εὐχή, μπορεῖ νὰ φύγη τὸ 

δαιμόνιο. 

Μερικοὶ ἱερεῖς μαζεύουν καὶ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν δαιμόνιο καὶ ἄλλους ποὺ ἔχουν 

κάποια ἀρρώστια καὶ τοὺς διαβάζουν ὅλους μαζὶ ἐξορκισμούς. Ἕνας εἶχε πάρκινσον 

καὶ τοῦ διάβαζαν ἐξορκισμούς. Νά, καὶ σήμερα, ἔφεραν ἕναν ἡλικιωμένο ποὺ ἔλεγαν 

ὅτι  εἶναι  δαιμονισμένος.  Τὸ  ἀριστερό  του  χέρι  πάει  πέρα‐δῶθε.  Τὸν  πιάνουν  καὶ 

κρίσεις.  «Ἀπὸ  πότε,  τὸν  ρωτάω,  εἶσαι  ἔτσι;».  «Ἀπὸ  μικρός»,  μοῦ  λέει.  Ἀπόρησα. 

Πρόσεξα  μετὰ  ὅτι  τὸ  κεφάλι  του,  στὸ  ἀριστερὸ  μέρος,  ἦταν  λίγο  ζουληγμένο.  Στὴν 

γέννα, φαίνεται, κάτι εἶχε πάθει καὶ ὕστερα εἶχε πρόβλημα. Νὰ ἔχη ὁ ἄλλος τὸν πόνο 

του  καὶ  νὰ  τοῦ  λένε  πὼς  ἔχει  δαιμόνιο,  νὰ  τοῦ  διαβάζουν  ἐξορκισμούς,  «ἔξελθε, 

ἀκάθαρτον πνεῦμα...», καὶ νὰ γίνεται ρεζίλι καὶ στὸν κόσμο! Δὲν κάνει! Πόσα παιδιὰ 

ποὺ  τὰ  θεωροῦν  δαιμονισμένα,  δὲν  ἔχουν  δαιμόνιο!  Μοῦ  ἔφεραν  ἕνα  παιδὶ  εἴκοσι 

πέντε χρόνων ποὺ ἔλεγαν ὅτι εἶναι δαιμονισμένο. Τ

νο δὲν ἀντέδρασε καθόλου. «Τί κάνει τὸ παιδί; ρωτά

;». «Ἀπὸ ἕξι χρόνων, μοῦ λέει. Τότε εἶχαν φέρει σκοτωμένο τὸν παπποῦ του 

στὸ μαγαζὶ καὶ τὸ παιδί, μόλις τὸν εἶδε, ἔπαθε». Εἶχε πάθει τὸ καημένο ἕναν νευρικὸ 

κλονισμό. Ἐδῶ,  καὶ  σὲ μεγάλον ἂν συμβῆ αὐτό,  μπορεῖ  νὰ πάθη,  πόσο μᾶλλον  ἕνα 

παιδάκι! Ἄντε, τώρα, νὰ τὸ ἔχουν γιὰ δαιμονισμένο! 

 – Γέροντα, οἱ ἐξορκισμοὶ διαβάζονται καὶ νοερῶς; 
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 –  Νοερῶς  εἶναι  καλύτερα.  Βασικὰ  οἱ  ἐξορκισμοὶ  πρέπει  νὰ  διαβάζωνται  μὲ 

πόνο, μὲ ταπείνωση, ὄχι μὲ ὑπερηφάνεια. Ὅταν οἱ ἱερεῖς λένε δυνατὰ καὶ ὑπερήφανα 

τὸ  «ἔξελθε,  πνεῦμα  ἀκάθαρτον»,  ἀγριεύει  ὁ  διάβολος,  θυμώνει,  ἐκμεταλλεύεται  τὸν 

ἐγωισμὸ  τοῦ  δαιμονισμένου  καὶ  μπορεῖ  νὰ  τοῦ  πῆ:  «γιά  δές,  σὲ  κάνει  ρεζίλι  στὸν 

κόσμο· κοπάνα τον αὐτὸν τὸν παπᾶ», ὁπότε ὁ δαιμονισμένος ἀρχίζει νὰ χτυπάη τὸν 

παπᾶ. Ἔτσι δὲν φεύγει τὸ δαιμόνιο, ἀλλὰ φεύγει ὁ παπᾶς μὲ τὸ εὐχολόγιό του... Μιὰ 

φορὰ 

, ὅταν διαβάζουν 

ἐξορκισμούς,  ποτὲ  νὰ  μὴ  φωνάζουν:  «ἔξελθε,  ἀκάθαρτον  πνεῦμα...»,  λὲς  καὶ  τὰ 

δαιμόνια δὲν ἀκοῦν! 

λλὰ καὶ οἱ συγγενεῖς τοῦ δαιμονισμένου δὲν χρειάζεται νὰ ποῦν σὲ ἄλλους ὅτι 

θὰ κα

ιὰ  φορὰ  εἶχα  συναντήσει  στὴν  Μονὴ 

Σταυρ

 κανείς, ἀπομακρύνεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, πόσο μᾶλλον νὰ βρίζη 

τοὺς Ἁ

ιὰ νὰ βάλουν μερικοὶ ἄλλοι 

μυαλό. Γιατί, ὅταν τοὺς βλέπουν πόσο βασανίζονται, προβληματίζονται, ἔρχονται σὲ 

ἕνας  ἱερέας  εἶπε  σὲ  ἕναν  δαιμονισμένο:  «Σὲ  διατάζω,  ἀκάθαρτο  πνεῦμα,  νὰ 

φύγης  ἀπὸ  αὐτὸν  τὸν  ἄνθρωπο!».  «Ἔ,  γι᾿  αὐτὸ  κι  ἐγὼ  δὲν  φεύγω...»,  τοῦ  λέει  ὁ 

διάβολος μὲ τὸ στόμα τοῦ δαιμονισμένου. Γι᾿ αὐτὸ λέω στοὺς ἱερεῖς

Ἀ

λέσουν τὸν παπᾶ νὰ διαβάση ἐξορκισμούς. Καλύτερα νὰ ποῦν ὅτι θὰ διαβάση 

μιὰ παράκληση, καὶ ἂς διαβάση τοὺς ἐξορκισμοὺς μὲ χαμηλὴ φωνή. 

 

Μαρτύριο περνοῦν οἱ δαιμονισμένοι 

 

Πάντως πολὺ  ταλαιπωροῦνται  ὅσοι  ἔχουν  δαιμόνιο,  γιατὶ  καὶ  ταπεινώνονται, 

ἀλλὰ  καὶ  βασανίζονται  ἀπὸ  τὸν  διάβολο!  Μ

ονικήτα ἕνα παλληκάρι  εἴκοσι  τριῶν ἐτῶν ποὺ εἶχε δαιμόνιο. Ἦταν πετσὶ καὶ 

κόκκαλο. Ἔξω ἔκανε παγωνιά, στὸν ναὸ ἔκαιγε σόμπα, καὶ αὐτὸς φοροῦσε ἕνα λεπτὸ 

κοντομάνικο πουκάμισο καὶ καθόταν πίσω στὴν λιτή. Δὲν ἄντεξα, πάω, τοῦ δίνω ἕνα 

μάλλινο ροῦχο. «Φόρεσέ το αὐτό, τοῦ λέω. Δὲν κρυώνεις;». «Τί νὰ κρυώσω, πάτερ, μοῦ 

λέει, ἐγὼ καίγομαι». Ἒ νά, αὐτὸ εἶναι κόλαση. 

Σὲ μερικοὺς μάλιστα δαιμονισμένους, ποὺ ἀπὸ τὴν φύση τους εἶναι εὐαίσθητοι, 

τὸ ταγκαλάκι τοὺς λέει ὅτι δὲν θὰ σωθοῦν καὶ τοὺς βάζει νὰ αὐτοκτονήσουν. Φοβερό! 

Δὲν εἶναι μικρὸ πράγμα! Ἤξερα κάποιον δαιμονισμένο ποὺ καὶ οἱ παπάδες τὸν εἶχαν 

βαρεθῆ  τὸν  καημένο.  Πήγαινε  νὰ  τοῦ  διαβάσουν  ἐξορκισμοὺς  καὶ  τὸν  ἔδιωχναν. 

Ὕστερα ὁ διάβολος τοῦ ἔλεγε καὶ γιὰ μένα: «μὴν πᾶς καὶ σ᾿ αὐτόν· οὔτε αὐτὸς θὰ σὲ 

δεχθῆ»,  καὶ  τὸν εἶχε ρίξει στὴν ἀπελπισία. Ἕναν ἄλλον, ποὺ εἶχε γίνει καλὰ μὲ τὴν 

χάρη τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου, τί τὸν ἔκανε ὁ διάβολος! Εἶχε ἔρθει ἐδῶ, γιὰ νὰ προσκυνήση 

τὰ  Λείψανα  τοῦ  Ἁγίου  Ἀρσενίου,  ἀλλὰ  ἦταν  κλειστὸ  τὸ  Μοναστήρι.  Τοῦ 

παρουσιάζεται λοιπὸν ὁ διάβολος μὲ τὴν μορφὴ τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου κάτω στὴν πόρτα 

καὶ  τοῦ  λέει:  «Νὰ  μὴν  ξαναπατήσης  ἐδῶ  οὔτε  ἐγὼ  σὲ  θέλω  οὔτε  ὁ  Παΐσιος».  Τὸν 

ἔδιωξε. Κατάλαβες; Ἄρχισε μετὰ καὶ ἔβριζε τὸν Ἅγιο, ἔβριζε κι ἐμένα. Καλά, ἐγὼ εἶμαι 

γιὰ βρίσιμο, ἀλλὰ ὁ Ἅγιος!... Ὁπότε ὁ ταλαίπωρος δαιμονίσθηκε πάλι. Ἐδῶ, μόνο μὲ 

ἀναίδεια ἂν φερθῆ

γίους. Ἦρθε καὶ στὸ Καλύβι καὶ φώναζε: «Τί σοῦ ἔκανα καὶ δὲν μὲ θέλεις; Γιατί 

κι  ἐσὺ  δὲν  μὲ  βοηθᾶς;  Θέλεις  νὰ  βασανίζωμαι;».  Καὶ  νὰ  τοῦ  λέω:  «εὐλογημένε,  ὁ 

διάβολος ἦταν αὐτὸς ποὺ σ᾿ ἔδιωξε· δὲν ἦταν ὁ Ἅγιος· ὁ Ἅγιος δὲν διώχνει», καὶ νὰ μὴν 

ἀκούη. Πίστευε στὸν λογισμό  του. Ξέρετε  τί  ταλαιπωρία,  τί μαρτύριο περνοῦν κάθε 

μέρα οἱ καημένοι; 

Ἀλλὰ καὶ πολλοὶ δαιμονισμένοι ταλαιπωροῦνται, γ
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συναίσ

ῶς  γίνεται  αὐτό;  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  ἔχη  φθάσει  σὲ  τελεία 

πώρωση,  τότε  δὲν  προσβάλλεται  ἀπὸ  τὸν  δαίμονα,  γιατὶ  βλέπει  ὁ  Θεὸς  ὅτι  δὲν  θὰ 

βοηθηθῆ. Πρέπει νὰ ξέρουμε ὅτι καὶ ἡ προσβολὴ ἀπὸ δαιμονικὴ ἐνέργεια εἶναι, κατὰ 

κάποιον τρόπο, δῶρο τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο, γιὰ νὰ ταπεινωθῆ, νὰ 

μετανοήση καὶ νὰ σωθῆ. 

θηση  καὶ  μετανοοῦν.  Μὴ  νομίζετε  δηλαδὴ  ὅτι  ὅσοι  δαιμονίζονται  ἔχουν 

περισσότερες  ἁμαρτίες.  Ἐπιτρέπει  ὅμως  ὁ  Θεὸς  νὰ  δαιμονίζωνται,  ὁπότε 

ἐξευτελίζονται,  ταπεινώνονται,  ξοφλᾶνε  ἁμαρτίες,  παίρνουν  αὐτοὶ  μισθό,  ἀλλὰ 

βοηθιοῦνται καὶ ὅσοι τοὺς βλέπουν νὰ ταλαιπωροῦνται. 

Βέβαια θὰ πῆ κανεὶς ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ κάνουν ἕνα σωρὸ ἁμαρτίες 

καὶ  δὲν  δαιμονίζονται·  π
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ἡ φοβερὴ πλάνη 

 

Ἄσκηση καὶ πλάνη 

 

Γέροντα, φοβᾶμαι τὴν πλάνη. 

     –  Καλὰ  κάνεις. Ὅποιος φοβᾶται  τὴν πλάνη,  δὲν  πλανιέται,  γιατὶ  προσέχει 

καὶ λέει ὅλους τοὺς λογισμούς του· δὲν κρύβει τίποτε, κι ἔτσι βοηθιέται. 

 – Γέροντα, τί εἶναι ἡ προδιάθεση πλάνης; 

 –  Προδιάθεση  πλάνης  εἶναι  νὰ  ἔχης  τὴν  ἰδέα  ὅτι  κάτι  εἶσαι  καὶ  νὰ  δείχνης 

στοὺς  ἄλλους  ὅτι  κάτι  κάνεις.  Νὰ  νομίζης  ὅτι  ἐσὺ  ἔφθασες  σὲ  πνευματικὰ  μέτρα, 

ἐπειδὴ κάνεις λ.χ. κάποια ἄσκηση, ἐνῶ οἱ ἄλλοι δὲν ἔχουν ἀκόμη συλλάβει τὸ νόημα 

τῆς πνευματικῆς ζωῆς, καὶ νὰ φέρεσαι ὑπερήφανα. Τὸ νὰ ζορίζη κανεὶς τὸν ἑαυτό του 

ἐγωιστικὰ στὴν ἄσκηση, γιὰ νὰ φθάση στὰ μέτρα ἑνὸς Ἁγίου καὶ νὰ τὸν θαυμάζουν οἱ 

ἄλλοι,  αὐτὸ  εἶναι  ἀρχὴ  πλάνης.  Ἄλλο  βία  καὶ  ἄλλο  ζόρισμα.  Εἶχα  πεῖ  σὲ  κάποιον: 

«Πρόσεξε  μὴν  πλανηθῆς  μὲ  τὴν  τακτικὴ  ποὺ  ἀκολουθεῖς·  δὲν  πᾶς  καλά».  «Ἐγὼ  νὰ 

πλανηθῶ; μοῦ λέει. Ἐγὼ οὔτε κρέας τρώω». Οὔτε γιὰ ἐξομολόγηση πάει. Στὴν εἰκόνα 

λέει τὶς ἁμαρτίες του. «Ὀρθόδοξος εἶσαι ἐσὺ ἢ Προτεστάντης; τοῦ λέω. Ποῦ τὸ βρῆκες 

αὐτὸ γραμμένο;». «Γιατί, μοῦ λέει, ὁ Χριστὸς δὲν μὲ ἀκούει;». Ἄκου ἐκεῖ κουβέντα! 

 – Γέροντα, βοηθάει ἡ σωματικὴ ἄσκηση στὸν ἀγώνα κατὰ τῶν παθῶν; 

 – Ἂν χρησιμοποιῆται γι᾿ αὐτὸν τὸν σκοπό, βοηθάει. Ταπεινώνεται τὸ σῶμα καὶ 

ὑποτάσσεται ἡ σάρκα στὸ πνεῦμα. Ἡ ξερὴ ὅμως ἄσκηση1 δημιουργεῖ ψευδαισθήσεις, 

γιατὶ  καλλιεργεῖ  τὰ  ψυχικὰ  πάθη,  φουσκώνει  τὴν  ὑπερηφάνεια,  αὐξάνει  τὴν 

αὐτοπεποίθηση  καὶ  ὁδηγεῖ  στὴν  πλάνη.  Βγάζει  τότε  κανεὶς  συμπεράσματα  γιὰ  τὴν 

πνευματική του πρόοδο ἀπὸ τὴν ξερὴ ἄσκηση ποὺ κάνει. «Ἐγὼ κάνω ἐκεῖνο κι ἐκεῖνο, 

ἐνῶ  ὁ  τάδε  χωλαίνει·  ἔφθασα  ἐκεῖνον  τὸν  Ἅγιο,  πέρασα  τὸν  ἄλλον»  καὶ  δῶσ᾿  του 

νηστεῖες  καὶ  ἀγρυπνίες.  Πᾶνε  ὅμως  ὅλα  χαμένα,  γιατὶ  δὲν  τὰ  κάνει  μὲ  σκοπὸ  τὴν 

ἐκκοπὴ τῶν παθῶν, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἱκανοποιηθῆ ἐγωιστικά. Εἶχα γνωρίσει ἕναν μοναχὸ 

ποὺ  ἔκανε  ἄσκηση  ἀπὸ  ὑπερηφάνεια  καὶ  τοῦ  ἔλεγε  ὁ  λογισμὸς  ὅτι  εἶναι  μεγάλος 

ἀσκητής.  Εἶχε  γίνει  χάλια·  δὲν  ἔτρωγε,  δὲν  πλενόταν  κιόλας  καὶ  ἦταν  μέσ᾿  στὴν 

βρωμιά... Τὰ ροῦχα του ἀπὸ τὴν λέρα εἶχαν λειώσει. Τὰ πῆρα νὰ τὰ πλύνω, ἀλλὰ τί νὰ 

πλύνης!  Εἶχαν  σαπίσει.  Μιὰ  φορὰ  μοῦ  λέει:  «Τὸν  Ὅσιο  Ἰωάννη  τὸν  Καλυβίτη  τὸν 

ξεπέρασα».  «Βρέ,  τοῦ  λέω,  ἀπὸ  τὴν  λέρα  ἁγίασε  ὁ  Ὅσιος  Ἰωάννης  ὁ  Καλυβίτης;». 

Μετὰ  ἀπὸ  λίγες  μέρες  ποὺ  ξαναῆρθε,  μοῦ  λέει:  «Τὸν  Ὅσιο  Μάξιμο  τὸν 

Καυσοκαλυβίτη τὸν ξεπέρασα». «Δηλαδή, πῶς τὸν ξεπέρασες;», τὸν ρωτάω. «Νά, ὅλο 

τὸ Ἅγιον Ὄρος,  μοῦ λέει,  τὸ γύρισα σβούρα». «Βρέ,  ὁ Ὅσιος Μάξιμος,  τοῦ λέω,  εἶχε 

ἐξαϋλωθῆ καὶ πετοῦσε, δὲν γυρνοῦσε σὰν κι ἐσένα». Ἄρχισε μετὰ νὰ κάνη καὶ μνήμη 

θανάτου καὶ ἔλεγε μὲ τὸν λογισμό του: «Τώρα εἶμαι στὴν κόλαση». Ἔπειτα ἀπὸ λίγο, 

τάχα γιὰ νὰ ταπεινωθῆ, ἄρχισε νὰ λέη: «τώρα εἶμαι διάβολος, σατανᾶς, καὶ θὰ πάω 

νὰ μαζέψω ὀπαδούς», ὁπότε ἔφθασε στὴν πλάνη. 

 

                                                 
1  Ὁ  Γέροντας  χαρακτηρίζει  ὡς  ξερὴ  τὴν  ἄσκηση  ποὺ  γίνεται  αὐτοσκοπὸς  καὶ  δὲν 

χρησιμοποιεῖται ὡς μέσο γιὰ τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς καὶ τὴν ἐν Χριστῷ τελείωση. 
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Προσοχὴ στὴν φαντασία 

 

 – Γέροντα, ἔχετε πεῖ ὅτι πρέπει νὰ ἀποφεύγουμε κατὰ τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς 

νὰ φέρνουμε στὸν νοῦ μας διάφορες εἰκόνες ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Χριστοῦ κ.λπ. Γιατί; 

 –  Γιὰ νὰ μὴ μᾶς πλανέση ὁ  διάβολος μὲ φαντασίες. Ἡ φαντασία  εἶναι καλή, 

εἶναι μεγάλη δύναμη, ἂν ἀξιοποιηθῆ. Μερικοὶ ἄνθρωποι μπορεῖ λ.χ. νὰ δοῦν τώρα ἕνα 

τοπίο  καὶ  μετὰ  ἀπὸ  ἕναν  χρόνο  νὰ  τὸ  θυμοῦνται  ἀκριβῶς  ὅπως  εἶναι  καὶ  νὰ  τὸ 

ζωγραφίσουν. Αὐτὸ εἶναι μιὰ ἱκανότητα ποὺ τὴν δίνει ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ ὁ 

διάβολος τὴν ἐκμεταλλεύεται. Ἐκεῖνοι ποὺ πλανιοῦνται, ὅ,τι βλέπουν ἢ διαβάζουν, τὸ 

φαντάζονται  ὅπως θέλουν καὶ ὕστερα αὐτὴν  τὴν φανταστικὴ  εἰκόνα τὴν πιστεύουν 

γιὰ  πραγματικότητα.  Γιὰ  νὰ  βοηθηθοῦν,  χρειάζονται  πολλὴ  παρακολούθηση  οἱ 

καημένοι, γιατὶ συνέχεια τοὺς ξεγελάει ὁ διάβολος. 

Γι᾿  αὐτό,  ὅποιος  ἔχει  ἐκ  φύσεως  φαντασία,  πρέπει  νὰ  προβληματίζεται,  ὅταν 

τοῦ λένε ὅτι δὲν σκέφτεται σωστά, καὶ νὰ βάζη ἐρωτηματικὰ στὸν λογισμό του. Εἶχα 

γνωρίσει μία ἁπλὴ γυναίκα, ποὺ προσευχόταν συνέχεια καὶ παρακαλοῦσε τὸν Χριστὸ 

νὰ Τὸν δῆ ἐδῶ σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή, μιὰ ποὺ δὲν θὰ Τὸν ἔβλεπε, καθὼς ἔλεγε, στὴν ἄλλη 

ζωή. Ὁ Χριστὸς πράγματι τῆς παρουσιάσθηκε τὴν ὥρα τῆς Θείας Κοινωνίας μέσα στὸ 

Ἅγιο  Ποτήριο  ὡς  βρέφος,  μὲ  ματωμένα  μαλλάκια,  καὶ  ὕστερα  χάθηκε,  καὶ  ἔτσι 

μπόρεσε νὰ κοινωνήση. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἄρχισε νὰ τὴν δουλεύη ὁ ἐχθρὸς 

μὲ τὸν λογισμὸ ὅτι κάτι εἶναι. Ἀπὸ ᾿κεῖ καὶ πέρα τὴν δούλευε μὲ τὴν φαντασία καὶ τῆς 

παρουσίαζε συνέχεια κινηματογραφικὲς ταινίες. Ὅταν βγῆκα μιὰ φορὰ στὸν κόσμο, 

τὴν εἶχα βρεῖ σὲ ἕνα σπίτι καὶ ἄκουσα τὶς φαντασίες ποὺ ἔλεγε σὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες 

ποὺ  εἶχαν  συγκεντρωθῆ  ἐκεῖ.  Τρόμαξα  νὰ  τὴν  φέρω  σὲ  λογαριασμό.  Ἡ  μόνη  λύση 

ἦταν νὰ τῆς δώσω ἕνα γερὸ ξεσκόνισμα μπροστὰ σὲ ὅλους, γιὰ νὰ γίνουν γνωστὲς οἱ 

πλάνες της καὶ νὰ ταπεινωθῆ. 

 – Φαντασία της ἦταν; 

 – Φαντασία καὶ πλάνη. 

 – Γέροντα, δὲν τὰ ἔλεγε αὐτὰ στὸν πνευματικό της; 

 –  Ξέρεις  τί  γίνεται;  Ὁ  σατανᾶς  τοὺς  ξεγελάει  μὲ  αὐτὰ  ποὺ  βλέπουν,  δὲν 

προβληματίζονται  καὶ  δὲν  σκέφτονται  ὅτι  πρέπει  νὰ  τὰ  ποῦν  στὸν  πνευματικό.  Τί 

τεχνίτης εἶναι ὁ διάβολος! Φοβερό! 

Ἂν  δὲν  προσέξη  κανεὶς  τὴν  φαντασία  του,  ὁ  πειρασμὸς  μπορεῖ  νὰ 

ἐκμεταλλευτῆ ἀκόμη καὶ ἕνα ἁπλό, φυσικό, γεγονὸς καὶ νὰ τὸν πλανέση. Στὴν Μονὴ 

Στομίου, ὅταν διάβαζα τὸν ἑσπερινὸ τὸν χειμώνα, ἄναβα τὴν σόμπα. Οἱ γυναῖκες ποὺ 

ἀνέβαιναν καμμιὰ φορὰ στὸ μοναστήρι εἶχαν παρατηρήσει ὅτι ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας 

στὸ τέμπλο, τὴν ὥρα τοῦ ἑσπερινοῦ, ἔκανε κρὰκ‐κρὰκ – ἐγὼ δὲν τὸ εἶχα προσέξει – καὶ 

ἔλεγαν ἡ μία στὴν ἄλλη: «Τὴν ὥρα ποὺ διαβάζει ὁ καλόγερος τὸν ἑσπερινό, ἡ εἰκόνα 

τῆς Παναγίας κάνει κρὰκ‐κράκ». Ὅταν τὸ ἄκουσα,  εἶπα: «Γιά νὰ δῶ τὴν εἰκόνα ποὺ 

κάνει κρὰκ‐κράκ». Ὄχι ὅτι δὲν πιστεύω σὲ θεῖα γεγονότα· πιστεύω ὅτι ἡ Παναγία καὶ 

παρουσιάζεται καὶ μιλάει καὶ τὴν βλέπουν ὅσοι ἔχουν πνευματικὴ κατάσταση, ἀλλὰ 

χρειάζεται προσοχή. Ἀνεβαίνω λοιπὸν σὲ μιὰ καρέκλα καὶ κοιτάζω. Τί συνέβαινε; Ἡ 

εἰκόνα ἦταν παλιὰ καὶ  εἶχε  τρέσα2  χωνευτά. Ὅταν ἄναβε  ἡ  σόμπα,  ζεσταινόταν  τὸ 

                                                 
2  Μικρὰ  ἐπιμήκη  σανίδια  ποὺ  τοποθετοῦνται  σὲ  ἐγκοπή,  ἡ  ὁποία  γίνεται  στὸ  πίσω 

μέρος ἑνὸς μεγάλου σανιδιοῦ, γιὰ νὰ μὴν κυρτώση τὸ σανίδι. 
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τρέσο  καὶ μὲ  τὴν  διαστολὴ  ἔκανε  κρὰκ‐κράκ. Ἔβαλα  ἕνα  καρφάκι  καὶ  σταμάτησε  ὁ 

θόρυβος. Ὕστερα ρώτησα τὶς γυναῖκες: «Ἀκοῦτε τώρα τίποτε;». «Ὄχι», μοῦ εἶπαν. «Ἔ, 

μὴ  δίνετε  σημασία»,  τὶς  εἶπα.  Θέλει  προσοχή,  γιατί,  ἂν  καλλιεργηθῆ  σιγὰ‐σιγὰ  ἡ 

φαντασία, ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου πάει χαμένη. 

 – Γέροντα, πῶς καταλαβαίνει κανεὶς ἂν ἕνα γεγονὸς εἶναι πράγματι ἀπὸ τὸν 

Θεὸ ἢ ἂν εἶναι ἀπὸ τὸν διάβολο; 

 – Φαίνεται αὐτό. Ἂν δὲν εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό,  τοῦ φέρνει ὁ διάβολος λογισμοὺς 

ὑπερήφανους.  Ὕστερα,  ὅσα  κάνει  ὁ  διάβολος  εἶναι  χοντρά·  φθάνει  σὲ  βλάσφημα 

πράγματα. Εἶχε ἔρθει μιὰ φορὰ στὸ Καλύβι ἕνας πλανεμένος καὶ δαιμονισμένος. Τοῦ 

εἶπα μερικὰ πράγματα καὶ τὸν βοήθησα. Ξέρετε τί μοῦ εἶπε; «Πρώτη φορὰ τὰ ἀκούω 

αὐτά! Οὔτε στὸ Εὐαγγέλιο δὲν τὰ ἔχω διαβάσει!». Δηλαδὴ σὰν νὰ μοῦ ἔλεγε: «Τὰ εἶπες 

καλύτερα  ἀπὸ  τὸν  Χριστό».  Κατάλαβες  τί  κάνει  ὁ  διάβολος,  γιὰ  νὰ  σοῦ  φέρη 

ὑπερήφανο λογισμό; Πάντως, ἂν δὲν καταλάβη ὁ ἄνθρωπος ὅτι τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ 

κάνη μὲ τὴν δική του δύναμη, ἀλλά, ὅ,τι κάνει, τὸ κάνει μὲ τὴν δύναμη τοῦ Χριστοῦ, 

καὶ χίλια δαιμόνια νὰ βγάλη ἀπὸ δαιμονισμένους, πάλι τίποτε δὲν κάνει. 

 

Ὁ διάβολος παρουσιάζεται ὡς ἄγγελος φωτὸς 

 

Ὅποιος δὲν ἔχει νιώσει τὴν ἀνώτερη χαρά, τὴν παραδεισένια, δὲν ἔχει δηλαδὴ 

πνευματικὲς ἐμπειρίες, εὔκολα μπορεῖ νὰ πλανηθῆ, ἂν δὲν προσέξη. Ὁ διάβολος εἶναι 

πονηρός.  Ἐρεθίζει  λίγο  τὴν  καρδιὰ  τοῦ  ἀνθρώπου  καὶ  τὸν  κάνει  νὰ αἰσθάνεται  μιὰ 

εὐχαρίστηση, ὁπότε τὸν πλανάει, δίνοντάς του τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ εὐχαρίστηση αὐτὴ 

εἶναι  πνευματική,  θεία.  Κλέβει  τὴν  καρδιὰ  καὶ  νομίζει  ὁ  ἄνθρωπος πὼς πάει  καλά. 

«Δὲν ἔνιωσα,  ταραχή», λέει. Ναί, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἔνιωσες δὲν εἶναι ἡ πραγματική, ἡ 

πνευματικὴ χαρά. Ἡ πνευματικὴ χαρὰ εἶναι κάτι τὸ οὐράνιο. 

Ὁ  διάβολος  μπορεῖ  νὰ  παρουσιασθῆ  καὶ  σὰν  ἄγγελος  ἢ  σὰν  ἅγιος.  Ὁ 

καμουφλαρισμένος δαίμονας σὲ ἄγγελο ἢ σὲ ἅγιο σκορπάει ταραχὴ – αὐτὸ ποὺ ἔχει –, 

ἐνῶ  ὁ  πραγματικὸς  Ἄγγελος  ἢ  Ἅγιος  σκορπάει  πάντα  χαρὰ  παραδεισένια  καὶ 

ἀγαλλίαση οὐράνια. Ὁ ταπεινὸς καὶ καθαρὸς ἄνθρωπος, ἀκόμη καὶ ἄπειρος νὰ εἶναι, 

διακρίνει  τὸν  Ἄγγελο  τοῦ  Θεοῦ  ἀπὸ  τὸν  δαίμονα  ποὺ  παρουσιάζεται  σὰν  ἄγγελος 

φωτός,  γιατὶ  ἔχει  πνευματικὴ  καθαρότητα  καὶ  συγγενεύει  μὲ  τὸν  Ἄγγελο.  Ἐνῶ  ὁ 

ἐγωιστὴς καὶ σαρκικὸς πλανιέται εὔκολα ἀπὸ τὸν πονηρὸ διάβολο. Ὅταν ὁ διάβολος 

παρουσιάζεται  σὰν  ἄγγελος  φωτός,  ἂν  ὁ  ἄνθρωπος  βάλη  ἕναν  ταπεινὸ  λογισμό, 

ἐξαφανίζεται. Ἕνα βράδυ,  στὴν Μονὴ Στομίου,  μετὰ  τὸ Ἀπόδειπνο,  ἔλεγα  τὴν  εὐχὴ 

στὸ κελλὶ καθισμένος σὲ ἕνα σκαμνί. Γιὰ μιὰ στιγμὴ ἀκούω ὄργανα καὶ κλαρίνα σὲ 

ἕνα  οἴκημα  ποὺ  ἦταν  λίγο  πιὸ  πέρα  γιὰ  τοὺς  ξένους.  Παραξενεύτηκα!  «Τί  ὄργανα 

εἶναι αὐτὰ ποὺ ἀκούγονται τόσο κοντά!», εἶπα. Τὸ πανηγύρι εἶχε περάσει. Σηκώνομαι 

ἀπὸ  τὸ  σκαμνὶ  καὶ  πηγαίνω  στὸ  παράθυρο  νὰ  δῶ  τί  συμβαίνει  ἔξω.  Βλέπω  ἡσυχία 

παντοῦ.  Τότε κατάλαβα ὅτι ἦταν ἀπὸ τὸν πειρασμό,  γιὰ νὰ διακόψω τὴν προσευχή. 

Γύρισα καὶ συνέχισα  τὴν  εὐχή. Ξαφνικὰ  ἕνα δυνατὸ φῶς γέμισε  τὸ κελλί. Ἡ ὀροφὴ 

ἐξαφανίστηκε,  ἄνοιξε  ἡ  σκεπὴ  καὶ φάνηκε μιὰ  στήλη φωτὸς ποὺ  ἔφθανε μέχρι  τὸν 

οὐρανό. Στὴν κορυφὴ αὐτῆς τῆς φωτεινῆς στήλης φαινόταν τὸ πρόσωπο ἑνὸς ξανθοῦ 

νέου, μὲ μακριὰ μαλλιὰ καὶ γένια, ποὺ ἔμοιαζε μὲ τὸν Χριστό. Ἐπειδὴ ἔβλεπα τὸ μισὸ 
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πρόσωπό του, σηκώθηκα ἀπὸ τὸ σκαμνί, γιὰ νὰ τὸ δῶ ὁλόκληρο. Τότε ἄκουσα μέσα 

μου μιὰ φωνή: «Ἀξιώθηκες νὰ δῆς τὸν Χριστό». «Καὶ ποιός εἶμαι ἐγὼ ὁ ἀνάξιος, ποὺ 

ἀξιώθηκα νὰ δῶ τὸν Χριστό;», εἶπα καὶ ἔκανα τὸν σταυρό μου. Ἀμέσως τὸ φῶς καὶ ὁ 

δῆθεν Χριστὸς χάθηκαν καὶ εἶδα ὅτι ἡ ὀροφὴ βρισκόταν στὴν θέση της. 

Ἂν  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  ἔχη  τὸ  κεφάλι  του  πολὺ  καλὰ  κλειδωμένο,  μπορεῖ  ὁ 

πονηρὸς νὰ τοῦ βάλη λογισμὸ ὑπερηφανείας καὶ νὰ τὸν πλανέση μὲ φαντασίες καὶ 

ψεύτικα φῶτα, τὰ ὁποῖα δὲν ἀνεβάζουν στὸν Παράδεισο, ἀλλὰ γκρεμίζουν στὸ χάος. 

Γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ μὴ ζητάη ποτὲ φῶτα ἢ θεῖα χαρίσματα κ.λπ., ἀλλὰ μετάνοια. Ἡ 

μετάνοια  θὰ  φέρη  τὴν  ταπείνωση  καὶ  μετὰ  ὁ  Καλὸς  Θεὸς  θὰ  δώση  ὅ,τι  τοῦ  εἶναι 

ἀπαραίτητο. Ὅταν ἤμουν στὸ Σινᾶ, στὸ ἀσκητήριο τῆς Ἁγίας Ἐπιστήμης, μιὰ φορὰ τὸ 

ταγκαλάκι πῆγε νὰ μέ... ἐξυπηρετήση! Τὸ ἀσκητήριο εἶχε τρία‐τέσσερα σκαλάκια. Τὴν 

νύχτα, ὅταν εἶχε ἀστροφεγγιά, πήγαινα στὶς σπηλιὲς καί, γιὰ νὰ κατεβῶ τὰ σκαλάκια, 

ἄναβα τὸ τσακμάκι. Μιὰ φορὰ πάω νὰ ἀνάψω τὸ τσακμάκι, δὲν ἄναβε. Σὲ μιὰ στιγμὴ 

βλέπω ἕνα φῶς σὲ ἕναν βράχο σὰν ἀπὸ δυνατὸ προβολέα, φάπ! Ὤ, φώτισε τὰ πάντα 

γύρω! «Νὰ μοῦ λείψουν τέτοια φῶτα», εἶπα, καὶ γύρισα πίσω. Ἀμέσως χάθηκε τὸ φῶς. 

Βρὲ τὸν διάβολο, δὲν ἤθελε νὰ φέξω μὲ τὸ τσακμάκι, γιὰ νὰ κατεβῶ! «Κρίμα δὲν εἶναι, 

σοῦ λέει, νὰ παιδεύεται; Ἂς τοῦ δώσω ἐγὼ φῶτα»! Καλωσύνη του! 

 – Πῶς καταλάβατε, Γέροντα, ὅτι δὲν ἦταν ἀπὸ τὸν Θεό; 

 – Ἔμ, καταλαβαίνεται. Φοβερό! 

 

Τὰ ὄνειρα εἶναι ἀπατηλὰ 

 

 – Γέροντα, μὲ ταλαιπωροῦν κάτι ἄσχημα ὄνειρα... 

 – Ὅταν βλέπης ἄσχημο ὄνειρο, ποτὲ νὰ μὴν ἐξετάζης τί εἶδες, πῶς τὸ εἶδες, ἂν 

εἶσαι  ἔνοχη,  πόσο φταῖς. Ὁ πονηρός,  ἐπειδὴ  δὲν μπόρεσε νὰ σὲ πειράξη  τὴν ἡμέρα, 

ἔρχεται τὴν νύχτα. Ἐπιτρέπει καμμιὰ φορὰ καὶ ὁ Θεὸς νὰ μᾶς πειράξη στὸν ὕπνο, γιὰ 

νὰ  δοῦμε  ὅτι  δὲν  πέθανε  ἀκόμη  ὁ  παλαιὸς  ἄνθρωπος.  Ἄλλες  φορὲς  πάλι  ὁ  ἐχθρὸς 

πλησιάζει  τὸν ἄνθρωπο στὸν ὕπνο του καὶ  τοῦ παρουσιάζει διάφορα ὄνειρα, γιὰ νὰ 

στενοχωρεθῆ,  ὅταν  ξυπνήση.  Γι᾿  αὐτὸ  νὰ μὴ  δίνης  καθόλου σημασία·  νὰ  κάνης  τὸν 

σταυρό  σου,  νὰ  σταυρώνης  τὸ  μαξιλάρι,  νὰ  βάζης  καὶ  τὸν  σταυρὸ  καὶ  κανα–δυὸ 

εἰκόνες  ἐπάνω  στὸ  μαξιλάρι  καὶ  νὰ  λὲς  τὴν  εὐχὴ  μέχρι  νὰ  σὲ  πάρη  ὁ  ὕπνος.  Ὅσο 

δίνεις σημασία, ἄλλο τόσο θὰ ἔρχεται ὁ ἐχθρὸς νὰ σὲ πειράζη. Αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι ποὺ 

συμβαίνει  μόνο  στοὺς  μεγάλους,  ἀλλὰ  καὶ  στοὺς  μικρούς.  Καὶ  στὰ  μικρὰ  παιδιὰ 

ἀκόμη,  παρόλο  ποὺ  εἶναι  ἀγγελούδια,  ὁ  ἐχθρὸς  πηγαίνει  καὶ  τὰ  φοβερίζει,  ὅταν 

κοιμοῦνται  καὶ  τινάζονται  μὲ  ἀγωνία,  τρέχουν  φοβισμένα  καὶ  μὲ  κλάματα  στὴν 

ἀγκαλιὰ τῆς μητέρας. Ἄλλοτε πάλι τὰ πλησιάζουν οἱ Ἄγγελοι καὶ γελοῦν μέσα στὸν 

ὕπνο τους ἀπὸ χαρὰ ἢ ξυπνᾶνε ἀπὸ τὴν μεγάλη τους χαρά. Ἑπομένως τὰ ὄνειρα ποὺ 

φέρνει ὁ πειρασμὸς εἶναι μιὰ ἐξωτερικὴ ἐπίδραση τοῦ ἐχθροῦ στὸν ἄνθρωπο τὴν ὥρα 

ποὺ κοιμᾶται. 

 – Καὶ ὅταν, Γέροντα, νιώθης ἕνα πλάκωμα τὴν ὥρα ποὺ κοιμᾶσαι; 

 – Μερικὲς φορὲς  αὐτὸ  ὀφείλεται  σὲ  μιὰ  ἀγωνιώδη  κατάσταση ποὺ  ζῆ  κανεὶς 

μέσα στὴν ἡμέρα ἢ σὲ διάφορους φόβους, σὲ διάφορες ὑποψίες κ.λπ. Φυσικὰ ὅλα αὐτὰ 

μπορεῖ  νὰ  τὰ  χρησιμοποιήση  τὸ  ταγκαλάκι,  νὰ  κάνη  κάποιον  συνδυασμό,  γιὰ  νὰ 

ζαλίση τὸν ἄνθρωπο. Πολλὲς φορὲς εἶναι τόσο ἐλαφρὸς ὁ ὕπνος, ποὺ νομίζει κανεὶς 
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ὅτι εἶναι ξυπνητὸς καὶ ὅτι προσεύχεται, γιὰ νὰ φύγη αὐτὸ τὸ πλάκωμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο 

τοῦ κρατιέται ἀκόμη καὶ ἡ ἀναπνοή. 

Καμμιὰ φορὰ μάλιστα ὁ διάβολος μπορεῖ νὰ πάρη τὴν μορφὴ ἑνὸς ἀνθρώπου ἢ 

ἑνὸς Ἁγίου καὶ νὰ παρουσιασθῆ στὸν ὕπνο κάποιου. Κάποτε παρουσιάσθηκε σὲ ἕναν 

ἄρρωστο στὸν ὕπνο του μὲ τὴν μορφὴ τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου καὶ τοῦ εἶπε: «Εἶμαι ὁ Ἅγιος 

Ἀρσένιος.  Ἦρθα  νὰ  σοῦ  πῶ  ὅτι  θὰ  πεθάνης.  Τ᾿  ἀκοῦς;  Θὰ  πεθάνης».  Τρόμαξε  ὁ 

ἄνθρωπος. Ποτὲ ἕνας Ἅγιος δὲν μιλάει ἔτσι σὲ ἕναν ἄρρωστο. Καὶ ἂν τυχὸν εἶναι νὰ 

πεθάνη  ὁ  ἄρρωστος  καὶ  παρουσιασθῆ  ἕνας  Ἅγιος  νὰ  τὸν  πληροφορήση  γιὰ  τὸν 

θάνατό του, θὰ τοῦ τὸ πῆ μὲ καλὸν τρόπο: «Ἐπειδὴ εἶδε ὁ Θεὸς ποὺ ταλαιπωρεῖσαι, γι᾿ 

αὐτὸ θὰ σὲ πάρη ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο. Κοίταξε νὰ ἑτοιμασθῆς». Δὲν θὰ τοῦ πῆ: «Τ᾿ 

ἀκοῦς; Θὰ πεθάνης»! 

 – Καὶ ὅταν, Γέροντα, φωνάζη κανεὶς στὸν ὕπνο του; 

 – Καλύτερα, ξυπνάει... Πολλὰ ὄνειρα εἶναι τῆς ἀγωνίας. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχη 

ἀγωνία ἢ εἶναι κουρασμένος, παλεύουν αὐτὰ μέσα του καὶ τὰ βλέπει σὲ ὄνειρο. Ἐγὼ 

πολλὲς φορές,  ὅταν τὴν ἡμέρα ἀντιμετωπίζω διάφορα προβλήματα τῶν ἀνθρώπων, 

ἀδικίες  ποὺ  συμβαίνουν  κ.λπ.,  ὕστερα  στὸν  ὕπνο  μου  μαλώνω  μὲ  τὸν  ἄλλον:  «βρὲ 

ἀθεόφοβε, φωνάζω, ἀναίσθητος εἶσαι!» καὶ μὲ τὶς φωνὲς ποὺ βάζω ξυπνάω. 

 – Γέροντα, ἀπὸ τὰ ὄνειρα μπορεῖ κανεὶς νὰ προβλέψη κάτι ποὺ θὰ τοῦ συμβῆ; 

 –  Ὄχι,  μὴ  δίνετε  σημασία  στὰ  ὄνειρα.  Εἴτε  εὐχάριστα  εἶναι  τὰ  ὄνειρα  εἴτε 

δυσάρεστα,  δὲν  πρέπει  νὰ  τὰ  πιστεύη  κανείς,  γιατὶ  ὑπάρχει  κίνδυνος  πλάνης.  Τὰ 

ἐνενῆντα πέντε  τοῖς  ἑκατὸ ἀπὸ  τὰ ὄνειρα  εἶναι ἀπατηλά.  Γι᾿ αὐτὸ οἱ Ἅγιοι Πατέρες 

λένε νὰ μὴν τὰ δίνουμε σημασία. Πολὺ λίγα ὄνειρα εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ καὶ αὐτά, 

γιὰ  νὰ  τὰ  ἑρμηνεύση  κανείς,  πρέπει  νὰ  ἔχη  καθαρότητα  καὶ  ἄλλες  προϋποθέσεις, 

ὅπως  ὁ  Ἰωσὴφ3  καὶ  ὁ Δανιήλ,  ποὺ  εἶχαν χάρισμα ἀπὸ  τὸν Θεό. «Θὰ σοῦ πῶ,  εἶπε  ὁ 

Δανιὴλ  στὸν  Ναβουχοδονόσορα,  καὶ  τί  ὄνειρο  εἶδες  καὶ  τί  σημαίνει»4.  Ἀλλὰ  σὲ  τί 

κατάσταση  εἶχε  φθάσει!  Ἦταν  μέσα  στὰ  λιοντάρια  καὶ  τὰ  λιοντάρια,  παρόλο  ποὺ 

ἦταν νηστικά, δὲν τὸν πείραζαν5. Τοῦ πῆγε ὁ Ἀββακοὺμ φαγητό, κι ἐκεῖνος εἶπε: «Μὲ 

θυμήθηκε ὁ Θεός;»6. Ἂν δὲν θυμόταν ὁ Θεὸς τὸν Προφήτη Δανιήλ, ποιόν θὰ θυμόταν; 

 – Γέροντα, μερικοὶ ἄνθρωποι δὲν βλέπουν ὄνειρα. 

 – Καλύτερα ποὺ δὲν βλέπουν! Δὲν ξοδεύουν οὔτε εἰσιτήρια, οὔτε βενζίνη! Στὰ 

ὄνειρα  σὲ  ἕνα  λεπτὸ  βλέπεις  κάτι  ποὺ  στὴν  πραγματικότητα  θὰ  διαρκοῦσε  ὧρες, 

μέρες,  γιατὶ  καταργεῖται  ὁ  χρόνος.  Νά,  ἀπὸ  αὐτὸ  μπορεῖ  νὰ  καταλάβη  κανεὶς  τὸ 

ψαλμικό: «Χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου, Κύριε, ὡς ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθές, ἥτις διῆλθε»7. 

 

Προσοχὴ στὰ ὁράματα 

 

 –  Γέροντα,  ὅταν  οἱ  ἄνθρωποι μᾶς  διηγοῦνται  ὁράματα ἢ  λένε  ὅτι  εἶδαν  ἕναν 

Ἅγιο κ.λπ., τί νὰ λέμε; 

                                                 
3 Βλ. Γέν. 37, 5‐11. 
4 Βλ. Δαν. 2, 25‐46. 
5 Βλ. Δαν. 6, 16 κ.ἑ. 
6 Βλ. Δαν., Βὴλ καὶ Δράκων, 34‐38. 
7 Ψαλμ. 89, 4. 
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 – Καλύτερα νὰ τοὺς λέτε νὰ εἶναι ἐπιφυλακτικοί. Αὐτὸ εἶναι πιὸ σίγουρο, γιατὶ 

δὲν μποροῦν ὅλοι νὰ διακρίνουν ἂν ἕνα ὅραμα εἶναι ἀπὸ τὸν Θεὸ ἢ ἀπὸ τὸν διάβολο. 

Ἀλλὰ  καὶ  ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  νὰ  εἶναι  ἕνα  ὅραμα,  πρέπει  νὰ  μὴν  τὸ  δέχεται  ἐξαρχῆς  ὁ 

ἄνθρωπος. Ὁ Θεὸς ἴσα–ἴσα συγκινεῖται, κατὰ κάποιον τρόπο, ὅταν βλέπη τὸ πλάσμα 

Του νὰ μὴν τὸ δέχεται, γιατὶ αὐτὸ δείχνει ὅτι ἔχει ταπείνωση. Ἂν πράγματι ἦταν Ἅγιος 

αὐτὸς ποὺ παρουσιάσθηκε, ὁ Θεὸς ξέρει μετὰ μὲ ἄλλον τρόπο νὰ πληροφορήση τὴν 

ψυχὴ  καὶ  νὰ  τὴν  ὁδηγήση  σ᾿  αὐτὸ  ποὺ  θέλει.  Χρειάζεται  προσοχή,  γιατὶ  μπορεῖ  νὰ 

ἔρθη τὸ ταγκαλάκι, νὰ πατήση τὸ κουμπὶ καὶ νὰ ἀρχίση ἡ τηλεόραση... 

Ἦταν μιὰ ψυχὴ ποὺ δὲν εἶχε βοηθηθῆ ἀπὸ ἀνθρώπους, καὶ γι᾿ αὐτὸ δικαιοῦτο 

τὴν  θεία  βοήθεια.  Ὁ  Θεὸς  τῆς  παρουσίασε  κάτι,  γιὰ  νὰ  βοηθηθῆ.  Ὕστερα  ὅμως  ὁ 

διάβολος  τῆς  ἔβαλε λογισμούς: «Φαίνεται,  γιὰ νὰ σὲ ἀξιώση ὁ Θεὸς νὰ δῆς αὐτὸ  τὸ 

ὅραμα – ποιός ξέρει; – σὲ προορίζει γιὰ κάτι ἀνώτερο». Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ πίστεψε 

κάτι  τέτοιο,  ὁ  διάβολος  ἄρχισε  νὰ  κάνη  τὴν  δουλειά  του  καὶ  τὴν  ἔκανε  κουμάντο! 

Ἀλλὰ τελικὰ ὁ Θεὸς πάλι τὴν λυπήθηκε. Εἶδε ἕνα ὅραμα καὶ ἄκουσε μιὰ φωνὴ νὰ τῆς 

λέη: «Νὰ γράψης ὅλα τὰ ὁράματα ποὺ εἶδες στὸν πατέρα Παΐσιο». Ἔτσι μοῦ ἔγραψε 

ἕνα  γράμμα  μὲ  ὅλα  τὰ  ὁράματα  ποὺ  εἶδε.  Ὁ  πειρασμὸς  τὴν  εἶχε  ἁλωνίσει. 

Πραγματικὰ ὁράματα, ἀλλὰ ὅλα ἦταν τοῦ πειρασμοῦ. Ἀπὸ ὅλα τὰ ὁράματα ποὺ μοῦ 

ἀνέφερε,  μόνον  τὸ  πρῶτο  καὶ  τὸ  τελευταῖο  ἦταν  ἀπὸ  τὸν  Θεό.  Τὸ  τελευταῖο  τὸ 

ἐπέτρεψε ὁ Θεός, γιὰ νὰ τὴν φέρη σὲ λογαριασμό, νὰ τὴν βοηθήση νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ 

τὴν πλάνη. Τελικὰ ἡ καημένη ἄκουσε τί τῆς εἶπα καὶ ξέμπλεξε. 

 

Χαρακτηριστικὰ τοῦ πλανεμένου 

 

 – Γέροντα, πῶς μπορεῖς νὰ καταλάβης ὅτι κάποιος εἶναι πλανεμένος; 

 –  Ἀκόμη  καὶ  ἀπὸ  τὴν  ὄψη  του  μπορεῖς  νὰ  τὸ  καταλάβης.  Ὁ  πλανεμένος 

παρουσιάζει  μία  ἐξωτερικὴ  ψεύτικη  ἀπάθεια.  Φαίνεται  ταπεινὸς  καὶ  πρᾶος,  ἀλλὰ 

μέσα του κρύβει τὴν μεγάλη ἰδέα ποὺ ἔχει γιὰ τὸν ἑαυτό του. Ἂν κοιτάξετε τὰ μάτια 

του, θὰ δῆτε ὅτι βλέπει τοὺς ἄλλους ταλαίπωρους, σὰν μυρμήγκια. Μπορεῖς ὅμως νὰ 

τὸν  καταλάβης  καὶ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ  λέει. Ἦταν  ἕνας πλανεμένος,  ποὺ πολὺς  κόσμος 

τὸν εἶχε γιὰ ἅγιο. Ἔλεγε ὅτι τοῦ εἶχε παρουσιασθῆ ὁ Χριστὸς καβάλα σὲ ἕνα ἄλογο, 

κρατώντας  ἕνα  φλασκὶ  μὲ  κρασί,  τὸν  κέρασε  ἀπὸ  αὐτὸ  καὶ  ἀπὸ  τότε  ἀπέκτησε  τὸ 

διορατικὸ  χάρισμα! Μιὰ φορὰ ποὺ μιλοῦσε  στὸν  κόσμο,  κάποιος  τὸν  ρώτησε: «Γιατί 

δὲν  μπορῶ  νὰ  κάνω  κι  ἐγὼ  θαύματα;».  «Γιατὶ  ἐσὺ  ἔκανες  ἐκείνη  κι  ἐκείνη  τὴν 

ἁμαρτία...», τοῦ ἀπάντησε. Πανικοβλήθηκε ὁ καημένος καὶ ἦρθε νὰ μοῦ τὸ πῆ. «Καλά, 

τοῦ λέω, οἱ Ἅγιοι θεατρίζουν ποτὲ τοὺς ἀνθρώπους; Μόνον ὁ διάβολος θεατρίζει. Δὲν 

καταλαβαίνεις  ὅτι  ὁ  διάβολος  μιλάει;  Καὶ  ἂν  εἶναι  ἀληθινὰ  αὐτὰ  ποὺ  λέει  ὁ 

πλανεμένος,  πάλι  ὁ  διάβολος  τὰ  λέει».  Μιὰ  γυναίκα  μοῦ  εἶπε  ὅτι  εἶχαν  πάει  μιὰ 

δαιμονισμένη  σὲ  κάποιον,  γιὰ  τὸν  ὁποῖο  εἶχαν  ἀκούσει  ὅτι  ἔβγαζε  δαιμόνια  κ.λπ. 

Αὐτὸς  τοὺς  πῆρε  καὶ  τοὺς  πῆγε  σὲ  ἕνα  χαλασμένο  ἐξωκκλήσι.  Μόλις  μπῆκαν  στὸ 

ἐκκλησάκι,  πῆρε  ἕνα  ἐπιτραχήλι  καὶ  τὸ  φόρεσε.  Παραξενεύτηκε  ἡ  γυναίκα!  Λαϊκὸς 

καὶ νὰ φορέση ἐπιτραχήλι! «Εἶσαι παπᾶς;», τοῦ λέει. «Τί θὰ πῆ παπάδες!», λέει αὐτὸς 

καὶ ἄρχισε νὰ κατηγορῆ τοὺς ἱερεῖς. Ἔτσι κατάλαβαν οἱ καημένοι τὴν πλάνη του καὶ 

σηκώθηκαν καὶ ἔφυγαν. 
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Πλάνη καὶ τρέλλα 

 

 – Γέροντα, ὁ πλανεμένος εἶναι καὶ τρελλός; 

 – Ὄχι πάντα. Ἄλλο πλάνη, ἄλλο τρέλλα. Μερικοὶ μόνον πλανῶνται, καὶ ἄλλοι 

πλανῶνται, ἀλλὰ παθαίνει καὶ τὸ μυαλό τους. Εἶχα γνωρίσει ἕναν μοναχὸ στὸ Ἅγιον 

Ὄρος ποὺ δὲν ἄκουγε κανέναν. Εἶχε φύγει ἀπὸ τὸ μοναστήρι του καὶ γύριζε μέσα στὸ 

Ὄρος.  Τέσσερις‐πέντε  φορὲς  εἶχε  πάει  δῆθεν  νὰ  ἀσκητέψη  καὶ  τὸν  συμβούλεψα  νὰ 

γυρίση στὴν μετάνοιά8 του. Τελικὰ ἀγόρασε ἕνα Καλύβι9 καὶ ἔμενε μόνος του. Μετὰ 

ἀπὸ  ἑπτὰ  μῆνες  ἦρθε  καὶ  μὲ  βρῆκε.  «Νὰ  γυρίσης,  τοῦ  λέω,  στὸ  μοναστήρι  σου». 

«Τώρα,  μοῦ  λέει,  πῆρα  ἀπολυτήριο  ἀπὸ  τὸ  μοναστήρι·  δὲν  μὲ  δέχονται  ἐκεῖ». 

«Πρόσεξε,  πρόσεξε  πολύ,  τοῦ  λέω.  Τοὐλάχιστον  κοίτα  νὰ  συνδεθῆς  μὲ  κανέναν 

Γέροντα, γιὰ νὰ κάνης ὑπακοὴ καὶ νὰ μὴ ζῆς στὸ θέλημά σου». «Ὑπακοὴ στὸ θέλημα 

τοῦ Θεοῦ θὰ κάνω», μοῦ λέει. «Σήκω, τοῦ λέω, νὰ πᾶς σὲ μοναστήρι». «Ἐγώ, ἐρημίτης 

τώρα, νὰ γυρίσω πίσω; Νὰ πᾶς ἐσύ», μοῦ λέει. «Ἐγὼ νὰ πάω μόνος μου; Ἂν θέλης νὰ 

πάω μαζί σου, νὰ τὸ κάνω μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά», τοῦ λέω. «Ἄκου ἐδῶ, μοῦ λέει, ἂν 

βαρέθηκες  ἐσὺ  τὴν  ἡσυχία  καὶ  θὲς  νὰ  πᾶς  σὲ  μοναστήρι,  νὰ  πᾶς».  Ὅταν  εἶδα  νὰ 

φέρεται  ἔτσι,  μὲ  ἀναίδεια,  τὸν  ἄφησα  κι  ἐγώ.  Μετὰ  ἀπὸ  λίγο  καιρὸ  ἔμαθα  ὅτι 

δαιμονίσθηκε,  ἀλλὰ  καὶ  τρελλάθηκε.  Τοῦ  εἶχε  παρουσιασθῆ  ὁ  διάβολος  σὰν  τὴν 

Παναγία καὶ τοῦ εἶπε: «Τέκνον μου, ἅμα πέσης νὰ μὲ προσκυνήσης, θὰ σοῦ δώσω τὰ 

ἑπτὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος...». Ὁπότε σκέφθηκε: «θὰ πάρω τώρα τὰ ἑπτὰ 

χαρίσματα  καὶ  θὰ  τοὺς  βάλω  ὅλους  κάτω»  καὶ  πέφτει,  τὸν  προσκυνάει.  Μόλις 

προσκύνησε, τὸν τράνταξε ὁ διάβολος καὶ δαιμονίσθηκε. Μὲ τὸ τράνταγμα ὅμως ποὺ 

τοῦ  ἔκανε,  σάλεψαν  καὶ  τὰ  λογικά  του.  Πῆγε  μετὰ  στὴν  Ἱερὰ  Κοινότητα10,  νὰ  γίνη 

Πρωτεπιστάτης!  Κλείδωσε  μέσα  τοὺς  πατέρες  ποὺ  ἦταν  ἐκεῖ,  πῆρε  τὴν  ράβδο  τοῦ 

Πρωτεπιστάτη καὶ κατέβαινε καμαρωτὸς τὰ σκαλιά. Βλέπουν οἱ ἄλλοι ἀπ᾿ ἔξω ἄλλον 

Πρωτεπιστάτη νὰ κατεβαίνη!... Μὲ τρόπο τὸν ἀκολούθησαν μὲ ἕνα τζὶπ καὶ πιὸ κάτω 

τὸν  πῆραν  μαζί  τους  καὶ  τὸν  κατέβασαν  στὸ  ψυχιατρεῖο.  Τώρα  ἔχει  ὑποχωρήσει  τὸ 

δαιμόνιο, ἀλλὰ ἡ τρέλλα μένει. 

 – Καὶ ὁ πλανεμένος, Γέροντα, δὲν εἶναι κατὰ κάποιον τρόπο δαιμονισμένος; 

 – Ἔμ, τί εἶναι; Μπορεῖ μάλιστα ὁ πλανεμένος νὰ ἔχη καὶ περισσότερα δαιμόνια 

ἀπὸ ἕναν δαιμονισμένο. Ἄλλο  ὅμως πλανεμένος, ἄλλο δαιμονισμένος. 

 

Προσοχὴ στοὺς πλανεμένους 

 

Εἶναι δυὸ‐τρεῖς πνευματικοὶ ποὺ ἔχουν λίγη εὐλάβεια καὶ λίγη βλάβη μαζὶ καὶ 

μπερδεύουν  τὸν  κόσμο.  Καὶ  ὅλους  τοὺς  βγάζουν  δαιμονισμένους.  Δὲν  ἀκοῦνε 

κανέναν. «Εἶμαι παπᾶς, λένε, ἔχω ἐξουσία»! Ἂν σᾶς λένε γιὰ τέτοιες περιπτώσεις, νὰ 

προβληματίζετε  τοὺς ἀνθρώπους,  γιατὶ  κάνουν κακὸ στὴν Ἐκκλησία. Νὰ τοὺς λέτε: 

                                                 
8 Στὸ μοναστήρι στὸ ὁποῖο ἐκάρη μοναχός.  
9 Οἴκημα τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει δύο‐τρία κελλιὰ καὶ μικρὸ ναὸ καὶ ἀνήκει σὲ μία ἀπὸ 

τὶς εἴκοσι Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
10 Τὸ κτίριο στὶς Καρυές, τὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἄθω, ὅπου ἑδρεύει ἡ «Ἱερὰ Κοινότητα», 

τὸ διοικητικὸ ὄργανο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὴν ὁποία συγκροτοῦν εἴκοσι μέλη, ἀντιπρόσωποι τῶν 

εἴκοσι Μονῶν, ἐκλεγόμενα κάθε χρόνο. 
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«Νὰ βρῆτε ἕναν σωστὸ πνευματικὸ νὰ πᾶτε, γιὰ νὰ βοηθηθῆτε». Φθάνουν στὸ σημεῖο 

νὰ  χρησιμοποιοῦν  τὸ  ὄνομά  μου,  ἀκόμη  καὶ  φωτογραφία  μου,  γιὰ  νὰ  δίνουν  τὴν 

ἐντύπωση στὸν κόσμο ὅτι ἔχουν ἐπικοινωνία μαζί μου. 

Αὐτοὶ βέβαια ἔχουν  ἐλαφρυντικά,  γιατὶ  εἶναι  ἐλαφρούτσικοι. Ὑπάρχουν ὅμως 

κάποια  κακοήθη  στοιχεῖα  ποὺ  παρουσιάζουν  τὸ  ξίδι  γιὰ  κρασί.  Ἕνας  ἔκανε  τὸν 

λογιστὴ  πρῶτα,  κάπου  δούλευε,  ἀλλὰ  τώρα  γυρίζει  ὅλη  τὴν  βόρεια  Ἑλλάδα  καὶ 

παρουσιάζεται ὅτι εἶναι ὑποτακτικός μου. Λέει ὅτι τοῦ ἔδωσα τὸ διορατικὸ καὶ ἄλλα 

τέσσερα‐πέντε χαρίσματα, καὶ ἔτσι πλανᾶ τὸν κόσμο καὶ μαζεύει χρήματα. 

 – Κληρικὸς εἶναι; 

 – Ὄχι, λαϊκός. Μὲ εἶδε μιὰ φορὰ στὴν Δάφνη καὶ κρύφθηκε, γιὰ νὰ μὴν τὸν δῶ, 

ἐπειδὴ  εἶναι...  γνήσιο  τέκνο  μου!  Εὐτυχῶς  πίνει,  μυρίζει  οὖζο,  τὸν  βλέπουν  μερικοὶ 

ζαλισμένο, καὶ λίγο προβληματίζονται. 

Πόσοι τέτοιοι ἀπατεῶνες ὑπάρχουν ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὸν πόνο τοῦ κόσμου 

καὶ κάνουν ἐμπόριο! Εἶπε κάποιος σὲ μιὰ χήρα γυναίκα: «Τὸ ἕνα χέρι τοῦ ἀνδρός σου 

δὲν ἔχει λειώσει, γιατὶ ἡ ψυχή του ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ προσευχή». «Τί νὰ κάνω τώρα; λέει 

ἡ φουκαριάρα. Ἂς τοῦ δώσω χρήματα, γιὰ νὰ προσευχηθῆ γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνδρός 

μου». Ἀφοῦ τῆς πῆρε ἀρκετὰ χρήματα, μετὰ ἀπὸ λίγο τῆς λέει: «Ἄντε, ἀποφύγαμε τὸν 

πρῶτο κίνδυνο,  τώρα εἶναι λίγο καλύτερα...». Δῶσ᾿  του‐δῶσ᾿  του χρήματα,  τῆς πῆρε 

τὴν μισὴ περιουσία, γιὰ νὰ βρῆ ἀνάπαυση ὁ ἄνδρας της! 

Εἶναι  καὶ  μερικοὶ  πλανεμένοι  ποὺ  σταυρώνουν  ἀρρώστους,  μουρμουρίζοντας 

κάτι,  καὶ  δῆθεν  τοὺς  κάνουν  καλά.  Ξεγελιοῦνται  οἱ  ἄνθρωποι  καὶ  δὲν  πᾶνε  νὰ 

ἐξομολογηθοῦν, νὰ πάρουν τὸν παπᾶ νὰ κάνουν ἕνα εὐχέλαιο ἢ νὰ τοὺς διαβάση μιὰ 

εὐχή, ἀλλὰ πᾶνε σ᾿ αὐτούς. Δίνουν ἐν τῷ μεταξὺ καὶ ἕνα σωρὸ χρήματα. Μοῦ εἶπαν 

ὅτι  σὲ  ἕνα  χωριὸ  ἦταν  δυὸ  πλανεμένοι  ποὺ  εἶχαν  καλὴ  συνεργασία!...  Ἔφερνε  ὁ 

διάβολος σὲ κάποιον συγχωριανό τους λ.χ.  ἕναν δυνατὸ πονοκέφαλο ἢ προκαλοῦσε 

ἕνα  πιάσιμο  στὴν  μέση  καὶ  μετὰ  πήγαινε  στὸν  ἕναν  πλανεμένο  καὶ  τοῦ  ἔλεγε:  «Ὁ 

τάδε  ἔχει  δυνατὸ  πονοκέφαλο  γιὰ  τὸν  τάδε  λόγο».  Σὲ  κάποια  εὐκαιρία  ἔλεγε  στὸν 

συγχωριανό  του  ὁ  πλανεμένος:  «ἐγὼ  ξέρω  γιατί  σοῦ  πονάει  τὸ  κεφάλι»  καὶ  τοῦ 

φανέρωνε  ἀμέσως  τὴν  αἰτία.  «Ἀλήθεια,  τί  ἀποκάλυψη!  ἔλεγε  ἐκεῖνος.  Καὶ  τώρα,  τί 

πρέπει νὰ κάνω, γιὰ νὰ μοῦ περάση;». «Νὰ πᾶς στὸν τάδε», τοῦ ἔλεγε καὶ τὸν ἔστελνε 

στὸν  ἄλλον  πλανεμένο.  Εἴδατε  τί  σοφίσθηκε  ὁ  διάβολος,  γιὰ  νὰ  κρατάη  τοὺς 

ἀνθρώπους στὴν πλάνη; Ἔβαλε δυὸ πλανεμένους νὰ συνεργασθοῦν, ὁ ἕνας νὰ κάνη 

τὴν διάγνωση καὶ ὁ ἄλλος δῆθεν νὰ θεραπεύη, γιὰ νὰ κρατάη τὸν κόσμο μακριὰ ἀπὸ 

τὴν Ἐκκλησία. 

 

Τὰ φθηνὰ χαρίσματα τῶν πλανεμένων 

 

 – Γέροντα, γιατί οἱ ἄνθρωποι καταφεύγουν γιὰ κάποιο πρόβλημά τους συχνὰ 

σὲ πλανεμένους; 

 – Γιατὶ ὁ διάβολος ἔχει φθηνὰ τὰ χαρίσματα καὶ τὰ παίρνουν εὔκολα. Αὐτὰ ποὺ 

τοὺς λένε νὰ κάνουν, δὲν εἶναι δύσκολα καὶ τοὺς ἀναπαύουν στὰ πάθη τους. Ἀντὶ νὰ 

μετανοήσουν  γιὰ  τὶς  ἁμαρτίες  ποὺ  κάνουν  ὡς  ἄνθρωποι  καὶ  νὰ  πᾶνε  σὲ  ἕναν 

πνευματικὸ νὰ ἐξομολογηθοῦν, βρίσκουν κάτι πλανεμένους, δηλαδὴ τὸν διάβολο, καὶ 
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ζητοῦν ἀπὸ ἐκεῖνον νὰ τοὺς λύση τὸ πρόβλημά τους. Ὕστερα βασανίζονται καὶ δὲν 

καταλαβαίνουν ὅτι τοὺς ἔχει δέσει ὁ διάβολος καὶ τοὺς κάνει κουμάντο. 

 – Καὶ πῶς τοὺς πιστεύουν, Γέροντα; 

 – Εἶναι ζαλισμένοι οἱ ἄνθρωποι. Πόσοι λένε ὅτι ὁδηγοῦν τοὺς ἀνθρώπους στὸν 

σωστὸ δρόμο, ἐνῶ κουβαλοῦν στὸν ὦμο τους ἕνα τσουβάλι καὶ ἔχουν κρυμμένο μέσα 

τὸν διάβολο! Ὁ Καλὸς Θεὸς ὅμως δὲν τὸν ἀφήνει νὰ κρυφθῆ τελείως. Καμμιὰ φορὰ 

βγάζει  ὁ  διάβολος  κάποιο  κέρατο  ἢ  τὴν  οὐρά  του,  τὰ  βλέπουν  οἱ  ἄνθρωποι  καὶ 

φωνάζουν  τρομαγμένοι:  «Τί  εἶναι  αὐτό;  Κέρατο;  Οὐρά;».  «Ὄχι,  τί  λέτε;  Μελιτζάνα 

εἶναι!», τοὺς λένε ἐκεῖνοι, γιὰ νὰ τοὺς ἐξαπατήσουν καὶ νὰ παρουσιάσουν διαβολικὰ 

πράγματα γιὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα. 

Κι  ἐδῶ μιὰ μέρα  ἦρθε  κάποιος  μὲ  μιὰ  συντροφιὰ ποὺ  ἦταν πλανεμένος.  Εἶχε 

μαζί  του  καμμιὰ  δεκαριὰ  ἄτομα  καὶ  ἔκανε  τὸν  Γέροντα.  Τοὺς  ρωτάω:  «Ἀνήκετε  σὲ 

καμμιὰ  ὀργάνωση;».  Δὲν  ἀπαντοῦσαν.  «Σὲ  κανέναν  σύλλογο;».  Δὲν  ἀπαντοῦσαν. 

«Ἔχετε κανέναν πνευματικό;».  Τίποτε. Ἄρχισαν,  ἔβαζαν μετάνοιες.  Τοὺς  ἔφερε  ἐδῶ, 

γιὰ  νὰ  τοὺς πλανάη. Νὰ λέη μετά: «πήγαμε καὶ  στὸν πατέρα Παΐσιο  καὶ  συμφωνεῖ 

μαζί  μας»!  Κατάλαβες;  Δὲν  ἔπρεπε  νὰ  τὸν  δῶ,  γιατὶ  τὸ  ἐκμεταλλεύεται  μετά. 

Φαινόταν  ὕποπτος  ἐκεῖνος.  Οἱ  ὀπαδοί  του  φαίνονταν  παρασυρμένοι.  Οἱ  καημένοι 

ἔπεσαν κάτω, γονατιστοί. 

 – Τοὺς εἴπατε τίποτε, Γέροντα; 

 – Τοὺς εἶπα, ἀλλὰ ὁ πονηρός, ὅταν φεύγουν ἀπὸ ᾿δῶ, τοὺς λέει ἄλλα· ἀπὸ ᾿δῶ‐

ἀπὸ ᾿κεῖ τοὺς πάει, καὶ τοὺς φέρνει πάλι στὸν δρόμο του. 

 – Πῶς θὰ προφυλαχθῆ, Γέροντα, κανεὶς ἀπὸ τοὺς πλανεμένους; 

 –  Μένοντας  μέσα  στὴν  μάνδρα  τῆς  Ἐκκλησίας  μας.  Βέβαια,  ἂν  κάποιος 

ἀκολουθήση ἀπὸ ἄγνοια ἕναν πλανεμένο, δὲν θὰ τὸν ἀφήση ὁ Θεός. Θὰ τὸν βοηθήση 

νὰ καταλάβη τὸ λάθος του καὶ νὰ ἐπιστρέψη στὴν ἀλήθεια. 

 

Διόρθωση πλανεμένου 

 

 – Γέροντα, τί βοηθάει νὰ συνέλθη ἕνας ποὺ ἔχει πλανεμένες ἰδέες; 

 – Νὰ συναισθανθῆ τὰ χάλια του, νὰ μὴν πιστεύη καθόλου στὸν λογισμό του, 

νὰ ἐξομολογῆται στὸν πνευματικὸ ὅλους τοὺς λογισμούς του καὶ νὰ κάνη ὑπακοὴ σὲ 

ὅ,τι τοῦ λέει ὁ πνευματικός. Νὰ ζητᾶ συνέχεια τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἔρθη πάλι ἡ 

θεία Χάρις. Δηλαδὴ χρειάζεται νὰ ταπεινωθῆ, γιὰ νὰ συνέλθη καὶ νὰ σωθῆ. 

Καὶ  βλέπεις,  τὰ  κρίματα,  οἱ  βουλές,  τοῦ  Θεοῦ  εἶναι  ἄβυσσος.  Πὰ  πὰ  πά...,  ἡ 

ἀγάπη  Του  δὲν  ἔχει  ὅρια!  Κάποιος  ἐρχόταν  συχνὰ  ἐκεῖ  στὸ  Καλύβι  καὶ  εἶχε  ὅλο 

πλανεμένες  ἰδέες.  Τόσα  τοῦ  ἔλεγα,  τίποτε  δὲν  ἄκουγε.  Ὅλα  τὰ  ἔπαιρνε  ἀνάποδα. 

Ὅταν ἔβγαινε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἔκανε κηρύγματα καὶ ἔκανε πολὺ κακό. Ἔλεγε ὅτι 

ἔπαιρνε ἐντολὲς ἀπὸ μένα καὶ μπέρδευε τοὺς ἀνθρώπους. Ἀκόμη καὶ κάτι βιβλία ποὺ 

τοῦ  εἶχα  δώσει  κάποτε  εὐλογία,  τὰ  παρουσίαζε  καὶ  αὐτά,  γιὰ  νὰ  πιστεύουν  οἱ 

ἄνθρωποι ὅτι μὲ συμβουλευόταν. Μιὰ φορά,  ἐνῶ ἔλεγε διάφορα, γιὰ μιὰ στιγμὴ τὸν 

ἐγκατέλειψε τελείως ἡ θεία Χάρις καὶ ἄρχισε νὰ βρίζη πολὺ ἄσχημα τὸν Χριστὸ καὶ 

τὴν Παναγία, ὁπότε ὁ κόσμος προβληματίσθηκε καὶ σκόρπισε. Ὕστερα τὸν πῆραν μὲ 

τὴν κλούβα καὶ τὸν ἔκλεισαν στὸ ψυχιατρεῖο. Βλέπετε μέχρι ποῦ φθάνει ἡ ἀγάπη τοῦ 
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Θεοῦ! Νὰ ἀφήνη νὰ βλασφημῆται τὸ ὄνομά Του, ἀρκεῖ νὰ βοηθηθοῦν, νὰ γλυτώσουν 

τὰ πλάσματά Του! 

 – Γέροντα, ἂν ἕνας πλανεμένος καταλάβη τὴν πλάνη του καὶ μετανοιώση, θὰ 

μετανοιώσουν καὶ οἱ ὀπαδοί του; 

–  Ἂν  ἔχη  πραγματικὴ  μετάνοια,  πρέπει  νὰ  ταπεινωθῆ  καὶ  νὰ  τοὺς  πῆ  ὅτι 

ἔσφαλε  καὶ  νὰ  προσπαθήση  νὰ  τοὺς  ἐπαναφέρη  στὸν  σωστὸ  δρόμο.  Ἂν  ὅμως 

ἀποκαλυφθοῦν  οἱ  πλάνες  κάποιου  πλανεμένου  καὶ  ὁ  ἴδιος  παραμένη  στὴν  πλάνη, 

τότε χρειάζεται νὰ διαφωτισθοῦν μὲ τρόπο οἱ ὀπαδοί του. Ἐπειδὴ μερικοὶ πλανεμένοι 

φθάνουν νὰ  δροῦν μέσα στὴν Ἐκκλησία,  ὑπάρχει φόβος,  ἂν οἱ  ὀπαδοί  τους μάθουν 

ξαφνικὰ  ὅτι  ὅσα  τοὺς  ἔλεγαν  ἦταν πλάνες,  νὰ  σκανδαλισθοῦν  καὶ  νὰ  ξερριζωθοῦν 

καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Γ’  «Πνευματικὸς Ἀγώνας»   ‐ 546 ‐ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ‐ «Πλανῶντες καὶ πλανώμενοι»1 

 

Γιὰ τὴν πλάνη τῶν Πεντηκοστιανῶν 

 

έροντα, αὐτὰ ποὺ λένε ὅσοι προσχωροῦν στοὺς   Πεντηκοστιανούς, ὅτι δηλαδὴ 

βλέπουν  ὁράματα,  μιλοῦν  γλῶσσες  κ.λπ.,  εἶναι  ἀπὸ  φαντασία  ἢ  ἀπὸ  δαιμονικὴ 

ἐνέργεια; 

 – Ἀπὸ δαιμονικὴ ἐνέργεια εἶναι. Γιατί, ὅταν πηγαίνουν στοὺς Πεντηκοστιανοὺς 

καὶ  ξαναβαπτίζωνται,  περιφρονοῦν,  ἀρνοῦνται  τὸ  Ἅγιο  Βάπτισμα  –  «ὁμολογῶ  ἓν 

Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν», λέει τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως –, ὁπότε ξεβαπτίζονται, 

δέχονται δαιμονικὲς ἐπιδράσεις καὶ μιλοῦν βρρρ..., δῆθεν γλῶσσες. «Μιλάει, λένε, τὸ 

Ἅγιο Πνεῦμα τῆς Πεντηκοστῆς». Δὲν εἶναι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα· εἶναι ἕνα σωρὸ ἀκάθαρτα 

πνεύματα.  Τί  γλωσσολαλιές;  Ἀσυναρτησίες  εἶναι  αὐτὰ  ποὺ  λένε·  οὔτε  οἱ  ἴδιοι  τὰ 

καταλαβαίνουν.  Τὰ  μαγνητοφωνοῦν  κιόλας  καὶ  ὕστερα  κάνουν  στατιστικὲς  καὶ 

βγάζουν  συμπεράσματα:  «Ἔχει  τόσα  «ἀλληλούια»  στὴν  τάδε  γλῶσσα,  τόσα  στὴν 

τάδε...». Μὰ μέσα στὰ τόσα «βρρρ...» κάτι θὰ βρῆς ποὺ νὰ μοιάζη καὶ μὲ «ἀλληλούια» 

σὲ κάποια ἀπὸ τὶς γλῶσσες τοῦ κόσμου! Καὶ βλέπεις, ἐνῶ εἶναι κάτι δαιμονικό, αὐτὸν 

τὸν δαιμονισμὸ  τὸν θεωροῦν  ἐνέργεια  τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ λένε πὼς ζοῦν ὅ,τι 

ἔζησαν  καὶ  οἱ  Ἀπόστολοι  τὴν  ἡμέρα  τῆς Πεντηκοστῆς.  Εἶναι  βλασφημίες  αὐτὰ  ποὺ 

πιστεύουν, γι᾿ αὐτὸ δαιμονίζονται. 

 – Γέροντα, γιατί ξαναβαπτίζονται; 

 – Γιατὶ λένε: «Ὅταν βαπτίσθηκα, ἤμουν μικρὸς καὶ δὲν ἤξερα· τώρα βαπτίζομαι 

ἐν γνώσει μου». Ξαναβαπτίζονται καὶ δικαιολογοῦν τὶς ἁμαρτίες τους. Ἂν ἡ Ἐκκλησία 

δὲν εἶχε τὸν νηπιοβαπτισμό, ὅσοι θὰ πέθαιναν, πρὶν βαπτισθοῦν, τί θὰ γίνονταν; Γι᾿ 

αὐτὸ γίνεται ὁ νουνὸς ἐγγυητής, λέει τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως καὶ ἔχει εὐθύνη γιὰ τὸ 

παιδάκι, ὥσπου νὰ μεγαλώση. Μήπως ἀδικεῖται ποὺ βαπτίζεται μικρό; Ὄχι,  ἴσα‐ἴσα 

βοηθιέται,  γιατὶ  κοινωνάει.  Καὶ  ὅταν  μεγαλώση,  ἂν  μολύνη  τὸ  Ἅγιο  Βάπτισμα  μὲ 

κάποια  ἁμαρτία,  ὑπάρχει  ἡ  μετάνοια  καὶ  ἡ  ἐξομολόγηση  ποὺ  θὰ  ξεπλύνουν  αὐτὴν 

τὴν ἁμαρτία, ὄχι νὰ πάη νὰ βαπτισθῆ ξανά! 

 

Γιὰ τὰ ἀναστενάρια 

 

 –  Γέροντα,  λένε ὅτι  οἱ ἀναστενάρηδες,  στὴν γιορτὴ  τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, 

πατοῦν σὲ ἀναμμένα κάρβουνα καὶ δὲν καίγονται. Τί εἶναι αὐτό; 

 –  Καὶ  δαιμονικὸ  εἶναι  καὶ  ἀπατεωνία.  Τὸ  ὅτι  χορεύουν  κρατώντας  κάποια 

εἰκόνα ἢ  τὸν  σταυρὸ  εἶναι  ἀναίδεια,  εἶναι  ἄρνηση πίστεως. Ἀπομακρύνεται  ἡ Χάρις 

τοῦ Θεοῦ,  γι᾿  αὐτὸ  τοὺς  βοηθάει  ὁ  διάβολος.  Εἶναι  δυνατὸν  νὰ μὴν  τοὺς  βοηθήση ὁ 

διάβολος μετά; Δικαιοῦνται τὴν βοήθειά του! 

Ἀλλὰ  εἶναι  καὶ  ἡ  δική  τους  πονηριὰ  ποὺ  βοηθάει.  Αὐτοὶ  πηγαίνουν 

προηγουμένως  καὶ  ἑτοιμάζουν  τὸν  τόπο.  Καῖνε  δηλαδὴ  ξύλα  ἀπὸ  πλατάνια  ποὺ 

ἀφήνουν  πολλὴ  στάχτη  καὶ  ξέρουν  ποῦ  πατοῦν,  ὅταν  χορεύουν.  Γιατί  δὲν  καῖνε 

                                                 
1 Β´ Τιμ. 3, 13. 
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πουρνάρια ἢ κουμαριὲς ποὺ κρατᾶνε κάρβουνο; Ἂς  τοὺς  ἑτοιμάση ἄλλος  τὴν φωτιὰ 

καὶ ἂς πᾶνε μετὰ ἐκεῖ νὰ χορέψουν! 

Μοῦ  εἶπε  κάποιος:  «Θαῦμα!  Οἱ  ἀναστενάρηδες  πατοῦν  στὴν  φωτιὰ  καὶ  δὲν 

καίγονται».  «Αὐτὸ  θαυμάζεις;  τοῦ  εἶπα.  Οἱ  δαίμονες  εἶναι  μέσα  στὴν  φωτιὰ  τῆς 

κολάσεως καὶ δὲν καίγονται χρόνια, αἰῶνες τώρα. Αὐτὸ νὰ θαυμάζης, καὶ ὄχι αὐτοὺς 

ποὺ πατοῦν λίγο πάνω στὰ κάρβουνα καὶ στὴν στάχτη, χωρὶς νὰ καίγωνται». 

 

Ἡ μετεμψύχωση2 

 

 –  Γέροντα,  πῶς  μερικοὶ  ἄνθρωποι,  ἀκόμη  καὶ  μορφωμένοι,  πιστεύουν  στὴν 

μετεμψύχωση; 

 –  Ἡ  μετεμψύχωση  βολεύει  τοὺς  ἀνθρώπους,  καὶ  εἰδικὰ  τοὺς  ἀθέους,  τοὺς 

ἀπίστους. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη πονηριὰ τοῦ διαβόλου. Τοὺς κρατᾶ ὁ διάβολος στὴν ζωὴ 

τῆς ἁμαρτίας, μὲ τὸν λογισμὸ ὅτι ἡ ψυχὴ ἔρχεται καὶ ξανάρχεται σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο. 

«Ἔ, καὶ αὐτὴν τὴν φορὰ ἂν δὲν πετύχης, τοὺς λέει ὁ διάβολος, θὰ ξαναρθῆς στὴν ζωὴ 

καὶ θὰ πετύχης τὴν ἑπόμενη φορά· καὶ ἂν πάλι δὲν πετύχης, θὰ ᾿ρθῆς, θὰ ξαναρθῆς, 

θὰ  ἐξελιχθῆς...»!  Ὁπότε  καὶ  αὐτοὶ  λένε:  «δὲν  πειράζει  κι  ἂν  κάνω  καὶ  αὐτὴν  τὴν 

ἁμαρτία»  καὶ  τὸ  ρίχνουν  ἔξω·  ζοῦν  ἀπρόσεκτα,  δὲν  μετανοοῦν.  Βλέπεις  πῶς  τοὺς 

τυφλώνει  ὁ  διάβολος  καὶ  τοὺς  γαντζώνει  στὴν  κόλαση!  Δὲν  ἔχω  δεῖ  μεγαλύτερη 

πονηριὰ καὶ τέχνη τοῦ διαβόλου, γιὰ νὰ μαζεύη τοὺς ἀνθρώπους στὴν κόλαση! Κι ἂν 

σὲ  γαντζώση  μιὰ  φορὰ  ὁ  διάβολος,  θὰ  σ᾿  ἀφήση  νὰ  γυρίσης  πίσω;  Αὐτὴ  εἶναι  ἡ 

χειρότερη θεωρία ἀπὸ ὅλες τὶς ἰνδουϊστικὲς θεωρίες. 

Κάποτε, ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα, πέρασε ἀπὸ τὸ Καλύβι ἕνας νεαρός. «Τέτοια ὥρα, 

παλληκάρι, θέλω νὰ διαβάσω καὶ ἑσπερινό», τοῦ λέω. «Μ᾿ αὐτὰ ἀσχολεῖσαι ἀκόμη;» 

μοῦ εἶπε καὶ ἔφυγε. Τὴν ἄλλη μέρα ξαναῆρθε καὶ μοῦ ἔλεγε γιὰ κάτι ὁράματα. «Εἶχες 

πάρει προηγουμένως καθόλου χασίς;»,  τὸν ρωτάω. «Παλιά, ναί. Τότε ὅμως ποὺ εἶδα 

τὰ ὁράματα, δὲν εἶχα πάρει», μοῦ λέει. «Μήπως διάβασες γιὰ μετεμψύχωση;». «Ναί», 

μοῦ  λέει.  Ἐκεῖ  τὴν  ἔπαθε.  Διάβασε  γιὰ  μετεμψύχωση,  μπῆκε  ὁ  ἐγωισμὸς  μέσα  καὶ 

ἔπλασε ὄνειρα ὅτι πρὶν ἀπὸ χιλιάδες χρόνια ἦταν μεγάλος ἄνθρωπος, πλούσιος! Εἶδε 

μετὰ σὲ ὅραμα ὅτι πῆγε ἐπάνω στὸν οὐρανό, ἀλλὰ δὲν τὸν εἶχαν γραμμένο ἐκεῖ καὶ 

τοῦ εἶπαν νὰ κατεβῆ. Ὁ διάβολος τοῦ δημιούργησε αὐτὴν τὴν κατάσταση. «Ὅλα αὐτά, 

τοῦ λέω, εἶναι παραμύθια κι ἐσὺ τὰ πιστεύεις;». 

Καὶ  δυστυχῶς ὑπάρχουν καὶ μορφωμένοι ἄνθρωποι ποὺ πιστεύουν σὲ  τέτοιες 

χαζομάρες.  Ἐκεῖ  κοντὰ  στὸ Καλύβι  ἕναν  γάιδαρο  τὸν  εἶχα  ὀνομάσει Νασέρ,  ἐπειδὴ 

ἦταν ζωηρός. Μιὰ μέρα ἦρθε ἕνας Ἕλληνας ποὺ ζοῦσε στὴν Ἑλβετία καὶ ἄκουσε ποὺ 

τὸν  φώναζα  Νασέρ.  Ὅταν  μετὰ  ἀπὸ  ἕνα  διάστημα  ξαναῆρθε,  ἔφερε  ἕνα  κουτὶ  μὲ 

ἁπλὰ γλυκὰ καὶ ἕνα μὲ ἐπίσημα. «Αὐτὰ εἶναι γιὰ σένα», μοῦ εἶπε καὶ μοῦ ἔδωσε τὰ 

ἁπλὰ γλυκά. «Αὐτὰ τὰ καλὰ γλυκά, μοῦ λέει,  εἶναι γιὰ  τὸν Νασέρ. Ἐγὼ κατάλαβα, 

λέει, ἀπὸ τὴν προηγούμενη φορὰ ὅτι ἦταν ὁ Νασέρ. Ὅταν τὸν συνάντησα, μὲ κοίταξε 

μὲ  ἕνα  θλιμμένο  βλέμμα  ποὺ  μοῦ  ράγισε  τὴν  καρδιά»!  Νόμιζε  ὅτι  ὁ  Νασὲρ 

μετεμψυχώθηκε  καὶ  ἔγινε  γάιδαρος!  Καὶ  τὸ  πίστευε!  «Βρέ,  εἶσαι  στὰ  καλά  σου;  τοῦ 

                                                 
2 Μετεμψύχωση (ἢ ἀλλιῶς μετενσάρκωση) εἶναι ἡ πλανεμένη θεωρία σύμφωνα μὲ τὴν 

ὁποία  ἡ  ψυχὴ  μετὰ  τὸν  σωματικὸ  θάνατο  εἰσέρχεται  σὲ  ἄλλο  σῶμα  ἀνθρώπου  ἢ  ζώου  καὶ 

διανύει ἕναν ἀτέλειωτο κύκλο γεννήσεων καὶ θανάτων. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Γ’  «Πνευματικὸς Ἀγώνας»   ‐ 548 ‐ 

λέω.  Ἐγὼ  τὸν  εἶπα  Νασέρ,  γιατὶ  ἦταν  ζωηρὸς  γάιδαρος».  Μὲ  κανέναν  τρόπο  δὲν 

καταλάβαινε. 

Καὶ αὐτὸ δὲν  εἶναι  τίποτε! Νὰ σᾶς πῶ ἕνα ἄλλο: Πρὶν ἀπὸ χρόνια εἶχαν πάει 

Γερμανοὶ στὴν Κρήτη, γιὰ νὰ κάνουν ἕνα μνημόσυνο γιὰ τοὺς Γερμανοὺς ποὺ εἶχαν 

σκοτωθῆ  ἐκεῖ  στὴν  Κατοχή.  Τὴν  ὥρα  ποὺ  ἔκαναν  τὸ  μνημόσυνο  περνοῦσε  ἕνας 

Κρητικὸς μὲ τὸν γάιδαρό του φορτωμένο μὲ τὶς πραμάτειες του. Ὁ γάιδαρος, ὅταν εἶδε 

τοὺς  ἀνθρώπους  ἐκεῖ  μαζεμένους,  ἄρχισε  νὰ  γκαρίζη.  Ἕνας  ἀπὸ  τοὺς  Γερμανοὺς 

νόμιζε  ὅτι  ὁ  γάιδαρος  ἦταν  ὁ  ἀδελφός  του  ποὺ  εἶχε  σκοτωθῆ  στὸν  πόλεμο  καὶ 

μετεμψυχώθηκε!  Τὸν  γνώρισε  καὶ  τὸν  χαιρέτισε  μὲ  τὸ  γκάρισμα!  Καὶ  ὁ  Γερμανὸς 

στάθηκε  προσοχή,  καὶ  τάκ,  τὸν  χαιρέτισε  στρατιωτικά...  Κλάματα!...  Πάει  ἀμέσως 

στὸν Κρητικὸ καὶ τοῦ λέει: «Πόσα θέλεις, γιὰ νὰ τὸν ἀγοράσω;». «Βρέ, φύγε ἀπὸ ᾿δῶ», 

τοῦ λέει  ὁ Κρητικός. Ὁ Γερμανὸς  τοῦ μετροῦσε  τὰ μάρκα: «τόσα,  τόσα». «Φύγε,  ἄσε 

με», ἔλεγε ἐκεῖνος. Τελικὰ τοῦ λέει κάποιος: «Βρὲ χαμένε, τὸν πληρώνει τὸν γάιδαρο 

γιὰ μερσεντές, δῶσ᾿ τον». Ξεφόρτωσε τὰ πράγματά του ὁ Κρητικός, τὸν ξεσαμάρωσε, 

τὸν ἐλευθέρωσε,  καὶ  τὸν πῆρε ὁ Γερμανὸς μὲ βουρκωμένα μάτια καὶ  τὸν πῆγε στὴν 

Γερμανία! 

 – Σοβαρά, Γέροντα; 

 – Γεγονός! Ἂν δὲν τὸ εἶχα ἀκούσει ἀπὸ σοβαρὸ ἄνθρωπο, δὲν θὰ τὸ πίστευα κι 

ἐγώ. 

 

Γιὰ τὴν ἄσκηση τῶν Ἰνδουϊστῶν3 

 

 –  Γέροντα,  οἱ  Ἰνδουϊστὲς  φθάνουν  σὲ  κάποια  αὐτοκυριαρχία,  γιατὶ  τοὺς 

βοηθάει ἡ μεγάλη ἄσκηση ποὺ κάνουν μὲ τὴν γιόγκα; 

 – Κάνουν καὶ κάνουν καὶ τί πετυχαίνουν μὲ ὅλα αὐτά; Ἡ ὀρθόδοξη ἐγκράτεια, 

καὶ γενικὰ ἡ πνευματικὴ ἄσκηση, ἀποβλέπει πάντα σὲ ἀνώτερο πνευματικὸ σκοπό, 

στὸν  ἁγιασμὸ  τῆς  ψυχῆς.  Ἡ  δική  τους  σατανικὴ  κοσμικὴ  ἄσκηση  γίνεται,  γιὰ  νὰ 

κάνουν εὐλύγιστο κορμί, νὰ γυρίζουν χέρια καὶ πόδια σὰν τὸν χάρτινο Καραγκιόζη, 

νὰ  τοὺς  καμαρώνουν μερικοὶ  ἀνόητοι  ἄνθρωποι  καὶ  νὰ  τοὺς  κοροϊδεύουν  οἱ  γελοῖοι 

δαίμονες. Ἀπὸ μικρὰ παιδάκια στραβώνουν τὰ πόδια, βάζουν τὸ ἕνα πόδι πάνω στὸν 

ἕναν  ὦμο  καὶ  τὸ  ἄλλο  στὸν  ἄλλον,  καὶ  ἔτσι  προσεύχονται.  Ἀσκοῦνται  χτυπώντας 

πολλὴ ὥρα  τὸ  χέρι  τους πάνω σὲ  ἕνα  τσουβάλι μὲ  χαλίκι,  μέχρι  νὰ κάνη κάλο,  καὶ 

μετὰ μποροῦν νὰ σπάσουν πέτρες, ξύλα κ.λπ. 

Ἀλλά, καὶ ὅσα λένε ὅτι αἰσθάνονται, ἔχουν κάποια ἐξήγηση. Τραβοῦν λ.χ. τὴν 

γλῶσσα μέχρι τὴν μύτη ἢ τὴν ρουφοῦν μέχρι τὸν λάρυγγα, παθαίνουν ἕναν ἐρεθισμό, 

νιώθουν  κάποια  γλυκύτητα,  ἕναν  γαργαλισμό,  καὶ  λένε:  «Αὐτὸ  εἶναι  τὸ  νέκταρ». 

Ὕστερα  πατοῦν  κοντὰ  στὰ  αὐτιὰ  κάτι  νεῦρα  καὶ  ἀκοῦνε  «βούου...»  μουσική.  Ἢ 

πατοῦν τὰ μάτια τους καὶ ἀρχίζουν νὰ βλέπουν ἀστράκια! Κάθονται μὲ ἀνοιχτὰ τὰ 

μάτια στὸν ἥλιο καί, ὅταν τὰ κλείνουν, βλέπουν φῶς! «Νά, τὸ πετύχαμε! λένε. Εἴδαμε 

τὸ ἄκτιστο φῶς!». Ὁπότε ὁ διάβολος λέει: «Ἄ, φῶτα θέλετε; Θὰ σᾶς δώσω ἐγὼ φῶτα». 

Τοὺς καλλιεργεῖ τὴν φαντασία, καὶ ὕστερα, χωρὶς νὰ πατοῦν τὰ μάτια ἢ χωρὶς νὰ τὰ 

                                                 
3 Ὅσα ἀναφέρονται ἐδῶ ἀπὸ τὸν Γέροντα ἰσχύουν γενικώτερα γιὰ τὶς ὀργανώσεις τῆς 

Νέας Ἐποχῆς, οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦν τὶς τεχνικὲς τῆς γιόγκα καὶ τοῦ διαλογισμοῦ. 
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κρατοῦν  ἀνοιχτὰ  στὸν  ἥλιο,  βλέπουν  φῶτα.    Ἐμᾶς  ὁ  διάβολος,  χωρὶς  νὰ  τὸν 

προκαλέσουμε,  προσπαθεῖ  πολλὲς  φορὲς  νὰ  μᾶς  πλανήση,  μᾶς  παρουσιάζει  φῶτα 

κ.λπ.,  ἀλλὰ  τοῦ  γυρίζουμε  τὴν  πλάτη,  πόσο  μᾶλλον  νὰ  τὸν  προκαλέσης!  Ἀφορμὴ 

θέλει! 

 – Δηλαδή, Γέροντα, τοὺς παρουσιάζει ὁ διάβολος διάφορες παραστάσεις; 

 – Ναί, τοὺς καλλιεργεῖ τὴν φαντασία σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ μετὰ τοὺς πλανάει. 

Πηγαίνουν καὶ μερικοὶ δικοί μας στοὺς Ἰνδούς, τοὺς μαθαίνουν οἱ Ἰνδοὶ νὰ λένε 

κάτι βρισιὲς στὴν γλῶσσα τους γιὰ τὸν Χριστό, γιὰ τὴν Παναγία, γιὰ τοὺς Ἁγίους – 

ἄλλοι ξέρουν ὅτι αὐτὰ εἶναι βλασφημίες, ἄλλοι δὲν ξέρουν – καὶ δαιμονίζονται. Μετὰ 

ἀρχίζουν νὰ λένε ἄρρητα  ρήματα. Φθάνουν σὲ μιὰ  ἔξαλλη κατάσταση καὶ  οἱ  ἄλλοι 

ποὺ  τοὺς  βλέπουν  νομίζουν  ὅτι  βρίσκονται  σὲ  πνευματικὴ  κατάσταση!  Εἶναι 

δαιμονικὴ κατάσταση αὐτή. 

 

Ἔχει κάνει μεγάλη ζημιὰ ὁ Ἰνδουϊσμὸς 

 

Οἱ Ἰνδοί, ἐνῶ εἶναι ἔξυπνος λαός, ἐνῶ ἔχουν μεταφυσικὲς ἀνησυχίες καὶ πολλὴ 

καρδιά,  ἀσχολοῦνται  μὲ  τὴν  δῆθεν  φιλοσοφία,  μὲ  πλάνες  καὶ  μὲ  μαγεῖες.  Τοὺς 

Εὐρωπαίους τοὺς ἁλωνίζουν μὲ τὶς θεωρίες τους. Καὶ βλέπεις,  οἱ ἀρχηγοί  τους εἶναι 

σὰν ταῦροι καὶ οἱ ἄλλοι ἐκεῖ στὶς Ἰνδίες πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πεῖνα! Ἔρχονται κι  ἐδῶ 

στὴν  Ἑλλάδα  καὶ  ξεγελοῦν  τὸν  κόσμο  μὲ  τὴν  νιρβάνα,  τὴν  τεμπελιά,  τὶς 

μετεμψυχώσεις... Χρησιμοποιοῦν ἐν τῷ μεταξὺ στὰ βιβλία τους καὶ κομμάτια ἀπὸ τὴν 

Ἁγία Γραφή, ἀπὸ τὴν Φιλοκαλία, ἀπὸ τοὺς Πατέρες, καὶ ἔτσι προσελκύουν τὸν κόσμο. 

Παλιά, ποῦ νὰ πιστέψουν οἱ Ὀρθόδοξοι τὶς ἰνδουϊστικὲς θεωρίες! Τώρα, πῶς νὰ τὸ πῆ 

κανείς,  καὶ μερικοὶ  σωστοὶ ἄνθρωποι  ὑποστηρίζουν  τέτοιες ἀνοησίες  καὶ  δίνουν  τοῦ 

κόσμου τὰ χρήματα. Ἔχει κάνει μεγάλη ζημιὰ ὁ Ἰνδουϊσμός. 

 – Ὑπάρχουν, Γέροντα, Ἰνδοὶ ποὺ εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί; 

 – Πολὺ λίγοι.  Εἶχαν μείνει μερικοὶ ἀπὸ  τὴν Ἐκκλησία ποὺ  εἶχε  ἱδρύσει  ἐκεῖ  ὁ 

Ἀπόστολος  Θωμᾶς,  ἀλλὰ  ἐγκαταλείφθηκαν.  Ἄλλοι  ἔγιναν  Καθολικοί,  ἄλλοι 

Προτεστάντες. Σήμερα ἐκεῖ οἱ Ὀρθόδοξοι εἶναι μετρημένοι. 

Αὐτὰ ποὺ παρουσιάζουν ὡς θαύματα οἱ ἄλλες θρησκεῖες ἢ οἱ παραθρησκεῖες 

δὲν ἔχουν καμμιὰ σχέση μὲ τὰ θαύματα τῆς δικῆς μας θρησκείας. Ὁ Χριστὸς ζητάει 

ἀπὸ  μᾶς  τὸ  φιλότιμο.  Δὲν  θέλει  νὰ  Τὸν  ἀγαπᾶμε,  ἐπειδὴ  εἶναι  παντοδύναμος.  Ἂν 

ἤθελε, μποροῦσε νὰ κάνη κάποιο θαῦμα καὶ νὰ πιστέψη ἀμέσως ὅλος ὁ κόσμος. Μὲ 

αὐτὸν  ὅμως  τὸν  τρόπο  θὰ  δέσμευε  τὴν  ἐλευθερία  τοῦ  ἀνθρώπου.  Γι᾿  αὐτὸ  λέει: 

«Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες»4. 

Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει τὸ θαῦμα καὶ τὴν θεία Χάρη. Ὁ Ἰνδουϊσμὸς ἔχει τὴν μαγεία 

καὶ  τὴν φιλοσοφία. Ἀντικαθιστᾶ τὸ θαῦμα μὲ τὴν μαγεία καὶ  τὴν θεία Χάρη μὲ τὴν 

φιλοσοφία. Ὁ διάβολος δίνει στοὺς γκουρού, στοὺς μάγους κ.λπ. δυνάμεις, ἐπειδὴ τοῦ 

δίνουν δικαιώματα. Ἔτσι μποροῦν νὰ κάνουν κάτι δῆθεν θαύματα, καὶ ὁ ἄλλος ποὺ 

τοὺς βλέπει τοὺς θαυμάζει. 

Ἀπὸ  τὴν  στιγμὴ  ποὺ  βλέπει  κάποιος  ὅτι  αὐτὸς  ποὺ  κάνει  αὐτὰ  τὰ 

ψευτοθαύματα δὲν συγγενεύει καθόλου μὲ τὸν Χριστό, πρέπει νὰ καταλάβη ὅτι ὅσα 

                                                 
4 Ἰω. 20, 29. 
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κάνει εἶναι ἀπάτη τοῦ διαβόλου, ποὺ δὲν ξέρει νὰ λέη ποτὲ ἀλήθεια ἀλλὰ ὅλο ψέματα 

καὶ  νὰ  ξεγελάη  τὰ  πλάσματα  τοῦ  Θεοῦ.  Ὅσοι  ἔχουν  καλὴ  διάθεση,  ὅταν 

προηγουμένως ἔχουν γνωρίσει λίγο τὴν Ὀρθοδοξία, προβληματίζονται, γιατὶ βλέπουν 

ὅτι  ἡ  ζωὴ  τῶν  μάγων  δὲν  εἶναι  καθαρή,  εἶναι  μπερδεμένη,  ἐνῶ  στὴν  Ὀρθοδοξία 

βρίσκουν  ζωὴ  καθαρὴ  καὶ  ἀνωτερότητα.  Βρίσκουν  ἀνθρώπους  ποὺ  ἔχουν  ἁγιότητα 

καὶ κάνουν ἀληθινὰ θαύματα. 

Στὴν Ὀρθοδοξία  ἡ  καλωσύνη  εἶναι  τὸ  ξεχείλισμα  τῆς  ἀγάπης  τοῦ  ἀνθρώπου 

πρὸς  τὸν  Θεὸ  καὶ  πρὸς  τὸν  πλησίον.  Ὅλες  οἱ  ἄλλες  καλωσύνες  ποὺ  γίνονται  ἀπὸ 

ἀλλοδόξους, πλανεμένους κ.λπ.  δὲν ἔχουν τὰ πνευματικὰ ἐν Χριστῷ στοιχεῖα, ἀλλὰ 

μπορεῖ νὰ ἔχουν κάποια καλὰ ἀνθρώπινα στοιχεῖα. Ὅποιος ζῆ σωστὰ τὴν ὀρθόδοξη 

ζωὴ ἔχει ταπείνωση, ἀγάπη καὶ δίνεται ὁλόκληρος γιὰ τὸν πλησίον, θυσιάζεται. Καὶ 

τὴν ἄσκηση, τὴν νηστεία, τὴν ἀγρυπνία ποὺ κάνει, πάλι τὰ κάνει ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν 

Θεό, ὄχι γιὰ νὰ νιώση κάποια εὐχαρίστηση. 

Ὁ Χριστὸς ἦρθε στὸν κόσμο, γιὰ νὰ σταυρωθῆ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸ πλάσμα Του. 

Πρῶτα σταυρώθηκε καὶ μετὰ ἀναστήθηκε. Εἶναι φθηνὸ νὰ ζητάη κανεὶς πνευματικὲς 

χαρὲς – ἄλλο ἂν ὁ Χριστὸς τοῦ δώση νὰ γευθῆ τὴν οὐράνια γλυκύτητα. Ἐνῶ αὐτοὶ ποὺ 

ἀσχολοῦνται λ.χ. μὲ τὶς ἰνδουϊστικὲς φιλοσοφίες, μὲ τὴν γιόγκα κ.λπ., μὲ ὅσα κάνουν, 

ἀποβλέπουν στὸ νὰ φθάσουν σὲ μιὰ δῆθεν πνευματικὴ κατάσταση,  σὲ  ἔκσταση,  νὰ 

νιώσουν μιὰ ἡδονὴ ἢ νὰ γίνουν ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους, χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρωνται 

γιὰ τοὺς ἄλλους. 

Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἕνας ἰνδουϊστὴς βρίσκεται σὲ μιὰ ἀκροθαλασσιὰ καὶ κάνει 

αὐτοσυγκέντρωση.  Ἂν  ἐκείνη  τὴν ὥρα  κινδυνεύη  κάποιος  στὴν  θάλασσα  καὶ  ζητάη 

βοήθεια, αὐτὸς θὰ μείνη τελείως ἀδιάφορος, δὲν θὰ κουνηθῆ ἀπὸ τὴν θέση του, γιὰ νὰ 

μὴ στερηθῆ τὴν ἡδονὴ ποὺ νιώθει. Ἐνῶ, ἂν βρισκόταν ἐκεῖ ἕνας ὀρθόδοξος μοναχὸς 

καὶ ἔλεγε τὴν εὐχή, θὰ ἄφηνε τὸ κομποσχοίνι καὶ θὰ ἔπεφτε στὴν θάλασσα, γιὰ νὰ 

τὸν σώση. 

 

Ἡ παραπλάνηση τῶν ἀνθρώπων 

 

 –  Γέροντα,  ὅταν  ἔρθουν  ὁ  Προφήτης  Ἠλίας  καὶ  ὁ  Ἐνώχ,  γιὰ  νὰ  κηρύξουν 

μετάνοια, ὁ κόσμος θὰ καταλάβη, γιὰ νὰ συνέλθη; 

 – Αὐτοὶ ποὺ θὰ ἔχουν καλὴ διάθεση, θὰ καταλάβουν. Αὐτοὶ ποὺ δὲν θὰ ἔχουν 

καλὴ διάθεση, δὲν θὰ καταλάβουν καὶ θὰ πλανηθοῦν. Ὁ Χριστὸς μᾶς προειδοποίησε 

ὅτι πρέπει νὰ προσέχουμε πολύ, γιατὶ «ἐγερθήσονται ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται 

καὶ δώσουσι σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς»5. 

Εἶναι  μερικοὶ  ποὺ  κάτι  πλανεμένους  τοὺς  περνοῦν  γιὰ  προφῆτες.  Πρὶν  ἀπὸ 

μερικὰ χρόνια ἕνας Προτεστάντης γύριζε συνέχεια μὲ μιὰ βαλίτσα πέτσινη ποὺ εἶχε 

μιὰ  ἐπιγραφὴ  γραμμένη  στὰ  ἀγγλικά:  «Εἶμαι  ὁ  Προφήτης  Ἠλίας!».  Φοροῦσε  ἕνα 

πουκάμισο  μὲ  κοντὰ  μανίκια,  εἶχε  καὶ  μιὰ  Ἁγία  Γραφὴ  στὰ  ἀγγλικὰ  καὶ  ἔλεγε  ὅτι 

κατέβηκε  ἀπὸ  τὸν  οὐρανό!  Ὅταν  τὸν  ρώτησαν  τί  πιστεύει  καὶ  σὲ  ποιά  θρησκεία 

ἀνήκει, εἶπε: «Ἔ, τώρα αὐτὰ εἶναι χαμένα. Δὲν ὑπῆρχαν τότε θρησκεῖες!». Κατάλαβες; 

Ἀφοῦ  ὅλοι,  Καθολικοί,  Προτεστάντες,  Πεντηκοστιανοί,  ὅλες  οἱ  αἱρέσεις  καὶ  ὅλες  οἱ 

                                                 
5 Μάρκ. 13, 22. 
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παραφυάδες τῶν αἱρέσεων εἶναι γι᾿ αὐτὸν τὸ ἴδιο. Ἀπὸ ἐκεῖ δὲν καταλαβαίνει κανεὶς 

τί  γίνεται; Πόσα  γράμματα μοῦ  ἔχει  στείλει! Ἔγραφε  διάφορα  χωρία  ἀπὸ  τὴν Ἁγία 

Γραφὴ καὶ εἶχε ὅλο προτεσταντικές θέσεις. Ἔστελνε καὶ σὲ διαφόρους πότε ἀπὸ τὴν 

Ἀγγλία πότε ἀπὸ ἀλλοῦ ἕνα σωρὸ γράμματα. Κάποιοι πίστεψαν αὐτὰ ποὺ ἔγραφε καὶ 

ἤθελαν  νὰ  δημοσιεύσουν  σὲ  ἕνα περιοδικὸ  ὅτι  ἦρθε  ὁ Προφήτης Ἠλίας.  «Μά,  εἶστε 

καλά; τί πᾶτε νὰ κάνετε;», τοὺς εἶπα. Ὁ κόσμος ὁ καημένος εἶναι ζαλισμένος! 

Ἁμαρτάνει κανείς, καὶ μόνον ὅταν ἀκούη ὅσα λένε οἱ πλανεμένοι. Εἶναι μερικοὶ 

ποὺ λένε: «Ἅμα πιστέψης ὅτι θὰ γίνη ἔτσι, θὰ γίνη». Αὐτὸ εἶναι πίστη στὸν ἑαυτό τους, 

ἀλλὰ πίσω ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους εἶναι τὸ ταγκαλάκι. Κάνουν θεὸ τὸν ἑαυτό τους6 καὶ 

ἀπογυμνώνονται  ἀπὸ  τὴν  θεία  Χάρη.  Μὲ  κάτι  τέτοιες  θεωρίες  κοιτάζουν  νὰ 

ξεγελάσουν  τὸν  κόσμο.Ἕνας  σαρανταπεντάρης  παρουσιαζόταν  ὡς  ἀπόφοιτος  τῆς 

Σχολῆς  τῆς  Χάλκης  καὶ  ἔλεγε  διάφορες  ἰνδουϊστικὲς  φιλοσοφίες.  «Ἐσύ,  τοῦ  λέω, 

κάνεις κακὸ καὶ στὸν ἑαυτό σου καὶ στὸν κόσμο, ὅταν λὲς τὶς ἐξευγενισμένες βλακεῖες 

τῶν  Ἰνδῶν  καὶ  συγχρόνως  παρουσιάζεσαι  ὅτι  τελείωσες  τὴν  Σχολὴ  τῆς  Χάλκης. 

Πρόσεξε, θὰ δαιμονισθῆς». 

 –  Γέροντα,  γιατί  οἱ  διάφορες  παραθρησκεῖες  στὴν  Ἑλλάδα  ἐπιδιώκουν  νὰ 

παρουσιάζωνται ὡς σωματεῖα κ.λπ. καὶ δὲν λένε ὅτι εἶναι θρησκεῖες; 

 –  Τὸ  κάνουν  παραπλανητικά.  Καὶ  βλέπεις,  ἐνῶ  ὁ  Ἅγιος  Κωνσταντῖνος 

κατήργησε  τὴν  εἰδωλολατρία  καὶ  καθιέρωσε  ὡς  ἐπίσημη  θρησκεία  ὅλης  τῆς 

αὐτοκρατορίας  τὸν  Χριστιανισμό,  σήμερα  πᾶνε  νὰ  φέρουν  πάλι  τὴν  εἰδωλολατρία. 

Ἐπιτρέπουν νὰ φτιάχνουν τζαμιά, νὰ ἔχουν οἱ γκουροῦδες τὰ δικά τους μοναστήρια, 

νὰ  κάνουν  ἐλεύθερα  διαλέξεις,  νὰ  γίνωνται  διάφορα  κέντρα  προσηλυτισμοῦ,  οἱ 

μασόνοι νὰ δροῦν ἐλεύθερα, οἱ ἰεχωβάδες τὸ ἴδιο... Βάλλεται ἡ Ὀρθοδοξία μὲ ἕνα σωρὸ 

θεωρίες. Ἀλλὰ δὲν θὰ σταθοῦν αὐτά· θὰ σωριασθοῦν. 

Οἱ  ταλαίπωροι  ἄνθρωποι  παρασύρονται,  γιατὶ  ἔχουν  ἀπομακρυνθῆ  ἀπὸ  τὸν 

Θεὸ  καὶ  ἔχουν φθάσει  σὲ  σκότιση! Μοῦ  εἶπαν  δυὸ  νέοι  ὅτι  πῆγαν  στὴν Χεβρὼν  γιὰ 

προσκύνημα  καὶ  τοὺς  ἔβαλαν  τὸ  σκουφάκι  τὸ  ἑβραϊκό,  γιὰ  νὰ  προσκυνήσουν  τοὺς 

τάφους  τοῦ  Ἀβραάμ.  Τί  νὰ  τὸ  κάνης  τὸ  προσκύνημα,  ἀφοῦ  ἔβαλες  αὐτὸ  ποὺ 

χρησιμοποιοῦν οἱ Ἑβραῖοι στὴν λατρεία τους; 

Τί  νὰ  πῆς;  Μεγάλη  σύγχυση!  Στὸ  Παρίσι  ἔξω  ἀπὸ  μιὰ  Ρωμαιοκαθολικὴ 

Ἐκκλησία ἔγραφε: «Διδάσκεται ἡ ἐξάσκηση τῆς εὐχῆς μὲ τὴν μέθοδο τῆς γιόγκα». Ποῦ 

ἔφθασαν! Ἀρχίζουν ὕστερα τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα καὶ παλαβώνουν. Δὲν ξέρουν 

τί  ζητοῦν  μετά.  Μερικοὶ  Ρωμαιοκαθολικοί,  Προτεστάντες  κ.λπ.  μαθαίνουν  ὅτι,  ἅμα 

βαπτισθῆ κανεὶς στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλάζει, ἀναγεννιέται, καὶ νομίζουν πώς, 

ἂν βαπτισθοῦν, θὰ τοὺς φύγουν τὰ ψυχολογικά τους προβλήματα. Εἶπα γιὰ κάποιον 

Προτεστάντη  ποὺ  ἤθελε  νὰ  γίνη  Ὀρθόδοξος:  «Κοιτάξτε,  μὴν  τὸν  βαπτίζετε  αὐτόν. 

Αὐτὸς δὲν εἶναι γιὰ βάπτισμα». «Ὄχι, μοῦ λένε, ἅμα βαπτισθῆ, θὰ βοηθηθῆ». «Μὰ δὲν 

εἶναι γιὰ βάπτισμα. Δὲν καταλαβαίνετε;». Δὲν ἄκουσαν, τὸν πῆραν, τὸν πῆγαν στὴν 

θάλασσα,  τὸν  βάπτισαν!  Ἔρχεται  μετὰ  ἀπὸ  δύο‐τρεῖς  μέρες  καὶ  μοῦ  λέει:  «Ἐγὼ 

βαπτίσθηκα, ἀλλὰ τὸ Βάπτισμα δὲν μοῦ ἔλυσε τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα». «Καλά, 

γιὰ  νὰ σοῦ φύγουν  τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα βαπτίσθηκες;  τοῦ  λέω.  Κοίταξε·  ἂν 

                                                 
6  Βλ.  Γέροντος  Παϊσίου  Ἁγιορείτου,  Λόγοι,  τόμος  Β´,  «Πνευματικὴ  ἀφύπνιση»,  ἔκδ.  Ἱ. 

Ἡσυχ. ʺΕὐαγγ. Ἰω. ὁ Θεολόγοςʺ, Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 1999, σ. 275‐276. 
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αἰσθανόσουν  τὴν  ἀνάγκη  τοῦ  Βαπτίσματος,  ἂν  καταλάβαινες  τὴν  ἀξία  του  καὶ 

πήγαινες γι᾿ αὐτὸ τὸ μεγαλεῖο, τότε θὰ σοῦ ἔφευγαν καὶ ἐκεῖνα. Ἀλλὰ ὅταν πῆγες νὰ 

βαπτισθῆς, γιὰ νὰ σοῦ φύγουν τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα, πῶς νὰ σοῦ φύγουν; Θὰ 

φύγουν μὲ μαγικὸ τρόπο;». 

Μπερδεύουν τὴν μαγεία μὲ τὸ θαῦμα. Δὲν μποροῦν νὰ ξεχωρίσουν τὸν χρυσὸ 

ἀπὸ  τὸν  μπροῦντζο.  Καὶ  βλέπεις,  ἕνας  Προτεστάντης  λ.χ.  μπορεῖ  νὰ  βαπτισθῆ 

Ὀρθόδοξος, ὕστερα νὰ γίνη Ρωμαιοκαθολικός, μετὰ νὰ πῆ «δὲν ἀναπαύτηκα» καὶ νὰ 

γυρίση  πάλι  στοὺς  Προτεστάντες  ἢ  πάλι  στοὺς  Ὀρθοδόξους.  Κάποιος  Καθολικὸς 

βαπτίσθηκε  Ὀρθόδοξος,  ἔγινε  μοναχὸς  καὶ  ἔζησε  ἐννιὰ  χρόνια  σ᾿  ἕνα  μοναστήρι. 

Ἔρχεται λοιπὸν μιὰ μέρα στὸ Καλύβι καὶ μοῦ λέει: «Ἐγὼ δὲν ἔζησα τὴν κοσμικὴ ζωὴ 

σὰν Ὀρθόδοξος καὶ θέλω νὰ πάω στὸν κόσμο νὰ παντρευτῶ»! Ἀκοῦς κουβέντα; Νὰ 

τοῦ λὲς  ἐν  τῷ μεταξὺ πόσο βαρὺ  εἶναι αὐτὸ ποὺ σκέφτεται  καὶ  νὰ λέη: «Γιατί  εἶναι 

βαρύ; Δὲν μπορῶ νὰ τὸ καταλάβω». 

 

Ἐπιστροφὴ στὴν Ὀρθοδοξία 

 

Ὁ  σημερινὸς  παράξενος  κόσμος  στὰ  παράξενα  ἀναπαύεται,  ὄχι  στὰ  σωστά. 

Τὴν  Ἰνδία,  ποὺ  εἶναι  στὴν  ἄλλη  ἄκρη  τῆς  γῆς,  τὴν  ξέρουν  ἀπὸ  τὴν  μαγεία  της  καὶ 

πηγαίνουν.  Τὸ Ἅγιον Ὄρος,  ποὺ  εἶναι  στὴν  πατρίδα  τους,  πολὺ  κοντά  τους,  μὲ  τὴν 

ἀληθινὴ μυστικὴ ἐν Χριστῷ ζωή, τὸ ἀγνοοῦν! Ἕνας φοιτητὴς μοῦ εἶπε ὅτι πῆγε στὴν 

Ἰνδία  καὶ  ἔμεινε  ἐκεῖ  τριάμισι  χρόνια.  Ἔψαχνε  νὰ  βρῆ  τὴν  ἀλήθεια  σχετικὰ  μὲ  τὶς 

θρησκεῖες.  Τελικὰ  τοῦ  εἶπε  κάποιος  Ἰνδός:  «Τί  ἦρθες  ἐδῶ;  Αὐτὸ  ποὺ  ζητᾶς  ὑπάρχει 

στὴν Ὀρθοδοξία. Ἐκεῖ  εἶναι  τὸ φῶς. Νὰ πᾶς στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ θὰ βρῆς αὐτὸ ποὺ 

ζητᾶς»7. Ἔτσι ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα καὶ ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὄρος. 

 – Γέροντα, ὅταν ἕνας Ὀρθόδοξος πάη μὲ τοὺς Ἰνδουϊστὲς κ.λπ., ἂν μετανοιώση 

μετά, γίνεται πάλι δεκτὸς στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; 

 –  Αὐτὸς  χρειάζεται  μετάνοια  μεγάλη  καὶ  μύρωμα.  Ἂν  θελήση  νὰ  ἐπιστρέψη 

στὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ γίνη πάλι μέλος τῆς Ἐκκλησίας, κανονικὰ πρέπει πρῶτα νὰ 

βεβαιώση μὲ λίβελλο8 ὅτι ἀποκηρύττει τὶς κακοδοξίες τους καὶ ὁμολογεῖ τὴν ὀρθόδοξη 

πίστη  καὶ  ὕστερα  νὰ  τοῦ  διαβάση  ὁ  ἱερεὺς  τὶς  εὐχὲς  γιὰ  τὸν  ἐπιστρέφοντα  στὴν 

ἀληθινὴ πίστη9 καὶ νὰ τὸν χρίση μὲ τὸ Ἅγιο Μύρο.  

 
7 Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψη τὸ θέλημά Του στὸν καλοπροαίρετο 

ἄνθρωπο  μὲ  ποικίλους  τρόπους.  Παράδειγμα  ἡ  ὄνος  τοῦ  Βαλαὰμ  ποὺ  μίλησε,  γιὰ  νὰ  τὸν 

ἀποτρέψη ἀπὸ τὴν ἀντίθετη πρὸς τὸ θεῖο θέλημα ἐνέργειά του. (Βλ. Ἀριθμ. 22, 18‐35). 
8  Λίβελλος  (ἀπὸ  τὴν  λατινικὴ  λέξη  libellus=βιβλιαράκι,  φυλλάδιο)  σήμαινε  γραπτὴ 

ὁμολογία πίστεως, τὴν ὁποία ὑπέβαλλαν στὴν Σύνοδο ἢ στὸν Ἐπίσκοπο ἢ στὸν Βασιλέα. 
9 Βλ. Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, ἔκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1986, σ. 591. 
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Βλέπω  μερικὰ  νέα  παιδιά,  Ἑλληνόπουλα,  χωρὶς  νὰ  ἔχουν  διαβάσει  οὔτε  μιὰ 

γραμμὴ ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, πᾶνε καὶ διαβάζουν Βραχμανισμό, Βουδδισμό,  τὸ Κοράνι 

κ.λπ.,  πᾶνε  καὶ  στοὺς  Ἰνδούς.  Ὕστερα  δὲν  ἀναπαύονται  καὶ  ἐπιστρέφουν  στὴν 

Ὀρθοδοξία,  ἀλλὰ  ἔχουν  μαζέψει  ἕνα  σωρὸ  μικρόβια.  Παθαίνουν  ζημιὰ  καὶ  εἶναι 

δύσκολο  νὰ  βροῦν  μετὰ  τὴν  ἀλήθεια.  Πρέπει  πρῶτα  κανεὶς  νὰ  γνωρίση  τὴν 

Ὀρθοδοξία, καὶ ὕστερα, ἅμα δὲν τοῦ ἀρέση, φεύγει. Ἂς τὴν γνωρίση σωστά, καὶ μετὰ 

ἂς  κάνη  σύγκριση  μὲ  τὶς  διάφορες  θεωρίες  ποὺ  ἀκούει.  Γιατί,  ἂν  γνωρίση  τὴν 

Ὀρθοδοξία, μπορεῖ νὰ ξεχωρίση τὸ μπακίρι ἀπὸ τὸν χρυσὸ ἢ νὰ καταλάβη τὸν χρυσὸ 

πόσων  καρατιῶν  εἶναι.  Δὲν  ξεγελιέται  εὔκολα,  γιὰ  νὰ  περάση  ὅσα  γυαλίζουν  γιὰ 

χρυσάφι. 

Πάντως  ἔχω  προσέξει  ὅτι  μόνον  ἐγωιστὴς  ἄνθρωπος  φεύγει  ἀπὸ  τὴν 

Ὀρθοδοξία, ὅταν τὴν γνωρίση· ἕνας ταπεινὸς ποτὲ δὲν φεύγει. 
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ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ 

 

Γιὰ νὰ νιώση κανεὶς ἀνάπαυση, πρέπει νὰ πετάξη 

τὰ μπάζα ἀπὸ μέσα του. Αὐτὸ θὰ γίνη 

μὲ τὴν ἐξομολόγηση. Ἀνοίγοντας ὁ ἄνθρωπος 

τὴν καρδιά του στὸν πνευματικὸ καὶ λέγοντας 

τὰ σφάλματά του, ταπεινώνεται, καὶ ἔτσι ἀνοίγει 

τὴν πύλη τοῦ Οὐρανοῦ, ἔρχεται πλούσια 

ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐλευθερώνεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ἡ ἀνάγκη πνευματικοῦ ὁδηγοῦ 

 

Μὲ τὴν ἐξομολόγηση ὁ ἄνθρωπος λυτρώνεται 

 

Γέροντα, στὰ πρῶτα χρόνια τοῦ Χριστιανισμοῦ οἱ   Χριστιανοὶ ἔκαναν δημόσια 

ἐξομολόγηση. Βοηθάει αὐτό; 

 – Ἄλλα τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἄλλα τώρα. Σήμερα αὐτὸ δὲν 

βοηθάει. 

 – Γιατί, Γέροντα; Τότε εἶχαν πιὸ πολὺ ζῆλο; 

 – Καὶ πιὸ πολὺ ζῆλο εἶχαν καὶ δὲν εἶχαν αὐτὰ ποὺ ἔχουν σήμερα οἱ ἄνθρωποι. 

Τώρα, βλέπεις, τὰ ἀνδρόγυνα χωρίζουν στὰ καλὰ καθούμενα, δὲν εἶναι ὅπως παλιά. 

Ἔχουν  ἀπομακρυνθῆ  οἱ  ἄνθρωποι  ἀπὸ  τὸ  μυστήριο  τῆς  ἐξομολογήσεως,  γι᾿ 

αὐτὸ καὶ πνίγονται ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰ πάθη. Πόσοι ἔρχονται καὶ ζητοῦν νὰ 

τοὺς  βοηθήσω  σὲ  κάποιο  πρόβλημά  τους,  καὶ  οὔτε  ἐξομολογοῦνται  οὔτε 

ἐκκλησιάζονται!  «Ἐκκλησιάζεσαι  καθόλου;»,  τοὺς  ρωτάω.  «Ὄχι»,  μοῦ  λένε. 

«Ἐξομολογήθηκες καμμιὰ φορά;». «Ὄχι. Ἦρθα νὰ μὲ κάνης καλά». «Μὰ πῶς; Πρέπει 

νὰ  μετανοήσης  γιὰ  τὰ  σφάλματά  σου,  νὰ  ἐξομολογῆσαι,  νὰ  ἐκκλησιάζεσαι,  νὰ 

κοινωνᾶς, ὅταν ἔχης εὐλογία ἀπὸ τὸν πνευματικό σου, καὶ ἐγὼ θὰ κάνω προσευχὴ νὰ 

γίνης καλά. Ξεχνᾶς ὅτι ὑπάρχει καὶ ἄλλη ζωὴ καὶ πρέπει νὰ ἑτοιμασθοῦμε γιὰ ᾿κεῖ;». 

«Κοίταξε, πάτερ, αὐτὰ ποὺ λές, ἐκκλησίες, ἄλλη ζωὴ κ.λπ., ἐμένα δὲν μὲ ἀπασχολοῦν. 

Αὐτὰ  εἶναι  παραμύθια.  Ἔχω πάει  σὲ  μάγους,  σὲ  μέντιουμ  καὶ  δὲν  μπόρεσαν  νὰ  μὲ 

κάνουν καλά. Ἔμαθα ὅτι ἐσὺ μπορεῖς νὰ μὲ κάνης καλά». Ἄντε τώρα! Τοὺς μιλᾶς γιὰ 

ἐξομολόγηση, γιὰ τὴν μέλλουσα ζωή, καὶ σοῦ λένε «αὐτὰ εἶναι παραμύθια», καὶ ἀπὸ 

τὴν ἄλλη μεριά: «Βοήθησέ με,  παίρνω χάπια». Ἒμ πῶς,  μὲ μαγικὸ  τρόπο θὰ γίνουν 

καλά; 

Καὶ βλέπεις, πολλοί,  ἐνῶ ἔχουν προβλήματα ποὺ  τὰ προκάλεσαν οἱ ἁμαρτίες 

τους,  δὲν  πηγαίνουν  στὸν  πνευματικὸ  ποὺ  μπορεῖ  νὰ  τοὺς  βοηθήση  θετικά,  ἀλλὰ 

καταλήγουν  νὰ  ἐξομολογοῦνται  στοὺς  ψυχολόγους.  Λένε  τὸ  ἱστορικό  τους,  τοὺς 

συμβουλεύονται  γιὰ  τὰ  προβλήματά  τους  καί,  ἂν  ἔχουν  νὰ  περάσουν  ἕνα  ποτάμι, 

τοὺς ρίχνουν μέσα καὶ ἢ πνίγονται ἢ βγαίνουν, ἀλλὰ ποῦ βγαίνουν... Ἐνῶ, ἂν πᾶνε νὰ 

ἐξομολογηθοῦν  στὸν  πνευματικό,  θὰ  περάσουν  στὴν  ἄλλη  ὄχθη  ἀπὸ  τὴν  γέφυρα 

ἄνετα,  γιατὶ  μὲ  τὸ  μυστήριο  τῆς  ἐξομολογήσεως  ἐνεργεῖ  ἡ  Χάρις  τοῦ  Θεοῦ  καὶ 

λυτρώνονται. 

 –  Γέροντα,  μερικοὶ  λένε:  «Δὲν  βρίσκουμε  καλοὺς  πνευματικούς,  γι᾿  αὐτὸ  δὲν 

πᾶμε νὰ ἐξομολογηθοῦμε».  

 – Αὐτὰ εἶναι δικαιολογίες. Κάθε πνευματικὸς ἔχει θεία ἐξουσία, ἐφόσον φοράει 

πετραχήλι. Τελεῖ τὸ μυστήριο, ἔχει τὴν θεία Χάρη καί, ὅταν διαβάση τὴν συγχωρητικὴ 

εὐχή,  ὁ  Θεὸς  σβήνει  ὅλες  τὶς  ἁμαρτίες  τὶς  ὁποῖες  ἐξομολογηθήκαμε  μὲ  εἰλικρινῆ 

μετάνοια.  Ἀπὸ  μᾶς  ἐξαρτᾶται  πόσο  θὰ  βοηθηθοῦμε  ἀπὸ  τὸ  μυστήριο  τῆς 

ἐξομολογήσεως.  Ἦρθε  ἐκεῖ  στὸ  Καλύβι  μιὰ  φορὰ  κάποιος  ποὺ  εἶχε  ψυχολογικὰ 

προβλήματα,  μὲ  τὸν  λογισμὸ  ὅτι  ἔχω  διορατικὸ  χάρισμα  καὶ  θὰ  μποροῦσα  νὰ  τὸν 

βοηθήσω. «Τί προβλέπεις, μοῦ λέει, γιὰ μένα;». «Νὰ βρῆς, τοῦ λέω, ἕναν πνευματικὸ 

νὰ ἐξομολογῆσαι, γιὰ νὰ κοιμᾶσαι σὰν τὸ πουλάκι καὶ νὰ μὴν παίρνης χάπια». «Δὲν 

ὑπάρχουν, μοῦ λέει, σήμερα καλοὶ πνευματικοί. Παλιὰ ὑπῆρχαν». Ἔρχονται μὲ καλὸ 
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λογισμό,  ὅτι  θὰ  βοηθηθοῦν,  ἀλλὰ  δὲν  δέχονται  αὐτὸ  ποὺ  τοὺς  λές,  καὶ  κρίμα  στὰ 

ναῦλα. 

Βλέπω ὅμως καὶ μιὰ καινούργια  τέχνη τοῦ διαβόλου.  Βάζει στοὺς ἀνθρώπους 

τὸν λογισμὸ ὅτι,  ἂν κάνουν κάποιο  τάμα καὶ  τὸ  ἐκπληρώσουν,  ἂν πᾶνε καὶ κανένα 

προσκύνημα,  εἶναι  ἐντάξει  πνευματικά.  Καὶ  βλέπεις  πολλοὺς  νὰ  πηγαίνουν  μὲ 

λαμπάδες καὶ μὲ τάματα στὰ μοναστήρια, στὰ προσκυνήματα, νὰ τὰ κρεμᾶνε ἐκεῖ, νὰ 

κάνουν καὶ μεγάλους σταυρούς, νὰ κλαῖνε καὶ λιγάκι, καὶ νὰ ἀρκοῦνται σ᾿ αὐτά. Δὲν 

μετανοοῦν, δὲν ἐξομολογοῦνται, δὲν διορθώνονται, καὶ χαίρεται τὸ ταγκαλάκι. 

 –  Γέροντα,  ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἐξομολογεῖται μπορεῖ νὰ εἶναι  ἐσωτερικὰ 

ἀναπαυμένος; 

 –  Πῶς  νὰ  εἶναι  ἀναπαυμένος;  Γιὰ  νὰ  νιώση  κανεὶς  ἀνάπαυση,  πρέπει  νὰ 

πετάξη  τὰ  μπάζα  ἀπὸ  μέσα  του.  Αὐτὸ  θὰ  γίνη  μὲ  τὴν  ἐξομολόγηση.  Ἀνοίγοντας  ὁ 

ἄνθρωπος  τὴν  καρδιά  του  στὸν  πνευματικὸ  καὶ  λέγοντας  τὰ  σφάλματά  του, 

ταπεινώνεται, καὶ ἔτσι ἀνοίγει τὴν πύλη τοῦ Οὐρανοῦ,  ἔρχεται πλούσια ἡ Χάρις τοῦ 

Θεοῦ καὶ ἐλευθερώνεται. 

Πρὶν  ἀπὸ  τὴν  ἐξομολόγηση  στὴν  κορυφή  του  ὑπάρχει  ὁμίχλη,  βλέπει  θαμπὰ 

καὶ  δικαιολογεῖ  τὰ σφάλματά του.  Γιατί,  ὅταν ὁ νοῦς  του  εἶναι σκοτισμένος ἀπὸ  τὶς 

ἁμαρτίες,  δὲν  βλέπει  καθαρά. Μὲ  τὴν  ἐξομολόγηση  κάνει  μιὰ  «φούουου»,  φεύγει  ἡ 

ὁμίχλη καὶ καθαρίζει ὁ ὁρίζοντας. Γι᾿ αὐτό, ὅσους ἔρχονται νὰ συζητήσουμε ἕνα θέμα 

ἢ νὰ μοῦ ζητήσουν μιὰ συμβουλὴ κ.λπ., ἂν δὲν ἔχουν ἐξομολογηθῆ ποτέ, τοὺς στέλνω 

πρῶτα  νὰ  ἐξομολογηθοῦν  καὶ  μετὰ  νὰ  ἔρθουν  νὰ  μιλήσουμε.  Μερικοὶ  μοῦ  λένε: 

«Γέροντα, ἀφοῦ ἐσὺ μπορεῖς νὰ καταλάβης τί πρέπει νὰ κάνω γι᾿ αὐτὸ τὸ θέμα, πές 

μου». «Καὶ νὰ καταλάβω ἐγὼ τί πρέπει νὰ κάνης, τοὺς λέω, δὲν θὰ καταλάβης ἐσὺ τί 

θὰ  σοῦ  πῶ.  Γι᾿  αὐτὸ  πήγαινε  πρῶτα  νὰ  ἐξομολογηθῆς  καὶ  ὕστερα  ἔλα  νὰ 

συζητήσουμε».  Γιατί, πῶς νὰ ἐπικοινωνήσης καὶ νὰ συνεννοηθῆς μὲ ἕναν ἄνθρωπο, 

ὅταν βρίσκεται σὲ ἄλλη συχνότητα; 

Μὲ  τὴν  ἐξομολόγηση πετάει  ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ μέσα του ὅ,τι ἄχρηστο  ἔχει  καὶ 

καρποφορεῖ  πνευματικά.  Μιὰ  μέρα  ἔσκαβα  τὸν  κῆπο  μου,  γιὰ  νὰ  φυτέψω  λίγες 

ντοματιές. Ἐκείνη τὴν ὥρα ἦρθε κάποιος καὶ μοῦ λέει: «Τί κάνεις,  Γέροντα;». «Τί νὰ 

κάνω; τοῦ λέω, ἐξομολογῶ τὸν κῆπο μου». «Καλά, Γέροντα, μοῦ λέει, χρειάζεται καὶ ὁ 

κῆπος  ἐξομολόγηση;».  «Ἀσφαλῶς  χρειάζεται.  Ἔχω  διαπιστώσει  πώς,  ὅταν  τὸν 

ἐξομολογῶ, βγάζω δηλαδὴ ἔξω πέτρες, ἀγριάδες, ἀγκάθια κ.λπ., τότε βγάζει ἐπίσημα 

κηπευτικά, ἀλλιῶς οἱ ντομάτες γίνονται κιτρινιάρικες, καχεκτικές!»... 

 

Ὁ Θεὸς θέλει ὁ ἄνθρωπος νὰ διορθώνεται διὰ τοῦ ἀνθρώπου 

 

 –  Γέροντα,  ὅταν  ἀντιμετωπίζω  ἕνα  θέμα  καὶ  προσεύχωμαι  γι᾿  αὐτό,  πῶς  θὰ 

καταλάβω ποιό εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ; 

 –  Τὸ  θέλημα  τοῦ  Θεοῦ  δὲν  βρίσκεται  ἔτσι.  Καλύτερα  νὰ  ρωτᾶς  γιὰ  ἕνα 

πρόβλημά  σου.  Νὰ  μὴ  ζητᾶς  πληροφορία  ἀπὸ  τὸν  Θεό,  ἐφόσον  μπορεῖς  νὰ 

συμβουλευθῆς κάποιον ἄνθρωπο, γιατὶ μπορεῖ νὰ πλανηθῆς. Κάποιος πήγαινε σὲ μιὰ 

ἐκκλησία, στεκόταν μπροστὰ στὸ εἰκονοστάσι καὶ ἔλεγε: «Παναγία μου, νὰ πάρω τὰ 

χρήματα ἀπὸ τὸ κουτί;». Τοῦ ἔλεγε ὁ λογισμός: «Πάρ᾿ τα». «Ναί, θὰ τὰ πάρω», ἔλεγε 

καὶ ἔπαιρνε τὰ χρήματα. Μιὰ‐δυὸ‐τρεῖς φορές, ἕνας ἐπίτροπος προβληματίσθηκε. «Τί 
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γίνεται; λέει. Κάποιος πρέπει νὰ παίρνη τὰ χρήματα» καὶ πῆγε νὰ παρακολουθήση. Τί 

νὰ δῆ; Σὲ λίγο ἦρθε αὐτὸς καὶ ἐπανέλαβε τὰ ἴδια: «Παναγία μου, νὰ πάρω τὰ χρήματα 

ἀπὸ τὸ κουτί;... Ναί, θὰ τὰ πάρω», εἶπε, ὁπότε τὸν ἔπιασε ὁ ἐπίτροπος. 

Πάντοτε, ὅταν ὑπάρχη ἄνθρωπος πνευματικός, τὸν ὁποῖο μπορεῖς νὰ ρωτήσης, 

πρέπει νὰ ρωτήσης. Ὅταν δὲν ὑπάρχη ἄνθρωπος νὰ ρωτήσης –  λ.χ.  βρίσκεσαι στὴν 

ἔρημο  –,  ἀλλὰ  ὑπάρχη μέσα  σου  ἡ  δίψα  τῆς  ὑπακοῆς,  τότε  ὁ Καλὸς Θεὸς  γίνεται  ὁ 

Ἴδιος  Γέροντας  καὶ  σὲ φωτίζει  καὶ  σὲ  πληροφορεῖ.  Δὲν  μπορεῖς,  ἂς  ὑποθέσουμε,  νὰ 

βρῆς κάποιον, γιὰ νὰ σοῦ ἐξηγήση ἕνα χωρίο ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή; Τότε σὲ φωτίζει ὁ 

Θεὸς καὶ τὸ καταλαβαίνεις. 

 –  Γέροντα, πῶς θὰ καταλάβη κανείς, ἂν κάτι ποὺ συμβαίνει στὸν ἀγώνα του 

εἶναι ἀπὸ τὸν πειρασμὸ ἢ ἀπὸ δική του ἀπροσεξία; 

 – Θὰ πάη νὰ ρωτήση. 

 – Δηλαδὴ μόνος του δὲν μπορεῖ νὰ τὸ καταλάβη; 

 – Καὶ νὰ καταλαβαίνη κάτι,  δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι σίγουρος. Ἐδῶ καὶ  ἕνας ποὺ 

ἔχει  ἐμπειρία,  πάει  καὶ  ρωτάει  κάποιον  ἄλλον.  Ἐγὼ  γιὰ  ἕνα  ἀτομικό  μου  θέμα 

πάντοτε  θὰ  ρωτήσω.  Τὴν  δική  μου  λύση,  καὶ  σοφώτερη  νὰ  εἶναι,  τὴν  θεωρῶ  τὴν 

μεγαλύτερη βλακεία, ὅταν πρόκειται γιὰ προσωπικό μου θέμα. Οὔτε πάω σὲ κάποιον 

ποὺ ξέρει τί μὲ ἀναπαύει, ἀλλὰ σὲ κάποιον ποὺ δὲν ξέρει. Βλέπεις, καὶ ἕνας γιατρός, 

γιὰ  νὰ  εἶναι  σίγουρος  ὅτι  ἔκανε  καλὴ  διάγνωση  σὲ  μιὰ  δύσκολη  περίπτωση, 

συμβουλεύεται  καὶ  ἄλλον  γιατρό,  πόσο  μᾶλλον  ἕνας  φοιτητής!  Ὅσο  πνευματικὸς 

ἄνθρωπος κι  ἂν  εἶναι  κανείς,  καὶ  ὅσο  καλὴ  τακτοποίηση κι ἂν  κάνη μόνος  του στὰ 

θέματά του,  δὲν μπορεῖ νὰ ἀναπαυθῆ, γιατὶ ὁ Θεὸς θέλει ὁ ἄνθρωπος νὰ βοηθιέται 

ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ διορθώνεται διὰ τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ οἰκονομάει ἔτσι ὁ Καλὸς 

Θεός, γιὰ νὰ ταπεινώνεται ὁ ἄνθρωπος. Πρέπει νὰ ἐκθέτη κανεὶς τοὺς λογισμούς του 

καὶ τὶς καταστάσεις ποὺ περνάει στὸν πνευματικό του, νὰ τὸν συμβουλεύεται καὶ νὰ 

μὴν ἀποφασίζη μόνος του γιὰ τὰ δύσκολα θέματα οὔτε νὰ ἀντιμετωπίζη μόνος του 

τὶς δυσκολίες ποὺ συναντάει στὸν ἀγώνα του, κάνοντας πρόβες στὸν ἑαυτό του, γιατὶ 

ὁ  πειρασμὸς  θὰ  τὸν  μπερδέψη  καὶ  θὰ  τοῦ  δημιουργήση  προβλήματα.  Μερικοὶ 

φθάνουν  στὸ  σημεῖο  νὰ  βάζουν  μόνοι  τους  κανόνα  στὸν  ἑαυτό  τους.  Εἶναι  πολὺ 

ἐπικίνδυνα αὐτὰ τὰ πράγματα. 

Ὅποιος δὲν ἔχει πνευματικό, γιὰ νὰ τὸν συμβουλεύεται στὴν πνευματική του 

πορεία, μπερδεύεται, κουράζεται, καθυστερεῖ καὶ δύσκολα θὰ φθάση στὸν προορισμό 

του.  Ἂν  δίνη  μόνος  του  λύση  στὰ  προβλήματά  του,  ὅσο  σοφὸς  καὶ  ἂν  εἶναι,  ἐπειδὴ 

κινεῖται  μὲ  αὐτοπεποίθηση  καὶ  ὑπερηφάνεια,  μένει  σκοτισμένος.  Ἐνῶ,  ὅποιος 

ταπεινώνεται  καὶ  πηγαίνει  μὲ  ἐμπιστοσύνη  καὶ  αὐταπάρνηση  στὸν  πνευματικὸ  καὶ 

ζητᾶ  τὴν  γνώμη  του,  βοηθιέται.  Γιατὶ  τότε  ὁ  Θεὸς  ὁπωσδήποτε  φωτίζει  τὸν 

πνευματικὸ  καὶ  τοῦ  δίνει  τὴν  σωστὴ  ἀπάντηση.  Νά,  ὅταν  ἔρχεται  κάποιος  μὲ 

εὐλάβεια, μὲ τὸν λογισμὸ πὼς εἶμαι ἅγιος,  ἐνῶ ἐγὼ εἶμαι  τενεκές,  ἔχω προσέξει ὅτι 

νιώθω μέσα μου μιὰ ἀλλοίωση καὶ αὐτὰ ποὺ τοῦ λέω δὲν  εἶναι  δικά μου. Ἀπὸ αὐτὸ 

καταλαβαίνω ξεκάθαρα ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἔχει ἔρθει μὲ εὐλάβεια, καὶ ὁ Θεός, γιὰ 

νὰ  μὴν  τὸν  ἀδικήση,  δίνει  σ᾿  ἐμένα  αὐτὴν  τὴν  καλὴ  κατάσταση.  Σὲ  τέτοιες 

περιπτώσεις, ἂν πρόκειται γιὰ ἕνα σοβαρὸ θέμα, ὁ Θεὸς σὲ πληροφορεῖ καὶ μπορεῖς 

νὰ τοῦ πῆς τί θὰ συμβῆ, πότε θὰ συμβῆ καὶ πῶς νὰ τὸ ἀντιμετωπίση. 
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Χρειάζεται πνευματικὸς ὁδηγὸς στὴν πνευματικὴ ζωὴ 

 

Σήμερα  τὸ  πιὸ  ἀπαραίτητο  εἶναι  νὰ  βροῦν  οἱ  ἄνθρωποι  ἕναν πνευματικό,  νὰ 

ἐξομολογοῦνται,  νὰ  τοῦ  ἔχουν  ἐμπιστοσύνη  καὶ  νὰ  τὸν  συμβουλεύωνται.  Ἂν  ἔχουν 

πνευματικὸ  καὶ  βάλουν  ἕνα  πρόγραμμα  μὲ  προσευχὴ  καὶ  λίγη  μελέτη, 

ἐκκλησιάζωνται, κοινωνοῦν, τότε δὲν ἔχουν τίποτε νὰ φοβηθοῦν σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή.  

Ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ παρακολουθῆται ἀπὸ τὸν πνευματικό, γιὰ νὰ μὴ λαθέψη τὸν 

δρόμο  της. Μπορεῖ  νὰ βοηθάη στὸν ἀγώνα λ.χ.  καὶ  ἡ πνευματικὴ μελέτη,  ἀλλά,  ἂν 

κανεὶς  δὲν  ἔχη  πνευματικὸ  ὁδηγό,  μπορεῖ  νὰ  δίνη  δικές  του  ἑρμηνεῖες  σ᾿  αὐτὰ  ποὺ 

διαβάζει, καὶ νὰ πλανηθῆ. Βλέπεις, καὶ ὅταν κάποιος πάη κάπου μὲ τὸ αὐτοκίνητό του 

καὶ  δὲν  γνωρίζη  καλὰ  τὸν  δρόμο,  μπορεῖ  νὰ  συμβουλεύεται  τὸν  χάρτη,  ἀλλὰ 

σταματάει  κιόλας  καὶ  ρωτάει,  γιὰ  νὰ  μὴν  πάρη  λάθος  δρόμο.  Ξεκινάει,  ἂς 

ὑποθέσουμε,  ἀπὸ  τὴν  Ἀθήνα  νὰ  πάη  στὴν  Φλώρινα.  Ἔχει  χάρτη  καὶ  τὸν 

παρακολουθεῖ, ἀλλὰ ρωτάει καὶ σὲ κανένα περίπτερο ἂν πηγαίνη καλά, ἂν ὁ δρόμος 

εἶναι καλός, γιατὶ σὲ καμμιὰ διασταύρωση ὑπάρχει κίνδυνος νὰ πάρη ἄλλο δρόμο καὶ 

νὰ  βρεθῆ  στὴν  Καβάλα  ἢ  σὲ  κάποιον  γκρεμὸ  νὰ  κινδυνέψη  νὰ  σκοτωθῆ.  Φυσικά, 

μπορεῖ  κάποιος  νὰ  ρωτήση,  ἀλλὰ νὰ μὴν πάρη  τὸν  δρόμο ποὺ θὰ  τοῦ ποῦν,  καὶ  νὰ 

βρεθῆ  τελικὰ  ἀλλοῦ,  ἢ  νὰ  μὴν  προσέξη  τὰ  ἐπικίνδυνα  σημεῖα,  καὶ  νὰ  πάθη  κακό. 

Ὅποιος ὅμως τοῦ δείξη τὸν δρόμο καὶ συγχρόνως τοῦ πῆ: «πρόσεξε, στὸ τάδε σημεῖο 

ἔχει μιὰ στροφὴ ἐπικίνδυνη, ἐκεῖ ἔχει ἕναν γκρεμό...», ἐκεῖνος θὰ ἔχη τὸν μισθό του. 

Τὸ ἴδιο, θέλω νὰ πῶ, πρέπει νὰ γίνεται καὶ στὴν πνευματικὴ ζωή. Εἶναι ἀπαραίτητο ὁ 

πιστὸς  νὰ  ἔχη  πνευματικὸ  ποὺ  θὰ  τὸν  καθοδηγῆ  μὲ  τὶς  συμβουλές  του  καὶ  θὰ  τὸν 

βοηθάη διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως. Ἔτσι μόνον μπορεῖ νὰ ζήση ὀρθόδοξη 

πνευματικὴ ζωὴ καὶ νὰ εἶναι σίγουρος ὅτι βρίσκεται στὸν σωστὸ δρόμο. 

Τὸν πνευματικὸ ὁδηγὸ φυσικὰ κανεὶς θὰ τὸν διαλέξη. Δὲν θὰ ἐμπιστευθῆ στὸν 

ὁποιονδήποτε τὴν ψυχή του. Ὅπως γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ σώματος ψάχνει νὰ βρῆ καλὸ 

γιατρό,  ἔτσι  καὶ  γιὰ  τὴν  ὑγεία  τῆς  ψυχῆς  του  θὰ  ψάξη  νὰ  βρῆ  κάποιον  καλὸ 

πνευματικὸ καὶ θὰ πηγαίνη σ᾿ αὐτόν, τὸν γιατρὸ τῆς ψυχῆς, τακτικά. 

 

Στεῖλτε τοὺς ἀνθρώπους στὸν πνευματικὸ 

 

 – Γέροντα, πολλὲς φορὲς οἱ ἄνθρωποι βλέποντας ράσο μᾶς λένε τὸν πόνο τους, 

τὸ  πρόβλημά  τους,  ἀκόμη  καὶ  ἐξομολόγηση.  Ποιά  πρέπει  νὰ  εἶναι  ἡ  στάση  μας 

ἀπέναντί τους; 

 – Ἐξ ἀρχῆς,  ὅταν ἀπευθύνωνται σ᾿  ἐσᾶς γιὰ κάποιο πρόβλημά τους,  νὰ τοὺς 

ρωτήσετε:  «Ἔχετε  πνευματικό;».  Κι  ἐγὼ  στοὺς  ἀνθρώπους  ποὺ  ἔρχονται  ἐκεῖ  στὸ 

Καλύβι νὰ μὲ ρωτήσουν γιὰ κάποιο θέμα λέω: «Ἐγὼ δὲν εἶμαι πνευματικός· νὰ πᾶτε 

στὸν πνευματικό σας καὶ νὰ κάνετε ὅ,τι σᾶς πῆ ἐκεῖνος ». Πρέπει νὰ μετανοήσουν οἱ 

ἄνθρωποι  καὶ  νὰ  ἔχουν  ἕναν  πνευματικὸ  νὰ  ἐξομολογοῦνται,  γιὰ  νὰ  κοποῦν  τὰ 

δικαιώματα τοῦ διαβόλου. Νὰ ἀκούση ἡ μοναχὴ μιὰ φορὰ κάποια πονεμένη γυναίκα 

ποὺ  ἔχει  ἕνα  πρόβλημα  καὶ  μετὰ  νὰ  τὴν  στείλη  στὸν  πνευματικό,  αὐτὸ  τὸ 

καταλαβαίνω. Ὄχι  ὅμως  νὰ  συνεχίζη  νὰ  συζητάη μαζί  της. Ἤ,  ἂν  μία  γυναίκα  δὲν 

ἀναπαύεται στὸν πνευματικό της ἢ δὲν ἔχη πάει ποτὲ γιὰ ἐξομολόγηση ἢ βρίσκεται 
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σὲ  κατάσταση  ἀπελπισίας,  ἂς  τὴν  ἀκούση  μιὰ  φορὰ  καὶ  πάλι  νὰ  τὴν  στείλη  στὸν 

πνευματικὸ καὶ νὰ τῆς πῆ ὅτι ἐκείνη θὰ εὔχεται. 

Ἐκτὸς  ποὺ  δὲν  ἔχει  ὑποχρέωση  ἡ  μοναχὴ  νὰ  τοὺς  βοηθήση  κατ᾿  αὐτὸν  τὸν 

τρόπο,  ἀκούγοντας  δηλαδὴ  συνεχῶς  τὰ  προβλήματά  τους,  δὲν  βοηθιοῦνται  κιόλας 

ἔτσι οἱ ἄνθρωποι. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος παθαίνει τριῶν εἰδῶν ἀλλοιώσεις: ἀπὸ τὸν ἑαυτό 

του, ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ ἀπὸ τὸν διάβολο. Ἔρχονται  ἐδῶ,  βρίσκουν μιὰ παρηγοριὰ 

ἀνθρώπινη, ἀλλά, μόλις φύγουν ἀπὸ τὸ Μοναστήρι καὶ πᾶνε σπίτι, γυρίζουν πάλι στὸ 

δικό  τους  καὶ  ἀρχίζουν  τὰ  ἴδια.  Καὶ  οἱ  γυναῖκες  καὶ  οἱ  ἄνδρες  νὰ  πᾶνε  στὸν 

πνευματικό τους. Δὲν εἶναι σωστὸ νὰ λένε τὰ θέματά τους στὴν καλόγρια. Γιατὶ μετὰ 

λένε:  «τὰ  εἶπα·  εἶμαι  ἐντάξει»,  ἀναπαύουν  ψεύτικα  τὸν  λογισμό  τους  καὶ  δὲν  πᾶνε 

στὸν πνευματικό. Αὐτὸ εἶναι τέχνασμα τοῦ διαβόλου, γιὰ νὰ μὴν ἐξομολογοῦνται. 

Πρέπει νὰ καταλάβετε ποιά εἶναι ἡ ἀποστολή σας ὡς μοναχὲς καὶ νὰ μὴν πᾶτε 

νὰ κάνετε δῆθεν ἱεραποστολή, ἐπειδὴ δὲν ἔχετε καταλάβει τὴν καλογερικὴ ἀποστολή. 

Ὡς μοναχοὶ ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ κάνουμε προσευχὴ γιὰ τὰ προβλήματα τῶν ἄλλων· 

δὲν  εἴμαστε  ὅμως  ὑποχρεωμένοι  νὰ  ἀσχοληθοῦμε  μὲ  τὰ  προβλήματά  τους.  Ὁ 

πνευματικὸς ἔχει ὑποχρέωση νὰ τὸ κάνη αὐτό, ἔχει καὶ εὐθύνη. Ἂν συζητοῦν μ᾿ ἐσᾶς, 

φορτώνουν σ᾿ ἐσᾶς τὴν εὐθύνη. Ἐκεῖνος μπορεῖ νὰ τοὺς παρακολουθῆ ἀπὸ κοντὰ καὶ 

νὰ δίνη λύση στὰ προβλήματά τους. Χρειάζεται δηλαδὴ δουλειά. Αὐτὴ ἡ δουλειὰ δὲν 

εἶναι  τῶν  μοναχῶν.  Ἀπὸ  μᾶς  μόνον  προσευχὴ  νὰ  ζητᾶνε.  Ἂς  στέλνουν  κανένα 

γράμμα μὲ ὀνόματα, νὰ κάνουμε κανένα κομποσχοίνι. 

 

Πνευματικὸς ἀπὸ κοντὰ 

 

Ὅπως κανεὶς φροντίζει ὁ οἰκογενειακὸς γιατρὸς νὰ βρίσκεται, ὅσο τὸ δυνατόν, 

κοντά του, ἔτσι πρέπει νὰ φροντίση καὶ ὁ πνευματικὸς νὰ βρίσκεται κοντά του. Ἕνας 

γιατρός,  ὅταν  εἶναι  κοντὰ  στὸν  ἄρρωστο,  μπορεῖ  νὰ  τὸν  βοηθήση  καλύτερα  ἀπὸ 

καθηγητὲς πανεπιστημίου –  ἔστω καὶ ἂν δὲν  ἔχη  τόση πεῖρα –,  γιατὶ μπορεῖ  νὰ  τὸν 

παρακολουθῆ συστηματικὰ καί, ἂν χρειασθῆ, θὰ τὸν στείλη στὸν εἰδικὸ γιατρό. Μοῦ 

ἔκανε  ἐντύπωση  τὸ  ἑξῆς,  ὅταν  ἤμουν  στὸ  Σανατόριο1:  Πολλοὶ  πλούσιοι  ποὺ  εἶχαν 

φυματίωση ἔμεναν στὸ σπίτι τους καὶ πήγαιναν ἐκεῖ καθηγητὲς πανεπιστημίου, γιὰ 

νὰ  τοὺς  κάνουν  θεραπεία.  Ἀποδείχθηκε  ὅμως  ὅτι  ἡ  θεραπεία  δὲν  εἶχε  κανένα 

ἀποτέλεσμα,  γιατὶ  δὲν  μποροῦσαν  νὰ  τοὺς  παρακολουθοῦν  συστηματικά.  Γι᾿  αὐτὸ 

ἀναγκάσθηκαν  νὰ  δημιουργήσουν  στὸ  Σανατόριο  ξεχωριστὰ  τμήματα,  γιὰ  νὰ 

νοσηλεύωνται ἐκεῖ, ὥστε νὰ παρακολουθοῦνται συστηματικά. 

Θέλω νὰ πῶ ὅτι, ὅπως ὁ γιατρὸς ἀπὸ κοντὰ παρακολουθεῖ τὸν ἄρρωστο, ὅταν 

τοῦ δίνη κάποια θεραπεία, βλέπει ἂν τὰ φάρμακα ποὺ τοῦ ἔδωσε τὸν βοηθοῦν ἢ ἔχουν 

παρενέργειες  κ.λπ.,  καὶ  ἀνάλογα  αὐξάνει  ἢ  ἐλαττώνει  τὴν  δόση  καί,  ἂν  χρειασθῆ, 

μπορεῖ ἀκόμη καὶ νὰ ἀλλάξη τὴν θεραπεία, ἔτσι καὶ ὁ πνευματικὸς πρέπει ἀπὸ κοντὰ 

νὰ  παρακολουθῆ  τὴν  ψυχή,  γιατὶ  κατὰ  καιροὺς  παρουσιάζει  διάφορες  ἀλλαγὲς  καὶ 

ἀντιδράσεις,  τὶς  ὁποῖες  ἀπὸ  μακριὰ  δὲν  μπορεῖ  νὰ  παρακολουθήση,  γιὰ  νὰ  τὴν 

βοηθήση ἀποτελεσματικά. Μιὰ φορὰ εἶχα πεῖ σὲ μιὰ ψυχὴ ποὺ εἶχε  ἕναν πειρασμό: 

                                                 
1 Τὸ 1966 ὁ Γέροντας ἔκανε στὸ Σανατόριο ἐγχείρηση στοὺς πνεύμονες, ἐπειδὴ ἔπασχε 

ἀπὸ βρογχεκτασία. 
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«Θὰ  κάνης  αὐτὸ  καὶ  θὰ  δῆς  ὅτι  θὰ  τὸ  ξεπεράσης».  Πράγματι  μ᾿  ἄκουσε  καὶ  τὸ 

ξεπέρασε.  Μετὰ  ἀπὸ  λίγο  καιρὸ  εἶχε  ἕναν  τελείως  ἀντίθετο  πειρασμό,  τὸν 

ἀντιμετώπισε  μὲ  τὸν  ἴδιο  τρόπο  καὶ  ταλαιπωρήθηκε!  Μποροῦσε  ἡ  εὐλογημένη  νὰ 

στείλη ἕναν ἄνθρωπο ἢ νὰ γράψη ἕνα γράμμα, γιὰ νὰ μὲ ρωτήση τί ἔπρεπε νὰ κάνη, 

ἀφοῦ  ἀντιμετώπιζε  ἄλλη  δυσκολία.  Θὰ  τῆς  ἔδινα  ἄλλο  φάρμακο,  δηλαδὴ  ἄλλη 

συμβουλή.  Δυσκολεύτηκε  νὰ  μὲ  ρωτήση,  ἐπειδὴ  ἤμουν  μακριά.  Γι᾿  αὐτὸ  ἐγὼ  ἀπὸ 

μακριὰ δὲν συνηθίζω νὰ δίνω συμβουλές, ἂν δὲν γνωρίζω καλὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ δὲν 

ἔχω στενὴ ἐπικοινωνία μαζί του. 

 

Ὁ πνευματικὸς στὴν οἰκογένεια 

 

 – Γέροντα, ποιά βιβλία μποροῦν νὰ βοηθήσουν τοὺς συζύγους; 

 –  Ἐκεῖνο  ποὺ  βοηθάει  τὸ  ἀνδρόγυνο  εἶναι  νὰ  μὴ  δικαιολογῆ  ὁ  καθένας  τὸν 

ἑαυτό του. Ἂν δικαιολογοῦν τὸν ἑαυτό τους, ὅσα πνευματικὰ βιβλία κι ἂν διαβάσουν, 

δὲν  ὠφελοῦνται. Ἂν ἔχουν καλὴ διάθεση, ἔχουν πνευματικὸ καὶ τοῦ κάνουν ὑπακοή, 

δὲν θὰ ἔχουν προβλήματα. Χωρὶς πνευματικὸ διαιτητὴ δὲν γίνεται. 

Τὸ  καλύτερο  εἶναι  νὰ  ἔχουν  τὰ  ἀνδρόγυνα  τὸν  ἴδιο  πνευματικό.  Ὄχι  ἄλλον 

πνευματικὸ  ὁ  ἄνδρας  καὶ  ἄλλον  ἡ  γυναίκα.  Δύο  ξύλα,  ἂν  τὰ  πελεκήσουν  δύο 

μαραγκοί,  ὅπως  νομίζει  ὁ  καθένας,  δὲν  θὰ  μπορέσουν  ποτὲ  νὰ  ἐφαρμόσουν.  Ἐνῶ, 

ὅταν  ἔχουν  τὸν  ἴδιο  πνευματικό,  ὁ  πνευματικὸς  πελεκάει  τὰ  ἐξογκώματα  –  τὰ 

ἐλαττώματα  –  τοῦ  ἑνός,  πελεκάει  καὶ  τὰ  ἐξογκώματα  τοῦ  ἄλλου,  καὶ  ἔτσι 

ἐξομαλύνονται  οἱ  δυσκολίες.  Ἀλλὰ  σήμερα,  ἀκόμη  καὶ  ἀνδρόγυνα  ποὺ  ζοῦν 

πνευματικά,  ἔχουν  διαφορετικὸ  πνευματικό.  Σπάνια  ἔχουν  καὶ  οἱ  δυὸ  τὸν  ἴδιο 

πνευματικό,  γι᾿  αὐτὸ  καὶ  δὲν  βοηθιοῦνται.  Ἔχω  ὑπ᾿  ὄψιν  μου  ἀνδρόγυνα  ποὺ 

ταίριαζαν,  ἀλλὰ  δὲν  εἶχαν  τὸν  ἴδιο πνευματικό,  γιὰ  νὰ  τοὺς  βοηθήση,  καὶ  χώρισαν. 

Καὶ ἄλλα πού, ἐνῶ δὲν ταίριαζαν, ἐπειδὴ εἶχαν τὸν ἴδιο πνευματικό, ἔζησαν ἁρμονικά. 

Βέβαια,  ὅταν  ἔχη  ὅλη  ἡ  οἰκογένεια  τὸν  ἴδιο  πνευματικό,  αὐτὸ  εἶναι  ἀκόμη 

καλύτερο. Ὁ πνευματικὸς θὰ τοὺς ἀκούση ὅλους καὶ θὰ χειρισθῆ ἀνάλογα ἕνα θέμα. 

Ἄλλοτε  θὰ  ζορίση  τὸν  πατέρα  ἢ  τὴν  μητέρα,  ἄλλοτε  θὰ  καλέση  τὰ  παιδιά,  ἂν  δὲν 

μπορῆ νὰ βγάλη συμπέρασμα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ τοῦ λένε οἱ γονεῖς. Ἤ, ἂν τὸ ἀνδρόγυνο 

ἔχη προβλήματα καὶ φταίη λ.χ. ἡ γυναίκα, μπορεῖ νὰ καλέση τὸν ἄνδρα, γιὰ νὰ τὸν 

συμβουλέψη πῶς πρέπει νὰ φερθῆ, ἢ νὰ ζητήση ἀπὸ κάποιον συγγενῆ τους ἢ γνωστό 

τους νὰ βοηθήση διακριτικά. 

 

Ἀλλαγὴ πνευματικοῦ 

 

 – Γέροντα, ὅταν κανεὶς ἀναγκασθῆ γιὰ κάποιον λόγο νὰ ἀλλάξη πνευματικό, 

χρειάζεται νὰ ἐξομολογηθῆ πάλι ἁμαρτίες ποὺ ἔχει ἐξομολογηθῆ; 

 – Καλὰ εἶναι νὰ ἐνημερώση τὸν καινούργιο πνευματικό, ὅπως ὁ ἀσθενής, ὅταν 

ἀλλάζη γιατρό, λέει πάλι τὸ ἱστορικό του, γιὰ νὰ μπορέση ὁ γιατρὸς νὰ τὸν βοηθήση 

καλύτερα. 

 – Γέροντα, ὅταν κάποιος θέλη νὰ ἀλλάξη πνευματικὸ καὶ μᾶς ρωτάη ἂν εἶναι 

σωστό, τί πρέπει νὰ ποῦμε; 
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 – Νὰ πάρη εὐλογία ἀπὸ τὸν πνευματικό του. Δὲν εἶναι καλὸ νὰ ἀλλάζη κανεὶς 

εὔκολα πνευματικό. Μιὰ οἰκοδομὴ δὲν θὰ γίνη ποτὲ σωστή, ἂν ἀλλάζουν συνέχεια οἱ 

μηχανικοὶ καὶ οἱ οἰκοδόμοι. 

Παλιὰ πήγαιναν οἱ ἄνθρωποι σὲ Γέροντες, γιὰ νὰ ζητήσουν συμβουλὴ γιὰ ἕνα 

θέμα  ποὺ  τοὺς  ἀπασχολοῦσε  καὶ  νὰ  βοηθηθοῦν.  Σήμερα  πολλοὶ  δὲν  πᾶνε  γιὰ 

συμβουλή,  ἀλλὰ  γιὰ  νὰ  δικαιολογήσουν  τὸν  ἑαυτό  τους  ἢ  γιὰ  νὰ  ποῦν  ὅτι 

συμβουλεύτηκαν καὶ τὸν τάδε Γέροντα. «Πῆγα στὸν τάδε καὶ στὸν τάδε, ρώτησα καὶ 

τὸν πατέρα Παΐσιο γι᾿ αὐτὸ τὸ θέμα», λέει ὁ ἄλλος, καὶ ἐγὼ μπορεῖ νὰ τὸν μάλωσα ἢ 

νὰ ἦρθε μέχρι τὴν πόρτα καὶ νὰ μὴ χτύπησε! Ἔτσι καταλήγουν νὰ γυρίζουν ἀπὸ τὸν 

ἕναν  πατέρα  στὸν  ἄλλον,  χωρὶς  νὰ  ἔχουν  κάποιον  μόνιμο  πνευματικό,  μὲ 

ἀποτέλεσμα νὰ μπερδεύωνται. 

Ἄλλοι  πάλι  κάνουν  ἕνα  σφάλμα  καὶ  δὲν  πᾶνε  νὰ  τὸ  ποῦν  στὸν  πνευματικό 

τους, ἀλλὰ πᾶνε καὶ τὸ λένε σὲ ἄλλον πνευματικό, γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὴν ἀξιοπρέπειά 

τους. Μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ κάνουν τὸ  ἴδιο σφάλμα καὶ τὸ λένε σὲ ἄλλον, ὕστερα σὲ 

ἄλλον,  καὶ  τελικὰ  παρουσιάζονται  στὸν  ἕναν  πνευματικὸ  ὅτι  τὸ  ἔκαναν  μιὰ  φορά, 

στὸν ἄλλον μιὰ φορά, καὶ ἔτσι συνεχίζουν νὰ σφάλλουν καὶ μένουν ἀδιόρθωτοι. 

Εἶναι καὶ μερικοί,  ἔχω παρατηρήσει, οἱ ὁποῖοι ἀποφεύγουν νὰ ποῦν κάτι στὸν 

πνευματικό τους, ἂν καὶ ξέρουν ὅτι θὰ τοὺς βοηθήση καὶ δὲν πρόκειται νὰ τὸ διαδώση, 

καὶ  τὸ  λένε  σὲ  κάποιον  γνωστό  τους,  ποὺ  δὲν  μπορεῖ  νὰ  τοὺς  βοηθήση  καὶ  ποὺ 

σίγουρα  θὰ  τὸ  πῆ  καὶ  σὲ  ἄλλους.  Θυμᾶμαι,  ὅταν  ἤμουν  ἀρχάριος  μοναχὸς  στὸ 

Κοινόβιο2,  εἶχε  ἔρθει  κάποιος  νὰ  κοινοβιάση.  Κάθησε  ἕνα  διάστημα  καὶ  μετὰ  εἶχε 

λογισμοὺς  νὰ  φύγη.  Στὸν  ἡγούμενο  δὲν  πῆγε  νὰ  πῆ  τοὺς  λογισμούς  του  οὔτε  σὲ 

κανέναν ἄλλον πνευματικὸ πατέρα, ἀλλὰ τὰ εἶπε σὲ ἕναν ἐργάτη ἀπὸ τὴν Ἱερισσό, 

ποὺ  ἐργαζόταν  στὸ  μοναστήρι.  Ἤμουν  καὶ  ἐγὼ  ἐκεῖ  κοντά,  ὅταν  τοῦ  τὰ  ἔλεγε· 

καθάριζα κρεμμύδια ἔξω ἀπὸ τὴν κουζίνα. Ἄρχισε λοιπὸν ἀπὸ δύο μέτρα πιὸ πέρα νὰ 

τοῦ κάνη ἐξομολόγηση δυνατά. «Μετάνοιωσα ποὺ ἔγινα μοναχός». «Ὅταν ἦρθες, δὲν 

δοκίμασες;», τὸν ρωτάει ὁ ἐργάτης. «Δοκίμασα δύο χρόνια». «Καλά, γιατί δὲν ἔφυγες 

νωρίτερα;».  «Νά,  δὲν  ἔφυγα».  «Μὲ  τὸ  ζόρι  σὲ  ἔκαναν  καλόγερο;».  «Ὄχι,  ἤθελα  καὶ 

ἐγώ». «Καλά, τοῦ λέει, τὰ εἶπες αὐτὰ στὸν ἡγούμενο;». «Ὄχι», τοῦ ἀπαντᾶ. «Σ᾿ ἐμένα 

ποὺ  τὰ  λές,  τί  θὰ  ὠφεληθῆς;»,  τοῦ  λέει.  Τοῦ  εἶχε  πεῖ  ὁλόκληρο  τὸ  ἱστορικό  του. 

Βλέπετε; Στὸν ἡγούμενο ποὺ ἔπρεπε νὰ τὰ πῆ, γιὰ νὰ βοηθηθῆ, δὲν τὰ εἶπε καὶ πῆγε 

νὰ  ἐξομολογηθῆ  στὸν  ἐργάτη.  Καὶ  ἐκεῖνος  θὰ  τὰ  ἔλεγε  τὸ  Σαββατοκύριακο  στὸ 

καφενεῖο  στὴν  Ἱερισσό,  γιὰ  νὰ  γελάσουν,  καὶ  θὰ  γέμιζε  τὸ  χωριό.  Καὶ  νὰ  πῆς  πὼς 

ἦταν λειψός; Ξέρετε πόσα λεξικὰ εἶχε; Τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ τὰ ἤξερε ἀπταίστως. 

 –  Γέροντα,  μπορεῖ  ἕνας λαϊκὸς νὰ ρωτήση γιὰ  ἕνα πρόβλημά  του ἢ γιὰ  ἕναν 

πειρασμό του κάποιον πνευματικὸ ἀδελφό του, ἂν ὁ πνευματικός του ἀπουσιάζη; 

 – Δὲν μπορεῖ νὰ τηλεφωνήση στὸν πνευματικό του; Ὁ ἀδελφὸς ἄλλοτε μπορεῖ 

νὰ βοηθήση καὶ ἄλλοτε δὲν μπορεῖ νὰ βοηθήση ἤ, παρὰ τὴν καλή του διάθεση, μπορεῖ 

ἀκόμη  καὶ  νὰ  τὸν  βλάψη.  Σὲ  μιὰ  ἀνάγκη  μὲ  ἕνα  τηλεφώνημα  στὸν  πνευματικὸ 

βολεύονται τὰ πράγματα. Καὶ ἂν δὲν μπορῆ νὰ ἐπικοινωνήση μὲ τὸν πνευματικό του 

καὶ εἶναι κάτι σοβαρὸ καὶ ἐπεῖγον, ἂς ρωτήση ἕναν ἄλλον πνευματικό. Καλὰ εἶναι νὰ 

τὸν  ἔχη  ρωτήσει  ἐκ  τῶν  προτέρων  ποιόν  πνευματικὸ  μπορεῖ  νὰ  συμβουλευθῆ  σὲ 

τέτοια  περίπτωση,  ὥστε  νὰ  πάη  σὲ  κάποιον  ποὺ  ἔχει  τὸ  ἴδιο  πνεῦμα.  Γιατὶ  κάθε 

                                                 
2 Στὴν Ἱ. Μονὴ Ἐσφιγμένου, 1953‐1956.  
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μηχανικὸς ἔχει δικό του σχέδιο. Μπορεῖ νὰ εἶναι καλὸ καὶ τὸ ἕνα σχέδιο καὶ τὸ ἄλλο, 

ἀλλὰ εἶναι διαφορετικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Γιὰ μιὰ σωστὴ ἐξομολόγηση 

 

Νὰ δένουμε τὸ τραῦμα μας 

 

Γέροντα, ὅταν στὸν ἀγώνα μου ἔχω πτώσεις, πανικοβάλλομαι. 

 –  Μὴ  φοβᾶσαι.  Ἀγώνας  εἶναι  καὶ  θὰ  ἔχουμε  καὶ  τραύματα.  Μὲ  τὴν 

ἐξομολόγηση  αὐτὰ  θεραπεύονται.  Βλέπεις,  οἱ  στρατιῶτες  στὸν  πόλεμο,  ὅταν 

τραυματίζωνται  ἐπάνω στὴν μάχη,  τρέχουν ἀμέσως στὸν γιατρό,  δένουν  τὸ  τραῦμα 

τους καὶ συνεχίζουν νὰ πολεμοῦν φιλότιμα. Ἐν τῷ μεταξὺ ἀποκτοῦν καὶ πεῖρα ἀπὸ 

τὸν  τραυματισμὸ  καὶ  προφυλάγονται  καλύτερα,  ὥστε  νὰ  μὴν  ξανατραυματισθοῦν. 

Ἔτσι  καὶ  ἐμεῖς,  ὅταν  τραυματιζώμαστε  πάνω  στὸν  ἀγώνα  μας,  δὲν  πρέπει  νὰ 

δειλιάζουμε, ἀλλὰ νὰ τρέχουμε στὸν γιατρὸ – στὸν πνευματικό –, νὰ τοῦ δείχνουμε τὸ 

τραῦμα  μας,  νὰ  θεραπευώμαστε  πνευματικά,  καὶ  πάλι  νὰ  συνεχίζουμε  «τὸν  καλὸν 

ἀγῶνα»1.  Κακὸ  εἶναι,  ὅταν  δὲν  ψάχνουμε  νὰ  βροῦμε  τοὺς  φοβεροὺς  ἐχθροὺς  τῆς 

ψυχῆς, τὰ πάθη, καὶ δὲν ἀγωνιζώμαστε, γιὰ νὰ τοὺς ἐξοντώσουμε. 

 –  Γέροντα,  μερικοὶ ἀπὸ φιλότιμο  δὲν πᾶνε νὰ  ἐξομολογηθοῦν. «Ἀφοῦ μπορεῖ 

νὰ ξανακάνω τὸ ἴδιο σφάλμα, λένε, γιὰ ποιό λόγο νὰ πάω νὰ τὸ ἐξομολογηθῶ; γιὰ νὰ 

κοροϊδεύω τὸν παπᾶ;». 

 –  Αὐτὸ  δὲν  εἶναι  σωστό!  Εἶναι  σὰν  νὰ  λέη  ἕνας  στρατιώτης,  ὅταν 

τραυματίζεται: «Ἀφοῦ ὁ πόλεμος δὲν τέλειωσε καὶ μπορεῖ πάλι νὰ τραυματισθῶ, γιατί 

νὰ δέσω τὸ τραῦμα μου;». Ἀλλά, ἂν δὲν τὸ δέση, θὰ πάθη αἱμορραγία καὶ θὰ πεθάνη. 

Μπορεῖ  ἀπὸ  φιλότιμο  νὰ  μὴν  πηγαίνουν  νὰ  ἐξομολογηθοῦν,  τελικὰ  ὅμως 

ἀχρηστεύονται.  Ὁ  διάβολος,  βλέπεις,  ἐκμεταλλεύεται  καὶ  τὰ  χαρίσματα.  Ἂν  δὲν 

καθαρίζουμε μὲ  τὴν  ἐξομολόγηση τὴν ψυχή μας,  ὅταν πέφτουμε καὶ λερωνώμαστε, 

μὲ τὸν λογισμὸ ὅτι πάλι θὰ πέσουμε καὶ θὰ λερωθοῦμε, προσθέτουμε λάσπες πάνω 

στὶς παλιὲς λάσπες καὶ εἶναι δύσκολο μετὰ νὰ καθαρίσουν. 

 

Ἡ ἀνάγκη γιὰ ἐξομολόγηση 

 

 – Γέροντα, ὁ Ὅσιος Μάρκος ὁ Ἀσκητὴς λέει: «Ὁ γνωστικὸς ἐξομολογεῖται στὸν 

Θεὸ  ὄχι  μὲ  τὴν  ἀπαρίθμηση  τῶν  παραπτωμάτων  του,  ἀλλὰ  μὲ  τὴν  ὑπομονὴ  τῶν 

ἐπερχομένων θλίψεων»2. Τί ἐννοεῖ; 

 –  Καὶ  τὸ  ἕνα  πρέπει  νὰ  γίνεται  καὶ  τὸ  ἄλλο.  Ἐξομολογεῖται  ὁ  πιστὸς  στὸν 

πνευματικό,  ἐξομολογεῖται  καὶ  πρὶν  ἀπὸ  τὴν  προσευχὴ  ταπεινὰ  στὸν  Θεό, 

ἀπογυμνώνοντας  τὸν  ἑαυτό  του:  «Θεέ  μου,  ἔσφαλα,  εἶμαι  τέτοιος,  τέτοιος». 

Συγχρόνως ὅμως δέχεται καὶ τὶς θλίψεις ποὺ τοῦ συμβαίνουν σὰν φάρμακο. Ὁ Ἅγιος 

δὲν  λέει  νὰ  μὴν  κάνης  τὴν  πρώτη  καὶ  τὴν  δεύτερη  ἐξομολόγηση,  ἀλλὰ  μόνο  νὰ 

ὑπομένης τὶς θλίψεις. Τί θὰ πῆ «ἐξομολογοῦμαι;». Δὲν θὰ πῆ «ὁμολογῶ ἔξω αὐτὸ ποὺ 

                                                 
1 Α´ Τιμ. 6, 12. 
2 Βλ. Ὁσίου Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ, Περὶ τῶν οἰομένων ἐξ ἔργων δικαιοῦσθαι, κεφ. ρνε´, 

Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμος Α´, σ. 120. 
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ἔχω  μέσα  μου»;  Ἂν  ἔχης  μέσα  σου  καλά,  «ἐξομολογεῖσαι  τῷ  Κυρίῳ»3,  δηλαδὴ 

δοξολογεῖς τὸν Θεό. Ἂν ἔχης κακά, ἐξομολογεῖσαι τὶς ἁμαρτίες σου. 

 –  Γέροντα,  τὴν πρώτη φορὰ ποὺ θὰ πάη κανεὶς γιὰ  ἐξομολόγηση, θὰ μιλήση 

στὸν πνευματικὸ γιὰ ὅλη τὴν προηγούμενη ζωή του; 

 – Τὴν πρώτη φορὰ θὰ κάνη μιὰ γενικὴ ἐξομολόγηση. Ὅπως ὁ ἀσθενής,  ὅταν 

μπῆ  στὸ  νοσοκομεῖο,  δίνει  τὸ  ἱστορικό  του,  π.χ.  λέει:  «εἶχα  μιὰ  πάθηση  στοὺς 

πνεύμονες,  ἀλλὰ  τώρα  ἔχει  περάσει,  ἔχω  κάνει  μιὰ  ἐγχείρηση  μὲ  ὁλικὴ  ἢ  τοπικὴ 

νάρκωση  κ.λπ.»,  ἔτσι  καὶ  στὴν  πρώτη  ἐξομολόγηση,  ἂς  προσπαθήση  κανεὶς  νὰ  πῆ 

στὸν πνευματικὸ λεπτομέρειες ἀπὸ τὴν ζωή του, καὶ ἐκεῖνος θὰ βρῆ τὴν πληγή, γιὰ νὰ 

τὴν θεραπεύση. Πολλὲς φορὲς ἕνα χτύπημα, ποὺ δὲν τοῦ δίνεις σημασία, ἔχει ὕστερα 

συνέπειες. Βέβαια, τὴν πρώτη φορὰ ποὺ θὰ πάη στὸν πνευματικό, θὰ ἔχη νὰ πῆ, ἂς 

ὑποθέσουμε,  ἑκατὸ ἁμαρτίες.  Τὴν  δεύτερη  θὰ  ἔχη  νὰ πῆ  ἑκατὸν  δέκα,  γιατὶ  θὰ  τὸν 

πολεμήση  περισσότερο  ὁ  διάβολος,  ἐπειδὴ  ἐξομολογήθηκε  καὶ  τοῦ  χάλασε  τὴν 

δουλειά. Τὴν τρίτη φορὰ μπορεῖ νὰ πῆ ἑκατὸν πενῆντα, ἀλλὰ ὕστερα θὰ ἐλαττώνεται 

συνέχεια  ὁ  ἀριθμός,  μέχρι  ποὺ  θὰ  πηγαίνη  γιὰ  ἐξομολόγηση  καὶ  θὰ  ἔχη  νὰ  πῆ 

ἐλάχιστες ἁμαρτίες. 

 

Ἡ σωστὴ ἐξομολόγηση 

 

 – Γιατί μερικὲς φορές, ἐνῶ ἡ συνείδηση μᾶς ἐλέγχει, δὲν κάνουμε τὸν ἀνάλογο 

ἀγώνα, γιὰ νὰ διορθωθοῦμε; 

 –  Αὐτὸ  μπορεῖ  νὰ  συμβῆ  καὶ  ἀπὸ  ἕνα  τσάκισμα  ψυχικό.  Ὅταν  εἶναι  κανεὶς 

πανικοβλημένος ἀπὸ κάποιον πειρασμό, θέλει νὰ ἀγωνισθῆ, ἀλλὰ δὲν ἔχει διάθεση, 

δὲν ἔχει ψυχικὴ δύναμη. Τότε πρέπει νὰ τακτοποιηθῆ ἐσωτερικὰ μὲ τὴν ἐξομολόγηση. 

Μὲ τὴν ἐξομολόγηση παρηγοριέται, τονώνεται καὶ ξαναβρίσκει μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ 

τὸ  κουράγιο  γιὰ  ἀγώνα.  Ἂν  δὲν  τακτοποιηθῆ,  μπορεῖ  νὰ  τοῦ  ἔρθη  καὶ  ἄλλος 

πειρασμός,  ὁπότε,  θλιμμένος  ὅπως  εἶναι,  τσακίζεται  περισσότερο,  τὸν  πνίγουν  οἱ 

λογισμοί, ἀπελπίζεται καὶ μετὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀγωνισθῆ καθόλου. 

 – Καὶ ἂν αὐτὸ συμβαίνη συχνά; 

 – Ἂν συμβαίνη συχνά, πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ τακτοποιῆται συχνά, νὰ ἀνοίγη 

τὴν  καρδιά  του  στὸν  πνευματικό,  γιὰ  νὰ  παίρνη  κουράγιο.  Καὶ  ὅταν  τακτοποιηθῆ, 

πρέπει  νὰ  βάλη  τὴν  μηχανὴ  νὰ  τρέξη,  νὰ  ἀγωνισθῆ φιλότιμα  καὶ  ἐντατικά,  γιὰ  νὰ 

πάρη καταπόδι τὸν ἔξω ἀπὸ ᾿δῶ. 

 – Γέροντα, ὅταν δὲν αἰσθάνωμαι τὴν ἀνάγκη γιὰ ἐξομολόγηση, τί φταίει; 

 – Μήπως δὲν παρακολουθεῖς  τὸν  ἑαυτό σου; Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι μυστήριο. 

Νὰ πηγαίνης καὶ ἁπλὰ νὰ λὲς τὶς ἁμαρτίες σου. Γιατί, τί νομίζεις; Πεῖσμα δὲν ἔχεις; 

Ἐγωισμὸ  δὲν  ἔχεις;  Δὲν  πληγώνεις  τὴν  ἀδελφή;  Δὲν  κατακρίνεις;  Μήπως  ἐγὼ  τί 

πηγαίνω  καὶ  λέω;  «Θύμωσα,  κατέκρινα...»  καὶ  μοῦ  διαβάζει  ὁ  πνευματικὸς  τὴν 

συγχωρητικὴ  εὐχή.  Ἀλλὰ  καὶ  οἱ  μικρὲς  ἁμαρτίες  ἔχουν  καὶ  αὐτὲς  βάρος.  Ὅταν 

πήγαινα  στὸν Παπα‐Τύχωνα4  νὰ  ἐξομολογηθῶ,  δὲν  εἶχα  τίποτε  σοβαρὸ  νὰ  πῶ  καὶ 

μοῦ  ἔλεγε:  «Ἀμμούδα,  παιδάκι  μου,  ἀμμούδα»!  Οἱ  μικρὲς  ἁμαρτίες  μαζεύονται  καὶ 

                                                 
3 Βλ. Ψαλμ. 106, 1.  
4 Βλ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ Ἁγιορείτικα, σ. 15‐40. 
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κάνουν  ἕναν  σωρὸ  ἀμμούδα,  ποὺ  εἶναι  ὅμως  βαρύτερη  ἀπὸ  μιὰ  μεγάλη  πέτρα.  Ὁ 

ἄλλος  ποὺ  ἔχει  κάνει  ἕνα  ἁμάρτημα  μεγάλο,  τὸ  σκέφτεται  συνέχεια,  μετανοεῖ  καὶ 

ταπεινώνεται. Ἐσὺ  χεις πολλὰ μικρά. Ἐὰν ὅμως ἐξετάσης τὶς συνθῆκες μὲ τὶς ὁποῖες 

ἐσὺ μεγάλωσες  καὶ  τὶς  συνθῆκες μὲ  τὶς  ὁποῖες μεγάλωσε  ὁ ἄλλος,  θὰ  δῆς  ὅτι  εἶσαι 

χειρότερη  ἀπὸ  ἐκεῖνον.  Νὰ  προσπαθῆς  ἐπίσης  νὰ  εἶσαι  συγκεκριμένη  στὴν 

ἐξομολόγησή  σου.  Δὲν  φθάνει  νὰ  πῆ  κανεὶς  λ.χ.  «ζηλεύω,  θυμώνω  κ.λπ.»,  ἀλλὰ 

πρέπει νὰ πῆ τὶς συγκεκριμένες πτώσεις του, γιὰ νὰ βοηθηθῆ. Καί, ὅταν πρόκειται γιὰ 

κάτι  βαρύ,  ὅπως  ἡ  πονηριά,  πρέπει  νὰ  πῆ  καὶ  πῶς  σκέφθηκε  καὶ  πῶς  ἐνήργησε· 

ἀλλιῶς  κοροϊδεύει  τὸν  Χριστό.  Ἂν  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  ὁμολογῆ  τὴν  ἀλήθεια  στὸν 

πνευματικό,  δὲν  τοῦ ἀποκαλύπτη τὸ σφάλμα του,  γιὰ νὰ μπορέση νὰ τὸν βοηθήση, 

παθαίνει ζημιά, ὅπως καὶ ὁ ἄρρωστος κάνει μεγάλο κακὸ στὴν ὑγεία του, ὅταν κρύβη 

τὴν πάθησή του ἀπὸ τὸν γιατρό. Ἐνῶ, ὅταν ἐκθέτη τὸν ἑαυτό του ὅπως ἀκριβῶς εἶναι, 

τότε ὁ πνευματικὸς μπορεῖ νὰ τὸν γνωρίση καλύτερα καὶ νὰ τὸν βοηθήση πιὸ θετικά. 

ἔ

Ὕστερα,  ὅταν  κανεὶς  ἀδικήση  ἢ  πληγώση  μὲ  τὴν  συμπεριφορά  του  ἕναν 

ἄνθρωπο, πρέπει πρῶτα νὰ πάη νὰ τοῦ ζητήση ταπεινὰ συγχώρηση, νὰ συμφιλιωθῆ 

μαζί του, καὶ ἔπειτα νὰ ἐξομολογηθῆ τὴν πτώση του στὸν πνευματικό, γιὰ νὰ λάβη 

τὴν ἄφεση. Ἔτσι ἔρχεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἂν πῆ τὸ σφάλμα του στὸν πνευματικό, 

χωρὶς  προηγουμένως  νὰ  ζητήση  συγχώρηση  ἀπὸ  τὸν  ἄνθρωπο  ποὺ  πλήγωσε,  δὲν 

εἶναι δυνατὸν νὰ εἰρηνεύση ἡ ψυχή του, γιατὶ δὲν ταπεινώνεται. Ἐκτὸς ἂν ὁ ἄνθρωπος 

ποὺ πλήγωσε ἔχη πεθάνει ἢ δὲν μπορῆ νὰ τὸν βρῆ, γιατὶ ἄλλαξε κατοικία καὶ δὲν ἔχει 

τὴν  διεύθυνσή  του,  γιὰ  νὰ  τοῦ  ζητήση,  ἔστω  καὶ  γραπτῶς,  συγγνώμην,  ἀλλὰ  ἔχη 

διάθεση νὰ τὸ κάνη, τότε ὁ Θεὸς τὸν συγχωρεῖ, γιατὶ βλέπει τὴν διάθεσή του. 

 – Ἄν, Γέροντα, ζητήσουμε συγχώρεση καὶ δὲν μᾶς συγχωρήση; 

 –  Τότε νὰ κάνουμε προσευχὴ νὰ μαλακώση ὁ Θεὸς  τὴν καρδιά  του. Ὑπάρχει 

ὅμως  περίπτωση  νὰ  μὴ  βοηθάη  ὁ  Θεὸς  νὰ  μαλακώση  ἡ  καρδιά  του,  γιατί,  ἂν  μᾶς 

συγχωρήση, μπορεῖ νὰ ξαναπέσουμε στὸ ἴδιο σφάλμα. 

 – Γέροντα, ὅταν κανεὶς κάνη ἕνα σοβαρὸ σφάλμα, ὑπάρχει περίπτωση νὰ μὴν 

μπορῆ νὰ τὸ ἐξομολογηθῆ ἀμέσως; 

 – Γιατί νὰ τὸ ἀφήση; Γιὰ νὰ ξινίση; Ὅσο κρατᾶς ἕνα χαλασμένο πράγμα, τόσο 

χαλάει. Γιατί νὰ ἀφήση νὰ περάσουν ἕνας‐δύο μῆνες, γιὰ νὰ πάη στὸν πνευματικὸ νὰ 

τὸ ἐξομολογηθῆ; Νὰ πάη τὸ συντομώτερο. Ἂν ἔχη μιὰ πληγὴ ἀνοιχτή, θὰ ἀφήση νὰ 

περάση ἕνας μήνας, γιὰ νὰ τὴν θεραπεύση; Οὔτε νὰ περιμένη νὰ πάη, ὅταν θὰ ἔχη 

πολὺ χρόνο ὁ πνευματικός, γιὰ νὰ ἔχη πιὸ πολλὴ ἄνεση. Αὐτὸ τὸ ἕνα σφάλμα, τὰκ–

τὰκ νὰ τὸ λέη ἀμέσως καὶ μετά, ὅταν ὁ πνευματικὸς θὰ ἔχη χρόνο, νὰ πηγαίνη γιὰ πιὸ 

πολύ, γιὰ μιὰ συζήτηση κ.λπ. 

Δὲν  χρειάζεται  ὥρα  πολλή,  γιὰ  νὰ  δώσω  εἰκόνα  τοῦ  ἑαυτοῦ  μου.  Ὅταν  ἡ 

συνείδηση δουλεύη σωστά,  δίνει ὁ ἄνθρωπος μὲ δυὸ λόγια εἰκόνα τῆς καταστάσεώς 

του.  Ὅταν  ὅμως  ὑπάρχη  μέσα  του  σύγχυση,  μπορεῖ  νὰ  λέη  πολλὰ  καὶ  νὰ  μὴ  δίνη 

εἰκόνα. Νά, βλέπω, μερικοὶ μοῦ γράφουν ὁλόκληρα τετράδια,  εἴκοσι‐τριάντα σελίδες 

ἀναφορᾶς  μὲ  μικρὰ  γράμματα,  καὶ  μερικὲς  σελίδες  ὑστερόγραφο...  Ὅλα  αὐτὰ  ποὺ 

γράφουν, μποροῦσαν νὰ τὰ βάλουν σὲ μιὰ σελίδα. 

 

Τὰ ἐλαφρυντικὰ στὴν ἐξομολόγησή μας γίνονται ἐπιβαρυντικὰ γιὰ τὴν 

συνείδηση 
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 – Ὅταν, Γέροντα, κατὰ τὴν ἐξομολόγηση μιᾶς ἁμαρτίας δὲν νιώθη κανεὶς τὸν 

πόνο  ποὺ  ἔνιωσε,  ὅταν  ἔκανε  τὴν  ἁμαρτία,  σημαίνει  ὅτι  δὲν  ὑπάρχει  πραγματικὴ 

μετάνοια; 

 – Ἂν ἔχη περάσει καιρὸς ἀπὸ τότε ποὺ ἔκανε αὐτὴν τὴν ἁμαρτία, ἐπουλώνεται 

ἡ πληγή, γι᾿ αὐτὸ δὲν νιώθει τὸν ἴδιο πόνο. Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ προσέξη, εἶναι νὰ μὴ 

δικαιολογῆ  τὸν  ἑαυτό  του κατὰ  τὴν  ἐξομολόγηση. Ἐγώ,  ὅταν πάω νὰ  ἐξομολογηθῶ 

καὶ πῶ λ.χ. «θύμωσα» – ἄσχετα ἂν χρειαζόταν νὰ δώσω καὶ σκαμπίλι –, δὲν ἀναφέρω 

τὸ θέμα, γιὰ νὰ μὴ μοῦ δώση ἐλαφρυντικὰ ὁ πνευματικός. Ὅποιος ἐξομολογεῖται καὶ 

δικαιολογεῖ  τὸν  ἑαυτό  του,  δὲν  ἔχει  ἀνάπαυση  ἐσωτερική,  ὅσο  ἀσυνείδητος  καὶ  ἂν 

εἶναι.  Τὰ  ἐλαφρυντικὰ  ποὺ  χρησιμοποιεῖ  στὴν  ἐξομολόγησή  του  γίνονται 

ἐπιβαρυντικὰ γιὰ τὴν συνείδησή του. Ἐνῶ, ὅποιος ὑπερβάλλει τὰ σφάλματά του, γιατὶ 

ἔχει  λεπτὴ  συνείδηση,  καὶ  δέχεται  καὶ  μεγάλο  κανόνα  ἀπὸ  τὸν  πνευματικό,  αὐτὸς 

νιώθει ἀνέκφραστη ἀγαλλίαση. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού, ἂν κλέψουν λ.χ. μιὰ ρώγα, 

νιώθουν  σὰν  νὰ  πῆραν  πολλὰ  καλάθια  σταφύλια  καὶ  σκέφτονται  συνέχεια  τὸ 

σφάλμα τους. Δὲν κοιμοῦνται ὅλη τὴν νύχτα, μέχρι νὰ τὸ ἐξομολογηθοῦν. Καὶ ἄλλοι, 

ἐνῶ ἔχουν κλέψει ὁλόκληρα καλάθια σταφύλια, δικαιολογοῦν τὸν ἑαυτό τους καὶ λένε 

πὼς πῆραν ἕνα τσαμπί. Αὐτοὶ ὅμως ποὺ ὄχι μόνο δὲν δικαιολογοῦν τὸν ἑαυτό τους, 

ἀλλὰ μεγαλοποιοῦν τὸ παραμικρὸ σφάλμα τους καὶ στενοχωριοῦνται καὶ ὑποφέρουν 

πολὺ γιὰ μιὰ μικρή τους ἀταξία, ξέρετε τί θεία παρηγοριὰ νιώθουν; Ἐδῶ βλέπεις τὴν 

θεία δικαιοσύνη, πῶς ὁ Καλὸς Θεὸς ἀνταμείβει. 

Ἔχω  παρατηρήσει  ὅτι  ὅσοι  ἐκθέτουν  τὰ  σφάλματά  τους  ταπεινὰ  στὸν 

πνευματικὸ  καὶ  ἐξευτελίζονται,  λάμπουν,  γιατὶ  δέχονται  τὴν  Χάρη  τοῦ Θεοῦ.  Ἕνας 

ἀπόστρατος  μὲ  πόση  συντριβὴ  μοῦ  διηγήθηκε  ὅ,τι  εἶχε  κάνει  ἀπὸ  ὀκτὼ  χρόνων 

παιδάκι. Ἕνα τόπι εἶχε πάρει ἀπὸ ἕνα παιδάκι γιὰ μιὰ μόνο νύχτα – τὴν ἄλλη μέρα 

τοῦ τὸ ἔδωσε – καὶ ἔκλαιγε, γιατὶ τὸ στενοχώρησε. Ὅταν ἀποστρατεύθηκε, ἔψαξε καὶ 

βρῆκε  ὅσους  εἶχε  λυπήσει,  ὅταν  ὑπηρετοῦσε  –  ἄσχετα  ἂν  ἐκτελοῦσε  καθῆκον  τῆς 

ὑπηρεσίας του –, καὶ τοὺς ζήτησε συγγνώμη! Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση! Ὅλα τὰ ἔπαιρνε 

ἐπάνω  του.  Μένει  τώρα  σὲ  ἕνα  χωριὸ  καὶ  τὰ  χρήματά  του  τὰ  δίνει  ἐλεημοσύνη. 

Ὑπηρετεῖ  καὶ  τὴν  ἡλικιωμένη  μάνα  του,  ἐνενῆντα  πέντε  χρόνων,  κατάκοιτη  μὲ 

ἡμιπληγία  καί,  ἐπειδὴ  βλέπει  τὸ  σῶμα  της,  ὅταν  τὴν  φροντίζη,  τὸν  πειράζει  ὁ 

λογισμός. «Ἂν ὁ Χὰμ ποὺ εἶδε τὴν γύμνωση τοῦ πατέρα του τιμωρήθηκε5, λέει,  τότε 

ἐγώ...».  Συνέχεια  ἔκλαιγε.  Τὸ πρόσωπό  του  ἦταν ἀλλοιωμένο. Πόσο  διδάχθηκα ἀπὸ 

τὴν συντριβή του! 

 – Μπορεῖ, Γέροντα, νὰ μεγαλοποιῆ κανεὶς τὰ σφάλματά του, γιὰ νὰ δείξη ὅτι 

κάνει λεπτὴ ἐργασία; 

 – Ἐκεῖνο εἶναι ἄλλο· τότε ὑπερηφανεύεται ἀπὸ τὴν ταπείνωση. 

 

Μετὰ τὴν ἐξομολόγηση 

 

 – Γέροντα, μετὰ τὴν ἐξομολόγηση δικαιολογεῖται νὰ νιώθης βάρος; 

                                                 
5 Βλ. Γέν. 9, 20‐27. 
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 – Γιατί νὰ νιώθης βάρος; Μὲ μιὰ σωστὴ ἐξομολόγηση σβήνουν ὅλα τὰ παλιά. 

Ἀνοίγονται νέα δεφτέρια. Ἔρχεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἀλλάζει τελείως ὁ ἄνθρωπος. 

Χάνονται  ἡ  ταραχή,  ἡ  ἀγριάδα,  τὸ  ἄγχος  καὶ  ἔρχονται  ἡ  γαλήνη,  ἡ  ἠρεμία.  Τόσο 

αἰσθητὸ  εἶναι  αὐτὸ ἀκόμη  καὶ  ἐξωτερικά,  ποὺ  λέω σὲ μερικοὺς  νὰ φωτογραφηθοῦν 

πρὶν ἀπὸ  τὴν  ἐξομολόγηση καὶ μετὰ  τὴν  ἐξομολόγηση,  γιὰ νὰ  διαπιστώσουν καὶ  οἱ 

ἴδιοι τὴν καλὴ ἀλλοίωση, γιατὶ στὸ πρόσωπο ζωγραφίζεται ἡ ἐσωτερικὴ πνευματικὴ 

κατάσταση.  Τὰ  μυστήρια  τῆς  Ἐκκλησίας  κάνουν  θαύματα.  Ὅσο  πλησιάζει  κανεὶς 

στὸν Θεάνθρωπο  Ἰησοῦ Χριστό,  θεώνεται,  καὶ  ἑπόμενο  εἶναι  νὰ  ἀκτινοβολῆ  καὶ  νὰ 

προδίδεται ἀπὸ τὴν θεία Χάρη. 

 –  Δηλαδή,  Γέροντα,  μετὰ  ἀπὸ  μιὰ  εἰλικρινῆ  ἐξομολόγηση  νιώθεις  ἀμέσως 

χαρά; 

 –  Ὄχι  πάντοτε.  Μπορεῖ  καὶ  νὰ  μὴ  χαρῆς  ἀμέσως,  ἀλλὰ  σιγὰ‐σιγὰ  γεννιέται 

μέσα  σου  ἡ  χαρά.  Μετὰ  τὴν  ἐξομολόγηση  χρειάζεται  ἡ  φιλότιμη  ἀναγνώριση.  Νὰ 

νιώθης  ὅπως  αὐτὸς  ποὺ  τοῦ  χαρίζεται  ἕνα  χρέος  ποὺ  ἔχει,  καὶ  ἀπὸ  φιλότιμο 

αἰσθάνεται εὐγνωμοσύνη καὶ ὑποχρέωση πρὸς τὸν εὐεργέτη του. Νὰ εὐχαριστῆς τὸν 

Θεό,  ἀλλὰ  συγχρόνως  νὰ  ζῆς  καὶ  τὸ  ψαλμικό:  «τὴν  ἀνομίαν  μου  ἐγὼ  γινώσκω  καὶ  ἡ 

ἁμαρτία  μου  ἐνώπιόν  μού  ἐστι  διαπαντός»6,  γιὰ  νὰ  μὴν  ξεθαρρεύης  καὶ 

ἐπαναλαμβάνης τὰ ἴδια σφάλματα. 

 – Γέροντα, διάβασα κάπου ὅτι οἱ δαίμονες θὰ μᾶς βασανίσουν στὴν ἄλλη ζωὴ 

ἀκόμη καὶ γιὰ ἕναν κακὸ λογισμὸ ποὺ δὲν ἐξομολογηθήκαμε. 

 – Κοίταξε, ὅταν ὁ ἄνθρωπος μετανοήση καὶ πῆ στὸν πνευματικὸ ὅ,τι θυμόταν, 

χωρὶς νὰ ἔχη τὴν πρόθεση νὰ κρύψη κάτι, τελείωσε· τὰ ταγκαλάκια δὲν ἔχουν καμμία 

ἐξουσία ἐπάνω του. Ὅταν ὅμως δὲν ἐξομολογηθῆ ἐν γνώσει του μερικὲς ἁμαρτίες του, 

θὰ βασανίζεται στὴν ἄλλη ζωὴ γι᾿ αὐτές. 

 – Γέροντα, ὅταν κάποιος ἐξομολογήθηκε νεανικά του σφάλματα, ἀλλὰ πάλι τὰ 

σκέφτεται καὶ ταλαιπωρῆται, εἶναι σωστὴ ἀντιμετώπιση; 

 –  Ἂν  ἔχη  πολλὴ  συντριβὴ  γιὰ  τὰ  νεανικά  του  σφάλματα  καὶ  τὰ 

ἐξομολογήθηκε, δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ταλαιπωρῆται, ἀφοῦ ὁ Θεὸς τοῦ τὰ συγχώρησε 

ἀπὸ  τὴν στιγμὴ ποὺ  τὰ  ἐξομολογήθηκε.  Στὸ  ἑξῆς  δὲν πρέπει  νὰ σκαλίζη  τὰ παλιά, 

ἰδίως σαρκικὰ ἁμαρτήματα, γιατὶ μπορεῖ νὰ πάθη ζημιά. Στὸν πόλεμο π.χ. πέφτει μιὰ 

χειροβομβίδα δίπλα σὲ ἕναν στρατιώτη, ἀλλὰ τὸν φυλάει ὁ Θεὸς καὶ δὲν σκάζει. Ὅταν 

τελειώση  ὁ  πόλεμος,  βρίσκει  ὁ  στρατιώτης  τὴν  χειροβομβίδα  ποὺ  δὲν  ἔσκασε  καὶ 

ἀρχίζει νὰ τὴν περιεργάζεται, καὶ τελικὰ ἀνατινάζεται στὸν ἀέρα σὲ καιρὸ εἰρήνης. 

 

Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν πνευματικὸ 

 

 –  Γέροντα,  ἂν  στενοχωρεθῆ  κάποιος  πολύ,  γιατὶ  τὸν  μάλωσε  γιὰ  κάποιο 

σφάλμα του ὁ πνευματικός, καὶ πέση σὲ λύπη, αὐτὸ ἔχει μέσα ἐγωισμό; 

 –  Ἒμ  βέβαια,  ἔχει  μέσα  καὶ  ἐγωισμό.  Ἂν  στενοχωρεθῆ  κατὰ  Θεόν,  θὰ  ἔχη 

παρηγοριά, θὰ ἔχη καὶ πρόοδο, γιατὶ θὰ προσπαθήση νὰ μὴν τὸ ξανακάνη. Πρέπει νὰ 

λέη  τὶς  δυσκολίες,  τοὺς  λογισμούς  του,  τὶς  πτώσεις  του  στὸν  πνευματικὸ  καὶ  νὰ 

δέχεται  μὲ  χαρὰ  καὶ  τὴν  ἤπια  καὶ  τὴν  αὐστηρὴ  συμπεριφορά  του,  γιατὶ  ὅλα  ἀπὸ 

ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον γίνονται γιὰ τὴν πρόοδο τῆς ψυχῆς του. 

                                                 
6 Ψαλμ. 50, 5. 
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 – Καὶ ἄν, Γέροντα, δὲν δέχωμαι τὸ μάλωμα ἢ τὴν παρατήρηση; 

 – Ἂν δὲν δέχεσαι, θὰ μείνης ἀδιόρθωτη. Ὅσοι δὲν δέχονται παρατηρήσεις οὔτε 

καὶ  ἀπὸ  τοὺς  ἀνθρώπους  ποὺ  τοὺς  ἀγαποῦν,  τελικὰ  παραμένουν  στραβόξυλα  καὶ 

ἀχρηστεύονται  μόνοι  τους  πνευματικά.  Ὅπως  οἱ  σανίδες  ποὺ  δὲν  δέχονται  τὸ 

πλάνισμα  τοῦ  μαραγκοῦ,  γιὰ  νὰ  γίνουν  ἔπιπλα,  καταλήγουν  στὰ  μπετὰ  ἢ  στὶς 

σκαλωσιὲς καὶ πατιοῦνται καὶ λασπώνονται, μέχρι ποὺ καταλήγουν στὴν φωτιά, ἔτσι 

καὶ αὐτοὶ στὸ τέλος καταστρέφονται. 

 –  Γέροντα,  ὅταν  κάποιος  διαφωνῆ  σὲ  ἕνα  θέμα  μὲ  τὸν  πνευματικό  του,  τί 

πρέπει νὰ κάνη; 

 – Νὰ πῆ ἁπλὰ καὶ ταπεινὰ τὸν λογισμό του. Βέβαια χρειάζεται πολλὴ προσοχὴ 

στὴν  ἐκλογὴ  τοῦ  πνευματικοῦ,  ὥστε  νὰ  μπορῆ  κανεὶς  νὰ  τὸν  ἐμπιστεύεται  καὶ  νὰ 

ἀναπαύεται μὲ τὴν καθοδήγησή του. 

 – Συμφέρει, Γέροντα, ὅταν κανεὶς βλέπη κάτι διαφορετικὰ ἀπὸ τὸν πνευματικό, 

νὰ ἐπιμένη στὴν γνώμη του; 

 – Ὄχι, γιατὶ δὲν ξέρει τί κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὁ ἴδιος δὲν θεωρεῖ σωστό. 

Γιὰ  νὰ καταλάβη π.χ.  κάποιος  τί  κρύβεται πίσω ἀπὸ μιὰ  ἐνέργεια  τοῦ πνευματικοῦ 

του,  ἴσως  ὁ  πνευματικὸς  νὰ  πρέπη  νὰ  τοῦ  πῆ  τὴν  ἐξομολόγηση  ἑνὸς  ἄλλου. 

Ἐπιτρέπεται  νὰ  πῆ  τὴν  ἐξομολόγηση  τοῦ  ἄλλου;  Ἀσφαλῶς  ὄχι.  Ἂς  ποῦμε  ὅτι  ἔχει 

συνεννοηθῆ  μὲ  τὸν  πνευματικὸ  νὰ  τὸν  δῆ  τὴν  τάδε  ὥρα,  ἀλλὰ  τὴν  ὥρα  ἐκείνη 

πηγαίνει καὶ κάποιος ἄλλος ποὺ εἶχε λογισμοὺς νὰ αὐτοκτονήση καὶ ὁ πνευματικὸς 

παίρνει πρῶτα ἐκεῖνον. Ὁπότε σκέφτεται: «Πῆρε πρῶτα αὐτόν, ἐμένα μὲ περιφρονεῖ». 

Πῶς  νὰ  τοῦ  πῆ  ὅμως  ὁ  πνευματικὸς  ὅτι  αὐτὸς  εἶχε  φθάσει  στὸ  σημεῖο  νὰ  κάνη 

ἀπόπειρα αὐτοκτονίας; Ἂν  τοῦ  ἐξηγήση,  καταστρέφει,  χαντακώνει  τὸν ἄλλον.  Ἐνῶ, 

ἂν σκανδαλισθῆ αὐτὸς ἢ ἂν κατεβάση τὰ μοῦτρα, δὲν θὰ γίνη καὶ μεγάλο κακό. Μιὰ 

φορὰ ἔτσι σκανδαλίσθηκαν μερικοὶ ποὺ ἦρθαν ἐκεῖ στὸ Καλύβι. Ἦταν κάποιος ποὺ 

τὸν  κατάφεραν  μὲ  πολλὴ  δυσκολία  οἱ  δικοί  του  νὰ  ἔρθη  νὰ  συζητήσουμε  καὶ  τὸν 

δέχθηκα  μὲ  πολλὴ  χαρά.  Τὸν  ἀσπάσθηκα,  τοῦ  ἔδωσα  κομποσχοίνι,  εἰκονάκια.  Οἱ 

ἄλλοι παρεξηγήθηκαν. «Ἐμᾶς ὁ Γέροντας, εἶπαν, οὔτε μᾶς ἔδωσε σημασία». Αὐτὸς ὁ 

καημένος ἦταν ἄσωτος· ἐγὼ ἤξερα λεπτομέρειες γιὰ τὴν ζωή του. Ἔφυγε μετὰ ἄλλος 

ἄνθρωπος. Χίλιες φορὲς νὰ σκανδαλισθοῦν οἱ ἄλλοι. Δὲν μπορεῖς, γιὰ νὰ ἀναπαύσης 

τὸν ἕναν μὲ μιὰ ἐξήγηση, νὰ καταστρέψης τὸν ἄλλον. 

 

Ἡ σωστὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν πνευματικὸ 

 

Ἕνας πνευματικὸς ἄνθρωπος, ὅταν θέλη νὰ βοηθήση κάποιον, προσπαθεῖ νὰ 

τὸν  συνδέση  μὲ  τὸν  Χριστὸ  καὶ  ὄχι  νὰ  τὸν  δέση  μὲ  τὸν  ἑαυτό  του.  Στὴν  συνέχεια 

χαίρεται,  ὅταν  καταφέρη  νὰ  τὸν  συνδέση  μὲ  τὸν  Χριστό,  καὶ  ὁ  ἄλλος  ἀγωνίζεται 

προσβλέποντας στὸν Χριστό. Τότε καὶ ὁ ἕνας καὶ ὁ ἄλλος ἔχει τὸν μισθό του καὶ τὰ 

πράγματα πᾶνε  κανονικά. Ὅταν  ὅμως  ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται  καὶ  κοιτάζη πῶς νὰ 

εὐχαριστήση  αὐτὸν  ποὺ  προσπαθεῖ  νὰ  τὸν  συνδέση  μὲ  τὸν  Χριστό,  ἂν  δηλαδὴ  μιὰ 

ἐνέργειά  του  θὰ  στενοχωρήση  ἢ  θὰ  χαροποιήση  ἐκεῖνον,  καὶ  δὲν  κοιτάζη  πῶς  ὁ 

Χριστὸς  βλέπει  αὐτὴν  τὴν  ἐνέργειά  του,  τότε  οὔτε  τὸν  ἄνθρωπο  ποὺ  τὸν  βοηθάει 

εὐχαριστεῖ,  οὔτε  τὸν  Χριστό,  ἀλλὰ  οὔτε  ὁ  ἴδιος  ὠφελεῖται,  γιατὶ  δὲν  δέχεται  θεϊκὴ 

βοήθεια. Δηλαδὴ οὔτε ὁ Χριστὸς οὔτε ὁ πνευματικὸς χαίρεται γι᾿ αὐτὸ τὸ ὁποῖο κάνει, 
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ἀλλὰ  οὔτε  ὁ  ἴδιος  βοηθιέται,  γιὰ  νὰ  ξεπεράση  μιὰ  δυσκολία.  Ἂς  ὑποθέσουμε  ὅτι 

ψάλλει μιὰ ἀδελφὴ καὶ σκέφτεται: «Ἄραγε ψάλλω καλά; Θὰ χαρῆ ἡ Γερόντισσα;». Ἔ, 

αὐτὴ δὲν βοηθιέται. Ἐνῶ, ἂν ψάλλη γιὰ τὸν Χριστό, τὰ πράγματα πᾶνε κανονικά· καὶ 

καλὰ θὰ ψάλη καὶ τὴν Γερόντισσα θὰ εὐχαριστήση. 

 – Γέροντα, ὅταν κανεὶς δὲν καταλάβη σωστὰ αὐτὸ ποὺ τοῦ εἶπε ὁ πνευματικός, 

φταίει; 

 – Κοίταξε, ἂν δὲν κατάλαβε, ἐπειδὴ εἶχε μιὰ ἐπιθυμία καὶ ὁ νοῦς του ἦταν ἐκεῖ, 

πάλι φταίει. Μερικοὶ τὸ θέλημα τὸ δικό τους τὸ κάνουν θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ρωτάει λ.χ. 

κάποιος  τὸν  πνευματικό  του  γιὰ  ἕνα  πρόβλημά  του  καὶ  ἔχει  στὸν  λογισμό  του  τὴν 

λύση  ποὺ  θέλει,  ποὺ  τὸν  ἀναπαύει. Ὁ  πνευματικὸς  τοῦ  λέει  τί  πρέπει  νὰ  κάνη  καὶ 

αὐτὸς  καταλαβαίνει  ὅτι  τοῦ  εἶπε  νὰ  κάνη  αὐτὸ  ποὺ  ἤθελε,  καὶ  τὸ  κάνει  μὲ  χαρά, 

νομίζοντας  κιόλας  ὅτι  κάνει  ὑπακοή.  Καὶ  ἂν  τοῦ  πῆ  μετὰ  ὁ  πνευματικὸς  «γιατί 

ἐνήργησες ἔτσι;», τοῦ λέει: «Ἔτσι δὲν μοῦ εἶπες νὰ κάνω;». 

Ἀλλὰ  καὶ  μερικὲς φορές,  αὐτὸ  ποὺ  λέει  ὁ  πνευματικός,  δὲν  εἶναι  νὰ  τὸ  πάρη 

κανεὶς κατὰ γράμμα. Μπορεῖ νὰ εἶναι τρόπος τοῦ λέγειν. Θὰ σᾶς πῶ μιὰ περίπτωση, 

γιὰ  νὰ  καταλάβετε.  Μιὰ  σαρανταπεντάρα  καθηγήτρια,  ποὺ  εἶχε  καὶ  παιδιά,  εἶχε 

μπλέξει ἕναν δεκαεξάχρονο μαθητή της. Τὸ παιδὶ ἔφυγε ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ συζοῦσε μὲ 

τὴν καθηγήτρια. Ὅταν ὁ πατέρας του ἦρθε στὸ Καλύβι καὶ μοῦ εἶπε τὸν πόνο του, τοῦ 

εἶπα  νὰ  κάνη  γιὰ  τὸ  θέμα  αὐτὸ  ὅ,τι  τοῦ  πῆ  ὁ  πνευματικός  του.  Πῆγε  λοιπὸν  ὁ 

καημένος στὸν πνευματικὸ καὶ μετὰ ἦρθε πάλι σ᾿ ἐμένα. Ἐγὼ εἶχα ἐκείνη τὴν ἡμέρα 

τὴν Ἐξαρχία τοῦ Πατριαρχείου7,  δὲν μποροῦσα νὰ συζητήσω μαζί  του καὶ  τοῦ εἶπα: 

«Νὰ κάνης ὅ,τι σοῦ εἶπε ὁ πνευματικός σου». Αὐτὸς δὲν ἔφευγε – καὶ εὐτυχῶς ποὺ δὲν 

ἔφυγε  καὶ  ἐπέμενε.  Κάποια  στιγμὴ  ποὺ  εὐκαίρησα,  τὸν  εἶδα  λίγο  καὶ  μοῦ  εἶπε: 

«Γέροντα,  ἀποφάσισα  νὰ  τὴν  σκοτώσω  αὐτὴν  τὴν  γυναίκα,  γιατὶ  ἔτσι  μοῦ  εἶπε  ὁ 

πνευματικός μου». «Γιά στάσου,  καλέ μου ἄνθρωπε,  τοῦ λέω,  τί ἀκριβῶς σοῦ εἶπε ὁ 

πνευματικός;».  «Μοῦ  εἶπε:  ʺΑὐτὴ  ἡ  γυναίκα  εἶναι  γιὰ  σκότωμαʺ».  Καταλάβατε;  Ὁ 

πνευματικὸς εἶπε, τρόπος τοῦ λέγειν, «αὐτὴ ἡ γυναίκα εἶναι γιὰ σκότωμα», ὄχι νὰ τὴν 

σκοτώση!  Ἀπὸ  τότε  δὲν  λέω  σὲ  κανέναν:  «νὰ  κάνης  ὅ,τι  σοῦ  εἶπε  ὁ  πνευματικός», 

ἀλλὰ ρωτάω τί τοῦ εἶπε ὁ πνευματικός... 

 –  Μπορεῖ,  Γέροντα,  νὰ  ζητάη  κάποιος  βοήθεια  ἀπὸ  τὸν  πνευματικό  του  καὶ 

συγχρόνως νὰ προτείνη καὶ τὴν λύση; 

 –  Ἒμ  τότε,  τί  βοήθεια  ζητάει;  Ἄλλο  εἶναι  νὰ  πῆ  ταπεινὰ  σὰν  λογισμὸ  στὸν 

πνευματικό του τί νομίζει ὅτι θὰ τὸν βοηθήση – αὐτὸ ἐπιβάλλεται – καὶ ἄλλο εἶναι νὰ 

ἐπιμένη ὅτι ὁ λογισμός του αὐτὸς εἶναι σωστός. Τότε εἶναι ποὺ δὲν κάνει ὁ ἄνθρωπος 

προκοπή.  Εἶναι σὰν νὰ πηγαίνη στὸν γιατρὸ καὶ  νὰ  τοῦ λέη: «Αὐτὸ  τὸ φάρμακο νὰ 

μοῦ δώσης». Ὁ ἄρρωστος ὀφείλει νὰ κάνη ὑπακοὴ στὸν γιατρό· δὲν θὰ τοῦ ὑποδείξη τί 

εἴδους φάρμακα θὰ τοῦ δώση. Δὲν εἶναι ἐδῶ θέμα ὀρέξεως, ὅπως μὲ τὰ φαγητὰ καὶ τὰ 

γλυκά,  γιὰ  νὰ  πῆ  κανείς:  «Θέλω  μπακλαβᾶ  ἢ  θέλω  κανταΐφι».  Ἀνάλογα  μὲ  τὴν 

πάθηση ὁ γιατρὸς δίνει καὶ τὸ φάρμακο. 

 
7 Ἀντιπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ὁ πνευματικὸς ἰατρὸς τῆς ψυχῆς 

 

Ἀνάγκη καλῶν πνευματικῶν 

 

Οἱ ἄνθρωποι σήμερα  εἶναι  κουρασμένοι,  ζαλισμένοι  καὶ σκοτισμένοι ἀπὸ  τὴν 

ἁμαρτία  καὶ  τὸν  ἐγωισμό.  Γι᾿  αὐτὸ  ὑπάρχει  ἀνάγκη,  περισσότερο  ἀπὸ  κάθε  ἄλλη 

ἐποχή, ἀπὸ καλοὺς καὶ ἔμπειρους πνευματικούς, ποὺ θὰ πλησιάζουν τοὺς ἀνθρώπους 

ἁπλὰ  καὶ  μὲ  πραγματικὴ  ἀγάπη  καὶ  θὰ  τοὺς  καθοδηγοῦν  μὲ  διάκριση,  γιὰ  νὰ 

εἰρηνεύουν.  Χωρὶς  καλοὺς  πνευματικοὺς  ἀδειάζουν  οἱ  ἐκκλησίες  καὶ  γεμίζουν  τὰ 

ψυχιατρεῖα,  οἱ  φυλακὲς  καὶ  τὰ  νοσοκομεῖα. Πρέπει  νὰ  συναισθανθοῦν  οἱ  ἄνθρωποι 

ὅτι  ταλαιπωροῦνται,  γιατὶ  εἶναι  μακριὰ  ἀπὸ  τὸν  Θεό,  νὰ  μετανοήσουν  καὶ  νὰ 

ἐξομολογηθοῦν ταπεινὰ τὶς ἁμαρτίες τους. 

Ἡ ἐργασία τοῦ πνευματικοῦ εἶναι ἐσωτερικὴ θεραπεία. Δὲν ὑπάρχει ἀνώτερος 

γιατρὸς ἀπὸ τὸν ἔμπειρο πνευματικό, ποὺ ἐμπνέει ἐμπιστοσύνη μὲ τὴν ἁγιότητά του, 

πετάει  ἀπὸ  τὰ  εὐαίσθητα  πλάσματα  τοῦ  Θεοῦ  τοὺς  λογισμοὺς  ποὺ  φέρνει  τὸ 

ταγκαλάκι καὶ θεραπεύει ψυχὲς καὶ σώματα δίχως φάρμακα, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ  πνευματικός,  ὅταν  ἔχη  θεῖο  φωτισμό,  πνεῦμα  Θεοῦ,  καταλαβαίνει  καὶ 

διακρίνει  καταστάσεις,  καὶ  μπορεῖ  νὰ  δίνη  σωστὲς  κατευθύνσεις  στὶς  ψυχές.  Καλὰ 

εἶναι νὰ μὴν  ἔχη πολλὲς ἀπασχολήσεις,  γιὰ νὰ μπορῆ νὰ διαθέτη  τὸν ἀπαιτούμενο 

χρόνο γιὰ τὴν κάθε ψυχὴ καὶ νὰ κάνη σωστὰ τὴν δουλειά του. Διαφορετικά, παθαίνει 

ὅ,τι καὶ ἕνας καλὸς χειρουργὸς πού, ὅταν κάθε μέρα ἔχη νὰ κάνη πολλὲς ἐγχειρήσεις, 

κουράζεται καὶ εἶναι φυσικὸ νὰ μὴν ἀποδίδη ὅσο μπορεῖ. Γι᾿ αὐτὸ δὲν χρειάζεται νὰ 

ἀναμειγνύεται  σὲ  ὅλα  τὰ  οἰκογενειακὰ  θέματα,  ἀλλὰ  νὰ  περιορίζεται  σὲ  ὅ,τι 

σχετίζεται  μὲ  τὴν  συγκεκριμένη  κάθε  φορὰ  ψυχή,  ὥστε  νὰ  ἔχη  τὸν  χρόνο  νὰ  τὴν 

βοηθήση ἀποτελεσματικά. Οὔτε  ὅμως ὁ  ἐξομολογούμενος πρέπει  νὰ ἀπασχολῆ  τὸν 

πνευματικὸ μὲ θέματα γιὰ τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ ρωτήση ἄλλους πιὸ ἁρμόδιους, νὰ τὸν 

ρωτάη π.χ. ποιό σπίτι νὰ νοικιάση ἢ σὲ ποιό φροντιστήριο νὰ στείλη τὸ παιδί του κ.λπ. 

Στὴν  ἐξομολόγηση κρίνεται  καὶ  ὁ  ἐξομολογούμενος καὶ  ὁ πνευματικός. Πολὺ 

βοηθάει γιὰ τὴν καθοδήγηση τῆς ψυχῆς ἡ ἐλευθερία ἡ πνευματική. Νὰ μὴν ἀκολουθῆ 

δηλαδὴ ὁ πνευματικὸς κάποια γραμμὴ ποὺ τοῦ βάζουν ἄλλοι, ἀλλὰ νὰ βλέπη τί λένε 

οἱ Πατέρες καὶ νὰ ἐνεργῆ μὲ διάκριση ἀνάλογα μὲ τὸν ἄνθρωπο, μὲ τὴν πτώση, μὲ τὴν 

μετάνοια. Βλέπω ὅμως μερικὲς φορὲς ὅτι δὲν ὑπάρχει εἰλικρίνεια. Μερικοὶ ποὺ ἔχουν 

εὐθύνη γιὰ τὶς ψυχὲς δὲν κάθονται νὰ ποῦν στὸν ἄλλον, ποὺ εἶναι λ.χ. μπλεγμένος μὲ 

μάγους,  μὲ  πλανεμένους  κ.λπ.,  μιὰ  κουβέντα,  νὰ  τὸν  προβληματίσουν  λίγο,  νὰ 

πάρουν  μιὰ  θέση,  γιὰ  νὰ  μὴν  ἔχουν  φασαρίες  μαζί  τους.  Δηλαδή,  γιὰ  νὰ  μὴν  τὰ 

χαλάσουμε μὲ  τὸν  ἕναν  καὶ  μὲ  τὸν  ἄλλον  καὶ  γιὰ  νὰ  λένε  καλὰ  λόγια  γιὰ  μᾶς,  νὰ 

ἀφήσουμε τὸν ἄνθρωπο νὰ καταστραφῆ καὶ νὰ χαίρεται ὁ διάβολος; 

 

Ἡ διάκριση καὶ ἡ πεῖρα τοῦ πνευματικοῦ 

 

 – Γέροντα, στὴν ἐποχή μας, μὲ τὴν τόση ἁμαρτία ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο, δὲν 

εἶναι δύσκολη μερικὲς φορὲς ἡ θέση τοῦ πνευματικοῦ; 

 –  Ναί,  εἶναι  δύσκολη.  Γι᾿  αὐτὸ  στὴν  ἀρχὴ  καλὰ  εἶναι  ὁ  πνευματικὸς  νὰ 

προσπαθῆ  νὰ  διορθώνη  τὰ  πολὺ  σοβαρὰ  ἁμαρτήματα,  μέχρι  νὰ  φύγη  ἡ  πολλὴ 
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ἁμαρτία  ἀπὸ  τὰ  πλάσματα  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  νὰ  γίνουν  πιὸ  δεκτικά.  Νὰ  φέρεται  μὲ 

ἐπιείκεια,  ἀλλὰ  συγχρόνως  μὲ  τρόπο  νὰ  καθοδηγῆ  τὸν  ἄνθρωπο  ἔτσι,  ὥστε  νὰ 

καταλάβη  τὰ  σφάλματά  του  καὶ  νὰ  ζητήση  ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  συγχώρηση.  Εἶναι 

ἀπαραίτητο νὰ τονίζη στὸν ἐξομολογούμενο ὅτι χρειάζεται μετάνοια, ἀλλαγὴ ζωῆς, 

γιὰ νὰ λάβη τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης πολὺ βοηθάει νὰ μιλάη στοὺς ἀνθρώπους μὲ 

ἀγάπη  γιὰ  τὴν  μεγάλη  ἀγάπη  τοῦ  Θεοῦ,  ὥστε  μόνοι  τους  νὰ  φιλοτιμηθοῦν,  νὰ 

αἰσθανθοῦν τὰ λάθη τους καὶ νὰ ἀλλάξουν συνήθειες. 

Ἕνας νέος πνευματικός, μέχρι νὰ ἀποκτήση πεῖρα, εἶναι καλύτερα νὰ βοηθάη 

σὲ  εὔκολες  περιπτώσεις.  Μπορεῖ  λ.χ.  μιὰ  δύσκολη  ψυχὴ  νὰ  καθυστερῆ  τὴν 

πνευματική του πρόοδο μὲ τὰ σαμποτὰζ ποὺ θὰ τοῦ κάνη καὶ νὰ τοῦ τρώη ὅλον τὸν 

χρόνο.  Ἂν  δὲν  προσέξη,  μὲ  τὴν  καλή  του  διάθεση  θὰ  δίνη  πάντοτε  σημασία  στὶς 

σκηνὲς  ποὺ  θὰ  κάνη  μιὰ  τέτοια  ψυχή,  θὰ  ξοδεύη  ἄσκοπα  τὶς  δυνάμεις  του  καὶ  θὰ 

ταλαιπωρῆται.  Ὅταν  ἀποκτήση  πεῖρα,  θὰ  ξέρη  πότε  πρέπει  νὰ  δώση  σημασία  καὶ 

πότε νὰ ἀδιαφορήση. Νά, τώρα ἐγὼ στὰ γράμματα ποὺ μοῦ στέλνουν ρίχνω μιὰ ματιὰ 

καί,  ἂν  εἶναι  κάτι  σοβαρό,  σ᾿  ἐκεῖνο  θὰ  δώσω  προσοχή.  Εἶναι  καὶ  τοῦ  πειρασμοῦ 

πολλὲς φορές. Ἄλλος σοῦ λέει: «δυὸ λεπτά, κάτι θὰ σοῦ πῶ ἐδῶ στὴν πόρτα» καὶ σὲ 

κρατάει  μιὰ  ὥρα.  Νὰ  εἶσαι  ἱδρωμένος,  νὰ  σὲ  χτυπάη  ἐν  τῷ  μεταξὺ  τὸ  ρεῦμα,  νὰ 

τρέμης,  καὶ  νὰ σοῦ  λέη  ἱστορίες,  σὰν  νὰ μὴ συμβαίνη  τίποτε. Ἔ,  ἀπὸ  τὸν Θεὸ  εἶναι 

αὐτό; Μετὰ ἀρρωσταίνεις,  δὲν μπορεῖς νὰ κάνης προσευχὴ οὔτε γιὰ τὸν κόσμο οὔτε 

γιὰ  τὸν  ἑαυτό  σου,  καὶ  ἀχρηστεύεσαι  γιὰ  μέρες.  Ἔρχεται  ὕστερα  κάποιος  ποὺ  ὁ 

καημένος ἔχει πραγματικὴ ἀνάγκη, καὶ δὲν μπορεῖς νὰ τὸν βοηθήσης. 

Αὐτοὺς πάλι ποὺ ἔχουν κάποιο σοβαρὸ πρόβλημα, δὲν φθάνει νὰ τοὺς ἀκούσης, 

νὰ δῆς ὅτι ἔχουν ἕναν πόνο καὶ νὰ τοὺς πῆς: «Πάρε μιὰ ἀσπιρίνη». «Ἕνα λεπτὸ νὰ σὲ 

ἀπασχολήσω,  λένε  μερικοί,  γιατὶ  φεύγει  τὸ  αὐτοκίνητο»,  καὶ  σοῦ  λένε  ἕνα  σοβαρὸ 

θέμα. Σὰν νὰ ἔχη κάποιος καρκίνο καὶ νὰ λέη στὸν γιατρό: «Κάνε μιὰ ἐγχείρηση, γιατὶ 

φεύγω σὲ λίγο μὲ  τὸ ἀεροπλάνο!». Κάθε πάθηση θέλει  τὸν ἀνάλογο χρόνο. Νὰ δῆς 

ἀπὸ  ποῦ  ξεκινάει,  τί  συμπτώματα  ἔχει  κ.λπ.  Σὲ  ἕνα  σοβαρὸ  θέμα  δὲν  μπορεῖς  νὰ 

δώσης  πρόχειρες  λύσεις.  Ἕνας  δόκιμος  μοναχὸς  μὲ  πλησίασε  στὴν  λιτανεία  ποὺ 

κάνουν  στὸ  Ἅγιον  Ὄρος  τὴν  Διακαινήσιμο  ἑβδομάδα,  ἀκριβῶς  μόλις  πήραμε  μιὰ 

ἀνηφόρα,  καὶ  ἤθελε  νὰ  τοῦ πῶ περὶ  νοερᾶς προσευχῆς.  Τόσες φορὲς  εἶχε  ἔρθει  στὸ 

Καλύβι καὶ ποτὲ δὲν ρώτησε γι᾿ αὐτὸ τὸ θέμα, καὶ ἐκεῖ, πάνω στὴν ἀνηφόρα, εἶχε τὴν 

ἔμπνευση  νὰ  ρωτήση  γιὰ  ἕνα  τόσο  λεπτὸ  θέμα!  Ἕνα  λεπτὸ  καὶ  σοβαρὸ  θέμα  δὲν 

συζητιέται οὔτε στὸ πόδι οὔτε στὸν ἀνήφορο... 

 

Ὁ πνευματικὸς καθορίζει κάθε πότε θὰ κοινωνάη ὁ πιστὸς 

 

 –  Γέροντα,  ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «Ὁ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα 

ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει»1. Πότε κοινωνάει κανεὶς «ἀναξίως»; 

 – Βασικὰ πρέπει νὰ προσερχώμαστε στὴν θεία Κοινωνία ἔχοντας συναίσθηση 

τῆς ἀναξιότητός μας. Ὁ Χριστὸς ζητᾶ ἀπὸ μᾶς τὴν συντριβὴ καὶ τὴν ταπείνωση. Ὅταν 

ὑπάρχη  κάτι  ποὺ  ἐνοχλεῖ  τὴν  συνείδησή  μας,  πρέπει  νὰ  τὸ  τακτοποιοῦμε.  Ἂν  π.χ. 

                                                 
1 Α´ Κορ. 11, 29. 
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μαλώσαμε  μὲ  κάποιον,  πρέπει  νὰ  συμφιλιωθοῦμε  μαζί  του  καὶ  ὕστερα  νὰ 

κοινωνήσουμε. 

 –  Γέροντα,  μερικοί,  ἐνῶ  ἔχουν  εὐλογία ἀπὸ  τὸν πνευματικὸ νὰ κοινωνήσουν, 

διστάζουν. 

 –  Δὲν  θὰ  ρυθμίση  κανεὶς  μόνος  του,  ἂν  θὰ  κοινωνήση  ἢ  ὄχι.  Ἂν  μόνος  του 

ἀποφασίζη νὰ κοινωνήση ἢ νὰ μὴν κοινωνήση, θὰ τὸ ἐκμεταλλευτῆ ὁ διάβολος καὶ θὰ 

τοῦ  ἀνοίξη  δουλειά.  Πολλὲς  φορὲς  νομίζουμε  ὅτι  εἴμαστε  ἄξιοι,  ἐνῶ  δὲν  εἴμαστε,  ἢ 

ἄλλοτε  σύμφωνα  μὲ  τὸν  νόμο  πράγματι  δὲν  εἴμαστε  ἄξιοι,  ἀλλὰ  σύμφωνα  μὲ  τὸ 

πνεῦμα  τῶν Ἁγίων Πατέρων  χρειάζεται  ἡ  θεία  μετάγγιση  γιὰ  νοσηλεία  καὶ  ἡ  θεία 

παρηγοριά, γιατὶ ἀπὸ τὴν πολλὴ συντριβὴ τῆς μετανοίας μπορεῖ νὰ ἔρθη ἀπὸ τὰ δεξιὰ 

ὁ ἐχθρὸς καὶ νὰ μᾶς ρίξη σὲ ἀπόγνωση. 

 – Δηλαδή, Γέροντα, κάθε πότε πρέπει νὰ κοινωνάη κανείς; 

 – Τὸ κάθε πότε πρέπει νὰ κοινωνάη κανεὶς καὶ τὸ πόσο πρέπει νὰ νηστεύη πρὶν 

ἀπὸ  τὴν  θεία  Κοινωνία  δὲν  μπαίνουν  σὲ  καλούπι.  Ὁ  πνευματικὸς  θὰ  καθορίζη  μὲ 

διάκριση κάθε πότε θὰ κοινωνάη καὶ πόσο θὰ νηστεύη, ἀνάλογα μὲ τὴν ἀντοχὴ ποὺ 

ἔχει.  Παράλληλα  θὰ  τὸν  ὁδηγῆ  καὶ  στὴν  πνευματικὴ  νηστεία,  τὴν  ἀποχὴ  ἀπὸ  τὰ 

πάθη,  ρυθμίζοντάς  την  καὶ  αὐτὴν  ἀνάλογα  μὲ  τὴν  πνευματική  του  εὐαισθησία, 

ἀνάλογα δηλαδὴ μὲ τὸ πόσο συναισθάνεται τὸ σφάλμα του, καὶ ἔχοντας ὑπ᾿ ὄψιν του 

τὸ κακὸ ποὺ μπορεῖ νὰ κάνη ὁ ἐχθρὸς πολεμώντας μιὰ εὐαίσθητη ψυχή, γιὰ νὰ τὴν 

φέρη σὲ ἀπόγνωση. Σὲ πτώσεις λ.χ. σαρκικές, γιὰ τὶς ὁποῖες δίνεται κανόνας σαράντα 

ἡμερῶν ἀποχῆς ἀπὸ τὴν θεία Κοινωνία, μπορεῖ ὁ διάβολος νὰ ρίξη πάλι τὴν ψυχὴ στὶς 

τριάντα  πέντε  ἡμέρες  καί,  ἂν  δοθῆ  νέος  κανόνας  σαράντα  ἡμερῶν,  ὁ  διάβολος  θὰ 

πάρη φαλάγγι τὴν ψυχή, ὁπότε ζαλίζεται καὶ ἀπελπίζεται. Σ᾿ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις 

μπορεῖ  ὁ  πνευματικός,  μετὰ  τὸν  πρῶτο  κανόνα,  νὰ  πῆ:  «κοίταξε,  πρόσεξε  μιὰ 

ἑβδομάδα  καὶ  νὰ  κοινωνήσης»,  καὶ  ὕστερα  νὰ  κοινωνάη  συνέχεια  σὲ  κάθε  θεία 

Λειτουργία, γιὰ νὰ μπορέση νὰ πάρη ἐπάνω της ἡ ψυχὴ καὶ νὰ πάη ὁ διάβολος πέρα. 

Ἕνας  πάλι  ποὺ  ζῆ  πνευματικὴ  καὶ  προσεκτικὴ  ζωὴ  θὰ  προσέρχεται  στὸ  μυστήριο, 

ὅποτε αἰσθάνεται τὴν θεία Κοινωνία ὡς ἀνάγκη καὶ ὄχι ἀπὸ συνήθεια, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ 

θὰ γίνεται μὲ τὴν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ του. 

 

Ἡ χρήση τῶν ἐπιτιμίων 

 

 – Γέροντα, ἡ ἀκριβὴς τήρηση τῶν ἐντολῶν βοηθάει νὰ ἔχουμε τὴν αἴσθηση τοῦ 

Θεοῦ; 

 – Ποιῶν ἐντολῶν; τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου; 

 – Ὄχι, τοῦ Εὐαγγελίου. 

 – Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν βοηθάει, ἀλλὰ ἡ σωστὴ τήρηση, γιατὶ μπορεῖ κανεὶς 

νὰ  τηρῆ  τὶς  ἐντολὲς  καὶ  λανθασμένα.  Στὴν  πνευματικὴ  ζωὴ  χρειάζεται  ἡ  θεία 

δικαιοσύνη  καὶ  ὄχι  ἡ  ξερὴ  ἐφαρμογὴ  τοῦ  νόμου.  Βλέπουμε  καὶ  οἱ Ἅγιοι Πατέρες  μὲ 

πόση διάκριση ἔλεγαν νὰ ἐφαρμόζωνται οἱ  ἱεροὶ κανόνες! Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ πιὸ 

αὐστηρὸς  Πατέρας  τῆς  Ἐκκλησίας,  ποὺ  ἔχει  γράψει  τοὺς  πιὸ  αὐστηροὺς  κανόνες, 

ἀναφέρει τὸν κανόνα ποὺ ἰσχύει γιὰ μιὰ ἁμαρτία, ἀλλὰ μετὰ ὁ ἴδιος προσθέτει: «Μὴν 
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ἐξετάζης χρόνο ἀλλὰ τρόπο μετανοίας»2. Δηλαδή, ἂν δύο ἄνθρωποι κάνουν τὴν ἴδια 

ἁμαρτία, ὁ πνευματικός, ἀνάλογα μὲ τὴν μετάνοια τοῦ καθενός, μπορεῖ στὸν ἕναν νὰ 

βάλη κανόνα νὰ μὴν κοινωνήση δύο χρόνια καὶ στὸν ἄλλον δύο μῆνες. Τόση διαφορὰ 

δηλαδή! 

 – Γέροντα, τὸ ἐπιτίμιο βοηθάει νὰ κοπῆ ἕνα πάθος; 

 – Πρέπει νὰ καταλάβη ὅτι τὸ ἐπιτίμιο θὰ τὸν βοηθήση. Ἀλλιῶς, τί νὰ πῆ κανείς; 

Ἂν προσπαθῆς νὰ διορθώσης ἕναν ἄνθρωπο μὲ τὸ ξύλο, δὲν κάνεις τίποτε. Τὴν ἡμέρα 

τῆς Κρίσεως  ὁ  Χριστὸς  σ᾿  ἐσένα,  ποὺ πῆγες  νὰ  τὸν  διορθώσης  διὰ  τῆς  βίας,  θὰ πῆ: 

«Διοκλητιανὸς ἤσουν;»  καὶ σ᾿  ἐκεῖνον θὰ πῆ: «Ὅ,τι  ἔκανες,  τὸ  ἔκανες  διὰ  τῆς βίας». 

Δὲν θὰ τὸν πνίξουμε τὸν ἄλλο, γιὰ νὰ τὸν στείλουμε στὸν Παράδεισο, ἀλλὰ θὰ τὸν 

βοηθήσουμε  νὰ  ζητήση μόνος  του  νὰ  κάνη  κάποια ἄσκηση. Νὰ φθάση  νὰ  χαίρεται 

γιατὶ ζῆ, νὰ χαίρεται γιατὶ πεθαίνει. 

Τὰ  ἐπιτίμια  εἶναι  στὴν  διάκριση  τοῦ  πνευματικοῦ.  Στοὺς  ἐν  ψυχρῷ 

ἁμαρτάνοντας  ὁ  πνευματικὸς  πρέπει  νὰ  εἶναι  ἀνυποχώρητα  αὐστηρός.  Αὐτὸν  ποὺ 

νικιέται, ἀλλὰ μετανοεῖ, ταπεινώνεται, ζητάει μὲ συστολὴ συγχώρεση, θὰ τὸν βοηθάη 

μὲ  διάκριση  νὰ  πλησιάση  πάλι  στὸν  Θεό.  Ἔτσι  ἔκαναν  καὶ  τόσοι  Ἅγιοι.  Ὁ  Ἅγιος 

Ἀρσένιος  ὁ  Καππαδόκης  λ.χ.  ὡς  πνευματικὸς  συνήθως  δὲν  ἔβαζε  κανόνα  στοὺς 

ἀνθρώπους.  Προσπαθοῦσε  νὰ  τοὺς  φέρη  σὲ  συναίσθηση,  ὥστε  ἀπὸ  φιλότιμο  νὰ 

ζητήσουν μόνοι  τους νὰ κάνουν ἄσκηση ἢ  ἐλεημοσύνες ἢ ἄλλου  εἴδους καλωσύνες. 

Ὅταν  ἔβλεπε  κανένα  παιδάκι  δαιμονισμένο  ἢ  παράλυτο  καὶ  καταλάβαινε  ὅτι  οἱ 

γονεῖς ἦταν αἰτία ποὺ ταλαιπωρεῖται τὸ καημένο, θεράπευε πρῶτα τὸ παιδὶ καὶ ἔδινε 

κανόνα στοὺς γονεῖς, γιὰ νὰ προσέχουν στὴν συνέχεια. 

Μερικοὶ  λένε:  «Ἄ,  ὁ  τάδε πνευματικὸς  εἶναι  πολὺ πατερικός. Πολὺ αὐστηρός! 

Εἶναι ἔξυπνος, ἔχει μνήμη, ξέρει τὸ Πηδάλιο3 ἀπ᾿ ἔξω». Ἕνας πνευματικὸς ὅμως ποὺ 

ἐφαρμόζει κατὰ γράμμα τοὺς κανόνες ποὺ ἀναφέρει τὸ Πηδάλιο μπορεῖ νὰ κάνη κακὸ 

στὴν Ἐκκλησία. Δὲν βοηθάει νὰ πάρη ὁ πνευματικὸς τὸ Πηδάλιο καὶ νὰ ἀρχίση: «Τί 

ἁμαρτία  ἔκανες  ἐσύ;  Αὐτή.  Τί  γράφει  ἐδῶ  γι᾿  αὐτὴν  τὴν  περίπτωση;  Τόσα  χρόνια 

ἀποχὴ  ἀπὸ  τὴν  θεία  Κοινωνία!  Ἐσὺ  τί  ἔκανες;  Αὐτό.  Τί  γράφει  ἐδῶ;  Αὐτὸν  τὸν 

κανόνα!». 

 – Πρέπει, Γέροντα, κανεὶς νὰ λαμβάνη ὑπ᾿ ὄψιν του δεκάδες πράγματα. 

 – Ναί,  ἰδίως στὴν σημερινὴ ἐποχὴ δὲν εἶναι νὰ πάη κανεὶς νὰ ἐφαρμόση ὅλον 

τὸν νόμο τῆς Ἐκκλησίας μὲ μιὰ ἀδιάκριτη αὐστηρότητα, ἀλλὰ πρέπει νὰ καλλιεργήση 

τὸ φιλότιμο στοὺς ἀνθρώπους. Νὰ κάνη πρῶτα δουλειὰ στὸν ἑαυτό του, γιὰ νὰ μπορῆ 

νὰ βοηθάη τὶς ψυχές, ἀλλιῶς θὰ σπάζη κεφάλια. 

Τὸ Πηδάλιο λέγεται πηδάλιο, γιατὶ ὁδηγεῖ πρὸς τὴν σωτηρία τὸν ἄνθρωπο πότε 

μὲ τὸν ἕναν τρόπο καὶ πότε μὲ τὸν ἄλλον, ὅπως ὁ καραβοκύρης πάει τὸ πηδάλιο πότε 

ἀριστερὰ καὶ πότε δεξιά, γιὰ νὰ βγάλη τὸ καράβι στὴν ἀκτή. Ἂν τὸ πάη ὁλόισια, χωρὶς 

νὰ στρίψη ὅπου χρειάζεται, θὰ ρίξη τὸ καράβι πάνω στὰ βράχια, θὰ τὸ βουλιάξη καὶ 

                                                 
2  Βλ.  Ἁγίου  Βασιλείου  τοῦ  Μεγάλου,  Ἐπιστολὴ  217,  παρ.  84,  PG  32,  808Β:  «Οὐ  γὰρ 

πάντως τῷ χρόνῳ κρίνομεν τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ τῷ τρόπῳ τῆς μετανοίας προσέχομεν». 
3 Συλλογὴ Κανόνων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία περιέχει τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες 

τῶν  Οἰκουμενικῶν  Συνόδων,  τοὺς  Ἀποστολικοὺς  Κανόνες,  καθὼς  καὶ  τοὺς  Κανόνες  τῶν 

Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, μὲ σύντομη ἑρμηνεία. Τὴν συνέταξαν κατὰ τὸ 1793 ὁ Ἅγιος 

Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καὶ ὁ μοναχὸς Ἀγάπιος.  
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θὰ πνιγοῦν οἱ ἄνθρωποι. Ἂν ὁ πνευματικὸς χρησιμοποιῆ τοὺς κανόνες σάν... κανόνια, 

καὶ ὄχι μὲ διάκριση, ἀνάλογα μὲ τὸν ἄνθρωπο, μὲ τὴν μετάνοια ποὺ ἔχει κ.λπ., ἀντὶ νὰ 

θεραπεύη ψυχές, θὰ ἐγκληματῆ. 

 

Ἡ συγχωρητικὴ εὐχὴ 

 

Μερικοὶ  πνευματικοὶ  ἔχουν  ἕνα  τυπικό:  Ὅταν  δὲν  ἐπιτρέπεται  ὁ 

ἐξομολογούμενος  νὰ  κοινωνήση,  δὲν  τοῦ  διαβάζουν  συγχωρητικὴ  εὐχή.  Ὑπάρχουν 

καὶ  ἄλλοι  ποὺ  λένε:  «Εἶναι  ἡ  γραμμή  μας  νὰ  μὴ  διαβάζουμε  πάντοτε  συγχωρητικὴ 

εὐχή».  Αὐτὸ  εἶναι  κάτι  σὰν  προτεσταντικό...  Ἦρθε  ἕνα  παιδὶ  στὸ  Καλύβι  ποὺ  εἶχε 

μερικὲς πτώσεις. Πῆγε,  ἐξομολογήθηκε,  ἀλλὰ  δὲν  τοῦ  διάβασε συγχωρητικὴ  εὐχὴ  ὁ 

πνευματικός.  Τὸ  καημένο,  τὸ  ἔπιασε  ἀπελπισία.  «Γιὰ  νὰ  μὴ  μοῦ  διαβάση  εὐχὴ  ὁ 

πνευματικός,  ἄρα  δὲν  μὲ  συγχωράει  καὶ  ὁ  Θεός»,  σκέφθηκε  καὶ  πήγαινε  γιὰ 

αὐτοκτονία. «Νὰ πᾶς, τοῦ λέω, στὸν πνευματικὸ νὰ σοῦ διαβάση εὐχή. Καὶ ἂν δὲν σοῦ 

διαβάση αὐτός, νὰ πᾶς σὲ ἄλλον πνευματικό». 

Χωρὶς συγχωρητικὴ εὐχὴ θὰ ἔχη συνέχεια πτώσεις ὁ ἄνθρωπος, γιατὶ δὲν χάνει 

ὁ διάβολος τὰ δικαιώματα. Πῶς νὰ παλέψη ὁ ἄνθρωπος, ἀφοῦ ὁ διάβολος ἔχει ἀκόμη 

δικαιώματα;  Δὲν  εἶναι  ἐλευθερωμένος·  δέχεται  δαιμονικὲς  ἐπιδράσεις.  Ἐνῶ  μὲ  τὴν 

συγχωρητικὴ εὐχὴ κόβονται οἱ ἐπιδράσεις, γίνεται ἀνακατάληψη τοῦ ἐδάφους, ὁπότε 

ὁ καημένος βοηθιέται καὶ μπορεῖ νὰ παλέψη, νὰ ἀγωνισθῆ, γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὰ 

πάθη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ‐ Ἡ ἐργασία τοῦ πνευματικοῦ στὶς ψυχὲς 

 

Ο χειρισμὸς τῆς ψυχῆς εἶναι λεπτὸς 

 

Γέροντα,  μερικοὶ  χαρακτῆρες  ποὺ  εἶναι  δύσκολοι,  στριμμένοι,  πῶς  θὰ 

βοηθηθοῦν; 

    –  Ἐγὼ  σὰν  μαραγκὸς  δούλευα  καὶ  στριμμένα  ξύλα.  Χρειαζόταν  ὅμως 

ὑπομονή,  γιατὶ  τὰ  στριφτὰ  ξύλα  τὰ  πλανίζεις  ἀπὸ  ᾿δῶ,  σηκώνουν  ἀντιξυλιά,  τὰ 

πλανίζεις  ἀπὸ  ᾿κεῖ,  σηκώνουν πάλι  ἀντιξυλιά.  Τὰ  ἔτριβα λοιπὸν μὲ  τὸ  διπλὸ  λεπίδι 

λίγο  ἀπὸ  τὴν  μιὰ  μεριὰ  κόντρα,  λίγο  ἀπὸ  τὴν  ἄλλη,  καὶ  ἔτσι  τὰ  ἔφερνα  σὲ 

λογαριασμό.  Γίνονταν μάλιστα πολὺ  ὄμορφα,  ἐπειδὴ  καὶ ὡραῖα  νερὰ  ἔχουν καὶ  δὲν 

σπάζουν εὔκολα· ἔχουν πολλὴ ἀντοχή. Ἂν δὲν τὸ ἤξερες αὐτό, μπορεῖ νὰ τὰ ἔβλεπες 

ἔτσι  καὶ  νὰ  τὰ  πετοῦσες.  Θέλω  νὰ  πῶ,  καὶ  οἱ  ἄνθρωποι  ποὺ  ἔχουν  δύσκολο 

χαρακτήρα,  ἔχουν μέσα τους δυνάμεις καί, ἂν ἀφεθοῦν νὰ τοὺς δουλέψης, μποροῦν 

νὰ κάνουν ἅλματα στὴν πνευματικὴ ζωή, ἀλλὰ χρειάζεται νὰ διαθέσης ἀρκετὸ χρόνο. 

Ὕστερα, ποτὲ δὲν χρησιμοποιοῦσα μεγάλες πρόκες, γιὰ νὰ σφίξω δυὸ στραβὲς 

σανίδες,  ἀλλὰ πρῶτα  τὶς πλάνιζα,  τὶς  ἔφερνα σὲ λογαριασμό,  καὶ  τὶς  ἕνωνα μὲ  ἕνα 

καρφάκι.  Δὲν  τὶς  ζόριζα,  γιὰ  νὰ  σφίξουν,  γιατί,  ὅταν  τὶς  στραβὲς  σανίδες 

προσπαθοῦμε νὰ  τὶς  κάνουμε νὰ  ἐφαρμόσουν μὲ μεγάλες πρόκες,  θὰ σχισθοῦν καὶ 

πάλι θὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν ζορισμένη ἐφαρμογή τους, ὁπότε τί καταλάβαμε; 

Χρειάζεται  διάκριση  καὶ  ξανὰ  διάκριση,  ὅταν  ἔχη  κανεὶς  νὰ  κάνη  μὲ  ψυχές. 

Στὴν πνευματικὴ ζωὴ δὲν ὑπάρχει μία συνταγή, ἕνας κανόνας. Ἡ κάθε ψυχὴ ἔχει τὴν 

δική της ποιότητα καὶ χωρητικότητα. Ὑπάρχουν δοχεῖα μὲ μεγάλη χωρητικότητα καὶ 

δοχεῖα μὲ μικρὴ χωρητικότητα. Ἄλλα εἶναι πλαστικὰ καὶ δὲν ἀντέχουν πολὺ καὶ ἄλλα 

εἶναι  μεταλλικὰ  καὶ  ἀντέχουν. Ὅταν  ὁ  πνευματικὸς  γνωρίση  τὴν  ποιότητα  καὶ  τὴν 

χωρητικότητα  τῆς  ψυχῆς,  θὰ  ἐνεργῆ  ἀνάλογα  μὲ  τὶς  δυνατότητες  καὶ  μὲ  τὴν 

κληρονομικότητα ποὺ ἔχει, καὶ μὲ τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει κάνει. Ἡ συμπεριφορά του θὰ 

εἶναι ἀνάλογη μὲ  τὴν  κατάσταση στὴν  ὁποία βρίσκεται  ὁ  ἐξομολογούμενος,  μὲ  τὴν 

ἁμαρτία  ποὺ  ἔκανε,  καὶ  μὲ  ἕνα  σωρὸ  ἄλλα.  Στὸν  ἀναιδῆ  θὰ  προσέξη  νὰ  μὴ  δίνη 

δικαίωμα  γιὰ  ἀναίδεια.  Τὴν  εὐαίσθητη  ψυχὴ  θὰ  κοιτάξη  πῶς  νὰ  τὴν  βοηθήση  νὰ 

ἀντιμετωπίση μὲ ἀνδρισμὸ τὰ προβλήματά της. 

Ἐπίσης θέλει προσοχὴ νὰ μὴ βασίζεται κανεὶς σ᾿ αὐτὸ ποὺ βλέπει ἐξωτερικὰ σ᾿ 

ἕναν  ἄνθρωπο  καὶ  νὰ  μὴν  πιστεύη  εὔκολα  αὐτὰ  ποὺ  τοῦ  λένε  καὶ  βγάζει 

συμπεράσματα, εἰδικὰ ἂν δὲν ἔχη τὸ χάρισμα νὰ βλέπη βαθύτερα. Μερικὲς σανίδες, 

ἐνῶ φαίνονται κατάγερες ἀπ᾿ ἔξω, μέσα εἶναι ὅλο ἴνες. Ὅταν πλανισθῆ τὸ χνούδι ποὺ 

ἔχουν ἀπ᾿ ἔξω, τότε δείχνουν τί εἶναι. Ἄλλες πάλι, ἐνῶ ἀπ᾿ ἔξω φαίνονται ἄχρηστες, 

μέσα εἶναι δαδένιες1. 

Ὁ  χειρισμὸς  τῆς  ψυχῆς  εἶναι  λεπτός.  Δὲν  πρέπει  νὰ  γίνωνται  λάθη  στὶς 

συνταγές. Ὁ κάθε ὀργανισμός, βλέπετε, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν βιταμίνη ποὺ τοῦ λείπει 

καὶ ἡ κάθε πάθηση ἀπὸ τὰ ἀνάλογα φάρμακα. 

 

Νὰ μὴν ἀναπαύουμε τὸν ἄλλον στὰ πάθη του 

 

                                                 
1 Δαδένιος: γερός, ἀνθεκτικός. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Γ’  «Πνευματικὸς Ἀγώνας»   ‐ 576 ‐ 

 – Γέροντα, ὅταν κάποια γυναίκα μᾶς πῆ: «δὲν μὲ κατάλαβε ὁ πνευματικός», τί 

πρέπει νὰ τῆς ποῦμε; 

 –  Πέστε  της:  «Μήπως  ἐσὺ  δὲν  τοῦ  ἔδωσες  νὰ  καταλάβη; Μήπως  τὸ  σφάλμα 

εἶναι δικό σου;». Σ᾿ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις νὰ προβληματίζετε τὸν ἄλλον, νὰ μὴν τὸν 

δικαιολογῆτε  εὔκολα.  Τὰ  πράγματα  εἶναι  πολὺ  λεπτά.  Ἐδῶ,  βλέπεις,  καὶ  τοὺς 

πνευματικοὺς ἀκόμη τοὺς μπερδεύουν. 

 – Καὶ ἂν μᾶς πῆ ὅτι δὲν ἀναπαύεται στὸν πνευματικό της; 

 – Γιὰ νὰ μὴν ἀναπαύεται, μήπως φταίει καὶ αὐτή, μήπως ζητᾶ νὰ τὴν ἀναπαύη 

ὁ  πνευματικὸς  στὸ  θέλημά  της.  Κάποιος,  ἂς  ὑποθέσουμε,  ἀδιαφορεῖ  γιὰ  τὴν 

οἰκογένειά του καὶ ἔχουν συνέχεια φασαρίες μὲ τὴν γυναίκα του. Θέλει νὰ τὴν χωρίση 

καὶ ἔρχεται καὶ μοῦ κάνει παράπονα, μὲ τὴν ἀπαίτηση νὰ πάρω τὸ μέρος του, γιὰ νὰ 

διαλύσω τὴν οἰκογένειά του! Ἂν τοῦ πῶ: «ἐσὺ εἶσαι ἔνοχος γιὰ ὅλη τὴν  ἱστορία», ἂν 

δὲν συναισθανθῆ τὴν ἐνοχή του, θὰ πῆ ὅτι δὲν τὸν ἀνέπαυσα. Λένε δηλαδὴ μερικοί: 

«δὲν μὲ ἀνέπαυσε ὁ πνευματικός», γιατὶ δὲν τοὺς λέει νὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ θέλουν. 

Ἂν ὁ πνευματικὸς δικαιολογῆ τὰ πάθη τοῦ καθενός, μπορεῖ νὰ τοὺς ἀναπαύση 

ὅλους, ἀλλὰ δὲν βοηθιοῦνται ἔτσι οἱ ἄνθρωποι. Ἂν εἶναι νὰ ἀναπαύουμε τὸν καθέναν 

στὰ πάθη του, τότε ἂς ἀναπαύσουμε καὶ τὸν διάβολο. Ἔρχεσαι λ.χ. ἐσὺ καὶ μοῦ λές: 

«Ἡ τάδε ἀδελφὴ μοῦ μίλησε ἄσχημα». «Ἔ, σοῦ λέω, μὴ δίνης σημασία σ᾿ αὐτήν», καὶ 

σὲ ἀναπαύω. Ἔρχεται μετὰ ἀπὸ λίγο αὐτὴ ἡ ἀδελφὴ καὶ μοῦ λέει γιὰ σένα: «Ἡ τάδε 

ἀδελφὴ ἔτσι καὶ ἔτσι ἔκανε». «Ἔ, τώρα, τῆς λέω, καλά, δὲν τὴν ξέρεις αὐτήν; Μὴν τὴν 

παίρνης καὶ στὰ σοβαρά». Τὴν ἀνέπαυσα καὶ αὐτήν. Ἔτσι ὅλους τοὺς ἀναπαύω, ἀλλὰ 

καὶ ὅλους τοὺς πεδικλώνω! Ἐνῶ πρέπει νὰ σοῦ πῶ: «ἔλα ἐδῶ· γιὰ νὰ σοῦ μιλήση ἔτσι ἡ 

ἀδελφή,  κάτι  τῆς  ἔκανες»,  ὁπότε  θὰ  αἰσθανθῆς  τὴν  ἐνοχή  σου  καὶ  θὰ  διορθωθῆς. 

Γιατί,  ἀπὸ  τὴν  στιγμὴ  ποὺ  θὰ  αἰσθανθῆς  τὴν  ἐνοχή  σου,  ὅλα  θὰ  πᾶνε  καλά.  Ἡ 

πραγματικὴ ἀνάπαυση ἔρχεται, ὅταν τοποθετηθῆ ὁ ἄνθρωπος σωστά. 

Σκοπὸς εἶναι πῶς θὰ ἀναπαυθοῦμε στὸν Παράδεισο, ὄχι πῶς θὰ ἀναπαυθοῦμε 

στὴν γῆ. Εἶναι μερικοὶ πνευματικοὶ ποὺ ἀναπαύουν τὸν λογισμὸ τοῦ ἄλλου, καὶ μετὰ 

ἐκεῖνος λέει: «πολὺ μὲ ἀνέπαυσε ὁ πνευματικός», ἀλλὰ μένει ἀδιόρθωτος. Ἐνῶ πρέπει 

νὰ βοηθήσουν τὸν ἄνθρωπο νὰ βρῆ τὰ κουσούρια του, νὰ διορθωθῆ καὶ στὴν συνέχεια 

νὰ τὸν κατευθύνουν. Τότε μόνον ἔρχεται ἡ πραγματικὴ ἀνάπαυση. Τὸ νὰ ἀναπαύσης 

τὸν ἄλλον στὰ πάθη του, δὲν εἶναι βοήθεια· αὐτὸ γιὰ μένα εἶναι ἔγκλημα. 

Γιὰ νὰ μπορέση νὰ βοηθήση ὁ πνευματικὸς δύο ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν σχέση, 

πρέπει  νὰ  ἔχη  ἐπικοινωνία  καὶ  μὲ  τοὺς  δύο.  Ὅταν  ἀκούη  λ.χ.  λογισμοὺς  δύο 

ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν διαφορές, πρέπει νὰ γνωρίζη καὶ τὶς δύο ψυχές, γιατὶ ὁ καθένας 

μπορεῖ  νὰ  παρουσιάζη  τὸ  θέμα,  ὅπως  τὸ  καταλαβαίνει.  Καὶ  νὰ  δεχθῆ  νὰ  λύση  τὶς 

διαφορές τους, μόνον ἂν δεχθοῦν νὰ τὶς λύση σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, γιατὶ ὅλες οἱ 

ἄλλες λύσεις  εἶναι  ἕνας συνεχὴς πονοκέφαλος καὶ  χρειάζονται συνέχεια ἀσπιρίνες. 

Ὕστερα νὰ βάλη τὸν καθέναν στὴν θέση του· νὰ μὴ δικαιώση κανέναν. Νὰ πῆ στὸν 

καθέναν τὰ κουσούρια του, ὁπότε πελεκιέται τὸ ἕνα στραβό, πελεκιέται καὶ τὸ ἄλλο, 

καὶ ἔτσι συμφωνοῦν καὶ συνεννοοῦνται. 

Τὸ μόνο καλὸ ποὺ ἔχω εἶναι αὐτό: ποτὲ δὲν δικαιώνω κανέναν, ἔστω καὶ ἂν δὲν 

φταίη.  Ὅταν  λ.χ.  ἔρχωνται  οἱ  γυναῖκες  καὶ  μοῦ  λένε  ὅτι  ἔχουν  προβλήματα  στὴν 

οἰκογένεια καὶ φταίει ὁ ἄνδρας, κατσαδιάζω τὶς γυναῖκες. Ὅταν ἔρχωνται οἱ ἄνδρες 

καὶ κάνουν παράπονα γιὰ τὶς γυναῖκες, κατσαδιάζω τοὺς ἄνδρες. Δὲν ἀναπαύω τὸν 
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λογισμό  τους,  ἀλλὰ  λέω  τὰ  στραβὰ  τοῦ  καθενός·  λέω  στὸν  καθέναν  αὐτὸ  ποὺ  τοῦ 

χρειάζεται,  γιὰ  νὰ  βοηθηθῆ.  Ἀλλιῶς  φεύγει  ἀναπαυμένος  ὁ  ἕνας,  φεύγει 

ἀναπαυμένος καὶ ὁ ἄλλος, καὶ στὸ σπίτι πιάνονται μεταξύ τους. «Εἶχε δίκιο ποὺ μοῦ 

εἶπε γιὰ σένα ἔτσι!». «Καὶ σ᾿ ἐμένα ξέρεις τί εἶπε γιὰ σένα;». Θέλω νὰ πῶ, κανέναν δὲν 

ἀναπαύω στὰ πάθη του. Πολλοὺς μάλιστα τοὺς μαλώνω πολὺ – φυσικὰ γιὰ τὸ καλό 

τους  –,  ἀλλὰ  φεύγουν  πραγματικὰ  ἀναπαυμένοι.  Μπορεῖ  νὰ  φεύγουν  πικραμένοι, 

ἀλλὰ μέσα τους καταλαβαίνουν ὅτι  ἐγὼ πικράθηκα πιὸ πολὺ ἀπὸ αὐτούς,  καὶ αὐτὸ 

τοὺς πληροφορεῖ. 

 – Μερικοί, Γέροντα, νιώθουν σιγουριά, ὅταν τοὺς μαλώνετε. 

 – Ναί, γιατὶ δὲν τὸν μαλώνω τὸν ἄλλον ξερά. Θὰ τοῦ πῶ ὅτι ἔχει αὐτὰ τὰ καλά, 

γιὰ νὰ τὰ ἀξιοποιήση, καὶ αὐτὰ τὰ κουσούρια, γιὰ νὰ τὰ διορθώση. Ὅταν δὲν τοῦ πῆς 

τὴν ἀλήθεια, τότε, σὲ μιὰ στιγμὴ ποὺ δὲν κολακεύεται, παλαβώνει. 

 

Ἀντιμετώπιση περιπτώσεων ἀπελπισίας 

 

Ἦρθε  κάποιος  νεαρὸς  ἀναστατωμένος  καὶ  μοῦ  εἶπε:  «Γέροντα,  δὲν  πρόκειται 

νὰ διορθωθῶ. Μοῦ εἶπε ὁ πνευματικός μου: ʺαὐτὰ εἶναι καὶ κληρονομικά...ʺ». Τὸν εἶχε 

πιάσει ἀπελπισία. Ἐγώ, ὅταν μοῦ πῆ κάποιος ὅτι ἔχει προβλήματα κ.λπ., θὰ τοῦ πῶ: « 

Αὐτὸ συμβαίνει  γι᾿ αὐτὸν καὶ γι᾿ αὐτὸν  τὸν λόγο·  γιὰ ν᾿ ἀλλάξης,  πρέπει  νὰ κάνης 

ἐκεῖνο κι ἐκεῖνο». Ἔχει λ.χ. κάποιος ἕναν λογισμὸ ποὺ τὸν βασανίζει καὶ δὲν κοιμᾶται, 

παίρνει  χάπια  γιὰ  τὸ  κεφάλι,  γιὰ  τὸ  στομάχι  καὶ  μὲ  ρωτάει:  «Νὰ  κόψω  τὰ  χάπια;». 

«Ὄχι, τοῦ λέω, νὰ μὴν κόψης τὰ χάπια. Νὰ πετάξης τὸν λογισμὸ ποὺ σὲ βασανίζει καὶ 

ὕστερα νὰ  τὰ κόψης. Ἂν δὲν πετάξης  τὸν λογισμό,  ἔτσι θὰ πᾶς· θὰ  ταλαιπωρῆσαι». 

Γιατί, τί θὰ ὠφελήση νὰ κόψη τὰ χάπια, ὅταν κρατάη μέσα του τὸν λογισμὸ ποὺ τὸν 

βασανίζει; 

Καλὰ εἶναι ὁ πνευματικὸς νὰ μὴ φθάνη μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἀνάβη κόκκινο 

φῶς· νὰ ἀνέχεται λίγο μία κατάσταση, ἀλλὰ φυσικὰ πρέπει καὶ ὁ ἄλλος νὰ δουλεύη 

σωστά, γιὰ νὰ βοηθηθῆ. Ἕνας νεαρὸς ζόρισε κάποια φορὰ τὴν ἀρραβωνιαστικιά του – 

ποιός ξέρει τί τῆς ἔλεγε; – καὶ ἐκείνη ἀπὸ τὴν ἀγανάκτησή της πῆρε τὸ αὐτοκίνητο καὶ 

ἔφυγε καὶ στὸν δρόμο σκοτώθηκε. Μετὰ ὁ νεαρὸς ἤθελε νὰ αὐτοκτονήση, γιατὶ ἔνιωθε 

ὅτι  αὐτὸς  ἔγινε  αἰτία  καὶ  σκοτώθηκε  ἡ  κοπέλα. Ὅταν  ἦρθε  καὶ  μοῦ  τὸ  εἶπε,  ἂν  καὶ 

στὴν  οὐσία  εἶχε  κάνει  ἔγκλημα,  τὸν  παρηγόρησα  καὶ  τὸν  ἔφερα  σὲ  λογαριασμό. 

Ἔπειτα ὅμως τὸ ἔρριξε τελείως ἔξω, ἔγινε τελείως ἀδιάφορος, βρῆκε ἐν τῷ μεταξὺ καὶ 

μιὰ ἄλλη. Ὅταν ξαναῆρθε μετὰ ἀπὸ δύο‐τρία χρόνια, τοῦ ἔδωσα ἕνα τράνταγμα γερό, 

γιατὶ τότε δὲν ὑπῆρχε κίνδυνος νὰ αὐτοκτονήση. Χρειαζόταν τὸ τράνταγμα, ἀφοῦ δὲν 

ὑπῆρχε ἀναγνώριση. «Δὲν καταλαβαίνεις, τοῦ εἶπα, ὅτι ἔκανες φόνο, ὅτι ἔγινες αἰτία 

καὶ  σκοτώθηκε  ἡ  κοπέλα;».  Ἂν  δούλευε  σωστά,  θὰ  συνέχιζε  νὰ  ὑποφέρη,  ἀλλὰ  θὰ 

ἀνταμειβόταν  μὲ  θεϊκὴ  παρηγοριά·  δὲν  θὰ  ἔφθανε  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  κατάσταση  τὴν 

ἀλήτικη τῆς ἀδιαφορίας. 

Θέλει  δηλαδὴ  πολλὴ  προσοχή.  Κάνει  κάποιος  ἕνα  σφάλμα  καὶ  πέφτει  στὴν 

ἀπελπισία. Ἐκείνη τὴν στιγμὴ μπορεῖ νὰ τὸν παρηγορήσης, ἀλλά, γιὰ νὰ μὴ βλαφθῆ, 

χρειάζεται καὶ  τὸ  δικό  του φιλότιμο. Μιὰ φορὰ εἶχε  ἔρθει στὸ Καλύβι  ἕνα νέο παιδὶ 

ἀπελπισμένο, γιατὶ ἔπεφτε σὲ σαρκικὴ ἁμαρτία καὶ δὲν μποροῦσε νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ 

αὐτὸ τὸ πάθος. Εἶχε πάει σὲ δυὸ πνευματικοὺς ποὺ προσπάθησαν μὲ αὐστηρὸ τρόπο 
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νὰ τὸ βοηθήσουν νὰ καταλάβη ὅτι εἶναι βαρὺ αὐτὸ ποὺ κάνει. Τὸ παιδὶ ἀπελπίσθηκε. 

«Ἀφοῦ ξέρω ὅτι αὐτὸ ποὺ κάνω εἶναι ἁμαρτία, εἶπε, καὶ δὲν μπορῶ νὰ σταματήσω νὰ 

τὸ κάνω καὶ νὰ διορθωθῶ, θὰ κόψω κάθε σχέση μου μὲ τὸν Θεό». Ὅταν ἄκουσα τὸ 

πρόβλημά  του,  τὸ πόνεσα  τὸ καημένο καὶ  τοῦ  εἶπα: «Κοίταξε,  εὐλογημένο,  ποτὲ  νὰ 

μὴν ξεκινᾶς τὸν ἀγώνα σου ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ κάνης, ἀλλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ 

μπορεῖς  νὰ  κάνης.  Γιά  νὰ  δοῦμε  τί  μπορεῖς  νὰ  κάνης,  καὶ  νὰ  ἀρχίσης  ἀπὸ  αὐτά. 

Μπορεῖς  νὰ    ἐκκλησιάζεσαι  κάθε  Κυριακή;».  «Μπορῶ»,  μοῦ  λέει.  «Μπορεῖς  νὰ 

νηστεύης κάθε Τετάρτη καὶ Παρασκευή;». «Μπορῶ». «Μπορεῖς νὰ δίνης ἐλεημοσύνη 

τὸ ἕνα δέκατο ἀπὸ τὸν μισθό σου ἢ νὰ ἐπισκέπτεσαι ἀρρώστους καὶ νὰ τοὺς βοηθᾶς;». 

«Μπορῶ». «Μπορεῖς νὰ προσεύχεσαι κάθε βράδυ,  ἔστω κι ἂν ἁμάρτησες, καὶ νὰ λὲς 

ʺΘεέ μου,  σῶσε τὴν ψυχή μουʺ;». «Θὰ τὸ κάνω,  Γέροντα», μοῦ λέει. «Ἄρχισε λοιπόν, 

τοῦ λέω, ἀπὸ σήμερα νὰ κάνης ὅλα αὐτὰ ποὺ μπορεῖς, καὶ ὁ παντοδύναμος Θεὸς θὰ 

κάνη  τὸ  ἕνα  ποὺ  δὲν  μπορεῖς».  Τὸ  καημένο  ἠρέμησε  καὶ  συνέχεια  ἔλεγε:  «Σ᾿ 

εὐχαριστῶ, πάτερ». Εἶχε, βλέπεις, φιλότιμο καὶ ὁ Καλὸς Θεὸς τὸ βοήθησε. 

 

Αὐστηρότητα στοὺς ἀναιδεῖς, ἐπιείκεια στοὺς φιλότιμους 

 

Ἂν ἕνας ἄνθρωπος ἔχη ἀγαθὴ προαίρεση, ἀλλὰ δὲν βοηθήθηκε ἀπὸ μικρός, δὲν 

εἶναι κολακεία νὰ τοῦ πῆς τὰ καλὰ ποὺ βλέπεις σ᾿ αὐτόν, γιατὶ κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο 

βοηθιέται καὶ ἀλλοιώνεται, ἐπειδὴ δικαιοῦται καὶ τὴν θεία βοήθεια. Εἶπα σὲ κάποιον: 

«Ἐσὺ εἶσαι καλός. Δὲν ταιριάζουν σ᾿ ἐσένα αὐτὰ ποὺ κάνεις». Τοῦ τὸ εἶπα αὐτό, γιατὶ 

εἶδα τὸ καλό του χωράφι καὶ τὸν κακὸ σπόρο ποὺ εἶχε ρίξει. Εἶδα ὅτι ἐσωτερικὰ ἦταν 

καλὸς καί, ὅ,τι κακὸ ἔκανε, ἦταν ἐξωτερικό. Δὲν τοῦ εἶπα: «εἶσαι καλός», γιὰ νὰ τὸν 

κολακέψω, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸν βοηθήσω, νὰ τοῦ κινήσω τὸ φιλότιμο. 

Μερικοὶ ἔχουν τὸ ἑξῆς τυπικό: Ἔχει, δὲν ἔχει ὁ ἄλλος κάποιο χάρισμα, τοῦ λένε: 

«δὲν ἔχεις χάρισμα»,  δῆθεν γιὰ νὰ μὴν ὑπερηφανευθῆ καὶ βλαφθῆ. Ἕνα  ἰσοπέδωμα 

δηλαδή. Ὅταν ὅμως ἀπελπίζεται ὁ ἄλλος γιὰ τὸ κακὸ ποὺ κάνει, ἀπελπίζεται καὶ γιὰ 

τὸ καλὸ ποὺ ἔχει, τότε πῶς θὰ ξεθαρρέψη, γιὰ νὰ ἀγωνισθῆ μὲ προθυμία; Ἐνῶ, ἂν τοῦ 

πῆς τὰ καλὰ ποὺ ἔχει καὶ τοῦ καλλιεργήσης τὸ φιλότιμο καὶ τὴν ἀρχοντιά, βοηθιέται, 

ἀναπτύσσεται καὶ προχωράει. 

Ἐγὼ  ἔχω  τυπικό,  ὅταν  βλέπω  ὅτι  κάποιος  ἔχει  ἕνα  χάρισμα  ἢ  ὅτι  πάει  καλὰ 

στὸν ἀγώνα του,  νὰ  τοῦ  τὸ λέω καί,  ὅταν βλέπω κάτι στραβό,  νὰ παίρνω βρεγμένη 

σανίδα... Δὲν σκέφτομαι μήπως βλαφτῆ ἡ ψυχὴ μὲ  τὸν πρῶτο ἢ  τὸν  δεύτερο  τρόπο, 

ἐπειδὴ καὶ οἱ δύο τρόποι ἔχουν ἀγάπη. Ἂν βλαφθῆ ἀπὸ τὴν συμπεριφορά μου, αὐτὸ 

σημαίνει ὅτι θὰ ἔχη βλάβη. Ἂν π.χ. ἡ εἰκόνα ποὺ ἔκανε μιὰ ἀδελφὴ εἶναι καλή, θὰ τῆς 

πῶ ὅτι εἶναι καλή. Ἂν δῶ ὅτι ὑπερηφανεύθηκε καὶ ἀρχίζει νὰ ἀποκτάη ἀναίδεια, θὰ 

τῆς  δώσω  μιὰ  καὶ  θὰ  τὴν  κάνω  πέρα.  Φυσικά,  ἂν  ὑπερηφανευθῆ,  θὰ  κάνη  μετὰ 

καρικατοῦρες, ὁπότε θὰ φάη ἄλλο μάλωμα. Ἂν ταπεινωθῆ ξανά, θὰ κάνη πάλι καλὴ 

δουλειά.  Ἐμένα  ἀρρωστημένα  πράγματα  δὲν  μὲ  ἀναπαύουν.  Στραμπουλιγμένα 

πράγματα δὲν τὰ μπορῶ. Θὰ τὰ κάνω ἔτσι ἀπὸ ᾿δῶ, ἔτσι ἀπὸ ᾿κεῖ, ὥστε νὰ βροῦν τὴν 

θέση τους. Τί; θὰ οἰκονομάω ἀρρωστημένες καταστάσεις; 

 –  Γέροντα,  ὅταν  ὁ  ἀναιδὴς  γίνεται  πιὸ  ἀναιδὴς  ἀπὸ  τὸ  ἐνδιαφέρον  ποὺ  τοῦ 

δείχνεις, πῶς θὰ τὸν βοηθήσης; 
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 – Νὰ σοῦ πῶ: ὅταν βλέπω ὅτι ὁ ἄλλος δὲν βοηθιέται ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον μου, 

τὴν καλωσύνη, τὴν ἀγάπη, τότε λέω ὅτι δὲν ἔχω συγγένεια μαζί του καὶ ἀναγκάζομαι 

νὰ  μὴν  τοῦ  φέρωμαι  μὲ  καλωσύνη.  Κανονικά,  ὅσο  καλωσύνη  σοῦ  δείχνουν,  τόσο 

πρέπει νὰ ἀλλοιώνεσαι, νὰ διαλύεσαι, νὰ λειώνης. 

Παλιὰ τί εἶχε συμβῆ μὲ κάποιον. Στὴν ἀρχή, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσω, ἀναγκάστηκα 

νὰ τοῦ πῶ μερικὰ θεῖα γεγονότα ποὺ εἶχα ζήσει. Ἀντὶ ὅμως νὰ πῆ: «Θεέ μου, πῶς νὰ 

Σὲ  εὐχαριστήσω  γι᾿  αὐτὴν  τὴν  παρηγοριὰ  κ.λπ.»  καὶ  νὰ  διαλυθῆ,  πῆρε  θάρρος  καὶ 

φερόταν μὲ ἀναίδεια.  Τότε κράτησα μιὰ αὐστηρὴ στάση. «Θὰ τὸν βοηθῶ,  εἶπα,  ἀπὸ 

μακριὰ  μὲ  τὴν προσευχή».  Αὐτὸ  τὸ  ἔκανα,  ὄχι  γιατὶ  δὲν  τὸν  ἀγαποῦσα,  ἀλλὰ  γιατὶ 

αὐτὸς ὁ τρόπος θὰ τὸν βοηθοῦσε. 

 – Καὶ ἄν, Γέροντα, καταλάβη, τὸ λάθος του καὶ ζητήση συγγνώμη; 

 – Ἂν τὸ καταλάβη, ἐντάξει, μποροῦμε νὰ συνεννοηθοῦμε. Διαφορετικά, ἂν δὲν 

βοηθιέται ἀπὸ τὸ φιλότιμό μου, δὲν βρίσκω ἀνταπόκριση, καὶ δὲν ἔχω συγγένεια μαζί 

του. Ὅταν ὁ ἄλλος ἔχη εὐλάβεια, ταπείνωση, δὲν ἔχη ἀναίδεια, κι ἐσὺ κινεῖσαι ἁπλά. 

Ἐγὼ ἐξ ἀρχῆς φέρομαι σὲ ὅλους μὲ ἄνεση καὶ ἁπλότητα. Δὲν φέρομαι περιορισμένα, 

δῆθεν γιὰ νὰ μὴ δώσω θάρρος στὸν ἄλλον καὶ τὸν βλάψω. Δίνομαι ὁλόκληρος, γιὰ νὰ 

βοηθηθῆ,  νὰ  ἀναπτυχθῆ  μέσα  σ᾿  ἕνα  κλίμα  ἀγάπης,  καὶ  σιγὰ‐σιγὰ  τοῦ  λέω  τὰ 

κουσούρια  του.  Τὸν θεωρῶ ἀδελφό μου,  πατέρα μου,  παπποῦ μου,  ἀνάλογα μὲ  τὴν 

ἡλικία του. Κάνω λιακάδα, γιὰ νὰ βγοῦν ὅλα τὰ φίδια, οἱ σκορπιοί, τὰ σκαθάρια  – τὰ 

πάθη –, καὶ ὕστερα τὸν βοηθάω νὰ τὰ σκοτώση. Ἂν ὅμως δῶ ὅτι δὲν τὸ ἐκτιμάει αὐτὸ 

καὶ δὲν βοηθιέται ἀπὸ τὴν συμπεριφορά μου, ἀλλὰ ἐκμεταλλεύεται τὴν ἁπλότητά μου 

καὶ τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη μου καὶ ἀρχίζει νὰ φέρεται μὲ ἀναίδεια, τραβιέμαι σιγὰ‐σιγά, 

γιὰ  νὰ  μὴ  γίνη περισσότερο  ἀναιδής.  Ἀλλὰ  στὴν  ἀρχὴ  δίνομαι  ὁλόκληρος,  γι᾿  αὐτὸ 

μετὰ ἔχω ἀναπαυμένη τὴν συνείδησή μου. Μιὰ φορὰ στὴν Μονὴ Στομίου εἶχα πάρει 

ἕνα  παιδί,  γιὰ  νὰ  τὸ  βοηθήσω,  νὰ  τοῦ  μάθω  καὶ  τὴν  τέχνη  τοῦ  μαραγκοῦ.  Τοῦ 

φερόμουν μὲ πολλὴ καλωσύνη, τὸν εἶχα σὰν ἀδελφό. Ἔβλεπα ὅμως μερικὰ πράγματα 

ποὺ δὲν μὲ ἀνέπαυαν. Μιὰ φορὰ τὸν ρωτάω: «Τί ὥρα εἶναι;». «Μὲ τὰ μυαλὰ τὰ δικά 

σου  πάει  τὸ  ρολόι!»,  μοῦ  λέει.  Ἔ,  τότε  εἶπα:  «Δὲν  συμφέρει  νὰ  συνεχίσω  ἔτσι.  Θὰ 

συμμαζέψω  σιγὰ‐σιγὰ  ʺτὰ  μυαλά  μουʺ,  γιατὶ  δὲν  ὠφελεῖται».  Κανονικὰ  αὐτός,  ἂν 

ἦταν φιλότιμος,  ἔτσι  ὅπως  τοῦ φερόμουν,  ἔπρεπε νὰ  διαλυθῆ. Ἀλλὰ  εἶδα ὅτι  δὲν μὲ 

χωροῦσε,  δὲν μὲ καταλάβαινε. Ὕστερα μόνος του ἔφυγε·  δὲν τὸν ἔδιωξα. Βλέπεις,  ἡ 

ἀνοχή, ἡ ἀγάπη κάνουν τὸν ἀναιδῆ πιὸ ἀναιδῆ καὶ τὸν φιλότιμο πιὸ φιλότιμο. 

 

Ἡ καλωσύνη βλάπτει τὸν ἀμετανόητο 

 

 – Γέροντα, θυμᾶμαι, μιὰ φορὰ μὲ εἴχατε μαλώσει πολύ. 

 – Ἂν χρειασθῆ, πάλι θὰ σὲ μαλώσω, γιὰ νὰ πᾶμε ὅλοι μαζὶ στὸν Παράδεισο. 

Τώρα θὰ λάβω δρακόντεια μέτρα!... Κοίταξε, ἔχω τυπικὸ πρῶτα νὰ δώσω στὸν ἄλλον 

νὰ καταλάβη ὅτι χρειάζεται τὸ μάλωμα καὶ ὕστερα νὰ τὸν μαλώσω. Καλὰ δὲν κάνω; 

Ἐγώ, ἐπειδὴ μαλώνω τὸν ἄλλον, ὅταν βλέπω νὰ κάνη κάτι βαρύ, γίνομαι κακός. Ἀλλὰ 

τί νὰ κάνω; νὰ ἀναπαύω καθέναν στὸ πάθος του, γιὰ νὰ εἶμαι τάχα καλὸς μαζί του, 

καὶ  μετὰ  νὰ  πᾶμε  ὅλοι  μαζὶ  στὴν  κόλαση;  Ποτὲ  δὲν  μὲ  πειράζει  ἡ  συνείδηση,  ὅταν 

μαλώνω κάποιον ἢ τοῦ κάνω παρατήρηση κι ἐκεῖνος στενοχωριέται, γιατὶ ἀπὸ ἀγάπη 

τὸ κάνω, γιὰ τὸ καλό του. Βλέπω ὅτι δὲν καταλαβαίνει πόσο πλήγωσε τὸν Χριστὸ μὲ 
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αὐτὸ ποὺ ἔκανε, γι᾿ αὐτὸ τὸν μαλώνω. Ἐγὼ πονάω, λειώνω ἐκείνη τὴν ὥρα, ἀλλὰ δὲν 

μὲ πειράζει  ἡ συνείδηση,  γιατὶ  τὸν μάλωσα. Μπορῶ νὰ πάω νὰ κοινωνήσω ἥσυχος, 

χωρὶς  νὰ  ἐξομολογηθῶ. Νιώθω μέσα μου  μιὰ  παρηγοριά,  μιὰ  χαρά.  Γιατὶ  γιὰ  μένα 

παρηγοριὰ καὶ χαρὰ εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς. 

 –  Γέροντα,  μοῦ  περνᾶ  ὁ  λογισμὸς  ὅτι  μοῦ  μιλᾶτε  παρηγορητικά,  ἢ  γιατὶ  δὲν 

σηκώνω τὴν αὐστηρότητα ἢ γιατὶ μοῦ ἔχετε πεῖ πολλὲς φορὲς νὰ κάνω κάτι καὶ δὲν τὸ  

ἔκανα, ὁπότε μὲ ἀφήνετε. 

 –  Εὐλογημένη ψυχή,  μὲ  τὴν  σωτηρία  τῆς ψυχῆς  σου  θὰ παίζω; Ὁ  νέος  κάνει 

πρόβες. Ὁ μεγάλος ἔχει κρίση καὶ βαδίζει σταθερά. Νὰ νιώθης σιγουριά. Ἂν δῶ κάτι 

στραβό,  εἴτε  ἀπὸ  μακριὰ  εἴτε  ἀπὸ  κοντά,  θὰ  σοῦ  τὸ  πῶ.  Ἐσὺ  ἔχε  ἐμπιστοσύνη  καὶ 

εἰρήνευε.  Ἄ,  δὲν  μ᾿  ἔχετε  καταλάβει  ἐμένα!  Ἔτσι  εὔκολα  θὰ  ἀναπαύω  λογισμούς; 

Ὅταν  βλέπω  ὅτι  ἡ  ψυχὴ  εἶναι  εὐαίσθητη  ἢ  συγκλονίζεται  ὁλόκληρη  ἀπὸ  τὴν 

συναίσθηση τοῦ σφάλματός της, τί νὰ πῶ; Τότε τὴν παρηγορῶ, γιὰ νὰ μὴν πέση στὴν 

ἀπελπισία.  Ὅταν  ὅμως  βλέπω  πέτρα  τὴν  καρδιά,  τότε  μιλῶ  αὐστηρά,  γιὰ  νὰ  τὴν 

ταρακουνήσω.  Ἂν  ἕνας  προχωράη  πρὸς  τὸν  γκρεμὸ  καὶ  τοῦ  λέω:  «προχώρα,  πολὺ 

καλὰ πᾶς», δὲν ἐγκληματῶ; Τὸ κακὸ μὲ μερικοὺς εἶναι ποὺ δὲν πιστεύουν, ὅταν τοὺς 

λὲς νὰ μὴν ἀνησυχοῦν, καὶ βασανίζονται. Ἂν δῶ κάτι κακό, πῶς δὲν θὰ τὸ πῶ; Πῶς νὰ 

ἀφήσης τὸν ἄλλον νὰ πάη στὴν κόλαση; Ὅταν ἔχης εὐθύνη, θὰ βάλης καὶ τὶς φωνές, 

ὅταν χρειάζεται.  Γιὰ μένα πιὸ  καλὰ  εἶναι  νὰ μὴ μιλάω,  ἀλλὰ  δὲν μπορῶ,  ὅταν  ἔχω 

εὐθύνη. 

Ὕστερα νὰ προσέξη κανεὶς τὸ ἑξῆς: Μοῦ κάνεις λ.χ. ἕνα κακό· ἐγὼ σὲ συγχωρῶ. 

Μοῦ ξανακάνεις κάποιο ἄλλο κακό· πάλι σὲ συγχωρῶ. Ἐγὼ εἶμαι ἐντάξει, ἀλλά, ἐὰν 

ἐσὺ δὲν διορθώνεσαι, ἐπειδὴ σὲ συγχωρῶ, αὐτὸ εἶναι πολὺ βαρύ. Ἄλλο ἐὰν δὲν μπορῆς 

τελείως  νὰ  διορθωθῆς.  Νὰ  προσπαθήσης  ὅμως  νὰ  διορθωθῆς,  ὅσο  μπορεῖς. Ὄχι  νὰ 

ἀναπαύης τὸν λογισμό σου καὶ νὰ λές: «Ἀφοῦ μὲ συγχωρεῖ,  ἐντάξει τακτοποιήθηκα 

καὶ δὲν βαριέσαι, δὲν χρειάζεται στενοχώρια». Μπορεῖ κάποιος νὰ σφάλλη, ἀλλὰ ἂν 

μετανοῆ,  κλαίη,  ζητάη  μὲ  συστολὴ  συγχώρηση,  ἀγωνίζεται  νὰ  διορθωθῆ,  τότε 

ὑπάρχει  ἡ  ἀναγνώριση  καὶ  πρέπει  καὶ  ὁ  πνευματικὸς  νὰ  συγχωράη.  Ἂν  ὅμως  δὲν 

μετανοῆ  καὶ  συνεχίζη  τὴν  τακτική  του,  δὲν  μπορεῖ  αὐτὸς  ποὺ  ἔχει  τὴν  εὐθύνη  τῆς 

ψυχῆς του νὰ γελάη. Ἡ καλωσύνη τὸν ἀμετανόητο τὸν βλάπτει. 

 

Ὁ σεβασμὸς τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἄλλου 

 

 –  Γέροντα,  εἶναι  δυνατὸν κανεὶς συνειδητὰ νὰ κρύβη μιὰ πτώση του ἀπὸ τὸν 

πνευματικό του; 

 – Ναί, ἀλλά,  καὶ ἂν ξέρη ὁ πνευματικὸς  τὴν πτώση του ἢ κάτι καταλαβαίνη, 

δὲν συμφέρει, οὔτε θὰ τὸν ὠφελήση, νὰ τοῦ τὸ πῆ. Πολλὲς φορὲς βλέπω στὸν ἀγώνα 

τοῦ ἄλλου κάτι,  καταλαβαίνω ἢ ξέρω τί  ἔχει κάνει,  ὅμως ἀπὸ σεβασμὸ δὲν τοῦ λέω 

τίποτε, ἂν δὲν μοῦ τὸ πῆ ὁ ἴδιος. Τὸ θεωρῶ ἐκβιασμό, ἀτιμία, νὰ τοῦ τὸ πῶ, τὴν στιγμὴ 

ποὺ ἐκεῖνος δὲν θέλει μόνος του νὰ τὸ φανερώση. Εἶναι λεπτὸ τὸ θέμα, γιατὶ θὰ τὸν 

ρεζιλέψης. Πῶς νὰ βιάσης τὸν ἄλλον; Ὑπάρχει ἐλευθερία. Ἐκτὸς ἂν δῶ ὅτι κινδυνεύει 

καὶ δὲν πρόκειται νὰ βοηθηθῆ ἀπὸ ἀλλοῦ ἢ ὅτι ἔχει ἄγνοια καὶ θὰ σπάση τὰ μοῦτρα 

του, θὰ καταστραφῆ, τότε θὰ κοιτάξω μὲ τρόπο νὰ τοῦ πῶ κάτι. 
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Εἶναι  καλύτερα  νὰ  δίνης  στὸν  ἄλλον  νὰ  καταλαβαίνη  ποῦ φταίει,  ἐφόσον  τὸ 

ζητήση, καὶ νὰ χτυπᾶ μόνος του τὸν παλαιό του ἄνθρωπο, γιατὶ ἔτσι πονᾶ λιγώτερο. 

Βλέπεις,  κι  ἕνα παιδάκι,  ὅταν πέση μόνο  του καὶ  χτυπήση,  κλαίει  λιγώτερο ἀπ᾿  ὅ,τι 

κλαίει, ἂν πέση,  γιατὶ  τὸ  ἔσπρωξε ἕνα ἄλλο παιδί.  Γιὰ νὰ πῆ κανεὶς στὸν ἄλλον νὰ 

κάνη κάτι, πρέπει αὐτὸς ποὺ θὰ τὸ ἀκούση νὰ εἶναι ταπεινὸς καὶ αὐτὸς ποὺ θὰ τὸ πῆ 

νὰ εἶναι δέκα φορὲς πιὸ ταπεινὸς καὶ νὰ προσπαθῆ νὰ τὸ ἐφαρμόζη αὐτὸ ποὺ θὰ πῆ. 

Θὰ κάνω ἑνάμισι ἐγώ, γιὰ νὰ πῶ στὸν ἄλλον νὰ κάνη ἕνα, καὶ πάλι θὰ σκεφθῶ ἂν τὸ 

πῶ. 

Βέβαια, ὁ ἔλεγχος γίνεται πάντοτε σὲ ἄνθρωπο ποὺ εἶναι δικός σου ἢ γνωστός. 

Ὁ πνευματικὸς θὰ δῆ τί δικαιώματα τοῦ ἔδωσε ὁ ἄλλος καὶ τί εὐθύνη ἔχει γι᾿ αὐτὸν 

καὶ ἀνάλογα θὰ φερθῆ. Ὅταν ἔχη ἀναλάβει τὴν εὐθύνη τῆς ψυχῆς, τότε ἐπιβάλλεται 

ὁ ἔλεγχος, φυσικὰ μὲ διάκριση. Δὲν βοηθάει ὅμως νὰ κάνης στὸν ἄλλον τὸν δάσκαλο 

καὶ νὰ τὸν ἐλέγχης γιὰ τὶς συνήθειές του, ἂν ἐκεῖνος δὲν σοῦ δώση τὸ δικαίωμα. Εἶναι 

σὰν νὰ μπῆ κάποιος στὸ κελλί μου καὶ νὰ μοῦ ἀλλάξη τὰ πράγματα, νὰ μοῦ βάλη τὸ 

κανδήλι  ἐδῶ,  τὸ  κρεββάτι  ἐκεῖ,  νὰ  κρεμάση  τὸ  κομποσχοίνι  ἀλλοῦ,  χωρὶς  νὰ  μὲ 

ρωτήση. 

 

Ἀγάπη πνευματικοῦ πρὸς τὸν ἐξομολογούμενο 

 

Ὁ χαριτωμένος πνευματικὸς ἀγαπάει καὶ πονάει τὴν ψυχή, γιατὶ γνωρίζει τὴν 

μεγάλη ἀξία της. Τὴν βοηθάει στὴν μετάνοια, τὴν ξαλαφρώνει μὲ τὴν ἐξομολόγηση, 

τὴν  ἐλευθερώνει  ἀπὸ  τὸ  ἄγχος  καὶ  τὴν  ὁδηγεῖ  στὸν  Παράδεισο.  Ὁ  πνευματικὸς 

ὀνομάζεται «πατήρ», γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ προσπαθήση νὰ εἶναι ἀληθινὸς πατέρας· νὰ 

νουθετῆ  μὲ  θεϊκὴ  ἀγάπη  καὶ  στοργή.  Νὰ  ἔρχεται  στὴν  θέση  τοῦ  κάθε 

ἐξομολογουμένου  καὶ  νὰ  ζῆ  τὸν  πόνο  του,  ὥστε  ὁ  ἐξομολογούμενος  νὰ  βλέπη  στὸ 

πρόσωπό του ζωγραφισμένο τὸν δικό του πόνο. Αὐτὸ χρειάζεται ἰδιαίτερα στὴν ἐποχή 

μας, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ λίγο δροσερὸ νερό, καὶ ὄχι ἀπὸ δυνατὸ ξίδι. 

Οἱ  περισσότεροι,  ἐπειδὴ  δέχονται  ἐπιδράσεις  δαιμονικές,  δύσκολα  δέχονται  μιὰ 

πνευματικὴ συμβουλὴ ἢ μιὰ παρατήρηση. Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸ μάλωμα πρέπει νὰ γίνεται 

μὲ ἀγάπη· ἡ ὑπόδειξη τοῦ σφάλματος μὲ λεπτὸ τρόπο, μὲ γέλιο ἢ μὲ ἕνα ἀστεῖο. 

Ἡ ἀγάπη πληροφορεῖ, ἐνῶ τὰ ψυχικὰ πάθη προδίδουν τὸν ἄνθρωπο. Ὅταν δὲν 

ὑπάρχη  ἀγάπη,  ἡ  παρατήρηση  μπορεῖ  νὰ  γίνεται  μὲ  ὄμορφο  τρόπο,  ἀλλὰ  ὁ  ἄλλος 

κλωτσάει, γιατὶ αἰσθάνεται τὸ ἀνθρώπινο στοιχεῖο στὴν συμπεριφορά μας. Ἐνῶ, ὅταν 

τὸ μάλωμα γίνεται μὲ πόνο καὶ ἀγάπη, ὁ ἄλλος μπορεῖ νὰ στενοχωριέται, ἀλλὰ στὸ 

βάθος δὲν πληγώνεται, γιατὶ νιώθει τὴν ἀγάπη. Γνωρίζω ἕναν πνευματικὸ ποὺ εἶναι 

ἀρκετὰ παχὺς – φυσικὰ εἶναι καὶ ἡ κράση του, ἀλλὰ μπορεῖ καὶ στὸ φαγητὸ λίγο νὰ 

μὴν προσέχη –, ξέρετε ὅμως πόσο πονάει γιὰ τὸν ἄλλον, πόσο ἐνδιαφέρεται γιὰ τοὺς 

πονεμένους; Αὐτὸς ἔχει ταπείνωση, γιατὶ λέει ὅτι δὲν κάνει ἄσκηση, ἀλλὰ παράλληλα 

ἔχει πολλὴ καλωσύνη,  καὶ  ἔτσι πολλοὶ ἀναπαύονται περισσότερο σ᾿ αὐτὸν παρὰ σὲ 

ἕναν ἀσκητικὸ πνευματικό. 

 

Ἕνας  πνευματικός,  ποὺ  δὲν  εἶναι  ἀποφασισμένος  νὰ  πάη  ἀκόμη  καὶ  στὴν 

κόλαση γιὰ τὴν ἀγάπη τῶν πνευματικῶν παιδιῶν του, δὲν εἶναι πνευματικός. 
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– βοήθεια 200‐204 

– θεραπεία 197 

– κρίση 196, 197 κ.ἑ., 201 

– λόγια 197‐200 

– ταλαιπωρία 196, 198, 200, 203, 206‐ 

208 

δαιμονισμένου ταλαιπωρίας αἴτια 208 

δαιμονισμένα παιδιὰ 205 

δαιμονισμὸς 40, 194, 227 κ.ἑ., 232 

– καὶ ὑπερηφάνεια ἑωσφορικὴ 193‐ 

195 

δαιμονισμοῦ αἴτια 204 κ.ἑ., 207, 221 

δαιμονολογία 193 

δάκρυα ἀπαρηγόρητα 164 

– ἐσωτερικὰ 163 κ.ἑ. 

– μετανοίας 162‐164 

– ταγκαλίστικα 164 

Δανιὴλ 217 κ.ἑ. 

δημιουργία ἀνθρώπου 162 

– κόσμου 162 

διάβολος 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43,  

55, 56, 57, 58, 59, 67, 78, 89, 94, 121,  

122, 126 κ.ἑ., 128, 145, 151, 155 κ.ἑ.,  

156, 165, 178, 179, 183, 184‐185, 186,  

188, 193, 198, 199, 200, 203, 207, 211,  

212, 213, 215, 216, 218, 220, 223, 224,  

230, 248, 258, 275 βλ. καὶ πειρασμὸς 

– ὡς ἄγγελος φωτὸς 213‐215 

– ὡς ἅγιος 213 

διαβόλου ἀπάτη 232, 234, 245 

– δικαίωμα 186, 190, 234, 250, 278 
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– δύναμη 176, 279 

– ἐξουσία 182 

– ἐπίδραση βλ. δαιμονικὴ ἐπήρεια  

– ἐπίκληση 182, 194 

– πεῖρα 88 

– πόλεμος 21 

– πονηρία 88, 213, 229 

– συνέργεια 228 

– φθόνος 37 

διαγωγὴ καλὴ 168 

διαζύγιο 243, 253, 281 

διάθεση βλ. προαίρεση 

διακόνημα 57 

διακονία βλ. μοναχοῦ διακονία 

διάκριση 84, 155, 156 

διαύγεια πνευματικὴ 30 

διαφωνία 71 

δίκαιο 71 

δικαιοκρισία Θεοῦ 101‐102 

δικαιολογία 38, 41, 51, 77, 85‐98, 130,  

149, 194, 252  

– καὶ βοήθεια πνευματικὴ 89‐91 

– καὶ πρόοδος πνευματικὴ 85‐86 

– τοῦ πλησίον 87 

δικαιολογίας αἴτια 86‐89 

δίκαιος 106 

δικαιοσύνη 101 

– ἀνθρώπινη 76, 99‐110 

– θεία 99‐110, 263, 276 

– κοσμικὴ 104, 106, 107, 109 

– νομικὴ 107 

δικαιοσύνης θείας ἀπόκτηση 106 

δικαίωμα 103 

– καὶ πνευματικὸς ἄνθρωπος 103 

– κοσμικὸ 109 

δικαίωση 73, 78, 95, 102 

– ἀπὸ Θεὸ 92 

διόρθωση 145, 152, 153, 168, 169, 246‐ 

248, 266, 276, 289 

δόγμα 37 

δοκιμασία 136, 192 

δοξολογία 63, 79, 169, 201 

– Θεοῦ 22, 43 

δύναμη 279 
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– πνευματικὴ 92, 135 

δυνάμεις σκότους 190 

Δυτικὸς βλ. Ρωμαιοκαθολικὸς 

δῶρο Θεοῦ 43 

 

Ἐγκράτεια 120, 231 

ἐγρήγορση 56 

ἐγρηγόρσεως ἔλλειψη 40, 66 

ἐγωισμὸς 41, 51, 52, 53, 88, 90 κ.ἑ., 93,  

106, 114, 134, 151, 164, 210, 240, 266 

– σατανικὸς 90, 91 

εἰδωλολατρία 237 

εἰκόνα Θεοῦ 80 

εἰκόνας ἀσπασμὸς 39, 46 

– προσκύνηση 39 

εἰλικρίνεια 114, 272 

εἰρήνη 61, 62, 74, 93, 116 

εἰρήνης ἔλλειψη βλ. ταραχὴ 

ἔιτζ 48 

Ἐκκλησία 27 

Ἐκκλησίας μέλος 225 

ἐκκλησιασμὸς 182, 243, 248 

ἐκλεκτὸς 235 

ἔκσταση 235 

ἐλάττωμα 141 

– κληρονομικὸ 142 κ.ἑ. 

ἐλαττωμάτων ἀναγνώριση 142 

Ἐλεάζαρος Ἅγιος 20 

ἔλεγχος 290 κ.ἑ. 

ἐλέγχου ἑαυτοῦ ἀπώλεια 139 

ἐλεημοσύνη 75, 76, 106, 107, 264 

– καὶ ὑπερηφάνεια 107 

ἔλεος Θεοῦ 135, 273 

ἐλέους Θεοῦ ἐκζήτηση 151‐152 

ἐλευθερία 234 

– πνευματικὴ 30, 53, 272 

ἐλπίδα 121, 135, 156, 171 

ἐμπαιγμὸς πρὸς διάβολο 38, 57 

ἐμπειρία πνευματικὴ 213 

ἐμπιστοσύνη στὸν Γέροντα 23 

– στὸν Θεὸ 22, 105, 122, 156 

– στὸν λογισμὸ βλ. λογισμοῦ ἐμπιστο– 

σύνη 

– στὸν Πνευματικὸ 49, 248, 266‐267 
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ἐνέργεια δαιμονικὴ βλ. δαιμονικὴ ἐνέρ– 

γεια 

– μαγικὴ βλ. μαγικὴ ἐνέργεια 

ἐνοχοποίηση 77 κ.ἑ. 

ἐντολῶν Θεοῦ τήρηση 125, 276 

ἕνωση μὲ Θεὸ 121 

Ἐνὼχ 235  

ἐξαγνισμὸς 30, 61, 113‐115 

ἐξαγόρευση βλ. λογισμῶν ἐξαγόρευση 

ἐξετάσεις πνευματικὲς 65, 86, 121 

ἐξήγηση 91‐93, 267 

ἐξομολόγηση 34, 35, 48, 52, 54, 68, 

126, 127, 128, 130, 151, 153, 155, 157, 

168, 170, 179, 180, 182, 183, 186, 187, 

209, 212, 223, 224, 228, 243‐246, 248, 

249, 250, 253, 254, 257‐270, 271, 

288 

– δημόσια 243  

– εἰλικρινὴς 261, 265 

– καὶ δικαιολογία 262‐263 

– μὲ ταπείνωση 263 

– πρώτη 259 

– σωστὴ 259‐264, 272 

ἐξομολογήσεως ἀνάγκη 258‐259, 262 

– ἀπόρρητο 267 

– ἀποτελέσματα 187, 260, 264‐266 

ἐξορκισμοὶ 176, 198, 199, 204‐206 

ἐξυπνάδα 54, 93 

ἔπαινος 144 

ἐπέμβαση θεία 114 

ἐπίδραση 30 

ἐπιείκεια 87, 101, 149 

ἐπικοινωνία βλ. σχέση ἀνθρώπων  

ἐπιμονὴ 267, 269 

ἐπίπληξη 73, 283, 284, 288, 291 

ἐπιπλήξεως ἀντιμετώπιση 87, 91, 126,  

142, 146, 168, 171, 266 

ἐπιτίμιο 248, 263, 275 

ἐπιτιμίου χρήση 276‐278 

Ἑπτὰ Παῖδες Ἅγιοι 19 

ἐργασία 21 κ.ἑ., 57, 143, 286 

– ἐσωτερικὴ 60 

– λεπτὴ 30, 148, 154, 157 

– πνευματικὴ  26, 86, 87, 94, 105, 125, 
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126, 141, 142, 143, 144, 145, 157‐158,  

277, 279, 287 

ἔρις βλ. φιλονεικία 

ἑρμηνεία 31 κ.ἑ., 249 

– ἁμαρτωλὴ 24 

– καλὴ 58 

– λανθασμένη 94 

– σατανικὴ 89  

ἔρωτας θεῖος 77 

Εὔα 88 

Εὐαγγέλιο 282 

Εὐαγγελίου τήρηση 100, 137 

εὐαγγέλιο κοσμικὸ 106‐110 

εὐαισθησία 35, 36, 43, 93, 97, 130, 131,  

151, 154, 155, 263 

– πνευματικὴ 44, 275 

εὐαισθησίας ἀντιμετώπιση 196, 280 

– κληρονομικῆς ἀξιοποίηση 43 

εὐαρέστηση Θεοῦ 135, 139, 268 

εὐγνωμοσύνη 265 

– πρὸς Θεὸ 63, 150 

εὐλάβεια 36, 46, 50, 61, 248 

εὐλογία 80, 106 

Εὐρωπαῖοι 80, 233 

εὐσπλαχνία Θεοῦ 101 

Εὐχαριστία Θεία βλ. Κοινωνία Θεία 

εὐχαριστία πρὸς Θεὸ 63 

εὐχέλαιο 187, 223 

εὐχὴ 38, 56, 83, 157, 188 κ.ἑ., 193, 197, 

198, 201, 214, 235, 250 

– πρὸ ὕπνου 216 

– συγχωρητικὴ 244, 278 

 

Ζημιὰ πνευματικὴ 78 

ζωὴ 61, 119 

– ἁμαρτωλὴ 118, 123, 147, 229 

– ἐπίγεια 116 

– κοσμικὴ 104 

– μέλλουσα 135, 243, 265 

– μοναχικὴ βλ. Μοναχισμὸς 

– ὀρθόδοξη 249 

– πνευματικὴ 48, 55‐58, 60, 74, 79, 85,  

100, 104, 119, 120, 121, 154, 160, 248‐ 

249, 276 
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– ὑπερφυσικὴ 110 

ζωῆς ἀλλαγὴ 152, 166‐168 

– ἁμαρτωλῆς συνέπειες 183 

ζωικὸ βασίλειο 105, 113, 140 

 

Ἡγούμενος βλ. Γέροντας 

Ἡγουμένη βλ. Γερόντισσα 

ἡδονὴ 235 

Ἠλίας Προφήτης 235 

ἡρωισμὸς 119 

ἡσυχασμὸς 81 

 

Θάνατος 148 

– αἰφνίδιος 118 

θαῦμα 52, 53, 96, 233 κ.ἑ., 238 

θέλημα 54 

– Θεοῦ 246 

– ἴδιον 268, 281 

θέληση 95, 114, 115, 145  

Θεὸς δικαιοκρίτης 102 

– καρδιογνώστης 102 

– παντοδύναμος 152 

– Πατέρας 147, 148 

– πολυεύσπλαχνος 102, 159 

– ταπεινὸς 176 

Θεοῦ ἀγαθότητα 150 

– ὕπαρξη 182 

– φιλανθρωπία 150 

θεραπεία πνευματικὴ 146, 257, 269,  

271, 273 κ.ἑ., 280 

θεώρηση πνευματικὴ 21 

– σωστὴ 27‐29 

θέωση 121, 264 

Θιβὲτ 175 

θλίψη 36, 77, 123, 136, 155, 258 

θρησκεία 233 

θυμὸς 41 

θυσία 104 κ.ἑ., 108, 109, 114, 234 

Θωμᾶς Ἀπόστολος 233 

 

Ἰδιόρρυθμο 81, 83 

ἰδιοτέλεια 114, 120 

ἰδιοτροπία 56 

ἰδιοτροπίας αἴτια 44‐47 
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Ἰεχωβάδες 185 

ἱκανοποίηση 73 

Ἰνδία 238 

Ἰνδοὶ 126, 192, 232, 236 

Ἰνδῶν ἀπάτη 233 

– πλάνη 233 

Ἰνδουϊσμὸς 229, 231, 233‐235 

ἰνδουϊστὴς 235 

ἰνδουϊστῶν ἄσκηση 231‐233 

– αὐτοσυγκέντρωση 235 

Ἰορδάνης ποταμὸς 118 

Ἰούδας 164 

ἰσχυρογνωμοσύνη 50, 51, 267, 269 

Ἰωσὴφ Πάγκαλος 92, 217 

 

Καθαρότητα βλ. ἐξαγνισμὸς 

– ἐσωτερικὴ 31 

κάθαρση 67, 157 

– νοῦ καὶ καρδιᾶς 30, 61‐62 

καθῆκον 96, 124 

καθήκοντα πνευματικὰ 21, 36, 120 

καθοδήγηση 266, 271, 272, 282 

Καθολικὸς βλ. Ρωμαιοκαθολικὸς 

κακία 30, 87, 92, 113, 114 

κακὸ 117, 122 

κακομοιριὰ 153, 156 

καλὸ 115 

καλοῦ ἐργασία 118‐120 

καλογερικὴ βλ. Μοναχισμὸς 

καλόγερος βλ. μοναχὸς 

καλωσύνη 114, 183, 197 

– καὶ ἀμετανοησία 288‐289 

καλωσύνης ἀντιμετώπιση 286 

κανόνας βλ. ἐπιτίμιο 

Κανόνες Ἱεροὶ 276 

κάπνισμα 64 

καρδιὰ 62, 68, 113‐115, 160 

– καθαρὴ 61 κ.ἑ., 186 

– μητρικὴ 87 

κατάκριση 20 κ.ἑ., 37, 97, 108, 194  

κατάλυση βλ. Κοινωνίας Θείας κα– 

τάλυση 

καταπίεση 193 

κατάσταση δαιμονικὴ 116, 166, 233 
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– ἔξαλλη 233 

– ἐσωτερικὴ 264 

– καλὴ 139, 160 

– λανθασμένη 72 κ.ἑ., 85, 166 

– πνευματικὴ 204 

– προπτωτικὴ 113, 114 

καφὲς 200 

καχεξία πνευματικὴ 64 

καχυποψία 24, 42, 61, 64 κ.ἑ. 

κενοδοξία 134 

κήρυγμα 176 

κλέφτης 77 

κληρονομικότητα 44 

Κοινόβιο 104 

Κοινωνία Θεία 48, 52 κ.ἑ., 182, 203,  

243, 248, 288 

Κοινωνίας Θείας ἀποχὴ 39 

– κατάλυση 53 

– συχνότητα 274‐275 

κόλαση 32, 34, 118, 135, 159, 175, 207,  

229, 265 

κόμπλεξ 43 

κοσμικὸς βλ. ἄνθρωπος κοσμικὸς 

κούραση 105 

– ψυχικὴ 106 

κρίματα Θεοῦ 225 

κρίση 26, 32, 62, 145, 194 

– δικαία 21  

– κατ᾿ ὄψιν 21, 84, 280 

Κρίση Θεοῦ 139 

– Μέλλουσα 87, 101, 104, 138, 149, 276 

Κυπριανὸς Ἅγιος 44 

Κωνσταντῖνος Ἅγιος 237 

Κωνσταντινούπολη 134 

 

Λεβεντιὰ 156 

Λειτουργία Θεία 52 κ.ἑ. 

Λείψανο ἅγιο 195, 196, 197 

ληστὴς 32, 166 

λίβελλος 239 

λογικὴ 103, 107, 109 

λογισμὸς ἁγνὸς 20  

– ἀδύνατος 25 

– ἁμαρτωλὸς 36 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Β’  «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση»   ‐ 598 ‐ 

– ἀπιστίας 37 

– ἀριστερὸς 20, 22, 26, 28, 36, 55, 56, 57,  

58, 62, 65 

– βλάσφημος 33‐40, 167  

– δεξιὸς 22, 55 

– εὐσεβὴς 19 

– καὶ ζωὴ πνευματικὴ 55‐58 

– καὶ κατάσταση πνευματικὴ 31‐32 

– κακὸς 19‐32, 59, 60, 67 

– καλὸς 19‐32, 55, 58, 60, 62, 87, 116 

– πονηρὸς 30, 61 

– σατανικὸς 89 

– ταπεινὸς 160, 214 

– ὑπερήφανος 65, 160, 167,  213,  214 κ.ἑ. 

λογισμοῦ ἀρρώστια 22 

– ἔκφραση 266, 269 

– ἐμπιστοσύνη 41‐54, 130 

– ἐπανάπαυση 129, 149, 164, 250, 289 

– προσβολὴ 67 

– συγκατάθεση 67‐68  

– συζήτηση 40, 65‐67 

λογισμοῦ βλάσφημου αἴτια 35‐37 

– ἐξομολόγηση 33 

– ἐπιμονὴ 38 

– περιφρόνηση 37‐39 

– προσβολὴ 39‐40 

– συγκατάθεση 39‐40 

λογισμοῦ καλοῦ δύναμη 20 

– καλλιέργεια 59‐60 

λογισμῶν ἀγώνας 20, 55‐68 

– ἐξαγόρευση 41, 209, 247, 255 

– παρακολούθηση 137 

λύπη 36, 141, 171 βλ. καὶ θλίψη 

– ἁμαρτιῶν 152‐154 

– κατὰ Θεὸν 266 

λύτρωση 245 

Λὼτ 100 κ.ἑ. 

 

Μαγεία 175 κ.ἑ., 234, 238 

μαγεμένου βοήθεια 187 

μάγια 175‐190 

μαγικὰ 179, 181, 183, 185 

μαγικῶν ἐνέργεια 185‐186 

– πράξεων λύση 187‐188 
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μαγικὴ ἐνέργεια 181‐183 

μάγος 175, 176, 177 κ.ἑ., 182, 186, 234, 244 

– καὶ δαίμονες 184, 188‐190 

– καὶ ψέματα 180‐181 

μάγου ἁγιωτικὰ 177‐180, 184 

– ἀπάτη 178, 184 

– βοήθεια 188 

– πληροφορία 180 κ.ἑ. 

– ταλαιπωρία 189 

Μακκαβαῖοι 19 

μακροθυμία 101 

μανία καταδιώξεως 42 

Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης Ὅσιος 210 

Μαρία Ὁσία Αἰγυπτία 123 

μελαγχολία 36, 155 

μελέτη 60, 76, 80, 125, 137, 248 κ.ἑ., 252 

– Ἁγίας Γραφῆς 94 

– ἑαυτοῦ 93‐94, 137‐139 

– Εὐαγγελίου 80, 239 

– Πατερικῶν κειμένων 94 

μέντιουμ 179, 183, 191, 244 

μέριμνα 157 

μετάγγιση θεία 275 

μεταμέλεια 164 

μετάνοια 77, 86, 101, 117, 118, 123, 125, 

138, 148, 150, 151, 152 κ.ἑ., 154, 155,  

156, 159‐172, 182, 185, 187, 198, 208,  

215, 224, 228, 239, 243, 250, 262, 271,  

273, 275, 277, 289 

– ἀναγκαστικὴ 169‐170 

– διαρκὴς 165 

– εἰλικρινὴς 167 

– καὶ παρηγοριὰ θεία 170‐172 

– ὑποκριτικὴ 170 

μετανοίας τρόπος 276 

– χρόνος 276 

μετάνοιες 120 

μεταστροφὴ στὴν Ὀρθοδοξία 238‐240 

μετεμψύχωση 229‐231 

μετεωρισμὸς 56 κ.ἑ. 

μισθὸς οὐράνιος 72, 76, 79, 102 βλ.  

καὶ ἀνταπόδοση θεία 

μίσος 183 

μνήμη ἁμαρτιῶν 151 
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Μοναχισμὸς 103 

– καὶ ἱεραποστολὴ 250 κ.ἑ. 

– καὶ κόσμος 130, 133, 250‐251 

– παλαιὸς 104 

– σύγχρονος 103, 104, 110 

μοναχὸς 78, 135, 235 

– καὶ ἄσκηση 104 

– καὶ δικαίωμα 103‐105 

– καὶ προσευχὴ 104, 251 

– νέος 103 

μοναχοῦ ἀκολουθία 230 

– ἀποστολὴ 251  

– ἀποταγὴ 103 

– διακονία 21, 103 κ.ἑ.  

μουσικὴ ρὸκ 194 

– σατανικὴ 194 

Μουσουλμάνος 178 

μυαλοῦ χρήση 34, 105, 159 

μύρωμα 239 

Μυστήριο Ἅγιο 264 

Μωυσῆς Αἰθίοψ Ὅσιος 44 

 

Νέος 51, 103, 113, 194, 288 

νεύρων κλονισμὸς 200, 205 κ.ἑ. 

νήπιο 216 

νηπιοβαπτισμὸς 228 

νηστεία 119, 234 

– πνευματικὴ 275 

– πρὸ Θείας Κοινωνίας 275 

Νικόδημος μαθητὴς 163 

νιρβάνα 126 

νόημα ζωῆς 76, 105 

νόμος 101, 275 

– θεῖος 125 

νουθεσία 291 

νοῦς 61 

νοῦ συγκέντρωση 56 κ.ἑ. 

 

Οἰκογένεια 243 

– καὶ πνευματικὸς 252‐253 

Οἰκονομία Θεία 71 κ.ἑ., 234 κ.ἑ. 

ὀλιγοπιστία 52 

ὁμοίωση Θεοῦ 80 

ὄνειρο 215‐218 
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– ἄσχημο 215 

– θεῖο 217 

– καὶ ἀγωνία 217 

– καὶ πρόβλεψη 217 

– πειρασμοῦ 216 

ὀνείρων ἑρμηνεία 217 

ὅραμα 211, 218‐219, 227, 230 

ὀργὴ Θεοῦ 95 

Ὀρθοδοξία 234, 237, 238, 239 βλ. καὶ  

μεταστροφὴ στὴν Ὀρθοδοξία 

– καὶ ἀγάπη 234 

Ὀρθοδοξίας ἄρνηση 240 

 

Πάθη Ἅγια βλ. Χριστοῦ Πάθη Ἅγια 

πάθος 37 κ.ἑ., 114, 115, 124, 135, 141, 153,  

210, 257, 291 

πάθους περιφρόνηση 38 

παθῶν ἀγώνας βλ. ἀγώνας κατὰ παθῶν 

– ἀνάπαυση 94, 223, 281‐283, 288 

– ἀπαλλαγὴ 278 

– ἀποχὴ 275  

– δικαιολογία 146 

– ἐκκοπὴ 166, 210, 276, 287 

παιδιὰ 204 

Παλαιὰ Διαθήκη βλ. εὑρετήριο ἁγιο– 

γραφικῶν χωρίων 

Παλαιᾶς Διαθήκης ἑρμηνεία 94 

πάλη πνευματικὴ 117, 123, 152 

παλληκαριὰ πνευματικὴ 97 

Παναγία 212 

Παράδεισος 113 

Παραδείσου εἴσοδος 166 

παραθρησκεία 233, 236 κ.ἑ. 

παρακολούθηση ἀπὸ πνευματικὸ βλ.  

πνευματικοῦ παρακολούθηση 

– ἑαυτοῦ 59, 72, 125, 137‐146, 153, 157,  

260 

παραπλάνηση 235‐238, 249 

παράπονο 72 

παρατήρηση 72, 86, 88, 91, 291 

παρατηρήσεως ἀντιμετώπιση 288 

– ἀποδοχὴ 266 

παραχώρηση Θεοῦ 122 

παρεξήγησης ἀντιμετώπιση 93 
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παρηγοριὰ 95, 284 

– ἀνθρώπινη 171, 250 

– θεία 73, 123, 130, 136, 165, 169, 263,  

275 βλ. καὶ μετάνοια καὶ παρηγο– 

ριὰ θεία 

Παρθένιος Λαμψάκου Ἅγιος 199 

πατέρας πνευματικὸς 291 

Πατέρες Ἅγιοι 276 

πεῖρα 86, 139‐140, 154, 162 

πειρασμὸς 20, 30, 36, 42, 57, 58, 61, 214 

πειρασμοὶ 117, 120‐122, 123, 260 

πειρασμῶν ἀντιμετώπιση 121, 122, 252 

– ἀποφυγὴ 121 

πένθος χαροποιὸ 165 

Πεντηκοστιανὸς 227‐228 

περιέργεια 56 

περιουσίας διανομὴ 100 

περισπασμὸς 56 κ.ἑ., 151 

περισυλλογὴ 157 

περιφρόνηση 78 κ.ἑ. 

Πέτρος Ἀπόστολος 52, 162 

Πηδάλιο 278 

Πηδαλίου κανόνων ἐφαρμογὴ 277, 278 

πίστη 47, 120, 188 

– στὸν ἑαυτὸ 236 

πίστεως ἄρνηση 181 κ.ἑ., 194, 228 

– ὀρθοδόξου ὁμολογία 239 

πιστὸς 191 

πλανεμένος 220, 221, 222‐223, 227‐240 

– καὶ ἐκμετάλλευση κόσμου 222 κ.ἑ., 

225 

– καὶ ἐξομολόγηση 225 

– καὶ μετάνοια 225 κ.ἑ. 

πλανεμένου ἀπάτη 222 

– ἀποκάλυψη 224 

– διόρθωση 225‐226 

– κήρυγμα 225  

– λόγια 219 κ.ἑ. 

– ὀπαδὸς 225, 226 

– τέχνη 223, 224 

– χαρακτηριστικὰ 219‐220 

– χαρίσματα 223‐225 

πλάνη 41 κ.ἑ., 73, 96, 129, 150, 167, 209‐ 

226, 232, 246 κ.ἑ., 249  
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– καὶ ἄσκηση 209‐210, 220 κ.ἑ. 

– καὶ τρέλλα 220‐221 

– καὶ ὑπερηφάνεια 213, 219, 230 

– καὶ φαντασία 211 

πλάνης αἴτια 41‐42, 209 

– ἀποκάλυψη 225 

– προδιάθεση 209 

πληροφορία ἐσωτερικὴ 135 

– Θεοῦ 218, 246, 247, 248 

πλοῦτος πνευματικὸς 141 

Πνεῦμα Ἅγιο 21 

Πνεύματος Ἁγίου ἀπόκτηση 21 

– βλασφημία 37 

– Ναὸς 21 

πνεῦμα 210 

– Ἁγίων Πατέρων 275 

– ἀκάθαρτο 177, 227 

– Δυτικῶν 80 

– εὐρωπαϊκὸ 103 

– κοσμικὸ 103, 152 

– πονηρὸ 177 

πνεύματος πονηροῦ ἐπίκληση 181 κ.ἑ. 

πνευματικὰ βλ. καθήκοντα πνευματικὰ 

Πνευματικὸς 49, 54, 91, 126, 130, 204,  

244, 271‐278 βλ. καὶ ὑπακοὴ στὸν  

Πνευματικὸ 

– ἀπὸ κοντὰ 251‐252 

– καὶ ἐλευθερία ἐξομολογουμένου 290‐ 

291 

– καὶ θεῖος φωτισμὸς 271 

– νέος 273 

Πνευματικοῦ ἀγάπη 266, 271, 273, 283,  

291‐292 

– ἀλλαγὴ 253‐256 

– ἀπασχολήσεις 272 

– αὐστηρότητα 277 κ.ἑ., 285‐288  

– διάκριση 267, 272‐274, 275, 276 κ.ἑ.,  

278, 280, 284, 290  

– ἐκλογὴ 249, 266 

– ἐπιείκεια 285‐288 

– ἐργασία στὴν ψυχὴ 253, 271, 273 κ.ἑ.,  

279‐292 

– ἔργο 272 

– εὐθύνη 251, 289, 290 κ.ἑ. 
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– ἐχεμύθεια 254 

– παρακολούθηση 35, 249, 251 κ.ἑ. 

– πεῖρα 272‐274  

– συγχωρητικότητα 289 

Πνευματικοῦ καλοῦ ἀνάγκη 271‐272 

πνευματικοῦ ὁδηγοῦ ἀνάγκη 222, 243‐ 

256 

ποιμαντικὴ 47, 63 κ.ἑ., 246, 267, 273,  

275, 276, 277, 279‐280, 281 κ.ἑ., 285 κ.ἑ., 

287, 288, 289, 290, 291 

– κατὰ φαντασίαν ἀσθενοῦς 49 

– περιπτώσεων ἀπελπισίας 283‐285 

– συζύγων 253, 282 κ.ἑ. 

ποιμαντικῆς δυσκολία 273 

πόλεμος πνευματικὸς 123 

– σαρκικὸς 20 

πονηρία 29 κ.ἑ., 114 

πονηρὸς βλ. διάβολος 

πόνος 77 

– καρδιακὸς 76, 96, 152, 154, 163, 168,  

172, 202, 288 

– πνευματικὸς 135, 152 

πορεία πνευματικὴ 249 

προαίρεση κακὴ 235  

– καλὴ 117, 157, 170, 234, 235, 253 

πρόβλημα ψυχολογικὸ 42‐44, 50, 54,  

237 κ.ἑ., 244, 283 

πρόθεση καλὴ βλ. προαίρεση καλὴ 

πρόοδος πνευματικὴ 56, 60, 123, 137, 

140, 150‐151, 152, 156, 157, 160, 

165, 246 

προσευχὴ 20, 38, 39, 42, 57, 58, 61, 65, 

91, 123, 147, 151, 164, 192, 195, 199,  

211, 214, 216, 243, 246, 248, 258 

– ἀδιάλειπτη 56, 60 

– γιὰ δαιμονισμένο 201, 202 

– καὶ ἐργασία 57 

– καὶ ὑπερηφάνεια 201 

– καρδιακὴ 201 

Προσκομιδὴ 203 

προσκύνημα 237, 245 

Προτεστάντης 237, 238 

Πρωτόπλαστοι 88, 105, 125 

Πρωτοπλάστων πτώση 156 
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πρωτοχριστιανικοὶ χρόνοι βλ. χρόνοι  

πρῶτοι 

πτώση 67, 88, 94, 122, 150, 257, 278 

– σαρκικὴ 275 

πτώσεως ἀντιμετώπιση 97, 164, 166 

– ἀξιοποίηση 139‐140, 141 

πώρωση 130, 208 

 

Ρωμαιοκαθολικὸς 237, 238 

Σαλὸς διὰ Χριστὸν 81, 82 κ.ἑ. 

σάρκα 210 

σατανᾶς 176, 182, 212 βλ. καὶ διάβολος 

σατανᾶ δοξολογία 194 

σατανιστὴς 194 

σατανολατρία 194 

σιχαμὸς 44 κ.ἑ. 

σιωπὴ 60 

σκανδαλισμὸς 24, 27, 61, 63, 65  

σκανδαλισμοῦ ἀντιμετώπιση 139, 267 

σκάνδαλο 27, 183 

σκληροκαρδία 71, 86 κ.ἑ., 128, 138 

σκότιση 21, 30, 41, 193, 237, 245, 248, 271 

Σόδομα 101 

Σολομονὴ Ἁγία 19 

σπατάλη πνευματικὴ 78, 95 

σταυροῦ δύναμη 176, 188, 195 

στενοχώρια 36, 47, 48, 57, 128, 136, 153  

βλ. καὶ λύπη 

συγγένεια μὲ Θεὸ 114 

συγχώρηση 141 

– ἀπὸ Θεὸ 148, 152, 159, 170, 273 

– ἀπὸ τὸν πλησίον 170, 261 κ.ἑ. 

συγχωρητικότητα 87 

– Θεοῦ 127, 148 

συγχωρητικότητας ἀντιμετώπιση 289 

σύζυγοι 243, 253 

συκοφαντία 79 

συμβουλὴ 53, 125, 252, 291 

συμβουλῆς ἐκζήτηση 246‐248, 249, 254,  

255 κ.ἑ. 

συμπέρασμα λανθασμένο 32, 145 

συμπεριφορὰ ἄσχημη 141, 146 

– σωστὴ 137, 138 

συμφέρον 106 
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– πνευματικὸ 79 

συμφιλίωση μὲ πλησίον 274 

συναίσθηση 145 κ.ἑ., 153, 170, 208, 265 

– ἁμαρτωλότητος 123 κ.ἑ., 131, 135,  

147‐158, 171 

– ἀχαριστίας 155 

– ἐνοχῆς 138, 148, 149 

– εὐεργεσιῶν Θεοῦ 154 κ.ἑ. 

– σφάλματος βλ. σφάλματος συναί– 

σθηση 

συναισθήσεως ἔλλειψη 193 

συνείδηση 79, 95, 263 

– ἀναπαυμένη 134, 136 

– καπακωμένη 127‐129 

– λανθασμένη 126, 129‐132, 135 

– πωρωμένη 126, 128 κ.ἑ. 

– σωστὴ 134‐136, 262 

συνειδήσεως βάσανο 95 

– ἔλεγχος 77, 108, 125, 126, 128, 129, 135,  

152, 155, 168, 259, 274 

– ἐπιμέλεια 125‐136 

– καταπάτηση 126, 127, 128, 129 

– μαρτύριο 135 

– μελέτη 125‐127 

– τύψεις βλ. συνειδήσεως ἔλεγχος 

συνήθεια 95, 114 

– καλὴ 59 

συνήθειας κακῆς ἐκκοπὴ 114, 166 

συντριβὴ 124, 152, 160, 263 κ.ἑ., 274, 275 

συχνότητα Θεοῦ 92, 105 

σφάλμα 154 

– ἀπροσεξίας 116 

– ἐκ προθέσεως 116‐118 

σφάλματος ἀναγνώριση 86, 124, 142,  

147‐149, 153, 265 

– ἀντιμετώπιση 73, 78, 129 

– ἀξιοποίηση 116 κ.ἑ., 121 

– δικαιολογία 89, 245 

– διόρθωση 154 

– ἐπανάληψη 152 κ.ἑ. 

– ἐπισήμανση 142 

– μελέτη 159 

– μνήμη βλ. ἁμαρτιῶν μνήμη 

– ὁμολογία 101 
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– συναίσθηση 128, 130, 170, 186, 273 

– συνέπειες 117, 128 

σχέση ἀνθρώπων 24, 25, 26, 56, 77, 142‐ 

143, 287 

– μὲ Γέροντα 146 

– μὲ Πνευματικὸ 146, 266, 267‐270, 272 

– πνευματικὴ 255 

σχολαστικότητα 22, 36 

σωτηρία 32, 118 κ.ἑ., 148, 192, 288 

 

Ταγκαλάκι βλ. διάβολος 

ταλαιπωρία 77 

τάμα 245 

ταπείνωση 37, 42, 44, 50, 52, 56, 65, 82,  

92, 93, 96, 97, 98, 101, 114, 116, 122,  

123‐124, 128, 143‐144, 149, 150, 151,  

152, 156, 157, 158, 159, 166, 167, 171,  

198, 202, 208, 215, 234, 245, 247, 248,  

274, 286, 290 

ταραχὴ 62, 73, 89, 128 

τελείωση 143 

Τελώνης 124 

τιμιότητα 114 

Τοῦρκοι 134 

τρέλλα 36, 41, 43, 51, 139 

 

Ὕβρις 22 

– Θεοῦ 147, 177 

ὑγεία 120 

– πνευματικὴ 24‐27, 124 

ὑπακοὴ 41, 48, 49‐54, 116, 192, 193,  

220 κ.ἑ., 245, 247 

– στὸν Πνευματικὸ 269 

ὑπερευαισθησία 97, 126 

ὑπερηφάνεια 37, 38, 41, 73, 114, 115, 122,  

124, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169,  

194, 201, 248, 264, 285, 286 

– ἑωσφορικὴ βλ. δαιμονισμὸς καὶ ὑπε– 

ρηφάνεια ἑωσφορικὴ 

– κρυφὴ 199 

ὕπνος 120, 215 κ.ἑ. 

– καὶ ταραχὴ 216 

ὑποκρισία ἁγία 81‐84 

– καλὴ 38 
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ὑπομονὴ 96, 121, 258, 279 

ὑπόνοια 24, 25, 26, 31, 62‐65 

ὑποσυνείδητο 127 κ.ἑ. 

ὑποταγὴ βλ. ὑπακοὴ 

ὑποτακτικὸς 25 

ὑποτακτικοῦ σχέση μὲ Γέροντα 268 

 

Φαντασία 211‐213, 232 

Φαρισαῖος 124 

φιλαρέσκεια 80 

φιλαυτία 24, 54, 93, 106, 110, 114, 120 

φιλονεικία 71 

φιλοσοφία 234 

φιλότιμο 43, 88, 105, 119, 154, 165, 169, 

233, 257 κ.ἑ., 265, 273, 277, 284, 285, 288 

φιλότιμου ἔλλειψη 90 

φιλοχρηματία 106 

φρόνημα κοσμικὸ 88, 109 

φυγοπονία 93 

φυλαχτὸ 178 

– μάγων 178 κ.ἑ. 

φῶς ψεύτικο 214 κ.ἑ., 232 

φωτισμὸς θεῖος 60, 106, 247 

 

Χαρὰ 73‐77, 100, 128, 135, 141, 165 

– αἰώνια 159 

– ἀνώτερη 213 

– ἀπατηλὴ 213 

– κοσμικὴ 73 

– παραδεισένια 159, 214 

– πνευματικὴ 72, 213, 235, 265 

χαρακτήρας δύσκολος 279 

Χάρις θεία 44, 106, 114, 116, 123, 244,  

245, 264 

Χάριτος θείας ἀπόκτηση 30, 50, 52, 60,  

98, 144, 158, 160, 163, 166, 225 

– ἀπομάκρυνση 85‐98, 109, 115, 122,  

178, 207, 225, 236 

– ἄρνηση 177 

– ἐγκατάλειψη 37 

– ἐπισκίαση 162 

χάρισμα 43, 142, 258, 285 κ.ἑ. 

χαρισμάτων ἐκζήτηση 215 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Μὲ τὸν παρόντα τόμο συνεχίζουμε τὴν δημοσίευση τῶν λόγων τοῦ μακαριστοῦ 

Γέροντος Παϊσίου μὲ θέματα γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ γιὰ τὶς δοκιμασίες ποὺ ὑφίσταται 

ὁ  ἄνθρωπος  ἐξ  αἰτίας  τῆς  κρίσεως  τοῦ  θεσμοῦ  τῆς  οἰκογένειας  στὴν  ἐποχή  μας.  Ὁ 

Γέροντας ἔλεγε ὅτι τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ γράμματα ποὺ λάμβανε προέρχονταν ἀπὸ 

ἀνθρώπους  μὲ  οἰκογενειακὰ  προβλήματα.  Ἀπέδιδε  δὲ  τὰ  προβλήματα  αὐτὰ  στὴν 

ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ στὴν φιλαυτία τους. «Παλιά, ἔλεγε, ἡ 

ζωὴ ἦταν πιὸ ἤρεμη καὶ οἱ ἄνθρωποι ἔκαναν ὑπομονή. Σήμερα ὅλοι εἶναι τσακμάκια. 

Ἕναν λόγο δὲν σηκώνουν. Καὶ ὕστερα αὐτόματο διαζύγιο».  

 

Ὁ  Γέροντας  ἀπὸ  πολὺ  νωρὶς  τοποθετήθηκε  ἐνεργῶς  μέσα  στὴν  μεγάλη 

οἰκογένεια τῆς Ἐκκλησίας καὶ αἰσθανόταν ὅτι δὲν ἀνῆκε πλέον στὴν μικρὴ οἰκογένειά 

του.  Ἀπέκτησε  θεϊκὴ  ἀγάπη  καὶ  ἔγινε  παιδὶ  τοῦ  Θεοῦ.  Γι᾿  αὐτὸ  ἔνιωθε  ὅλους  τοὺς 

ἀνθρώπους ἀδέλφια του καὶ ἀγαποῦσε τὸν καθέναν «ἐν σπλάγχνοις  Ἰησοῦ Χριστοῦ» 

(Φιλ.  1,  8).  «Ὅταν  βλέπω  κάποιον  ἡλικιωμένον,  μᾶς  ἔλεγε,  λέω  ὅτι  αὐτὸς  εἶναι 

πατέρας μου.Ὅταν βλέπω κάποια γιαγιά,  λέω ὅτι αὐτὴ  εἶναι μητέρα μου. Ὅταν δῶ 

μικρὸ παιδί, τὸ βλέπω σὰν ἀνηψάκι μου. Ὅλους τοὺς ἀγαπῶ. Ἄλλους τοὺς χαίρομαι, 

ἄλλους  τοὺς  πονῶ.  Ξέρεις  τί  εἶναι  αὐτό;».  Ἀλλὰ  καὶ  γινόταν  γιὰ  τὸν  καθέναν, 

ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση, παιδί, ἀδελφός, πατέρας, παπποῦς. Καὶ ἡ εἰλικρινὴς αὐτὴ 

ἀγάπη βοηθοῦσε ὅποιον τὸν πλησίαζε νὰ ὑποστῆ τὴν καλὴ ἀλλοίωση, νὰ δεχθῆ τὸν 

λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ζήση σύμφωνα μὲ αὐτόν. Ὡς μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 

ὄχι  μόνον  προσευχόταν  μὲ  πόνο  γιὰ  ὅσους  ἀντιμετώπιζαν  προβλήματα  μέσα  στὴν 

οἰκογένεια, ἀλλὰ βοηθοῦσε καὶ μὲ τὸν λόγο του, ὅταν τοῦ τὸ ζητοῦσαν, ἀκόμη καὶ στὰ 

πιὸ εἰδικὰ θέματα τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, ἂν καὶ ἐκεῖνος ζοῦσε ὡς ἀσκητής. 

Ἔχοντας  δοκιμασθῆ  ὁ  ἴδιος  στὰ  «πυρὰ  τῶν  πειρασμῶν»  καὶ  στὸ  καμίνι  τῆς 

ἀρρώστιας, ἡ ὁποία μὲ διάφορες μορφὲς τὸν ἐπισκέφθηκε ἀπὸ τὸ 1947 ὣς τὸ 1994 ποὺ 

κοιμήθηκε,  συνέπασχε  μὲ  κάθε  πονεμένο  καὶ  προσευχόταν  μὲ  πόνο  γιὰ  τοὺς 

ἀρρώστους.  Γιὰ  τὴν  δική  του  ὑγεία  φρόντιζε  τόσο  μόνον,  ὅσο  νὰ  μπορῆ  νὰ 

αὐτοεξυπηρετῆται  καὶ  νὰ  ἐξυπηρετῆ  αὐτοὺς  ποὺ  τὸν  ἐπισκέπτονταν.  Πίστευε  πώς, 

ὅταν  θὰ  ἀδιαφοροῦσε  γιὰ  τὸν  δικό  του  πόνο,  αὐτὸ  θὰ  συγκινοῦσε  τὸν  Θεὸ  καὶ  θὰ 

ἄκουγε τὴν προσευχή του γιὰ τοὺς ἄλλους ἀρρώστους. Σ᾿ ἐκείνους ὅμως συνιστοῦσε 

νὰ  κάνουν  ὅ,τι  εἶναι  ἀνθρωπίνως  δυνατό,  γιὰ  νὰ  θεραπευθοῦν,  καὶ  ὅ,τι  εἶναι 

ἀνθρωπίνως ἀδύνατο νὰ τὸ ἀφήνουν στὸν Θεό. Συγχρόνως δυνάμωνε τὴν πίστη τους, 

ὥστε  νὰ  ἀντιμετωπίζουν  τὴν  ἀρρώστια  τους  μὲ  ἐλπίδα  στὸν  Θεό,  ἀλλὰ  καὶ  νὰ  μὴ 

λησμονοῦν ὅτι στὴν ζωὴ αὐτὴν ὅλοι εἴμαστε «πάροικοι καὶ παρεπίδημοι»  (Α´ Πέτρ. 2, 

11) καὶ νὰ ἑτοιμάζωνται γιὰ τὴν αἰώνια ζωή. 

Ὁ  τόμος  αὐτὸς  –  ὁ  ὁποῖος  ἐκδίδεται  μὲ  τὴν  εὐλογία  τοῦ  Ποιμενάρχου  μας, 

Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου  Κασσανδρείας  κ.  Νικοδήμου  –  συγκροτεῖται  ἀπὸ 

εἰσαγωγικὸ κεφάλαιο καὶ ἀπὸ  ἕξι μέρη. Πολλὰ ἀπὸ  τὰ θέματά  του προέκυψαν ἀπὸ 

συζητήσεις ποὺ ἔκαναν μὲ τὸν Γέροντα ἡ Γερόντισσα καὶ ὁρισμένες Ἀδελφές. Ἂν καὶ 

κατὰ  τὴν  προτροπὴ  καὶ  τὴν  ἀρχὴ  τοῦ  Γέροντα  παραπέμπουμε  ὅσους  μᾶς  ζητοῦν 

πνευματικὴ  βοήθεια  στὸν  Πνευματικό,  συχνὰ  συνέβαινε  –  καὶ  συμβαίνει  –  οἱ 

ἄνθρωποι  στὴν  ἐπικοινωνία  τους  μὲ  τὴν  Γερόντισσα  ἢ  μὲ  κάποια  μεγάλη  Ἀδελφή, 
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κάτω  ἀπὸ  τὴν  πίεση  κάποιου  προβλήματος,  νὰ  ἐκφράζουν  τὸν  πόνο  τους  καὶ  νὰ 

ζητοῦν  συμβουλές.  Μερικὲς  φορές,  γιὰ  νὰ  εἴμαστε  βέβαιες  ὅτι  ἡ  ἀπάντηση  ποὺ 

δώσαμε  σὲ  κάποιο  σοβαρὸ  ἢ  δύσκολο  θέμα  ἦταν  σωστή,  ἀπευθυνόμασταν  στὸν 

Γέροντα,  ὁ  ὁποῖος  μᾶς  ἔλεγε  ποιά  ἦταν  σὲ  κάθε  περίπτωση  ἡ  κατὰ  Θεὸν 

ἀντιμετώπιση.  Ἀλλὰ  καὶ  ὁ  ἴδιος  στὶς  Συνάξεις  τῆς Ἀδελφότητος  καὶ  στὶς  κατ᾿  ἰδίαν 

συζητήσεις  μὲ  τὶς  ἀδελφές,  παίρνοντας  ἀφορμὴ  ἀπὸ  κάποιο  περιστατικὸ  τῆς 

κοινοβιακῆς  ζωῆς ἢ ἀπὸ κάποια  ἐρώτησή μας,  συνήθιζε νὰ ἀναφέρη δυσκολίες ποὺ 

ἀντιμετώπιζαν λαϊκοί. Αὐτὸ τὸ ἔκανε, γιὰ νὰ προσευχώμαστε μὲ πόνο γιὰ τὸν κόσμο. 

Ἀνέφερε ἐπίσης παραδείγματα ἀπὸ οἰκογενειάρχες ἢ ἀπὸ μητέρες πού, ἐνῶ δὲν εἶχαν 

τὶς πνευματικὲς εὐκαιρίες τῶν μοναχῶν, ζοῦσαν ἁγία ζωή. Ἔτσι μᾶς παρακινοῦσε νὰ 

ἀγωνιζώμαστε  μὲ  περισσότερο  φιλότιμο.  Μερικὰ  ἀπὸ  τὰ  θέματα  αὐτὰ 

συμπληρώθηκαν  μὲ  ἀποσπάσματα  ἀπὸ  ἐπιστολὲς  τοῦ  Γέροντα,  ποὺ  μᾶς  ἔδωσαν 

κληρικοὶ καὶ εὐλαβεῖς λαϊκοί. Σ᾿  

Γιὰ  νὰ  βοηθηθοῦν  τὰ  νέα  παιδιὰ  ποὺ  προβληματίζονται  γιὰ  τὸν  δρόμο  ποὺ 

πρέπει  νὰ  ἀκολουθήσουν  στὴν  ζωή  τους,  προτάχθηκε  στὸν  παρόντα  Δ´  τόμο  τὸ 

εἰσαγωγικὸ  κεφάλαιο  «Οἱ  νέοι  μπροστὰ  στοὺς  δύο  δρόμους  τῆς  ζωῆς».  Σ᾿  αὐτὸ 

τονίζεται  πὼς  καὶ  οἱ  δύο  δρόμοι  ποὺ  χάραξε  ἡ  Ἐκκλησία  μας  –  ἡ  ἔγγαμη  καὶ  ἡ 

μοναχικὴ  ζωὴ  –  εἶναι  εὐλογημένοι.  Οἱ  νέοι,  ἀνάλογα  μὲ  τὴν  κλίση  τους,  μὲ  τὶς 

δυνάμεις καὶ μὲ τὸ φιλότιμό τους, πρέπει ἀνεπηρέαστοι καὶ μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ 

νὰ διαλέξουν ἕναν ἀπὸ τοὺς δύο δρόμους. Βασικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν προκοπή τους 

σὲ ὅποιο δρόμο ἀκολουθήσουν εἶναι νὰ ζοῦν ἁγνὰ καὶ πνευματικά. 

Στὸ  πρῶτο  ἀπὸ  τὰ  ἕξι  μέρη  τοῦ  βιβλίου  αὐτοῦ  ὁρίζονται  ὡς  θεμέλια  τῆς 

οἰκογένειας  ἡ ἀρχοντικὴ ἀγάπη καὶ  ὁ  σεβασμὸς μεταξὺ  τῶν συζύγων. Ἡ    ὑπομονὴ 

στὶς  δυσκολίες  τῆς  οἰκογενειακῆς  ζωῆς,  ὅταν συνοδεύεται ἀπὸ προσευχή,  σώζει  τὴν 

οἰκογένεια ἀπὸ τὴν διάλυση. 

Στὸ  δεύτερο  μέρος,  τὸ  ὁποῖο  ἀναφέρεται  στὶς  ὑποχρεώσεις  καὶ  στὴν  εὐθύνη 

τῶν  γονέων  γιὰ  τὴν  σωστὴ  ἀνατροφὴ  τῶν  παιδιῶν,  ἰδιαίτερα  τονίζεται  ἡ 

σπουδαιότητα ποὺ ἔχει τὸ παράδειγμα, «ἡ σιωπῶσα παραίνεσις» τῶν γονέων πρὸς τὰ 

παιδιά,  καὶ ὁ ρόλος τῆς μητέρας. Ἐπίσης ὑπογραμμίζεται ὅτι ἡ στοργὴ καὶ ἡ ἀγάπη 

πρὸς τὰ παιδιὰ εἶναι βασικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν φυσιολογικὴ ἀνάπτυξή τους. 

Τὸ τρίτο μέρος ἀναφέρεται στὰ παιδιά, στὶς χαρὲς καὶ στὶς δυσκολίες τους ἀπὸ 

τὴν βρεφικὴ ἡλικία ὣς τὴν ἐνηλικίωσή τους, καθὼς καὶ στὶς ὑποχρεώσεις τους πρὸς 

τοὺς γονεῖς. Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς γονεῖς, ὄχι μόνον κατὰ τὴν παιδικὴ 

ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ὥριμη ἡλικία, τοὺς ἐξασφαλίζουν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. 

Στὸ  τέταρτο  μέρος  δίνονται  ἁπλὲς  καὶ  πρακτικὲς  συμβουλὲς  γιὰ  τὴν 

πνευματικὴ  ζωὴ  μέσα  στὴν  οἰκογένεια.  Ἔτσι  παιδιὰ  καὶ  γονεῖς  βοηθιοῦνται  νὰ 

βιώνουν  καθημερινὰ  τὸ  Εὐαγγέλιο,  εἴτε  βρίσκονται  στὸ  σπίτι  εἴτε  στὴν  ἐργασία,  ἡ 

ὁποία πρέπει, ὅσο γίνεται, νὰ συντελῆ στὴν κατὰ Θεὸν τελείωσή τους καὶ ὄχι νὰ τοὺς 

πνίγη μὲ τὸ συνεχὲς ἄγχος. 

Στὸ  πέμπτο  μέρος,  τὸ  ὁποῖο  ἀναφέρεται  στὶς  διάφορες  δοκιμασίες  ποὺ 

ἀντιμετωπίζουν  οἱ  ἄνθρωποι  στὴν  ζωή  τους,  τονίζεται πόση παρηγοριὰ  καὶ  δύναμη 

δίνει  ὁ  Θεὸς  σὲ  ὅσους  τὶς  ἀντιμετωπίζουν  ὄχι  μόνο  μὲ  ὑπομονὴ  ἀλλὰ  καὶ  μὲ 

δοξολογία. Ἡ  ἀρρώστια, ἡ ἀναπηρία, οἱ συκοφαντίες εἶναι εὐλογία γιὰ τὸν ἄνθρωπο 
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ποὺ  ἔχει  συλλάβει  τὸ  βαθύτερο  νόημα  τῆς  ζωῆς.  Μὲ  τὶς  ταλαιπωρίες  ποὺ  περνάει 

ἐξοφλεῖ ἁμαρτίες ἢ ἀποταμιεύει οὐράνιο μισθό. 

Τέλος,  στὸ  ἕκτο  μέρος  περιέχονται  θέματα  ποὺ  ἀναφέρονται  στὴν  σωστὴ 

ἀντιμετώπιση τοῦ θανάτου καὶ στὴν προετοιμασία γι᾿ αὐτόν. Ὁ Γέροντας διευκρινίζει 

ποιά  εἶναι  ἡ  ἀληθινὴ  παρηγοριὰ  τῶν  πενθούντων  γιὰ  τὸν  θάνατο  προσφιλῶν 

προσώπων τους καὶ ὑπογραμμίζει πόσο βοηθοῦν τὰ μνημόσυνα, οἱ προσευχὲς καὶ οἱ 

ἐλεημοσύνες ποὺ γίνονται γιὰ  τοὺς κεκοιμημένους. Ἁπλὰ δὲ  καὶ παραστατικὰ  δίνει 

μιὰ εἰκόνα τῆς μελλούσης Κρίσεως καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς. 

 

Τὰ  θέματα  τοῦ  τόμου  αὐτοῦ  μποροῦν  ἀφ᾿  ἑνὸς  μὲν  νὰ  βοηθήσουν  ὅσους 

ἀγωνίζονται  μέσα  στὸν  κόσμο  νὰ  συνεχίσουν  «τὸν  καλὸν  ἀγῶνα»  (Α´  Τιμ.  6,  12)  μὲ 

περισσότερο  ζῆλο  καὶ  ἀφ᾿  ἑτέρου  νὰ  ξυπνήσουν  συνειδήσεις  ἀνθρώπων  ποὺ 

ταλαιπωροῦνται μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, ὥστε νὰ θελήσουν νὰ γίνουν συνειδητὰ μέλη 

τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ χαίρωνται μέσα στὴν μικρὴ κοινωνία τῆς οἰκογένειάς τους τὴν 

εἰρήνη καὶ  τὴν ἀνάπαυση ποὺ  δίνει  ἡ πνευματικὴ  ζωή. Παράλληλα ὑπογραμμίζουν 

ὅτι μέσα στὸν γάμο εἶναι ἀπαραίτητη ἡ τήρηση ὅλων τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖες 

«βαρεῖαι οὐκ εἰσὶν»  (Α´  Ἰω. 5, 3). Ἂν λ.χ. καθένας ἀπὸ τοὺς συζύγους θυσιάζη τὸ δικό 

του θέλημα καὶ κάνη ὑπακοή,  δὲν νιώθει καταπιεσμένος, γιατὶ τὸ κάνει ἀπὸ ἀγάπη 

καὶ αἰσθάνεται μέσα του μιὰ γλυκειὰ παρηγοριά. 

 

Ἴσως  ὁ  σύγχρονος  ἄνθρωπος,  συνηθισμένος  στοὺς  «χαλαροὺς  νόμους»  τῆς 

σημερινῆς  κοινωνίας,  νὰ  θεωρήση  ἀπόλυτες  καὶ  ἀνεφάρμοστες  μερικὲς  θέσεις  τοῦ 

Γέροντα· ἀλλά, ἂν τὶς κρίνη βάσει τοῦ Εὐαγγελίου, θὰ διαπιστώση ὅτι εἶναι ἀκριβὴς 

ἔκφρασή του. Ὁ Γέροντας ἀποβλέπει πάντοτε στὴν κατὰ Χριστὸν τελειότητα. Μὲ τὴν 

φωτισμένη ὅμως ποιμαντική του μακροθυμεῖ μπροστὰ στὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία καὶ 

κάνει  χρήση  τῆς  «οἰκονομίας»*1,  χωρὶς  βέβαια  νὰ  συγκατατίθεται  στὴν  ἁμαρτία. 

Προσπαθεῖ μὲ παραδείγματα, μὲ ἀναφορὲς στὴν ζωὴ τῶν παλαιοτέρων χρόνων κ.λπ., 

νὰ δώση καὶ στὸν σύγχρονο ἄνθρωπο νὰ καταλάβη ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ζῶν καὶ «ἐνεργῶν 

τὰ  πάντα  ἐν  πᾶσι»  (Α´  Κορ.  12,  6).  Δὲν  ἀπαντάει  μόνο  στὴν  μέλλουσα  ζωὴ  ὡς 

μισθαποδότης,  ἀλλὰ  καὶ  στὴν  παροῦσα  ὡς  στοργικὸς  Πατέρας.  Πρέπει  ὅμως  ὁ 

ἄνθρωπος  νὰ  δείξη  τὴν  ἀγαθή  του  προαίρεση  μὲ  τὸν  μικρό  του  ἀγώνα.  Λίγο  θὰ 

κοπιάση, πολὺ θὰ λάβη. Ἀλλὰ αὐτὸν τὸν λίγο κόπο πρέπει νὰ τὸν κάνη, γιὰ νὰ δώση 

τὸ «δικαίωμα» στὸν Θεὸ νὰ ἐπεμβαίνη μὲ πολλὴ βοήθεια στὴν ζωή του. 

 

Εὐχαριστοῦμε  ὅσους  διάβασαν  τὰ  χειρόγραφα  τοῦ  τόμου  αὐτοῦ  καὶ  μὲ  πολὺ 

σεβασμὸ διετύπωσαν ὁρισμένες σκέψεις ποὺ βοήθησαν στὴν ἀρτιώτερη μορφή του. 

 

Εὐχόμαστε  οἱ  λόγοι  τοῦ  Γέροντα  νὰ  βοηθήσουν  τὴν  οἰκογένεια,  ἡ  ὁποία 

ἰδιαίτερα  σήμερα  ταλαιπωρεῖται  ἐξ  αἰτίας  τῆς  λήθης  ἢ  τῆς  περιφρονήσεως  τῶν 

                                                 
1 * Στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα ὁ ὅρος «οἰκονομία» ἐκφράζει τὴν παρέκκλιση ἀπὸ τὴν 

ἀκρίβεια  τοῦ  κανόνος,  τὴν  ὁποία  ἀποφασίζει  ἡ  Ἐκκλησία  κατὰ  τὸ  πρότυπο  τῆς  ἄπειρης 

συγκατάβασης  καὶ  φιλανθρωπίας  τοῦ  Θεοῦ,  ὅταν  κρίνη  ὅτι  αὐτὸ  εἶναι  πρὸς  πνευματικὴ 

ὠφέλεια. 
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ἐντολῶν  τοῦ  Θεοῦ,  νὰ  βρῆ  μέσα  στοὺς  κόλπους  τῆς  Ἐκκλησίας  τὸν  πραγματικὸ 

προορισμό της, ὥστε γονεῖς καὶ παιδιὰ νὰ ζοῦν ἀπὸ τούτη τὴν ζωὴ τὸν Παράδεισο. 

16 Σεπτεμβρίου 2002 

Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας 

 

Ἡ  Καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου 

Φιλοθέη Μοναχὴ 

καὶ αἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφαὶ 
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Οἱ  γονεῖς  ποὺ  γεννοῦν  τὰ  παιδιὰ  καὶ  τοὺς  δίνουν  τὸ  σῶμα  πρέπει  νὰ 

συντελέσουν, ὅσο μποροῦν, καὶ στὴν πνευματική τους ἀναγέννηση. Ὕστερα, ὅ,τι δὲν 

μποροῦν νὰ κάνουν οἱ  ἴδιοι γιὰ  τὰ παιδιά  τους, θὰ τὸ ἀναθέσουν σὲ δασκάλους.  Γι᾿ 

αὐτὸ λέει καὶ ἡ Ἐκκλησία μας «τοὺς γονεῖς ἡμῶν καὶ διδασκάλους». Ὑπάρχουν ὅμως 

καὶ  οἱ  πνευματικοὶ  Πατέρες,  ποὺ  ἐργάζονται  γιὰ  τὴν  πνευματικὴ  ἀναγέννηση  τῶν 

ἀνθρώπων καὶ βοηθοῦν πιὸ θετικὰ στὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν. 
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Οἱ νέοι μπροστὰ στοὺς δύο δρόμους τῆς ζωῆς 

 

Καὶ ἡ ἔγγαμη καὶ ἡ ἄγαμη ζωὴ εἶναι εὐλογημένες 

 

–  Γέροντα,  τί  πρέπει  νὰ  ἀπαντήση  κανεὶς  σὲ  νέα  παιδιὰ  ποὺ  ρωτοῦν  ἂν  ἡ 

μοναχικὴ ζωὴ εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὴν ἔγγαμη; 

– Κατ᾿ ἀρχὰς πρέπει νὰ τοὺς δώση νὰ καταλάβουν ποιός εἶναι ὁ προορισμὸς 

τοῦ ἀνθρώπου καὶ ποιό εἶναι τὸ νόημα τῆς ζωῆς. Ὕστερα νὰ τοὺς ἐξηγήση  ὅτι καὶ οἱ 

δύο  δρόμοι  ποὺ  ἔχει  χαράξει  ἡ  Ἐκκλησία  μας  εἶναι  εὐλογημένοι,  γιατὶ  καὶ  οἱ  δύο 

μποροῦν νὰ τοὺς ὁδηγήσουν στὸν Παράδεισο, ἂν ζήσουν κατὰ Θεόν. Ἂς ὑποθέσουμε 

ὅτι  δύο  ἄνθρωποι  ξεκινοῦν  νὰ  πᾶνε  σὲ  ἕνα  προσκύνημα.  Ὁ  ἕνας  πηγαίνει  μὲ  τὸ 

λεωφορεῖο  ἀπὸ  τὸν  δημόσιο  δρόμο  καὶ  ὁ  ἄλλος  πηγαίνει  μὲ  τὰ  πόδια  ἀπὸ  κάποιο 

μονοπάτι. Καὶ οἱ δύο ὅμως ἔχουν τὸν ἴδιο σκοπό. Ὁ Θεὸς καὶ τὸ ἕνα τὸ χαίρεται καὶ τὸ 

ἄλλο τὸ θαυμάζει. Κακὸ εἶναι ὅταν αὐτὸς ποὺ πάει ἀπὸ τὸ μονοπάτι κατακρίνη μέσα 

του τὸν ἄλλον ποὺ πάει ἀπὸ τὸν δημόσιο δρόμο ἢ καὶ τὸ ἀντίστροφο. 

Καλὰ  εἶναι  οἱ  νέοι  ποὺ  σκέφτονται  τὸν  Μοναχισμὸ  νὰ  γνωρίζουν  ὅτι  ἡ 

ἀποστολὴ τοῦ μοναχοῦ  εἶναι πολὺ μεγάλη·  εἶναι  νὰ γίνη Ἄγγελος. Στὴν ἄλλη  ζωή, 

στὸν Οὐρανό,  θὰ  ζοῦμε σὰν Ἄγγελοι,  εἶπε  ὁ Χριστὸς στοὺς Σαδδουκαίους1.  Γι᾿ αὐτὸ 

μερικοὶ  πολὺ  φιλότιμοι  νέοι  γίνονται  μοναχοὶ  καὶ  ἀρχίζουν  τὴν  ἀγγελικὴ  ζωὴ  ἀπὸ 

τούτη τὴν ζωή.  

Ἂς  μὴ  νομίση  ὅμως  κανεὶς  ὅτι  ὅσοι  πᾶνε  στὸ  μοναστήρι  θὰ  σωθοῦν,  ἐπειδὴ 

ἁπλῶς ἔγιναν μοναχοί. Ὁ κάθε ἄνθρωπος θὰ δώση λόγο στὸν Θεὸ ἂν τὴν ζωὴ ποὺ 

διάλεξε τὴν ἁγίασε. Παντοῦ χρειάζεται φιλότιμο. Ὁ Θεὸς δὲν κάνει προκομμένους καὶ 

ἀνεπρόκοπους  ἀνθρώπους,  ἀλλά,  ὅποιος  δὲν  ἔχει  φιλότιμο,  ὅποια  ζωὴ  κι  ἂν 

ἀκολουθήση,  ἀνεπρόκοπος  θὰ  εἶναι.  Ἐνῶ  ὁ  φιλότιμος  προκόβει,  ὅπου  κι  ἂν  βρεθῆ, 

ἐπειδὴ ἡ θεία Χάρις βρίσκεται μαζί του. Ὑπάρχουν ἔγγαμοι ποὺ ζοῦν πολὺ ἐνάρετα 

καὶ ἁγιάζονται. Ἕνας οἰκογενειάρχης, ἂν ἀγαπάη τὸν Θεὸ καὶ ἕλκεται ἀπὸ τὸν θεῖο 

ἔρωτα,  μπορεῖ  νὰ  κάνη  μεγάλη  πνευματικὴ  προκοπή.  Ἐν  τῷ  μεταξὺ  προικίζει  τὰ 

παιδιά  του μὲ ἀρετές,  δημιουργεῖ  μιὰ  καλὴ  οἰκογένεια,  ὁπότε  θὰ πάρη  διπλὸ μισθὸ 

ἀπὸ τὸν Θεό.  

Γι᾿ αὐτὸ ὁ κάθε νέος πρέπει νὰ ἔχη στόχο νὰ ἀγωνισθῆ μὲ φιλότιμο καὶ χωρὶς 

ἄγχος, ὥστε τὴν ζωὴ ποὺ θὰ διαλέξη νὰ τὴν ἁγιάση. Θέλει τὸν γάμο; Νὰ παντρευτῆ, 

ἀλλὰ  νὰ  ἀγωνισθῆ  νὰ  γίνη  καλὸς  οἰκογενειάρχης  καὶ  νὰ  ζήση  ἅγια.  Θέλει  τὸν 

Μοναχισμό;  Νὰ  γίνη  μοναχός,  ἀλλὰ  νὰ  ἀγωνισθῆ  νὰ  γίνη  καλὸς  μοναχός.  Ἂς 

μετρήση  τὶς  δυνάμεις  του,  ἂς  δῆ  τί μπορεῖ  νὰ κάνη,  καὶ ἀνάλογα νὰ προχωρήση σὲ 

ἕναν ἀπὸ τοὺς δύο δρόμους. Ἂν μιὰ κοπέλα λ.χ. βλέπη ὅτι δὲν ἔχει δυνάμεις νὰ γίνη 

μοναχή, τότε νὰ πῆ ταπεινὰ στὸν Θεό: «Θεέ μου, εἶμαι ἀδύναμη· δὲν μπορῶ νὰ ζήσω 

ὡς  μοναχή·  στεῖλε  μου  ἕναν  ἄνθρωπο ποὺ  θὰ  μὲ  βοηθάη,  ὥστε  νὰ  κάνω  μιὰ  καλὴ 

οἰκογένεια καὶ νὰ ζῶ πνευματικά», καὶ ὁ Θεὸς τότε δὲν θὰ τὴν ἀφήση. Ἂν παντρευτῆ 

                                                 
1 Ματθ. 22, 30.  
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καὶ κάνη μιὰ καλὴ οἰκογένεια,  ζῆ σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν θὰ ζητήση ὁ Θεὸς 

περισσότερα ἀπὸ αὐτήν. 

Βέβαια ὑπάρχουν νέοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς ζητάει λίγα, ἀλλὰ ἐκεῖνοι ἀπὸ 

φιλότιμο  ἀγωνίζονται  πολὺ  καὶ  Τοῦ  προσφέρουν  περισσότερα  διαλέγοντας  τὴν 

μοναχικὴ  ζωή.  Αὐτοὶ  θὰ  λάβουν  διπλὰ  στεφάνια.  Ἐὰν  δηλαδὴ  μιὰ  ψυχὴ  ἔχη  κλίση 

πρὸς  τὴν  ἔγγαμη  ζωὴ καὶ θελήση ἀπὸ πολὺ φιλότιμο  νὰ θυσιάση  τὰ πάντα καὶ  νὰ 

ἀκολουθήση  τὴν  μοναχικὴ  ζωή,  αὐτὸ  πολὺ  συγκινεῖ  τὸν Θεό. Μόνο  νὰ  προσέξη  τὰ 

ἐλατήριά της νὰ εἶναι πολὺ ἁγνά· νὰ μὴν κινηθῆ ἀπὸ ὑπερηφάνεια. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα 

ὁ Θεὸς θὰ σκορπίση ὅλες τὶς δυσκολίες. 

 

Ἡ ἀνησυχία τῶν νέων γιὰ τὴν ἀποκατάστασή τους  

 

–  Γέροντα,  ἡ  ἀνησυχία  ἑνὸς  νέου  γιὰ  τὴν  ἀποκατάστασή  του  ὀφείλεται  σὲ 

ἀπιστία; 

–  Ὄχι  πάντοτε.  Συχνά,  οἱ  νέοι  ποὺ  ἐνδιαφέρονται  πῶς  νὰ  τακτοποιηθοῦν 

καλύτερα,  ἀλλὰ  καὶ  νὰ  βρίσκωνται  κοντὰ  στὸν  Θεό,  ἀνησυχοῦν  γιὰ  τὴν 

ἀποκατάστασή τους. Αὐτὸ φανερώνει ὑγεία. Τὸ νὰ μὴ σκέφτεται ἕνας νέος καὶ νὰ μὴν 

ἀνησυχῆ  γιὰ  τὴν  ἀποκατάστασή  του,  φανερώνει  ἀδιάφορο  ἄνθρωπο,  καὶ  ἑπόμενο 

εἶναι ὁ ἀδιάφορος νὰ εἶναι καὶ ἀνεπρόκοπος. Μόνο χρειάζεται νὰ προσέξουν αὐτὴ ἡ 

ἀνησυχία νὰ μὴν ξεπερνάη τὰ ὅρια, γιατὶ ὁ διάβολος προσπαθεῖ νὰ τὴν διαστρέψη, νὰ 

τὴν κάνη ἀγωνία καὶ νὰ κρατᾶ τὸν νοῦ τους σὲ διαρκῆ σύγχυση.  

Οἱ νέοι πρέπει νὰ ἐμπιστεύωνται τὸν ἑαυτό τους στὸν Θεό, γιὰ νὰ εἰρηνεύουν, 

γιατὶ ὁ Καλὸς Θεὸς σὰν2 στοργικὸς Πατέρας ἐνεργεῖ ἐκεῖ ὅπου ἐμεῖς ἀνθρωπίνως δὲν 

μποροῦμε νὰ ἐνεργήσουμε. Δὲν χρειάζεται νὰ βιάζωνται καὶ νὰ παίρνουν ἀνώριμες 

ἀποφάσεις γιὰ τὴν ζωὴ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν. Γνωρίζω παιδιὰ ποὺ ἀγωνιοῦν πολὺ 

καὶ προσπαθοῦν νὰ λύσουν ὅλα τὰ προβλήματα συγχρόνως. Τελικὰ μπερδεύονται καὶ 

ἀφήνουν  τὶς  σπουδές  τους.  Ἐνῶ  ἔχουν  λ.χ.  νὰ  τελειώσουν  τὸ  πανεπιστήμιο, 

ἀνησυχοῦν  ὑπερβολικὰ  γιὰ  τὴν  ἀποκατάστασή  τους,  ὁπότε  καθυστεροῦν  καὶ  στὶς 

σπουδές τους καὶ ὕστερα μπλέκονται χειρότερα. Δὲν γίνονται ὅλα μαζί, οὔτε λύνονται 

ἔτσι  τὰ  προβλήματα.  Γιὰ  νὰ  βοηθηθοῦν,  πρέπει  νὰ  κάνουν  ἕνα  καλὸ  ξεκαθάρισμα 

μέσα  τους  καὶ  νὰ  βάλουν  τὰ  πράγματα  σὲ  μιὰ  σειρά.  Νὰ  φροντίσουν  πρῶτα  νὰ 

πάρουν τὸ πτυχίο τους, ὕστερα γιὰ τὴν δουλειά τους – τὰ ἀγόρια νὰ τελειώσουν καὶ τὸ 

στρατιωτικὸ  –  καὶ  στὴν  συνέχεια,  ὥριμα  πλέον  καὶ  μὲ  τὴν  βοήθεια  τοῦ Θεοῦ,  ἢ  νὰ 

κάνουν μιὰ καλὴ οἰκογένεια, ἂν  ἔχουν ἀποφασίσει  τὴν ἔγγαμη ζωή,  ἢ νὰ πᾶνε στὸ 

μοναστήρι ποὺ θὰ διαλέξουν, ἂν ἔχουν ἀποφασίσει τὸν Μοναχισμό. 

Γι᾿  αὐτὸ  λέω  στοὺς  νέους  ποὺ  σπουδάζουν  καὶ  ἔχουν  τέτοιες  ἀνησυχίες, 

ἐφόσον δὲν ἔχει ὡριμάσει μέσα τους τί θὰ κάνουν στὴν ζωή τους, νὰ συνεχίσουν τὶς 

σπουδές τους, καὶ ἐκεῖνο ποὺ θὰ ὡριμάση μέσα τους ἀργότερα καὶ θὰ τοὺς ἀναπαύη, 

αὐτὸ  νὰ  κάνουν.  Ἂν  ὑπάρχη  καλὴ  διάθεση,  βοηθάει  ὁ  Θεὸς  καὶ  σιγὰ‐σιγὰ  θὰ 

ξεκαθαρίσουν ποιά ζωὴ εἶναι γι᾿ αὐτούς, ἡ ἔγγαμη ἢ ἡ ἄγαμη σὲ μοναστήρι, καὶ θὰ 

νιώσουν ἀνάπαυση. 

                                                 
2 Ὁ  Γέροντας  χρησιμοποιεῖ  συχνὰ  σ᾿  αὐτὲς  τὶς  περιπτώσεις  τὸ  μόριο  «σὰν»  ἀντὶ  τοῦ 

μορίου «ὡς», ποὺ εἶναι τὸ ὀρθό. 
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Νὰ βοηθοῦμε τοὺς νέους νὰ ἀκολουθήσουν τὴν κλίση τους 

 

Κάθε  ἄνθρωπος  ἔχει  τὴν  κλίση  του.  Ὁ  Καλὸς  Θεὸς  ἔπλασε  τὸν  ἄνθρωπο 

ἐλεύθερο. Ἔχει ἀρχοντιά· σέβεται τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀφήνει ἐλεύθερο 

τὸν καθέναν νὰ ἀκολουθήση τὸν δρόμο ποὺ τὸν ἀναπαύει. Δὲν τοὺς βάζει ὅλους στὴν 

ἴδια  γραμμὴ  μὲ  μιὰ  στρατιωτικὴ  πειθαρχία.  Γι᾿  αὐτὸ  οἱ  νέοι  ἂς  ἀφήσουν  τὸν  ἑαυτό 

τους ἐλεύθερο στὸν πνευματικὸ χῶρο τῆς ἐλευθερίας τοῦ Θεοῦ. Δὲν βοηθιοῦνται, ἂν 

ἐξετάζουν ποιά ζωὴ ἀκολούθησε ἢ θὰ ἀκολουθήση ὁ τάδε ἢ ὁ τάδε. Σ᾿ αὐτὸ τὸ θέμα 

δὲν πρέπει νὰ ἐπηρεάζωνται ἀπὸ κανέναν.  

Οἱ γονεῖς πάλι, οἱ Πνευματικοί, οἱ ἐκπαιδευτικοὶ πρέπει νὰ βοηθοῦν τοὺς νέους 

νὰ  διαλέγουν  ὅποια  ζωὴ  εἶναι  στὰ  μέτρα  τους  καὶ  νὰ  ἀκολουθοῦν  τὴν πραγματική 

τους  κλίση,  χωρὶς  νὰ  τοὺς  ἐπηρεάζουν  ἢ  νὰ  στραγγαλίζουν  τὴν  κλίση  τους.  Ἡ 

ἀπόφαση γιὰ τὴν ζωὴ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν πρέπει νὰ εἶναι δική τους. Ὅλοι οἱ ἄλλοι 

μόνον  ἁπλὲς  γνῶμες  μποροῦμε  νὰ  ἐκφράσουμε  καὶ  τὸ  μόνο  δικαίωμα  ποὺ  ἔχουμε 

εἶναι νὰ βοηθοῦμε τὶς ψυχὲς νὰ βροῦν τὸν δρόμο τους.  

Μερικὲς φορές,  ὅταν συζητάω μὲ νέους ποὺ προβληματίζονται πάνω σ᾿ αὐτὸ 

τὸ θέμα, ἐνῶ βλέπω τὴν ζυγαριὰ πρὸς τὰ ποῦ γέρνει, δὲν τοὺς τὸ λέω, γιὰ νὰ μὴν τοὺς 

ἐπηρεάσω.  Ἐκεῖνο  μόνον  ποὺ  προσπαθῶ  νὰ  κάνω  εἶναι  νὰ  τοὺς  βοηθήσω,  ὅπως 

μπορῶ, νὰ βροῦν τὸν σωστὸ δρόμο καὶ τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη· νὰ ἀφαιρέσω ἀπὸ αὐτὸ 

ποὺ  τοὺς ἀναπαύει  ὅ,τι  βλαβερὸ  ὑπάρχει,  γιὰ  νὰ ἀφήσω  τὸ  καλό,  τὸ  ἅγιο,  ὥστε  νὰ 

ζοῦν  καὶ  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  ζωὴ  χαρούμενα,  κοντὰ  στὸν  Θεό,  καὶ  στὴν  ἄλλη  ζωὴ  πιὸ 

χαρούμενα. Εἰλικρινά, ὅποια ζωὴ κι ἂν ἀκολουθήση ἕνας νέος ποὺ γνωρίζω, θὰ χαρῶ 

καὶ πάντα θὰ ἔχω τὸ ἴδιο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του, φθάνει νὰ εἶναι 

κοντὰ στὸν Χριστό, μέσα στὴν Ἐκκλησία μας. Θὰ νιώθω ἀδελφός του, γιατὶ θὰ εἶναι 

παιδὶ τῆς μητέρας μας Ἐκκλησίας. 

Φυσικὰ  χαίρομαι  ἰδιαίτερα  τοὺς  νέους  ποὺ  ἀκολουθοῦν  τὴν  μοναχικὴ  ζωή, 

γιατὶ ὄντως εἶναι σοφὸς αὐτὸς ποὺ ἀκολουθεῖ αὐτὴν τὴν ἀγγελικὴ ζωή, διότι ξεφεύγει 

τὸ ἀγκίστρι τοῦ διαβόλου ποὺ ἔχει ὡς δόλωμα τὸν κόσμο. Δὲν μπορεῖς ὅμως νὰ βάλης 

ὅλους τοὺς ἀνθρώπους στὸ ἴδιο καλούπι. Βλέπεις, ὁ Χριστὸς δὲν ἔδωσε σὰν ἐντολὴ τὸν 

Μοναχισμὸ  –  παρόλο  ποὺ  εἶναι  ὁ  δρόμος  τῆς  τελειότητος  ‐,  γιατὶ  δὲν  ἤθελε  νὰ 

ἐπιβάλη σὲ ὅλους βαρὺ φορτίο. Γι᾿ αὐτό, ὅταν ὁ νεανίσκος Τὸν ρώτησε πῶς θὰ σωθῆ3, 

ὁ Χριστὸς τοῦ ἀπάντησε: «Τήρησον τὰς ἐντολάς»4. Καὶ ὅταν ἐκεῖνος εἶπε ὅτι τὶς τηρεῖ5 

καὶ  ρώτησε  «τί  ἔτι  ὑστερῶ;»6,  ὁ  Χριστὸς  τοῦ  εἶπε:  «Ἕν  σοι  ὑστερεῖ·  εἰ  θέλεις  τέλειος 

εἶναι,  ὕπαγε,  ὅσα  ἔχεις  πώλησον  καὶ  δεῦρο  ἀκολούθει  μοι»7.  Δηλαδή,  ἂν  ἔβρισκε 

κανέναν φιλότιμο, τότε τοῦ μιλοῦσε γιὰ τὴν τελειότητα· δὲν ἔβαζε θηλειὰ στὸν κόσμο. 

Οὔτε  δίδασκε  τὸν  Μοναχισμό,  γιατὶ  θὰ  ἔβαζε  φωτιὰ  καὶ  ἴσως  πολλοὶ  θὰ  ἔτρεχαν 

ἀδιάκριτα νὰ γίνουν μοναχοὶ καὶ θὰ γινόταν κακό. Ἔρριξε μόνον τὴν σπίθα καί, ὅταν 

ἦρθε ἡ κατάλληλη στιγμή, πρόβαλε ὁ Μοναχισμός. 

                                                 
3 Βλ. Ματθ. 19, 16· Μάρκ. 10, 17 καὶ Λουκ. 18, 18. 
4 Ματθ. 19, 17· βλ. καὶ Μάρκ. 10, 19 καὶ Λουκ. 18, 20. 
5 Βλ. Ματθ. 19, 20· Μάρκ. 10, 20· Λουκ. 18, 21. 
6 Ματθ. 19, 20. 
7 Μάρκ. 10, 21· βλ. καὶ Ματθ. 19, 21 καὶ Λουκ. 18, 22. 
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Ἔτσι καὶ ἐμεῖς δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ βιάζουμε τοὺς ἄλλους – μόνοι τους, ἐὰν 

θέλουν,  ἂς  βιάσουν  τὸν  ἑαυτό  τους·  μόνον  τὸν  ἑαυτό  μας  ἔχουμε  δικαίωμα  νὰ 

βιάσουμε, καὶ αὐτὸν πάλι μὲ διάκριση. Ἐγὼ μέχρι τώρα σὲ κανέναν νέο δὲν εἶπα οὔτε 

νὰ παντρευτῆ οὔτε νὰ γίνη καλόγερος. Ἂν κάποιος μὲ ρωτήση,  τοῦ λέω: «Νὰ κάνης 

αὐτὸ ποὺ σὲ ἀναπαύει, φθάνει  νὰ  εἶσαι κοντὰ στὸν Χριστό». Καὶ ἂν μοῦ πῆ ὅτι  δὲν 

ἀναπαύεται στὸν κόσμο, τότε τοῦ μιλάω γιὰ τὸν Μοναχισμό, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσω νὰ 

βρῆ τὸν δρόμο του. 

 

Ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τρόπου ζωῆς 

 

Τὰ χρόνια περνοῦν γρήγορα. Καλὰ εἶναι ὁ νέος νὰ μὴ μένη γιὰ πολὺ καιρὸ στὸ 

σταυροδρόμι ἀναποφάσιστος. Νὰ διαλέξη ἕναν σταυρὸ – ἕναν ἀπὸ τοὺς δύο δρόμους 

τῆς  Ἐκκλησίας  μας  –  ἀνάλογα  μὲ  τὴν  κλίση  του  καὶ  τὸ  φιλότιμό  του  καὶ  νὰ 

προχωρήση σ᾿ αὐτὸν μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν Χριστό. Ἂς ἀκολουθήση τὸν Χριστὸ στὴν 

Σταύρωση,  ἐὰν  θέλη  νὰ  χαρῆ  ἀναστάσιμα.  Καὶ  στὶς  δύο  ζωὲς  ὑπάρχουν φαρμάκια, 

ἀλλά, ὅταν βρίσκεται κανεὶς κοντὰ στὸν Θεό, τὰ γλυκαίνει ὁ γλυκὺς Ἰησοῦς.  

Ὅταν περάση κανεὶς τὰ τριάντα, ἀρχίζει νὰ δυσκολεύεται νὰ ἀποφασίση. Καὶ 

ὅσο  περνοῦν  τὰ  χρόνια,  τόσο  πιὸ  πολὺ  δυσκολεύεται.  Ὁ  νέος  προσαρμόζεται 

εὐκολώτερα  σὲ  ὅποια  ζωὴ  κι  ἂν  ἀκολουθήση.  Ὁ  μεγάλος  ὅλα  τὰ  ἐξετάζει  μὲ  τὴν 

λογική  του.  Ἔχει  πιὰ  διαμορφωθῆ  ὁ  χαρακτήρας  του  καὶ  δύσκολα  ἀλλάζει·  εἶναι 

χυμένο  μπετόν.  Καὶ  βλέπεις,  αὐτοὶ  ποὺ  τακτοποιοῦνται  σὲ  μικρὴ  ἡλικία,  εἴτε  στὴν 

ἔγγαμη  εἴτε  στὴν  μοναχικὴ  ζωή,  μέχρι  τὰ  γεράματά  τους  διατηροῦν  μιὰ  παιδικὴ 

ἁπλότητα  καὶ  συνδέονται  εὔκολα  μεταξύ  τους.  Εἶδα  ἕνα  ἀνδρόγυνο  ποὺ 

παντρεύτηκαν μικροί. Ὅπως μιλοῦσε ὁ ἄνδρας, ἔτσι μιλοῦσε καὶ ἡ γυναίκα· ὅ,τι ἔκανε 

ὁ  ἄνδρας,  ἔκανε  καὶ  ἡ  γυναίκα.  Ἐπειδὴ  παντρεύτηκαν  μικροί,  ὁ  ἕνας  πῆρε  ὅλες  τὶς 

συνήθειες τοῦ ἄλλου, καὶ στὴν ὁμιλία καὶ στὴν συμπεριφορά, ἀλλὰ καὶ συνδέθηκαν 

εὐκολώτερα. 

Ἡ  παροιμία  λέει:  «Ἢ  μικρὸς  παντρέψου  ἢ  μικρὸς  καλογερέψου».  Εἰδικὰ  ἡ 

κοπέλα  καλὰ  εἶναι  μέχρι  τὰ  εἴκοσι  πέντε  της  χρόνια  νὰ  ἀποφασίζη  ποιά  ζωὴ  θὰ 

ἀκολουθήση. Μετὰ τὰ εἴκοσι πέντε ἀρχίζει νὰ γίνεται λίγο δύσκολη ἡ ἀποκατάστασή 

της, γιατὶ σκέφτεται πῶς θὰ ὑποταχθῆ. Ἐν τῷ μεταξύ, ὅσο μεγαλώνει, ἀποκτάει καὶ 

ἰδιοτροπίες καὶ ποιός θὰ τὴν πάρη; Ἔπειτα ζητάει κυρίως προστασία στὸν γάμο καὶ 

ὄχι νὰ κάνη οἰκογένεια. 

Εἶναι  παρατηρημένο  ὅτι  ὅποιος  ἀναβάλλει  συνέχεια  νὰ  παντρευτῆ,  ὅταν 

περάσουν τὰ χρόνια, ψάχνει καὶ δὲν βρίσκει. Ὅταν ἦταν νέος, διάλεγε αὐτός· ὕστερα 

τὸν διαλέγουν οἱ ἄλλοι! Γι᾿ αὐτὸ λέω ὅτι σ᾿ αὐτὸ τὸ θέμα χρειάζεται καμμιὰ φορὰ καὶ 

λίγη τρέλλα. Νὰ παραβλέψη μερικὰ ποὺ δὲν εἶναι οὐσιώδη, γιατὶ δὲν πρόκειται ποτὲ 

νὰ τοῦ ἔρθουν ὅλα ὅπως τὰ περιμένει. Μιὰ φορὰ ἔβρεχε καὶ ἕνας χείμαρρος ἄρχισε νὰ 

κατεβάζη  νερό. Ἕνας  τρελλὸς  καὶ  ἕνας  γνωστικὸς  ἤθελαν  νὰ περάσουν  στὴν ἄλλη 

μεριά. Ὁ γνωστικὸς εἶπε: «Θὰ σταματήση ἡ βροχή, θὰ λιγοστέψη τὸ νερὸ καὶ ὕστερα 

θὰ περάσω». Ὁ τρελλὸς δὲν περίμενε· ἔδωσε μιὰ καὶ πέρασε ἀπέναντι. Βράχηκαν λίγο 

τὰ  ροῦχα  του,  ἀλλὰ  πῆγε  ἐκεῖ  ποὺ  ἤθελε.  Ἡ  βροχή,  ἀντὶ  νὰ  σταματήση,  ὅλο  καὶ 

δυνάμωνε. Τὸ νερὸ στὸν χείμαρρο αὐξήθηκε καὶ τελικὰ ὁ γνωστικὸς δὲν μπόρεσε νὰ 

περάση ἀπέναντι, γιατὶ ὕστερα ἦταν καὶ ἐπικίνδυνο. 
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Σὲ  μερικοὺς  ὑπάρχει  μεγάλη  ὑπερηφάνεια,  πολὺς  ἐγωισμός,  γι᾿  αὐτὸ  καὶ  ὁ 

Θεὸς δὲν τοὺς βοηθάει. Χρόνια ἔρχονται μερικοὶ ἐκεῖ στὸ Καλύβι καὶ μὲ ρωτοῦν: «Τί 

θέλει ἀπὸ μένα ὁ Θεός, Πάτερ μου;». Λὲς καὶ ὁ Θεὸς ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ αὐτούς. Οὔτε 

μοναχοὶ  ἔγιναν,  οὔτε  παντρεύτηκαν.  Σὰν  νὰ  εἶναι  φτιαγμένοι  ἀπὸ  χρυσάφι  καὶ 

φοβοῦνται μὴν τοὺς βάλουν γιὰ βέργα στὸ μπετόν! Ἄλλοι πάλι μοῦ λένε: «Γέροντα, τί 

νὰ κάνω; Νὰ γίνω μοναχὸς ἢ νὰ παντρευτῶ; Πές μου, γιὰ ποῦ εἶμαι». «Ἐσὺ τί θέλεις;», 

τοὺς ρωτάω. «Καὶ τὸ ἕνα καὶ τὸ ἄλλο», μοῦ λένε. Θέλουν καὶ τὰ δύο. Ἂν τοὺς πῶ τὸν 

λογισμό  μου,  λ.χ.  ὅτι  εἶναι  γιὰ  τὸν  γάμο,  καὶ  παντρευτοῦν,  μπορεῖ  νὰ  μὴν 

ἀναπαυθοῦν καὶ θὰ ἔρχωνται ὕστερα νὰ λένε: «Ἐσὺ μοῦ εἶπες νὰ ἀκολουθήσω αὐτὴν 

τὴν ζωή, καὶ τώρα ταλαιπωροῦμαι». 

– Γέροντα, πῶς μπορεῖ νὰ γίνη αὐτό; 

– Ἕνας νέος, ἂς ὑποθέσουμε, ἔχει κλίση γιὰ τὴν ἔγγαμη ζωή, ἀλλὰ σκέφτεται 

καὶ  τὸν  Μοναχισμό.  Ἂν  δὲν  προσέξη,  ὥστε  νὰ  κάνη  μιὰ  καλὴ  οἰκογένεια,  καὶ 

δημιουργηθοῦν ἀργότερα προβλήματα καὶ  δὲν  τὰ ἀντιμετωπίση πνευματικά,  τότε ὁ 

πονηρὸς θὰ τὸν πολεμήση μὲ λογισμούς. Θὰ τοῦ λέη: «Ἐσὺ ἤσουν γιὰ τὸν Μοναχισμό, 

ἀλλά, ἀφοῦ παντρεύτηκες, καλὰ νὰ πάθης», καὶ δὲν θὰ τὸν ἀφήνη ἥσυχο μέρα‐νύχτα.  

Μερικοὶ ἄνθρωποι δὲν ξέρουν τί ζητοῦν. Νά, πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια εἶχε ἔρθει 

ἐδῶ μιὰ  κοπέλα  καὶ  μοῦ  εἶπε: «Γέροντα,  δὲν  μπορῶ νὰ ἀποφασίσω ποιόν  δρόμο  νὰ 

ἀκολουθήσω. Θέλω νὰ παντρευτῶ, ἀλλὰ σκέφτομαι καὶ τὸν Μοναχισμό. Τί νὰ κάνω;». 

«Δὲς τί σὲ ἀναπαύει περισσότερο, τῆς λέω, καὶ αὐτὸ νὰ κάνης». «Δὲν ξέρω, μοῦ λέει, 

ἀλλὰ  μερικὲς  φορὲς  μοῦ  φαίνεται  ὅτι  κλίνω  περισσότερο  πρὸς  τὸν  γάμο.  Σὲ 

παρακαλῶ,  Γέροντα,  πές  μου  ἐσὺ  τί  νὰ  κάνω».  «Ἔ,  ἀφοῦ  βλέπεις  ὅτι  κλίνεις 

περισσότερο  πρὸς  τὸν  γάμο,  τῆς  λέω,  καλύτερα  νὰ  παντρευτῆς  καὶ  ὁ  Θεὸς  θὰ  σὲ 

οἰκονομήση». «Μὲ  τὴν  εὐχή σου,  Γέροντα,  ἔτσι  θὰ κάνω»,  μοῦ λέει. Ἔρχεται  λοιπὸν 

σήμερα καὶ μοῦ λέει: «Γέροντα, παντρεύτηκα. Πῆρα ἕναν ναυτικό, καλὸς ἄνθρωπος, 

δόξα  τῷ  Θεῷ,  δὲν  μπορῶ  νὰ  πῶ,  ἀλλὰ  πολὺ  ταλαιπωροῦμαι.  Ὑποφέρω,  γιατὶ  ἕξι 

μῆνες  ζοῦμε  μαζὶ  καὶ  ἕξι  μῆνες  χωριστά·  τὸν  μισὸ  χρόνο  ταξιδεύει».  «Εὐλογημένη 

ψυχή, τῆς λέω, ἐσὺ δὲν μοῦ ἔλεγες ὅτι σοῦ ἄρεζε καὶ ἡ ἔγγαμη καὶ ἡ μοναχικὴ ζωή; Νά 

τώρα ποὺ τὰ ἔχεις καὶ τὰ δύο! Γιατί δὲν δοξάζεις τὸν Θεὸ ποὺ σὲ οἰκονόμησε ἔτσι;».  

–  Σήμερα  ὅμως,  Γέροντα,  ζοῦμε  σὲ  δύσκολα  χρόνια,  γι᾿  αὐτὸ  μερικοὶ  νέοι 

διστάζουν νὰ κάνουν οἰκογένεια. 

– Ὄχι,  δὲν  εἶναι  σωστὴ  αὐτὴ  ἡ  ἀντιμετώπιση.  Ἂν  ὑπάρχη  ἐμπιστοσύνη  στὸν 

Χριστό,  δὲν  ἔχουν  τίποτε  νὰ φοβηθοῦν.  Τὰ  χρόνια  τῶν  διωγμῶν  δὲν  ἦταν  δύσκολα; 

Μήπως  οἱ  Χριστιανοὶ  εἶχαν  σταματήσει  τότε  νὰ  κάνουν  οἰκογένεια;  Πόσους Ἁγίους 

ἔχουμε ποὺ μαρτύρησαν μαζὶ μὲ τὴν γυναίκα τους καὶ τὰ παιδιά τους!  

 

Σπουδὲς καὶ ἀποκατάσταση 

 

–  Γέροντα, πολλὰ παιδιὰ δυσκολεύονται νὰ προχωρήσουν στὶς σπουδές τους, 

ὅταν  δὲν  ἔχουν  ἀποφασίσει  ποιά  ζωὴ  θὰ  ἀκολουθήσουν.  Τοὺς  ἀπασχολεῖ  συνέχεια 

αὐτὸ τὸ θέμα καὶ δὲν μποροῦν νὰ συγκεντρωθοῦν στὸ διάβασμά τους.  

– Ἐγώ, ὅταν κάποιος νέος ἔχη τέτοια προβλήματα, τοῦ λέω: «Ξέρεις ὅτι σήμερα 

ὑπάρχουν κάτι μεγάλα ψυγεῖα; Νὰ βάλης λοιπὸν αὐτὸ τὸ θέμα σὲ ἕνα τέτοιο ψυγεῖο, 

μέχρι  νὰ  τελειώσης  τὶς  σπουδές  σου.  Δὲν  σοῦ  λέω  νὰ  πετάξης  αὐτὰ  ποὺ  σὲ 
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ἀπασχολοῦν, ἀλλὰ νὰ τὰ φυλάξης ἐκεῖ, μέχρι νὰ τελειώσης. Ἂν δὲν προσέξης τώρα 

τὴν μελέτη σου, τὶς σπουδές σου, οἱ φίλοι σου θὰ τακτοποιηθοῦν, θὰ ἠρεμήσουν, καὶ 

μετὰ  θὰ  κάνουν  κομποσχοίνι  γιὰ  σένα,  γιὰ  νὰ  τακτοποιηθῆς».  Χρειάζεται  πολὺ  νὰ 

προσέξουν,  γιατὶ  αὐτὸ  εἶναι  τέχνασμα  τοῦ  ἐχθροῦ,  γιὰ  νὰ  τοὺς  δημιουργῆ 

περισπασμούς.  

–  Γέροντα,  εἶπα  σὲ  κάποια  κοπέλα:  «Ἂν  σκέφτεσαι  νὰ  παντρευτῆς,  νὰ  μὴ 

σπουδάσης». 

– Καί, μέχρι νὰ παντρευτῆ,  τί θὰ κάνη; Θὰ πουλάη καραμέλες; Καλύτερα νὰ 

τελειώση μιὰ ἐπιστήμη ἢ νὰ μάθη μιὰ τέχνη, γιατὶ κάτι μπορεῖ νὰ παρουσιασθῆ στὴν 

ζωή  της  καὶ  νὰ  τῆς  χρειασθοῦν  αὐτὰ  ποὺ  θὰ  μάθη.  Μοῦ  εἶπε  κάποτε  μιὰ  κοπέλα: 

«Σκέφτομαι  τὸν  Μοναχισμό,  ἀλλὰ  συνέχεια  ἀλλάζω  γνώμη».  «Τί  τάξη  πᾶς;»,  τὴν 

ρωτάω.  «Δευτέρα  λυκείου,  μοῦ  λέει,  ἀλλὰ  δὲν  θέλω  νὰ  σπουδάσω».  «Δὲν θέλεις  νὰ 

σπουδάσης; τῆς λέω. Τότε νὰ πῶ στὸν πατέρα σου νὰ σοῦ ἀγοράση κατσίκια, νὰ σοῦ 

πάρη καὶ ἕνα τσομπανόσκυλο νὰ τὰ φυλάη, νὰ σοῦ δώση καὶ μιὰ φλογέρα νὰ παίζης 

καὶ νὰ  τὰ βόσκης. Σοῦ ἀρέσει αὐτό; Κοίταξε νὰ σπουδάσης ἢ νὰ μάθης μιὰ  τέχνη». 

«Τότε, Γέροντα, μοῦ λέει, ὥσπου νὰ ἀποφασίσω ἂν γίνω μοναχὴ ἢ ἂν παντρευτῶ, νὰ 

μένω στὸ μοναστήρι ὡς προδόκιμη, ὥστε νὰ μάθω τὴν τέχνη τῆς ταπεινοφροσύνης». 

«Αὐτὴν τὴν τέχνη,  τῆς λέω, μπορεῖς νὰ τὴν μάθης καὶ στὸ σπίτι σου, ἂν δέχεσαι μὲ 

χαρὰ ὅ,τι σοῦ λένε οἱ δικοί σου. Θὰ τελειώσης πρῶτα τὸ σχολεῖο, θὰ δώσης ἐξετάσεις 

γιὰ  τὸ  πανεπιστήμιο  καί,  ὅταν  τελειώσης,  θὰ  δοῦμε  τί  θὰ  κάνης».  «Πέντε  χρόνια 

ὅμως,  Γέροντα,  δὲν  εἶναι  πολλὰ  γιὰ  νὰ  ἀποφασίσω;».  «Πολλὰ  εἶναι,  ἀλλὰ  τί  νὰ 

κάνουμε, ἀφοῦ ἀκόμη δὲν ἔχεις κατασταλάξει κάπου;». «Φταίω ἐγὼ γι᾿ αὐτό,  ἐπειδὴ 

εἶμαι ἀσταθής;», μὲ ρωτάει. «Ὄχι, ἀλλὰ ἡ ζυγαριὰ πρὸς τὸ παρὸν δὲν κλίνει οὔτε πρὸς 

τὸ ἕνα μέρος οὔτε πρὸς τὸ ἄλλο».  

Σὲ τέτοιες περιπτώσεις νὰ τονίζουμε στὰ παιδιὰ νὰ προσέξουν νὰ μὴ χάνουν 

ἄσκοπα  τὸν χρόνο  τους. Νὰ  ζήσουν ὅσο πιὸ πνευματικὰ γίνεται  στὴν  διάρκεια  τῶν 

σπουδῶν τους, νὰ πάρουν σύντομα τὸ πτυχίο τους, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο, καὶ ὕστερα 

ἔχει ὁ Θεός. Στὸ διάστημα αὐτὸ νὰ βροῦν ἕναν καλὸ Πνευματικὸ νὰ τοὺς βοηθάη, γιὰ 

νὰ  μὴν  ἐνθουσιάζωνται  εὔκολα  μὲ  τὴν  μιὰ  ζωὴ  ἢ  μὲ  τὴν  ἄλλη,  ἀλλὰ  καὶ  νὰ  μὴν 

ἀπελπίζωνται.  Νὰ  κάνουν  ὑπομονὴ  νὰ  τελειώσουν  τὶς  σπουδές  τους  καὶ  τότε  θὰ 

μποροῦν  νὰ ἀποφασίσουν,  ὥριμα πλέον  καὶ  μὲ  τὶς  περισσότερες προϋποθέσεις ποὺ 

θὰ ἔχουν, γιὰ τὴν μιὰ ἢ γιὰ τὴν ἄλλη ζωή, καὶ νὰ κάνουν ὅ,τι νομίζουν καλύτερο εἰς 

δόξαν Θεοῦ. Ἔτσι ποὺ εἶναι σήμερα ὁ κόσμος,  ὅσο ὡριμάζουν,  τόσο καλύτερα εἶναι. 

Ξέρετε  τί  παρατράγουδα  συμβαίνουν;  Ἰδίως  ὅταν  κάποιος  ἔχη  ἐνθουσιασμό,  πρέπει 

πολὺ νὰ προσέχη νὰ μὴν παίρνη ἀνώριμες ἀποφάσεις. 

– Γέροντα, ὑπάρχουν παιδιὰ ποὺ δὲν ἔχουν ὄρεξη νὰ διαβάσουν τὰ μαθήματά 

τους, γιατὶ προτιμοῦν τὴν πνευματικὴ μελέτη καὶ τὴν προσευχή.  

–  Ὄχι,  νὰ  μὴν  ἀφήνουν  τὸ  διάβασμα.  Ἂς  διαβάζουν  παράλληλα  μὲ  τὰ 

μαθήματά τους κάτι δυνατὸ ἀπὸ κάποιο πατερικὸ βιβλίο, ἂς προσεύχωνται λίγο, ἂς 

κάνουν καμμιὰ μετάνοια,  γιὰ νὰ συντηροῦνται λίγο πνευματικά. Ὅταν  ἔχουν πολὺ 

διάβασμα,  μποροῦν  νὰ  κάνουν  διαλείμματα  καὶ  νὰ  λένε  τὴν  εὐχὴ  ἢ  νὰ  ψάλλουν. 

Γιατί,  ἂν  θέλουν  νὰ  κάνουν  κάτι  ἄλλο  ποὺ  εἶναι  γιὰ  ἀργότερα,  οὔτε  ἐκεῖνο  θὰ 

μποροῦν νὰ τὸ κάνουν σωστά, ἐπειδὴ θὰ σκέφτωνται τὸ διάβασμα, οὔτε στὶς σπουδές 

τους θὰ προχωροῦν, καὶ τελικὰ δὲν θὰ κάνουν τίποτε. Ἐνῶ, ἂν διαβάζουν, θὰ πάρουν 
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γρήγορα τὸ πτυχίο τους καὶ μετὰ θὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ θέλουν. Ἐγώ, ὅταν ἤμουν στὸ 

Σανατόριο8, γιὰ λίγες μέρες οὔτε κομποσχοίνια οὔτε μετάνοιες οὔτε νηστεῖες ἔκανα· 

ἔτρωγα  ὅ,τι  μοῦ  ἔδιναν.  «Νὰ  βοηθήσω  τώρα  λίγο  τοὺς  γιατρούς,  ἔλεγα,  γιὰ  νὰ  μὲ 

βοηθήσουν κι ἐκεῖνοι νὰ γίνω καλά, καὶ ὕστερα θὰ κάνω αὐτὸ ποὺ θέλω».  

Ἔρχονται παιδιὰ καὶ μοῦ παραπονοῦνται ὅτι οἱ γονεῖς τους τὰ ζορίζουν πολύ, 

γιὰ νὰ διαβάσουν. Ἂν τὰ ζορίσω καὶ ἐγώ, δὲν θὰ τὰ βοηθήσω. Γιὰ νὰ καταλάβουν ὅτι 

πρέπει νὰ μὴν ἀφήνουν τὸ διάβασμά τους,  τοὺς λέω παραδείγματα ἀπὸ παιδιὰ ποὺ 

δὲν διάβαζαν καὶ ταλαιπωρήθηκαν, καὶ ἀπὸ παιδιὰ ποὺ πρόκοψαν, ἐπειδὴ διάβαζαν. 

Νά,  θυμᾶμαι  μιὰ  περίπτωση:  Ἦταν  σὲ  μιὰ  πόλη  δύο  γειτονόπουλα.  Ὁ  ἕνας  ἦταν 

πανέξυπνος.  Μὲ  λίγο  διάβασμα  ἔπαιρνε  συνέχεια  ἄριστα,  ἀπὸ  τὸ  δημοτικὸ  ὣς  τὸ 

γυμνάσιο.  Ὁ  ἄλλος  μὲ  λιγώτερο  μυαλὸ  καὶ  μὲ  πολλὴ  ἐπιμέλεια  τὸν  ἀκολουθοῦσε. 

Τελικὰ  ὁ πρῶτος,  μόλις  τελείωσε  τὴν πρώτη λυκείου,  ἔμπλεξε μὲ παρέες,  ἄφησε  τὸ 

σχολεῖο,  καὶ  τελικὰ  ἀναγκάστηκε  νὰ  ἐργαστῆ  σὲ  μιὰ  ἐπιχείρηση  ὡς  καθαριστής. 

Παντρεύτηκε κιόλας, ἀπέκτησε καὶ δυὸ παιδιά, καὶ δύσκολα τὰ ἔβγαζε πέρα. Ὁ ἄλλος 

τελείωσε τὴν νομική, πῆγε καὶ στὴν Εὐρώπη γιὰ ἀνώτατες σπουδὲς καὶ πῆρε πτυχίο 

γιὰ ἐπιχειρήσεις. Μιὰ μέρα στὴν ἐπιχείρηση ποὺ ἐργαζόταν ὁ πρῶτος περίμεναν νέο 

διευθυντή.  Ὅλοι  ἔλεγαν  ὅτι  ἔχει  ἀνώτερη  μόρφωση.  Καὶ  τελικὰ  ὁ  νέος  διευθυντὴς 

ἦταν  ἐκεῖνος  ὁ  συμμαθητής  του!  Μόλις  τὸν  εἶδε,  τὸν  γνώρισε.  Τὸν  ἔπιασε  τέτοια 

ἀπελπισία, ποὺ ἔκανε δύο‐τρεῖς ἀπόπειρες αὐτοκτονίας. Κάποιος τοῦ εἶπε νὰ ἔρθη στὸ 

Ἅγιον  Ὄρος  νὰ  μὲ  βρῆ.  Ἀφοῦ  μοῦ  μίλησε  γιὰ  τὴν  ζωή  του,  μοῦ  λέει  πάνω  στὴν 

συζήτηση:  «Ἀκοῦς  ἐκεῖ,  νὰ  ἔχω  αὐτὸν  διευθυντή!».  Τοῦ  δίνω  τότε  ἕνα  ξεσκόνισμα 

γερό. «Βρέ, τοῦ λέω, ἐσὺ θὰ γινόσουν ἀνώτερος ἀπὸ αὐτόν. Θὰ περνοῦσες κι ἐσὺ καλὰ 

καὶ τὰ παιδιά σου καλὰ καὶ θὰ ἔκανες καὶ καλωσύνες! Δὲν φθάνει ποὺ ἔγινες αἰτία 

καὶ  ταλαιπωρεῖται  ἡ  οἰκογένειά  σου,  τώρα  θέλεις  νὰ  αὐτοκτονήσης,  γιὰ  νὰ  τοὺς 

δώσης  τὴν  χαριστικὴ  βολὴ  καὶ  νὰ  μείνουν  ὀρφανὰ  τὰ  παιδιά  σου;  Ἐσένα  δὲν  σὲ 

λυπᾶμαι,  γιατὶ  ἀπὸ  τὸ  κεφάλι  σου  ἔπαθες  ὅ,τι  ἔπαθες·  τὰ  παιδιά  σου  λυπᾶμαι.  Τὸ 

καταλαβαίνεις; Κοίταξε τώρα νὰ κάνης ὑπομονὴ καὶ πιστεύω ὅτι μὲ τὴν βοήθεια τοῦ 

Θεοῦ καὶ ὁ νέος διευθυντὴς θὰ σοῦ φερθῆ καλά. Μπορεῖ νὰ σὲ βάλη καὶ σὲ καλύτερη 

θέση. Καὶ ἂν  τυχὸν δὲν ἀναπαυθῆς,  νὰ βρῆς μιὰ ἄλλη δουλειά. Νὰ μὴν ἀφήσης  τὰ 

παιδιά σου στὸν δρόμο». Ἔτσι συμμαζεύτηκε.  

Γι᾿ αὐτὸ λέω,  ἂν  τὰ παιδιὰ ποὺ σπουδάζουν  διαβάσουν καὶ κουραστοῦν λίγο 

στὴν  διάρκεια  τῶν  σπουδῶν  τους,  δὲν  θὰ  χρωστοῦν  μαθήματα,  θὰ  τελειώσουν 

γρήγορα καὶ δὲν θὰ ἔχουν ἀργότερα στενοχώριες. Βλέπω πὼς ὅσα παιδιὰ χρωστοῦν 

μαθήματα  κατὰ  τὴν  διάρκεια  τῶν  σπουδῶν  τους,  ὅταν  τελειώσουν  καὶ  διορισθοῦν, 

πάλι χρωστοῦν στὸν ἕναν, στὸν ἄλλον, καὶ ἔχουν ὅλο προβλήματα. 

– Γέροντα, ἂν ἕνας νέος ἔχη κάποια ἐνδιαφέρουσα γνωριμία κατὰ τὴν διάρκεια 

τῶν σπουδῶν του, συμφέρει νὰ δημιουργήση οἰκογένεια, ἐνῶ ἀκόμη σπουδάζει; 

– Νομίζω, ὅσο καλὴ καὶ ἂν εἶναι ἡ γνωριμία, θὰ εἶναι εἰς βάρος τῶν σπουδῶν 

του.  Ἀκόμη  κι  ἂν  βρῆ  τὴν  καλύτερη  σύντροφο  καὶ  παντρευτῆ,  θὰ  εἶναι  μιὰ 

ταλαιπωρία  καὶ  γιὰ  τὴν  γυναίκα  του  καὶ  γιὰ  τὰ  παιδιά  του.  Καλύτερα  ἂς 

συγκεντρώση ὅλες τὶς ψυχικὲς καὶ σωματικές του δυνάμεις στὴν ἐπιστήμη του, γιὰ νὰ 

τελειώση ξεκούραστα τὶς σπουδές του, καὶ ὕστερα τακτοποιεῖ αὐτὸ τὸ θέμα. Γιατί, ἂν 

                                                 
8 Τὸ 1966 ὁ Γέροντας ἔκανε στὸ Σανατόριο ἐγχείρηση στοὺς πνεύμονες, γιατὶ  ἔπασχε 

ἀπὸ βρογχεκτασία. 
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ἔχη  τὶς  δυνάμεις  του  σκορπισμένες,  θὰ  εἶναι  συνέχεια  ψυχικὰ  καὶ  σωματικὰ 

τσακισμένος. 

 

Ἡ πνευματικὴ ζωὴ εἶναι βασικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν καλὴ ποκατάσταση 

 

– Γέροντα, ἡ τάδε ποὺ σᾶς εἶπε ὅτι σκέφτεται τὸν Μοναχισμὸ μοῦ εἶπε ὅτι ἕνας 

συμφοιτητής της τὴν ρώτησε γιατί δὲν πάει στὸν κινηματογράφο καὶ δὲν βγαίνει ἔξω 

μὲ τὰ ἀγόρια. Τί ἔπρεπε νὰ τοῦ ἀπαντήση; 

– Ἔπρεπε νὰ τοῦ πῆ: «Τέτοια ἐρώτηση οὔτε ὁ ἀδελφός μου μοῦ ἔκανε ποτὲ καὶ 

μοῦ τὴν κάνεις ἐσύ;».  

– Μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες τὴν συνάντησε ἔξω ἀπὸ τὴν Σχολή της – αὐτὴ δὲν τὸν 

εἶχε  δεῖ  –  καὶ  τὴν  ἔπιασε  ἀπὸ  τὸν  ὦμο.  Ἐκείνη  τοῦ  εἶπε  μόνον  ἕνα  «γειά  σου»  καὶ 

μπῆκε ἀμέσως μέσα. 

– Ὄχι, δὲν ἔκανε καλά! Σ᾿ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἔπρεπε νὰ ἀντιδράση, γιατί, 

ἔτσι  ὅπως  φέρθηκε,  μπορεῖ  νὰ  τοῦ  ἔδωσε  τὴν  ἐντύπωση  ὅτι  δέχθηκε  αὐτὴν  τὴν 

ἐκδήλωσή του, ὁπότε ἐκεῖνος θὰ τὸ ξανακάνη. Ἡ ἡλικία στὴν ὁποία βρίσκεται τώρα 

εἶναι λίγο δύσκολη καὶ δὲν τὴν ὠφελεῖ νὰ κάνη συντροφιὰ μὲ ἀγόρια. Οὔτε χρειάζεται 

νὰ  μιλάη  μαζί  τους,  τάχα  γιὰ  νὰ  τὰ  βοηθήση.  Καὶ  ἂν  ἀποφασίση  νὰ  δημιουργήση 

οἰκογένεια, ὅταν γνωρίση ἕνα καλὸ παιδί, πρέπει νὰ τὸ πῆ στοὺς γονεῖς της. Αὐτοὶ θὰ 

ἐξετάσουν ἂν ἔχη τὶς προϋποθέσεις νὰ κάνουν μιὰ καλὴ οἰκογένεια. Ἀλλὰ τώρα ποὺ 

δὲν ἔχει ἀκόμη ἀποφασίσει ποιά ζωὴ θὰ ἀκολουθήση, δὲν τὴν βοηθάει νὰ μιλάη μὲ τὰ 

ἀγόρια,  γιατὶ  ζαλίζεται  χωρὶς  λόγο  καὶ  χάνει  τὴν  γαλήνη  της.  Ὅσα  παιδιὰ 

ἀσχολοῦνται μὲ  τέτοια  εἶναι  τὰ  καημένα πολὺ  ζαλισμένα καὶ  συνέχεια  ταραγμένα· 

δὲν ἔχουν γαλήνη. Τὸ πρόσωπό τους καὶ τὰ μάτια τους εἶναι ἀγριεμένα.  

Ἡ ἕλξη τοῦ γυναικείου φύλου ἀπὸ τὸ ἀνδρικό, καὶ τὸ ἀντίθετο, ὑπάρχει στὴν 

φύση τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλὰ νὰ τῆς πῆς ὅτι τώρα δὲν εἶναι καιρὸς γι᾿ αὐτό. Νὰ κοιτάξη 

τὶς σπουδές της. Τὰ παιδιὰ ποὺ καλλιεργοῦν αὐτὴν τὴν ἕλξη ἀπὸ μικρά, γυρίζουν ἐκεῖ 

τὸ κουμπὶ πρὶν ἔρθη ἡ κατάλληλη ὥρα, καὶ ὕστερα, ὅταν ἔρθη ἐκείνη ἡ ὥρα, τὸ κουμπὶ 

εἶναι ἤδη γυρισμένο καὶ δὲν μποροῦν νὰ χαροῦν, γιατὶ ἔζησαν αὐτὴν τὴν χαρά, τότε 

ποὺ  δὲν  ἦταν  κατάλληλος  καιρός.  Ἐνῶ,  ὅσα  παιδιὰ  προσέχουν,  χαίρονται 

περισσότερο,  ὅταν  ἔρθη  ὁ  κατάλληλος  καιρός,  καὶ  μέχρι  τότε  ἔχουν πολλὴ γαλήνη. 

Βλέπεις,  μερικὲς  μητέρες  ποὺ  ἔχουν  ζήσει  ἁγνὰ  πόσο  εἰρηνικὲς  εἶναι,  παρόλο  ποὺ 

ἔχουν ἕνα σωρὸ σκοτοῦρες; 

Ἐγὼ πάντοτε τονίζω, ὁ νέος πρὶν ἀπὸ τὸν γάμο νὰ προσπαθῆ νὰ ζῆ, ὅσο πιὸ 

πνευματικὰ μπορεῖ,  καὶ  νὰ  διατηρῆ  τὴν ἁγνότητά  του ἡ ὁποία  τοῦ  ἐξασφαλίζει  τὴν 

διπλὴ  ὑγεία.  Ἡ  πνευματικὴ  ζωὴ  εἶναι  βασικὴ  προϋπόθεση  γιὰ  ὁποιαδήποτε  ζωὴ 

ἀκολουθήση  κανείς. Ὁ  κόσμος  ἔχει  γίνει  σὰν  ἕνα  χωράφι  μὲ  σιτάρι  ποὺ  ἀρχίζει  νὰ 

σταχυάζη  καὶ  μπαίνουν  μέσα  γουρούνια  καὶ  τὸ  τσαλαπατοῦν.  Καὶ  τώρα  φαίνονται 

ἀνακατεμένα χόρτα, λάσπες, στάχυα, καὶ ποῦ καὶ ποῦ, σὲ καμμιὰ ἄκρη, ὑπάρχει καὶ 

κανένα στάχυ ὄρθιο.  

Ὅσο περισσότερη πνευματικὴ  ἐργασία κάνει  κανεὶς στὰ νεανικά  του χρόνια, 

τόσο πιὸ εὔκολα θὰ εἶναι ὅλα ἀργότερα σὲ ὅποια ζωὴ κι ἂν διαλέξη. Ὅσο καλύτερα 

ὁπλισθῆ  καὶ  προετοιμασθῆ  πρὶν  ἀπὸ  τὴν  μάχη,  τόσο  πιὸ  εὔκολα  θὰ  εἶναι  στὸν 

πόλεμο, ὅταν θὰ πέφτουν γύρω του οἱ σφαῖρες ἢ θὰ βομβαρδίζουν. Ἕως ὅτου ἔρθη ὁ 
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καιρὸς  νὰ  ἀποφασίση  λ.χ.  μιὰ  κοπέλα  ἂν  θὰ  γίνη  μοναχὴ  ἢ  μιὰ  καλὴ  μητέρα, 

ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ἁγνὴ ζωή. Γι᾿ αὐτὸ νὰ προσπαθήση, ὅσο μπορεῖ, νὰ προοδεύη στὰ 

μαθήματά  της.  Ὅταν  προσέχη  τὰ  μάτια  της  καὶ  τὰ  αὐτιά  της  καὶ  διώχνη  τοὺς 

ἄσχημους  λογισμούς,  λιγώτερα  θὰ  ἔχη  νὰ  πετάξη  ἀργότερα.  Ἢ  ἕνας  νέος,  ὅταν 

συναντάη μιὰ καλὴ κοπέλα, νὰ προσπαθῆ νὰ βάζη καλὸ λογισμό. Νὰ τὴν θεωρῆ σὰν 

ζωντανὴ εἰκόνα μιᾶς Ἁγίας. Ἤ, ἂν συναντήση μιὰ παραστρατημένη κοπέλα, νὰ τὴν 

δῆ σὰν ἀδελφή του καὶ νὰ λυπηθῆ γι᾿ αὐτήν, ὅπως θὰ λυπόταν γιὰ τὸ κατάντημα τῆς 

ἀδελφῆς του, γιατὶ ὅλοι εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Ἀδάμ. 

– Σήμερα ὅμως, Γέροντα, στὰ πανεπιστήμια κ.λπ. ὑπάρχουν πολλοὶ πειρασμοὶ 

γιὰ ἕναν νέο.  

– Νὰ συνδεθῆ μὲ πνευματικὰ παιδιά, γιὰ νὰ βοηθιέται καὶ νὰ κινῆται σὲ μιὰ 

πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα. Ἂς μὴν κάνουμε τὰ πράγματα δυσκολώτερα ἀπὸ ὅ,τι εἶναι. 

Γνωρίζω πολλὰ παιδιὰ ποὺ πηγαίνουν στὸ πανεπιστήμιο καὶ ζοῦν ἁγνά, μὲ τὴν μικρὴ 

δική τους προσπάθεια καὶ μὲ τὴν μεγάλη βοήθεια τοῦ Θεοῦ.  
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΘΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 

«Ὅσο μποροῦν οἱ σύζυγοι νὰ καλλιεργήσουν 

τὴν ἀρετὴ τῆς ἀγάπης, 

γιὰ νὰ μένουν ἑνωμένοι πάντοτε οἱ δύο, 

καὶ νὰ μένη μαζί τους καὶ ὁ Τρίτος, 

ὁ Γλυκύτατος Χριστός μας». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Γιὰ μιὰ ἁρμονικὴ οἰκογένεια 

 

Ἡ  καλὴ ἀρχὴ τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς 

 

– Γέροντα, κάποιος νέος ποὺ ἔχει ἀποφασίσει τὴν ἔγγαμη ζωὴ μὲ ρώτησε πῶς 

θὰ ξεκινήση σωστὰ γι᾿ αὐτήν. 

– Κατ᾿ ἀρχὰς νὰ κοιτάξη νὰ βρῆ μιὰ καλὴ κοπέλα ποὺ νὰ τὸν ἀναπαύη, γιατὶ 

καθένας ἀναπαύεται  διαφορετικὰ καὶ μὲ ἄλλον ἄνθρωπο. Νὰ μὴν κοιτάξη νὰ εἶναι 

πλούσια  καὶ  ὄμορφη,  ἀλλὰ  προπάντων  ἁπλὴ  καὶ  ταπεινή.  Πρέπει  νὰ  δώση  δηλαδὴ 

περισσότερη  προσοχὴ  στὴν  ἐσωτερικὴ  ὀμορφιὰ  καὶ  ὄχι  στὴν  ἐξωτερική.  Ὅταν  ἡ 

κοπέλα  εἶναι  θετικὸς  ἄνθρωπος  καὶ  προικισμένη  μὲ  ἀνδρισμό,  χωρὶς  νὰ  ἔχη 

περισσότερο  ἀπὸ  ὅ,τι  χρειάζεται  γυναικεῖο  χαρακτήρα,  αὐτὸ  πολὺ  βοηθάει  στὸ  νὰ 

βρίσκη  ὁ  ἄνδρας  ἀμέσως  κατανόηση  καὶ  νὰ  μὴν  πονοκεφαλιάζη.  Ἂν  ἔχη  καὶ  φόβο 

Θεοῦ, ἔχη ταπείνωση, τότε μποροῦν νὰ πιασθοῦν χέρι‐χέρι καὶ νὰ περάσουν τὸ κακὸ 

ρεῦμα τοῦ κόσμου.  

Ἂν  ὁ  νέος  σκέφτεται  κάποια  κοπέλα  σοβαρὰ  γιὰ  σύζυγο,  νομίζω,  καλύτερα 

εἶναι πρῶτα νὰ τὸ κάνη γνωστὸ μὲ κάποιο συγγενικό του πρόσωπο στοὺς γονεῖς της 

καὶ κατόπιν νὰ τὸ συζητήση καὶ ὁ ἴδιος μαζί τους καὶ μὲ τὴν κοπέλα. Στὴν συνέχεια, 

ἂν δώσουν λόγο καὶ κάνουν ἀρραβῶνες – καλὸ εἶναι ὁ ἀρραβώνας νὰ μὴ διαρκῆ πολύ 

‐, νὰ προσπαθήση, στὸ διάστημα ποὺ θὰ μεσολαβήση μέχρι τὸν γάμο, νὰ βλέπη τὴν 

κοπέλα σὰν ἀδελφή του καὶ νὰ τὴν σέβεται. Ἂν ἀγωνισθοῦν καὶ οἱ δύο φιλότιμα νὰ 

διατηρήσουν τὴν παρθενία τους, τότε στὸ Μυστήριο τοῦ γάμου, ὅταν τοὺς στεφανώση 

ὁ ἱερέας, θὰ λάβουν πλούσια τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Γιατί, ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 

Χρυσόστομος, τὰ στέφανα εἶναι σύμβολα τῆς νίκης κατὰ τῆς ἡδονῆς1. 

Στὴν συνέχεια, ὅσο μποροῦν νὰ καλλιεργήσουν τὴν ἀρετὴ τῆς ἀγάπης, γιὰ νὰ 

μένουν  ἑνωμένοι πάντοτε  οἱ  δύο  καὶ  νὰ μένη μαζί  τους  καὶ  ὁ  Τρίτος,  ὁ  Γλυκύτατος 

Χριστός μας. Φυσικὰ στὴν ἀρχή, ὥσπου νὰ τακτοποιηθοῦν καὶ νὰ γνωρισθοῦν καλά, 

μπορεῖ νὰ ἔχουν κάποιες δυσκολίες. Ἔτσι συμβαίνει σὲ κάθε ἀρχή. Νά, προχθὲς εἶδα 

ἕνα πουλάκι. Μόλις εἶχε βγῆ νὰ βρῆ τὴν τροφή του καὶ πετοῦσε ἴσα μὲ μιὰ σπιθαμὴ 

πάνω ἀπὸ τὸ ἔδαφος. Δὲν ἤξερε τὸ καημένο νὰ πιάνη εὔκολα τὰ ζωύφια καὶ ἔκανε μιὰ 

ὥρα  γιὰ  νὰ  πιάση  κανένα  ἔντομο  νὰ  φάη.  Καθὼς  τὸ  κοίταζα,  συλλογιζόμουν  πὼς 

κάθε  ἀρχὴ  εἶναι  δύσκολη.  Ὁ  φοιτητής,  ὅταν  πάρη  τὸ  πτυχίο  του  καὶ  ἀρχίση  νὰ 

ἐργάζεται,  στὴν  ἀρχὴ  δυσκολεύεται.  Ὁ  δόκιμος  στὸ  μοναστήρι  στὴν  ἀρχὴ  ἔχει  καὶ 

αὐτὸς δυσκολίες. Ὁ νέος, ὅταν παντρευτῆ, πάλι στὴν ἀρχὴ συναντᾶ δυσκολίες.  

– Πειράζει, Γέροντα, ἂν ἡ κοπέλα εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὸν ἄνδρα; 

– Δὲν ὑπάρχει κανόνας τῆς Ἐκκλησίας ποὺ νὰ λέη πώς, ἂν μιὰ κοπέλα εἶναι 

δύο‐τρία ἢ καὶ πέντε χρόνια μεγαλύτερη ἀπὸ τὸν νέο, δὲν κάνει νὰ παντρευτοῦν. 

 

Στὴν διαφορὰ τῶν χαρακτήρων κρύβεται ἡ ἁρμονία τοῦ Θεοῦ 

                                                 
1 «Στέφανοι ταῖς κεφαλαῖς (τῶν νυμφίων) ἐπιτίθενται, σύμβολον τῆς νίκης, ὅτι ἀήττητοι 

γενόμενοι, οὕτω προσέρχονται τῇ εὐνῇ ὅτι μὴ κατηγωνίσθησαν ὑπὸ τῆς ἡδονῆς». (Ἁγίου Ἰωάννου 

τοῦ Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Τιμόθεον Ἐπιστολὴν πρώτην, Ὁμιλία Θ´, PG 62, 546). 
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Μιὰ  μέρα  ἦρθε  στὸ  Καλύβι  κάποιος  καὶ  μοῦ  εἶπε  ὅτι  εἶναι  πολὺ 

στενοχωρημένος, γιατὶ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν γυναίκα του. Εἶδα ὅμως ὅτι δὲν ὑπάρχει 

κάτι σοβαρὸ ἀνάμεσά τους. Ἔχει  ἕνα ἐξόγκωμα αὐτός,  κάποιο ἄλλο ἡ γυναίκα του, 

καὶ δὲν μποροῦν νὰ πλησιάσουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Χρειάζονται λίγο πλάνισμα. Πάρε 

δύο σανίδες ἀπλάνιστες. Ἡ μία ἔχει σ᾿ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἕναν ρόζο, ἡ ἄλλη σ᾿ ἐκεῖνο τὸ 

σημεῖο καί, ἂν πᾶς νὰ τὶς ἑνώσης, μένει ἕνα κενὸ ἀνάμεσά τους. Ἅμα ὅμως πλανίσης 

λίγο  τὴν  μιὰ  ἀπὸ  ἐδῶ,  λίγο  τὴν  ἄλλη  ἀπὸ  ἐκεῖ,  ἀλλὰ  μὲ  τὴν  ἴδια  πλάνη,  ἀμέσως 

ἐφάπτονται2. 

Μοῦ  λένε  μερικοὶ  ἄνδρες:  «Δὲν  συμφωνῶ  μὲ  τὴν  γυναίκα  μου·  εἴμαστε 

ἀντίθετοι  χαρακτῆρες.  Ἄλλος  χαρακτήρας  ἐκείνη,  ἄλλος  ἐγώ!  Πῶς  κάνει  τέτοια 

παράξενα πράγματα ὁ Θεός; Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ οἰκονομήση μερικὲς καταστάσεις 

ἔτσι, ὥστε νὰ ταιριάζουν τὰ ἀνδρόγυνα, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ζοῦν πνευματικά;». «Δὲν 

καταλαβαίνετε,  τοὺς  λέω,  ὅτι  μέσα  στὴν  διαφορὰ  τῶν  χαρακτήρων  κρύβεται  ἡ 

ἁρμονία τοῦ Θεοῦ; Οἱ διαφορετικοὶ χαρακτῆρες δημιουργοῦν ἁρμονία. Ἀλλοίμονο, ἂν 

ἤσασταν  ἴδιοι  χαρακτῆρες!  Σκεφθῆτε  τί  θὰ  γινόταν,  ἂν  λ.χ.  καὶ  οἱ  δύο  θυμώνατε 

εὔκολα·  θὰ  γκρεμίζατε  τὸ  σπίτι.  Ἤ,  ἂν  καὶ  οἱ  δύο  ἤσασταν  ἤπιοι  χαρακτῆρες,  θὰ 

κοιμόσασταν  ὄρθιοι!  Ἂν  ἤσασταν  τσιγγούνηδες,  θὰ  ταιριάζατε  μέν,  ἀλλὰ  θὰ 

πηγαίνατε καὶ οἱ  δύο στὴν κόλαση. Ἂν πάλι ἤσασταν ἁπλοχέρηδες, θὰ μπορούσατε 

νὰ  κρατήσετε  σπίτι;  Θὰ  τὸ  διαλύατε,  καὶ  τὰ  παιδιά  σας  θὰ  γύριζαν  στοὺς  δρόμους. 

Ἕνα στραβόξυλο, ἂν πάρη ἕνα στραβόξυλο, ταιριάζουν μεταξύ τους – ἔτσι δὲν εἶναι; – 

θὰ σκοτωθοῦν ὅμως σὲ μιὰ μέρα! Γι᾿ αὐτό, τί γίνεται; Οἰκονομάει ὁ Θεὸς ἕνας καλὸς 

νὰ πάρη ἕνα στραβόξυλο, γιὰ νὰ βοηθηθῆ, γιατὶ μπορεῖ νὰ εἶχε καλὴ διάθεση, ἀλλὰ 

νὰ μὴν εἶχε βοηθηθῆ ἀπὸ μικρός».  

Οἱ μικροδιαφορὲς τῶν χαρακτήρων τῶν συζύγων βοηθοῦν νὰ δημιουργηθῆ μιὰ 

ἁρμονικὴ  οἰκογένεια,  γιατὶ  ὁ  ἕνας  συμπληρώνει  τὸν  ἄλλον.  Στὸ  αὐτοκίνητο  εἶναι 

ἀπαραίτητο καὶ τὸ γκάζι, γιὰ νὰ προχωρήση, ἀλλὰ καὶ τὸ φρένο, γιὰ νὰ σταματήση. 

Ἂν τὸ αὐτοκίνητο εἶχε μόνο φρένο,  δὲν θὰ κουνιόταν,  καὶ ἂν εἶχε μόνον ταχύτητες, 

δὲν  θὰ  μποροῦσε  νὰ  σταματήση.  Σὲ  ἕνα  ἀνδρόγυνο  ξέρετε  τί  εἶπα;  «Ἐπειδὴ 

ταιριάζετε, γι᾿ αὐτὸ δὲν ταιριάζετε!». Εἶναι καὶ οἱ δύο εὐαίσθητοι. Ἂν συμβῆ κάτι στὸ 

σπίτι, καὶ οἱ δύο τὰ χάνουν καὶ ἀρχίζουν: «Ὤχ, τί πάθαμε!» ὁ ἕνας, «ὤχ, τί πάθαμε!» ὁ 

ἄλλος. Ὁ ἕνας δηλαδὴ βοηθάει τὸν ἄλλον νὰ ἀπελπισθῆ πιὸ πολύ. Δὲν μπορεῖ νὰ τὸν 

τονώση  λίγο·  «γιά  στάσου,  νὰ  τοῦ  πῆ,  δὲν  εἶναι  καὶ  τόσο  σοβαρὸ  αὐτὸ  ποὺ  μᾶς 

συμβαίνει». Τὸ ἔχω δεῖ αὐτὸ σὲ πολλὰ ἀνδρόγυνα.  

Καὶ στὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν, ὅταν οἱ σύζυγοι εἶναι διαφορετικοὶ χαρακτῆρες, 

μποροῦν  περισσότερο  νὰ  βοηθήσουν.  Ὁ  ἕνας  κρατάει  λίγο  φρένο,  ὁ  ἄλλος  λέει: 

«Ἄφησε τὰ παιδιὰ λίγο ἐλεύθερα». Ἂν τὰ στρυμώξουν καὶ οἱ δύο, θὰ χάσουν τὰ παιδιά 

τους. Καὶ ἂν τὰ ἀφήσουν καὶ οἱ δύο ἐλεύθερα, πάλι θὰ τὰ χάσουν. Ἐνῶ ἔτσι βρίσκουν 

καὶ τὰ παιδιὰ μία ἰσορροπία.  

                                                 
2  Ὁ  Γέροντας  ἐννοεῖ  ὅτι  ἡ  ἐργασία  αὐτὴ  γίνεται  ἀπὸ  τὸν  Πνευματικὸ  καὶ  εἶναι 

ἀποτελεσματική, ἐφόσον οἱ σύζυγοι θὰ ἔχουν τὸν ἴδιο Πνευματικό, ὥστε τὸ πλάνισμα νὰ γίνη 

«μὲ τὴν ἴδια πλάνη». 
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Θέλω  νὰ πῶ  ὅτι  ὅλα  χρειάζονται.  Φυσικὰ  δὲν  πρέπει  νὰ  ξεπερνοῦν  τὰ  ὅρια, 

ἀλλὰ ὁ καθένας νὰ βοηθάη τὸν ἄλλον μὲ τὸν τρόπο του. Ἂν φᾶς λ.χ. κάτι πολὺ γλυκό, 

θέλεις  νὰ  φᾶς  καὶ  κάτι  ποὺ  εἶναι  λίγο  ἁλμυρό.  Τρῶς,  ἂς  ὑποθέσουμε,  πολλὰ 

σταφύλια, θέλεις καὶ λίγο τυρί, γιὰ νὰ κόψη τὴν γλύκα. Ἢ τὰ λάχανα, ἅμα εἶναι πολὺ 

πικρά, δὲν τρώγονται. Τὸ λίγο πικρὸ ὅμως βοηθάει, ὅπως καὶ τὸ λίγο ξινό. Ἀλλά, ἂν 

ὅποιος εἶναι ξινὸς λέη: «νὰ γίνετε ὅλοι ξινοὶ σὰν κι ἐμένα», ὅποιος εἶναι πικρὸς λέη: 

«νὰ γίνετε ὅλοι πικροί», καὶ ὁ ἄλλος ποὺ εἶναι ἁλμυρὸς λέη: «ὅλοι νὰ γίνετε ἁλμυροί», 

τότε δὲν γίνεται χωριό.  

 

Ὁ σεβασμὸς μεταξὺ τῶν συζύγων 

 

Ὁ Θεὸς τὰ ρύθμισε ὅλα μὲ σοφία. Μὲ ἄλλα χαρίσματα προίκισε τὸν ἄνδρα, μὲ 

ἄλλα τὴν γυναίκα. Ἔδωσε στὸν ἄνδρα ἀνδρισμό, γιὰ νὰ τὰ βγάζη πέρα στὶς δύσκολες 

ὑποθέσεις  καὶ  γιὰ  νὰ  ὑποτάσσεται  σ᾿  αὐτὸν  ἡ  γυναίκα.  Γιατί,  ἂν  ἔδινε  καὶ  στὴν 

γυναίκα τὸν ἴδιο ἀνδρισμό, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ σταθῆ οἰκογένεια.  

Ἔλεγαν στὴν Ἤπειρο γιὰ μία γυναίκα ὅτι ἦταν φοβερή! Φοροῦσε ἕνα ἄσπρο 

πουκάμισο  μέχρι  κάτω  καὶ  εἶχε  πάντα  μαζί  της  ἕνα  γιαταγάνι!  Οἱ  ληστὲς  τὴν 

ἔπαιρναν στὴν συντροφιά  τους!  Σκεφθῆτε  νὰ  ἔχουν μιὰ γυναίκα στὴν σπεῖρα  τους! 

Μιὰ  φορὰ  πῆγε  ὧρες  δρόμο  μὲ  τὰ  πόδια  σὲ  ἕνα  μακρινὸ  χωριό,  γιὰ  νὰ  πάρη  ἕνα 

Βλαχάκι καὶ νὰ τὸ κάνη γαμπρὸ στὴν κόρη  της. Ἐπειδὴ ὅμως  ἐκεῖνο ἀντιδροῦσε,  τὸ 

ἔκλεψε, τὸ φορτώθηκε στὴν πλάτη της καὶ τὸ ἔφερε στὸ χωριό της! Αὐτὰ ὅμως εἶναι 

ἐξαιρέσεις.  Ἂν  ἐπιστρατεύσης  γυναῖκες  καὶ  κάνης  μὲ  αὐτὲς  ἕναν  λόχο  καὶ  βάλης 

καμμιὰ δεκαριὰ προσκοπάκια νὰ ἔρχωνται ἀπὸ πέρα, οὔ, ἔφυγαν ὅλες! Θὰ νομίζουν 

ὅτι εἶναι ὁ ἐχθρός! 

«Ὁ ἀνήρ, λέει ἡ Γραφή,  ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός»3. Δηλαδὴ ὁ Θεὸς κανόνισε, 

ὥστε ὁ ἄνδρας νὰ ἀφεντεύη στὴν γυναίκα. Νὰ ἀφεντεύη ἡ γυναίκα στὸν ἄνδρα εἶναι 

ὕβρις στὸν Θεό. Ὁ Θεὸς ἔπλασε πρῶτα τὸν Ἀδὰμ καὶ ὁ Ἀδὰμ εἶπε γιὰ τὴν γυναίκα: 

«Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου»4. Ἡ γυναίκα, λέει τὸ 

Εὐαγγέλιο, πρέπει  νὰ φοβᾶται  τὸν ἄνδρα͵,  δηλαδὴ νὰ τὸν σέβεται,  καὶ  ὁ ἄνδρας νὰ 

ἀγαπάη τὴν γυναίκα5. Μέσα στὴν ἀγάπη εἶναι ὁ σεβασμός. Μέσα στὸν σεβασμὸ εἶναι 

ἡ  ἀγάπη.  Αὐτὸ  τὸ  ὁποῖο  ἀγαπῶ,  τὸ  σέβομαι  κιόλας.  Καὶ  αὐτὸ  τὸ  ὁποῖο  σέβομαι,  τὸ 

ἀγαπῶ. Δηλαδὴ δὲν εἶναι ἄλλο τὸ ἕνα καὶ ἄλλο τὸ ἄλλο· ἕνα πράγμα εἶναι καὶ τὰ δύο.  

Οἱ  ἄνθρωποι  ὅμως  φεύγουν  ἀπὸ  αὐτὴν  τὴν  ἁρμονία  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  δὲν 

καταλαβαίνουν αὐτὰ ποὺ λέει τὸ Εὐαγγέλιο. Ἔτσι ὁ ἄνδρας παίρνει στραβὰ αὐτὸ ποὺ 

γράφει  τὸ  Εὐαγγέλιο  καὶ  λέει  στὴν  γυναίκα:  «Πρέπει  νὰ  μὲ  φοβᾶσαι».  Μά,  ἂν  σὲ 

φοβόταν,  δὲν  θὰ  σὲ  παντρευόταν!  Εἶναι  καὶ  μερικὲς  γυναῖκες  ποὺ  λένε:  «Γιατί  ἡ 

γυναίκα  νὰ φοβᾶται  τὸν  ἄνδρα;  Αὐτὸ  δὲν  τὸ  παραδέχομαι.  Τί  θρησκεία  εἶναι  αὐτή; 

Δὲν  ὑπάρχει  ἰσότητα».  Ἀλλὰ  βλέπεις  τί  λέει  ἡ  Ἁγία  Γραφή;  «Ἀρχὴ  σοφίας,  φόβος 

                                                 
3 Ἐφ. 5, 23. 
4 Γέν. 2, 23. 
5 Βλ. Ἐφ. 5, 33. 
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Κυρίου»6.  Φόβος  Θεοῦ  εἶναι  ὁ  σεβασμὸς  πρὸς  τὸν  Θεό,  ἡ  εὐλάβεια,  ἡ  πνευματικὴ 

συστολή. Αὐτὸς ὁ φόβος σὲ κάνει νὰ αἰσθάνεσαι δέος. Εἶναι κάτι τὸ ἱερό.  

Ἡ ἰσότητα ποὺ ζητοῦν οἱ γυναῖκες μὲ τοὺς ἄνδρες μόνον ὣς ἕνα σημεῖο μπορεῖ 

νὰ  ἰσχύση.  Σήμερα  στὶς  γυναῖκες,  ἐπειδὴ  ἐργάζονται  καὶ  ψηφίζουν,  μπῆκε  ἕνα 

ἀρρωστημένο  πνεῦμα  καὶ  νομίζουν  ὅτι  εἶναι  ἴσες  μὲ  τοὺς  ἄνδρες.  Φυσικὰ  οἱ  ψυχὲς 

ἴδιες εἶναι. Ἀλλά, ὅταν ὁ ἄνδρας δὲν ἀγαπᾶ τὴν γυναίκα καὶ ἡ γυναίκα δὲν σέβεται 

τὸν  ἄνδρα,  δημιουργοῦνται  σκηνὲς  στὴν  οἰκογένεια.  Παλιὰ  τὸ  νὰ  ἀντιμιλήση  ἡ 

γυναίκα  στὸν  ἄνδρα,  τὸ  θεωροῦσαν  πολὺ  βαρύ.  Τώρα  μπῆκε  ἕνα  ἀλήτικο  πνεῦμα. 

Τότε τί ὄμορφα ἦταν! Εἶχα γνωρίσει ἕνα ἀνδρόγυνο ποὺ ὁ ἄνδρας ἦταν πολὺ κοντὸς 

καὶ  ἡ  γυναίκα  μιὰ  ἀνδρογυναίκα,  ψηλὴ  μέχρι  ἐκεῖ  ἐπάνω!  Ἀφοῦ  ἑκατὸν  ὀγδόντα 

ὀκάδες σιτάρι τὸ ξεφόρτωνε ἀπὸ τὸ κάρρο μόνη της. Μιὰ φορὰ ἕνας ἐργάτης – ψηλὸς 

κι  ἐκεῖνος  –  πῆγε  νὰ  τὴν  πειράξη  καὶ  ἐκείνη  τὸν  ἅρπαξε  καὶ  τὸν  πέταξε  πέρα  σὰν 

σπιρτόξυλο!  Ἀλλὰ  νὰ  βλέπατε  τί  ὑπακοὴ  ἔκανε  στὸν  ἄνδρα  της,  πῶς  τὸν  σεβόταν! 

Ἔτσι κρατιέται ἡ οἰκογένεια, ἀλλιῶς δὲν γίνεται. 

 

Ἡ ἀγάπη μεταξὺ τῶν συζύγων 

 

– Ἔγραψες, Γερόντισσα, εὐχὲς στὸν Δημήτρη ποὺ παντρεύεται; 

– Ἔγραψα, Γέροντα. 

– Φέρε τὴν κάρτα νὰ συμπληρώσω κι ἐγώ: «Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία μαζί σας. 

Σοῦ δίνω εὐλογία, Δημήτρη, νὰ μαλώνης μὲ ὅλον τὸν κόσμο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Μαρία! Τὸ 

ἴδιο  καὶ  στὴν  Μαρία!».  Γιά  νὰ  δῶ,  θὰ  καταλάβουν  τί  ἐννοῶ;  Μὲ  ρώτησε  κάποιος: 

«Γέροντα, τί ἑνώνει περισσότερο τὸν ἄνδρα μὲ τὴν γυναίκα;». «Ἡ εὐγνωμοσύνη», τοῦ 

λέω. Ὁ ἕνας ἀγαπάει τὸν ἄλλον γι᾿ αὐτὸ ποὺ τοῦ χαρίζει. Ἡ γυναίκα δίνει στὸν ἄνδρα 

τὴν  ἐμπιστοσύνη,  τὴν  ἀφοσίωση,  τὴν  ὑπακοή.  Ὁ  ἄνδρας  δίνει  στὴν  γυναίκα  τὴν 

σιγουριὰ ὅτι μπορεῖ νὰ τὴν προστατέψη. Ἡ γυναίκα εἶναι ἡ ἀρχόντισσα τοῦ σπιτιοῦ, 

ἀλλὰ καὶ ἡ μεγάλη ὑπηρέτρια. Ὁ ἄνδρας εἶναι ὁ κυβερνήτης τοῦ σπιτιοῦ, ἀλλὰ καὶ ὁ 

χαμάλης.  

Μεταξύ τους τὰ ἀνδρόγυνα πρέπει νὰ ἔχουν τὴν ἐξαγνισμένη ἀγάπη, γιὰ νὰ 

ἔχουν  ἀλληλοπαρηγοριὰ  καὶ  νὰ  μποροῦν  νὰ  κάνουν  καὶ  τὰ  πνευματικά  τους 

καθήκοντα. Γιὰ νὰ ζήσουν ἁρμονικά, χρειάζεται νὰ βάλουν ἐξαρχῆς ὡς θεμέλιο τῆς 

ζωῆς  τους  τὴν  ἀγάπη,  τὴν  ἀκριβὴ  ἀγάπη,  ποὺ  βρίσκεται  μέσα  στὴν  πνευματικὴ 

ἀρχοντιά,  στὴν  θυσία,  καὶ  ὄχι  τὴν  ψεύτικη,  τὴν  κοσμική,  τὴν  σαρκική.  Ἂν  ὑπάρχη 

ἀγάπη,  θυσία,  πάντα  ἔρχεται  ὁ  ἕνας  στὴν  θέση  τοῦ  ἄλλου,  τὸν  καταλαβαίνει,  τὸν 

πονάει. Καὶ ὅταν παίρνη κανεὶς τὸν πλησίον του στὴν πονεμένη του καρδιά, παίρνει 

τότε  μέσα  του  τὸν  Χριστό,  ὁ  Ὁποῖος  τὸν  γεμίζει  καὶ  πάλι  μὲ  τὴν  ἀνέκφραστη 

ἀγαλλίασή Του. 

Ὅταν  ὑπάρχη  ἀγάπη,  καὶ  μακριὰ  νὰ  βρεθῆ  ὁ  ἕνας  ἀπὸ  τὸν  ἄλλον,  ἂν  οἱ 

περιστάσεις τὸ ἀπαιτήσουν, κοντὰ θὰ βρίσκεται, γιατὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ δὲν τὴν 

χωρίζουν  ἀποστάσεις.  Ὅταν  ὅμως,  Θεὸς  φυλάξοι,  τὰ  ἀνδρόγυνα  δὲν  ἔχουν  ἀγάπη 

μεταξύ  τους,  μπορεῖ  νὰ  βρίσκωνται  κοντά,  ἀλλὰ  στὴν  πραγματικότητα  βρίσκονται 

μακριά. Γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ προσπαθήσουν νὰ διατηρήσουν σὲ ὅλη τὴν ζωή τους τὴν 

ἀγάπη, νὰ θυσιάζεται ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον. 

                                                 
6 Παρ. 1, 7. 
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Ἡ σαρκικὴ ἀγάπη ἑνώνει  ἐξωτερικὰ τοὺς κοσμικοὺς ἀνθρώπους τόσο μόνον, 

ὅσο  ὑπάρχουν  κοσμικὰ  προσόντα,  καὶ  τοὺς  χωρίζει,  ὅταν  αὐτὰ  χαθοῦν,  ὁπότε  καὶ 

αὐτοὶ ὁδηγοῦνται στὴν ἀπώλεια. Ἐνῶ, ὅταν ὑπάρχη ἡ πνευματική, ἡ ἀκριβὴ ἀγάπη, 

ἂν  τυχὸν ὁ  ἕνας ἀπὸ τοὺς συζύγους χάση τὰ κοσμικά του προσόντα, αὐτὸ ὄχι μόνο 

δὲν  τοὺς  χωρίζει,  ἀλλὰ  τοὺς  ἑνώνει  περισσότερο.  Ὅταν  ὑπάρχη  μόνον  ἡ  σαρκικὴ 

ἀγάπη, τότε, ἂν λ.χ. ἡ γυναίκα μάθη ὅτι ὁ σύντροφός της κοίταξε κάποια ἄλλη, τοῦ 

πετάει βιτριόλι καὶ τὸν τυφλώνει. Ἐνῶ,  ὅταν ὑπάρχη ἡ ἁγνὴ ἀγάπη,  τὸν πονάει πιὸ 

πολὺ καὶ κοιτάζει μὲ τρόπο πῶς νὰ τὸν φέρη πάλι στὸν σωστὸ δρόμο. Ἔτσι ἔρχεται ἡ 

Χάρις τοῦ Θεοῦ. 

Μιὰ  φορὰ  ἦρθε  στὸ  Καλύβι  κάποιος  Ἑλληνοαμερικανὸς  γιατρός.  Εἶδα  τὸ 

πρόσωπό  του  ποὺ  ἦταν  φωτεινό,  γι᾿  αὐτὸ  μὲ  τρόπο  τὸν  ρώτησα  γιὰ  τὴν  ζωή  του. 

«Πάτερ,  μοῦ  εἶπε,  εἶμαι Ὀρθόδοξος,  ἀλλὰ  μέχρι  τελευταῖα  οὔτε  νηστεῖες  κρατοῦσα 

οὔτε στὴν ἐκκλησία πήγαινα συχνά. Ἕνα βράδυ εἶχα γονατίσει στὸ δωμάτιό μου νὰ 

παρακαλέσω τὸν Θεὸ γιὰ ἕνα θέμα ποὺ μὲ ἀπασχολοῦσε, ὁπότε γέμισε τὸ δωμάτιο μὲ 

ἕνα γλυκὸ φῶς. Γιὰ ἀρκετὴ ὥρα δὲν ἔβλεπα τίποτε ἄλλο παρὰ μόνο φῶς καὶ ἔνιωθα 

μιὰ ἀνέκφραστη εἰρήνη μέσα μου». Θαύμασα, γιατὶ κατάλαβα ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς 

ἀξιώθηκε νὰ δῆ τὸ ἄκτιστο φῶς, καὶ τοῦ ζήτησα νὰ μοῦ πῆ τί εἶχε προηγηθῆ. «Πάτερ, 

μοῦ εἶπε, εἶμαι παντρεμένος καὶ ἔχω τρία παιδιά. Στὴν ἀρχὴ περνούσαμε καλὰ στὴν 

οἰκογένεια. Μετὰ ὅμως ἡ γυναίκα μου δὲν εἶχε τὴν ὑπομονὴ νὰ ἀσχολῆται στὸ σπίτι 

μὲ  τὰ  παιδιὰ  καὶ  ζητοῦσε  νὰ  βγαίνουμε  ἔξω  μὲ  τὶς  φίλες  της.  Τῆς  ἔκανα  τὸ  χατίρι. 

Ἔπειτα ἀπὸ ἕνα διάστημα μοῦ εἶπε ὅτι ἤθελε νὰ βγαίνη μόνη της μὲ τὶς φίλες της. Τὸ 

δέχθηκα  καὶ  αὐτὸ  καὶ  κοίταζα  ἐγὼ  τὰ  παιδιά. Ὕστερα  δὲν  ἤθελε  νὰ  κάνουμε  μαζὶ 

διακοπὲς καὶ μοῦ ζητοῦσε χρήματα νὰ πηγαίνη μόνη της. Στὴν συνέχεια μοῦ ζήτησε 

ἕνα διαμέρισμα, γιὰ νὰ ζῆ μόνη της. Τὸ ἔκανα καὶ αὐτό, ἀλλὰ ἐκείνη μάζευε ἐκεῖ τοὺς 

φίλους  της.  Ὅλο  αὐτὸ  τὸ  διάστημα  προσπαθοῦσα  νὰ  τὴν  βοηθήσω  μὲ  διάφορους 

τρόπους,  μὲ  συμβουλὲς  κ.λπ.,  ὥστε  νὰ  λυπηθῆ  τὰ  παιδιά  μας,  ἀλλὰ  δὲν  δεχόταν 

κουβέντα. Τελικὰ μοῦ πῆρε ἕνα μεγάλο χρηματικὸ ποσὸ καὶ ἐξαφανίσθηκε. Ἔψαχνα, 

ρωτοῦσα  παντοῦ,  ἄδικα  ὅμως.  Εἶχα  χάσει  τελείως  τὰ  ἴχνη  της.  Κάποια  μέρα 

πληροφορήθηκα  ὅτι  εἶχε  ἔρθει  ἐδῶ  στὴν  Ἑλλάδα  καὶ  ἔμενε  σὲ  κάποιον  κακόφημο 

οἶκο.  Ἡ  στενοχώρια  μου  γιὰ  τὸ  κατάντημά  της  δὲν  περιγράφεται.  Γονάτισα  πάνω 

στὴν θλίψη μου νὰ προσευχηθῶ. ʺΘεέ μου, εἶπα, βοήθησέ με νὰ τὴν βρῶ καὶ νὰ κάνω 

ὅ,τι μπορῶ, γιὰ νὰ μὴ χάση τὴν ψυχή της. Αὐτὴν τὴν κατάντια της δὲν μπορῶ νὰ τὴν 

ἀντέξωʺ. Τότε μὲ ἔλουσε ἐκεῖνο τὸ φῶς καὶ πλημμύρισε μὲ εἰρήνη ἡ καρδιά μου». «Ὁ 

Θεός,  ἀδελφέ,  τοῦ  εἶπα,  εἶδε  τὴν  ὑπομονή,  τὴν  ἀνεξικακία,  τὴν  ἀγάπη  σου  καὶ  σὲ 

παρηγόρησε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο».  

Γι᾿ αὐτὸ λέω ὅτι θὰ μᾶς κρίνουν οἱ λαϊκοί. Βλέπετε; Γιατρὸς στὴν Ἀμερική, μὲ 

τέτοια σύζυγο, μὲ τί συνθῆκες καὶ σὲ τί περιβάλλον ζοῦσε, καὶ ὅμως τί ἀξιώθηκε! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Μὲ τὴν ὑπομονὴ σώζεται ἡ οἰκογένεια 

 

– Τί κάνει ἡ ἀδελφή σου; Πῶς τὰ πάει μὲ τὸν σύζυγό της;  

–  Γέροντα,  μαθαίνω  ὅτι  ἔχει  δυσκολίες,  ἀλλὰ  κάνει  ὑπομονὴ  καί,  ὅταν 

χρειάζεται, τραβάει μπροστά. 

– Ἔτσι εἶναι. Ὅταν δύο βόδια εἶναι στὸν ζυγὸ καὶ τὸ ἕνα εἶναι λίγο ἀδύνατο ἢ 

τεμπέλικο,  τότε  τὸ  ἄλλο  βάζει  περισσότερη  δύναμη  καὶ  τραβάει,  σβαρνίζει  κατὰ 

κάποιον τρόπο καὶ τὸ ἄλλο. Εἶδες; Κοσμικοὶ ἄνθρωποι καὶ κάνουν δουλειὰ στὸν ἑαυτό 

τους. Ἐσεῖς ἐδῶ εἶστε ἀρχοντοποῦλες. Σκέψου μιὰ μητέρα νὰ ἔχη τέσσερα παιδιὰ καὶ 

τὸ  ἕνα  νὰ  εἶναι  καθυστερημένο,  τὸ  ἄλλο  νὰ  ἔχη  ψυχοπάθεια,  τὸ  ἄλλο  μεσογειακὴ 

ἀναιμία,  τὸ  ἄλλο  νὰ  γυρνάη  τὰ  μεσάνυχτα.  Καὶ  μὲ  τὸν  σύζυγο,  ἀνάλογα  μὲ  τὸ  τί 

ἄνθρωπος εἶναι, νὰ ἔχη ἡ καημένη ἄλλα βάσανα. Καὶ νὰ ὑπομένη τόσα καὶ τόσα καὶ 

νὰ μὴ μιλάη, νὰ πάη νὰ σκάση, νὰ μὴν ἔχη ποῦ νὰ πῆ τὸν πόνο της, γιατὶ καὶ μερικὰ 

πράγματα ἀπὸ  τὴν  οἰκογένεια  δὲν μπορεῖ  νὰ  τὰ πῆ κανεὶς πιὸ πέρα. Μπορεῖ  λ.χ.  ὁ 

ἄνδρας  νὰ  σηκώνεται  νὰ  φεύγη  καὶ  νὰ  μὴν  τῆς  δίνη  οὔτε  διατροφή.  Νὰ  μὴν  ἔχη 

χρήματα  ἡ  καημένη  οὔτε  τὸ  νοίκι  νὰ  πληρώση,  νὰ  θέλουν  νὰ  τὴν  βγάλουν  ἀπὸ  τὸ 

σπίτι. Νὰ ἀναγκάζεται νὰ ἐργάζεται ὁπουδήποτε, νὰ συναντᾶ κινδύνους, καὶ νὰ σοῦ 

λέη: «Κάνε προσευχὴ νὰ ἀπαλλαγῶ τοὐλάχιστον ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς κινδύνους»! Ἢ νὰ 

εἶναι μέθυσος ὁ ἄνδρας της καὶ νὰ μὴ δουλεύη, νὰ ἀναγκάζεται νὰ δουλεύη ἐκείνη, νὰ 

καθαρίζη  σκάλες  στὶς  πολυκατοικίες,  κι  ἐκεῖνος  νὰ  πηγαίνη  στὴν  ταβέρνα.  Νὰ 

ἔρχεται τὰ μεσάνυχτα μεθυσμένος, νὰ τὴν δέρνη καὶ νὰ τῆς ζητάη τὰ χρήματα ποὺ 

πῆρε ἢ νὰ πηγαίνη νὰ τὰ παίρνη μόνος του ἀπὸ τὰ ἀφεντικά της. Ἄχ, μαρτύριο εἶναι!  

Καὶ καλά, μερικὲς γυναῖκες ἔχουν ἁμαρτίες καὶ ἐξοφλοῦν ἔτσι, ἀλλὰ εἶναι καὶ 

ἄλλες ποὺ δὲν ἔχουν ἁμαρτίες. Αὐτὲς ἔχουν καθαρὸ μισθὸ ἀπὸ τὴν ταλαιπωρία ποὺ 

περνοῦν. Γνωρίζω μιὰ μάνα ποὺ ἦταν ἕνα ἀγγελούδι, πολὺ καλὴ ψυχή, τὸ πιὸ καλό, 

τὸ  πιὸ  ἥσυχο  παιδὶ  ἀπὸ  τὴν  οἰκογένεια,  καὶ  σὲ  τί  στραβόξυλο  ἔπεσε!  Πῶς 

ξεγελάστηκαν οἱ δικοί της! Παντρεύτηκε ἕναν μέθυσο, ποὺ ἀπὸ μικρὸς ἦταν ἀλητάκι. 

Ὁ  πατέρας  του  μεθοῦσε  καὶ  πῆρε  καὶ  αὐτὸς  τὴν  ἴδια  συνήθεια.  Νὰ  ξενοδουλεύη  ἡ 

καημένη, νὰ σκοτώνεται στὴν δουλειά, καὶ ἐκεῖνος νὰ τὴν δέρνη καὶ νὰ τὴν ἀπειλῆ μὲ 

τὸ μαχαίρι. Πόσες φορὲς  τῆς λέει: «Θὰ σὲ σφάξω»! Καὶ νὰ φοβᾶται μὴν τὴν σφάξη! 

Μαρτύριο περνάει! Ἔχει καὶ τέσσερα παιδιά. Οἱ δικοί της ἔφθασαν σὲ σημεῖο νὰ τῆς 

λένε νὰ τὸν χωρίση, ἀλλὰ ἐκείνη τοὺς ἀπαντάει: «Λέω νὰ κάνω ἀκόμη ὑπομονή», καὶ 

κάνει ὑπομονή. Τὸ καταλαβαίνετε; Οὔτε Γεροντικὸ διάβασε οὔτε Συναξάρια, καὶ ὅμως 

κάνει ὑπομονή. «Καλά, τῆς εἶπα μιὰ φορά, τὰ παιδιὰ δὲν ἐπεμβαίνουν;». «Ἀκόμη εἶναι 

δεκαπέντε‐δεκαέξι  χρονῶν,  μοῦ  εἶπε.  Ἂς  πᾶνε  στρατιῶτες,  καὶ  μετὰ  θὰ  τὸν 

περιλάβουν!». Δηλαδή, μέχρι νὰ πᾶνε στρατιῶτες τὰ παιδιά, νὰ τρώη ξύλο! 

 

Ἡ ὑπομονὴ χαριτώνει τὸν ἄνθρωπο 

 

– Γέροντα, πῶς μπορεῖς νὰ ἀντιμετωπίσης τὸν ἄλλον, ὅταν εἶναι νευριασμένος; 

– Μὲ τὴν ὑπομονή!  

– Καὶ ἂν δὲν ἔχης; 

– Νὰ πᾶς νὰ ἀγοράσης! Πουλᾶνε στὰ σοῦπερ‐μάρκετ!... Κοίταξε, ὅταν ὁ ἄλλος 

εἶναι μπουρινιασμένος, ὅ,τι καὶ νὰ τοῦ πῆς, δὲν γίνεται τίποτε. Καλύτερα ἐκείνη τὴν 
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στιγμὴ  νὰ  σιωπήσης  καὶ  νὰ  λὲς  τὴν  εὐχή.  Μὲ  τὴν  εὐχὴ  θὰ  καλμάρη  ὁ  ἄλλος,  θὰ 

ἠρεμήση καὶ θὰ μπορέσης μετὰ νὰ συνεννοηθῆς μαζί του. Βλέπεις, καὶ οἱ ψαράδες δὲν 

πᾶνε νὰ ψαρέψουν, ἂν δὲν ἔχη μπουνάτσα· κάνουν ὑπομονή, ὥσπου νὰ καλωσυνέψη 

ὁ καιρός. 

– Ποῦ ὀφείλεται, Γέροντα, ἡ ἀνυπομονησία τῶν ἀνθρώπων; 

–  Στὴν πολλή...  ἐσωτερική  τους  εἰρήνη! Ὁ Θεὸς  τὴν  σωτηρία  τῶν ἀνθρώπων 

τὴν κρέμασε στὴν ὑπομονή. «Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, σωθήσεται»1, λέει τὸ Εὐαγγέλιο. 

Γι᾿  αὐτὸ  δίνει  δυσκολίες,  διάφορες  δοκιμασίες,  γιὰ  νὰ  ἀσκηθοῦν  στὴν  ὑπομονὴ  οἱ 

ἄνθρωποι. 

Ἡ ὑπομονὴ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη. Γιὰ νὰ ὑπομείνης τὸν ἄλλον, πρέπει νὰ τὸν 

πονέσης.  Καὶ  βλέπω  πῶς  μὲ  τὴν  ὑπομονὴ  σώζεται  ἡ  οἰκογένεια.  Εἶδα  θηρία  νὰ 

γίνωνται ἀρνιά. Μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ τὰ πράγματα ἐξελίσσονται ὁμαλὰ καὶ 

πνευματικά. Μιὰ φορά,  ὅταν ἤμουν στὴν Μονὴ Στομίου,  εἶχα  δεῖ  στὴν Κόνιτσα μιὰ 

γυναίκα ποὺ ἔλαμπε τὸ πρόσωπό της. Ἦταν μητέρα πέντε παιδιῶν. Μετὰ θυμήθηκα 

ποιά ἦταν. Ὁ ἄνδρας της ἦταν μαραγκὸς καὶ ἔπαιρνε πολλὲς φορὲς δουλειὲς μαζὶ μὲ 

τὸν μάστορά μου2. Μιὰ κουβέντα νὰ τοῦ ἔλεγαν οἱ νοικοκυραῖοι, λ.χ. «μαστρο‐Γιάννη, 

μήπως  αὐτὸ  νὰ  τὸ  κάνουμε  ἔτσι;»,  γινόταν  θηρίο.  «Ἐμένα  θὰ  μοῦ  κάνης  τὸν 

δάσκαλο;»,  τοὺς  ἔλεγε.  Ἔσπαζε  τὰ  ἐργαλεῖα  του,  τὰ  πετοῦσε  καὶ  ἔφευγε.  Ἀφοῦ 

παρατοῦσε  τὴν  δουλειά  του  καὶ  τὰ  ἔσπαζε  ὅλα  σὲ  ξένα  σπίτια,  καταλαβαίνεις  στὸ 

σπίτι  του  τί  ἔκανε!  Αὐτὴ  λοιπὸν  ἦταν  τοῦ  μαστρο‐Γιάννη  ἡ  γυναίκα. Μὲ  αὐτὸν  τὸν 

ἄνθρωπο δὲν μποροῦσες μία μέρα νὰ καθήσης, καὶ αὐτὴ χρόνια ζοῦσε μαζί του. Κάθε 

μέρα  περνοῦσε  μαρτύριο,  καὶ  ὅμως  ὅλα  τὰ  ἀντιμετώπιζε  μὲ  πολλὴ  καλωσύνη  καὶ 

ἔκανε ὑπομονή. Ἐπειδὴ ἤξερα τὴν κατάσταση στὸ σπίτι,  ὅταν  τὴν συναντοῦσα,  τὴν 

ρωτοῦσα:  «Τί  κάνει  ὁ  κυρ‐Γιάννης;  Δουλεύει;».  «Ἔ,  πότε  δουλεύει,  πότε  κάθεται 

λιγάκι!». «Πῶς  τὰ περνᾶτε;». «Πολὺ καλά, Πάτερ!»,  μοῦ  ἔλεγε. Καὶ  τὸ  ἔλεγε μὲ  τὴν 

καρδιά της. Δὲν ὑπολόγιζε ποὺ ἔσπαζε τὰ ἐργαλεῖα του – καὶ ἀξίας ἐργαλεῖα – οὔτε 

ποὺ ἀναγκαζόταν ἡ καημένη νὰ ξενοδουλεύη, γιὰ νὰ τὰ βγάλουν πέρα. Βλέπετε μὲ 

πόση ὑπομονή, μὲ πόση καλωσύνη καὶ μὲ πόση ἀρχοντιὰ τὰ ἀντιμετώπιζε ὅλα! Οὔτε 

τὸν κατηγοροῦσε καθόλου! Γι᾿ αὐτὸ ὁ Θεὸς τὴν χαρίτωσε καὶ ἔλαμπε τὸ πρόσωπό της. 

Μεγάλωσε  καὶ  τὰ  πέντε  παιδιά  της  καὶ  ἔγιναν  πολὺ  καλὰ  παιδιά.  Μπόρεσε  καὶ 

κράτησε καὶ τὰ παιδιά της.  

– Γέροντα, πῶς μποροῦσε νὰ δικαιολογῆ τὸν ἄνδρα της;  

–  Μὲ  ἕναν  καλὸ  λογισμό:  «Ἄνδρας  μου  εἶναι,  ἔλεγε,  θὰ  πῆ  καὶ  καμμιὰ 

κουβέντα. Καὶ ἐγώ, ἂν ἤμουν στὴν θέση του, μπορεῖ νὰ ἔκανα τὰ ἴδια». Ἐφήρμοζε τὸ 

Εὐαγγέλιο,  γι᾿  αὐτὸ  ὁ Θεὸς  ἔστελνε  τὴν  θεία Χάρη  Του.  Καὶ  ἂν  κοσμικοὶ  ἄνθρωποι 

κάνουν ὑπομονὴ καὶ χαριτώνωνται, πόσο μᾶλλον πρέπει νὰ κάνουμε ὑπομονὴ ἐμεῖς 

οἱ μοναχοί, ποὺ ἔχουμε ὅλες τὶς προϋποθέσεις, ὅλες τὶς δυνατότητες γιὰ πνευματικὴ 

ζωή!  

Ὅπως  ἔχω  καταλάβει,  τὰ  μεγαλύτερα  σκάνδαλα,  ὄχι  μόνο  στὶς  οἰκογένειες 

ἀλλὰ  καὶ  στὰ  κράτη,  γίνονται  ἀπὸ  τιποτένια  πράγματα.  Στὴν  οἰκογένεια  πρέπει  ὁ 

ἕνας νὰ ταπεινώνεται στὸν ἄλλον, νὰ μιμῆται τὶς ἀρετές του, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀνέχεται 

                                                 
1 Ματθ. 10, 22. 
2 Ὁ Γέροντας ὡς λαϊκὸς εἶχε μάθει τὴν τέχνη τοῦ μαραγκοῦ. 
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τὶς  ἰδιοτροπίες  του.  Γιὰ μιὰ τέτοια ἀντιμετώπιση πολὺ βοηθάει νὰ σκέφτεται κανεὶς 

ὅτι  ὁ  Χριστὸς  θυσιάσθηκε  γιὰ  τὶς  ἁμαρτίες  μας  καὶ  μᾶς  ἀνέχεται  ὅλους, 

δισεκατομμύρια  ἀνθρώπους,  ἂν  καὶ  εἶναι  ἀναμάρτητος  –  ἐνῶ  ἐμεῖς,  ὅταν 

ταλαιπωρούμαστε  ἀπὸ  τὶς  ἰδιοτροπίες  τῶν  ἄλλων,  ἐξοφλοῦμε  ἁμαρτίες.  Τὰ 

οἰκονομάει ἔτσι ὁ Καλὸς Θεός, ὥστε ὁ ἕνας, μὲ τὸ χάρισμα ποὺ ἔχει, νὰ βοηθάη τὸν 

ἄλλον,  καί,  μὲ  τὸ  κουσούρι  ποὺ  ἔχει,  νὰ  ταπεινώνεται  στὸν  ἄλλον.  Γιατὶ  ὁ  κάθε 

ἄνθρωπος  ἔχει  τὰ  χαρίσματά  του,  ἀλλὰ  ἔχει  καὶ  μερικὰ  κουσούρια  καὶ  πρέπει  νὰ 

ἀγωνίζεται νὰ τὰ κόψη.  

Ἔδωσα ἕνα ξεσκόνισμα σὲ κάποιον! Νὰ δῆτε ὑπακοὴ ποὺ τοῦ κάνει ἡ γυναίκα 

του,  ἂν καὶ  ἔχει πολλὲς  ἱκανότητες! Μπροστά  της  ἐκεῖνος  εἶναι  ἕνα παιδί. Αὐτή,  μὲ 

τὴν ὑπακοὴ ποὺ κάνει, συνέχεια δέχεται, ἀποθηκεύει, θεία Χάρη, ἐνῶ ἐκεῖνος μὲ τὸν 

ἐγωισμό  του  συνέχεια  διώχνει  τὴν  θεία  Χάρη  καὶ  ἀδειάζει.  Τελικὰ  ποιός  εἶναι 

κερδισμένος; Βλέπεις, τὸ μυστικὸ εἶναι ἡ ταπείνωση. Ὅλη ἡ βάση ἐκεῖ εἶναι. Ὑπακοή, 

ταπείνωση. Ἂν  ἐκεῖνος ἀναγνώριζε  τὴν ἀδυναμία  του καὶ  ζητοῦσε βοήθεια ἀπὸ  τὸν 

Θεό, θὰ ἐρχόταν καὶ σ᾿ αὐτὸν ἡ θεία Χάρις.  

 

Ἡ πιστὴ σύζυγος 

 

– Γέροντα, μιὰ γυναίκα τὴν ἐγκατέλειψε ὁ ἄνδρας της, πῆρε καὶ τὸ παιδί, καὶ 

ἔχει σχέσεις μὲ δύο ἄλλες γυναῖκες. Μὲ ρώτησε τί νὰ κάνη. 

–  Νὰ  τῆς  πῆς,  ὅσο  μπορεῖ,  νὰ  κάνη  ὑπομονή,  προσευχή,  καὶ  νὰ  φέρεται  μὲ 

καλωσύνη. Νὰ περιμένη· νὰ μὴ διαλύση τὸν γάμο ἡ ἴδια. Κάποιος περιφρονοῦσε τὴν 

γυναίκα του, τὴν κακομεταχειριζόταν, καὶ αὐτὴ τὰ ἀντιμετώπιζε ὅλα μὲ ὑπομονὴ καὶ 

καλωσύνη, μέχρι ποὺ πέθανε σχετικὰ νέα. Ὅταν ἔκαναν τὴν ἐκταφή της, βγῆκε ἀπὸ 

τὸν τάφο μία εὐωδία. Ἀπόρησαν ὅσοι βρίσκονταν ἐκεῖ. Βλέπετε, αὐτὴ ἀντιμετώπιζε τὰ 

πάντα μὲ ὑπομονὴ σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή, γι᾿ αὐτὸ δικαιώθηκε στὴν ἄλλη ζωή. 

Ἔχω  ὑπ᾿  ὄψιν  μου  καὶ  μιὰ  ἄλλη  περίπτωση.  Ἕνα  κοσμικὸ  παιδὶ  εἶχε 

συμπαθήσει μιὰ κοπέλα ποὺ ζοῦσε πνευματικά. Γιὰ νὰ τὸν συμπαθήση καὶ ἡ κοπέλα, 

προσπαθοῦσε νὰ ζῆ κι αὐτὸς πνευματικά, ἐκκλησιαζόταν κ.λπ. Τελικὰ παντρεύτηκαν. 

Μετὰ ὅμως ἀπὸ χρόνια ἐκεῖνος ἄρχισε πάλι τὴν κοσμικὴ ζωή. Ἐνῶ εἶχαν καὶ μεγάλα 

παιδιὰ  –  ἕνα  ἀγόρι  στὸ  πανεπιστήμιο  καὶ  δύο  κοπέλες,  μία  στὸ  λύκειο  καὶ  μία  στὸ 

γυμνάσιο  –  αὐτὸς  συνέχιζε  νὰ  ζῆ  ἄσωτα.  Εἶχε  μιὰ  μεγάλη  ἐπιχείρηση  καὶ  ἔβγαζε 

πολλὰ χρήματα, ἀλλὰ τὰ περισσότερα τὰ ξόδευε μὲ τὴν ἄσωτη ζωή του. Ἡ καημένη ἡ 

σύζυγός του κρατοῦσε τὸ σπίτι μὲ τὴν οἰκονομία ποὺ ἔκανε καὶ τὰ παιδιά της μὲ τὶς 

συμβουλές  της.  Δὲν  κατηγοροῦσε  τὸν  πατέρα  τους,  γιὰ  νὰ  μὴν  τὸν  σιχαθοῦν  καὶ 

τραυματισθοῦν,  ἀλλὰ  καὶ  γιὰ  νὰ  μὴν  παρασυρθοῦν.  Τὰ  βράδια  ποὺ  γύριζε  ἀργά, 

εὔκολα τὸν δικαιολογοῦσε, λέγοντας στὰ παιδιὰ ὅτι ἔχει δουλειές, ἀλλὰ τὸ μεσημέρι 

ποὺ  πήγαινε  στὸ  σπίτι  μὲ  κάποια  φιλενάδα  του,  τί  νὰ  ἔλεγε;  Γιατί,  τί  ἔκανε  ὁ 

ἀθεόφοβος αὐτὸς ἄνθρωπος; – ἂν καὶ δὲν ἀξίζει νὰ τὸν λέη κανεὶς ἄνθρωπο, ἐπειδὴ 

δὲν  εἶχε  καθόλου  ἀνθρωπιά.  Τηλεφωνοῦσε  στὴν  γυναίκα  του  νὰ  τοῦ  ἑτοιμάση  τὰ 

φαγητὰ ποὺ ἐπιθυμοῦσε καὶ  ἐρχόταν τὸ μεσημέρι μὲ κάποια ἀπὸ τὶς φιλενάδες  του 

γιὰ φαγητό. Ἡ καημένη ἡ μάνα, γιὰ νὰ μὴν μποῦν σὲ ἄσχημους λογισμοὺς τὰ παιδιά 

της,  τοὺς  καλοδεχόταν.  Ἔδινε  τὴν  ἐντύπωση  ὅτι  εἶναι  δική  της  φίλη  καὶ  πέρασε  ὁ 

σύζυγός  της  ἀπὸ  τὸ  σπίτι  της  καὶ  τὴν  ἔφερε  στὸ  σπίτι  τους  μὲ  τὸ  αὐτοκίνητό  του. 
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Ἔστελνε  μὲ  τρόπο  τὰ  παιδιὰ  στὰ  δωμάτιά  τους,  γιὰ  νὰ  διαβάσουν,  γιατὶ  φοβόταν 

μήπως  δοῦν  καμμιὰ  ἄσχημη  σκηνή,  ἐπειδὴ  δυστυχῶς  αὐτὸς  δὲν  πρόσεχε,  ἀλλὰ 

ἀσχημονοῦσε  καὶ  μέσα  στὸ  σπίτι.  Αὐτὸ  γινόταν  κάθε  μεσημέρι  καὶ  κάθε  τόσο  τῆς 

κουβαλοῦσε καὶ ἄλλο πρόσωπο. Ἀφοῦ τὰ παιδιὰ ἔφθασαν νὰ λένε στὴν μητέρα τους: 

«Πόσες φίλες  ἔχεις,  μαμά;». «Γνωριζόμασταν ἀπὸ παλιά»,  τοὺς  ἔλεγε  ἐκείνη. Ἐν  τῷ 

μεταξὺ αὐτὸς τὴν εἶχε τὴν καημένη χειρότερα καὶ ἀπὸ ὑπηρέτρια, διότι τῆς φερόταν 

μὲ  πολλὴ  βαρβαρότητα.  Σκεφθῆτε  τώρα,  αὐτὴ  ἡ  μάνα  κάθε  μέρα  νὰ  ὑπηρετῆ  δύο 

κτήνη,  ποὺ  ἀτίμαζαν  τὸ  σπίτι,  καὶ  νὰ  βάζη  συνέχεια  καλοὺς  λογισμοὺς  στὰ παιδιά 

της. Καὶ δὲν εἶναι ὅτι ἤξερε πὼς τὸ θέμα αὐτὸ θὰ λήξη ἔπειτα ἀπὸ ἕνα διάστημα, ὥστε 

νὰ  πῆ:  «θὰ  κάνω  ὑπομονὴ»  καὶ  νὰ  ἔχη  καὶ  λίγη  παρηγοριά.  Αὐτὴ  ἡ  κατάσταση 

συνεχίστηκε ἀρκετὰ χρόνια. Ἐπειδὴ ὅμως εἶχε δώσει ὁ ταλαίπωρος πολλὰ δικαιώματα 

στὸν  διάβολο,  ἑπόμενο  ἦταν  νὰ  δέχεται  φοβερὲς  δαιμονικὲς  ἐπιδράσεις. Ἦταν  σὰν 

τρελλός, δὲν ἤλεγχε τὸν ἑαυτό του, ὅλα τοῦ ἔφταιγαν. Μιὰ μέρα λοιπόν, ὅπως ἔτρεχε 

μὲ  τὸ αὐτοκίνητό  του,  καθὼς ἦταν μεθυσμένος ἀπὸ  τὴν σαρκικὴ μέθη,  ξέφυγε ἀπὸ 

τὸν  δρόμο  καὶ  ἔπεσε  σὲ  ἕναν  γκρεμό.  Τὸ  αὐτοκίνητο  διαλύθηκε  καὶ  αὐτὸς 

τραυματίστηκε σοβαρά. Τὸν μετέφεραν στὸ νοσοκομεῖο καὶ ὕστερα ἀπὸ μιὰ σχετικὴ 

νοσηλεία τὸν πῆγαν στὸ σπίτι σακατεμένο. Καμμιὰ φιλενάδα του δὲν τὸν πλησίασε, 

γιατὶ  δὲν  εἶχε  πιὰ  οὔτε  πολλὰ  χρήματα,  ἀλλὰ  καὶ  τὸ  πρόσωπό  του  ἦταν 

παραμορφωμένο. Ἡ καλὴ  σύζυγος  ὅμως  καὶ  καλὴ μάνα  τὸν περιποιόταν μὲ πολλὴ 

καλωσύνη,  χωρὶς  νὰ  τοῦ  θυμίζη  τίποτε  ἀπὸ  τὴν  ἄσωτη  ζωή  του.  Αὐτὸ  πολὺ  τὸν 

συγκλόνισε  καὶ  τὸν  ἀλλοίωσε  πνευματικά.  Μετανόησε  εἰλικρινά,  ζήτησε  καὶ 

ἐξομολογήθηκε,  ἔζησε  λίγα  χρόνια  χριστιανικά,  μὲ  ἐσωτερικὴ  εἰρήνη,  καὶ 

ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίῳ. Μετὰ τὸν θάνατό του τὸ ἀγόρι ἀνέλαβε τὴν δουλειά του καὶ 

συντηροῦσε  τὴν οἰκογένεια.  Ζοῦσαν ἀγαπημένα  τὰ παιδιά,  γιατὶ  εἶχαν πάρει  καλὲς 

ἀρχὲς ἀπὸ τὴν καλὴ μάνα. Αὐτὴ ἡ μάνα ἦταν ἡρωίδα. Ἤπιε ὅλα τὰ φαρμάκια, γιὰ νὰ 

μὴ  διαλυθῆ ἡ  οἰκογένειά  της  καὶ πικραθοῦν  τὰ παιδιά  της,  κράτησε  τὴν  οἰκογένεια 

σωστά, ἔσωσε καὶ τὸν ἄνδρα της, ἀποταμίευσε καὶ αὐτὴ οὐράνιο μισθό. Ὁ Θεὸς αὐτὴν 

τὴν γυναίκα θὰ τὴν βάλη στὴν καλύτερη θέση στὸν Παράδεισο. 

 

Τὰ παιδιὰ τῶν διαλυμένων οἰκογενειῶν  

 

–  Γέροντα,  ὅταν  ὁ  ἄνδρας  ἔχη  κάποιο  πάθος,  ἀναγνωρίζη  ὅτι  φταίει, 

ἐξομολογῆται κ.λπ., ἀλλὰ δέχεται ἀκόμη ἐπιδράσεις καὶ λέη στὴν γυναίκα του: «σᾶς 

παιδεύω,  κι  ἐσένα  καὶ  τὰ  παιδιά·  καλύτερα  νὰ  φύγω,  νὰ  σᾶς  στέλνω  χρήματα  ἀπὸ 

μακριά, γιὰ νὰ μὴν ταλαιπωρῆσθε», τί πρέπει νὰ κάνη ἡ γυναίκα;  

–  Ἂν  ὁ  ἄνδρας  νιώθη  πράγματι  ἔτσι  ὅπως  λέει,  αὐτὸ  δείχνει  ὅτι  ἔχει  πολὺ 

φιλότιμο καὶ ἡ γυναίκα πρέπει νὰ κάνη ὑπομονή. Ὅμως καλὸ εἶναι νὰ μὴν πιστεύη 

εὔκολα αὐτὰ ποὺ ἀκούει· νὰ βλέπη βαθύτερα. Γιατὶ καμμιὰ φορὰ μπορεῖ ὁ ἄνδρας νὰ 

λέη δῆθεν ἀπὸ ἀρχοντιά: «νὰ φύγω, νὰ μὴ σᾶς παιδεύω», ἐνῶ θέλει στὰ ἀλήθεια νὰ 

φύγη, γιατὶ ἔχει μπλέξει μὲ ἄλλη.  

Σήμερα  ὁ  γάμος,  ὅπως  κατήντησε,  ἔχει  χάσει  τὸ  νόημά  του.  Διαλύονται 

οἰκογένειες  στὰ  καλὰ  καθούμενα. Ἦρθε  τὶς  προάλλες  στὸ Καλύβι  κάποιος  τελείως 

ζαλισμένος.  Εἶχε  δύο  παιδιὰ  ἀπὸ  μία  φιλενάδα.  Παντρεύτηκε  μία  ἄλλη,  ἔκανε  ἕνα 

παιδὶ καὶ τὴν χώρισε. Μετὰ ξαναπαντρεύτηκε κάποια ἄλλη, ἡ ὁποία ἦταν χωρισμένη 
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καὶ εἶχε δύο παιδιὰ ἀπὸ τὸν πρῶτο γάμο της καὶ ἕνα παιδὶ ἀπὸ ἕναν φίλο. Ἔκανε καὶ 

μ᾿ αὐτὴν ἄλλα δύο. «Γιά βάστα, τοῦ λέω, ἀπὸ πόσες μανάδες εἶναι αὐτὰ τὰ παιδιὰ καὶ 

ἀπὸ πόσους πατεράδες;».  

Ἔτσι καταστρέφονται τὰ ταλαίπωρα τὰ παιδιά. Ὅσα εἶναι εὐαίσθητα καὶ δὲν 

μποροῦν  νὰ  ξεπεράσουν  τὴν  στενοχώρια,  ἀπελπίζονται  καὶ  μερικὰ  αὐτοκτονοῦν. 

Ἄλλα πίνουν, γιὰ νὰ ξεχνοῦν, ἄλλα μπλέκονται μὲ τὰ ναρκωτικά. Ποῦ τὰ βρίσκουν τὰ 

χρήματα; Ἡ πιὸ μικρὴ δόση ἡρωίνης στοιχίζει τέσσερις χιλιάδες δραχμές. Ἡ μεγάλη 

ἕξι  ἢ  ἑπτὰ  χιλιάδες3.  Καὶ  αὐτὰ  τὰ  παιδιὰ  εἶναι  ἀπὸ  τὰ  ζωηρὰ  τῆς  προηγούμενης 

γενιᾶς.  Τὰ  ἄλλα  ἀπὸ  τὸ  αὐτόματο  διαζύγιο,  ποὺ  εἶναι  ἀκόμη  μικρά,  τί  θὰ  γίνουν; 

Φέτος τὸ καλοκαίρι πόσα παιδιὰ πέρασαν ἀπὸ τὸ Καλύβι ποὺ ἔπαιρναν ναρκωτικά! 

Τὰ περισσότερα, τὰ κακόμοιρα, ἦταν ἀπὸ διαλυμένες οἰκογένειες. Νὰ βρίσκωνται σὲ 

τέτοια κατάσταση στὴν ἡλικία τῶν εἴκοσι ἑπτὰ ἐτῶν καὶ νὰ ζητοῦν βοήθεια! Καὶ νὰ 

δῆς, τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὶς διαλυμένες οἰκογένειες φαίνονται ἀπὸ μακριά. Στὸ Καλύβι ἔχω 

τὰ λουκούμια ἔξω. Ὅταν ἔρχωνται, πρὶν προλάβουν νὰ φᾶνε τὸ λουκούμι, τρέχουν νὰ 

μὲ φιλήσουν. Μὲ κάνουν μὲ τὴν ζάχαρη χάλια! Τοὺς ἔχει λείψει ἡ ἀγάπη, ἡ στοργή. 

Αὐτὰ τὰ παιδιὰ εἴτε ἔχουν τὰ καημένα γονεῖς, εἴτε δὲν ἔχουν, τὸ ἴδιο τοὺς εἶναι. Εἴτε 

ἔρχεται  ὁ  πατέρας  στὸ  σπίτι,  εἴτε φεύγει,  εἴτε  εἶναι  ἐκεῖ,  εἴτε  δὲν  εἶναι,  τὸ  ἴδιο  τοὺς 

κάνει.  

 

Τὸ «φταίξιμο» καὶ τὸ «δίκαιο» τῶν συζύγων 

 

Ἔχω  παρατηρήσει  ὅτι  μερικοὶ  Πνευματικοὶ  λένε  στοὺς  ἄνδρες  ποὺ  ἔχουν 

προβλήματα μὲ τὶς γυναῖκες τους: «Κάνε ὑπομονή, αὐτὸς εἶναι ὁ σταυρός σου. Τί νὰ 

κάνουμε; Θὰ ἔχης μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό». Πᾶνε μετὰ οἱ γυναῖκες καὶ λένε καὶ σ᾿ αὐτές: 

«Κάνε ὑπομονή, γιὰ νὰ ἔχης μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό». Δηλαδὴ μπορεῖ νὰ φταῖνε καὶ οἱ δύο 

καὶ νὰ λέη καὶ στοὺς δύο ὁ Πνευματικός: «Κάνε ὑπομονή». Ἢ μπορεῖ νὰ φταίη ὁ ἕνας 

καὶ νὰ τοῦ λέη ὁ Πνευματικός: «Κάνε ὑπομονή». Ὁπότε αὐτὸς ποὺ φταίει ἀναπαύει 

τὸν λογισμό του ὅτι ἀνέχεται τὸν ἄλλον, ἐνῶ κάθε μέρα τὸν σκάζει.  

Μιὰ φορὰ ἦρθε στὸ Καλύβι κάποιος καὶ μοῦ εἶπε ὅτι εἶχε προβλήματα μὲ τὴν 

γυναίκα του. Πήγαιναν γιὰ χωρισμό. Δὲν ἤθελε νὰ δῆ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἦταν καὶ οἱ 

δύο  δάσκαλοι,  εἶχαν  καὶ  δύο  παιδάκια.  Δὲν  ἔτρωγαν  ποτὲ  στὸ  σπίτι.  Σὲ  ἄλλο 

ἑστιατόριο ἔτρωγε ὁ ἕνας μετὰ τὸ σχολεῖο, σὲ ἄλλο ὁ ἄλλος, καὶ ἀγόραζαν καὶ κάτι 

σάντουϊτς,  γιὰ  νὰ  φᾶνε  τὰ  παιδιά.  Τὰ  καημένα,  ὅταν  οἱ  γονεῖς  γύριζαν  στὸ  σπίτι, 

πήγαιναν καὶ ἔψαχναν στὶς τσέπες καὶ στὶς τσάντες τους, γιὰ νὰ δοῦν τί τοὺς ἔφεραν 

ἀπ᾿  ἔξω  νὰ φᾶνε. Περνοῦσαν μεγάλο  δράμα!  Αὐτὸς  ἔκανε  καὶ  τὸν ψάλτη.  Σὲ  ἄλλη 

ἐκκλησία πήγαινε  ἡ  γυναίκα  του,  σὲ  ἄλλη  ἔψαλλε  αὐτός.  Τόσο πολύ!  «Τί  νὰ  κάνω, 

Πάτερ, μοῦ λέει, σηκώνω μεγάλο σταυρό, πολὺ μεγάλο. Κάθε μέρα ἔχουμε φασαρίες 

στὸ σπίτι». «Πῆγες στὸν Πνευματικό;», τὸν ρωτάω. «Ναί, πῆγα, μοῦ λέει, καὶ μοῦ εἶπε: 

ʺὙπομονὴ νὰ κάνης· σηκώνεις μεγάλο σταυρόʺ». «Γιά νὰ δῶ, τοῦ λέω, ποιός σηκώνει 

μεγάλο  σταυρό.  Νὰ  πάρουμε  τὰ  πράγματα  ἀπὸ  τὴν  ἀρχή.  Ὅταν  παντρευτήκατε, 

μαλώνατε ἔτσι;». «Ὄχι, μοῦ λέει. Ὀκτὼ χρόνια ἤμασταν πολὺ ἀγαπημένοι. Λάτρευα 

τὴν  γυναίκα  μου περισσότερο ἀπὸ  τὸν Θεό! Μετὰ  ἐκείνη  ἄλλαξε. Ἔγινε  γκρινιάρα, 

                                                 
3 Εἰπώθηκε τὸ 1990. 
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ἰδιότροπη...».  Ἀκοῦς;  Τὴν  λάτρευε  περισσότερο  ἀπὸ  τὸν  Θεό!  «Ἔλα  ἐδῶ,  τοῦ  λέω. 

Λάτρευες τὴν γυναίκα σου περισσότερο ἀπὸ τὸν Θεό! Ἡ γυναίκα σου φταίει τώρα ἢ 

ἐσύ, ποὺ φθάσατε σ᾿ αὐτὴν τὴν κατάσταση; Ἐξ αἰτίας σου πῆρε τὴν Χάρη Του ὁ Θεὸς 

ἀπὸ  τὴν  γυναίκα  σου.  Καὶ  τί  σκέφτεσαι  νὰ  κάνης  τώρα;»,  τὸν  ρωτάω.  «Μᾶλλον  νὰ 

χωρίσουμε»,  μοῦ λέει. «Μήπως  ἔμπλεξες  καὶ μὲ  καμμιὰ ἄλλη;». «Ναί,  ἔχω ὑπ᾿  ὄψιν 

μου κάποια», μοῦ λέει. «Βρέ, δὲν καταλαβαίνεις ὅτι ἐσὺ εἶσαι ὁ φταίχτης; Νὰ ζητήσης 

πρῶτα  συγχώρεση  ἀπὸ  τὸν Θεό,  γιατὶ  λάτρευες  τὴν  γυναίκα  σου  περισσότερο  ἀπὸ 

Ἐκεῖνον.  Μετὰ  νὰ  πᾶς  νὰ  ζητήσης  συγχώρεση  ἀπὸ  τὴν  γυναίκα  σου.  ʺΝὰ  μὲ 

συγχωρέσης,  νὰ  τῆς  πῆς,  ἐγὼ  ἔγινα  αἰτία  νὰ  δημιουργηθῆ  αὐτὴ  ἡ  κατάσταση  στὸ 

σπίτι καὶ νὰ ταλαιπωροῦνται καὶ τὰ παιδιάʺ. Ἔπειτα νὰ πᾶς νὰ ἐξομολογηθῆς καὶ νὰ 

λατρεύης τὸν Θεὸ σὰν Θεὸ καὶ νὰ ἀγαπᾶς τὴν γυναίκα σου σὰν γυναίκα σου, καὶ θὰ 

δῆς, τὰ πράγματα θὰ πᾶνε καλά». Τὸν τράνταξα. Ἄρχισε νὰ κλαίη. Μοῦ ὑποσχέθηκε 

πὼς θὰ μὲ ἀκούση. Ἦρθε μετὰ ἀπὸ λίγο  καιρὸ  χαρούμενος. «Σ᾿  εὐχαριστῶ, Πάτερ, 

μᾶς ἔσωσες, μοῦ λέει. Εἴμαστε μιὰ χαρά, κι ἐμεῖς καὶ τὰ παιδιά μας». Βλέπεις; Νὰ εἶναι 

αὐτὸς ὁ φταίχτης καὶ νὰ νομίζη κιόλας ὅτι σηκώνει πολὺ μεγάλο σταυρό! 

Κι  ἐσεῖς ποτὲ νὰ μὴ δικαιολογῆτε  τὶς γυναῖκες ποὺ  ἔρχονται καὶ  σᾶς κάνουν 

παράπονα γιὰ τοὺς ἄνδρες. Ἐγὼ οὔτε τοὺς ἄνδρες δικαιολογῶ οὔτε τὶς γυναῖκες, ἀλλὰ 

τοὺς  προβληματίζω.  Μοῦ  λέει,  ἂς  ὑποθέσουμε,  ἡ  γυναίκα:  «Ὁ  ἄνδρας  μου  πίνει, 

γυρίζει στὸ σπίτι ἀργὰ τὸ βράδυ, βρίζει...». «Κοίταξε, τῆς λέω, ὅταν γυρίζη στὸ σπίτι 

τὴν νύχτα μεθυσμένος, νὰ τοῦ φέρεσαι μὲ καλωσύνη. Ἂν ἀρχίζης ἐσὺ καὶ γκρινιάζης 

ʺγιατί ἄργησες; τί ὥρα εἶναι αὐτὴ ποὺ ἦρθες; δὲν θὰ ἀλλάξης ἐπιτέλους; τί κατάσταση 

εἶναι αὐτή; δὲν εἶναι μιὰ μέρα, δὲν εἶναι δύο, πόσο θὰ κάνω ὑπομονή;ʺ καὶ κατεβάζης 

τὰ μοῦτρα, ὁ διάβολος θὰ τοῦ πῆ: ʺΒρέ, χαμένος εἶσαι ποὺ κάθεσαι μ᾿ αὐτὴν τὴν χαζή! 

Δὲν πᾶς νὰ γλεντᾶς μὲ καμμιὰ ἄλλη;ʺ. Μπορεῖ νὰ ἔχης δίκαιο, ἀλλὰ ὁ διάβολος θὰ 

τὸν μπλέξη ἀλλοῦ. Ἐνῶ, ὅταν ἐσὺ τοῦ φερθῆς μὲ καλωσύνη καὶ κάνης λίγη ὑπομονὴ 

καὶ προσευχή, χωρὶς νὰ παραπονῆσαι γιὰ τὸ τί κάνει ἐκεῖνος, θὰ δῆ λίγο λιακάδα, θὰ 

προβληματισθῆ καὶ θὰ διορθωθῆ». Ἔρχεται μετὰ ὁ ἄνδρας καὶ μοῦ λέει: «Ἡ γυναίκα 

μου γκρινιάζει, φωνάζει». «Βρέ, σὲ περιμένουν τὰ παιδιὰ καὶ ἡ φουκαριάρα ἡ γυναίκα 

σου μὲ λαχτάρα μέχρι τὰ μεσάνυχτα,  τοῦ λέω, κι  ἐσὺ γυρνᾶς στὸ σπίτι μεθυσμένος 

καὶ  ἀρχίζεις  νὰ  βρίζης!  Εἶναι  ντροπή!  Γιὰ  νὰ  βασανίζης  τὴν  οἰκογένεια 

παντρεύτηκες;».  

Ὑπάρχουν καὶ περιπτώσεις ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχη καὶ ὁ ἕνας καὶ ὁ ἄλλος δίκαιο. 

Κάποτε  ἔλεγα  σὲ  μιὰ  συντροφιὰ  πόσο  ἁγνὸς  ἦταν  ὁ  Μακρυγιάννης.  Εἶχε  καὶ 

σωματικὴ  καὶ  ψυχικὴ  ἁγνότητα.  Ὁπότε  πετάγεται  κάποιος  καὶ  μοῦ  λέει:  «Ὄχι,  νὰ 

θέλουν νὰ παρουσιάσουν  τὸν Μακρυγιάννη καὶ γιὰ ἅγιο!». «Γιατί  ὄχι;»,  τὸν  ρωτάω. 

«Γιατὶ ἔδερνε τὴν γυναίκα του», μοῦ ἀπαντάει. «Κοίταξε νὰ σοῦ πῶ τί συνέβαινε: Ὁ 

Μακρυγιάννης, ὅταν τύχαινε νὰ ἔχη κανένα τάλληρο καὶ ἐρχόταν καμμιὰ χήρα ποὺ 

εἶχε  παιδιά,  τῆς  τὸ  ἔδινε. Ἡ  γυναίκα  του,  ἡ  καημένη,  γκρίνιαζε.  ʺΜὰ  κι  ἐσὺ  παιδιὰ 

ἔχεις, τοῦ ἔλεγε, γιατί τὸ ἔδωσες;ʺ. Κι ἐκεῖνος τῆς ἔδινε κανένα μπάτσο καὶ τῆς ἔλεγε. 

ʺἘσὺ  ἔχεις  τὸν  ἄνδρα  σου  ποὺ  θὰ  σὲ  οἰκονομήση.  Αὐτὴ  ἡ  καημένη  δὲν  ἔχει  ἄνδρα, 

ποιός θὰ τὴν οἰκονομήση;ʺ. Δηλαδὴ καὶ οἱ δύο εἶχαν δίκαιο». 

Ὕστερα, ἂν ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο συζύγους ζῆ πνευματικά, τότε καὶ δίκαιο νὰ 

ἔχη, δὲν ἔχει κατὰ κάποιον τρόπο δίκαιο. Γιατί, σὰν πνευματικὸς ἄνθρωπος ποὺ εἶναι, 

πρέπει νὰ ἀντιμετωπίση μία ἀδικία πνευματικά. Νὰ τὰ ἀντιμετωπίζη δηλαδὴ ὅλα μὲ 
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τὴν  θεία  δικαιοσύνη,  νὰ  βλέπη  τί  ἀναπαύει  τὸν  ἄλλον.  Γιατί,  ἂν  μιὰ  ψυχὴ  εἶναι 

ἀδύνατη καὶ σφάλλη, ἔχει κατὰ κάποιον τρόπο ἐλαφρυντικά. Ὁ ἄλλος ὅμως, ποὺ εἶναι 

σὲ  καλύτερη  πνευματικὴ  κατάσταση  καὶ  δὲν  δείχνει  κατανόηση,  σφάλλει  πολὺ 

περισσότερο.  Ὅταν  καὶ  οἱ  πνευματικοὶ  ἄνθρωποι  ἀντιμετωπίζουν  τὰ  πράγματα 

κοσμικά,  μὲ  τὴν  κοσμική,  τὴν  ἀνθρώπινη,  δικαιοσύνη,  τί  γίνεται  μετά;  Πρέπει  νὰ 

πηγαίνουν συνέχεια στὰ κοσμικὰ δικαστήρια. Γι᾿ αὐτὸ καὶ βασανίζονται οἱ ἄνθρωποι. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ  

 

«Οἱ γονεῖς ποὺ γεννοῦν τὰ παιδιὰ 

καὶ τοὺς δίνουν τὸ σῶμα 

πρέπει νὰ συντελέσουν, ὅσο μποροῦν, 

καὶ στὴν πνευματική τους ἀναγέννηση». 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Δ’  «Οἰκογενειακή Ζωή»   ‐ 644 ‐ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ἡ τεκνοποιία 

 

Οἱ Ἅγιοι Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα εἶναι τὸ ἀπαθέστερο ζευγάρι 

 

–  Γέροντα,  πέστε  μας  γιὰ  τὴν  Ἁγία  Ἄννα  καὶ  τὸν  Ἅγιο  Ἰωακείμ,  τοὺς 

Θεοπάτορες. Κάποτε κάτι ἀρχίσατε νὰ μᾶς λέτε. 

– Ἀπὸ μικρὸς εἶχα σὲ μεγάλη εὐλάβεια τοὺς Ἁγίους Θεοπάτορες. Μάλιστα εἶχα 

πεῖ  σὲ  κάποιον  ὅτι,    ὅταν μὲ  κάνουν καλόγερο,  θὰ ἤθελα νὰ μοῦ  δώσουν  τὸ  ὄνομα 

Ἰωακείμ. Πόσα ὀφείλουμε σ᾿ αὐτούς! Οἱ Ἅγιοι Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα εἶναι τὸ ἀπαθέστερο 

ἀνδρόγυνο ποὺ ὑπῆρξε ποτέ. Δὲν εἶχαν καθόλου σαρκικὸ φρόνημα.  

Ὁ Θεὸς ἔτσι ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο καὶ ἔτσι ἤθελε νὰ γεννιοῦνται οἱ ἄνθρωποι, 

ἀπαθῶς. Ἀλλὰ μετὰ τὴν πτώση μπῆκε τὸ πάθος στὴν σχέση ἀνάμεσα στὸν ἄνδρα καὶ 

στὴν  γυναίκα.  Μόλις  βρέθηκε  ἕνα  ἀπαθὲς  ἀνδρόγυνο,  ὅπως  ἔπλασε  ὁ  Θεὸς  τὸν 

ἄνθρωπο καὶ ὅπως ἤθελε νὰ γεννιοῦνται οἱ ἄνθρωποι, γεννήθηκε ἡ Παναγία, αὐτὸ τὸ 

ἁγνὸ πλάσμα, καὶ στὴν συνέχεια σαρκώθηκε ὁ Χριστός. Μοῦ λέει ὁ λογισμὸς ὅτι θὰ 

κατέβαινε καὶ νωρίτερα ὁ Χριστὸς στὴν γῆ, ἂν ὑπῆρχε ἕνα ἁγνὸ ζευγάρι, ὅπως ἦταν οἱ 

Ἅγιοι Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα.  

Οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ φθάνουν στὴν πλάνη καὶ πιστεύουν, δῆθεν ἀπὸ εὐλάβεια, 

ὅτι ἡ Παναγία γεννήθηκε χωρὶς νὰ ἔχη τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα. Ἐνῶ ἡ Παναγία 

δὲν ἦταν ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα, ἀλλὰ γεννήθηκε ὅπως ἤθελε 

ὁ Θεὸς  νὰ  γεννιοῦνται  οἱ  ἄνθρωποι  μετὰ  τὴν  δημιουργία. Ἦταν  πάναγνη1,  γιατὶ  ἡ 

σύλληψή Της ἔγινε χωρὶς ἡδονή. Οἱ Ἅγιοι Θεοπάτορες μετὰ ἀπὸ θερμὴ προσευχὴ στὸν 

Θεὸ  νὰ  τοὺς  χαρίση παιδί,  συνῆλθαν  ὄχι  ἀπὸ  σαρκικὴ  ἐπιθυμία,  ἀλλὰ ἀπὸ  ὑπακοὴ 

στὸν Θεό. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τὸ εἶχα ζήσει στὸ Σινᾶ2.  

 

Ἡ ἐγκράτεια στὴν ἔγγαμη ζωὴ 

 

Ὁ Θεὸς «ἐποίησε τὰ πάντα, καλὰ λίαν»3. Ὁ ἄνδρας νιώθει μιὰ φυσικὴ ἕλξη πρὸς 

τὴν γυναίκα καὶ ἡ γυναίκα πρὸς τὸν ἄνδρα. Ἂν δὲν ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ ἕλξη, ποτὲ δὲν θὰ 

ξεκινοῦσε  κανεὶς  νὰ  κάνη  οἰκογένεια.  Θὰ  συλλογιζόταν  τὶς  δυσκολίες  ποὺ  θὰ  εἶχε 

ἀργότερα στὴν οἰκογένεια μὲ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν κ.λπ., καὶ δὲν θὰ ἀποφάσιζε 

νὰ ξεκινήση. 

Μετὰ  τὴν  πτώση  τῶν  Πρωτοπλάστων  τὸ  σαρκικὸ  φρόνημα  σὲ  μερικοὺς 

ἀνθρώπους μπορεῖ νὰ ὑπάρχη πέντε τοῖς ἑκατό, σὲ ἄλλους δέκα, τριάντα κ.λπ. Ἀλλὰ 

σήμερα ποῦ νὰ βρεθοῦν ἄνθρωποι νὰ ἔχουν πέντε τοῖς  ἑκατὸ σαρκικὸ φρόνημα,  νὰ 

                                                 
1 Ἡ Θεοτόκος γεννήθηκε κατὰ φυσικὸ  τρόπο καὶ ὄχι παρθενικῶς. «Ἦταν πάναγνη», 

γιατί,  ὅπως  γράφει  ὁ  Ἅγιος  Ἰωάννης  ὁ  Δαμασκηνὸς  στὸν  Λόγο  του  «Εἰς  τὸ  Γενέσιον  τῆς 

Ὑπεραγίας  Δεσποίνης  ἡμῶν  Θεοτόκου»,  συνελήφθηκε  ἀπὸ  τοὺς  Ἁγίους  Θεοπάτορες 

«σωφρόνως»  (βλ. PG 96, 669Α), ἀλλὰ καὶ αὔξησε μὲ τὸν ἀγώνα της τὴν ἁγιότητα ποὺ ἔλαβε 

ἀπὸ τοὺς γονεῖς της, ἀποκρούοντας «πάντα λογισμὸν περιττὸν καὶ ψυχοβλαβῆ πρὶν γεύσασθαι» 

(αὐτόθι 676Β).  
2  Ὁ  Γέροντας  ἀσκήτεψε  στὸ  Σινᾶ,  στὸ  ἀσκητήριο  τῶν  Ἁγίων  Ἐπιστήμης  καὶ 

Γαλακτίωνος, ἀπὸ τὸ 1962 μέχρι τὸ 1964. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν μᾶς τὸ ἀπεκάλυψε. 
3 Βλ. Γέν. 1, 31. 
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ἔχουν δηλαδὴ ἁγνὸ φρόνημα! Πάντως σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἔχει  δοθῆ ἀπὸ τὸν 

Θεὸ ἡ δυνατότητα νὰ φθάσουν στὴν ἀπάθεια, ἂν ἀγωνισθοῦν μὲ φιλότιμο. 

Δὲν  δικαιολογοῦνται  οἱ  ἔγγαμοι,  ἐπειδὴ  ἀκολούθησαν  τὸν  ἔγγαμο  βίο,  νὰ 

ξεχνοῦν  ὅτι  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  εἶναι  μόνο  σάρκα,  ἀλλὰ  εἶναι  καὶ  πνεῦμα,  καὶ  νὰ 

ἀφήνουν  τὸν  ἑαυτό  τους  ἀχαλίνωτο4.  Πρέπει  νὰ  ἀγωνίζωνται  νὰ  ὑποτάξουν  τὴν 

                                                 
4  Σχετικὰ  μὲ  τὸ  θέμα  τῶν  συζυγικῶν  σχέσεων  ἔγραφε  ὁ  Γέροντας  Παΐσιος  σὲ  μιὰ 

ἐπιστολή  του:  «Διὰ  τὸ  θέμα  τῶν  συζυγικῶν  σχέσεων  τῶν  ἐγγάμων  ἱερέων,  ἀλλὰ  καὶ  τῶν 

λαϊκῶν, ποὺ μοῦ ἀναφέρεις, ἀφοῦ δὲν καθορίζουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τὸ πῶς ἀκριβῶς, σημαίνει ὅτι 

εἶναι κάτι ποὺ δὲν καθορίζεται, γιατὶ δὲν μποροῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ μποῦν σὲ ἕνα καλούπι. Οἱ 

Πατέρες τὸ ἀφήνουν στὴ διάκριση, τὸ φιλότιμο, τὴν πνευματικὴ εὐαισθησία καὶ τὴ δύναμη τοῦ 

καθενός.  Διὰ  νὰ  γίνω  πιὸ  ἀντιληπτός,  γράφω  περιπτώσεις  ἀγωνιστῶν  ἐγγάμων  ἱερέων  καὶ 

λαϊκῶν ποὺ ζοῦν καὶ γνωρίζω. Ἐξ αὐτῶν ὑπάρχουν ἐκεῖνοι ποὺ ἦρθαν σὲ ἐπαφὴ μετὰ τὸν γάμο 

καὶ ἀποκτήσανε ἕνα, δυό, τρία παιδιὰ καὶ μετὰ ζοῦν ἐν παρθενίᾳ. Ἄλλοι ἔρχονται μιὰ φορὰ τὸν 

χρόνο  γιὰ  τεκνογονία  καὶ  μετὰ  ζοῦν  σὰν  ἀδέλφια  πάλι.  Ἄλλοι  ἀπέχουν  τὶς  περιόδους  τῶν 

νηστειῶν καὶ μετὰ ἔρχονται σὲ ἐπαφή. Ἄλλοι δὲν μποροῦν νὰ τὸ πετύχουν οὔτε αὐτό. Ἄλλοι μιὰ 

φορὰ στὸ  ἐνδιάμεσο τῆς ἑβδομάδος,  γιὰ νὰ εἶναι τρεῖς ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν θεία Κοινωνία καὶ 

τρεῖς μετὰ τὴν θεία Κοινωνία. Ἄλλοι σκοντάφτουν καὶ αὐτοῦ,  δι᾿ αὐτὸ καὶ  ὁ Χριστὸς μετὰ τὴν 

Ἀνάσταση ποὺ παρουσιάσθηκε στοὺς Ἀποστόλους, ἡ πρώτη του λέξη ἦτο: «Καθὼς ἀπέσταλκέ με 

ὁ Πατὴρ,  κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς...  Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον·  ἄν  τινων  ἀφῆτε  τὰς  ἁμαρτίας,  ἀφίενται 

αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε,  κεκράτηνται». Ὁ σκοπὸς εἶναι  νὰ ἀγωνισθεῖ κανεὶς μὲ διάκριση καὶ 

φιλότιμο,  ἀνάλογα μὲ  τὶς πνευματικές του  δυνάμεις. Στὴν ἀρχὴ φυσικὰ δὲν  βοηθάει  ἡ  ἡλικία, 

ἀλλά,  ὅσο  περνᾶνε  τὰ  χρόνια  καὶ  ἐξασθενεῖ  ἡ  σάρκα,  μπορεῖ  νὰ  ἐπιβληθεῖ  τὸ  πνεῦμα  καὶ 

παράλληλα  ἀρχίζουν  νὰ  γεύονται  καὶ  οἱ  ἔγγαμοι  λίγες  ἀπὸ  τὶς  θεῖες  ἡδονές.  Ἀποσύρονται 

φυσιολογικὰ  ἀπὸ  τὶς  σαρκικὲς  ἡδονές,  τὶς  ὁποῖες  τότε  τὶς  βλέπουν  πολὺ  τιποτένιες.  Ἔτσι 

ἐξαγνίζονται  κατὰ  κάποιον  τρόπο  καὶ  οἱ  ἔγγαμοι  καὶ  φθάνουν  στὸν  Παράδεισο  ἀπὸ  τὸ 

ξεκούραστο μονοπάτι μὲ τὶς στροφές. Ἐνῶ οἱ μοναχοὶ χτυπᾶνε κατακόρυφα,  σκαρφαλώνοντας 

στὰ  βράχια,  καὶ  ἀνεβαίνουν  στὸν  Παράδεισο.  Πρέπει  νὰ  ἔχεις  ὑπ᾿  ὄψη  σου  ὅτι  τὸ  θέμα  τῶν 

σχέσεων δὲν εἶναι θέμα μόνο δικό σου, οὔτε ἔχεις δικαίωμα νὰ τὸ ρυθμίσεις μόνος σου, ἀλλὰ «ἐκ 

συμφώνου»  κατὰ  τὸν  Ἀπόστολο  Παῦλο.  Ὅταν  γίνεται  καὶ  αὐτὸ  τὸ  «ἐκ  συμφώνου»,  πάλι 

χρειάζεται προσοχή. Ὁ δυνατὸς θὰ πρέπει νὰ παίρνει τὴ θέση τοῦ ἀδυνάτου. Πολλὲς φορές, γιὰ 

νὰ μὴ λυπήσει τὸ ἕνα μέρος τὸ ἄλλο, λέγει ὅτι συμφωνεῖ, ἀλλὰ ἐσωτερικὰ ταλαιπωρεῖται. Αὐτὸ 

συμβαίνει ἰδίως στὶς γυναῖκες ποὺ ἔχουν λίγο φόβο Θεοῦ καὶ ἔχουν ζωηρὴ σάρκα. Πολλὲς φορὲς 

ἀπὸ ἀδιακρισία μερικοὶ εὐλαβεῖς ἄνδρες, ἐπειδὴ ἀκοῦνε ἀπὸ τὶς γυναῖκες τους ὅτι συμφωνοῦν, 

προχωροῦν ἀδιάκριτα σὲ μεγάλο διάστημα ἐγκρατείας καὶ τότε οἱ γυναῖκες ταλαιπωροῦνται καὶ 

ξεσπᾶνε σὲ νευρικότητες κ.λπ. Οἱ ἄνδρες νομίζουν ὅτι οἱ γυναῖκες τους ἔχουν προχωρήσει στὴν 

ἀρετὴ καὶ θέλουν νὰ ζοῦν πιὸ ἁγνὰ σὲ μεγαλύτερα διαστήματα καὶ μπαίνει μετὰ ὁ πειρασμὸς 

στὶς  γυναῖκες  καὶ  θέλουν  νὰ  γνωρίσουν  φίλους.  Καὶ  ὅταν  γίνει  αὐτό,  τὶς  πιάνει  ἡ  τύψη  τῆς 

συνειδήσεως  γιὰ  τὴν  πτώση  καὶ  οἱ  ἄνδρες  προσπαθοῦν  νὰ  ζήσουν  πιὸ  ἁγνά,  βλέποντας  τὶς 

γυναῖκες  νὰ  μὴν  ἔχουν  διάθεση. Νομίζουν  ἔτσι  ὅτι  ἔχουν προχωρήσει  πιὸ πνευματικὰ  καὶ  δὲν 

ἐπιθυμοῦν σαρκικὰ πράγματα. Αἰτία φυσικὰ εἶναι καὶ ὁ  δικαιολογημένος γυναικεῖος ἐγωισμὸς 

καὶ  ἡ  ζήλεια,  ποὺ  νιώθουν  μειονεκτικές.  Ἡ    γυναίκα,  ὅταν  ἰδεῖ  τὸν  ἄνδρα  νὰ  θέλει  νὰ  ζήσει 

πνευματικὴ ζωή, ζορίζει τὸν ἑαυτό της, γιὰ νὰ τὸν ξεπεράσει. Συγχώρησέ με ποὺ μπῆκα σὲ ξένα 

ἀμπέλια, διότι τὸ ἔργο τοῦ μοναχοῦ εἶναι τὸ κομβοσχοίνι καὶ ὄχι αὐτὰ τὰ θέματα, ἀλλά, γιὰ νά 

μὴ  σὲ  λυπήσω,  ἀναγκάστηκα  νὰ  σοῦ  γράψω  μερικὰ  ἀπὸ  αὐτὰ  (ποὺ  γνωρίζω  ἀπὸ  μακριά),  τὰ 

ὁποῖα  ταλαιπωροῦν  τὰ  ἀδέλφια  μας  στὸν  κόσμο  καὶ  δίνουν  χῶρο  στὸν  ἐχθρό.  Ἔχει  μεγάλη 

σημασία ἐὰν εἶναι καὶ οἱ δυὸ σύζυγοι ὅμοιοι στὴν κράση. Ὅταν τύχει ὁ ἕνας νὰ ἔχει ἤπια καὶ ὁ 

ἄλλος ζωηρή, θὰ πρέπει νὰ γίνεται μιὰ θυσία ἀπὸ τὸν δυνατότερο πρὸς τὸν φιλάσθενο καὶ σιγὰ‐



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Δ’  «Οἰκογενειακή Ζωή»   ‐ 646 ‐ 

σάρκα  στὸ  πνεῦμα.  Ἂν  προσπαθοῦν  νὰ  ζοῦν  πνευματικά,  μὲ  τὴν  καθοδήγηση  τοῦ 

Πνευματικοῦ  τους,  θὰ  ἀρχίσουν  νὰ  γεύωνται  σιγὰ‐σιγὰ  καὶ  ἀνώτερες  χαρές, 

πνευματικές,  οὐράνιες,  καὶ  δὲν  θὰ  ἀναζητοῦν  τὶς  σαρκικές.  Ἔχουν  ὑποχρέωση  νὰ 

ἀγωνίζωνται  νὰ  ἐγκρατεύωνται,  γιὰ  νὰ  μὴ  μεταδώσουν  τὸ  σαρκικὸ  πάθος  καὶ  στὰ 

παιδιά τους. Ἕνα παιδάκι, ποὺ οἱ γονεῖς του ἔχουν πολὺ σαρκικὸ φρόνημα, ἔχει ἀπὸ 

μικρὸ τέτοιες τάσεις, γιατὶ παίρνει τὸ σαρκικὸ φρόνημα ἀπὸ αὐτούς. Στὴν ἀρχὴ αὐτὸ 

εἶναι  ἁπαλό,  ὅπως  ὅλα  τὰ  κληρονομικὰ  πάθη  –  σὰν  τὴν  τσουκνίδα  πού,  μόλις 

φυτρώνη,  εἶναι ἁπαλὴ καὶ μπορεῖς  νὰ  τὴν πιάσης,  ἐνῶ,  ὅταν μεγαλώση,  τσιμπάει – 

καὶ μπορεῖ νὰ θεραπευθῆ ἀπὸ ἕναν καλὸ Πνευματικό, ποὺ ἔχει διάκριση. Ἂν ὅμως δὲν 

τὸ κόψη στὴν μικρὴ ἡλικία, θὰ χρειασθῆ πολὺ νὰ ἀγωνισθῆ, ὅταν μεγαλώση, γιὰ νὰ 

τὸ κόψη. 

 

Ἡ ἀνθρώπινη λογικὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν τεκνογονία 

 

Πολλὲς φορὲς ἀνδρόγυνα μοῦ ἐκφράζουν τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὸ θέμα τῆς 

τεκνοποιίας καὶ ζητοῦν τὴν γνώμη μου. Ἄλλα σκέφτονται νὰ κάνουν ἕνα‐δυὸ παιδιὰ 

καὶ ἄλλα θέλουν νὰ ἀποκτήσουν πολλὰ παιδιά. Αὐτὸ ὅμως ποὺ τοὺς συμφέρει εἶναι 

νὰ ἀφήνουν τὸ θέμα τῆς τεκνοποιίας στὸν Θεό. Νὰ ἐμπιστεύωνται τὴν ζωή τους στὴν 

θεία πρόνοια καὶ νὰ μὴ βάζουν δικά τους προγράμματα. Πρέπει νὰ πιστεύουν ὅτι ὁ 

Θεός, ποὺ φροντίζει γιὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, πολὺ περισσότερο θὰ φροντίση γιὰ 

τὰ  δικά  τους  παιδιά.  Ἦταν  ἕνας  ναυτικὸς  ποὺ  παντρεύτηκε  σὲ  ἡλικία  δεκαοκτὼ 

χρονῶν. Φτωχὸς αὐτός, φτωχὴ καὶ ἡ κοπέλα ποὺ πῆρε, νοίκιασαν ἕνα ὑπόγειο γιὰ νὰ 

μείνουν. Βρῆκε καὶ ἡ κοπέλα μιὰ δουλίτσα καὶ ζοῦσαν πολὺ λιτά. Νὰ φαντασθῆτε, γιὰ 

τραπέζι εἶχαν ἕνα καφάσι ἀπὸ γιαρμάδες ποὺ ἀγόρασαν μιὰ φορά. Μετὰ ἀπέκτησαν 

καὶ παιδάκια καὶ ἔκαναν μεγάλες οἰκονομίες γιὰ νὰ τὰ μεγαλώσουν. Καὶ ὅμως σιγὰ‐

σιγὰ ἔγιναν νοικοκυραῖοι. 

Μερικοὶ  προσπαθοῦν  πρῶτα  νὰ  τακτοποιήσουν  ὅλα  τὰ  ἄλλα  καὶ  ὕστερα  νὰ 

σκεφθοῦν  γιὰ  παιδιά.  Δὲν  λαμβάνουν  ὑπ᾿  ὄψιν  τους  καθόλου  τὸν Θεό.  Ἄλλοι  πάλι 

λένε: «σήμερα εἶναι δύσκολη ἡ ζωή· ἕνα παιδὶ φθάνει, γιατὶ καὶ αὐτὸ μὲ δυσκολία τὸ 

μεγαλώνεις» καὶ δὲν κάνουν ἄλλα παιδιά. Δὲν καταλαβαίνουν πόσο ἁμαρτάνουν μ᾿ 

αὐτὴν τὴν τοποθέτηση, γιατὶ δὲν ἀφήνονται μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. Ὁ Θεὸς ἔχει 

σπλάχνα. Μόλις δῆ ὅτι δὲν μποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν, δὲν Τοῦ εἶναι δύσκολο νὰ μὴν 

τοὺς δώση ἄλλα παιδιά.  

Ξεκινοῦν πολλοὶ νὰ παντρευτοῦν, χωρὶς νὰ σκεφθοῦν ὅτι πρέπει νὰ ἔχουν καὶ 

ὡς σκοπὸ νὰ κάνουν παιδιὰ καὶ νὰ  τὰ ἀναθρέψουν χριστιανικά. Δὲν θέλουν πολλὰ 

παιδιά, γιὰ νὰ μὴν ἔχουν σκοτοῦρες, καὶ ἔχουν στὰ διαμερίσματα σκυλιά, γατιά... Μοῦ 

εἶπαν ὅτι  τώρα5  στὴν Ἀμερικὴ ἔχουν στὰ σπίτια ἀντὶ γιὰ σκυλιὰ ἕνα εἶδος χοιρίδια, 

ποὺ  εἶναι  πανάκριβα  καὶ  δὲν  μεγαλώνουν  πολύ.  Τὰ  ἔχουν  φτιάξει  ἔτσι,  γιὰ  νὰ 

μποροῦν νὰ τὰ ἔχουν μέσα στὰ διαμερίσματα. Παιδιὰ δὲν θέλουν νὰ ἔχουν, γιατὶ εἶναι 

φασαρία νὰ τὰ πλένουν κ.λπ., καὶ πλένουν τὰ γουρούνια! Τὸ σκυλὶ τοὐλάχιστον εἶναι 

                                                                                                                                                                  
σιγὰ νὰ βοηθηθεῖ νὰ λάβει τὴν ὑγεία ὁ φιλάσθενος, καὶ μὲ ὑγεία καὶ οἱ δυό τότε νὰ προχωροῦν». 

(Βλ. π. Δ. Τάτση, Ὁ Γέροντας Παΐσιος, Κόνιτσα, 1995, σ. 176‐178). 

 
5 Εἰπώθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1990. 
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καὶ  φύλακας.  Ἀλλὰ  νὰ  ἔχης  γουρούνια  μέσα  στὸ  σπίτι!  Φοβερό!  Στὴν  Αὐστραλία͵ 

εἶδα6  νὰ ἔχουν γηροκομεῖο γιὰ σκύλους,  γιὰ γάτες..., ἀκόμη καὶ νεκροταφεῖο γιὰ τὰ 

ζῶα!  Οἱ  ἄνθρωποι,  ἔτσι  ὅπως  πᾶνε,  θὰ  μεγαλώνουν  ποντίκια  καὶ  θὰ  τὰ  κάνουν 

κονσέρβες, γιὰ νὰ ταΐζουν τὰ γατιά· θὰ μεγαλώνουν λαγοὺς καὶ κουνέλια καὶ θὰ τὰ 

κάνουν κονσέρβες, γιὰ νὰ ταΐζουν τὰ σκυλιά, καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι θὰ πεθαίνουν ἀπὸ 

τὴν  πεῖνα.  Καὶ  βλέπεις,  ἅμα  σκοτώση  κανεὶς  ἕνα  σκυλί,  μπορεῖ  νὰ  πληρώση 

περισσότερα ἀπ᾿ ὅσα ἂν σκότωνε ἕναν ἄνθρωπο. Ἐξαρτᾶται φυσικὰ καὶ ἀπὸ τὸ τίνος 

θὰ εἶναι τὸ σκυλί... Ποῦ φθάσαμε!... Ὁ ἄνθρωπος στὴν ἐποχή μας ἀξίζει λιγώτερο καὶ 

ἀπὸ ἕνα σκυλί. 

                                                

Καὶ  μερικοὶ  Πνευματικοὶ  ἀπορῶ  πῶς  λένε  μερικὰ  πράγματα.  Μιὰ  φορὰ  μὲ 

ρώτησαν  κάποιοι  προσκυνητὲς  ποὺ  ἦρθαν  ἐκεῖ  στὸ  Καλύβι:  «Γέροντα,  ὁ  Ἱερὸς 

Χρυσόστομος γράφει πουθενὰ νὰ μὴν κάνουν οἱ σύζυγοι παιδιά;». «Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ 

λέτε; Ποῦ τὸ ἀκούσατε αὐτό;»,  τοὺς λέω. «Νά,  ὁ πατὴρ τάδε μᾶς τὸ εἶπε», μοῦ λένε. 

Πιάνω τὸν πατέρα τάδε καὶ τὸν ρωτάω. «Εἶπες τέτοιο πράγμα;». «Ναί», μοῦ λέει. «Ποῦ 

τὸ βρῆκες αὐτὸ γραμμένο;», τὸν ρωτάω. «Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος τὸ ἀναφέρει στὸν Περὶ 

παρθενίας λόγο του», μοῦ λέει! «Κοίταξε, τοῦ λέω, ἐγὼ δὲν διάβασα Ἅγιο Χρυσόστομο, 

ἀλλὰ δὲν μπορεῖ ὁ Ἅγιος νὰ λέη κάτι τέτοιο· κάτι ἄλλο θὰ λέη. Φέρε νὰ δῶ τί γράφει». 

Μοῦ  φέρνει  τὸ  βιβλίο  καὶ  μοῦ  δείχνει  τὸ  χωρίο.  Τὸ  διαβάζω  καὶ  βλέπω  ὅτι  ὁ  Ἅγιος 

γράφει: «Τώρα ἔχουν αὐξηθῆ οἱ ἄνθρωποι καὶ σᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ ζήσετε καὶ 

ἐν παρθενίᾳ·  δὲν  εἶναι  ὅπως παλιὰ ποὺ  ἔπρεπε  νὰ ἀφήσουν ἀπογόνους»7͵·  δὲν  λέει 

δηλαδὴ «μὴ γεννᾶτε παιδιά»· καὶ αὐτὸς νὰ ἐπιμένη. Νὰ εἶναι κληρικὸς καὶ θεολόγος, 

καὶ  νὰ  λέη  τέτοια  πράγματα!  Νὰ  δείχνη  ὅτι  διαβάζει  Χρυσόστομο,  ὅτι  κάνει  καὶ 

διατριβές,  καὶ  νὰ  τὸν  ἔχουν  γιὰ  καλὸ  Πνευματικό!  Ξέρετε  τί  βλάβη  κάνουν  κάτι 

τέτοιες  λανθασμένες  ἑρμηνεῖες  σὲ  ἀνθρώπους  ποὺ  θέλουν  νὰ  ἀναπαύσουν  τὸν 

λογισμό τους; 

Γιὰ πολλοὺς ποὺ ζοῦν κοσμικὰ ἡ οἰκογένεια σήμερα δὲν ἔχει νόημα. Γι᾿ αὐτὸ ἢ 

δὲν παντρεύονται ἢ παντρεύονται καὶ δὲν κάνουν παιδιὰ ἢ σκοτώνουν τὰ παιδιὰ μὲ 

τὶς  ἐκτρώσεις,  καὶ  ἔτσι  μόνοι  τους  ἐξαφανίζουν  τὸ  σόι  τους.  Δηλαδὴ  μόνοι  τους 

καταστρέφονται· δὲν τοὺς καταστρέφει ὁ Θεός. Ἐνῶ οἱ πιστοί, ποὺ τηροῦν τὶς ἐντολὲς 

τοῦ Θεοῦ,  δέχονται  τὴν  θεία  Χάρη,  γιατὶ  ὁ Θεὸς  εἶναι  ὑποχρεωμένος  κατὰ  κάποιον 

τρόπο  νὰ  τοὺς  βοηθάη  στὰ  δύσκολα  χρόνια  ποὺ  ζοῦμε.  Καὶ  βλέπουμε  χριστιανοὺς 

οἰκογενειάρχες, μὲ ὅσα παιδάκια τοὺς δίνει ὁ Θεός, νὰ τὰ μεγαλώνουν μὲ φόβο Θεοῦ. 

Καὶ  ὅλα  τὰ  παιδιὰ  νὰ  εἶναι  ἰσορροπημένα,  χαρούμενα,  εὐλογία  Θεοῦ,  καὶ  νὰ 

προκόβουν. Ἐκεῖ ποὺ λέμε: «τί θὰ γίνη ὁ κόσμος;», βλέπουμε τώρα νὰ προχωράη, μὲ 

τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, μιὰ γενιὰ καλή. Ὁ διάβολος καταστρέφει, ἀλλὰ καὶ ὁ Καλὸς Θεὸς 

ἐργάζεται καὶ δὲν θὰ ἀφήση νὰ ἐξαφανισθῆ τὸ γένος μας. 

 

Δυσκολίες στὴν τεκνοποιία 

 

 
6 Ὁ Γέροντας εἶχε πάει στὴν Αὐστραλία τὸ 1977, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τῆς Ἐκκλησίας, 

γιὰ νὰ βοηθήση πνευματικὰ τοὺς ἐκεῖ Ἕλληνες. 

 
7 Βλ. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Περὶ παρθενίας ΙΖ´, PG 48, 546. 
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–  Γέροντα, μιὰ γυναίκα ποὺ δὲν εἶναι Ὀρθόδοξη, ἂν δὲν μπορῆ νὰ ἀποκτήση 

παιδάκι,  ἐπιτρέπεται,  ἂν  ζητήση,  νὰ  φορέση  τὴν  ζώνη͵  ποὺ  ἔχουμε  σταυρώσει  στὰ 

ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου8;  

– Πιστεύει στὴν δύναμη τοῦ Ἁγίου ἢ μὲ μαγικὸ τρόπο νομίζει ὅτι θὰ βοηθηθῆ; 

Ἂν πιστεύη στὸν Ἅγιο, ἐπιτρέπεται νὰ τὴν φορέση.  

Σὲ μερικὲς γυναῖκες ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀποκτήσουν παιδιὰ λειτουργοῦν καὶ 

οἱ πνευματικοὶ νόμοι9, γιατὶ δὲν κάνουν οἰκογένεια ἐγκαίρως. Ἀρχίζουν νὰ διαλέγουν. 

«Ὄχι,  αὐτὸς  εἶναι  ἔτσι,  ἐκεῖνος  εἶναι  ἀλλιῶς»,  δίνουν  μιὰ  ὑπόσχεση  σὲ  κάποιον, 

κοιτάζουν  συγχρόνως  καὶ  ἄλλον,  λένε  μετὰ  «ὄχι»  σ᾿  ἐκεῖνον  ποὺ  ἔδωσαν  τὴν 

ὑπόσχεση – καὶ αὐτὸς ἀντὶ νὰ τὸ θεωρήση εὐλογία ποὺ τὸν ἀφήνει πρὶν παντρευτοῦν, 

πάει νὰ αὐτοκτονήση. Ἔ,  τί οἰκογένεια θὰ κάνη μιὰ τέτοια κοπέλα; Ἄλλες γυναῖκες 

δὲν μποροῦν νὰ κάνουν παιδιά,  γιατὶ στὰ νεανικά  τους χρόνια  ἔζησαν ἄτακτη ζωή. 

Μερικὲς  πάλι  ἐπηρεάζονται  ἀπὸ  τὴν  διατροφή.  Πολλὲς  τροφὲς  περιέχουν  πολλὰ 

φάρμακα καὶ ὁρμόνες. 

Ὑπάρχουν  καὶ  ἀνδρόγυνα  πού,  μόλις  παντρευτοῦν,  θέλουν  ἀμέσως  νὰ 

ἀποκτήσουν παιδὶ καί, ἂν λίγο καθυστερήσουν, ἀρχίζουν νὰ ἀγωνιοῦν. Ἀλλὰ πῶς νὰ 

κάνουν  παιδί,  ἐνῶ  εἶναι  γεμάτοι  ἀγωνία  καὶ  ἄγχος;  Ἂν  διώξουν  τὴν  ἀγωνία  καὶ  τὸ 

ἄγχος καὶ βάλουν στὴν ζωή τους μιὰ καλὴ πνευματικὴ σειρά, τότε θὰ κάνουν παιδί. 

Μερικὲς  φορὲς  ὁ  Θεὸς  σκόπιμα  ἀργεῖ  νὰ  δώση  παιδὶ  σὲ  κάποιο  ἀνδρόγυνο. 

Εἴδατε  καὶ  στοὺς  Ἁγίους  Ἰωακεὶμ  καὶ  Ἄννα,  τοὺς  Θεοπάτορες,  καὶ  στὸν  Προφήτη 

Ζαχαρία καὶ τὴν Ἁγία Ἐλισάβετ, στὰ γεράματα ἔδωσε παιδί, γιὰ νὰ ἐκπληρωθῆ καὶ 

στὶς δύο περιπτώσεις τὸ προαιώνιο σχέδιό Του γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. 

Οἱ  σύζυγοι  πρέπει  νὰ  εἶναι  πάντα  ἕτοιμοι  νὰ  δεχθοῦν  τὸ  θέλημα  τοῦ  Θεοῦ 

στὴν ζωή τους. Ὅποιος ἐμπιστεύεται τὸν ἑαυτό του στὸν Θεό, ὁ Θεὸς δὲν τὸν ἀφήνει. 

Τίποτε  δὲν  κάνουμε  ἐμεῖς,  καὶ  ὁ  Θεὸς  πόσα  κάνει  γιὰ  μᾶς!  Μὲ  πόση  ἀγάπη  καὶ 

ἁπλοχεριὰ μᾶς τὰ δίνει ὅλα! Ὑπάρχει τίποτε στὸν Θεὸ ποὺ νὰ μὴν μπορῆ νὰ τὸ κάνη; 

Ἕνα  ἀνδρόγυνο  εἶχε  πέντε  παιδιά,  ἀλλά,  ὅταν  τὰ  παιδιά  τους  μεγάλωσαν, 

ἀποκαταστάθηκαν  καὶ  ἔφυγαν  ἀπὸ  κοντά  τους,  ὁπότε  ἔμειναν  μόνοι.  Τότε 

ἀποφάσισαν νὰ κάνουν ἀκόμη ἕνα παιδί, γιὰ νὰ τὸ ἔχουν στὰ γεράματά τους. Παρόλο 

ποὺ  ἡ  γυναίκα  ἦταν  σὲ  ἡλικία  ποὺ  δὲν  μποροῦσε  νὰ  τεκνοποιήση  καὶ  ἀνθρωπίνως 

αὐτὸ  ἦταν  ἀδύνατο,  εἶχαν  ὅμως  μεγάλη πίστη  στὸν Θεὸ  καὶ  ἀπέκτησαν  ἕνα  ἀγόρι. 

Ἔτσι εἶχαν μαζί τους στὰ γεράματά τους τὸν μικρότερο γιό τους, ποὺ τὸν μεγάλωσαν 

καὶ τὸν τακτοποίησαν καὶ αὐτόν.  

Τὸ  θέμα  τῆς  τεκνοποιίας  δὲν  ἐξαρτᾶται  μόνον  ἀπὸ  τὸν  ἄνθρωπο,  ἐξαρτᾶται 

καὶ ἀπὸ τὸν Θεό. Ὅταν ὁ Θεὸς βλέπη ταπείνωση στὸ ἀνδρόγυνο ποὺ ἔχει δυσκολία νὰ 

ἀποκτήση παιδιά, τότε ὄχι μόνον ἕνα παιδὶ τοὺς δίνει, ἀλλὰ καὶ πολύτεκνους μπορεῖ 

νὰ τοὺς κάνη. Ὅταν ὅμως βλέπη πεῖσμα καὶ ἐγωισμό, ἂν τοὺς ἐκπληρώση τὸ αἴτημά 

τους, θὰ τοὺς ἀναπαύση στὸ πεῖσμα τους καὶ στὸν ἐγωισμό τους. Πρέπει νὰ ἀφεθοῦν 

                                                 
8  Ὁ  Ἅγιος  Ἀρσένιος,  ὅπως  ἀναφέρεται  στὸν  βίο  του,  στὶς  περιπτώσεις  στειρώσεως 

εὐλογοῦσε ἕνα σχοινάκι καὶ τὸ ἔδινε στὴν γυναίκα νὰ τὸ φορέση, γιὰ νὰ λυθῆ ἡ στείρωση. Ὁ 

Γέροντας  μᾶς  ἔλεγε  σὲ  παρόμοιες  περιπτώσεις  νὰ  σταυρώνουμε  μία  κορδέλα  στὰ  ἱερὰ 

Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου καὶ νὰ τὴν δίνουμε στὴν γυναίκα ποὺ ἔχει τὸ πρόβλημα νὰ τὴν 

φορέση. 
9 Βλ. σχετικὰ στὸ τέταρτο κεφάλαιο τοῦ πέμπτου μέρους. 
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ἐν λευκῷ στὸν Θεό. «Θεέ μου, νὰ ποῦν, Ἐσὺ γιὰ τὸ καλό μας φροντίζεις· ʺγενηθήτω τὸ 

θέλημά Σουʺ10». Τότε θὰ γίνη αὐτὸ ποὺ ζητοῦν. Γιατί, ὅταν λέμε «γενηθήτω τὸ θέλημά 

Σου»  καὶ ἀφηνώμαστε μὲ  ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό,  τότε γίνεται  τὸ θέλημα  τοῦ Θεοῦ. 

Ἀλλὰ ἐμεῖς ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος λέμε «γενηθήτω τὸ θέλημά Σου», καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος 

ἐπιμένουμε στὸ θέλημα τὸ δικό μας. Τότε τί νὰ κάνη καὶ ὁ Θεός; 

 

  

Περιπτώσεις ἀτεκνίας 

 

–  Γέροντα,  μᾶς  ρώτησε  κάποιο  ἀνδρόγυνο,  ποὺ  ἔχουν  καὶ  οἱ  δύο  στίγμα 

μεσογειακῆς  ἀναιμίας,  ἂν  πρέπη  νὰ  κάνουν  παιδιά.  Τοὺς  εἴπαμε  νὰ  ρωτήσουν  τὸν 

Πνευματικό τους. 

– Οἱ Πνευματικοὶ δὲν μποροῦν νὰ ποῦν σ᾿ αὐτὰ τὰ ἀνδρόγυνα νὰ μὴν κάνουν 

παιδιά. Πρέπει νὰ τοὺς καλλιεργήσουν τὸ φιλότιμο, ὥστε νὰ κάνουν ἕναν ἀγώνα νὰ 

ἐγκρατεύωνται, καὶ μὲ διάκριση νὰ τοὺς οἰκονομοῦν. 

–  Γέροντα,  εἶναι  ἀνδρόγυνα  πού,  ἐνῶ  ζοῦν  πολὺ  πνευματικὰ  καὶ  θέλουν  νὰ 

ἀποκτήσουν παιδιά, δὲν μποροῦν. 

– Ὁ Θεὸς σὲ πολλοὺς δὲν δίνει παιδιά, γιὰ νὰ ἀγαπήσουν τὰ παιδιὰ ὅλου τοῦ 

κόσμου  σὰν  δικά  τους  καὶ  νὰ  βοηθήσουν  γιὰ  τὴν  πνευματική  τους  ἀναγέννηση. 

Κάποιος  δὲν  εἶχε  παιδιά,  ἀλλά,  ὅταν  ἔβγαινε  ἀπὸ  τὸ  σπίτι  του,  ὅλα  τὰ  παιδιὰ  τῆς 

γειτονιᾶς  ἔτρεχαν  κοντά  του  καὶ  τὸν  περιτριγύριζαν  μὲ  πολλὴ  ἀγάπη.  Δὲν  τὸν 

ἄφηναν  νὰ πάη  στὴν  δουλειά  του.  Βλέπετε,  ὁ Θεὸς  δὲν  τοῦ  ἔδωσε  δικά  του παιδιά, 

ἀλλὰ  τοῦ  χάρισε  τὴν  εὐλογία  νὰ  τὸν  ἀγαποῦν  σὰν  πατέρα  ὅλα  τὰ  παιδιὰ  τῆς 

γειτονιᾶς του καὶ μὲ τὸν τρόπο του νὰ τὰ βοηθάη πνευματικά. Τὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ 

εἶναι ἄβυσσος. 

Ἄλλοτε  πάλι  ὁ Θεὸς  δὲν  δίνει  παιδιά,  γιὰ  νὰ  βολεύεται  καὶ  κανένα  ὀρφανό. 

Εἶχα  γνωρίσει  κάποτε  ἕναν  καλὸ  Χριστιανό,  ποὺ  ἐξασκοῦσε  τὸ  ἐπάγγελμα  τοῦ 

δικηγόρου. Ὅταν πέρασα μιὰ φορὰ ἀπὸ τὴν πόλη ποὺ ἔμενε, τὸν ἐπισκέφτηκα καὶ ἡ 

πολλὴ καλωσύνη του μὲ ἔκαμψε νὰ παραμείνω καὶ νὰ φιλοξενηθῶ μιὰ μέρα στὸ σπίτι 

του. Γνώρισα καὶ τὴν σύζυγό του ποὺ τοῦ ἔμοιαζε καὶ αὐτὴ στὶς ἀρετές. Καὶ ἀπὸ μὲν 

τὴν σύζυγο ἔμαθα γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ συζύγου, ἀπὸ δὲ τὸν σύζυγο γιὰ τὴν 

πνευματικὴ  κατάσταση  τῆς  συζύγου.  Ἀργότερα  ἔμαθα  γι᾿  αὐτοὺς  καὶ  ἀπὸ πολλοὺς 

Χριστιανοὺς ποὺ τοὺς γνώριζαν καὶ  τοὺς εἶχαν εὐεργετήσει. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς τοῦ 

Θεοῦ  ἐξασκοῦσε  τίμια  τὸ  ἐπάγγελμα  τοῦ  δικηγόρου.  Ἐὰν  ἔβλεπε  ὅτι  κάποιος  ἦταν 

ἀπατεώνας,  ὄχι μόνο δὲν ἀναλάμβανε τὴν ὑπόθεση, ἀλλὰ καὶ τὸν ἤλεγχε αὐστηρά, 

γιὰ νὰ συνέλθη. Ἐὰν ἔβλεπε ἔνοχο, ἀλλὰ μετανοιωμένο, προσπαθοῦσε νὰ συμβιβάση 

κάπως  τὰ  πράγματα  ἢ  νὰ  ἐλαττωθῆ  ἡ  ποινή.  Ἐὰν  ἔβλεπε  φτωχὸ  ἀδικημένο,  δὲν 

ἔπαιρνε  καθόλου  χρήματα  καὶ  προσπαθοῦσε  στὴν  δίκη  νὰ  δικαιωθῆ.  Ζοῦσε  πολὺ 

ἁπλά, καὶ ἔτσι τὰ λίγα χρήματα ποὺ ἔβγαζε τοῦ ἔφθαναν, ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ βοηθάη 

φτωχὲς οἰκογένειες. Τὸ σπίτι τοῦ πιστοῦ δικηγόρου ἦταν μιὰ πραγματικὴ πνευματικὴ 

ὄαση μέσα στὴν Σαχάρα τῆς πόλεως. Ἐκεῖ μαζεύονταν ἄνθρωποι πονεμένοι, φτωχοί, 

ἄνεργοι, μὲ οἰκογενειακὰ προβλήματα, στοὺς ὁποίους συμπαραστεκόταν σὰν καλὸς 

                                                 
10 Ματθ. 6, 10. 
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πατέρας. Εἶχε καὶ γνωστοὺς σὲ διάφορες θέσεις καί, ὅποιον ἔπαιρνε τηλέφωνο, γιὰ νὰ 

ἐξυπηρετήση κάποιον γιὰ καμμιὰ δουλειά, γιὰ ἀρρώστιες κ.λπ., κανεὶς δὲν τοῦ ἔλεγε 

ʺὄχιʺ, γιατὶ ὅλοι τὸν ἀγαποῦσαν καὶ τὸν ἐκτιμοῦσαν. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἐργαζόταν καὶ 

ἡ  γυναίκα  του.  Βοηθοῦσε  φτωχὰ  παιδιὰ  ἢ  νέους  ποὺ  εἶχαν  δυσκολίες  στὶς  σπουδές 

τους. Σὰν μάνα τὴν εἶχαν. Κάποια στιγμὴ ὅμως μοῦ ἐξέφρασε ἕνα παράπονο. «Ὅταν 

παντρεύτηκα, Πάτερ, μοῦ εἶπε, ἀμέσως παραιτήθηκα ἀπὸ καθηγήτρια, γιατὶ εἶπα νὰ 

γίνω μιὰ καλὴ μητέρα. Ζητοῦσα ἀπὸ τὸν Χριστὸ νὰ μοῦ δώση ἀκόμη καὶ εἴκοσι παιδιά, 

ἀλλὰ  δυστυχῶς  οὔτε  ἕνα  δὲν  μοῦ  ἔδωσε».  Τότε  τῆς  εἶπα:  «Ἐσύ,  ἀδελφή,  ἔχεις 

περισσότερα  ἀπὸ  πεντακόσια  παιδιά,  καὶ  ἀκόμη  παραπονιέσαι;  Ὁ  Χριστὸς  εἶδε  τὴν 

ἀγαθή  σου  προαίρεση  καὶ  θὰ  σὲ  ἀνταμείψη  γι᾿  αὐτήν.  Τώρα  ποὺ  βοηθᾶς  γιὰ  τὴν 

πνευματικὴ  ἀναγέννηση  τόσων  παιδιῶν,  γίνεσαι  καλύτερη  μητέρα  ἀπὸ  πολλὲς 

μητέρες  καὶ  ξεπερνᾶς  καὶ  ὅλες  τὶς  πολύτεκνες  μητέρες.  Θὰ  ἔχης  καὶ  μεγαλύτερο 

μισθό,  γιατὶ μὲ  τὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση ἐξασφαλίζονται  τὰ παιδιὰ πνευματικὰ 

στὴν αἰώνια ζωή». Εἶχαν ἐν τῷ μεταξὺ υἱοθετήσει μιὰ κοπέλα καὶ  τῆς εἶχαν γράψει 

τὴν  περιουσία  τους.  Αὐτὴ  τοὺς  γηροκόμησε  καί,  ὅταν  ἀναπαύτηκαν,  πῆγε  σὲ 

μοναστήρι  –  ἂν  καὶ  τὸ  σπίτι  τους  ἦταν  σὰν  μοναστήρι,  γιατὶ  διαβάζονταν  ὅλες  οἱ 

ἀκολουθίες. Στὸν ἑσπερινὸ καὶ στὸ ἀπόδειπνο εἶχαν καὶ ἄλλους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς· 

μεσονυκτικὸ  καὶ  ὄρθρο  τὰ  διάβαζαν  οἱ  τρεῖς.  Οἱ  εὐλογημένες  αὐτὲς  ψυχὲς  πολλὲς 

ψυχὲς πονεμένων ἀνέπαυσαν. Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύση καὶ αὐτούς. 

Γι᾿ αὐτὸ λέω ὅτι ὁ μεγαλύτερος καὶ καλύτερος πολύτεκνος εἶναι ὁ ἄνθρωπος 

ποὺ  ἀναγεννήθηκε  πνευματικὰ  καὶ  βοηθάει  γιὰ  τὴν  πνευματικὴ  ἀναγέννηση  τῶν 

παιδιῶν ὅλου τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὶς ψυχές τους στὸν Παράδεισο. 

–  Μερικοί,  Γέροντα,  ποὺ  δὲν  μποροῦν  νὰ  κάνουν  παιδιά,  σκέφτονται  νὰ 

υἱοθετήσουν κάποιο παιδάκι.  

– Ναί, καλύτερα νὰ υἱοθετήσουν. Δὲν πρέπει νὰ ἐπιμένουν. Αὐτὸ ποὺ θέλει ὁ 

ἄνθρωπος δὲν εἶναι πάντοτε καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  

–  Γέροντα,  οἱ θετοὶ γονεῖς πρέπει σὲ κάποια ἡλικία νὰ ποῦν στὸ παιδὶ  ὅτι  τὸ 

ἔχουν υἱοθετήσει; 

– Ἔ, τὸ καλύτερο εἶναι νὰ τὸ ποῦν στὸ παιδὶ σὲ κάποια ἡλικία. Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ 

ἔχει σημασία εἶναι νὰ ἀγαποῦν πολὺ καὶ σωστὰ τὸ παιδί. Ὑπάρχουν παιδιὰ ποὺ ζοῦν 

μὲ τοὺς πραγματικοὺς γονεῖς τους καὶ ἀγαποῦν ἄλλους ἀνθρώπους πιὸ πολύ, γιατὶ οἱ 

γονεῖς δὲν ἔχουν ἀγάπη. 

 

Οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες  

 

Ὁ  Θεὸς  ἀγαπάει  καὶ  φροντίζει  ἰδιαίτερα  τοὺς  πολυτέκνους.  Σὲ  μιὰ  μεγάλη 

οἰκογένεια δίνονται πολλὲς εὐκαιρίες στὰ παιδιὰ νὰ ἀναπτυχθοῦν κανονικά, ἐφόσον 

οἱ  γονεῖς  τοὺς  δίνουν  σωστὴ  ἀγωγή.  Τὸ  ἕνα  παιδὶ  βοηθάει  τὸ  ἄλλο. Ἡ  μεγαλύτερη 

κόρη  βοηθάει  τὴν  μητέρα,  τὸ  δεύτερο  παιδὶ  φροντίζει  τὸ  μικρότερο  κ.λπ.  Ὑπάρχει 

αὐτὸ τὸ δόσιμο καὶ ζοῦν μέσα σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα θυσίας καὶ ἀγάπης. Ὁ μικρὸς τὸν 

μεγάλο  καὶ  τὸν  ἀγαπᾶ  καὶ  τὸν  σέβεται.  Αὐτὸ  φυσιολογικὰ  καλλιεργεῖται  σὲ  μιὰ 

πολύτεκνη οἰκογένεια. 

Γι᾿  αὐτό,  ὅταν  στὴν  οἰκογένεια  εἶναι  μόνον  ἕνα  ἢ  δυὸ  παιδιά,  οἱ  γονεῖς 

χρειάζεται πολὺ νὰ προσέξουν πῶς θὰ τὰ μεγαλώσουν. Συνήθως κοιτάζουν νὰ μὴν 
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τοὺς  λείψη  τίποτε,  ὁπότε  τὰ  παιδιὰ  τὰ  ἔχουν  ὅλα  δικά  τους  καὶ  ἀχρηστεύονται 

τελείως. Πάρε μιὰ κοπέλα μοναχοκόρη ποὺ τὰ ἔχει ὅλα. Ἔχει τὴν ὑπηρέτρια ποὺ θὰ 

τῆς φέρη τὸ φαγητὸ στὴν ὥρα του, ποὺ θὰ τῆς νοικοκυρέψη τὸ δωμάτιό της κ.λπ. Ἡ 

ὑπηρέτρια  πληρώνεται,  ἀλλὰ  καλλιεργεῖται  κιόλας,  γιατὶ  δίνεται,  προσφέρει,  ἐνῶ 

αὐτή, ἂν δὲν κάνη καμμιὰ θυσία, μένει κούτσουρο, ἀκαλλιέργητη. Ἐγὼ συνιστῶ στοὺς 

νέους νὰ πάρουν σύζυγο ἀπὸ πολύτεκνη οἰκογένεια, γιατὶ τὰ παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν 

μὲ  οἰκονομικὴ  δυσκολία  συνηθίζουν  στὴν  θυσία,  ἐπειδὴ  σκέφτονται  πῶς  νὰ 

βοηθήσουν τοὺς γονεῖς. Αὐτὸ σπάνια τὸ συναντᾶς στὰ καλομαθημένα παιδιά.  

Ἀλλὰ καὶ οἱ πολύτεκνοι γονεῖς ἔχουν πλούσια καρδιά. Θυμᾶμαι, στὴν Κατοχή, 

ἦταν στὴν γειτονιά μας ἕνα παιδάκι ὀρφανὸ ποὺ εἶχε μείνει τελείως μόνο του. Ἕνας 

φτωχὸς οἰκογενειάρχης,  μὲ  δέκα παιδιά,  τὸ λυπήθηκε,  τὸ πῆρε στὸ σπίτι  του καὶ  τὸ 

μεγάλωσε καὶ αὐτὸ μαζὶ μὲ τὰ δικά του παιδιά. Καὶ ξέρετε ἔπειτα τί εὐλογίες εἶχε ἀπὸ 

τὸν Θεό! Θὰ τὸν ἄφηνε ὁ Θεὸς ἀβοήθητο μὲ τέτοιο φιλότιμο ποὺ εἶχε; 

Ἕνας πολύτεκνος μπορεῖ στὶς ἀρχὲς νὰ ἀντιμετωπίση δυσκολίες, ἀλλὰ ὁ Θεὸς 

δὲν θὰ τὸν ἀφήση. Νὰ σᾶς πῶ γιὰ μιὰ περίπτωση: Ἕνας οἰκογενειάρχης, ποὺ εἶχε ἕξι 

παιδιά, μοῦ εἶπε μιὰ φορὰ νὰ κάνω προσευχὴ νὰ φωτίζη ὁ Θεὸς τοὺς νοικοκυραίους 

νὰ  μὴν  τὸν  βγάζουν  ἀπὸ  τὸ  σπίτι.  Δυστυχῶς  πολλοὶ  ἰδιοκτῆτες,  ἐνῶ  νοικιάζουν  τὸ 

σπίτι  σὲ  οἰκογένειες  μὲ  δύο  ἀνθρώπους  καὶ  πέντε  σκύλους  ἢ  γατιὰ  ποὺ  τὸ 

μουρνταρεύουν, δὲν θέλουν οἰκογένειες μὲ πολλὰ παιδιά, γιὰ νὰ μὴν τοὺς χαλάσουν 

δῆθεν τὸ σπίτι τους. Αὐτὸς λοιπὸν ὁ οἰκογενειάρχης εἶχε κουραστῆ ὁ καημένος νὰ τὸν 

διώχνη ὁ ἕνας ἰδιοκτήτης, νὰ μὴν τοῦ νοικιάζη τὸ σπίτι του ὁ ἄλλος καὶ νὰ μεταφέρη 

τὰ  παιδάκια  του  καὶ  τὰ  πράγματά  του  ἀπὸ  σπίτι  σὲ  σπίτι  μὲ  πολλὴ  ἀγωνία. 

Ἐργαζόταν σκληρά, οἰκονομοῦσε τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν οἰκογένειά του καὶ δὲν ἔκανε 

παζάρια γιὰ τὸ ἐνοίκιο, ἀρκεῖ νὰ τὸν ἄφηναν οἱ ἰδιοκτῆτες νὰ μείνη λίγα χρόνια, γιὰ 

νὰ μὴν ταλαιπωροῦνται μὲ τὶς μετακομίσεις. Ὅταν τὰ ἄκουσα αὐτά, τὸν πόνεσα καὶ 

τοῦ  εἶπα:  «Μὴ  στενοχωριέσαι·  ὁ  Θεὸς  ἔχει  στὸν  λογαριασμό  Του  καὶ  τὰ  δικά  σου 

παιδιά. Αὐτὸς εἶναι ὁ Δημιουργὸς ποὺ δίνει στὰ παιδιὰ τὸ κυριώτερο,  τὴν ψυχή,  ἐνῶ 

ἐσὺ  μὲ  τὴν  σύζυγο,  σὰν  συνδημιουργοί,  δίνετε  τὸ  σῶμα.  Ἑπομένως  ὁ  Θεὸς 

ἐνδιαφέρεται  πιὸ  πολὺ  ἀπὸ  σᾶς  γιὰ  τὰ  παιδιά  σας».  Δὲν  πέρασαν  δυὸ‐τρεῖς  μῆνες, 

ἔρχεται χαρούμενος καὶ μοῦ λέει: «Δόξα τῷ Θεῷ, ὁ Θεὸς μοῦ οἰκονόμησε καὶ σπίτι, καὶ 

μοῦ περισσεύουν καὶ ἀρκετὰ χρήματα». Τὸν ρώτησα τί συνέβη καὶ μοῦ διηγήθηκε τὸ 

ἑξῆς  περιστατικό:  «Πηγαίνοντας  γιὰ  τὸ  χωριό  μου,  κάθησα  λίγο  στὸ  πρακτορεῖο, 

μέχρι νὰ ἔρθη ἡ ὥρα νὰ φύγη τὸ λεωφορεῖο. Μὲ πλησιάζει λοιπὸν ἕνας λαχειοπώλης 

καὶ  μοῦ  λέει  νὰ  πάρω  λαχεῖα.  Ἐγώ,  ἐπειδὴ  εἶχα  τὴν  ἀρχὴ  ὡς  Χριστιανὸς  νὰ  μὴν 

παίρνω λαχεῖα,  τοῦ εἶπα ὅτι δὲν ἤθελα. Ὅταν ὅμως εἶδα τὸν λαχειοπώλη νὰ φεύγη, 

σκέφτηκα  μήπως  εἶχε  μεγάλη  ἀνάγκη,  γι᾿  αὐτὸ  τὸν  φώναξα  πάλι  καὶ  ἔβγαλα 

χρήματα  νὰ  τοῦ πληρώσω  ἕνα  λαχεῖο,  χωρὶς  νὰ  τὸ  πάρω. Μὰ  ὁ  λαχειοπώλης  ἦταν 

φιλότιμος  καὶ  δὲν  τὸ  δέχθηκε αὐτό. Πάλι  στενοχωρέθηκα καί,  ἐπειδὴ  ἤθελα  νὰ  τὸν 

βοηθήσω,  τοῦ  εἶπα:  «Δῶσ᾿  μου  ἕνα  λαχεῖο·  ἴσως  μοῦ  χρειασθῆ».  Καὶ  ἀγόρασα  ἕνα 

λαχεῖο μὲ σκοπὸ νὰ χαρῆ ὁ ἄλλος καὶ ἐγὼ νὰ στενοχωρηθῶ καὶ λίγο, ποὺ παρέβηκα 

τὸ τυπικό μου. Ἐκεῖνο λοιπὸν τὸ λαχεῖο κέρδισε ἕνα μεγάλο ποσό, ἀγόρασα καὶ σπίτι, 

μοῦ περίσσεψαν καὶ χρήματα, γιὰ νὰ μεγαλώσω τὰ παιδιά μου. Ἔμαθα καὶ ποῦ ἔμενε 

ὁ λαχειοπώλης καὶ πῆγα ἀθόρυβα καὶ  τοῦ ἄφησα στὴν θυρίδα  του  ἕναν φάκελο μὲ 
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ἀρκετὰ χρήματα, ἐπειδὴ ἤξερα πὼς δὲν θὰ τὰ δεχόταν, ἐὰν τοῦ τὰ ἔδινα στὰ χέρια». 

Εἶναι φοβερὸ πῶς ἐνεργεῖ στοὺς φιλότιμους ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ! 

 

Οἱ ἐκτρώσεις εἶναι φοβερὴ ἁμαρτία  

 

–  Γέροντα,  κάποια  κυρία  σαράντα  χρόνων,  ποὺ  ἔχει  μεγάλα  παιδιά,  εἶναι 

ἔγκυος  τριῶν μηνῶν. Ὁ ἄνδρας  της  τὴν ἀπειλεῖ πώς,  ἂν  δὲν  κάνη  ἔκτρωση,  θὰ  τὴν 

χωρίση.  

– Ἂν κάνη ἔκτρωση, θὰ τὴν πληρώσουν τὰ ἄλλα παιδιά τους μὲ ἀρρώστιες καὶ 

ἀτυχήματα. Σήμερα οἱ γονεῖς σκοτώνουν τὰ παιδιὰ μὲ τὶς ἐκτρώσεις καὶ δὲν ἔχουν τὴν 

εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Παλιά, ἂν γεννιόταν ἕνα παιδάκι ἄρρωστο, τὸ βάπτιζαν, πέθαινε 

ἀγγελούδι,  καὶ ἦταν πιὸ ἀσφαλισμένο.  Εἶχαν οἱ γονεῖς καὶ ἄλλα γερὰ παιδιά,  εἶχαν 

καὶ  τὴν  εὐλογία  τοῦ  Θεοῦ.  Τώρα  γερὰ  παιδιὰ  τὰ  σκοτώνουν  μὲ  τὶς  ἐκτρώσεις  καὶ 

διατηροῦν στὴν  ζωὴ ἄλλα ποὺ  εἶναι ἀρρωστημένα.  Τρέχουν  οἱ  γονεῖς  στὴν Ἀγγλία, 

στὴν Ἀμερικὴ νὰ τὰ θεραπεύσουν. Καὶ συνεχίζεται μετὰ νὰ γεννιοῦνται πιὸ ἄρρωστα, 

γιατὶ καὶ αὐτά, ἂν ζήσουν καὶ κάνουν οἰκογένεια, μπορεῖ νὰ γεννήσουν πάλι ἄρρωστα 

παιδιά, ὁπότε τί βγαίνει; Ἐνῶ, ἂν γεννοῦσαν μερικὰ παιδιά, δὲν θὰ ἔτρεχαν τόσο πολὺ 

γιὰ τὸ ἕνα, τὸ ἄρρωστο. Θὰ πέθαινε καὶ θὰ πήγαινε ἀγγελούδι.  

– Γέροντα, διάβασα κάπου ὅτι κάθε χρόνο γίνονται σὲ ὅλο τὸν κόσμο πενῆντα 

ἑκατομμύρια  ἐκτρώσεις  καὶ  διακόσιες  χιλιάδες  γυναῖκες  πεθαίνουν  ἀπὸ  τὶς 

ἀμβλώσεις ποὺ κάνουν11. 

– Σκοτώνουν τὰ παιδιά, γιατὶ λένε ὅτι, ἂν πληθύνη ὁ κόσμος, δὲν θὰ ἔχουν νὰ 

φᾶνε,  νὰ συντηρηθοῦν οἱ ἄνθρωποι. Τόσες ἀκαλλιέργητες ἐκτάσεις ὑπάρχουν,  τόσα 

δάση, ποὺ σὲ λίγο χρόνο, μὲ τὰ μέσα ποὺ ὑπάρχουν σήμερα, μποροῦν νὰ τὰ κάνουν 

λ.χ. ἐλαιῶνες καὶ νὰ τὰ δώσουν στοὺς ἀκτήμονες. Δὲν εἶναι ὅτι θὰ κοποῦν τὰ δένδρα 

καὶ  δὲν  θὰ  ὑπάρχη  ὀξυγόνο,  γιατὶ  πάλι  δένδρα  θὰ  μποῦν.  Στὴν  Ἀμερικὴ  καῖνε  τὸ 

σιτάρι καὶ  ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα πετοῦν  τὰ φροῦτα κ.λπ.  στὴν χωματερή,  καὶ  ἐκεῖ στὴν 

Ἀφρικὴ  οἱ  ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀπὸ  τὴν πεῖνα. Ὅταν στὴν Ἀβησσυνία πέθαιναν  οἱ 

ἄνθρωποι  ἀπὸ  πεῖνα,  γιατὶ  εἶχε  πολλὴ  ἀνομβρία,  εἶχα  πεῖ  σὲ  κάποιον  γνωστό  μου 

ἐφοπλιστή,  ποὺ  βοηθάει  σὲ  τέτοιες  περιπτώσεις,  νὰ  πάη  στὴν  χωματερὴ  καὶ  νὰ 

παρακαλέση νὰ φορτώση κανένα πλοῖο νὰ τὰ πάη ἐκεῖ  δωρεάν. Μὲ κανέναν τρόπο 

δὲν τοῦ ἔδωσαν. 

Πόσες  χιλιάδες  ἔμβρυα  σκοτώνονται  κάθε  μέρα!  Ἡ  ἔκτρωση  εἶναι  φοβερὴ 

ἁμαρτία.  Εἶναι  φόνος,  καὶ  μάλιστα  πολὺ  μεγάλος  φόνος,  γιατὶ  σκοτώνονται 

ἀβάπτιστα παιδιά. Πρέπει νὰ καταλάβουν οἱ γονεῖς ὅτι ἡ ζωὴ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν στιγμὴ 

τῆς συλλήψεως.  

Μιὰ νύχτα ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ δῶ ἕνα φοβερὸ ὅραμα ποὺ μὲ πληροφόρησε γι᾿ 

αὐτὸ τὸ θέμα! Ἦταν βράδυ, Τρίτη τῆς Διακαινησίμου. Εἶχα ἀνάψει δυὸ κεράκια μέσα 

σὲ  δυὸ  τενεκεδάκια,  ὅπως  συνηθίζω  νὰ  κάνω,  ἀκόμη  καὶ  ὅταν  κοιμᾶμαι,  γιὰ  ὅλους 

ὅσους  πάσχουν  ψυχικὰ  καὶ  σωματικά.  Σ᾿  αὐτοὺς  συμπεριλαμβάνω  ζῶντες  καὶ 

κεκοιμημένους.  Στὶς  δώδεκα  τὰ  μεσάνυχτα,  ἐκεῖ  ποὺ  ἔλεγα  τὴν  εὐχή,  βλέπω  ἕνα 

μεγάλο χωράφι περιφραγμένο μὲ μιὰ μάνδρα, σπαρμένο μὲ σιτάρι ποὺ μόλις ἄρχιζε 

                                                 
11 Εἰπώθηκε τὸ 1989. 
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νὰ ψηλώνη. Ἐγὼ στεκόμουν ἔξω ἀπὸ τὸ χωράφι, ἄναβα κεριὰ γιὰ τοὺς κεκοιμημένους 

καὶ  τὰ  στερέωνα  πάνω  στὸν  τοῖχο  τῆς  μάνδρας.  Ἀριστερὰ  ἦταν  ἕνας  ξερότοπος, 

γεμάτος  βράχους  καὶ  κρημνούς,  ποὺ  σειόταν  συνέχεια  ἀπὸ  μία  δυνατὴ  βοὴ  ἀπὸ 

χιλιάδες  σπαραχτικὲς  φωνὲς  ποὺ  σοῦ  σπάραζαν  τὴν  καρδιά.  Καὶ  ὁ  πιὸ  σκληρὸς 

ἄνθρωπος ἂν  τὶς  ἄκουγε,  ἦταν ἀδύνατο  νὰ μὴ  συγκλονισθῆ.  Ἐνῶ  ὑπέφερα ἀπὸ  τὶς 

σπαραχτικὲς  φωνὲς  καὶ  ἀναρωτιόμουν  ἀπὸ  ποῦ  προέρχονται  καὶ  τί  σημαίνουν  ὅλα 

αὐτὰ ποὺ ἔβλεπα, ἄκουσα μιὰ φωνὴ νὰ μοῦ λέη: «Τὸ χωράφι μὲ τὸ σπαρμένο σιτάρι, 

ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη ξεσταχυάσει, εἶναι τὸ Κοιμητήρι μὲ τὶς ψυχὲς τῶν νεκρῶν ποὺ θὰ 

ἀναστηθοῦν.  Στὸν  τόπο  δὲ  ποὺ  σείεται  ἀπὸ  τὶς  σπαραχτικὲς  φωνὲς  βρίσκονται  οἱ 

ψυχὲς τῶν παιδιῶν ποὺ ἔχουν σκοτωθῆ μὲ τὶς ἐκτρώσεις». Ἔπειτα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὅραμα 

μοῦ  ἦταν  ἀδύνατο  νὰ  συνέλθω  ἀπὸ  τὸν  μεγάλο  πόνο  ποὺ  δοκίμασα  γιὰ  τὶς  ψυχὲς 

ἐκείνων τῶν παιδιῶν. Οὔτε νὰ ξαπλώσω μποροῦσα, γιὰ νὰ ξεκουραστῶ, παρόλο ποὺ 

ἤμουν κατάκοπος ἐκείνη τὴν ἡμέρα. 

– Γέροντα, μπορεῖ νὰ γίνη κάτι, ὥστε νὰ ἀρθῆ ὁ νόμος γιὰ τὶς ἐκτρώσεις; 

– Μπορεῖ,  ἀλλὰ χρειάζεται νὰ κινηθῆ ἡ πολιτεία,  ἡ Ἐκκλησία κ.λπ., ὥστε νὰ 

ἐνημερωθῆ ὁ κόσμος γιὰ τὶς συνέπειες ποὺ θὰ ἔχη ἡ ὑπογεννητικότητα. Οἱ ἱερεῖς νὰ 

ἐξηγήσουν στὸν κόσμο ὅτι ὁ νόμος γιὰ τὶς ἐκτρώσεις εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὶς ἐντολὲς 

τοῦ  Εὐαγγελίου.  Οἱ  γιατροὶ  πάλι  ἀπὸ  τὴν  δική  τους  πλευρὰ  νὰ  μιλήσουν  γιὰ  τοὺς 

κινδύνους ποὺ διατρέχει ἡ γυναίκα ποὺ κάνει ἔκτρωση. Βλέπεις,  οἱ Εὐρωπαῖοι εἶχαν 

τὴν εὐγένεια καὶ τὴν ἄφησαν κληρονομιὰ καὶ στὰ παιδιά τους. Ἐμεῖς εἴχαμε τὸν φόβο 

τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὸν χάσαμε καὶ δὲν τὸν ἀφήσαμε κληρονομιὰ στὴν ἑπόμενη γενιά, γι᾿ 

αὐτὸ τώρα νομιμοποιοῦμε τὶς ἐκτρώσεις, τὸν πολιτικὸ γάμο...  

Ὅταν παραβαίνη ἕνας ἄνθρωπος μιὰ ἐντολὴ τοῦ Εὐαγγελίου, εὐθύνεται μόνον 

αὐτός. Ὅταν  ὅμως κάτι ποὺ ἀντίκειται στὶς  ἐντολὲς  τοῦ Εὐαγγελίου γίνεται ἀπὸ  τὸ 

κράτος νόμος, τότε ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλο τὸ ἔθνος, γιὰ νὰ παιδαγωγηθῆ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Ὁ ρόλος τῆς μητέρας στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν 

 

Ἡ ἀγάπη τῆς μάνας 

 

– Μιὰ φορά,  Γέροντα,  μᾶς  εἴπατε  ὅτι  μὲ  τὴν  ἀγάπη  ὁ  ἄνθρωπος  μεγαλώνει, 

ὡριμάζει.  

–  Δὲν  φθάνει  νὰ  ἀγαπάη  κανεὶς  τὸν  ἄλλον·  πρέπει  νὰ  τὸν  ἀγαπάη 

περισσότερο ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Ἡ μάνα ἀγαπάει τὰ παιδιά της περισσότερο ἀπὸ τὸν 

ἑαυτό  της.  Μένει  νηστικιά,  γιὰ  νὰ  ταΐση  τὰ  παιδιά  της,  ἀλλὰ  νιώθει  μεγαλύτερη 

εὐχαρίστηση  ἀπὸ  ἐκεῖνα.  Τὰ  παιδάκια  τρέφονται  ὑλικὰ  καὶ  ἡ  μητέρα  πνευματικά. 

Ἐκεῖνα ἔχουν τὴν ὑλικὴ γεύση, ἐνῶ αὐτὴ ἔχει τὴν πνευματικὴ ἀγαλλίαση. 

Μιὰ κοπέλα, πρὶν παντρευτῆ, μπορεῖ νὰ κοιμᾶται μέχρι τὶς δέκα τὸ πρωὶ καὶ νὰ 

θέλη καὶ τὸ γάλα της νὰ τὸ ἑτοιμάζη ἡ μάνα της. Βαριέται νὰ κάνη καμμιὰ δουλειά. 

Τὰ  θέλει  ὅλα  ἕτοιμα·  θέλει  ὅλοι  νὰ  τὴν  περιποιοῦνται.  Ἀπαιτήσεις  ἀπὸ  τὴν  μάνα, 

ἀπαιτήσεις ἀπὸ  τὸν πατέρα,  καὶ    ἐκείνη νὰ  ἔχη  τὸ χουζούρι  της. Ἐνῶ ὑπάρχει στὴν 

φύση  της ἡ ἀγάπη,  δὲν ἀναπτύσσεται,  γιατὶ  συνέχεια  δέχεται  βοήθεια καὶ  εὐλογίες 

ἀπὸ τὴν μάνα της, ἀπὸ τὸν πατέρα της, ἀπὸ τὰ ἀδέλφια της. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ὅμως 

ποὺ  γίνεται  μάνα,  μοιάζει  μὲ  μηχανάκι  πού,  ὅσο  ζορίζεται,  τόσο  φορτίζεται,  γιατὶ 

δουλεύει  συνέχεια  ἡ  ἀγάπη.  Πρῶτα  σιχαινόταν,  ὅταν  ἄγγιζε  κάτι  βρώμικο,  καὶ 

ἔπαιρνε μοσχοσάπουνα γιὰ νὰ πλυθῆ. Ὕστερα, ὅταν λερώνεται τὸ παιδάκι καὶ πρέπη 

νὰ  τὸ  καθαρίση,  λὲς  καὶ  πιάνει...  μαρμελάδες!  Δὲν  σιχαίνεται.  Πρῶτα,  ἂν  τὴν 

ξυπνοῦσες,  φώναζε,  γιατὶ  τὴν  ἐνόχλησες. Ὕστερα,  ὅταν  κλαίη  τὸ  παιδί,  ὅλη  νύχτα 

ξενυχτάει καὶ δὲν δυσκολεύεται. Τὸ φροντίζει καὶ χαίρεται. Γιατί; Γιατὶ παύει νὰ εἶναι 

παιδί. Ἔγινε μάνα καὶ ἦρθε ἡ θυσία, ἡ ἀγάπη.  

Ἡ  μητέρα  μάλιστα  φθάνει  νὰ  ἔχη  περισσότερη  ἀγάπη  καὶ  θυσία  ἀπὸ  τὸν 

πατέρα,  γιατὶ  στὸν  πατέρα  δὲν  δίνονται  πολλὲς  εὐκαιρίες,  γιὰ  νὰ  θυσιάζεται. 

Βασανίζεται, κοπιάζει περισσότερο μὲ τὰ παιδιά, ἀλλὰ παράλληλα φορτίζεται ἀπὸ τὰ 

παιδιά. Δίνει‐δίνει, γι᾿ αὐτὸ συνέχεια παίρνει. Ὁ πατέρας οὔτε βασανίζεται τόσο πολὺ 

μὲ  τὰ  παιδιά,  ἀλλὰ  οὔτε  φορτίζεται,  γι᾿  αὐτὸ  καὶ  ἡ  ἀγάπη  του  δὲν  εἶναι  ὅση  τῆς 

μητέρας. 

Πόσες  μητέρες  ἔρχονται  μὲ  κλάματα  καὶ  μὲ  παρακαλοῦν:  «Κάνε  προσευχή, 

Πάτερ, γιὰ τὸ παιδί μου». Τί ἀγωνία ἔχουν! Λίγοι ἄνδρες μοῦ λένε: «Κάνε προσευχή, 

παραστράτησε  τὸ  παιδί  μου».  Νά,  καὶ  σήμερα  μιὰ  μητέρα  μὲ  τί  λαχτάρα  ἡ 

φουκαριάρα ἔσπρωχνε τὰ παιδιά  της –  ὀκτὼ εἶχε –  καὶ  τὰ ἔβαζε στὴν σειρά,  γιὰ νὰ 

πάρουν ὅλα εὐλογία. Ἕνας πατέρας δύσκολα θὰ τὸ ἔκανε αὐτό. Καὶ ἡ Ρωσία ἀπὸ τὶς 

μητέρες κρατήθηκε. Ἡ πατρικὴ ἀγκαλιά, ὅταν δὲν ἔχη Χάρη Θεοῦ, εἶναι ξερή. Ἐνῶ ἡ 

μητρικὴ ἀγκαλιά, ἀκόμη καὶ ὅταν δὲν ἔχη Θεό, ἔχει γάλα. Τὸ παιδὶ ἀγαπᾶ τὸν πατέρα 

του καὶ τὸν σέβεται, ἀλλὰ μὲ τὴν στοργὴ καὶ τὴν τρυφερότητα τῆς μητέρας αὐξάνει 

πιὸ πολὺ ἡ ἀγάπη του καὶ πρὸς τὸν πατέρα. 

 

Ἡ  ἀξιοποίηση τῆς ἀτεκνίας 

 

 Ἡ γυναίκα, ὅταν δὲν ἔχη παιδιά, ἂν δὲν ἀξιοποιήση τὸ θέμα αὐτὸ πνευματικά, 

βασανίζεται. Τί εἶχα τραβήξει μιὰ φορὰ μὲ μιὰ γυναίκα ποὺ δὲν εἶχε παιδιά! Ὁ ἄνδρας 
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της  εἶχε  μεγάλη  θέση  στὴν  δουλειά  του.  Αὐτὴ  εἶχε  σπίτια  ποὺ  τὰ  νοίκιαζε,  σπίτι 

μεγάλο  στὸ  ὁποῖο  ἔμεναν,  προίκα  μεγάλη,  καὶ  βαριόταν  νὰ  πάη  στὴν  ἀγορὰ  νὰ 

ψωνίση,  βαριόταν  νὰ  μαγειρέψη,  ἀλλὰ  οὔτε  καὶ  ἤξερε  νὰ  μαγειρεύη.  Τηλεφωνοῦσε 

καὶ τῆς ἔφερναν ἕτοιμα φαγητά. Τίποτε δὲν τῆς ἔλειπε, καὶ ὅμως ἦταν βασανισμένη, 

γιατὶ τίποτε δὲν τὴν εὐχαριστοῦσε. Ὅλη μέρα καθόταν στὸ σπίτι· τῆς ἔφταιγε τὸ ἕνα, 

τῆς  ἔφταιγε  τὸ  ἄλλο,  βαριόταν  τὸ  ἕνα,  βαριόταν  τὸ  ἄλλο.  Τὴν  ἔπνιγαν  μετὰ  οἱ 

λογισμοὶ καὶ ἀναγκαζόταν νὰ παίρνη χάπια. Ὁ ἄνδρας της ἔπαιρνε δουλειὰ ἀπὸ τὸ 

γραφεῖο στὸ σπίτι, γιὰ νὰ τῆς κάνη παρέα, καὶ ἐκείνη καθόταν πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι 

του, γιὰ νὰ περνάη τὴν ὥρα της. Ὁ ἄνθρωπος τὴν βαριόταν, ἀλλὰ ἔπρεπε ὁ καημένος 

νὰ κάνη καὶ τὴν δουλειά του. Ὅταν τὴν συνάντησα, τῆς εἶπα: «Μὴν κάθεσαι ὅλη μέρα 

μέσα  στὸ  σπίτι  καὶ  μουχλιάζεις.  Πήγαινε  σὲ  κανένα  νοσοκομεῖο,  νὰ  κάνης  καμμιὰ 

ἐπίσκεψη  σὲ  ἀρρώστους».  «Ποῦ  νὰ  πάω,  Πάτερ;  μοῦ  λέει,  δύσκολο  μοῦ  φαίνεται». 

«Τότε θὰ κάνης τὸ ἑξῆς: Θὰ διαβάζης τὴν Πρώτη Ὥρα στὴν ὥρα της, τὴν Τρίτη Ὥρα 

στὴν ὥρα της1 κ.λπ. καὶ θὰ κάνης καὶ καμμιὰ μετάνοια». «Δὲν μπορῶ», μοῦ λέει. «Ἔ, 

τότε  νὰ  ἀσχοληθῆς  μὲ  τὰ  Συναξάρια».  Τῆς  εἶπα  νὰ  διαβάση  τὸν  βίο  ὅλων  τῶν 

γυναικῶν  ποὺ  ἁγίασαν,  μὲ  τὴν  σκέψη  μήπως  ἀπὸ  ᾿κεῖ  πάρη  κάτι  καὶ  βοηθηθῆ. 

Τρόμαξα  νὰ  τὴν  βάλω  σὲ  μιὰ  σειρά,  γιὰ  νὰ  μὴν  καταλήξη  στὸ  τρελλοκομεῖο.  Εἶχε 

ἀχρηστευθῆ τελείως. Γερὴ μηχανή, ἀλλὰ μὲ παγωμένα λάδια.  

Μὲ  ὅλα  αὐτὰ  θέλω  νὰ  πῶ  ὅτι  ἡ  καρδιὰ  τῆς  γυναίκας  ἀχρηστεύεται,  ὅταν  ἡ 

ἀγάπη ποὺ ἔχει στὴν φύση της δὲν βρῆ διέξοδο. Καὶ βλέπεις, ἄλλη μὲ πέντε‐ἕξι ἢ καὶ 

ὀκτὼ παιδιά,  νὰ  εἶναι πάμφτωχη ἡ καημένη καὶ νὰ χαίρεται. Ἔχει καὶ λεβεντιὰ καὶ 

παλληκαριά. Γιατί; Γιατὶ βρῆκε τὸν στόχο της. Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση μιὰ περίπτωση: 

Ἕνας γνωστός μου εἶχε δύο ἀδελφές. Ἡ μία παντρεύτηκε πολὺ μικρὴ καὶ ἀπέκτησε 

πολλὰ παιδιά. Θυσία γινόταν. Ἔρραβε κιόλας καὶ ἔστελνε σὲ φτωχοὺς ἐλεημοσύνες. 

Ἦρθε πρὸ ἡμερῶν καὶ μοῦ εἶπε: «ἔχω καὶ ἐγγονάκια τώρα!» καὶ σκιρτοῦσε ἡ καρδιά 

της. Ἡ ἄλλη δὲν παντρεύτηκε, δὲν ἀξιοποίησε πνευματικὰ καὶ τὸ ἀμέριμνο ποὺ εἶχε 

καὶ ἦταν... μὴν τὰ ρωτᾶς! Ἕνα ἄχρηστο πράγμα! Βαριόταν ποὺ ζοῦσε. Περίμενε ἀπὸ 

τὴν γριὰ μάνα της νὰ τὴν ἐξυπηρετῆ καὶ εἶχε καὶ παράπονα. Βλέπετε τί γίνεται; Δὲν 

ἔγινε ἡ ἀλλαγὴ μέσα της, γιατὶ δὲν ἔγινε μητέρα καὶ οὔτε ἀξιοποίησε τὴν ἀγάπη ποὺ 

ὑπάρχει στὴν γυναικεία φύση, βοηθώντας ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. 

Γι᾿  αὐτὸ  λέω  ὅτι  ἡ  θυσία  εἶναι  ἀπαραίτητη  στὴν  γυναίκα.  Ὁ  ἄνδρας,  καὶ  ἂν 

ἀκόμη δὲν καλλιεργήση τὴν ἀγάπη, δὲν παθαίνει καὶ μεγάλη ζημιά. Ἡ γυναίκα ὅμως, 

μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ ἔχει, ἂν τυχὸν δὲν τὴν διοχετεύη σωστά, εἶναι σὰν μιὰ μηχανὴ ποὺ 

δουλεύει,  ἀλλὰ  δὲν  ἔχει  ὑλικὸ  νὰ  δουλέψη  καὶ  τραντάζεται  καὶ  τραντάζει  καὶ  τοὺς 

ἄλλους.  

 

Ἡ ἀντοχὴ τῆς μητέρας 

 

                                                 
1 Ἡ  ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν τελεῖται πρὸς ἁγιασμὸ τῶν ὡρῶν, στὶς ὁποῖες εἶχε διαιρεθῆ 

ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν Ρωμαϊκὴ ἐποχή. Ἡ  Πρώτη Ὥρα διαβάζεται στὶς 6 π.μ., ἡ Τρίτη στὶς 9 π.μ., ἡ 

Ἕκτη στὶς 12 τὸ μεσημέρι καὶ ἡ Ἐνάτη στὶς 3 τὸ ἀπόγευμα. 
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– Γέροντα, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος σὲ μιὰ ἐπιστολή του πρὸς τὶς μοναχὲς γράφει νὰ 

μὴν ξεχνοῦν πὼς εἶναι γυναῖκες καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ μιμοῦνται τὶς Ὅσιες καὶ ὄχι 

τοὺς Ὁσίους2. Γιατί τὸ λέει αὐτό; Μήπως γιατὶ οἱ γυναῖκες δὲν ἔχουν ἀντοχή; 

–  Ποιές;  οἱ  γυναῖκες  δὲν  ἔχουν  ἀντοχή;  Ἐγὼ  τὶς  ἔχω  φοβηθῆ  τὶς  γυναῖκες. 

Ἔχουν  πολλὴ  ἀντοχή.  Ἡ  γυναίκα  μπορεῖ  στὸ  σῶμα  νὰ  εἶναι  ἀδύναμη,  νὰ  ἔχη 

λιγώτερες σωματικὲς δυνάμεις ἀπὸ τὸν ἄνδρα, ἀλλὰ μὲ τὴν καρδιὰ ποὺ ἔχει, ἂν τὴν 

δουλεύη, ἔχει τέτοια ἀντοχή, ποὺ ξεπερνάει τὴν ἀνδρικὴ δύναμη. Ὁ ἄνδρας, ναὶ μὲν 

ἔχει σωματικὲς δυνάμεις, ἀλλὰ δὲν ἔχει τὴν καρδιὰ ποὺ ἔχει ἡ γυναίκα. Νά, πρόσεξα 

μιὰ  γάτα  ποὺ  ἦρθε  στὸ  Καλύβι  μὲ  τὰ  γατιά  της.  Ἦταν  ἀδύνατη,  ἡ  κοιλιά  της 

κολλημένη σὰν πλάκα. Μιὰ μέρα ἦρθε ἕνα μεγάλο σκυλὶ ποὺ ἦταν καὶ κυνηγητικό. Ὁ 

Κούρδης,  ὁ  γάτος,  τὸ  ἔβαλε  στὰ  πόδια.  Ἐκείνη  σηκώθηκε  ἐπάνω,  καμπούριασε, 

ἀγρίεψε,  ἦταν  ἕτοιμη  νὰ  ὁρμήση  ἐπάνω  στὸ  σκυλί.  Ἀπόρησα,  ποῦ  βρῆκε  τέτοιο 

θάρρος! Βλέπεις, εἶχε τὰ γατάκια της. 

Ἡ  μάνα  πονάει,  κουράζεται,  ἀλλὰ  δὲν  αἰσθάνεται  οὔτε  τὸν  πόνο  οὔτε  τὴν 

κούραση. Ζορίζει τὸν ἑαυτό της, ἀλλά, ἐπειδὴ ἀγαπάει τὰ παιδιά της, ἀγαπάει τὸ σπίτι 

της, ὅλα τὰ κάνει μὲ χαρά. Πιὸ πολὺ κουράζεται ἕνας ποὺ ξαπλώνει συνέχεια παρὰ 

αὐτή. Θυμᾶμαι, ἡ μάνα μου, ὅταν ἤμασταν μικρά, ἔπρεπε νὰ κουβαλάη τὸ νερὸ ἀπὸ 

τὴν βρύση ποὺ ἦταν πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὸ σπίτι μας· ἔπρεπε νὰ μαγειρεύη, νὰ ζυμώνη, 

νὰ πλένη τὰ ροῦχα, νὰ πηγαίνη καὶ στὸ χωράφι. Ἔκανε δηλαδὴ ὅλες τὶς δουλειές, εἶχε 

κι ἐμᾶς τὰ παιδιὰ νὰ τὴν ζαλίζουμε καὶ νὰ κάνη καὶ τὸ ...δικαστήριο, ὅταν μαλώναμε. 

Ἔλεγε ὅμως: «Αὐτὸ εἶναι τὸ καθῆκον μου· εἶμαι ὑποχρεωμένη νὰ τὰ κάνω ὅλα, χωρὶς 

νὰ γογγύζω». Τὸ ἔλεγε μὲ τὴν καλὴ ἔννοια. Ἀγαποῦσε τὸ σπίτι, ἀγαποῦσε τὰ παιδιά 

της, καὶ δὲν κουραζόταν μὲ τὶς δουλειές· ὅλα τὰ ἔκανε μὲ τὴν καρδιά της, μὲ χαρά.  

Καὶ ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια, τόσο πιὸ πολὺ ἡ μητέρα ἀγαπᾶ τὸ σπίτι. Παρόλο 

ποὺ περνᾶ ἡ ἡλικία, θυσιάζεται πιὸ πολύ, γιὰ νὰ μεγαλώση καὶ τὰ ἐγγονάκια της. Καὶ 

ἐνῶ  οἱ  δυνάμεις  της  λιγοστεύουν,  ἐπειδὴ  ὅμως  τὸ  κάνει  μὲ  τὴν  καρδιά  της,  ἔχει 

περισσότερο  κουράγιο  καὶ  ἀπὸ  τὸν  ἄνδρα,  ἀλλὰ  καὶ  ἀπὸ  τὸ  κουράγιο  ποὺ  εἶχε  στὰ 

νιάτα της. 

– Καὶ στὴν ἀρρώστια, Γέροντα, ἡ γυναίκα ἔχει μεγαλύτερη ψυχραιμία ἀπὸ τὸν 

ἄνδρα. 

– Ξέρεις τί γίνεται; Ἡ μητέρα μὲ τὶς ἀρρώστιες τοῦ παιδιοῦ ἔχει ἀντιμετωπίσει 

πολλὲς φορὲς τὴν ἀρρώστια καὶ ἔχει πολλὲς ἐμπειρίες. Θυμᾶται πόσες φορὲς ἀνέβηκε 

ὁ  πυρετὸς  καὶ  ξανακατέβηκε.  Εἶδε  διάφορες  σκηνές·  τὸ  παιδὶ  νὰ  πνίγεται  ἢ  νὰ 

λιποθυμάη καὶ μὲ ἕνα‐δυὸ χτυπήματα νὰ συνέρχεται κ.λπ. Ὁ ἄνδρας δὲν τὰ βλέπει 

αὐτὰ καὶ δὲν ἔχει τέτοιες ἐμπειρίες. Γι᾿ αὐτό, ἂν δῆ τὸ παιδὶ καμμιὰ φορὰ μὲ πυρετὸ ἢ 

λίγο  χλωμό,  πανικοβάλλεται  καὶ  ἀρχίζει:  «Τὸ  παιδὶ  χάνεται!  Τί  θὰ  κάνουμε  τώρα; 

Τρέξτε, φωνάξτε τὸν γιατρό!». 

 

Ἐγκυμοσύνη καὶ θηλασμὸς 

 

                                                 
2  Ἁγίου  Νεκταρίου,  Ἐπισκόπου  Πενταπόλεως,  35  Ποιμαντικὲς  Ἐπιστολές,  Ἐπιστολὴ 

26η, ἐκδ. «Ὑπακοή», Ἀθῆναι 1993, σ. 123. 
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Ἡ  ἀνατροφὴ  τοῦ  παιδιοῦ  ἀρχίζει  ἀπὸ  τὴν  ἐγκυμοσύνη.  Ἂν  ἡ  μητέρα  ποὺ 

κυοφορεῖ συγχύζεται καὶ στενοχωριέται, τὸ ἔμβρυο μέσα στὴν κοιλιά της ταράζεται. 

Ἐνῶ, ὅταν ἡ μάνα προσεύχεται καὶ ζῆ πνευματικά, τὸ παιδάκι στὴν κοιλιὰ τῆς μάνας 

ἁγιάζεται. Γι᾿ αὐτὸ ἡ γυναίκα, ὅταν εἶναι ἔγκυος, πρέπει νὰ λέη τὴν εὐχή, νὰ μελετάη 

λίγο ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, νὰ ψάλλη, νὰ μὴν ἔχη ἄγχος, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι νὰ προσέχουν 

νὰ μὴν  τὴν στενοχωροῦν.  Τότε  τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθῆ θὰ  εἶναι ἁγιασμένο καὶ  οἱ 

γονεῖς δὲν θὰ ἔχουν πρόβλημα μαζί του, οὔτε ὅταν εἶναι μικρό, οὔτε ὅταν μεγαλώση.  

Ὕστερα, ὅταν γεννηθῆ τὸ παιδί, πρέπει νὰ τὸ θηλάση, ὅσο πιὸ πολὺ μπορεῖ. Τὸ 

μητρικὸ γάλα δίνει ὑγεία στὰ παιδιά. Μὲ τὸν θηλασμὸ τὰ παιδιὰ δὲν θηλάζουν μόνο 

γάλα· θηλάζουν καὶ ἀγάπη, στοργή, παρηγοριά, ἀσφάλεια, καὶ ἀποκτοῦν ἔτσι δυνατὸ 

χαρακτήρα. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν μητέρα τὴν βοηθάει ὁ θηλασμός. Ὅταν οἱ μητέρες 

δὲν θηλάζουν τὰ παιδιά, δημιουργοῦνται ἀνωμαλίες στὸν ὀργανισμό τους ποὺ μπορεῖ 

νὰ ὁδηγήσουν σὲ μαστεκτομές.  

Παλιὰ μιὰ μητέρα μπορεῖ νὰ θήλαζε καὶ τὸ παιδὶ τῆς γειτόνισσας, ἂν δὲν εἶχε 

γάλα. Τώρα πολλὲς μητέρες βαριοῦνται νὰ θηλάσουν ἀκόμη καὶ τὰ δικά τους παιδιά. 

Ἡ  μάνα ποὺ τεμπελιάζει καὶ δὲν θηλάζει τὸ παιδί, μεταδίδει τεμπελιὰ καὶ στὸ παιδί. 

Παλιὰ τὰ κουτιὰ μὲ τὸ συμπυκνωμένο γάλα εἶχαν ἀπ᾿ ἔξω μιὰ μάνα ποὺ κρατοῦσε 

στὴν ἀγκαλιά  της  ἕνα παιδάκι.  Τώρα  ἔχουν μιὰ μάνα ποὺ  κρατάει  κάτι  λουλούδια! 

Δὲν θηλάζουν οἱ μάνες τὰ παιδιά, ὁπότε τὰ παιδιὰ μεγαλώνουν ἀπαρηγόρητα. Ποιός 

θὰ τοὺς δώση στοργὴ καὶ ἀγάπη; Τὸ κουτὶ μὲ τὸ γάλα τῆς ἀγελάδας; Θηλάζουν ἀπὸ τὸ 

«παγωμένο»  μπουκάλι  καὶ  παγώνει  ἡ  καρδιά  τους.  Ὕστερα,  ὅταν  μεγαλώσουν, 

ζητοῦν παρηγοριὰ στὸ μπουκάλι, στὶς ταβέρνες. Πίνουν, γιὰ νὰ ξεχάσουν τὸ ἄγχος, 

καὶ γίνονται ἀλκοολικοί. Ἂν δὲν πάρουν στοργὴ τὰ παιδιά, δὲν θὰ ἔχουν νὰ δώσουν 

στοργή, καὶ πάει σχοινὶ‐κορδόνι. Ἔρχονται μετὰ οἱ μανάδες: «Κάνε προσευχή, Πάτερ! 

Χάνω τὸ παιδί μου».  

 

Ἡ ἐργαζόμενη μητέρα 

 

– Γέροντα, εἶναι σωστὸ νὰ ἐργάζεται ἡ γυναίκα; 

– Ὁ ἄνδρας της τί λέει; 

– Ὅ,τι ἀναπαύει τὴν γυναίκα. 

– Μιὰ κοπέλα ποὺ σπούδασε καὶ ἄρχισε νὰ ἐργάζεται πρὶν ἀπὸ τὸν γάμο της, 

δύσκολα ἀφήνει τὴν δουλειά της, ὅταν γίνη μάνα, γιὰ νὰ ἀφοσιωθῆ στὰ παιδιά της. 

Ἐνῶ μιὰ ἄλλη ποὺ δὲν σπούδασε καὶ ἔχει μιὰ ἁπλὴ δουλειά, πιὸ εὔκολα μπορεῖ νὰ τὴν 

ἀφήση. 

– Ἂν δὲν ἔχη παιδιά, Γέροντα, νομίζω ὅτι τὴν βοηθάει ἡ δουλειά. 

–  Δηλαδή,  ἂν  δὲν  ἔχη  παιδιά,  πρέπει  ὁπωσδήποτε  νὰ  ἐργάζεται 

ἐπαγγελματικά;  Ὑπάρχουν  τόσα  ἄλλα  πράγματα  ποὺ  μπορεῖ  νὰ  κάνη.  Φυσικά,  ἂν 

ἔχη παιδιά, τὸ καλύτερο εἶναι νὰ μείνη στὸ σπίτι. Γιατὶ τὰ παιδιὰ πῶς θὰ βοηθηθοῦν;  

–  Γέροντα,  πολλὲς  γυναῖκες  λένε  ὅτι  δὲν  τὰ  βγάζουν  πέρα,  γι᾿  αὐτὸ 

ἀναγκάζονται νὰ δουλεύουν. 

– Δὲν τὰ βγάζουν πέρα, γιατὶ θέλουν νὰ ἔχουν τηλεόραση, βίντεο, αὐτοκίνητο 

προσωπικὸ κ.λπ., ὁπότε πρέπει νὰ ἐργασθοῦν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραμελοῦν καὶ νὰ 

χάνουν τὰ παιδιά τους. Ἂν ἐργάζεται μόνον ὁ πατέρας καὶ ἀρκοῦνται στὰ λίγα, τότε 
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δὲν  θὰ  ὑπάρχη  πρόβλημα.  Μὲ  τὸ  νὰ  ἐργάζωνται  καὶ  οἱ  δύο,  δῆθεν  γιατὶ  δὲν  τοὺς 

φθάνουν τὰ χρήματα, ἡ οἰκογένεια σκορπίζεται καὶ χάνει τὸ πραγματικό της νόημα. 

Τί νὰ κάνουν καὶ τὰ παιδιά; Ἂν ζοῦσαν πιὸ ἁπλά, θὰ ἦταν ξεκούραστες καὶ αὐτές, θὰ 

χαίρονταν καὶ τὰ παιδιά. Κάποιος ἤξερε ἑπτὰ γλῶσσες καὶ ἡ γυναίκα του ζοριζόταν 

νὰ  μάθη  τέσσερις,  παρέδιδε  καὶ  μαθήματα  καὶ  ἔπαιρνε φάρμακα,  γιὰ  νὰ  τὰ  βγάλη 

πέρα.  Τὰ  παιδιά  τους  γεννήθηκαν  καλὰ  καὶ  μεγάλωσαν  βλαμμένα.  Ἔπειτα 

ψυχαναλύσεις...  Γι᾿  αὐτὸ  λέω  στὶς  μητέρες  νὰ  ἁπλοποιήσουν  τὴν  ζωή  τους,  γιὰ  νὰ 

μπορέσουν  νὰ  ἀσχοληθοῦν  περισσότερο  μὲ  τὰ  παιδιά  τους  ποὺ  τὶς  ἔχουν  ἀνάγκη. 

Ἄλλο εἶναι νὰ ἔχουν καὶ κάποια ἄλλη ἀπασχόληση στὸ σπίτι καὶ νὰ καταπιάνωνται 

μὲ  αὐτήν,  ὅταν  κουράζωνται  μὲ  τὰ  παιδιά.  Ὅταν  ἡ  μητέρα  εἶναι  μέσα  στὸ  σπίτι, 

μπορεῖ καὶ παρακολουθεῖ τὰ παιδιά, ρυθμίζει τὰ πράγματα καὶ ἀποφεύγονται πολλὲς 

στενοχώριες. 

Σήμερα τὰ παιδιὰ δὲν χορταίνουν τὴν μητρικὴ ἀγάπη, ἀλλὰ οὔτε τὴν μητρική 

τους γλῶσσα μαθαίνουν, γιατὶ ἡ μάνα λείπει ὅλη τὴν ἡμέρα στὴν δουλειὰ καὶ ἀφήνει 

τὰ  παιδιὰ  μὲ  ξένες  γυναῖκες.  Χίλιες  φορὲς  καλύτερα  περνοῦν  τὰ  παιδιὰ  τοῦ 

βρεφοκομείου,  ὅπου  βρίσκεται  καὶ  κάποια  ἀφιερωμένη  νοσοκόμα  ποὺ  τοὺς  δείχνει 

λίγη στοργή,  παρὰ τὰ παιδιά,  ποὺ  τὰ  ἐγκαταλείπουν οἱ  γονεῖς  τους καὶ πληρώνουν 

μιὰ γυναίκα,  γιὰ νὰ  τὰ φροντίζη. Καὶ  ὕστερα  τί  γίνεται; Ὅποιος  δὲν  ἔχει μιὰ μάνα, 

ἔχει ἕνα σωρὸ παραμάνες!  

 

Νοικοκυριὸ καὶ πνευματικὴ ζωὴ τῆς μητέρας 

 

– Γέροντα, πῶς μπορεῖ μιὰ νοικοκυρὰ νὰ ρυθμίση τὶς δουλειές της, ὥστε νὰ ἔχη 

χρόνο  καὶ  γιὰ  προσευχή;  Τί  ἀναλογία  δηλαδὴ  πρέπει  νὰ  ὑπάρχη  ἀνάμεσα  στὴν 

ἐργασία καὶ στὴν προσευχή; 

– Οἱ γυναῖκες συνήθως δὲν ἔχουν μέτρο στὶς δουλειές τους. Θέλουν συνέχεια 

νὰ ἀνοίγουν δουλειές. Ἐνῶ ἔχουν πολλὴ καρδιὰ καὶ θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν πολὺ 

καλὸ νοικοκυριὸ στὴν ψυχή τους, ξοδεύουν τὴν καρδιά τους σὲ ἀσήμαντα πράγματα. 

Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἔχουμε ἕνα ποτήρι μὲ ὡραῖα σχέδια, μὲ γραμμὲς κ.λπ. Καὶ ἂν δὲν 

εἶχε γραμμές, τὴν δουλειά του πάλι θὰ τὴν ἔκανε. Ἐκεῖνες ὅμως πᾶνε στὸ κατάστημα 

καὶ ἀρχίζουν: «Ὄχι, τὶς θέλω μέχρι ἐκεῖ τὶς γραμμές, ὄχι ἔτσι, ὄχι ἀλλιῶς». Καὶ ἂν ἔχη 

καὶ κανένα λουλούδι, ἔ, τότε εἶναι ποὺ σκιρτᾶ ἡ καρδιά! Ἔτσι ἡ γυναίκα καταστρέφει 

ὅλη τὴν δυναμικότητά της. Σπάνια θὰ βρῆς κανέναν ἄνδρα νὰ δώση προσοχὴ σὲ κάτι 

τέτοια.  Καὶ  ἂν  ἕνα  πορτατὶφ  λ.χ.  εἶναι  καφὲ  ἢ  μαῦρο,  οὔτε  ποὺ  τὸ  προσέχουν  οἱ 

ἄνδρες. Ἀλλὰ ἡ γυναίκα θέλει κάτι ὄμορφο, χαίρεται, δίνει ἕνα κομμάτι τῆς καρδιᾶς 

της  σὲ  αὐτό,  ἄλλο  κομμάτι  σὲ  κάτι  ἄλλο,  ὁπότε  τί  μένει  γιὰ  τὸν  Χριστό;  Τὰ 

χασμουρητὰ ἀπὸ τὴν κούρασή της στὴν ὥρα τῆς προσευχῆς. Ὅσο ἀπομακρύνεται ἡ 

καρδιὰ τῆς γυναίκας ἀπὸ τὰ ὄμορφα, τόσο πλησιάζει τὸν Χριστό. Καὶ ὅταν ἡ καρδιὰ 

δοθῆ στὸν Χριστό, τότε ἔχει μεγάλη δύναμη! Εἶδα μιὰ ψυχὴ αὐτὲς τὶς μέρες ποὺ ἔχει 

ἀφεθῆ  τελείως στὸν Θεό.  Βλέπεις νὰ καίη μέσα της μιὰ γλυκειὰ φλόγα!  Τὰ παίρνει 

ὅλα στὰ  ζεστά. Ἦταν  τελείως κοσμική,  ἀλλὰ  εἶχε καλὴ διάθεση καὶ  κάποια στιγμὴ 

τινάχθηκε  ἡ  σπίθα  μέσα  της.  Χρυσαφικά,  λοῦσα,  ὅλα  τὰ  πέταξε.  Τώρα  ζῆ  μὲ  μιὰ 

ἁπλότητα! Ἀγωνίζεται, κάνει δουλειὰ πνευματική. Μὲ τί θυσία κινεῖται! Ζήλεψε τοὺς 
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Ἁγίους μὲ τὴν καλὴ ἔννοια. Τί κομποσχοίνι, τί νηστεῖες κάνει, τί Ψαλτήρι διαβάζει!... 

Φοβερό! Αὐτὴ τρέφεται ἀπὸ τὴν ἄσκηση τώρα.  

– Γέροντα, μιὰ μητέρα μοῦ εἶπε: «Εἶμαι ἀδύναμη σωματικὰ καὶ κουράζομαι πο‐

λύ· οὔτε τὶς δουλειὲς προλαβαίνω νὰ κάνω, οὔτε χρόνος μοῦ μένει γιὰ προσευχή». 

– Νὰ ἁπλοποιήση τὴν ζωή της, γιὰ νὰ τῆς μένη χρόνος καὶ γιὰ προσευχή. Μὲ 

τὴν  ἁπλότητα  μιὰ  μητέρα  μπορεῖ  νὰ  κάνη  πολλὴ  προκοπή.  Ἂν  μιὰ  μάνα  ἔχη 

ἁπλοποιήσει τὴν ζωή της, ἀλλὰ κοπιάζει, γιατὶ ἔχει πολλὰ παιδιά, δικαιοῦται νὰ πῆ 

«κουράζομαι».  Ἂν  ὅμως  χάνη  τὸν  χρόνο  της  κοιτάζοντας  πῶς  θὰ  παρουσιάση 

τακτοποιημένο τὸ σπίτι της στοὺς ξένους, τότε τί νὰ πῆ κανείς; Μερικὲς μητέρες, γιὰ 

νὰ  τὰ  ἔχουν ὅλα  τακτοποιημένα στὸ σπίτι,  περιορίζουν ἀσφυκτικὰ  τὰ παιδάκια  καὶ 

δὲν  τὰ  ἀφήνουν  νὰ  μετακινήσουν  μιὰ  καρέκλα  ἢ  ἕνα  μαξιλάρι.  Τοὺς  ἐπιβάλλουν 

στρατιωτικὴ πειθαρχία,  καὶ  ἔτσι  τὰ παιδιά,  ἐνῶ γεννιοῦνται  κανονικά,  μεγαλώνουν 

δυστυχῶς  βλαμμένα.  Ἕνας  μυαλωμένος  ἄνθρωπος,  ἂν  δῆ  σὲ  ἕνα  σπίτι  ποὺ  ἔχει 

πολλὰ  παιδιὰ  ὅλα  τὰ  πράγματα  στὴν  θέση  τους,  θὰ  βγάλη  συμπέρασμα  ὅτι  ἢ  τὰ 

παιδιὰ εἶναι βλαμμένα ἢ ἡ μάνα εἶναι βάρβαρη καὶ ἐπιβάλλει στρατιωτικὴ πειθαρχία. 

Ὑπάρχει φόβος στὴν ψυχὴ τῶν παιδιῶν, γι᾿ αὐτὸ πειθαρχοῦν. Μιὰ φορὰ εἶχα πάει σὲ 

ἕνα  σπίτι  μὲ  πολλὰ  παιδιά.  Πόση  χαρὰ  μοῦ  ἔδωσαν  τὰ  παιδάκια  μὲ  τὶς  παιδικὲς 

ἀταξίες τους, ποὺ χαλοῦσαν τὴν κοσμικὴ τάξη – τὸ κάθε πράγμα στὴν θέση του. Αὐτὸ 

εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀταξία, ποὺ κουράζει πολὺ τὸν σημερινὸ ἄνθρωπο.  

Παλιὰ δὲν ὑπῆρχαν πνευματικὰ βιβλία, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν οἱ μητέρες μὲ τὴν 

μελέτη. Τώρα ὑπάρχουν ἕνα σωρὸ Πατερικά, ἕνα σωρὸ μεταφράσεις, ἀλλὰ δυστυχῶς 

οἱ  περισσότερες  μητέρες  ἢ  ἀσχολοῦνται  μὲ  κάτι  χαζὰ  ἢ  ἐργάζονται,  γιὰ  νὰ  τὰ 

βγάλουν πέρα. 

Ἡ  μάνα καλύτερα εἶναι νὰ ἀσχολῆται μὲ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν, παρὰ νὰ 

καταπιάνεται σχολαστικὰ μὲ τὸ νοικοκυριό, μὲ τὰ ἄψυχα πράγματα. Νὰ τοὺς μιλάη 

γιὰ  τὸν  Χριστό,  νὰ  τοὺς  διαβάζη  βίους Ἁγίων.  Παράλληλα  νὰ  ἀσχολῆται  καὶ  μὲ  τὸ 

ξεσκόνισμα τῆς ψυχῆς της, γιὰ νὰ λαμποκοπάη πνευματικά. Ἡ πνευματικὴ ζωὴ τῆς 

μητέρας θὰ βοηθήση ἀθόρυβα καὶ τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν της. Ἔτσι καὶ τὰ παιδιά της 

θὰ  ζοῦν  χαρούμενα,  καὶ  ἐκείνη  θὰ  εἶναι  εὐτυχισμένη,  γιατὶ  μέσα  της  θὰ  ἔχη  τὸν 

Χριστό.  Ἂν  ἡ  μάνα  δὲν  εὐκαιρῆ  οὔτε  ἕνα  «Τρισάγιο»  νὰ  πῆ,  πῶς  θὰ  ἁγιασθοῦν  τὰ 

παιδιά της; 

– Καὶ ὅταν, Γέροντα, μιὰ μάνα ἔχη πολλὰ παιδιὰ καὶ πολλὲς δουλειές;  

– Ὅταν  κάνη  τὶς  δουλειὲς  στὸ  σπίτι,  δὲν  μπορεῖ  συγχρόνως  νὰ προσεύχεται; 

Ἐμένα ἡ μητέρα μου μοῦ ἔμαθε νὰ λέω τὴν εὐχή. Ὅταν σὰν παιδιὰ κάναμε καμμιὰ 

ἀταξία καὶ πήγαινε νὰ θυμώση, τὴν ἄκουγα ποὺ ἔλεγε: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν 

με».  Ὅταν  ἔβαζε  τὸ  ψωμὶ  στὸν  φοῦρνο,  ἔλεγε:  «Εἰς  τὸ  ὄνομα  τοῦ  Χριστοῦ  καὶ  τῆς 

Παναγίας». Καὶ ὅταν ζύμωνε καὶ ὅταν μαγείρευε, πάλι ἔλεγε συνέχεια τὴν εὐχή. Ἔτσι 

ἁγιαζόταν ἡ  ἴδια, ἁγιαζόταν καὶ  τὸ ψωμὶ καὶ  τὸ φαγητὸ ποὺ ἔκανε, ἁγιάζονταν καὶ 

αὐτοὶ ποὺ τὸ ἔτρωγαν. 

Πόσες μητέρες ποὺ εἶχαν ἁγία ζωὴ εἶχαν καὶ ἁγιασμένα παιδιά! Νά, ἡ μητέρα 

τοῦ Γέροντα Χατζη‐Γεώργη. Ἀκόμη καὶ  τὸ γάλα αὐτῆς τῆς  εὐλογημένης μάνας, ποὺ 

θήλαζε  ὁ  Γαβριὴλ  –  τὸ  κατὰ  κόσμον  ὄνομα  τοῦ  Γέροντα  Χατζη‐Γεώργη  –  ἦταν 

ἀσκητικό!  Εἶχε  ἀποκτήσει  δύο  παιδιὰ  καὶ  ὕστερα  ζοῦσαν  μὲ  τὸν  σύζυγό  της  ἐν 

παρθενίᾳ,  ἀγαπημένοι  σὰν  ἀδέλφια.  Εἶχε  ἀσκητικὸ  πνεῦμα  ἀπὸ  μικρή,  γιατὶ  εἶχε 
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ἀδελφὴ μοναχή, ἀσκήτρια, τὴν ὁποία ἐπισκεπτόταν καὶ ἀργότερα μὲ τὰ παιδιά της. Ὁ 

πατέρας  τοῦ  Γαβριὴλ  ἦταν  καὶ  αὐτὸς  εὐλαβὴς  καὶ  ἀσχολοῦνταν  μὲ  τὸ  ἐμπόριο,  γι᾿ 

αὐτὸ τὸν περισσότερο καιρὸ τὸν περνοῦσε στὰ ταξίδια. Αὐτὸ ἔδινε τὴν εὐκαιρία στὴν 

μητέρα του νὰ ζῆ ἁπλά, νὰ μὴ «μεριμνᾷ καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά»3, νὰ τὸν παίρνη μαζί 

της καὶ νὰ ἀγρυπνῆ μὲ ἄλλες γυναῖκες πότε στὶς σπηλιὲς καὶ πότε στὰ ἐξωκκλήσια. 

Γι᾿ αὐτὸ μετὰ ἔφθασε σὲ τέτοια μέτρα ἁγιότητος4. 

Ἡ εὐλάβεια  τῆς μητέρας  ἔχει μεγάλη σημασία. Ἂν ἡ μητέρα  ἔχη  ταπείνωση, 

φόβο Θεοῦ, τὰ πράγματα μέσα στὸ σπίτι πᾶνε κανονικά. Γνωρίζω νέες μητέρες ποὺ 

λάμπει  τὸ  πρόσωπό  τους,  ἂν  καὶ  δὲν  ἔχουν  ἀπὸ  πουθενὰ  βοήθεια.  Ἀπὸ  τὰ  παιδιὰ 

καταλαβαίνω σὲ τί κατάσταση βρίσκονται οἱ μητέρες. 

 
3 Βλ. Λουκ. 10, 41. 
4  Βλ.  Γέροντος  Παϊσίου  Ἁγιορείτου,  Ὁ  Γέρων  Χατζη‐Γεώργης  ὁ  Ἀθωνίτης,  Ἱ.  Ἡσυχ. 

Εὐαγγ. Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, 6η ἔκδ., 2001. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ἡ εὐθύνη τῶν γονέων γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν 

 

Νὰ ἐμπιστευθοῦν οἱ γονεῖς τὰ παιδιά τους στὸν Θεὸ 

 

Ὁ  Θεὸς  ἔδωσε  στοὺς  Πρωτοπλάστους,  στὸν  Ἀδὰμ  καὶ  τὴν  Εὔα,  τὴν  μεγάλη 

εὐλογία νὰ γίνωνται συνδημιουργοί Του. Στὴν συνέχεια οἱ γονεῖς, οἱ παπποῦδες κ.λπ. 

εἶναι καὶ αὐτοὶ συνδημιουργοὶ μὲ τὸν Θεό, γιατὶ δίνουν τὸ σῶμα. 

Ὁ Θεὸς  εἶναι  κατὰ  κάποιον  τρόπο  ὑποχρεωμένος  νὰ  νοιαστῆ  γιὰ  τὰ  παιδιά. 

Ὅταν βαπτισθῆ τὸ παιδάκι, ὁ Θεὸς διαθέτει καὶ ἕναν Ἄγγελο, γιὰ νὰ τὸ προστατεύη, 

ὁπότε  τὸ παιδὶ  προστατεύεται  ἀπὸ  τὸν Θεό,  ἀπὸ  τὸν Φύλακα Ἄγγελο  καὶ  ἀπὸ  τοὺς 

γονεῖς. Ὁ Φύλακας Ἄγγελος εἶναι συνέχεια κοντά του καὶ τὸ βοηθάει. Ὅσο μεγαλώνει 

τὸ παιδί,  τόσο  οἱ  γονεῖς ἀπαλλάσσονται ἀπὸ  τὶς  εὐθύνες. Ἂν  οἱ  γονεῖς πεθάνουν,  ὁ 

Θεός,  καὶ  ἀπὸ  ψηλὰ  καὶ  ἀπὸ  κοντά,  ἀλλὰ  καὶ  ὁ  Φύλακας  Ἄγγελος  ἀπὸ  κοντά, 

συνεχίζουν γιὰ πάντα νὰ προστατεύουν τὸ παιδί.  

Οἱ  γονεῖς  πρέπει  νὰ  βοηθοῦν  πνευματικὰ  τὰ  παιδιά,  ὅταν  εἶναι  μικρά,  γιατὶ 

τότε καὶ τὰ ἐλαττώματά τους εἶναι μικρὰ καὶ εὔκολα μποροῦν νὰ κοποῦν. Εἶναι ὅπως 

ἡ φρέσκια πατάτα· λίγο ἂν τὴν ξύσης,  ξεφλουδίζεται. Ἂν ὅμως παλιώση, πρέπει  νὰ 

πάρης  μαχαίρι  νὰ  τὴν  καθαρίσης  καί,  ἂν  ἔχη  καὶ  κανένα  μαυράκι,  πρέπει  νὰ 

προχωρήσης καὶ πιὸ βαθιά. Ἂν τὰ παιδιὰ βοηθηθοῦν ἀπὸ μικρὰ καὶ γεμίσουν Χριστό, 

θὰ  εἶναι  κοντά Του γιὰ πάντα. Καὶ  νὰ ξεφύγουν λίγο,  ὅταν μεγαλώσουν,  λόγῳ τῆς 

ἡλικίας ἢ μιᾶς κακῆς συναναστροφῆς, πάλι θὰ συνέλθουν. Γιατὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καὶ 

ἡ εὐλάβεια, ποὺ πότισαν τὶς καρδιές τους στὴν μικρὴ ἡλικία, δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ 

νὰ ἐξαλειφθοῦν.  

Ὕστερα, στὴν ἐφηβεία, ποὺ εἶναι ἡ πιὸ δύσκολη ἡλικία, ἡ ἀγωνία τῶν γονέων 

εἶναι  μεγαλύτερη  γιὰ  τὰ  παιδιά  τους,  μέχρι  νὰ  τὰ  μορφώσουν  καὶ  νὰ  τὰ 

ἀποκαταστήσουν. Οἱ γονεῖς τότε ἂς κάνουν ὅ,τι μποροῦν, γιὰ νὰ τὰ βοηθήσουν, καὶ 

ὅ,τι δὲν μποροῦν νὰ κάνουν, γιατὶ ξεπερνάει τὶς δυνάμεις τους, ἂς τὸ ἀναθέτουν στὸν 

Παντοδύναμο Θεό. Ὅταν  ἐμπιστευθοῦν  τὰ παιδιά  τους στὸν Θεό,  τότε  ὁ Θεὸς  εἶναι 

ὑποχρεωμένος νὰ βοηθήση γιὰ πράγματα ποὺ δὲν γίνονται ἀνθρωπίνως. Ἂν λ.χ. τὰ 

παιδιὰ  δὲν  ἀκοῦν,  νὰ  τὰ  ἐμπιστευθοῦν  στὸν  Θεό,  καὶ  ὄχι  νὰ  βρίσκουν  διάφορους 

τρόπους νὰ τὰ ζορίζουν. Νὰ πῆ ἡ μητέρα στὸν Θεό: «Θεέ μου, δὲν μ᾿ ἀκοῦν τὰ παιδιά 

μου. Ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ κάνω τίποτε. Φρόντισέ τα Ἐσύ».  

Μοῦ  ἔκανε  ἐντύπωση  προχθὲς  στὴν  ἀγρυπνία  μιὰ  μητέρα  ποὺ  τὴν  γνώριζα 

ἀπὸ  παλιά.  Ἦρθε  νὰ  μὲ  χαιρετήση.  Βλέπω,  εἶχε  μαζί  της  μόνον  τὰ  μεγαλύτερα 

παιδιά. «Ποῦ εἶναι τὰ μικρά;», τὴν ρωτάω. «Στὸ σπίτι, Γέροντα, μοῦ λέει. Τέτοια μέρα 

θέλαμε  νὰ  ᾿ρθοῦμε  στὴν  ἀγρυπνία  καὶ  εἴπαμε  μὲ  τὸν  σύζυγο:  ʺἈφοῦ  σὲ  ἀγρυπνία 

πᾶμε, δὲν πᾶμε κάπου γιὰ διασκέδαση, ὁ Θεὸς θὰ διαθέση ἕναν Ἄγγελο νὰ φυλάξη τὰ 

μικρά μαςʺ». Σπάνια συναντᾶς σήμερα τέτοια ἐμπιστοσύνη, γιατὶ τώρα, ὅπως ἔλειψε 

ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν παιδιῶν στοὺς γονεῖς, ἔλειψε καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν γονέων στὸν 

Θεό. Καὶ ἀκοῦς συχνὰ πολλοὺς γονεῖς νὰ λένε: «Γιατί τὸ δικό μας παιδὶ νὰ πάρη κακὸ 

δρόμο; Ἐμεῖς ἐκκλησιαζόμαστε». Δὲν δίνουν τὸ κατσαβίδι στὸν Χριστὸ νὰ σφίξη στὰ 

παιδιὰ λίγο καμμιὰ  ...βίδα· θέλουν νὰ τὰ κάνουν ὅλα μόνοι τους. Καὶ ἐνῶ ὑπάρχει ὁ 

Θεός, ποὺ προστατεύει τὰ παιδιά, καὶ ὁ Φύλακας Ἄγγελος εἶναι συνέχεια κοντά τους 

καὶ τὰ προστατεύει καὶ αὐτός, αὐτοὶ ἀγωνιοῦν, μέχρι ποὺ ἀρρωσταίνουν. Καὶ παρόλο 
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ποὺ εἶναι πιστοὶ ἄνθρωποι, φέρονται σὰν νὰ μὴν ὑπάρχη Θεός, σὰν νὰ μὴν ὑπάρχη 

Φύλακας  Ἄγγελος,  ὁπότε  ἐμποδίζουν  τὴν  θεία  ἐπέμβαση.  Ἐνῶ  πρέπει  νὰ 

ταπεινώνωνται καὶ νὰ ζητοῦν βοήθεια ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ὁ Καλὸς Θεὸς θὰ προστατέψη 

τὰ παιδιά. 

 

Ἡ πνευματικὴ ἀναγέννηση τῶν παιδιῶν 

 

– Γέροντα, γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν εὐθύνονται μόνον οἱ γονεῖς;  

–  Κυρίως  οἱ  γονεῖς  εὐθύνονται,  γιατί,  ἀνάλογα  μὲ  τὴν  ἀνατροφὴ  ποὺ  θὰ 

δώσουν  στὰ  παιδιά,  θὰ  γίνουν  καλοὶ  κληρικοί,  καλοὶ  ἐκπαιδευτικοὶ  κ.λπ.,  καὶ  θὰ 

βοηθοῦν καὶ αὐτὰ μὲ τὴν σειρά τους τὰ παιδιά, καὶ τὰ δικά τους καὶ τοῦ κόσμου. Ἡ 

μητέρα  μάλιστα  ἔχει  περισσότερη  εὐθύνη  ἀπὸ  τὸν  πατέρα  γιὰ  τὴν  ἀνατροφὴ  τῶν 

παιδιῶν. 

Ἂν  οἱ  γονεῖς,  κατὰ  τὸ  διάστημα ποὺ  τὸ παιδάκι  εἶναι  ἀκόμη στὴν  κοιλιὰ  τῆς 

μητέρας,  προσεύχωνται,  ζοῦν  πνευματικά,  τὸ  παιδάκι  θὰ  γεννηθῆ  ἁγιασμένο.  Καὶ 

στὴν συνέχεια, ἂν τὸ βοηθήσουν πνευματικά, θὰ γίνη ἁγιασμένος ἄνθρωπος καὶ θὰ 

βοηθάη  τὴν  κοινωνία,  εἴτε  στὴν  Ἐκκλησία  θὰ  διακονῆ  εἴτε  στὴν  ἐξουσία  θὰ  ἀνεβῆ 

κ.λπ. Πρέπει  ὅλοι  νὰ βοηθοῦμε  τὰ παιδιά, ὥστε νὰ γίνουν σωστοὶ ἄνθρωποι καὶ  νὰ 

μείνη λίγο προζύμι γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιές. Γιατὶ τώρα, ὅπως πᾶνε τὰ πράγματα, πάει 

νὰ χαθῆ καὶ τὸ προζύμι. Καὶ ἂν χαθῆ τὸ προζύμι, μετὰ τί θὰ γίνη; 

Οἱ γονεῖς ποὺ γεννοῦν τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς δίνουν τὸ σῶμα πρέπει νὰ συντελέ‐

σουν, ὅσο μποροῦν, καὶ στὴν πνευματικὴ ἀναγέννησή τους. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος, ἐὰν δὲν 

ἀναγεννηθῆ πνευματικά, εἶναι γιὰ τὴν κόλαση. Ὕστερα οἱ γονεῖς, ὅ,τι δὲν μποροῦν νὰ 

κάνουν οἱ ἴδιοι γιὰ τὰ παιδιά τους, θὰ τὸ ἀναθέσουν σὲ δασκάλους. Γι᾿ αὐτὸ λέει καὶ ἡ 

Ἐκκλησία  μας  «τοὺς  γονεῖς  ἡμῶν  καὶ  διδασκάλους»1.  Ὑπάρχουν  ὅμως  καὶ  οἱ 

πνευματικοὶ  Πατέρες,  ποὺ  μπορεῖ  νὰ  μὴν  ἔχουν  παιδιά,  ἀλλὰ  βοηθοῦν  πιὸ  θετικὰ 

στὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν, γιατὶ ἐργάζονται γιὰ τὴν πνευματική τους ἀναγέννηση. 

Θέλω νὰ πῶ, ὅλοι πρέπει νὰ βοηθοῦν, καθένας μὲ τὸν τρόπο του, μὲ τὸ παρά‐

δειγμά του, γιὰ νὰ ἀναγεννηθοῦν τὰ παιδιά, ὥστε νὰ ζήσουν εἰρηνικὰ σ᾿ αὐτὴν τὴν 

ζωὴ  καὶ  νὰ  πᾶνε  στὸν  Παράδεισο.  Ὅταν  τὰ  παιδιὰ  γίνουν  πνευματικοὶ  ἄνθρωποι, 

οὔτε νόμους χρειάζονται οὔτε τίποτε. «Δικαίοις νόμος οὐ κεῖται»2. Ὁ νόμος εἶναι γιὰ 

τοὺς  παρανόμους.  Ἡ  πνευματικὴ  ἐξουσία  εἶναι  ἀνώτερη  ἀπὸ  τὶς  ἀνθρώπινες 

ἐξουσίες.  

 

Τὸ παράδειγμα τῶν γονέων 

 

– Γέροντα, ὅταν τὸ παιδὶ δὲν ὑπακούη καὶ ἀντιδρᾶ, πῶς πρέπει νὰ φερθοῦν οἱ 

γονεῖς; 

– Γιὰ νὰ μὴν ὑπακούη τὸ παιδὶ καὶ νὰ φέρεται ἄσχημα, κάτι θὰ φταίη. Μπορεῖ 

νὰ βλέπη ἄσχημες σκηνὲς ἢ νὰ ἀκούη ἄσχημα λόγια μέσα στὸ σπίτι ἢ ἔξω ἀπὸ αὐτό. 

                                                 
1  Βλ.  Ὡρολόγιον  τὸ  Μέγα,  Ἀκολουθία  τοῦ  Μεσονυκτικοῦ,  Μικρὰν  Ἀπόλυσιν,  ἔκδ. 

«Ἀποστολικῆς Διακονίας», Ἀθῆναι 1991, σ. 24. 
2 Βλ. Α´ Τιμ. 1, 9. 
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Πάντως  τὰ  παιδιὰ  στὰ  πνευματικὰ  θέματα  τὰ  βοηθοῦμε  κυρίως  μὲ  τὸ  παράδειγμά 

μας, ὄχι μὲ τὸ ζόρισμα. Περισσότερο μάλιστα τὰ βοηθάει ἡ μητέρα μὲ τὸ παράδειγμά 

της, μὲ τὴν ὑπακοή της καὶ τὸν σεβασμό της πρὸς τὸν σύζυγο. Ἂν σὲ κάποιο θέμα ἔχη 

διαφορετικὴ γνώμη ἀπὸ ἐκεῖνον, ποτὲ νὰ μὴν τὴν ἐκφράζη μπροστὰ στὰ παιδιά, γιὰ 

νὰ μὴν τὸ ἐκμεταλλεύεται ὁ πονηρός. Ποτὲ νὰ μὴ χαλνάη τὸν λογισμὸ τῶν παιδιῶν 

γιὰ  τὸν  πατέρα.  Ἀκόμη  καὶ  ἂν  φταίη  ὁ  πατέρας,  νὰ  τὸν  δικαιολογῆ.  Ἂν  λ.χ.  φερθῆ 

ἄσχημα, νὰ πῆ στὰ παιδιά: « Ὁ μπαμπᾶς εἶναι κουρασμένος, γιατὶ ξενύχτησε, γιὰ νὰ 

τελειώση μιὰ ἐπείγουσα δουλειά. Καὶ αὐτὸ γιὰ σᾶς τὸ κάνει».  

Πολλοὶ  γονεῖς  μαλώνουν  μπροστὰ  στὰ  παιδιὰ  καὶ  τοὺς  δίνουν  ἄσχημα 

μαθήματα.  Τὰ  καημένα  τὰ  παιδιὰ  θλίβονται.  Ἀρχίζουν  μετὰ  οἱ  γονεῖς,  γιὰ  νὰ  τὰ 

παρηγορήσουν, νὰ τοὺς κάνουν ὅλα τὰ χατίρια. Πηγαίνει ὁ πατέρας καὶ καλοπιάνει 

τὸ παιδί: «Τί θέλεις, χρυσό μου, νὰ σοῦ πάρω;». Πηγαίνει καὶ ἡ μάνα, τὸ καλοπιάνει κι 

ἐκείνη, καὶ τελικὰ τὰ παιδιὰ μεγαλώνουν μὲ νάζια καὶ καμώματα καὶ ὕστερα, ἂν δὲν 

μποροῦν  οἱ  γονεῖς  νὰ  τοὺς  δώσουν  ὅ,τι  τοὺς  ζητοῦν,  τοὺς  ἀπειλοῦν  ὅτι  θὰ 

αὐτοκτονήσουν.  

Καὶ βλέπω πόσο βοηθάει τὰ παιδιὰ τὸ καλὸ παράδειγμα τῶν γονέων. Ἦρθαν 

σήμερα δυὸ κοριτσάκια –  τὸ  ἕνα θὰ ἦταν τριῶν χρονῶν καὶ  τὸ ἄλλο τεσσάρων – μὲ 

τοὺς  γονεῖς  τους ποὺ  ἦταν πολὺ  εὐλαβεῖς. Πόσο  τὰ  χάρηκα!  Σὰν ἀγγελούδια  ἦταν. 

Κάθονταν  καὶ  σκέπαζαν  μὲ  τὰ  φορεματάκια  τους  τὰ  γονατάκια  τους.  Εἶχαν  μιὰ 

συστολή, ἕναν σεβασμό! Καὶ ὅλο αὐτὸ προερχόταν ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ τῶν γονέων. 

Ὅταν  τὰ  παιδιὰ  βλέπουν  τοὺς  γονεῖς  τους  νὰ  ἔχουν  ἀγάπη  μεταξύ  τους,  νὰ  ἔχουν 

σεβασμό,  νὰ  φέρωνται  μὲ  σύνεση,  νὰ  προσεύχωνται  κ.λπ.,  τότε  αὐτὰ  τὰ  τυπώνουν 

στὴν ψυχή τους. Γι᾿ αὐτὸ λέω ὅτι ἡ καλύτερη κληρονομιὰ ποὺ μποροῦν νὰ ἀφήσουν οἱ 

γονεῖς στὰ παιδιά τους εἶναι νὰ τοὺς μεταδώσουν τὴν δική τους εὐλάβεια.  

Νὰ βλέπατε ἕνα κοριτσάκι στὴν Αὐστραλία͵ τί ἀρχοντιὰ εἶχε! Ἤμασταν στὴν 

Κανμπέρα. Εἶχα δεῖ τοὺς τελευταίους ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν ἔρθει ἐκεῖ καὶ σὲ λίγο θὰ 

φεύγαμε.  Βλέπω,  σταματάει  ἕνα  αὐτοκίνητο  καὶ  κατεβαίνει  ἕνα  ἀνδρόγυνο  μὲ  τὸ 

κοριτσάκι  τους.  «Γέροντα,  σᾶς  προλάβαμε»,  μοῦ  λένε.  «Ναί,  τοὺς  λέω,  σὲ  λίγο 

φεύγουμε». «Γέροντα, λέει ὁ ἄνδρας, ἐγὼ ἂς μὴν ἔρθω· δὲν πειράζει· μόνον ἡ σύζυγος 

νὰ σᾶς δῆ λίγο, γιὰ νὰ ἀναπαυθῆ, γιατὶ εἶναι εὐαίσθητη». Πήγαμε λίγο πιὸ πέρα μὲ 

τὴν μάνα, γιὰ νὰ μοῦ πῆ τί ἤθελε. Τὸ κοριτσάκι ἔτρεχε ἀπὸ πίσω της. «Κάθησε,  τοῦ 

λέω, θὰ ἔρθη ἡ μαμά». «Ἐσὺ ἔχεις μαμά;», μὲ ρωτάει. «Δὲν ἔχω», τοῦ λέω. Βλέπω, τὰ 

ματάκια  του  βούρκωσαν.  «Θέλεις  νὰ  σοῦ  δώσω  τὴν  δική  μου  μαμά;»,  μοῦ  λέει.  Τὸ 

ρωτάω  τότε  κι  ἐγώ:  «Ἐσὺ  ἔχεις  παπποῦ;».  «Ὄχι»,  μοῦ  λέει.  «Θέλεις  παπποῦ;». 

«Θέλουμε, μοῦ λέει. Θέλεις νὰ καθήσης στὸ σπίτι τὸ δικό μας ἢ θέλεις νὰ καθήσουμε 

ἐμεῖς στὸ δικό σου; Ὅπως θέλεις», μοῦ λέει. Τέτοια ἀρχοντιά! Μικρὸ παιδὶ νὰ θυσιάση 

τὴν μάνα του! Καὶ νὰ δῆτε,  εἶχε ἀντιγράψει  τοὺς γονεῖς  του. Ὁ πατέρας εἶχε πολλὴ 

ἀρχοντιά.  Τὸν  ἀγκάλιασα,  τὸν  φίλησα,  τὸν  συνεχάρηκα.  Πόσες  εὐχὲς  τοῦ  ἔδωσα! 

Τέτοιοι  ἄνθρωποι  συγκινοῦν  καὶ  τὸν  πιὸ  σκληρόκαρδο  ἄνθρωπο,  πόσο  μᾶλλον  τὸν 

Θεό! 

 

Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ χορτάσουν στὸ σπίτι στοργὴ καὶ ἀγάπη  
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Τὸ  παιδὶ  ἔχει  ἀνάγκη  ἀπὸ  πολλὴ  ἀγάπη  καὶ  στοργὴ  καὶ  ἀπὸ  πολλὴ 

καθοδήγηση.  Θέλει  νὰ  καθήσης  κοντά  του,  νὰ  σοῦ  πῆ  τὰ  προβλήματά  του,  νὰ  τὸ 

χαϊδέψης, νὰ τὸ φιλήσης. Ὅταν τὸ μικρὸ παιδὶ εἶναι καμμιὰ φορὰ ἀνήσυχο καὶ κάνη 

σκανταλιές,  ἂν  τὸ  πάρη  ἡ  μάνα  στὴν  ἀγκαλιά,  τὸ  χαϊδέψη  καὶ  τὸ  φιλήση,  ἠρεμεῖ, 

γαληνεύει. Ἂν χορτάση στοργὴ καὶ ἀγάπη, ὅταν εἶναι μικρό, ὕστερα ἔχει δύναμη νὰ 

ἀντιμετωπίση τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς.  

Σήμερα  ὅμως  τὰ  περισσότερα  παιδιὰ  βλέπουν  τοὺς  γονεῖς  τους  γιὰ  λίγο  τὸ 

βράδυ καὶ δὲν χορταίνουν ἀγάπη. Πολλὲς φορὲς οἱ γονεῖς ποὺ εἶναι ἐκπαιδευτικοὶ ἢ 

γιατροὶ  καὶ  ἀσχολοῦνται  στὴν  δουλειά  τους  μὲ  παιδιὰ  δίνουν  τὴν  στοργή  τους  στὰ 

ξένα παιδιὰ καί, ὅταν γυρίζουν στὸ σπίτι, δὲν ἔχουν στοργὴ γιὰ τὰ δικά τους παιδιά. 

Εἶναι  κουρασμένοι.  Ἔχει  τελειώσει  πιὰ  ἡ  μπαταρία.  Ὁ  πατέρας  ἀπὸ  τὴν  μιὰ  μεριὰ 

ξαπλώνει στὴν πολυθρόνα, παίρνει καὶ τὴν ἐφημερίδα νὰ διαβάση κανένα νέο καὶ δὲν 

ἀσχολεῖται καθόλου μὲ τὰ παιδιά· πάει κοντά του τὸ παιδάκι καί, ἀντὶ νὰ τοῦ μιλήση, 

ἀντὶ νὰ τὸ χαϊδέψη λίγο, τὸ διώχνει. Ἡ μάνα ἀπὸ τὴν ἄλλη πάει νὰ ἑτοιμάση κάτι γιὰ 

φαγητό, ὁπότε οὔτε αὐτὴ δὲν εὐκαιρεῖ νὰ ἀσχοληθῆ μὲ τὰ παιδιά, κι ἔτσι τὰ καημένα 

μεγαλώνουν στερημένα ἀπὸ ἀγάπη. Ἢ μερικοὶ δικαστικοί, ὅταν τὸ παιδὶ κάνη καμμιὰ 

ζημιά,  κάνουν  καὶ  στὸ  σπίτι  δικαστήριο.  Δὲν  φέρονται  στὰ  παιδιὰ  μὲ  στοργὴ  καὶ 

ἀγάπη, γι᾿ αὐτὸ μετὰ καὶ αὐτὰ ἔχουν ψυχολογικὰ προβλήματα.  

 

Ἡ ταλαιπωρία τῶν παιδιῶν ἐξ αἰτίας τῶν γονέων 

 

–  Γέροντα,  μιὰ  μητέρα  μᾶς  ρώτησε  τί  νὰ  κάνη  ποὺ  ἡ  κόρη  της  βρίζει  τὴν 

Παναγία. 

– Νὰ ἐξετάση ἀπὸ ποῦ ξεκινάει τὸ κακό. Μερικὲς φορὲς σὲ τέτοιες περιπτώσεις 

φταῖνε οἱ γονεῖς. Ὅταν οἱ ἴδιοι δὲν συμπεριφέρωνται καλά, δὲν βοηθοῦν τὰ παιδιὰ καὶ 

ἐκεῖνα  μιλοῦν  μὲ  ἀναίδεια.  Τότε  δέχονται  μιὰ  ἐπήρεια  δαιμονικὴ  καὶ  ἀντιδροῦν 

ἄσχημα.  Ἄλλοτε  πάλι  οἱ  γονεῖς  νομίζουν  ὅτι  μὲ  τὸ  ζόρι  θὰ  κάνουν  καλὰ  παιδιά. 

Μπαίνει  καὶ  ὁ  ἐγωισμὸς  καὶ  τοὺς  μιλοῦν  μὲ  ἀγανάκτηση,  ἐνῶ  πρέπει  νὰ  τοὺς 

φέρωνται πάντα μὲ τὸ καλό.  

Σήμερα μιὰ γυναίκα μὲ ἔσκασε! Ἔχει ἕνα παιδάκι καὶ τὸ δέρνει ἀλύπητα. Ἀπὸ 

τὴν φοβία  τὸ κακόμοιρο  τρέμει·  δὲν μπορεῖ  νὰ μιλήση·  ἔπαθαν  τὰ νεῦρα  του. «Ἔχει 

δαιμόνιο», τῆς λένε καὶ αὐτὴ τὸ ἀφήνει νηστικό, γιὰ νὰ φύγη δῆθεν τὸ δαιμόνιο. «Δὲν 

τοῦ δίνω νὰ φάη, μοῦ εἶπε, γιὰ νὰ φύγη τὸ δαιμόνιο». «Βρέ, εἶσαι στὰ καλά σου; τῆς 

λέω. Δῶσε στὸ παιδὶ νὰ φάη. Κοίταξε,  τὰ δικά σου δαιμόνια νὰ φύγουν. Ἐσὺ ἔγινες 

ἀφορμὴ καὶ σακατεύτηκε τὸ παιδί. Τὸ παιδὶ δὲν ἔχει δαιμόνιο·  τρέμει, γιατὶ φοβᾶται 

ἐσένα ποὺ τὸ δέρνεις! Τὸ κοινωνᾶς τακτικά;». «Ὄχι», μοῦ λέει. Ἄντε νὰ συνεννοηθῆς!  

– Γέροντα, μήπως, ἐπειδὴ μερικὲς φορὲς βρίζει, γι᾿ αὐτὸ λένε ὅτι ἔχει δαιμόνιο; 

– Βρίζει! Ὅταν μὲ τὸ ζόρισμα ποὺ τοῦ κάνει ἡ μάνα πάη νὰ τὸ πνίξη, δὲν ξέρει 

κι ἐκεῖνο τί κάνει μετά. Κρίμα τὸ καημένο! Δαιμονισμένη εἶναι ἡ μάνα του, δὲν εἶναι 

τὸ παιδί.  

Πάντως  θὰ  δοῦμε  παράξενα  πράγματα  τὴν  ἡμέρα  τῆς  Κρίσεως!  Στὰ  χρόνια 

τῆς  εἰδωλολατρίας  οἱ  μητέρες  ἔκαιγαν  τὰ  παιδιά  τους  μπροστὰ  στὸ  ἄγαλμα  τοῦ 
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Μολόχ3,  γιὰ  νὰ  συμμετάσχουν  στὴν  δοξολογία  πρὸς  τὸν  θεό4!  Ἂν  γνώριζαν  τὸν 

πραγματικὸ Θεό,  τί θυσίες θὰ  ἔκαναν! Αὐτὲς θὰ  ἔχουν  ἐλαφρυντικὰ  τὴν ἡμέρα τῆς 

Κρίσεως,  γιατὶ  παρασύρθηκαν.  Οἱ  σημερινὲς  ὅμως  μητέρες  μὲ  τὴν  ἀδιαφορία  ποὺ 

ἔχουν  γιὰ  τὰ  παιδιά  τους  τί  ἐλαφρυντικὰ  θὰ  ἔχουν;  Θὰ  τὶς  πῆ  ὁ  Θεός:  «Ἐσεῖς 

γνωρίζατε  τὸν ἀληθινὸ Θεό,  βαπτιστήκατε,  τόσα ἀκούσατε,  τόσα μάθατε,  ὁ  Ἴδιος  ὁ 

Θεὸς σταυρώθηκε γιὰ νὰ σᾶς σώση,  καὶ  τί κάνατε;  Βαριόσασταν νὰ πᾶτε τὰ παιδιά 

σας νὰ τὰ κοινωνήσετε στὴν ἐκκλησία! Ἐκεῖνες νόμιζαν ὅτι ὁ Μολὸχ εἶναι ὁ ἀληθινὸς 

Θεὸς καὶ πρόσφεραν θυσία ἀκόμη καὶ τὰ παιδιά τους. Ἐσεῖς τί κάνατε;».  

Τὰ  σφάλματα  τῶν  γονέων  τὰ  πληρώνουν  τὰ  παιδιά!  Μερικοὶ  γονεῖς 

καταστρέφουν τὰ παιδιά τους, ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ἄδικος· ἔχει μεγάλη καὶ ἰδιαίτερη 

ἀγάπη γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ ἔχουν ἀδικηθῆ στὸν κόσμο αὐτὸν εἴτε ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους 

εἴτε ἀπὸ ἄλλους ἀνθρώπους. Ὅταν οἱ γονεῖς γίνωνται αἰτία νὰ πάρη τὸ παιδὶ στραβὸ 

δρόμο,  ὁ Θεὸς  δὲν θὰ  τὸ ἀφήση,  γιατὶ  δικαιοῦται  τὴν θεία  βοήθεια. Θὰ  οἰκονομήση 

ἔτσι  τὰ  πράγματα,  ὥστε  νὰ  βοηθηθῆ.  Νά,  βλέπουμε  μερικοὺς  νέους,  ἀλλὰ  καὶ 

ἡλικιωμένους  ἀκόμη,  πῶς  κάποια  στιγμὴ  παίρνουν  ἀπότομα  μιὰ  καλὴ  στροφή. 

Θυμᾶμαι μιὰ περίπτωση: Σὲ μιὰ οἰκογένεια μὲ δυὸ παιδιά,  ὁ πατέρας, ἡ μάνα καὶ ἡ 

κόρη ἦταν ἄθεοι. Τὸ ἀγόρι ἔμπλεξε πρῶτα μὲ τὸν μαρξισμό. Δὲν ἀναπαύθηκε, πῆγε 

στὸν Ἰνδουισμό. Δὲν ἀναπαύθηκε κι ἐκεῖ, καὶ ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἐρχόταν συχνὰ 

στὸ Καλύβι, πήγαινε καὶ σὲ ἄλλα Κελλιά. Οἱ γονεῖς του ὅλον αὐτὸν τὸν καιρὸ «Χριστέ 

μου,  Παναγία  μου,  φύλαξε  τὸ  παιδί  μας»,  ἔλεγαν.  Ἀφοῦ  κάθησε  ἕνα  διάστημα  στὸ 

Ὄρος καὶ κάπως συνῆλθε καὶ δυνάμωσε πνευματικά, γύρισε στὸ σπίτι του – γιατὶ δὲν 

ἦταν γιὰ τὸν Μοναχισμό ‐, καὶ βοήθησε πνευματικὰ καὶ τὸν πατέρα καὶ τὴν μάνα του. 

Τώρα,  βλέπω,  ὁ  πατέρας  του  πρῶτος‐πρῶτος  στέκεται  στὴν  ἀγρυπνία.  Λέει  τὸν 

Προοιμιακὸ5  στὴν  ἐκκλησία,  διαβάζει  στὸ  σπίτι  τὸν  ἑσπερινό,  τὸ  ἀπόδειπνο,  τὴν 

παράκληση. Πῶς τὰ οἰκονόμησε ὁ Θεός! Πῆγε ὁ διάβολος νὰ κάνη κακό, ἀλλὰ ὁ Θεὸς 

τὰ ᾿φερε ἀπὸ ᾿δῶ‐ἀπὸ ᾿κεῖ καὶ τοὺς ἔφερε ὅλους σὲ λογαριασμό. 

– Καὶ τὸ κορίτσι, Γέροντα; 

– Κι αὐτὸ σιγὰ‐σιγὰ ἔρχεται σὲ λογαριασμό. Δίνει εὐκαιρίες ὁ Θεός. 

– Γέροντα, μερικοὶ γονεῖς ποὺ ἀρχίζουν νὰ ζοῦν πνευματικὰ σὲ μεγάλη ἡλικία 

στενοχωριοῦνται  ποὺ  δὲν  ἔδωσαν  χριστιανικὴ  ἀγωγὴ  στὰ  παιδιά  τους,  ὅταν  ἦταν 

μικρά. 

–  Ἂν  ἔχουν  εἰλικρινῆ  μετάνοια  καὶ  παρακαλέσουν  τὸν  Θεὸ  νὰ  βοηθήση  τὰ 

παιδιά  τους,  ὁ  Θεὸς  κάτι  θὰ  κάνη  γι᾿  αὐτά·  θὰ  τοὺς  ρίξη  κανένα  σωσίβιο,  γιὰ  νὰ 

σωθοῦν  ἀπὸ  τὴν  φουρτούνα  στὴν  ὁποία  βρίσκονται.  Ἀκόμη  καὶ  ἂν  δὲν 

παρουσιασθοῦν  ἄνθρωποι,  γιὰ  νὰ  τὰ  βοηθήσουν,  μπορεῖ  καὶ  κάτι  ποὺ  θὰ  δοῦν  νὰ 

συντελέση, ὥστε νὰ πάρουν μιὰ καλὴ στροφή. Νὰ ξέρετε, αὐτοὶ οἱ γονεῖς εἶχαν καλὴ 

διάθεση, ἀλλὰ δὲν βοηθήθηκαν μικροὶ ἀπὸ τὴν οἰκογένειά τους καὶ δικαιοῦνται τὴν 

θεία βοήθεια.  

                                                 
3  Ὁ  Μολὸχ  ἦταν  σημιτικὴ  θεότητα.  Στὴν  Παλαιὰ  Διαθήκη  ἀναφέρεται  πάντοτε  σὲ 

σχέση  μὲ  τὶς  ἀνθρωποθυσίες,  ἰδίως  μικρῶν  παιδιῶν,  τὰ  ὁποῖα  ἔσφαζαν  καὶ  στὴν  συνέχεια 

ἔκαιγαν ἐπάνω σὲ σχάρες καὶ τὰ πρόσφεραν θυσία στὸ ἄγαλμα τοῦ Μολόχ. 
4 Βλ. Λευϊτ. 18, 21 καὶ 20, 2‐4· Δ´ Βασ. 23, 10 καὶ 13, Ἱερ. 39, 35. 
5 Ὁ 103ος Ψαλμὸς ὁ ὁποῖος διαβάζεται στὴν ἀρχὴ τοῦ Ἑσπερινοῦ. 
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–  Καμμιὰ  φορά,  Γέροντα,  τὰ  παιδιὰ  ζοῦν  πνευματικὴ  ζωή,  ἀλλὰ  συναντοῦν 

πολλὲς δυσκολίες ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους ποὺ εἶναι ἀδιάφοροι.  

–  Γι᾿  αὐτὰ  τὰ  παιδιὰ  ὁ  Θεὸς  φροντίζει  περισσότερο  ἀπὸ  τὰ  ἄλλα  ποὺ  ἔχουν 

γονεῖς ποὺ ζοῦν πνευματικά, ὅπως φροντίζει καὶ γιὰ τὰ ὀρφανά. 

 

  

Ἐπιδράσεις ποὺ δέχονται τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ περιβάλλον 

 

– Ἀπὸ ποιά ἡλικία, Γέροντα, τὰ παιδιὰ ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὸ περιβάλλον; 

– Τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν κούνια ἀκόμη ἀντιγράφουν τοὺς γονεῖς. Ξεσηκώνουν ὅ,τι 

βλέπουν νὰ κάνουν οἱ μεγάλοι καὶ τὰ γράφουν ὅλα στὴν ἄδεια κασέτα τους. Γι᾿ αὐτὸ 

οἱ  γονεῖς  πρέπει  νὰ  ἀγωνισθοῦν  νὰ  κόψουν  τὰ  πάθη  τους.  Ἄσχετα  ἂν  μερικὰ  τὰ 

κληρονόμησαν ἀπὸ τοὺς δικούς τους γονεῖς, θὰ δώσουν λόγο στὸν Θεό, ὄχι μόνο γιατὶ 

δὲν ἀγωνίσθηκαν νὰ τὰ κόψουν, ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἔχουν εὐθύνη ποὺ τὰ μεταδίδουν στὰ 

παιδιά τους. 

– Γέροντα, παιδάκια ποὺ ἔχουν τὴν ἴδια ἀγωγὴ ἀπὸ τὸ σπίτι τους, πῶς γίνεται 

μερικὲς φορὲς νὰ μὴ μοιάζουν καθόλου;  

– Συχνὰ τὸ παιδὶ δέχεται καὶ πολλὲς ἐπιδράσεις ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ περιβάλλον. 

Ἀλλά,  ὅταν  μεγαλώση,  ἂν  ἔχη  καλὴ  διάθεση,  ὁ  Θεὸς  θὰ  τοῦ  δώση  περισσότερη 

φώτιση, γιὰ νὰ καταλάβη τὶς ἀρνητικὲς ἐπιδράσεις ποὺ ἔχει δεχθῆ καὶ νὰ ἀγωνισθῆ 

νὰ τὶς ἀποβάλη. 

Σήμερα ὑπάρχει στὸν κόσμο μιὰ κακότητα. Πᾶνε νὰ καταστρέψουν τὰ παιδιὰ 

ἀπὸ μικρά. Ἀντὶ νὰ τὰ φρενάρουν ἀπὸ τὸ κακό, μέχρι νὰ ἐνηλικιωθοῦν, τὰ ἐμποδίζουν 

καὶ  ἀπὸ  τὸ  καλό.  Καὶ  ὕστερα,  τὰ  κακόμοιρα,  ὅταν  πέφτουν  στὴν  ἁμαρτία  καὶ 

ταλαιπωροῦνται, θέλουν νὰ σηκωθοῦν καὶ δὲν ξέρουν πῶς νὰ σηκωθοῦν. Γιατί, ἅμα 

πάρουν  τὸν  γλυκὸ  κατήφορο,  δύσκολα  μποροῦν  νὰ  σταματήσουν.  Ἔρχονται  στὸ 

Καλύβι παιδιὰ εἴκοσι πέντε, εἴκοσι ἑπτὰ χρονῶν, ποὺ παίρνουν ναρκωτικὰ κ.λπ., καὶ 

τὰ καημένα ζητοῦν βοήθεια. Ἔτυχε μιὰ φορὰ νὰ βοηθήσω ἕνα‐δυὸ παιδιὰ νὰ πάρουν 

μιὰ καλὴ στροφή, καὶ τώρα φέρνουν τὸν φίλο τους, τὸν φίλο τοῦ φίλου τους, γιὰ νὰ 

βοηθηθοῦν.  Σοῦ  σπαράζουν  τὴν  καρδιά.  Ἕνα  παιδί,  τὸ  καημένο,  ἔπαιρνε  βαριὰ 

ναρκωτικὰ  καὶ  ἦταν  τελείως  γιὰ  πεθαμό.  Τὰ  χέρια  του,  τὰ  δόντια  του  ἦταν  χάλια. 

Ὕστερα τὰ σταμάτησε καὶ βοήθησε καὶ ἄλλους νέους. Κάπου δεκαπέντε παιδιὰ ἦταν 

στὴν συντροφιά  του καὶ  ὅποιο  ἐρχόταν μετὰ  ἔλεγε: «Εἶμαι  τοῦ  τάδε».  Τὸν  εἶχαν γιὰ 

...Γέροντα! Πολλὰ ὅμως ἔχουν φθάσει στὸν γκρεμό, κάνουν ἐνέσεις, πουλοῦν τὸ αἷμα 

τους...  Καταστρέφουν  καὶ  τὸν  ἑαυτό  τους,  καταστρέφουν  καὶ  τοὺς  γονεῖς  τους.  Καὶ 

βλέπεις, ὁ πατέρας νὰ πεθαίνη ἀπὸ ἐγκεφαλικό, ἡ μητέρα ἀπὸ καρδιά, ἀπὸ συκώτι... 

 

Ἡ ἀγάπη μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν 

 

Οἱ  γονεῖς  πρέπει  νὰ  καλλιεργοῦν  τὴν  ἀγάπη  μεταξὺ  τῶν  παιδιῶν  καί,  ὅταν 

θέλουν νὰ ἐνισχύσουν τὸ πιὸ ἀδύνατο, νὰ προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος παίρνοντας τὴν 

συγκατάθεση τοῦ δυνατώτερου ἀδελφοῦ. Νὰ τὸν βοηθήσουν δηλαδὴ νὰ καταλάβη ὅτι 

πράγματι  τὸ  ἄλλο  παιδὶ  ἔχει  ἀνάγκη.  Ἡ  δικαιοσύνη  εἶναι  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  πρέπει  νὰ 

ἀπονέμεται καὶ στὸν μεγάλο καὶ στὸν μικρὸ ἐξίσου. Στὸν μεγάλο μὲ σεβασμό, στὸν 
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μικρὸ μὲ ἀγάπη,  χωρὶς νὰ βλαφθῆ. Αὐτὸ τὸ ἀναφέρει καὶ  τὸ Δευτερονόμιο6. Ἂν λ.χ. 

φταίη ὁ μεγάλος, θὰ δικαιώσουμε τὸν μικρό, χωρὶς νὰ θίξουμε τὸν μεγάλο μπροστὰ 

στὸν  μικρό,  ἀλλὰ  θὰ  συζητήσουμε  μαζί  του  ἰδιαίτερα,  ὥστε  νὰ  τοῦ  δώσουμε  νὰ 

καταλάβη τὸ σφάλμα του. 

–  Γέροντα,  ἡ  ζήλεια  ποὺ  παρουσιάζεται  συνήθως  στὰ  μεγαλύτερα  ἀδέλφια 

πρὸς τὰ μικρότερα πῶς ἀντιμετωπίζεται;  

– Ἡ ζήλεια εἶναι πάθος. Ὅταν ὅμως ἕνα παιδάκι εἶναι τριῶν ἐτῶν καὶ ἡ μάνα 

του θηλάζη τὸ νεογέννητο ἀδελφάκι του, εἶναι κάπως δικαιολογημένο νὰ τὸ ζηλεύη, 

γιατὶ  πρὶν  ἀπὸ  λίγο  καιρὸ  θήλαζε  καὶ  αὐτό.  Τώρα  βλέπει  τὸ  ἀδελφάκι  του  στὴν 

ἀγκαλιὰ τῆς μάνας του, καὶ λέει: «Μέχρι χθὲς ἡ μαμά μου μὲ εἶχε στὴν ἀγκαλιά της, 

τώρα  μὲ  ἔβαλε  στὴν  ἄκρη!».  Καὶ  ἂν  ἔχη  καὶ  γιαγιά,  κάτι  γίνεται.  Ὅταν  ὅμως  γίνη 

τεσσάρων  ἐτῶν,  πρέπει  νὰ  ζηλεύη  λιγώτερο.  Ὅταν  γίνη  ἕξι,  πρέπει  νὰ  τοῦ  πῆ  ἡ 

μητέρα του: «Ὁλόκληρο παιδὶ εἶσαι τώρα. Ποιά μητέρα κρατάει στὴν ἀγκαλιά της ἕνα 

τόσο μεγάλο παιδί;». Ἂν τὸ βοηθήση νὰ τὸ ἀντιμετωπίση ἔτσι,  τότε θὰ θυμᾶται  τὴν 

μάνα του, μόνον ὅταν ὑπάρχη λόγος. Ἂν θέλη νὰ κρατάη τὴν μάνα του συνέχεια ἀπὸ 

τὸ φουστάνι, αὐτὸ εἶναι κάτι ἀρρωστημένο. 

 

Οἱ παρέες πολὺ ἐπηρεάζουν τὰ παιδιὰ 

 

– Γέροντα, πῶς συμβαίνει ἕνας νέος, ἐνῶ ἀπὸ παιδὶ ζοῦσε πνευματικὰ καὶ εἶχε 

φιλότιμο, νὰ φθάση σὲ σημεῖο νὰ παραστρατήση τελείως; 

– Ἂς μὴν κρίνη κανείς. Εἶναι πολλοὶ παράγοντες ποὺ ἐπιδροῦν. Τὰ παιδιὰ ποὺ 

ζοῦν  κοσμικά,  ἀπρόσεκτα,  ἐλέγχονται,  ὅταν  βλέπουν  τὰ  ἄλλα  ποὺ  ζοῦν  ἁγνά, 

πνευματικά, καὶ θέλουν νὰ τὰ παρασύρουν. Μιὰ φορὰ προχωροῦσαν στὸν δρόμο δυὸ 

παιδιά. Τὸ ἕνα κάποια στιγμὴ σκόνταψε καὶ ἔπεσε μέσα σὲ ἕναν λάκκο μὲ λασπόνερα 

καὶ ἔγιναν τὰ ροῦχα του ὅλο λάσπες. Μόλις πῆγαν παραπέρα, ἔσπρωξε τὸν φίλο του 

καὶ τὸν ἔρριξε σὲ ἕναν λάκκο, γιὰ νὰ λασπωθῆ, γιατὶ ἔνιωθε ἄσχημα νὰ εἶναι αὐτὸς 

λασπωμένος καὶ ἐκεῖνος καθαρός. 

Οἱ  παρέες  πολὺ  ἐπηρεάζουν  τὰ  παιδιά.  Ἐγώ,  ὅταν  ἤμουν  μικρός,  εἶχα  μέσα 

στὴν φύση μου τὴν ἀγάπη. Ξεκινοῦσα νὰ πάω κάπου μὲ τὰ ζῶα καὶ κοίταζα νὰ βάλω 

καὶ τὸν ἕναν ἐπάνω στὸ ζῶο, νὰ βάλω καὶ τὸν ἄλλον, νὰ πάρω καὶ τὸν μικρὸ ἀδελφό 

μου  στὸν  ὦμο.  Μιὰ  φορὰ  ὁ  ἕνας  ἀδελφός  μου  σκότωσε  ἕνα  πουλάκι  κι  ἐγὼ 

στενοχωρέθηκα  πολὺ  καὶ  τὸν  μάλωσα.  Πῆρα  μετὰ  τὸ  πουλάκι  καὶ  τὸ  ἔθαψα  μὲ 

κλάματα. Ἐκεῖνο τὸ διάστημα ἔκανα παρέα μὲ παιδιὰ τῆς ἡλικίας μου. Πηγαίναμε στὸ 

δάσος,  προσευχόμασταν,  διαβάζαμε  Συναξάρια,  νηστεύαμε.  Μετὰ  οἱ  μητέρες  τους 

ἄρχισαν  νὰ  μὴν  τὰ  ἀφήνουν  νὰ  ἔρχωνται  μαζί  μου.  «Μὴν  κάνετε  παρέα  μ᾿  αὐτόν, 

τοὺς ἔλεγαν, θὰ σᾶς χτικιάση». Ὁπότε μὲ ἄφησαν καὶ ἔνιωθα μόνος. Μὲ κορόιδευαν 

κιόλας, «καλόγερο ἀπὸ ἐδῶ, μὲ ἔλεγαν, καλόγερο ἀπὸ ἐκεῖ», μοῦ εἶχαν κάνει τὴν ζωὴ 

μαρτύριο. Ἔφθασα κάποτε σὲ σημεῖο ποὺ δὲν μποροῦσα νὰ ἀντέξω τὴν κοροϊδία. Τότε 

εἶπα κι ἐγώ: «Θὰ πάω μὲ τὰ μεγαλύτερα παιδιὰ καὶ θὰ ὑποκρίνωμαι». Ἄρχισα λοιπὸν 

νὰ  κάνω  συντροφιὰ  μὲ  μεγαλύτερα  παιδιά.  Πῆρα  λάστιχα  καὶ  ἔκανα  σφενδόνα. 

Πρῶτα  ἔβαζα  δῆθεν  σημάδι  μόνο  μὲ  τὴν  σφενδόνα. Ὕστερα  πῆρα  σκάγια  καὶ  εἶχα 

                                                 
6 Βλ. Δευτ. 1, 17. 
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γίνει  ὁ  καλύτερος  σκοπευτής.  Μιὰ  φορά,  μόλις  σκότωσα  ἕνα  πουλάκι  καὶ  τὸ  εἶδα 

σκοτωμένο,  συνῆλθα.  Πέταξα  καὶ  τὰ  λάστιχα,  καὶ  τὰ  σκάγια.  «Ἐσὺ  ἔκλαιγες,  εἶπα, 

ὅταν  ὁ  ἀδελφός  σου  σκότωσε  ἕνα  πουλάκι,  καὶ  τὸν  μάλωσες,  ποὺ  τὸ  σκότωσε,  καὶ 

τώρα  ποῦ  ἔφθασες;  Σκοτώνεις  πουλιὰ  καὶ  σιγὰ‐σιγὰ  θὰ  φθάσης  νὰ  σκοτώνης  καὶ 

ζῶα». Πράγματι, ἂν συνέχιζα ἔτσι, θὰ προχωροῦσα στὸ κυνήγι ζώων καὶ μετὰ θὰ τὰ 

ἔγδερνα κιόλας.  

Ἀπὸ μία εὐαισθησία σὲ τί κακότητα μπορεῖ νὰ φθάση κανείς, ἂν δὲν προσέξη 

καὶ παρασυρθῆ ἀπὸ κακὲς παρέες! Ἐνῶ, οἱ καλὲς συντροφιὲς πολὺ βοηθοῦν. Ὁ Θεὸς 

γέμισε  τοὺς  ἀνθρώπους  μὲ  διάφορα  χαρίσματα.  Ὁ  ἄνθρωπος,  ὅπως  βλέπει  τὴν 

διαστροφὴ τῶν ἄλλων, ἔτσι μπορεῖ νὰ δῆ καὶ τὴν ἀρετή τους καὶ νὰ τὴν μιμηθῆ. 

 

Βοήθεια στὰ παραστρατημένα παιδιὰ 

 

Στὸ  σπίτι  εἶναι  ἀπαραίτητο  νὰ  ὑπάρχη  ἀτμόσφαιρα  ἀγάπης  καὶ  εἰρήνης.  Τὸ 

παιδί, ἂν πάρη λίγη ἀγάπη ἀπὸ τὸ σπίτι, καὶ νὰ ξεφύγη κάποια στιγμή, θὰ δῆ ὅτι δὲν 

βρίσκει ἀλλοῦ ἀγάπη, ἀλλὰ μόνον ὑποκρισία, καὶ θὰ γυρίση πίσω. Ἂν ὅμως θυμᾶται 

ἄσχημες σκηνὲς μέσα στὸ σπίτι, μαλώματα καὶ ἀντιδικίες, πῶς νὰ τοῦ κάνη καρδιὰ νὰ 

γυρίση πίσω;  

– Γέροντα, ὅταν τὸ παιδὶ φύγη ἀπὸ τὸ σπίτι, τί πρέπει νὰ κάνουν οἱ γονεῖς; 

– Νὰ προσπαθήσουν νὰ διατηρήσουν μιὰ ἐπαφὴ μαζί του, ὥστε, ὅταν συνέλθη, 

νὰ  μπορέση  νὰ  ἐπιστρέψη  στὸ  σπίτι.  Νὰ  τοῦ  μιλήσουν  μὲ  τὸ  καλό,  νὰ  τὸ 

προβληματίσουν,  γιὰ  νὰ  τὸ  βοηθήσουν.  Ἂν  λ.χ.  τὸ  παιδὶ  ξενυχτάη,  νὰ  τοῦ  πῆ  ἡ 

μητέρα: «Ἔλα ἐδῶ, παιδάκι μου. Ἂν ἤσουν ἐσὺ στὴν θέση μου καὶ ἀργοῦσαν τὰ παιδιά 

σου νὰ γυρίσουν τὸ βράδυ στὸ σπίτι, θὰ μποροῦσες νὰ μὴν ἀνησυχῆς;». 

Καὶ ἡ πιὸ σοβαρὴ πτώση τῶν παιδιῶν δὲν πρέπει νὰ φέρνη σὲ ἀπόγνωση τοὺς 

γονεῖς,  γιατὶ  στὴν  ἐποχή μας ἡ ἁμαρτία  ἔγινε μόδα. Νὰ  ἔχουν  δὲ πάντοτε ὑπ᾿  ὄψιν 

τους καὶ τὸ ἑξῆς: Τὰ παιδιὰ τῆς ἐποχῆς μας θὰ ἔχουν καὶ ἐλαφρυντικὰ γιὰ τὶς ἀταξίες 

ποὺ κάνουν.  Τὸ  ἑπτὰ –  βαθμὸς διαγωγῆς τῆς σημερινῆς  ἐποχῆς –  ἔχει  τὴν ἀξία τοῦ 

δέκα, τοῦ ἄριστα, τῆς δικῆς μας ἐποχῆς. Φυσικὰ οἱ γονεῖς θὰ προσπαθοῦν νὰ βοηθοῦν 

τὰ  παιδιά  τους,  ἀλλὰ  νὰ  μὴν  ἀνησυχοῦν  ὑπερβολικά.  Τὰ  παιδιὰ  θὰ  βάλουν  μυαλὸ 

ἀργότερα.  Τώρα  μπορεῖ  νὰ  μὴν  καταλαβαίνουν  τὸ  καλό,  γιατὶ  τὸ  μυαλό  τους  δὲν 

ὡρίμασε.  Εἶναι  θολὸ  καὶ  δὲν  ἔχουν  τὴν  διαύγεια  νὰ  διακρίνουν  τὸν  κίνδυνο  ποὺ 

διατρέχουν καὶ τὴν ἀνεπανόρθωτη ζημιὰ ποὺ μποροῦν νὰ πάθουν. 

Καλὸ εἶναι οἱ γονεῖς νὰ δείχνουν στὸ παιδὶ ὅτι στενοχωριοῦνται γιὰ τὶς ἀταξίες 

ποὺ κάνει, ἀλλὰ νὰ μὴν τὸ πιέζουν καὶ νὰ προσεύχωνται. Ἡ προσευχὴ ποὺ γίνεται μὲ 

πόνο  φέρνει  θετικὰ  ἀποτελέσματα.  Ἂν  πάλι  τὸ  παιδὶ  κάνη  κάποιο  σφάλμα  πολὺ 

σοβαρό,  τότε  οἱ  γονεῖς  νὰ  ἐπέμβουν  μὲ  τρόπο.  Ἂν  δὲν  εἶναι  σοβαρό,  ἂς  τὸ 

παραβλέψουν λίγο, γιὰ νὰ μὴν ἐρεθίσουν τὸ παιδὶ καὶ χειροτερέψουν τὴν κατάστασή 

του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ κοντά τους. Μόνο νὰ προσεύχωνται στὸν 

Χριστὸ καὶ στὴν Παναγία νὰ τὸ προστατεύη. 

Ἡ  προσευχὴ  τῶν  γονέων,  ἰδίως  τῆς  μάνας,  ἐπειδὴ  εἶναι  καρδιακὴ  καὶ  ἔχει 

πόνο,  πολὺ  εἰσακούεται.  Ὅταν  ἤμουν  στὴν  Σκήτη  τῶν  Ἰβήρων,  ἦρθε  τυχαίως  ἕνας 

νεαρὸς καὶ μὲ βρῆκε.  Γύριζε στὴν Χαλκιδική,  βρῆκε μιὰ παρέα μὲ προσκυνητὲς ποὺ 

ἔρχονταν  στὸ  Ἅγιον  Ὄρος  καὶ  ἦρθε  καὶ  αὐτὸς  μαζί  τους  στὸ  Κελλί.  Πὰ‐πά,  ἦταν 
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ἄθεος,  βλάσφημος,  ἀναιδέστατος!  Εἶχε  μιὰ  δαιμονικὴ  ἐξυπνάδα  καὶ  δὲν  πίστευε 

τίποτε.  Τοὺς  ἔβριζε  ὅλους,  μικροὺς‐μεγάλους.  Ἀπὸ  ᾿δῶ‐ἀπὸ  ᾿κεῖ  τὸν  ἔφερα,  ἦρθε  σὲ 

ἕναν λογαριασμό· τὸν κούρεψα κιόλας, γιατὶ εἶχε κάτι μακριὰ μαλλιά!... «Κοίταξε, τοῦ 

λέω, ἂς εἶναι καλὰ ἡ μάνα σου. Οἱ προσευχές της σὲ κουβάλησαν ἐδῶ». «Ναί, Πάτερ, 

μοῦ λέει. Γύριζα στὴν Χαλκιδικὴ καὶ οὔτε κι ἐγὼ δὲν κατάλαβα πῶς ἦρθα ἐδῶ». «Ἂν τὸ 

μάθη ἡ μάνα σου ποὺ ἦρθες στὸ Ἅγιον Ὄρος,  τοῦ λέω, καὶ σὲ δῆ ἔτσι κουρεμένο,  τί 

χαρὰ θὰ κάνη!». «Ποῦ τὸ κατάλαβες, Πάτερ; μοῦ λέει. Πράγματι, χαρὰ ποὺ θὰ κάνη ἡ 

μάνα μου νὰ μὲ δῆ ἔτσι ἀλλαγμένο!». Ὁ Θεὸς τὸν τύλιξε ἀπὸ ᾿δῶ, τὸν τύλιξε ἀπὸ ᾿κεῖ 

καὶ τὸν πῆγε στὸν ...μάστορα! Πόση προσευχὴ θὰ ἔκανε ἡ καημένη ἡ μάνα του! 

 

Τὸ μάλωμα καὶ ὁ ἔπαινος τοῦ παιδιοῦ 

 

Οἱ  γονεῖς  πρέπει  νὰ  προσέχουν  πολὺ  νὰ  μὴ  μαλώνουν  τὰ  παιδιά  τους  τὸ 

βράδυ,  γιατὶ  τὸ  βράδυ  τὰ  παιδιὰ  δὲν  ἔχουν  μὲ  τί  νὰ  διασκεδάσουν  τὴν  στενοχώρια 

τους καὶ ἡ μαυρίλα τῆς νύχτας τὴν μαυρίζει πιὸ πολύ. Ἀρχίζουν νὰ σκέφτωνται πῶς 

νὰ  ἀντιδράσουν,  ψάχνουν  διάφορες  λύσεις,  μπαίνει  στὴν  μέση  καὶ  ὁ  διάβολος,  καὶ 

μπορεῖ  νὰ φθάσουν  στὴν  ἀπελπισία.  Τὴν  ἡμέρα,  καὶ  νὰ  ποῦν  τὰ  παιδιά:  «θὰ  κάνω 

αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο», θὰ βγοῦν ἔξω, θὰ ξεχαστοῦν, ὁπότε διασκεδάζεται ἡ στενοχώρια.  

– Γέροντα, τὸ ξύλο βοηθάει τὰ παιδιὰ νὰ διορθωθοῦν;  

– Ὅσο γίνεται, οἱ γονεῖς νὰ τὸ ἀποφεύγουν. Νὰ προσπαθοῦν μὲ τὸ καλὸ καὶ μὲ 

ὑπομονὴ  νὰ  δώσουν  στὸ  παιδὶ  νὰ  καταλάβη  ὅτι  αὐτὸ  ποὺ  κάνει  δὲν  εἶναι  σωστό. 

Μόνον ὅταν εἶναι μικρὸ τὸ παιδὶ καὶ δὲν καταλαβαίνη ὅτι αὐτὸ ποὺ πάει νὰ κάνη εἶναι 

ἐπικίνδυνο,  βοηθιέται,  ἂν  φάη  κανένα  σκαμπίλι,  γιὰ  νὰ  προσέχη  ἄλλη  φορά.  Ὁ 

φόβος,  μήπως  φάη  πάλι  σκαμπίλι,  γίνεται  φρένο  καὶ  τὸ  προστατεύει.  Ἐγώ,  ὅταν 

ἤμουν  μικρός,  περισσότερο  βοηθιόμουν ἀπὸ  τὴν  μητέρα  μου παρὰ ἀπὸ  τὸν πατέρα 

μου. Καὶ οἱ δύο μὲ ἀγαποῦσαν καὶ ἤθελαν τὸ καλό μου. Καθένας ὅμως μὲ βοηθοῦσε 

μὲ  τὸν  δικό  του  τρόπο.  Ὁ  πατέρας  μου  ἦταν  αὐστηρός.  Ὅταν  κάναμε  σὰν  παιδιὰ 

καμμιὰ ἀταξία,  μᾶς  ἔδινε σκαμπίλια. Ἐγὼ πονοῦσα λίγο ἀπὸ  τὸ  ξύλο,  μαζευόμουν, 

ὅταν ὅμως περνοῦσε ὁ πόνος, ξεχνοῦσα καὶ τὸν πόνο καὶ τὶς συμβουλές του. Ὄχι ὅτι 

δὲν μὲ ἀγαποῦσε ὁ πατέρας μου· ἀπὸ ἀγάπη μὲ ἔδερνε. Μιὰ φορά, θυμᾶμαι – τριῶν 

χρονῶν ἤμουν –, ποὺ μοῦ ἔδωσε ὁ πατέρας μου  ἕνα σκαμπίλι, μὲ τίναξε πέρα! Τί εἶχε 

γίνει; Δίπλα ἀπὸ τὸ σπίτι μας ἦταν ἕνα σπίτι ἐγκαταλελειμμένο. Οἱ ἰδιοκτῆτες εἶχαν 

φύγει στὴν Ἀμερικὴ καὶ  εἶχε  ρημάξει. Στὴν αὐλὴ  εἶχε μιὰ συκιὰ ποὺ  τὰ κλαδιά  της 

ἔβγαιναν  στὸν  δρόμο. Ἦταν  καλοκαίρι  καὶ  ἦταν  γεμάτη  σῦκα.  Ἐκεῖ  ποὺ  ἔπαιζα  μὲ 

ἄλλα παιδιά, ἦρθε ἕνας γείτονας καὶ μὲ σήκωσε, γιὰ νὰ τοῦ κόψω μερικὰ σῦκα, γιατὶ 

δὲν  ἔφθανε  μόνος  του  νὰ  κόψη.  Τοῦ  ἔκοψα  πέντε‐ἕξι  καὶ  μοῦ  ἔδωσε  κι  ἐμένα  δύο. 

Ὅταν τὸ ἔμαθε ὁ πατέρας μου, θύμωσε πάρα πολύ. Μοῦ ἔδωσε ἕνα σκαμπίλι!... Ἐγὼ 

ἔβαλα  τὰ  κλάματα.  Ἡ  μάνα  μου  ποὺ  ἦταν  μπροστά,  γύρισε  καὶ  τοῦ  εἶπε:  «Τί  τὸ 

χτυπᾶς  τὸ  παιδί;  Τί  ἤξερε  αὐτό;  μικρὸ  παιδὶ  εἶναι.  Πῶς  μπορεῖς  νὰ  τὸ  ἀκοῦς  νὰ 

κλαίη;».  «Ἅμα  ἔκλαιγε  τότε  ποὺ  τὸ  σήκωσε  ὁ  ἄλλος,  γιὰ  νὰ  κόψη  τὰ  σῦκα,  δὲν  θὰ 

ἔκλαιγε τώρα, εἶπε ὁ πατέρας μου. Ἀλλά, φαίνεται, ἤθελε νὰ φάη καὶ αὐτὸ σῦκα. Ἂς 

κλαίη λοιπόν τώρα». Ποῦ νὰ τολμήσω νὰ τὸ ξανακάνω! Καὶ ἡ μητέρα μου ἔβλεπε τὶς 

ἀταξίες μου καὶ στενοχωριόταν, ἀλλὰ εἶχε μιὰ ἀρχοντιά. Ὅταν ἔκανα καμμιὰ ἀταξία, 

γύριζε τὸ κεφάλι της ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ καὶ ἔκανε πὼς δὲν μὲ βλέπει, γιὰ νὰ μὴ μὲ 
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στενοχωρήση. Ἐμένα ὅμως αὐτὴ ἡ συμπεριφορά της μοῦ ράγιζε τὴν καρδιά. «Κοίταξε, 

ἔλεγα  μέσα μου,  ἐγὼ  ἔκανα  τέτοια  ἀταξία  καὶ  ἡ  μητέρα  ὄχι  μονάχα  δὲν  μὲ  δέρνει, 

ἀλλὰ  κάνει  καὶ  πὼς  δὲν  μὲ  βλέπει!  Ἄλλη  φορὰ  δὲν  θὰ  τὸ  ξανακάνω!  Πῶς  νὰ  τὴν 

ξαναστενοχωρήσω;».  Μὲ  αὐτὴν  τὴν  συμπεριφορά  της  ἡ  μητέρα  μου  μὲ  βοηθοῦσε 

περισσότερο, παρὰ ἂν μοῦ ἔδινε σκαμπίλι. Κι ἐγὼ ὅμως δὲν τὸ ἐκμεταλλευόμουν, νὰ 

πῶ: «Ἔ, τώρα δὲν μὲ βλέπει, ἂς κάνω μεγαλύτερη ἀταξία». Ἐνῶ ὁ πατέρας μου, μόλις 

ἔκανα  κάτι,  τάκ,  σκαμπίλι.  Βλέπεις,  καὶ  οἱ  δύο  μὲ  ἀγαποῦσαν,  ἐκεῖνο  ὅμως  ποὺ  μὲ 

διόρθωνε περισσότερο ἦταν ἡ ἀρχοντικὴ συμπεριφορὰ τῆς μάνας μου.  

– Γέροντα, μερικὰ παιδιὰ ὅμως εἶναι πολὺ ἄτακτα· φωνάζουν, τρέχουν, κάνουν 

ζημιές. Πῶς νὰ ἀποφύγουν οἱ γονεῖς τὸ ξύλο; 

– Κοίταξε, δὲν φταῖνε τὰ παιδιά. Τὰ παιδιά, γιὰ νὰ μεγαλώσουν φυσιολογικά, 

θέλουν αὐλή, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ παίξουν. Τώρα τὰ κακόμοιρα εἶναι κλεισμένα μέσα 

στὶς πολυκατοικίες καὶ ζορίζονται. Δὲν μποροῦν νὰ τρέξουν ἐλεύθερα, νὰ παίξουν, νὰ 

χαροῦν. Δὲν πρέπει νὰ στενοχωριοῦνται οἱ γονεῖς, ὅταν τὸ παιδάκι εἶναι ζωηρό. Ἕνα 

ζωηρὸ παιδὶ ἔχει δυνάμεις μέσα του καὶ μπορεῖ νὰ προκόψη πολὺ στὴν ζωή του, ἂν τὶς 

ἀξιοποιήση. 

 

Τὸ ζόρισμα δὲν βοηθάει τὰ παιδιὰ 

 

Μερικοὶ  γονεῖς  κάνουν  μεγάλο  στρύμωγμα  στὰ  παιδιά  τους,  καὶ  μάλιστα 

μπροστὰ στοὺς ἄλλους! Λὲς καὶ ἔχουν ἕνα μουλάρι καὶ τὸ ὁδηγοῦν μὲ τὴν βέργα νὰ 

πάη ἴσα μπροστά· ἔχουν τὸ καπίστρι στὸ χέρι καὶ τοῦ λένε: «Νὰ περπατᾶς ἐλεύθερα!». 

Ὕστερα φθάνουν καὶ αὐτὰ στὸ σημεῖο νὰ τοὺς δέρνουν. Σήμερα ἦρθε μιὰ μάνα μὲ τὸ 

παιδί  της  –  ἕνα  παλληκάρι  μέχρι  ἐκεῖ  ἐπάνω  –,  ποὺ  ἦταν  ἄρρωστο.  «Τί  νὰ  κάνω, 

Πάτερ; μοῦ λέει, τὸ παιδί μου δὲν τρώει καὶ δὲν θέλει οὔτε νὰ μᾶς δῆ». Τῆς εἶπα τί νὰ 

κάνη καὶ μὲ ξαναρωτάει: «Τώρα τί νὰ κάνω;». 

– Μήπως, Γέροντα, δὲν κατάλαβε τί τῆς εἴπατε; 

– Πῶς δὲν κατάλαβε! «Ἐγὼ οὔτε μιὰ ὥρα, τῆς εἶπα, δὲν μπορῶ νὰ καθήσω μαζί 

σου, πῶς νὰ μείνη τὸ παιδὶ μαζί σου; τὸ παλάβωσες!». «Ὄχι, μοῦ λέει, τὸ ἀγαπάω». «Τί 

τὸ ἀγαπᾶς, ἀφοῦ δὲν ἀναπαύεται κοντά σου· θέλει νὰ φύγη ἀπὸ τὸ σπίτι, γιατὶ θέλει 

νὰ βρίσκεται σὲ ἄλλο περιβάλλον. Ὅταν βρίσκεται μακριά σας, εἶναι μιὰ χαρά. Γιὰ νὰ 

μὴ σᾶς θέλη, φαίνεται φταῖτε κι  ἐσεῖς. Νὰ μὴν τὸ  ἐρεθίζετε·  τὸ σακατεύεις  τὸ παιδὶ 

ἔτσι ποὺ φέρεσαι. Μὲ τὸ καλὸ νὰ τοῦ φέρεσαι, μὲ ὑπομονή». Ἀφοῦ τῆς εἶπα ὅλα αὐτά, 

μὲ ξαναρωτάει: «Τί νὰ κάνω; Τὸ παιδὶ δὲν μᾶς θέλει». Πῶς νὰ συνεννοηθῆς ἔτσι; Νὰ 

εἶναι τὸ παιδὶ μιὰ χαρὰ καὶ νὰ τὸ βγάζουν χαζό. Αὐτὸ εἶναι βλάβη.  

Μὲ  τὸ  ζόρισμα  οἱ  γονεῖς  δὲν  βοηθοῦν  τὰ  παιδιά·  τὰ  πνίγουν.  Συνέχεια  «μὴ 

αὐτό, μὴ ἐκεῖνο, αὐτὸ κάν᾿ το ἔτσι...». Πρέπει νὰ τραβοῦν τὰ γκέμια τόσο ποὺ νὰ μὴ 

σπάζουν. Νὰ ἐλέγχουν μὲ τρόπο τὰ παιδιά, γιὰ νὰ τὰ φέρνουν σὲ ἕναν λογαριασμό, 

ἀλλὰ  νὰ  μὴ  δημιουργοῦνται  χάσματα  μεταξύ  τους.  Νὰ  κάνουν  ὅ,τι  κάνει  ὁ  καλὸς 

κηπουρός,  ὅταν  φυτεύη  ἕνα  δενδράκι:  Τὸ  δένει  ἁπαλὰ  μὲ  ἕνα  σχοινάκι  σὲ  ἕναν 

πάσσαλο, γιὰ νὰ μὴ στραβώση καὶ νὰ μὴν τραυματίζεται, ὅταν τὸ γέρνη ὁ ἀέρας λίγο 

δεξιὰ‐λίγο  ἀριστερά.  Τὸ  φράζει  κιόλας  γύρω‐γύρω  καὶ  συγχρόνως  τὸ  ποτίζει,  τὸ 

φροντίζει, μέχρι νὰ μεγαλώσουν τὰ κλωνάρια του, γιὰ νὰ μὴν τὸ φᾶνε τὰ κατσίκια. 

Γιατί,  ἂν  τὸ  κουτσουρέψουν  τὰ  κατσίκια,  πάει,  καταστράφηκε.  Ἕνα  κουτσουρεμένο 
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δένδρο οὔτε νὰ καρπίση μπορεῖ οὔτε σκιὰ νὰ κάνη. Ὅταν μεγαλώσουν τὰ κλωνάρια 

του, τότε ὁ κηπουρὸς βγάζει τὸν φράχτη, ὁπότε καὶ καρπίζει τὸ δένδρο καὶ στὴν σκιά 

του μποροῦν νὰ φιλοξενοῦνται καὶ κατσίκια καὶ πρόβατα καὶ ἄνθρωποι.  

Οἱ γονεῖς ὅμως πολλὲς φορὲς ἀπὸ ὑπερβολικὸ ἐνδιαφέρον θέλουν νὰ δέσουν 

τὸ παιδὶ μὲ σύρμα,  ἐνῶ πρέπει νὰ τὸ δένουν ἁπαλά,  γιὰ νὰ μὴν τὸ πληγώνουν. Νὰ 

προσπαθοῦν νὰ βοηθοῦν τὰ παιδιὰ μὲ τὸν ἀρχοντικὸ τρόπο, ὁ ὁποῖος καλλιεργεῖ τὸ 

φιλότιμο στὶς ψυχές τους, ὥστε νὰ καταλάβουν τὸ καλὸ ὡς ἀνάγκη. Νὰ τοὺς ἐξηγοῦν 

τὸ  καλό,  ὅσο μποροῦν μὲ  καλὸ  τρόπο,  μὲ ἀγάπη καὶ μὲ πόνο. Θυμᾶμαι μιὰ μητέρα 

πού,  ὅταν  ἔβλεπε  τὰ παιδάκια  νὰ  κάνουν  καμμιὰ ἀταξία,  τὰ  μάτια  της  βούρκωναν 

ἀπὸ πόνο καὶ ἔλεγε: «μή, χρυσό μου παιδί». Καὶ μὲ τὸ παράδειγμά της τοὺς μάθαινε 

νὰ  ἀγωνίζωνται  μὲ  χαρά,  γιὰ  νὰ  ἀποφεύγουν  τοὺς  πειρασμοὺς  τῆς  ζωῆς,  νὰ  μὴν 

ταράζωνται  εὔκολα  μπροστὰ  σὲ  μιὰ  δυσκολία,  ἀλλὰ  νὰ  τὴν  ἀντιμετωπίζουν  μὲ 

προσευχὴ καὶ μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό.  

Σήμερα  μικροὶ‐μεγάλοι  στὸν  κόσμο  ζοῦν  σὰν  σὲ  τρελλοκομεῖο,  γι᾿  αὐτὸ 

χρειάζεται  πολλὴ  ὑπομονὴ  καὶ  πολλὴ  προσευχή.  Ἕνα  σωρὸ  παιδιὰ  παθαίνουν 

ἐγκεφαλικό.  Εἶναι  λίγο  χαλασμένο  τὸ  ρολόι,  τὸ  κουρντίζουν  καὶ  οἱ  γονεῖς  λίγο 

παραπάνω  καὶ  σπάζει  τὸ  ἐλατήριό  του.  Χρειάζεται  διάκριση.  Ἄλλο  παιδὶ  θέλει 

περισσότερο κούρντισμα καὶ ἄλλο λιγώτερο. Τὰ καημένα τὰ παιδιὰ εἶναι ἐκτεθειμένα 

σὲ ὅλα τὰ ρεύματα. Ὅταν ἀκοῦν ἔξω στὶς διάφορες συντροφιὲς «μὴ σέβεστε γονεῖς, μὴ 

σέβεστε τίποτε», καὶ οἱ μητέρες πᾶνε νὰ τὰ σφίξουν, τότε ἀντιδροῦν χειρότερα.  

Γι᾿ αὐτὸ λέω στὶς μητέρες νὰ ζοριστοῦν στὴν προσευχή, καὶ ὄχι νὰ ζορίζουν τὰ 

παιδιά. Ἂν συνέχεια λένε «μή, μὴ» στὸ παιδί, ἀκόμη καὶ γιὰ μικροπράγματα, ἢ καμμιὰ 

φορὰ καὶ ἄδικα,  τότε,  ὅταν πρόκειται γιὰ κάτι σοβαρό,  ὅταν πάη λ.χ.  τὸ παιδάκι νὰ 

ρίξη  βενζίνη  στὴν  φωτιά,  δὲν  ἀκούει  καὶ  τὸ  κάνει,  ὁπότε  μπορεῖ  νὰ  πάθη  μεγάλη 

ζημιά. Τὸ παιδὶ δὲν καταλαβαίνει ὅτι μέσα στὸ «μὴ» κρύβεται ἡ ἀγάπη. Ἀλλὰ καὶ ὅταν 

μεγαλώση  λίγο,  μπαίνει  ὁ  ἐγωισμὸς  καὶ  ἀντιδράει,  ὅταν  τοῦ  κάνουν  καμμιὰ 

παρατήρηση,  γιατὶ  λέει: «μικρὸς  εἶμαι  καὶ  μοῦ φέρονται  ἔτσι;». Οἱ  γονεῖς πρέπει  νὰ 

δώσουν στὸ παιδὶ νὰ καταλάβη ὅτι, ὅπως, ὅταν ἦταν μικρό, τὸ πρόσεχαν νὰ μὴν καῆ, 

ἔτσι καὶ τώρα ποὺ μεγάλωσε, ὑπάρχει ἄλλη φωτιά. Γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ προσέχη, νὰ μὴ 

δίνη δικαιώματα στὸν πειρασμό, γιὰ νὰ διατηρήση τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος. 

 

Ἡ ἀδιάκριτη ὑπερβολικὴ ἀγάπη τῶν γονέων 

 

– Γέροντα, μπορεῖ μιὰ μάνα ἀπὸ ἀδιάκριτη ἀγάπη νὰ βλάψη τὸ παιδί της; 

–  Καὶ  βέβαια  μπορεῖ.  Ὅταν  λ.χ.  κάποια  μάνα  βλέπη  τὸ  παιδάκι  νὰ 

δυσκολεύεται νὰ περπατήση καὶ λέη: «κρίμα τὸ καημένο, δὲν μπορεῖ νὰ περπατήση», 

καὶ  τὸ  παίρνη  συνέχεια  ἀγκαλιά,  ἀντὶ  νὰ  τὸ  κρατήση  λίγο  ἀπὸ  τὸ  χεράκι,  πῶς  θὰ 

μάθη  τὸ  παιδὶ  νὰ περπατάη μόνο  του;  Βέβαια  ἀπὸ  ἀγάπη  κινεῖται,  ἀλλὰ  τοῦ  κάνει 

ζημιὰ  μὲ  τὸ  πολὺ  ἐνδιαφέρον  της.  Γνώριζα  ἕναν  πατέρα  ποὺ  τὸ  παιδί  του  εἶχε 

τελειώσει  τὸ  στρατιωτικὸ  καὶ  τὸ  ἔπαιρνε  ἀπὸ  τὸ  χέρι  καὶ  τὸ  πήγαινε  στὸν  κουρέα. 

«Ἔφερα τὸν γιό μου νὰ τὸν κουρέψης. Πόσα θέλεις καὶ πότε θὰ τελειώσης νὰ ἔρθω νὰ 

τὸν πάρω;». Τὸ εἶχε σακατέψει τὸ παιδί.  

Ἡ  ἀγάπη  χρειάζεται  φρένο  μὲ  διάκριση.  Ἡ  πραγματικὴ  ἀγάπη  ἔχει 

ἀνιδιοτέλεια,  δὲν  ἔχει  μέσα  τὸν  ἑαυτό  μας,  καὶ  ἔχει  σύνεση.  Ἡ  σύνεση  εἶναι 
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ἀπαραίτητη στὴν πολλὴ ἀγάπη  τῆς γυναίκας,  γιὰ  νὰ μὴ  χαραμίζεται  ἡ ἀγάπη  της. 

Μιὰ φορὰ ἦρθε στὸ Καλύβι ἕνα παλληκάρι ποὺ ἦταν ἀγανακτισμένο μὲ τοὺς γονεῖς 

του. Οἱ καημένοι εἶχαν καλὴ διάθεση, ἀλλὰ δὲν ἤξεραν τὸν τρόπο νὰ τὸ βοηθήσουν. 

Μοῦ  ἔλεγε  λοιπὸν  ὅτι  οἱ  γονεῖς  του  τὸ  καταπιέζουν,  ὅτι  δὲν  τὸ  ἀγαποῦν  κ.λπ. 

«Κοίταξε,  τοῦ  λέω,  ὅταν  ἤσουν  μικρὸς  καὶ  σοῦ  ἔβαζε  ἡ  μάνα  σου  ἕνα  σωρὸ  ροῦχα, 

γιατί τὸ ἔκανε; Γιὰ νὰ μὴν κρυώσης ἢ γιὰ νὰ σὲ σκάση; Αὐτὸ εἶχε πολλὴ ἀγάπη μέσα». 

Ὅταν  τελικὰ  κατάλαβε πόσο  τὸ  ἀγαποῦσαν  οἱ  γονεῖς  του,  ἔβαλε  τὰ  κλάματα.  Εἶχε 

πολλὴ ἀγάπη ἡ μάνα του, ἄσχετα ἂν δὲν τὸν βοήθησε ἐκεῖνον, γιατὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ 

τοῦ φερόταν τοῦ προκαλοῦσε ἀντιδράσεις. 

Ἡ  μάνα,  ὅταν  χρειάζεται,  πρέπει  νὰ  φερθῆ  αὐστηρὰ  πρὸς  τὸ  παιδί.  Δὲν  τὸ 

βοηθάει,  ὅταν  εὔκολα  παίρνη  τὸ  μέρος  του,  δῆθεν  γιὰ  νὰ  μὴ  στενοχωριέται.  Στὰ 

Ἄδανα͵  μιὰ  χήρα  γυναίκα  εἶχε  ἕνα  μονάκριβο  παιδὶ  –  Γιάννη  τὸ  ἔλεγαν.  Ὅταν 

μεγάλωσε λίγο, τὸ πῆγε σὲ ἕναν μάστορα νὰ μάθη τσαγκάρης. Κάθησε μιὰ ἑβδομάδα 

ὁ μικρὸς στὴν δουλειὰ καὶ μετὰ εἶπε στὴν μητέρα του: «Μάνα, δὲν χρειάζεται νὰ πάω 

ἄλλο στὴν δουλειά· ἔμαθα τὴν τέχνη». «Πότε τὴν ἔμαθες κιόλας;», τὸν ρωτάει ἐκείνη. 

«Ἂν  θέλης,  νὰ  σοῦ  δείξω  κι  ἐσένα  πῶς  φτιάχνουν  παπούτσια,  τῆς  λέει.  Νά,  ἔτσι 

κόβουν  τὴν  σόλα,  ἔτσι  βάζουν  τὸ  δέρμα,  τὸ  τακούνι,  ἔτσι  τὰ  καρφώνουν...».  Τὸ 

ἀφεντικό του ἦταν πολὺ καλὸ καὶ ἤθελε νὰ μάθη στὸν Γιάννη τὴν τέχνη, γιατὶ ἦταν 

ὀρφανός. Ὅταν εἶδε πὼς πέρασε μιὰ ἑβδομάδα καὶ ὁ Γιάννης δὲν φάνηκε, ἀνησύχησε 

μήπως ἀρρώστησε  βαριὰ  καὶ  πῆγε  στὴν μάνα  του  νὰ  ρωτήση  τί  κάνει  τὸ παιδί.  «Τί 

ἔπαθε ὁ Γιάννης καὶ δὲν ξαναῆρθε στὴν δουλειά; ἄρρωστος εἶναι;», ρωτάει τὴν μάνα 

του. «Ὄχι, τοῦ ἀπαντᾶ ἐκείνη, καλὰ εἶναι». «Τότε γιατί δὲν ἦρθε στὴν δουλειά;». «Ἔ, τί 

νὰ  κάνη  νὰ  ἔρθη;  τοῦ  λέει  ἐκείνη·  ὁ  Γιάννης  ἔμαθε  πιὰ  τὴν  τέχνη».  «Μὰ  πῶς  τὴν 

ἔμαθε  μέσα  σὲ  τόσο  λίγες  μέρες;»,  τὴν  ρωτάει  τὸ  ἀφεντικό.  «Νά,  τοῦ  λέει  ἡ  μάνα, 

παίρνει τὸ δέρμα, τὸ βάζει σὲ ἕνα καλούπι, τὸ καρφώνει, βάζει καὶ τὸ τακούνι καὶ μετὰ 

τὸ  βγάζει,  καὶ  αὐτὸ  εἶναι!».  Γέλασε  τὸ  ἀφεντικό,  τὴν  χαιρέτησε  καὶ  ἔφυγε.  Ὅταν 

γύρισε  στὸ  μαγαζί,  τὸν  ρώτησαν  τὰ  ἄλλα  μαστορόπουλα:  «Μάστορα,  τί  κάνει  ὁ 

Γιάννης;». «Μιὰ χαρὰ εἶναι, τοὺς εἶπε ἐκεῖνος. Δὲν ἔμαθε μόνον ὁ Γιάννης τσαγκάρης, 

ἀλλὰ ἔμαθε καὶ ἡ μάνα του!»...  

Αὐτὴν τὴν συμπεριφορὰ τὴν βλέπω σὲ πολλοὺς γονεῖς. Νομίζουν ὅτι ἀγαποῦν 

τὰ παιδιά τους, ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο ποὺ φέρονται τὰ καταστρέφουν. Ὅταν μιὰ μάνα, 

ἂς ὑποθέσουμε, ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ ἀγάπη της, φιλάη τὸ παιδὶ καὶ λέη «δὲν ὑπάρχει 

στὸν κόσμο τέτοιο παιδὶ σὰν τὸ δικό μου», τότε τοῦ καλλιεργεῖ τὴν ὑπερηφάνεια καὶ 

τὴν  ἀρρωστημένη  αὐτοπεποίθηση.  Ὕστερα  τὸ  παιδὶ  δὲν  ὑπακούει  στοὺς  γονεῖς, 

ἐπειδὴ πιστεύει ὅτι τὰ ξέρει ὅλα. 

Οἱ  γονεῖς πρέπει  νὰ βοηθοῦν ἀπὸ  τὴν μικρὴ ἡλικία  τὰ παιδιὰ νὰ μάθουν νὰ 

ἀναλαμβάνουν τὴν εὐθύνη τοῦ ἑαυτοῦ τους. Νὰ κάνουν μέσα στὴν οἰκογένεια κάποια 

δουλειὰ ποὺ μποροῦν· νὰ μὴν τὰ θέλουν ὅλα ἕτοιμα. Διαφορετικά, θὰ δυσκολευτοῦν, 

ὅταν  μεγαλώσουν.  Ἕνας  μάστορας  δούλεψε  σκληρὰ  καὶ  μεγάλωσε  τὰ  παιδιά  του. 

Ἐκεῖνα ὅλη  τὴν ἡμέρα γύριζαν στὸ μεσοχώρι. Παντρεύτηκαν καὶ  τὰ περίμεναν  ὅλα 

ἀπὸ  τὸν  πατέρα  τους.  Ὅταν  ὁ  πατέρας  τοὺς  εἶπε  πὼς  εἶναι  καιρὸς  καὶ  αὐτὰ  νὰ 

κοιτάξουν μόνα τους τὰ σπίτια τους, τοῦ εἶπαν: «Καλά, πατέρα, ἐσὺ δὲν μᾶς ἄφησες, 

ὅταν  ἤμασταν  μικρά,  τώρα  ποὺ  μεγαλώσαμε  καὶ  ἔχουμε  ὑποχρεώσεις  θὰ  μᾶς 

ἀφήσης;»! 
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Ἡ διανομὴ τῆς περιουσίας 

 

Οἱ γονεῖς ποὺ ἔχουν τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα, ἔχουν εὐθύνη νὰ φροντίσουν 

γιὰ  τὸ  μέλλον  τῶν παιδιῶν  τους.  Φυσικά,  τὸ  κυριώτερο  εἶναι  νὰ  τοὺς  δώσουν  καλὴ 

ἀνατροφή, μετὰ νὰ τὰ μορφώσουν ἢ νὰ τὰ στείλουν νὰ μάθουν κάποια τέχνη, γιὰ νὰ 

μποροῦν  νὰ  ζήσουν,  καὶ  ὕστερα  νὰ  τοὺς  ἐξασφαλίσουν  ἕνα  σπιτάκι  κ.λπ. Ὅταν  τὸ 

1924 ἡ οἰκογένειά μας ἦρθε στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὰ Φάρασα τῆς Καππαδοκίας, τότε μὲ 

τὴν Ἀνταλλαγή,  ὁ πατέρας μου, ὡς πρόεδρος τοῦ χωριοῦ, φρόντισε νὰ τακτοποιήση 

ὅλους  τοὺς συγχωριανούς μας.  Τὴν οἰκογένειά μας  τὴν ἄφησε  τελευταία. Ἀργότερα 

τὰ  μεγαλύτερα  ἀδέλφια  μου  τοῦ παραπονέθηκαν.  «Ὅλους  τοὺς φρόντισες,  πατέρα, 

εἶπαν, ἐμᾶς δὲν μᾶς σκέφτηκες». Ἂν εἶναι κανεὶς μόνος του, μπορεῖ ὅλα νὰ τὰ δώση 

καὶ νὰ ἀδιαφορήση γιὰ τὸν ἑαυτό του ἀπὸ αὐταπάρνηση, ἀπὸ ἀρχοντιά, ἀλλά, ἂν ἔχη 

οἰκογένεια, πρέπει νὰ σκεφθῆ καὶ τὴν οἰκογένειά του. 

Βέβαια,  οἱ  γονεῖς  δὲν  πρέπει  νὰ  ξεθαρρεύουν  καὶ  νὰ  δίνουν  στὰ  παιδιὰ  ὅσα 

ἔχουν,  ὅλα  μαζί,  γιατὶ  τὰ  παιδιὰ  εἶναι  ἄπειρα  καὶ  μπορεῖ  νὰ  ξανοιχτοῦν  στὴν 

σύγχρονη  ζωὴ  ποὺ  δὲν  ἔχει  ἄκρη.  Ὕστερα  θὰ  πονοῦν,  ποὺ  δὲν  θὰ  ἔχουν  νὰ  τὰ 

βοηθήσουν.  Νὰ  προσέξουν  ἐπίσης,  ὥστε  τὸ  πιὸ  ἀδύνατο  παιδὶ  νὰ  τὸ  ἐνισχύσουν 

περισσότερο  ὑλικά,  καὶ  ἀκόμη  περισσότερο  ἠθικά,  γιὰ  νὰ  μὴν  τὸ  πάρη  σβάρνα  ὁ 

πανικὸς  τῆς ἀποτυχίας,  ἀλλὰ καὶ μὲ  διάκριση καὶ ἀγάπη νὰ τακτοποιήσουν ὅλα τὰ 

παιδιά, γιὰ νὰ μὴν ψυχρανθοῦν μεταξύ τους. 

Σπάνια  βρίσκεις  οἰκογένειες  ἀγαπημένες,  ποὺ  ζοῦν  πνευματικά,  καὶ  τὰ 

ἀδέλφια δὲν μαλώνουν γιὰ οἰκόπεδα καὶ περιουσίες καὶ δὲν τρέχουν στὰ δικαστήρια. 

Εἶχα γνωρίσει μιὰ ἑπταμελῆ οἰκογένεια. Οἱ γονεῖς   εἶχαν κάτι χρυσαφικά. Μετὰ τὸν 

θάνατό τους, τὰ παιδιὰ εἶπαν νὰ τὰ πάρη ὁ ἕνας ἀδελφὸς ποὺ τοὺς εἶχε γηροκομήσει. 

Ἐκεῖνος ὅμως σκέφθηκε ὅτι ἡ ἀδελφή τους ἔχει μεγάλη οἰκογένεια καὶ ἔχει πιὸ πολλὴ 

ἀνάγκη  καὶ  τὰ  ἔδωσε  σ᾿  ἐκείνη.  Αὐτὴ  τὰ  ἔδωσε  στὸν  ἄλλον  ἀδελφό,  ἐκεῖνος  στὸν 

ἄλλον, καὶ τελικὰ γύρισαν στὸν πρῶτο! Ὅ,τι ἀκριβῶς ἔκαναν ἐκεῖνοι οἱ Πατέρες ποὺ 

διαβάζουμε στὸ Γεροντικό7. Στὸ τέλος, ἐπειδὴ καὶ ἐκεῖνος δὲν ἤθελε νὰ τὰ κρατήση, τὰ 

ἔδωσαν σὲ μιὰ ἐκκλησία.  

                                                 
7  Κάποτε  πῆγαν  σταφύλια  στὸν  Ἀββᾶ Μακάριο.  Ἐκεῖνος,  ἂν  καὶ  τοῦ  ἄρεζαν,  ἔκανε 

ἐγκράτεια καὶ  τὰ  ἔστειλε σὲ κάποιον ἀσθενῆ ἀδελφὸ ποὺ  ἐπιθυμοῦσε νὰ φάη σταφύλια. Ὁ 

ἀδελφός, μόλις τὰ εἶδε, χάρηκε πολύ, ἀλλά, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς δὲν ἤθελε νὰ ἱκανοποιήση τὴν 

ἐπιθυμία του, τὰ ἔστειλε σὲ ἄλλον ἀδελφὸ καὶ τοῦ παρήγγειλε ὅτι αὐτὸς δὲν εἶχε ὄρεξη νὰ τὰ 

φάη.  Ἐκεῖνος  ἔκανε  πάλι  τὸ  ἴδιο,  καὶ  ἔτσι  τὰ  σταφύλια  γύρισαν  πολλοὺς  ἀδελφούς,  χωρὶς 

κανεὶς νὰ τὰ δοκιμάση. Ὁ τελευταῖος δὲ ἀδελφὸς μὴ ξέροντας ὅτι προέρχονταν ἀπὸ τὸν Ἀββᾶ 

Μακάριο  τὰ  ἔστειλε  σ᾿  ἐκεῖνον  ὡς  μεγάλο  δῶρο,  ὁ  ὁποῖος  τὰ  γνώρισε  καὶ  θαύμασε  τὴν 

ἐγκράτεια τῶν ἀδελφῶν. (Παλλαδίου, Ἐπισκόπου Ἑλενοπόλεως, Λαυσαϊκὴ Ἱστορία, Φιλοκαλία 

τῶν Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητικῶν, Τόμος 6, ἔκδ. «Τὸ Βυζάντιον», Θεσσαλονίκη 1996, σ. 122). 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

 

«Ἡ εὐχὴ τῶν γονέων 

εἶναι ἡ μεγαλύτερη κληρονομιὰ γιὰ τὰ παιδιά. 

Γι᾿ αὐτὸ νὰ φροντίζουν νὰ ἔχουν τὴν εὐχή τους». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Τὰ παιδιά, οἱ χαρὲς καὶ οἱ δυσκολίες τους 

 

Τὰ μικρὰ παιδιὰ 

 

– Ἔχω παρατηρήσει,  Γέροντα,  ὅτι  τὰ μωρὰ μερικὲς φορὲς  τὴν ὥρα τῆς Θείας 

Λειτουργίας χαμογελοῦν.  

– Αὐτὸ  δὲν  τὸ  κάνουν μόνο στὴν Θεία Λειτουργία.  Τὰ μωρὰ  εἶναι  σὲ συνεχῆ 

ἐπαφὴ μὲ τὸν Θεό, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν μέριμνες. Τί εἶπε ὁ Χριστὸς γιὰ τὰ μικρὰ παιδιά; 

«Οἱ Ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ Πατρός μου τοῦ 

ἐν οὐρανοῖς»1. Ἔχουν ἐπικοινωνία καὶ μὲ τὸν Θεὸ καὶ μὲ τὸν Φύλακα Ἄγγελό τους, ποὺ 

εἶναι συνέχεια δίπλα τους. Στὸν ὕπνο τους πότε γελοῦν, πότε κλαῖνε, γιατὶ βλέπουν 

διάφορα.  Ἄλλοτε  βλέπουν  τὸν  Φύλακα  Ἄγγελό  τους  καὶ  παίζουν  μαζί  του  –  τὰ 

χαϊδεύει,  τὰ  πειράζει,  κουνάει  τὰ  χεράκια  τους,  καὶ  αὐτὰ  γελοῦν  ‐,  ἄλλοτε  πάλι 

βλέπουν καμμιὰ σκηνὴ τοῦ πειρασμοῦ καὶ κλαῖνε.  

– Ὁ πειρασμὸς γιατί πηγαίνει στὰ νήπια; 

– Καὶ αὐτὸ τὰ βοηθάει, γιὰ νὰ αἰσθάνωνται τὴν ἀνάγκη νὰ ζητοῦν τὴν μάνα 

τους.  Ἂν  δὲν  ὑπῆρχε  αὐτὸς  ὁ  φόβος,  δὲν  θὰ  ἀναγκάζονταν  νὰ  ἀναζητήσουν  τὴν 

ἀγκαλιὰ τῆς μάνας τους. Ὅλα τὰ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς γιὰ τὸ καλό.  

– Αὐτὰ ποὺ βλέπουν, ὅταν εἶναι μικρά, τὰ θυμοῦνται, ὅταν μεγαλώσουν;  

– Ὄχι, τὰ ξεχνοῦν. Ἂν θυμόταν τὸ παιδάκι πόσες φορὲς εἶδε τὸν Ἄγγελό του, 

θὰ ἔπεφτε στὴν ὑπερηφάνεια. Γι᾿ αὐτό, ὅταν μεγαλώση, τὰ ξεχνάει. Ὁ Θεὸς μὲ σοφία 

ἐργάζεται. 

– Μετὰ τὸ Βάπτισμα τὰ βλέπουν αὐτά; 

– Φυσικά, μετὰ τὸ Βάπτισμα.  

– Γέροντα, ἕνα ἀβάπτιστο παιδάκι κάνει νὰ προσκυνήση ἅγια Λείψανα;  

– Γιατί νὰ μὴν κάνη; Μπορεῖ καὶ νὰ τὸ σταυρώση κανεὶς μὲ τὰ ἅγια Λείψανα. 

Εἶδα  σήμερα  ἕνα  παιδάκι,  σὰν  ἀγγελουδάκι  ἦταν.  «Ποῦ  εἶναι  τὰ  φτερά  σου;»,  τὸ 

ρώτησα. Δὲν ἤξερε νὰ μοῦ πῆ!... Στὸ Καλύβι, ὅταν ἔρχεται ἡ ἄνοιξη καὶ ἀνθίζουν τὰ 

δένδρα,  βάζω  καραμέλες  πάνω  στὰ  πουρνάρια,  ποὺ  εἶναι  κοντὰ  στὴν  πόρτα  τοῦ 

φράχτη, καὶ λέω στὰ μικρὰ παιδιὰ ποὺ ἔρχονται ἐκεῖ: «Πηγαίνετε, παιδιά, νὰ κόψετε 

καραμέλες  ἀπὸ  τὰ  πουρνάρια,  γιατί,  ἂν  πιάση  βροχή,  θὰ  λειώσουν  καὶ  θὰ  πᾶνε 

χαμένες!». Μερικὰ  ἔξυπνα  παιδάκια  καταλαβαίνουν  ὅτι  τὶς  ἔβαλα  ἐγὼ  καὶ  γελοῦν, 

ἄλλα  πιστεύουν  ὅτι  φύτρωσαν,  ἄλλα  προβληματίζονται.  Τὰ  μικρὰ  θέλουν  καὶ  λίγο 

λιακάδα...  

– Βάζετε πολλὲς καραμέλες, Γέροντα;  

– Ἔμ, πῶς! Τί νὰ κάνω; Ἐγὼ καλὰ γλυκὰ δὲν δίνω στοὺς μεγάλους· λουκούμια 

τοὺς δίνω. Ὅταν μοῦ φέρνουν καλὰ γλυκά, τὰ κρατῶ γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς Σχολῆς2. Νά, 

κι  ἐδῶ  χθὲς  βράδυ  φύτεψα  καραμέλες  καὶ  σοκολατάκια  καὶ  σήμερα...  ἄνθισαν͵!  Τὰ 

εἴδατε; Ὁ καιρὸς ἦταν καλός, τὸ χῶμα ἦταν ἀφράτο, γιατὶ τὸ εἴχατε σκάψει καλά, καὶ 

                                                 
1 Ματθ. 18, 10. 
2 Γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς. 
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ἀμέσως  ἄνθισαν3!  Νὰ  δῆτε  τί  ἀνθόκηπο  θὰ  σᾶς  κάνω  ἐγώ!  Δὲν  θὰ  χρειάζεται  νὰ 

ἀγοράζουμε καραμέλες καὶ σοκολατάκια γιὰ τὰ παιδιά. Τί;  νὰ μὴν ἔχουμε δική μας 

παραγωγή; 

–  Γέροντα,  κάποιοι  προσκυνητὲς  εἶδαν  τὰ  σοκολατάκια  ποὺ  φυτέψατε  στὸν 

κῆπο, ἐπειδὴ τὸ χαρτάκι τους ἔβγαινε πάνω ἀπὸ τὸ χῶμα. Παραξενεύτηκαν. «Κάποιο 

παιδάκι, εἶπαν, θὰ τὰ ἔβαλε».  

– Δὲν τοὺς εἶπες ὅτι τὰ ἔβαλε ἕνα μεγάλο παιδί; 

 

Ὁ Φύλακας Ἄγγελος προστατεύει τὰ παιδάκια 

 

– Γέροντα, γιατί ὁ Θεὸς δίνει στὸν κάθε ἄνθρωπο ἕναν Φύλακα Ἄγγελο, ἀφοῦ 

μπορεῖ ὁ ἴδιος νὰ μᾶς προστατεύση; 

–  Αὐτὸ  εἶναι  ξεχωριστὴ  φροντίδα  τοῦ Θεοῦ  γιὰ  τὸ  πλάσμα  Του.  Ὁ  Φύλακας 

Ἄγγελος  εἶναι  οἰκονομία  Θεοῦ.  Εἴμαστε  χρεῶστες  γι᾿  αὐτό.  Οἱ  Ἄγγελοι  ἰδιαίτερα 

προστατεύουν  τὰ μικρὰ παιδιά. Πῶς  τὰ φυλᾶνε! Μιὰ φορὰ δυὸ παιδιὰ  ἔπαιζαν  ἔξω 

στὸν δρόμο. Τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο σημάδευε τὸ ἄλλο στὸ κεφάλι, γιὰ νὰ τὸ χτυπήση μὲ 

μιὰ πέτρα. Ἐκεῖνο δὲν τὸ ἔβλεπε. Τὴν τελευταία στιγμή, φαίνεται, ὁ Ἄγγελός του τὸ 

ἔκανε νὰ δῆ κάτι, τινάχτηκε πέρα καὶ γλίτωσε. Μιὰ μάνα πάλι εἶχε πάρει στὸ χωράφι 

καὶ τὸ μωρό της. Τὸ θήλασε,  τὸ ἔβαλε στὴν κούνια καὶ πῆγε νὰ δουλέψη. Μετὰ ἀπὸ 

λίγο,  ὅταν  πῆγε  κοντά  του,  τί  νὰ  δῆ!  Τὸ  παιδάκι  κρατοῦσε  ἕνα  φίδι  καὶ  τὸ  ἔβλεπε! 

Ὅπως τὸ εἶχε θηλάσει, εἶχε μείνει γάλα γύρω ἀπὸ τὸ στοματάκι του. Πῆγε λοιπὸν τὸ 

φίδι καὶ ἔγλειφε τὸ γάλα μὲ τὴν γλῶσσα του καὶ τὸ παιδάκι τὸ ἔπιασε μὲ τὸ χέρι του. 

Βάζει  τὶς  φωνὲς  ἡ  μάνα,  τρόμαξε  τὸ  παιδί,  ἄνοιξε  τὸ  χεράκι  του  καὶ  ἔφυγε  τὸ φίδι! 

Φυλάει ὁ Θεὸς τὰ παιδιά.  

– Γέροντα, τότε πῶς πολλὰ παιδάκια ὑποφέρουν ἀπὸ ἀρρώστιες κ.λπ.; 

– Ὁ Θεὸς ξέρει τί θὰ ὠφελήση τὸν καθέναν καὶ δίνει ἀνάλογα. Δὲν δίνει στὸν 

ἄνθρωπο κάτι ποὺ δὲν θὰ τὸν ὠφελήση. Βλέπει λ.χ. ὅτι περισσότερο θὰ μᾶς ὠφελήση, 

ἂν  μᾶς  δώση  ἕνα  κουσούρι,  μιὰ  ἀναπηρία,  παρὰ  ἂν  μᾶς  προστατεύση  νὰ  μὴ 

χτυπήσουμε ἢ νὰ μὴ μείνουμε ἀνάπηροι.  

 

Τὸ Βάπτισμα 

 

–  Γέροντα,  οἱ  Βορειοηπειρῶτες,  ὅταν  πεθάνουν,  τί  θὰ  γίνουν  ποὺ  δὲν  εἶναι 

βαπτισμένοι; 

– Ἔ, οἱ περισσότεροι ἔχουν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους ἀεροβάπτισμα. Ὑπάρχουν καὶ 

νοσοκόμες ποὺ ἀεροβαπτίζουν τὰ παιδάκια. Μιὰ νοσοκόμα βάπτισε ἕνα παιδάκι μέσα 

σὲ μιὰ λεκάνη μὲ νερό. Σοῦ λέει αὐτὸ εἶναι πιὸ καλὸ ἀπὸ τὸ ἀεροβάπτισμα· ἀλλὰ ὁ 

Θεὸς εἶδε τὴν διάθεσή της... Πόση χάρη ἔχουν οἱ νεοφώτιστοι! Μιὰ φορὰ εἶχα γνωρίσει 

ἀνάμεσα  σὲ  τριακόσια  πενῆντα  ἄτομα  μιὰ  γυναίκα  ποὺ  ἦταν  βαπτισμένη.  Ρώτησα 

«ποιά εἶναι αὐτή;», καὶ μοῦ εἶπαν ὅτι ἦταν μιὰ Τουρκάλα ποὺ εἶχε βαπτισθῆ. Ἔλαμπε 

τὸ πρόσωπό της. Μπροστά της οἱ ἄλλοι φαίνονταν βάρβαροι.  

                                                 
3 Ὁ Γέροντας εἶχε φυτέψει στὸ φρεσκοσκαμμένο χῶμα καραμέλες καὶ σοκολατάκια καὶ 

εἶχε βάλει ἐπάνω τους ἀνθάκια ἀπὸ πασχαλιά, γιὰ νὰ φαίνωνται σὰν ἀνθισμένα. 
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– Γέροντα, εἶναι σωστὸ στὸ Βάπτισμα νὰ δίνωνται δύο ὀνόματα στὰ παιδιά; 

– Ἂν εἶναι νὰ μαλώνουν τὰ ἀνδρόγυνα καὶ νὰ χωρίζουν, ἂς δώσουν καὶ τρία! 

Ἂν καὶ τὰ σωστὰ ὀνόματα σήμερα τὰ ἔχουν κάνει!... Βίκυ, Πέπη, Μιμή... 

– Γέροντα, μιὰ μητέρα ἔχασε τὸ παιδάκι της στὸν πέμπτο μήνα τῆς κυοφορίας 

καὶ στενοχωριέται, γιατὶ γεννήθηκε νεκρὸ καὶ οὔτε ἀεροβάπτισμα δὲν μπόρεσαν νὰ 

κάνουν.  

–  Ἀφοῦ  δὲν  ἔφταιγε  ἡ  ἴδια,  ἂς  ἔχη  ἐμπιστοσύνη  στὸ  ἔλεος  τοῦ Θεοῦ.  Ἔχει  ὁ 

Θεὸς λογαριασμὸ γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ παιδάκια. 

– Ἡ  μητέρα  μου,  Γέροντα,  μοῦ  εἶπε  ὅτι  τὸ  ἀδελφάκι  μου  πέθανε  λίγες  ὧρες 

μετὰ  τὴν  γέννησή  του  καὶ  δὲν  πρόλαβε  νὰ  τὸ  βαπτίση.  Τῆς  εἶπα  νὰ  τὸ  πῆ  στὸν 

Πνευματικό. 

– Ἀφοῦ ἤθελε νὰ τὸ βαπτίση, ἀλλὰ δὲν πρόλαβε, ἔχει ἐλαφρυντικά. Ἐδῶ ἄλλες 

κάνουν  ἐκτρώσεις  καὶ  σκοτώνουν  τὰ  παιδιά  τους.  Τὴν  κρίση  τοῦ  Θεοῦ  δὲν  τὴν 

ξέρουμε. Βαρὺ ἁμάρτημα θὰ ἦταν, ἂν ἀπὸ ἀμέλεια δὲν βάπτιζε τὸ παιδὶ καὶ πέθαινε 

ἀβάπτιστο.  Ἐσὺ  ἀντιμετώπισες  τὸ  θέμα  μὲ  τὴν  λογική.  Αὐτὴ  εἶναι  ἡ  θεολογία  τοῦ 

ὀρθολογισμοῦ. Εἶπα κάποτε σὲ μιὰ συντροφιὰ ὅτι ἕνα παιδάκι στὴν Βόρειο Ἤπειρο τὸ 

εἶχαν βαπτίσει τρεῖς φορές. Μία φορὰ ἡ γιαγιά, μία ὁ παπποῦς καὶ μία ἡ μάνα, κρυφὰ 

ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον, γιατὶ ὁ καθένας τὸ θεωροῦσε ἀβάπτιστο. Πετιέται τότε κάποιος 

καὶ λέει: «Αὐτὸ εἶναι ἀντικανονικό». «Βρέ, τοῦ λέω, δογματικὰ βάφτισαν τὸ παιδὶ τρεῖς 

φορές; Τρεῖς φορὲς εὐλογήθηκε αὐτὸ τὸ παιδί!».  

–  Γέροντα,  ὁ  Θεὸς  οἰκονομάει  νὰ  βλέπουν  στὸν  ὕπνο  τους  οἱ  ἄνθρωποι 

κεκοιμημένους συγγενεῖς τους καὶ νὰ συνομιλοῦν μαζί τους, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν στὴν 

πίστη, στὴν μετάνοια;  

– Ναί,  δὲν σᾶς  ἔχω πεῖ  κι  ἐγὼ κάποιο περιστατικό; Ἕνας μοναχὸς στὸ Ἅγιον 

Ὄρος ἦταν ἀπὸ ἕνα χωριὸ ποὺ βρισκόταν στὸ βουλγαρικὸ ἔδαφος καὶ ὑπῆρχαν ἐκεῖ 

πολλοὶ  ἀβάπτιστοι.  Μοῦ  εἶπε  λοιπὸν  ὅτι,  ὅταν  ἦταν  λαϊκὸς  καὶ  ἦταν  ἀκόμη 

ἀβάπτιστος,  εἶδε  στὸν  ὕπνο  του  τὸ  ἀνηψάκι  του,  ποὺ  εἶχε  πεθάνει  πρὶν  ἀπὸ  λίγο 

καιρό, νὰ εἶναι ἔξω ἀπὸ ἕνα πολὺ ὄμορφο περιβόλι καὶ νὰ κλαίη. Μέσα στὸ περιβόλι 

ἦταν  πολλὰ  παιδάκια  ποὺ  ἔπαιζαν  χαρούμενα.  «Γιατί  δὲν  πᾶς  κι  ἐσὺ  μέσα;»,  τὸ 

ρώτησε. «Πῶς νὰ πάω μέσα; Ἐγὼ εἶμαι ἀβάπτιστο», ἀπάντησε ἐκεῖνο. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ 

πῆγε ἀμέσως καὶ βαπτίσθηκε ὁ ἴδιος καὶ ὕστερα διηγήθηκε στὸν παπᾶ τὸ ὄνειρο ποὺ 

εἶδε.  Ἔτσι  οἰκονόμησε  ὁ  Θεός,  γιὰ  νὰ  καταλάβουν  καὶ  οἱ  ἄλλοι  τί  ἀξία  ἔχει  τὸ 

Βάπτισμα. Ἔπειτα ἄρχισαν νὰ βαπτίζουν τὰ παιδιά τους σ᾿ ἐκεῖνο τὸ χωριό. 

–  Γέροντα,  ὑπάρχουν  γονεῖς  ποὺ  ἔκαναν  πολιτικὸ  γάμο,  ἀλλὰ  θέλουν  νὰ 

βαπτίσουν τὰ παιδιά τους. Ἐπιτρέπεται;  

– Γιατί νὰ μὴν ἐπιτρέπεται; Ἄλλωστε τί φταῖνε τὰ καημένα τὰ παιδάκια; Τὸ ὅτι 

θέλουν  νὰ  βαπτίσουν  τὰ  παιδιά  τους  δείχνει  πὼς  κάτι  ἔχουν  μέσα  τους·  δὲν  εἶναι 

τελείως  ἀδιάφοροι.  Φαίνεται,  κάπου  θὰ  μπερδεύτηκαν.  Ἂν  θέλη  κανεὶς  νὰ  τοὺς 

βοηθήση,  πρῶτα  πρέπει  νὰ  δῆ  γιὰ  ποιό  λόγο  δὲν  ἔκαναν  θρησκευτικὸ  γάμο  καὶ 

ὕστερα γιὰ ποιό λόγο θέλουν νὰ βαπτίσουν τὰ παιδιά τους. 

–  Γέροντα,  μιὰ  μοναχὴ  ποὺ  εἶχε  βαπτίσει  κάποιο  παιδάκι,  ὅταν  ἦταν  στὸν 

κόσμο,  ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προσευχὴ ποὺ θὰ κάνη γι᾿ αὐτό, πρέπει νὰ τοῦ στέλνη δῶρα, 

ὅπως συνηθίζεται; 
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– Ἔ, τώρα ἡ μοναχὴ εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπ᾿ αὐτά. Οἱ γονεῖς τῆς μοναχῆς, ἂν 

θέλουν, μποροῦν κάτι νὰ κάνουν. Ὁ μοναχὸς μὲ τὴν προσευχὴ θὰ βοηθήση. 

– Δηλαδή, ἂν τὸ σκεφθοῦν οἱ γονεῖς μόνοι τους; 

– Ναί, νὰ μὴν τοὺς ὑποχρεώση ἡ μοναχή. Νὰ κάνη προσευχὴ νὰ τοὺς φωτίση ὁ 

Θεός.  Πάντως  ὁ  νουνὸς  ἔχει  μεγάλη  εὐθύνη.  Οἱ  γονεῖς  μου  εἶχαν  ὑποσχεθῆ  σὲ  μιὰ 

φιλική μας οἰκογένεια ὅτι ἕνα παιδάκι τους θὰ τὸ βάφτιζε κάποιος ἀπὸ τὴν οἰκογένειά 

μας. Ὅταν ἦρθε ἐκείνη ἡ ὥρα, ἔλειπαν ὅλοι οἱ δικοί μου καὶ μοῦ εἶπαν νὰ τὸ βαπτίσω 

ἐγώ. Ἤμουν τότε δεκαέξι χρονῶν καὶ δὲν ἤθελα νὰ τὸ βαπτίσω, γιατὶ αἰσθανόμουν 

τὴν  εὐθύνη  ποὺ  θὰ  ἀναλάμβανα.  Βρέθηκα  σὲ  δύσκολη  θέση.  Ἔκανα  λοιπὸν 

προσευχή. «Θεέ μου, εἶπα, ἂν εἶναι νὰ γίνη καλὸς ἄνθρωπος, πάρε ἀπὸ ἐμένα ὅλα τὰ 

χρόνια  καὶ  δῶσ᾿  τα  σ᾿  αὐτό.  Ἂν  ὅμως  εἶναι  νὰ  γίνη  κακός,  πάρ᾿  το  τώρα ποὺ  εἶναι 

ἀγγελούδι».  Τὸ  βάφτισα  καὶ  τὸ  ὀνόμασα  Παῦλο.  Σὲ  μία  ἑβδομάδα  πέθανε.  Στὸν 

Οὐρανὸ τώρα εἶναι ἀσφαλισμένο. 

 

Τὰ ὀρφανὰ παιδιὰ 

 

– Γέροντα, τὰ παιδάκια, ἂν πεθάνη ὁ πατέρας τους, πρέπει νὰ τὸν δοῦν νεκρό; 

– Καλύτερα νὰ μὴν  τὸν  δοῦν. Ἐδῶ σὲ  ἕναν μεγάλο προσπαθεῖς μὲ  τρόπο νὰ 

πῆς γιὰ τὸν θάνατο κάποιου δικοῦ του, πόσο μᾶλλον σὲ παιδιά! 

– Μέχρι ποιά ἡλικία; 

– Ἀνάλογα καὶ μὲ τὸ τί παιδὶ εἶναι. 

– Στὸν τάφο του νὰ τὰ πηγαίνουν; 

– Στὸν τάφο, ναί, ἂς τὰ πηγαίνουν. Νὰ τοὺς ποῦν: «Ὁ πατέρας πῆγε ἀπὸ ᾿δῶ 

στὸν  Οὐρανό.  Ἂν  εἴσαστε  φρόνιμα,  θὰ  ἔρχεται  ἀπὸ  τὸν  Οὐρανὸ  νὰ  σᾶς  βλέπη». 

Θυμᾶμαι, ὅταν πέθανε ἡ γιαγιά μου, μὲ εἶχαν πάει σὲ ἕνα φιλικό μας σπίτι, γιὰ νὰ μὴ 

δῶ  τὴν  κηδεία  καὶ  νὰ  μὴν  ξέρω  ὅτι  πέθανε.  Μοῦ  ἔκαναν  ἐκεῖ  παιχνίδια,  μὲ 

διασκέδαζαν. Ἐγὼ γελοῦσα καὶ ἐκεῖνοι ἔκλαιγαν. Ὅταν γύρισα, ρωτοῦσα: «Ποῦ εἶναι 

ἡ γιαγιά;». «Θὰ ἔρθη», μοῦ ἔλεγαν. Περίμενα τὴν γιαγιά... Καὶ μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἔμαθα 

ὅτι πέθανε. Δὲν βοηθάει τὰ παιδιὰ νὰ δοῦν νεκρὰ τὰ ἀγαπημένα τους πρόσωπα.  

– Γέροντα, τὰ μικρὰ παιδιά, ὅταν πεθάνη ἡ μητέρα τους, εἶναι πολὺ πονεμένα. 

–  Τὰ  παιδιὰ  ὀρφανεύουν  πιὸ  πολὺ  ἀπὸ  μάνα,  ὄχι  ἀπὸ  πατέρα,  γι᾿  αὐτὸ  καὶ 

πονᾶνε πιὸ πολὺ – σπάνια συμβαίνει νὰ χάσουν τὴν μάνα τους καὶ νὰ εἶναι μετὰ ὁ 

πατέρας τους σὰν μάνα. Στὸν Παράδεισο ὅμως θὰ παρηγορηθοῦν. Ἔχουν νὰ λάβουν 

ἐκεῖ. Ἕνα ὀρφανὸ θὰ μπῆ μὲ λιγώτερες μονάδες στὸν Παράδεισο, ὅπως οἱ Ὁμογενεῖς 

ἀπὸ  τὸ  ἐξωτερικὸ  μπαίνουν  στὸ  πανεπιστήμιο  χωρὶς  ἐξετάσεις4,  γιατὶ  τοὺς  πιάνει 

κάποιος νόμος. Τὰ ὀρφανὰ δηλαδὴ τὰ πιάνει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ λιγώτερο κόπο 

θὰ  μποῦν  στὸν  Παράδεισο,  ἐνῶ  οἱ  ἄλλοι  χρειάζεται  νὰ  ἀγωνισθοῦν  πολύ.  Ἐγὼ 

μακαρίζω  τὰ  παιδιὰ  ποὺ  στερήθηκαν  τὴν  μεγάλη  στοργὴ  τῶν  γονέων  τους,  γιατὶ 

κατόρθωσαν  νὰ  κάνουν  Πατέρα  τους  τὸν  Θεὸ  ἀπὸ  τούτη  τὴν  ζωὴ  καὶ  ἔχουν 

ἀποταμιεύσει παράλληλα στὸ Ταμιευτήριο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν στοργὴ τῶν γονέων τους 

ποὺ στερήθηκαν, ἡ ὁποία τοκίζεται. 

                                                 
4 Εἰπώθηκε τὸ 1992, ὅταν ἀκόμη ἴσχυε σχετικὴ νομοθεσία. 
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Ἀλλὰ  καὶ  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  ζωὴ  ὁ  Καλὸς  Θεὸς  θὰ  τὰ  βοηθήση,  γιατί,  ἀπὸ  τὴν 

στιγμὴ  ποὺ  παίρνει  τοὺς  γονεῖς,  εἶναι  κατὰ  κάποιον  τρόπο  ὑποχρεωμένος  νὰ  τὰ 

προστατεύη. Τί λέει ὁ Δαβίδ; «Ὀρφανὸν καὶ χήραν ἀναλήψεται»5. Τὰ ἀγαπάει ὁ Θεὸς 

φυσιολογικὰ  πιὸ  πολὺ  καὶ  τὰ  ἔχει  μεγαλύτερη  ἔγνοια.  Σ᾿  αὐτὰ  τὰ  παιδιὰ  δίνει 

περισσότερα δικαιώματα σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωὴ ἀπὸ ὅ,τι στὰ ἄλλα παιδιά. Ἂν τὸ ὀρφανὸ 

γυρίση  τὸ  κουμπὶ  στὴν  καλωσύνη,  προοδεύει  πολύ.  Ἐνῶ,  ἂν  πῆ:  «ἐγὼ 

ταλαιπωρήθηκα, ὁπότε τώρα κι ἐγὼ θὰ ταλαιπωρήσω ἄλλους», καταστρέφεται.  

–  Γέροντα,  ἡ  ὀρφάνια  ἔχει  δυσάρεστες  ἐπιπτώσεις  σὲ  ὅλη  τὴν  ζωὴ  τοῦ 

ἀνθρώπου;  

–  Τί  εἶναι αὐτὰ ποὺ λές; Μπορεῖ  τὰ  ὀρφανὰ νὰ  εἶναι  λίγο συνεσταλμένα,  νὰ 

ἔχουν ἕνα μάζεμα, μιὰ δειλία – δὲν ἔχουν ἐκείνη τὴν χαρά,  τὴν ζωηράδα ποὺ ἔχουν 

ὅσα παιδιὰ εἶναι χορτάτα ἀπὸ στοργή –, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ συστολὴ εἶναι ἕνα φρένο ποὺ τὰ 

βοηθάει σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωὴ καὶ συγχρόνως ἀποταμιεύουν καὶ στὴν ἄλλη. Γιατὶ αὐτὸ τὸ 

μάζεμα νομίζεις ὅτι δὲν τὸ βλέπει ὁ Θεός; Δὲν θὰ τὰ βολέψη μετά; Γι᾿ αὐτό, τὸ ὀρφανό, 

ἰδίως  ἀπὸ  μάνα,  πρέπει  νὰ  τὸ  ἀγκαλιάσουμε  μὲ  πόνο  καὶ  μὲ  θερμὴ  ἀγάπη,  γιὰ  νὰ 

ζεσταθῆ  πρῶτα,  νὰ  ξεθαρρέψη,  ὥστε  νὰ  ἀνοίξη  τὴν  καρδιά  του.  Καί,  ὅταν  ἔχη 

φιλότιμο, πρέπει νὰ βάλουμε φρένο γερὸ στὸν μεγάλο του ἐνθουσιασμό, γιὰ νὰ μὴν 

πάθη  ὑπερκόπωση,  προσπαθώντας  νὰ  ἐκδηλώση  τὴν  μεγάλη  του  εὐγνωμοσύνη.  Ὁ 

Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης μεγάλωσε ὀρφανὸς καὶ ἀπὸ μάνα καὶ ἀπὸ πατέρα. Ἂν 

δὲν τὸ ἀντιμετώπιζε πνευματικά, μὲ λεβεντιά, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι βασανισμένος, νὰ 

εἶχε  ψυχολογικὰ  προβλήματα.  Βλέπεις  ὅμως  τί  παλληκαριὰ  εἶχε!  Τί  ἀγῶνες  ἔκανε! 

Καὶ αὐτὸ ποὺ μοῦ κάνει ἐντύπωση εἶναι ὅτι καὶ τὰ κόκκαλά του ἦταν σὰν βαμβάκι, 

σὰν  σφουγγάρι.  Στὴν  ἐκταφή,  ὅταν  ἔβγαλα  τὰ  λείψανά  του,  τὰ  πλευρά  του  καὶ  οἱ 

σπόνδυλοι,  μόλις  τὰ  χάραζα  λίγο,  ἔσπαζαν.  Μόνο  δύο  σπόνδυλοι,  ἡ  λεκάνη  καὶ  ἡ 

κνήμη,  ἦταν  κάπως  γερά.  Τόσο  ἀσθενικὸς  ποὺ  ἦταν,  πῶς  ἔκανε  τόσες  ὁδοιπορίες; 

Βάδιζε σὰν νὰ πετοῦσε! Ἐδῶ βλέπει κανεὶς τὴν ὑπερφυσικὴ δύναμη ποὺ τοῦ ἔδινε ὁ 

Θεός. Στὸ μεγάλωμα τῶν ὀρφανῶν θὰ σκαλώση ὁ Χριστός;  

 

Ἀναγκαῖος ὁ περιορισμὸς τῶν παιδιῶν ὣς τὴν ἐνηλικίωσή τους 

 

Τὰ παιδιὰ  πρέπει  πάντα  νὰ  αἰσθάνωνται ὡς  ἀνάγκη  μεγάλη  τὶς  συμβουλές, 

εἰδικὰ  στὴν  κρίσιμη  ἡλικία  τῆς  ἐφηβείας,  γιὰ  νὰ  μὴ  γλιστρήσουν  στὸν  γλυκὸ 

κατήφορο  τῆς  κοσμικῆς  κατηφόρας,  ποὺ  γεμίζει  τὴν  ψυχὴ  ἀπὸ  ἄγχος  καὶ  τὴν 

ἀπομακρύνει  αἰώνια  ἀπὸ  τὸν  Θεό.  Πρέπει  νὰ  μποῦν  στὸ  νόημα  τῆς  ὑπακοῆς.  Νὰ 

καταλάβουν ὅτι στὴν ὑπακοὴ πρὸς τοὺς γονεῖς κρύβεται τὸ δικό τους συμφέρον, ὥστε 

νὰ ὑπακούουν μὲ χαρὰ καὶ νὰ κινοῦνται ἐλεύθερα στὸν πνευματικὸ χῶρο. 

Βλέπετε, πῶς περιορίζουμε τὴν ἐλευθερία τοῦ μικροῦ παιδιοῦ; Τὸ ἔμβρυο εἶναι 

περιορισμένο  ἐννιὰ  μῆνες  στὴν  κοιλιὰ  τῆς  μάνας  του.  Τὸ  νεογέννητο  τὸ  βάζουν  σὲ 

κούνια.  Ἔπειτα  ἀπὸ  πέντε‐ἕξι  μῆνες  τοῦ  βάζουν  καὶ  κάγκελα.  Ἀργότερα  δὲν  τὸ 

ἀφήνουν μόνο του ἔξω, γιὰ νὰ μὴ χτυπήση, νὰ μὴν γκρεμισθῆ ἀπὸ καμμιὰ σκάλα. Ἂν 

τὸ ἀφήσουν ἐλεύθερο, θὰ πέση καὶ θὰ σκοτωθῆ.  

Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπαραίτητα, γιὰ νὰ μεγαλώση τὸ παιδὶ μὲ ἀσφάλεια. Φαίνεται 

ὅτι τοῦ στεροῦν τὴν ἐλευθερία, ἀλλὰ δίχως αὐτὰ τὰ μέτρα θὰ κινδύνευε νὰ σκοτωθῆ 

                                                 
5 Ψαλμ. 145, 9. 
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ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή. Τὰ παιδιὰ ὅμως δὲν καταλαβαίνουν, οὔτε ὅταν εἶναι μικρά, ὅτι 

χρειάζονται περιορισμό, ἀλλὰ οὔτε ὅταν μεγαλώσουν,  ὅτι χρειάζονται ἄλλου εἴδους 

περιορισμό,  γι᾿  αὐτὸ  ζητοῦν  ἐλευθερία.  Τί  ἐλευθερία  εἶναι  αὐτή;  Ἐλευθερία,  γιὰ  νὰ 

κουτσουρευτοῦν;  Μὲ  τὴν  ἐλευθερία  αὐτὴ  φθάνουν  στὴν  καταστροφή.  Πρέπει  νὰ 

καταλάβουν ὅτι, μέχρι νὰ τελειώσουν τὶς σπουδές τους, νὰ πάρουν τὸ πτυχίο τους, νὰ 

ὡριμάσουν,  γιὰ νὰ γίνουν σωστοὶ ἄνθρωποι,  χρειάζεται  κάποιος περιορισμός.  Γιατί, 

ἅμα  κουτσουρευτοῦν  μιὰ  φορά,  θὰ  καταστραφοῦν.  Πρέπει  νὰ  αἰσθανθοῦν  τὸν 

περιορισμὸ ὡς ἀνάγκη, ὡς εὐλογία Θεοῦ. Νὰ εὐγνωμονοῦν τοὺς γονεῖς τους ποὺ τοὺς 

περιορίζουν. Νὰ ξέρουν πώς,  ὅ,τι κάνουν οἱ γονεῖς,  τὸ κάνουν ἀπὸ ἀγάπη. Κανένας 

πατέρας, καμμιὰ μητέρα, δὲν περιόρισαν τὸ παιδί τους ἀπὸ κακότητα, ἔστω καὶ ἂν τοῦ 

φέρθηκαν βάρβαρα. Καὶ ἂν οἱ γονεῖς σφίξουν λίγο παραπάνω τὰ παιδιά, καὶ σ᾿ αὐτὸ 

μέσα κρύβεται ἡ πολλή τους ἀγάπη. Ἀπὸ καλὴ διάθεση τὸ κάνουν, γιὰ νὰ εἶναι πιὸ 

συμμαζεμένα  καὶ  νὰ  μὴν  ἐκτίθενται  σὲ  κινδύνους.  Μπορεῖ  καὶ  ἕνας  κηπουρὸς  νὰ 

σφίξη  τὸ  δενδράκι  ποὺ  φυτεύει  μὲ  σύρμα  γιὰ  περισσότερη  σιγουριὰ  καὶ  νὰ  τὸ 

πληγώση λίγο, ἀλλὰ ὁ καλὸς Θεός, ὅταν πληγώνεται ὁ φλοιὸς τοῦ δένδρου, κλείνει σὲ 

λίγο  τὴν  πληγή.  Καὶ  ἂν  τὴν  πληγὴ  τοῦ  δένδρου  κλείνη  ὁ  Θεός,  πόσο  μᾶλλον  θὰ 

φροντίση γιὰ τὸ πλάσμα Του! Ἂν δηλαδὴ οἱ γονεῖς ἔσφιξαν τὸ παιδὶ λιγάκι παραπάνω 

καὶ λίγο πληγώθηκε, δὲν θὰ τὸ θεραπεύση ὁ Θεός; 

Καὶ  τὰ  παιδιὰ  πρέπει  νὰ  συζητοῦν  μὲ  τοὺς  γονεῖς  τους,  νὰ  τοὺς  λένε  τοὺς 

λογισμούς  τους. Ὅπως  ὁ  μοναχὸς  στὸ  μοναστήρι  ἔχει  τὸν  Γέροντά  του,  στὸν  ὁποῖο 

λέει τοὺς λογισμούς του καὶ βοηθιέται, ἔτσι καὶ τὸ παιδὶ πρέπει νὰ ἔχη μιὰ ἀναφορὰ 

στοὺς  γονεῖς.  Κανονικὰ  τὸ  παιδὶ  πρέπει  νὰ  ἐξομολογῆται  πρῶτα  στὴν  μητέρα  καὶ 

μετὰ  στὸν  Πνευματικό.  Γιατί,  ὅπως  ὅταν  χτυπήση  τὸ  παιδὶ  τὸ  πόδι  του,  οἱ  γονεῖς 

πηγαίνουν μαζί του στὸν γιατρὸ καὶ ρωτοῦν τί πρέπει νὰ κάνουν, γιὰ νὰ θεραπευθῆ 

τὸ πόδι, ἔτσι πρέπει νὰ ξέρουν καὶ τί προβλήματα ἔχει τὸ παιδί, γιὰ νὰ τὸ βοηθήσουν. 

Ἂν τὸ παιδὶ λέη τὰ προβλήματά του μόνο στὸν Πνευματικό, πῶς μποροῦν οἱ γονεῖς νὰ 

τὸ βοηθήσουν, ἀφοῦ δὲν ξέρουν τί τὸ ἀπασχολεῖ; 

 

Οἱ δυσκολίες τῶν παιδιῶν στὶς σπουδές τους  

 

Παιδιὰ ποὺ ἔχουν κρίση καὶ ἐξυπνάδα,  ἔχουν μερικὲς φορὲς προβλήματα καὶ 

βασανίζονται.  Θέλουν  νὰ  τὰ  τακτοποιήσουν  ὅλα  μὲ  τὸ  μυαλό  τους  καὶ  ζητοῦν  νὰ 

κάνουν  πράγματα  πάνω  ἀπὸ  τὶς  δυνάμεις  τους.  Ἔχουν  δυνατὸ  μυαλό,  ἀλλὰ  δὲν 

ξέρουν νὰ βάζουν φρένο. Κάνουν πειράματα μὲ  τὸν  ἑαυτό  τους,  λὲς  καὶ  θέλουν νὰ 

δοῦν πόσο ἀντέχουν, καὶ ταλαιπωροῦνται. Ἂν ταπεινωθοῦν, ἡ κρίση τους τὰ βοηθάει 

νὰ  προκόψουν.  Παιδιὰ  ποὺ  δὲν  ἔχουν  τέτοια  κρίση  καὶ  ἐξυπνάδα,  δὲν  ἔχουν  καὶ 

προβλήματα, ἀλλὰ οὔτε προβληματίζονται μὲ τὴν καλὴ ἔννοια. 

Πόσοι φοιτητές,  ἐνῶ ἔχουν διαβάσει καὶ  ξέρουν τὰ μαθήματα, φοβοῦνται ὅτι 

δὲν  θὰ  γράψουν  καλὰ  καὶ  δὲν  πᾶνε  νὰ  δώσουν  ἐξετάσεις!  Ἐνῶ  τὰ  καταφέρνουν, 

δημιουργοῦν μόνοι τους ἀπὸ δειλία μία κατάσταση πανικοῦ. Ἂν ὅμως ποῦν ταπεινά: 

«εὐχηθῆτε νὰ πάω καλά, γιατὶ μόνος μου δὲν θὰ τὰ καταφέρω, ἀλλὰ μὲ τὴν εὐχή σας 

θὰ προσπαθήσω», τότε μὲ τὴν ταπείνωση θὰ δεχθοῦν καὶ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν 

θεῖο φωτισμό. Ὕστερα, πρὶν ἀρχίσουν νὰ γράφουν στὶς ἐξετάσεις, ἂς προσευχηθοῦν 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Δ’  «Οἰκογενειακή Ζωή»   ‐ 681 ‐ 

στὸν προστάτη τους Ἅγιο, καὶ ἐκεῖνος θὰ τοὺς βοηθήση ἀνάλογα μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν 

εὐλάβεια ποὺ ἔχουν.  

–  Γέροντα,  μοῦ  ἔγραψε  μιὰ  κοπέλα ποὺ  σπουδάζει  στὸ  ἐξωτερικό:  «Ἔχω  τὸν 

λογισμὸ πὼς ποτὲ δὲν θὰ μπορέσω νὰ προχωρήσω περισσότερο πνευματικά». 

–  Καλά,  ἡ  εὐλογημένη  ψυχὴ  ἀπὸ  τὴν  Εὐρώπη  βγάζει  αὐτὸ  τὸ  συμπέρασμα; 

Ἐκεῖ  δὲν πῆγε γιὰ νὰ προχωρήση πνευματικὰ οὔτε γιὰ νὰ κοινοβιάση, ἀλλὰ γιὰ νὰ 

πάρη  αὐτὰ  ποὺ  τῆς  χρειάζονται  γιὰ  τὴν  ἐπιστήμη  της.  Ἂς  προσπαθῆ  νὰ  διατηρῆ 

αὐτὴν τὴν πνευματικὴ κατάσταση ποὺ ἔχει καὶ νὰ μὴ ζητᾶ ἐκεῖ πνευματικὴ πρόοδο. 

Ἄλλωστε καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι στὶς ἐπιστῆμες εἶναι προοδευμένοι καὶ ὄχι στὰ πνευματικά. 

Νὰ  μὴν  πιέζη  τὸν  ἑαυτό  της  περισσότερο  ἀπὸ  ὅσο  ἀντέχει  καὶ  νὰ  μὴν  τὰ  παίρνη 

κατάκαρδα.  Δὲν  ἀξίζει  ὁ  κόπος  νὰ  δίνη  κανεὶς  τὴν  καρδιά  του  καὶ  νὰ  ὑποφέρη  γι᾿ 

αὐτά. Ἂς τὸ θεωρήση σὰν μιὰ στρατιωτικὴ θητεία. Στὸν στρατὸ ὑπομένει κανεὶς πολὺ 

κόπο,  κουράζεται,  καὶ  τοῦ  φέρονται  μερικὲς  φορὲς  πολὺ  σκληρά,  ἐνῶ  ἐκεῖ 

τοὐλάχιστον  οἱ  ἄνθρωποι  φέρονται  καὶ  μὲ  μιὰ  εὐγένεια,  ἔστω  καὶ  ἐξωτερική, 

ὑποκριτική, μὲ τὴν νοοτροπία τὴν εὐρωπαϊκή. Ἑπόμενο ἦταν νὰ συναντήση αὐτὲς τὶς 

δυσκολίες, γιατὶ βλέπουμε καὶ στὴν Ἑλλάδα παρόμοια. Μόνον ποὺ στὴν Ἑλλάδα, σὰν 

Ὀρθόδοξο  ἔθνος  ποὺ  εἶναι,  ὑπάρχει  καὶ  βοήθεια  πνευματικὴ  γιὰ  ὅσους  ἔχουν 

ἐνδιαφέροντα  πνευματικά.  Μὲ  λίγη  ὑπομονὴ  καὶ  λίγη  προσοχὴ  θὰ  περάσουν  οἱ 

δυσκολίες. Μιὰ ποὺ βρέθηκε ἐκεῖ, ἂς ἀξιοποιήση τὶς ἐλεύθερες ὧρες της στὴν μελέτη 

καὶ  στὴν  προσευχή,  γιὰ  νὰ  τρέφεται  καὶ  πνευματικά. Ἡ  προσπάθεια  τὴν  ὁποία  θὰ 

καταβάλη γιὰ τὴν πρόοδο στὰ μαθήματα θὰ τὴν βοηθήση νὰ ἀπορροφηθῆ ἀπὸ αὐτὴν 

καὶ νὰ ἀποξενωθῆ ἀπὸ κάθε λογισμὸ κακὸ ἢ πειρασμὸ νεανικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἀγάπη τῶν παιδιῶν πρὸς τοὺς γονεῖς 

 

Σεβασμὸς τῶν παιδιῶν πρὸς τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς μεγαλυτέρους 

 

Τὸ παιδί,  ὅταν  εἶναι μικρό,  δὲν κάνει  τίποτε,  καὶ  οἱ γονεῖς  του  τὸ φροντίζουν 

γιὰ τὸ φαγητό του, γιὰ τὸ ντύσιμό του κ.λπ. Τὸ βοηθοῦν ἀπὸ ἀγάπη, χωρὶς αὐτὸ νὰ 

κοπιάζη. Αὐτὸ μόνον καμμιὰ δουλίτσα κάνει. Καὶ μήπως ἔτσι ξεπληρώνει τὸν κόπο ἢ 

τὰ  ἔξοδα  ποὺ  κάνουν  οἱ  γονεῖς  γι᾿  αὐτό;  Ἀλλά,  ὅταν  τὸ  παιδὶ  μεγαλώση  καὶ  δὲν 

καταλαβαίνη τί τοῦ πρόσφεραν οἱ γονεῖς του, αὐτὸ εἶναι πολὺ βαρύ! 

Παλιὰ  οἱ  γονεῖς  ἔδερναν  τὸ  παιδὶ  καὶ  ἐκεῖνο  τὸ  δεχόταν  χωρὶς  λογισμούς. 

Πολλὲς φορὲς οὔτε καταλάβαινε γιατί τὸ ἔδερναν. Σήμερα τὰ παιδιὰ εἶναι ὅλο «γιατί 

καὶ γιατί;» καὶ ἀντιλογία. Δὲν ἔχουν ἁπλότητα. Ὅλα τὰ περνᾶνε ἀπὸ τὸ κόσκινο. Δὲν 

ἔρχεται ὅμως ἔτσι ἡ θεία Χάρις. Ὅταν τὸ παιδὶ δὲν νιώθη τὸν πατέρα του ὡς πατέρα 

καὶ δὲν δέχεται τὴν παιδαγωγία τοῦ πατέρα, εἶναι νόθο παιδί. Μερικὰ παιδιά, ἂν τοὺς 

κάνουν οἱ γονεῖς μιὰ μικρὴ παρατήρηση, «θὰ κόψω τὶς φλέβες», λένε ἀμέσως. Τί νὰ τὰ 

κάνουν τότε καὶ οἱ γονεῖς; Ὑποχωροῦν, καὶ τελικὰ τὰ παιδιὰ καταστρέφονται. 

Τὸ  παιδὶ  πρέπει  νὰ  καταλάβη  ὅτι,  ἐὰν  οἱ  γονεῖς  καμμιὰ  φορὰ  τοῦ  δίνουν 

κανένα σκαμπίλι, δὲν τὸ κάνουν ἀπὸ κακότητα, ἀλλὰ ἀπὸ ἀγάπη, γιὰ νὰ διορθωθῆ, 

νὰ  γίνη  καλύτερο  καὶ  νὰ  χαίρεται  ἀργότερα.  Ἐμεῖς,  ὅταν  ἤμασταν  μικρά,  εἴτε  μᾶς 

χάιδευαν  οἱ  γονεῖς  μας,  εἴτε  μᾶς  ἔδερναν,  εἴτε  μᾶς  φιλοῦσαν,  ὅλα  τὰ  δεχόμασταν. 

Καταλαβαίναμε  ὅτι  ὅλα  τὰ  ἔκαναν  γιὰ  τὸ  καλό  μας.  Εἴχαμε  μεγάλη  ἐμπιστοσύνη. 

Μερικὲς φορὲς μάλιστα ἡ μητέρα μου ἄλλο παιδὶ ἔφταιγε καὶ ἄλλο μάλωνε, γιατὶ δὲν 

προλάβαινε νὰ κάνη ...δικαστήριο. Ὁ ἔνοχος ὅμως, ὅταν ἔβλεπε ὅτι μάλωσε τὸν ἄλλον 

ποὺ δὲν ἔφταιγε, ἐπειδὴ τὸν πείραζε ἡ συνείδηση, ἔλεγε «ἐγὼ ἔφταιγα», καὶ ὁ ἄλλος 

δικαιωνόταν.  

Στὴν οἰκογένεια οἱ μικροὶ πρέπει νὰ ἔχουν σεβασμὸ καὶ πρὸς τοὺς γονεῖς καὶ 

πρὸς τοὺς μεγαλυτέρους. Νὰ αἰσθάνωνται ὡς ἀνάγκη τὸν σεβασμό, τὴν ὑποταγὴ καὶ 

τὴν εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν μεγάλο. Οἱ μεγαλύτεροι πάλι νὰ ἔχουν ἀγάπη πρὸς τοὺς 

μικρούς,  νὰ  τοὺς  βοηθοῦν  καὶ  νὰ  τοὺς  προστατεύουν.  Ὅταν  ὁ  μικρὸς  σέβεται  τὸν 

μεγάλο  καὶ  ὁ  μεγάλος  ἀγαπάη  τὸν  μικρό,  δημιουργεῖται  μιὰ  ὄμορφη  οἰκογενειακὴ 

ἀτμόσφαιρα.  Ὁ  πατέρας  μου  ἔλεγε:  «Ὑπακοὴ  στὸν  μεγάλο  ἀδελφό  σας».  Ἐμεῖς 

ξέραμε ὅτι ὁ πατέρας μᾶς ἀγαπάει ὅλους καὶ εἴχαμε πιὸ πολὺ θάρρος στὸν πατέρα. 

Στὸν μεγάλο ἀδελφό, ποὺ δὲν βρίσκαμε τὴν ἀγάπη τοῦ πατέρα, κάναμε μεγαλύτερη 

ὑπακοή1. 

Ὅταν  οἱ  σύζυγοι  ἔχουν  σεβασμὸ  μεταξύ  τους  καὶ  τὰ  παιδιὰ  ἔχουν  σεβασμὸ 

πρὸς τοὺς γονεῖς, ἡ ζωὴ στὴν οἰκογένεια εἶναι εἰρηνική, πάει ρολόι. Ποτὲ σὲ μιὰ τέτοια 

οἰκογένεια ὁ μεγάλος γιὸς δὲν λέει στὴν μητέρα του «κοίταξε ἐδῶ, μάνα, αὐτὸ μὴν τὸ 

ξανακάνης» ἢ «γιατί τὸ ἔκανες αὐτὸ ἔτσι καὶ ἐκεῖνο ἀλλιῶς;», ἀλλὰ οὔτε ὁ πατέρας 

στὴν μάνα μιλάει μὲ τέτοιον τρόπο. Ὁ μεγάλος μπορεῖ νὰ ἀστειεύεται μὲ τὸν μικρό, 

γιὰ νὰ τὸν κάνη νὰ χαρῆ, ἀλλὰ ὁ μικρὸς δὲν πρέπει νὰ ἀποκτήση παρρησία μὲ τὴν 

χαρὰ ποὺ νιώθει ἀπὸ τὰ πειράγματα τοῦ μεγάλου. Ὅταν ἤμουν στὴν Μονὴ Στομίου 

καὶ κατέβαινα καμμιὰ φορὰ νὰ ψωνίσω διάφορα ὑλικά, ἕνα παιδάκι, ποὺ τὸ σπίτι του 

ἦταν πάνω στὸν δρόμο, μόλις μὲ ἔβλεπε, ἐρχόταν κοντά μου καὶ ἐγὼ τοῦ φιλοῦσα τὸ 

                                                 
1 Ὁ Γέροντας εἶχε ἑπτὰ ἀδέλφια. 
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χέρι. Ὕστερα συνήθισε καὶ ἔτρεχε καὶ μοῦ ἔδινε μόνο του τὸ χέρι του νὰ τὸ φιλήσω! 

Ἐγὼ πάλι τοῦ τὸ φιλοῦσα. Μετὰ μοῦ εἶπαν οἱ γονεῖς του: «Μὴν τοῦ φιλᾶς, Πάτερ, τὸ 

χέρι, γιατὶ τρέχει στοὺς παπάδες καὶ δίνει τὸ χεράκι του νὰ τὸ φιλήσουν καί, ἅμα δὲν 

τὸ φιλήσουν, βάζει τὰ κλάματα». 

 

Ἡ ἀγάπη τῶν παιδιῶν πρὸς τοὺς γονεῖς μετὰ τὸν γάμο τους 

 

Ὁ Καλὸς Θεὸς οἰκονόμησε, ὥστε τὸ ἀνδρόγυνο νὰ συνδέεται μὲ τέτοιου εἴδους 

ἀγάπη,  ποὺ  νὰ  ἐγκαταλείπουν  ἀκόμη  καὶ  τοὺς  γονεῖς  τους  καὶ  ὁ  ἄνδρας  καὶ  ἡ 

γυναίκα.  Ἂν  δὲν  ὑπῆρχε  αὐτὴ  ἡ  ἀγάπη,  δὲν  θὰ  μποροῦσαν  νὰ  κάνουν  δική  τους 

οἰκογένεια. Ὁ σκοπὸς τῶν γονέων λήγει μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν παιδιῶν. Στὴν 

συνέχεια  τὰ  παιδιὰ  τοὺς  ὀφείλουν  μόνον  πολὺ  σεβασμὸ  καὶ  τόση  ἀγάπη,  ὅση 

χρειάζεται πρὸς τοὺς γονεῖς. Δὲν θέλω νὰ πῶ μὲ αὐτὸ νὰ μὴν ἀγαποῦν τοὺς γονεῖς 

τους, ἀλλὰ νὰ ἔχουν πρῶτα ἀγάπη μεγάλη μεταξύ τους καὶ μετὰ νὰ ἀγαποῦν τοὺς 

γονεῖς τους. Νὰ εἶναι τόσο ἀγαπημένοι, ὥστε ἀπὸ τὴν ἄφθονη ἀγάπη ποὺ θὰ ἔχουν, 

νὰ  δίνουν  καὶ  στοὺς  γονεῖς  τους  τὴν  ὑπερχείλιση  τῆς  ἀγάπης  τους  καὶ  ὅλον  τὸν 

σεβασμό τους καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη τους. Ἡ ἀγάπη τους νὰ εἶναι ἀρχοντική, γιὰ νὰ 

φροντίζη ὁ ἕνας γιὰ τοὺς γονεῖς τοῦ ἄλλου, ὅσο μπορεῖ περισσότερο. 

Πολὺ βοηθάει στὴν ὁμόνοια τῆς οἰκογενείας, ὁ ἄνδρας νὰ ἀγαπάη τὴν γυναίκα 

του  περισσότερο  ἀπὸ  τὴν  μητέρα  του  καὶ  ἀπὸ  κάθε  ἀγαπητὸ  καὶ  συγγενικό  του 

πρόσωπο. Ἡ ἀγάπη του πρὸς τοὺς γονεῖς του νὰ διοχετεύεται διὰ μέσου τῆς γυναίκας 

του. Τὸ ἴδιο φυσικὰ πρέπει νὰ κάνη καὶ ἡ γυναίκα. 

Γνωρίζω ἀνδρόγυνα ποὺ στὶς ἀρχὲς ἔχουν προβλήματα μεταξύ τους, ἐπειδὴ ἡ 

γυναίκα ἢ ὁ ἄνδρας ἀγαπάει τὴν μάνα του μὲ ὑπερβολικὴ ἀγάπη. Αὐτὸ ξεκινάει ἀπὸ 

τὸ φιλότιμο ποὺ ἔχουν· νιώθουν μεγάλη εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν μάνα τους. Σιγὰ‐σιγὰ 

ὅμως,  ὅταν  συνδεθοῦν  μεταξύ  τους,  δὲν  θὰ  ὑπάρχη  πρόβλημα.  Δὲν  θὰ  ἦταν 

φυσιολογικό,  ἂν  ἀγαποῦσαν  ἀμέσως  ὁ  ἕνας  τὸν  ἄλλον  μὲ  τέτοια  ἀγάπη  ποὺ  θὰ 

ἀναπλήρωνε τὴν ἀγάπη τῆς μάνας. 

Ὅταν ὁ σύζυγος σέβεται τοὺς γονεῖς του, αὐτὸ εἶναι τιμή του, ὅπως καὶ γιὰ τὴν 

νύφη τιμὴ εἶναι νὰ σέβεται καὶ νὰ ἀγαπᾶ τὴν πεθερά της, γιατὶ γέννησε τὸν ἄνδρα 

της, τὸν μεγάλωσε, καὶ τώρα μεγάλον τὸν χαίρεται αὐτή. Ὅλα αὐτὰ μιλοῦν ἀθόρυβα 

στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν τους. 

Ἡ  μάνα,  ὅταν  παντρέψη  τὸν  γιό  της,  ἐπειδὴ  πρῶτα  ἔβρισκε  μεγάλη 

ἀνακούφιση ἀπὸ τὴν ἀγάπη ποὺ τῆς ἔδειχνε – καὶ οἱ γέροι γίνονται ξανὰ σὰν μωρά –, 

νιώθει,  ὅπως  νιώθει  τὸ μεγαλύτερο παιδί,  ὅταν  δῆ στὴν ἀγκαλιὰ  τῆς μητέρας ἄλλο 

μωρό.  Βλέπεις,  ἂν  δὲν  κόψη  κανεὶς  τὰ  πάθη,  ὅταν  εἶναι  νέος,  ὅσο  μεγαλώνει, 

ἐξασθενεῖ ἡ θέληση καὶ τὰ πάθη αὐξάνουν περισσότερο. Ἡ νύφη ὅμως δὲν πρέπει νὰ 

τὸ παρεξηγήση αὐτό. Ἂν μάλιστα φροντίζη τὴν ἡλικιωμένη πεθερά της, ἂς κάνη λίγη 

ὑπομονή,  γιὰ  νὰ  μὴ  χάση  τὸν  μισθὸ  ποὺ  ἀποταμιεύει  ἀπὸ  τὴν  φροντίδα  ποὺ  τῆς 

προσφέρει. Ἂν τώρα ὑπηρετῆ μὲ ὑπομονὴ τὴν πεθερά της, ἀργότερα, ὅταν περάση ἡ 

ταλαιπωρία, θὰ χαίρεται γιὰ τὸ καλὸ ποὺ τῆς πρόσφερε. 

Φυσικὰ καὶ ἡ πεθερὰ πρέπει νὰ ἀγαπάη τὶς νύφες της σὰν κόρες της. Ἡ γιαγιά 

μου – ἡ μητέρα τοῦ πατέρα μου – ἀγαποῦσε τὴν μητέρα μου πιὸ πολὺ ἀπὸ τὸν πατέρα 

μου.  Ὅταν  παντρεύτηκαν  τὰ  ἀδέλφια  μου,  ἔλεγαν  οἱ  γειτόνισσες:  «Τώρα  ποὺ  θὰ 
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ἔρθουν  οἱ  νυφάδες...».  Καὶ  ἡ  μητέρα  μου  τὶς  ἔλεγε:  «Γιατί  τὸ  λέτε  αὐτό;  Ἐμένα  ἡ 

πεθερά μου μὲ ἀγαπάει πιὸ πολὺ καὶ ἀπὸ τὴν κόρη της. Γιατί κι ἐγὼ νὰ μὴν ἀγαπάω 

ἔτσι τὶς νύφες μου;». Καὶ πράγματι τὶς ἀγαποῦσε κι ἐκείνη σὰν κόρες της. 

 

Τὰ γεράματα ταπεινώνουν τὸν ἄνθρωπο 

 

Πόσο ταπεινώνεται ὁ ἄνθρωπος στὰ γεράματα! Οἱ γέροι σιγὰ‐σιγὰ χάνουν τὶς 

δυνάμεις  τους  καὶ  μοιάζουν  σὰν  τὸ  γερασμένο  γεράκι.  Ὅταν  γεράση  τὸ  γεράκι, 

πέφτουν  τὰ φτερά  του  καὶ  οἱ  φτεροῦγες  του  μετὰ  εἶναι  σὰν  σπασμένες  τσατσάρες. 

Θυμᾶμαι,  στὴν  Μονὴ  Φιλοθέου2  ἦταν  ἕνας  Προϊστάμενος3  ποὺ  εἶχε  πάει  τὸ  1914 

ἐθελοντὴς ἀπὸ τὴν Σμύρνη στὴν Ἀλβανία, γιὰ νὰ ἐκδικηθῆ τοὺς Τούρκους, ποὺ εἶχαν 

σφάξει  τὸν  πατέρα  του.  Μιὰ  φορὰ  ἔπιασε  ἕναν  Τοῦρκο  καὶ  πῆγε  νὰ  τὸν  σφάξη. 

Ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: «Ἡ δική μας θρησκεία εἶναι ἄχαρη. Μᾶς λέει καὶ νὰ σφάζουμε καὶ 

νὰ  σκοτώνουμε.  Ἡ  δική  σας  ὅμως  δὲν  εἶναι  τέτοια.  Ὁ  Χριστὸς  σᾶς  λέει  νὰ  μὴ 

σκοτώνετε». Μόλις  τὸ ἄκουσε αὐτό,  τόσο συγκινήθηκε,  ποὺ πέταξε  τὸ  ντουφέκι καὶ 

σηκώθηκε καὶ πῆγε στὸ Ἅγιον Ὄρος, γιὰ νὰ γίνη καλόγερος. Ἔγινε καλόγερος, ἔγινε 

καὶ Προϊστάμενος,  ἀλλὰ  τὸ ἀντάρτικο  δὲν  τοῦ  ἔφυγε.  Εἶχε  ὅλα  τὰ  διακονήματα καὶ 

ὅλα  τὰ  κλειδιὰ  ἀπὸ  τὶς  ἀποθῆκες  τὰ  εἶχε  κρεμασμένα  στὴν  ζώνη  του.  Κανεὶς  δὲν 

τολμοῦσε νὰ τοῦ μιλήση. Ἂν ξεχνοῦσε κανένας Πατέρας νὰ τὸν φωνάξη μὲ τὸν τίτλο 

του,  «Γέροντα  Σπυρίδων»,  γινόταν  θηρίο.  Μιὰ  Μεγάλη  Σαρακοστὴ  πῆγαν  στὸ 

μοναστήρι συμμορίτες καὶ τοὺς ζήτησαν τυριά. «Βρὲ γουρούνια, τοὺς λέει αὐτός, τὴν 

Σαρακοστὴ ζητᾶτε τυριά;». Τοὺς πέταξε ἔξω. Μιὰ ἄλλη φορὰ οἱ Πατέρες εἶχαν λύσει 

τοὺς  πολυελαίους,  γιὰ  νὰ  τοὺς  καθαρίσουν.  Εἶδαν  οἱ  συμμορίτες  τὰ  διάφορα 

ἐξαρτήματα  ποὺ  γυάλιζαν  καὶ  νόμιζαν  ὅτι  εἶναι  χρυσά.  Πῆγαν,  τὰ  ἔβαλαν  σὲ 

τσουβάλια καὶ μάζεψαν τὰ ζῶα τῆς περιοχῆς, γιὰ νὰ τὰ μεταφέρουν. Μόλις τοὺς εἶδε 

αὐτός, τοὺς πιάνει καὶ παίρνει καὶ τὰ ἀδειάζει ἀπὸ τὰ τσουβάλια. «Βρὲ σαβοῦρες, τοὺς 

λέει,  μπροῦντζα  εἶναι  αὐτά,  μπροῦντζα  σὰν  ἐσᾶς!».  Καθόλου  δὲν  δείλιαζε.  Στὰ 

γεράματά  του  ὅμως  εἶχε  ἀρρωστήσει  καὶ  εἶχε  ταπεινωθῆ.  Μὲ  εἶχαν  βάλει  νὰ  τὸν 

βοηθῶ  λιγάκι.  Μιὰ  φορὰ  μοῦ  εἶπε:  «Κάνε  προσευχή,  Ἀβέρκιε4,  δὲν  νιώθω  καλά». 

Σηκώθηκα  καὶ  ἄρχισα  νὰ  κάνω  κομποσχοίνι:  «Κύριε  Ἰησοῦ  Χριστέ,  ἐλέησον  τὸν 

δοῦλον Σου, τὸν Γέροντα Σπυρίδωνα». «Μωρέ, ʺτὸν Σπύροʺ, πές!», μοῦ λέει. Πόσο τὸν 

εἶχαν ταπεινώσει ἡ ἀρρώστια καὶ τὰ γεράματα! Πρῶτα ποῦ νὰ τολμοῦσες νὰ μὴν τὸν 

πῆς «Γέροντα Σπυρίδωνα»! 

Νά,  καὶ  ὁ  πατέρας  μου  στὰ  γεράματά  του  ἀπὸ  μιὰ  μύγα  ταπεινώθηκε.  Μιὰ 

μέρα  τὸν  βρῆκε  ἡ  ἀδελφή  μου  νὰ  κλαίη.  «Τί  ἔπαθες,  πατέρα;  τὸν  ρωτάει.  Μήπως 

κανένα ἐγγονάκι σὲ πείραξε;». «Ὄχι, ὄχι, τῆς λέει. Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος! Προσπαθοῦσα 

νὰ σκοτώσω μιὰ μύγα μὲ τὴν μυγοσκοτώστρα καὶ δὲν μποροῦσα. Ἔκανα ἔτσι νὰ τὴν 

χτυπήσω, ἔφευγε ἀπὸ ἐδῶ· ἔκανα ἔτσι, ἔφευγε ἀπὸ ἐκεῖ. Ἐγώ, ὅταν ἤμουν νέος, εἶχα 

τέτοιο σημάδι ποὺ τοὺς Τσέτες5 δὲν τοὺς σκότωνα· τοὺς σημάδευα γύρω‐γύρω καὶ τοὺς 

ἀνάγκαζα νὰ παραδοθοῦν. Δεκαέξι χρονῶν σημάδεψα ἕνα λιοντάρι, τὸ πλήγωσα καὶ 

                                                 
2 Ἡ  Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου ἦταν τότε Ἰδιόρρυθμη. 
3 Τὶς Ἰδιόρρυθμες Μονὲς διοικεῖ τὸ συμβούλιο τῶν Προϊσταμένων ποὺ εἶναι ἰσόβιοι. 
4 Τὸ ὄνομα ποὺ ἔλαβε ὁ Γέροντας ὡς ρασοφόρος μοναχός. 
5 Ἀντάρτες Τοῦρκοι. 
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πάλεψα μὲ τὸ λαβωμένο λιοντάρι, καὶ τώρα μιὰ μύγα νὰ μὴν μπορῶ νὰ σκοτώσω! Ἄ, 

τίποτε δὲν εἶναι ὁ ἄνθρωπος». Ἔνιωθε ὁ καημένος ἕνα τίποτε, σὰν νὰ μὴν εἶχε κάνει 

τίποτε στὴν ζωή του.  

Καὶ  στὸ  Ἅγιον  Ὄρος,  στὰ  γηροκομεῖα  τῶν  Μονῶν,  πόσο  ταπεινώνονται  τὰ 

γεροντάκια! Περνοῦν καὶ δεύτερη... κουρά! Τοὺς κόβουν τὰ μαλλιά, γιὰ νὰ μὴν ἔχουν 

πολλὰ καὶ δυσκολεύονται νὰ τὰ λούζουν. Τοὺς κόβουν καὶ τὰ γένια, γιατὶ τρέχουν τὰ 

σάλια,  τὰ  φαγητά,  καὶ  πῶς  νὰ  τὰ  καθαρίσουν;  Αὐτὴ  εἶναι  ἡ  τελευταία  κουρά.  Ἡ 

ταπεινὴ κουρά! 

 

Ὁ μισθὸς ἀπὸ τὴν γηροκόμηση 

 

Πῶς  κατήντησε  ὁ  κόσμος!  Καὶ  στὰ Φάρασα καὶ  στὴν Ἤπειρο  γηροκομοῦσαν 

ἀκόμη  καὶ  τὰ  ζῶα.  Καλὰ  τὰ  μουλάρια,  ἀλλὰ  καὶ  αὐτὰ  τὰ  ζῶα  ποὺ  τὸ  κρέας  τους 

τρωγόταν δὲν τὰ ἔσφαζαν. Τὰ γέρικα βόδια λ.χ. μὲ τὰ ὁποῖα ὄργωναν, τὰ σέβονταν, 

τὰ  περιποιοῦνταν,  τὰ  γηροκομοῦσαν,  γιατὶ  ἔλεγαν:  «Φάγαμε  ψωμὶ  ἀπὸ  αὐτά». 

Δηλαδὴ  τὰ  ζῶα  ποὺ  ἦταν  ἐργατικὰ  καὶ  δούλευαν  στὸ  χωράφι  εἶχαν  καὶ  καλὰ 

γεράματα. Καὶ τότε οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶχαν τὰ μέσα ποὺ ἔχουν σήμερα. Ἔπρεπε μὲ τὸν 

χειρόμυλο νὰ ἀλέθουν τὸ ρόβι, νὰ τὸ κάνουν ψιλό, γιὰ νὰ μπορῆ τὸ καημένο τὸ γέρικο 

βόδι νὰ τὸ φάη. Ὁ σημερινὸς ὅμως κόσμος ξέφυγε· ἀνθρώπους δὲν γηροκομοῦν, ποῦ 

νὰ γηροκομήσουν τὰ ζῶα! 

Ἐγὼ  ποτὲ  στὴν  ζωή  μου  δὲν  αἰσθάνθηκα  τόσο  καλά,  ὅσο  ἐκεῖνες  τὶς  λίγες 

μέρες  ποὺ  μοῦ  εἶπαν  νὰ  γηροκομήσω  ἕναν  Γέροντα.  Ἡ  γηροκόμηση  ἔχει  μεγάλο 

μισθό.  Θυμᾶμαι  ποὺ  ἔλεγαν  καὶ  γιὰ  ἕναν  δόκιμο  στὸ Ἅγιον Ὄρος  ποὺ  εἶχε  φοβερὸ 

δαιμόνιο καὶ τὸν ἔβαλαν νὰ γηροκομήση ἕξι γεροντάκια στὸ γηροκομεῖο τῆς Μονῆς. 

Τὰ  χρόνια  ἐκεῖνα  ἦταν  δύσκολα·  δὲν  εἶχαν  εὐκολίες.  Φορτωνόταν  ὁ  καημένος  τὰ 

ροῦχα στὴν πλάτη του μὲ ἕνα ξύλο καὶ τὰ πήγαινε μακριὰ σὲ μιὰ γούρνα, γιὰ νὰ τὰ 

πλύνη,  ἔβαζε  ἀλισίβα...  Ἔπειτα  ἀπὸ  λίγο  καιρὸ  ἀπαλλάχτηκε  ἀπὸ  τὸ  δαιμόνιο  καὶ 

ἔγινε μοναχός. Γιατί, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ὁ ἴδιος γινόταν θυσία, ἀλλὰ καὶ τὰ γεροντάκια τοῦ 

ἔδιναν εὐχές.  

Πολλὰ ἀνδρόγυνα δυσανασχετοῦν γιὰ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν στὴν 

οἰκογένειά τους ἀπὸ τὶς ἰδιοτροπίες καὶ τὴν γκρίνια τῶν παππούδων ποὺ γηροκομοῦν. 

Ξεχνοῦν τὶς ἀταξίες ποὺ ἔκαναν οἱ  ἴδιοι ἢ τὴν γκρίνια καὶ τὶς παραξενιὲς ποὺ εἶχαν, 

ὅταν ἦταν παιδιά. Δὲν θυμοῦνται ποὺ δὲν ἄφηναν τοὺς γονεῖς τους νὰ ἡσυχάσουν μὲ 

τὰ κλάματα καὶ τὰ καμώματά τους. Γι᾿ αὐτὸ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ συναντοῦν αὐτὲς τὶς 

δυσκολίες, γιὰ νὰ ξεπληρώσουν κάπως τὶς δικές τους ἀταξίες. Τώρα εἶναι ἡ σειρά τους 

νὰ συμπαρασταθοῦν καὶ νὰ φροντίσουν τοὺς γέρους γονεῖς τους μὲ εὐγνωμοσύνη γιὰ 

τὶς θυσίες ποὺ ἔκαναν ἐκεῖνοι γι᾿ αὐτούς, ὅταν ἦταν παιδιά. Ὅσοι δὲν νιώθουν αὐτὸ τὸ 

χρέος πρὸς τοὺς γονεῖς τους, θὰ κριθοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ ὡς ἄδικοι καὶ ἀχάριστοι. 

Καὶ  βλέπω  ὅτι  τὰ  βάσανα  ποὺ  ἔχουν  πολλοὶ  κοσμικοὶ  μερικὲς  φορὲς 

ὀφείλονται καὶ στὸ ὅτι οἱ γονεῖς τους εἶναι πικραμένοι μαζί τους. Ταλαιπωροῦνται οἱ 

οἰκογένειες, γιατὶ δὲν φροντίζουν τοὺς παπποῦδες. Ὅταν τὴν φουκαριάρα τὴν γριὰ ἢ 

τὸν  καημένο  τὸν  γέρο  τοὺς  πᾶνε  καὶ  τοὺς  ἐγκαταλείπουν  σὲ  ἕνα  γηροκομεῖο,  τοὺς 

παίρνουν καὶ τὴν περιουσία, καὶ δὲν χαίρονται τὰ ἐγγονάκια τους, ἀλλὰ πεθαίνουν μὲ 

καημό,  τί  εὐλογία  θὰ  ἔχουν  μετὰ  τὰ  παιδιά;  Μοῦ  ἔλεγε  σήμερα  μιὰ  ἡλικιωμένη 
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γυναίκα ὅτι ἔχει τέσσερα ἀγόρια παντρεμένα ποὺ μένουν στὸ ἴδιο τετράγωνο καὶ δὲν 

μπορεῖ νὰ τὰ δῆ, γιατὶ συμβούλεψε μιὰ φορὰ τὶς νυφάδες: «Νὰ ἔχετε ἀγάπη μεταξύ 

σας,  νὰ  ἐκκλησιάζεσθε»!  Οὔ,  ἔγιναν  θηρία!  «Νὰ  μὴν  ξαναπατήσης,  τῆς  εἶπαν,  στὰ 

σπίτια  μας».  Πέντε  χρόνια  εἶχε  νὰ  δῆ  τὰ παιδιά  της  καὶ  ἔκλαιγε  ἡ  καημένη.  «Κάνε 

προσευχή, Πάτερ μου, μοῦ εἶπε, ἔχω καὶ ἐγγονάκια· τοὐλάχιστον νὰ τὰ δῶ στὸν ὕπνο 

μου». Ἔ, τί προκοπὴ θὰ ἔχουν μετὰ τὰ παιδιά της;  

Κι ἐνῶ ἡ γιαγιὰ στὴν οἰκογένεια εἶναι μεγάλη εὐλογία, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν 

τὸ καταλαβαίνουν αὐτό. Συνήθως ὁ ἄνδρας πέφτει πιὸ γρήγορα καὶ  τὸν ὑπηρετεῖ ἡ 

γυναίκα  του.  Ὅταν  πεθάνη  ὁ  ἄνδρας,  τότε,  γιὰ  νὰ  μὴν  αἰσθάνεται  ἄχρηστη  ἡ 

γυναίκα, ἂν τὴν παίρνουν τὰ παιδιὰ στὸ σπίτι τους καὶ φυλάη τὰ ἐγγόνια, αὐτὸ εἶναι 

πολὺ καλό. Ἔτσι καὶ αὐτὴ ἀναπαύεται καὶ τὸ ζευγάρι οἰκονομεῖται. Γιατὶ ἡ μάνα δὲν 

προφταίνει  μὲ  τὶς  δουλειές  της  νὰ  δώση  στὰ  παιδιὰ  τὴν  ἀπαραίτητη  στοργὴ  καὶ 

ἀγάπη. Τὴν δίνει λοιπὸν ἡ γιαγιά, γιατὶ ἡ ἡλικία αὐτὴ εἶναι ἡ ἡλικία τῆς ἀγάπης καὶ 

τῆς στοργῆς. Βλέπεις, ὅταν τὸ παιδὶ κάνη ἀταξίες, ἡ γιαγιὰ τὸ χαϊδεύει, ἐνῶ ἡ μάνα τὸ 

μαλώνει.  Μὲ  τὴν  φροντίδα  τῆς  γιαγιᾶς  καὶ  ἡ  μάνα  κάνει  τὶς  δουλειές  της,  καὶ  τὰ 

παιδιὰ ἔχουν τὰ χάδια καὶ τὴν ἀγάπη, ἀλλὰ καὶ ἡ γιαγιὰ ἀναπαύεται μὲ τὴν ἀγάπη 

τῶν ἐγγονῶν.  

Ἔχει μεγάλη εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ ὅποιος κοιτάζει τοὺς γονεῖς του. Μοῦ εἶπε 

μιὰ μέρα ἕνας νεαρὸς οἰκογενειάρχης: «Γέροντα, σκέφτομαι στὸ σπίτι ποὺ θὰ χτίσω, 

νὰ κάνω στὸν κάτω ὄροφο δύο διαμερισματάκια γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ τὰ πεθερικά μου». 

Πόσο μὲ συγκίνησε! Πόσες εὐχὲς τοῦ ἔδωσα! Ἀπορῶ, πῶς δὲν τὸ καταλαβαίνουν αὐτὸ 

τὰ ἀνδρόγυνα! Πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες ἦρθε μιὰ γυναίκα καὶ μοῦ εἶπε: «Ἡ μάνα μου, 

Πάτερ,  ἔχει  ἡμιπληγία.  Βαρέθηκα  ὀκτὼ  χρόνια  νὰ  τὴν  γυρίζω  ἀπὸ  ἐδῶ,  ἀπὸ  ἐκεῖ». 

Ἀκοῦς; Κόρη νὰ μιλάη ἔτσι γιὰ τὴν μάνα της! «Ἄ, τῆς λέω, εἶναι πολὺ ἁπλό! Τώρα θὰ 

κάνω προσευχὴ νὰ πέσης ἐσὺ ὀκτὼ χρόνια ἀπὸ ἡμιπληγία καὶ νὰ γίνη καλὰ ἡ μάνα 

σου,  γιὰ  νὰ  σὲ  περιποιῆται».  «Ὄχι,  ὄχι,  Πάτερ!»,  φώναζε.  «Τέσσερα  χρόνια 

τοὐλάχιστον,  τῆς  λέω,  τέσσερα  χρόνια!  Βρέ,  δὲν  ντρέπεσαι;  Ποιό  εἶναι  προτιμότερο; 

Νὰ ἔχη κανεὶς τὴν ὑγεία του, νὰ μὴν πονάη καὶ νὰ ὑπηρετῆ ἕναν ἄρρωστο, νὰ ἔχη καὶ 

μισθὸ  ἀπὸ  τὸν  Θεό,  ἢ  νὰ  ὑποφέρη,  νὰ  μὴν  μπορῆ  νὰ  γυρίση  τὸ  πόδι  του,  νὰ 

ταπεινώνεται καὶ νὰ παρακαλάη: ʺφέρε τὴν πάπια, γύρνα με ἀπὸ ἐδῶ, γύρνα με ἀπὸ 

ἐκεῖʺ;». Ὅταν τὰ ἄκουσε αὐτά, συμμαζεύτηκε λίγο. 

Ἂν  ἔρθουν  τὰ παιδιὰ  στὴν θέση  τῶν γονέων  τους ποὺ  γέρασαν ἢ ἂν  ἔρθη ἡ 

νύφη  στὴν  θέση  τῆς  πεθερᾶς  της  καὶ  σκεφθῆ:  «κι  ἐγὼ  θὰ  γεράσω  καὶ  θὰ  γίνω  μιὰ 

μέρα πεθερά· θὰ ἤθελα νὰ μὴ μοῦ δίνη σημασία ἡ νύφη μου;», τότε δὲν θὰ ὑπάρχουν 

τέτοια προβλήματα. 

 

Ἡ εὐχὴ τῶν γονέων 

 

Ἡ εὐχὴ τῶν γονέων εἶναι ἡ μεγαλύτερη κληρονομιὰ γιὰ τὰ παιδιά. Γι᾿ αὐτὸ νὰ 

φροντίζουν νὰ ἔχουν τὴν εὐχὴ τῶν γονέων. Δὲν εἶδες ὁ Ἰακώβ, μέχρι ποῦ ἔφθασε, γιὰ 

νὰ πάρη τὴν εὐλογία τοῦ πατέρα του; Καὶ προβιὰ φόρεσε6! 

Εἰδικὰ ἡ εὐχὴ τῆς μητέρας εἶναι μεγάλο πράγμα! Κάποιος ἔλεγε: «Κάθε λόγος 

τῆς  μητέρας  μου  εἶναι  καὶ  μιὰ  λίρα  χρυσή».  Νά,  καὶ  πρὶν  ἀπὸ  λίγο  καιρὸ  πόση 

                                                 
6 Βλ. Γέν. κεφ. 27. 
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ἐντύπωση  μοῦ  ἔκανε  κάποιος  ἀπὸ  τὸ  Γιοχάνεσμπουργκ!  Ἦρθε  στὸ  Καλύβι  τὸ 

φθινόπωρο. «Γέροντα, ἡ μάνα μου ἀδιαθέτησε, μοῦ λέει, καὶ ἦρθα νὰ τὴν δῶ». Τρεῖς 

μῆνες  δὲν  πέρασαν,  τὰ  Χριστούγεννα  ξαναῆρθε.  «Πῶς  πάλι  ἐδῶ;»,  τὸν  ρωτάω. 

«Ἔμαθα, μοῦ λέει, πὼς πάλι ἀδιαθέτησε ἡ μάνα μου καὶ ἦρθα νὰ φιλήσω τὸ χέρι της, 

γιατὶ εἶναι ἡλικιωμένη καὶ μπορεῖ νὰ πεθάνη. Γιὰ μένα ἡ μεγαλύτερη περιουσία εἶναι 

ἡ εὐχὴ τῆς μάνας μου». Ἑξῆντα χρονῶν ἄνθρωπος ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Γιοχάνεσμπουργκ 

καὶ ἦρθε στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ φιλήση τὸ χέρι τῆς μάνας του! Καὶ τώρα τέτοια εὐλογία 

ἔχει,  ποὺ  σκέφτεται  νὰ  κάνη  ἕνα  γηροκομεῖο  μεγάλο  γιὰ  τοὺς  κληρικοὺς  καὶ  νὰ  τὸ 

χαρίση στὴν Ἐκκλησία. Δηλαδὴ τὶς εὐλογίες δὲν ἔχει ποῦ νὰ τὶς βάλη κατὰ κάποιον 

τρόπο.  Γιὰ  μένα  εἶναι  φάρμακο  μιὰ  τέτοια  ψυχή.  Εἶναι  σὰν  νὰ  εἶμαι  στὴν  ἔρημο 

Σαχάρα καὶ νὰ βρίσκω ξαφνικὰ λίγο νερό. Αὐτὰ χάνονται σιγὰ‐σιγά. 

Ἕνας ἄλλος ἦρθε μιὰ μέρα μὲ κλάματα στὸ Καλύβι. «Πάτερ, μὲ καταράστηκε ἡ 

μάνα  μου.  Στὸ  σπίτι  ἔχουμε  ὅλο  ἀρρώστιες,  στενοχώριες,  ἡ  δουλειά  μου  δὲν  πάει 

καλά», μοῦ εἶπε. «Κι ἐσὺ δὲν θὰ ἤσουν ἐντάξει, τοῦ λέω. Δὲν μπορεῖ ἡ μάνα σου ἄδικα 

νὰ  σὲ  καταράστηκε».  «Ναί,  μοῦ  λέει,  ἤμουν  κι  ἐγώ...».  «Νὰ  πᾶς  νὰ  ζητήσης 

συγχώρηση ἀπὸ  τὴν μάνα σου»,  τοῦ λέω. «Θὰ πάω, Πάτερ,  μοῦ λέει. Δῶσε μου  τὴν 

εὐχή σου». «Τὴν εὐχή μου τὴν ἔχεις, τοῦ εἶπα, ἀλλὰ νὰ πάρης καὶ τὴν εὐχὴ τῆς μάνας 

σου».  «Δύσκολο  νὰ  μοῦ  δώση  τὴν  εὐχή  της»,  μοῦ  λέει.  «Νὰ πᾶς,  κι  ἂν  δὲν  σοῦ  τὴν 

δώση, νὰ τῆς πῆς: ʺμοῦ εἶπε ἕνας Γέροντας πὼς κι ἐσὺ θὰ παραδώσης ψυχήʺ». Πῆγε, 

καὶ ἡ μάνα του τοῦ εὐχήθηκε: «Παιδί μου, νὰ ἔχης τὴν εὐλογία τοῦ Ἀβραάμ!». Ἦρθε 

μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ στὸ Ὄρος μὲ βυσσινάδες, μὲ λουκούμια. Ἦταν γεμάτος χαρά. Τὰ 

παιδιά  του  ἦταν  καλά,  ἡ  δουλειά  του  πήγαινε  καλά.  Συνέχεια  βούρκωνε  καὶ  ἔλεγε 

«δόξα  τῷ Θεῷ».  Ἄλλαξε  ὅλη  ἡ  ζωή  του  καὶ  μιλοῦσε  ὅλο πνευματικά.  Πόσο  μᾶλλον 

ὅταν κανεὶς ἔχη ἐξ ἀρχῆς σεβασμὸ πρὸς τοὺς γονεῖς! Πῶς νὰ μὴν ἔχη τὴν εὐλογία τοῦ 

Θεοῦ; 

 

 

 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Δ’  «Οἰκογενειακή Ζωή»   ‐ 688 ‐ 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 

«Ἂν κανεὶς ἀγαπήση τὸν Θεό, ἂν ἀναγνωρίση 

τὴν μεγάλη Του θυσία καὶ τὶς εὐεργεσίες Του 

καὶ στρυμώξη τὸν ἑαυτό του μὲ διάκριση 

στὴν μίμηση τῶν Ἁγίων, γρήγορα ἁγιάζει· 

φθάνει νὰ ταπεινώνεται, 

νὰ συναισθάνεται τὴν ἀθλιότητά του 

καὶ τὴν μεγάλη του ἀχαριστία πρὸς τὸν Θεό». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ἡ πνευματικὴ ζωὴ στὴν οἰκογένεια 

 

Ὅσο γκρινιάζει κανείς, τόσο ρημάζει 

 

– Γέροντα, ποῦ ὀφείλεται ἡ γκρίνια καὶ πῶς μπορεῖς νὰ τὴν ἀποφύγης;  

– Στὴν κακομοιριὰ ὀφείλεται καὶ μὲ τὴν δοξολογία τὴν κάνει κανεὶς πέρα. Ἡ 

γκρίνια γεννᾶ γκρίνια καὶ ἡ δοξολογία γεννᾶ δοξολογία. Ὅταν δὲν γκρινιάζη κανεὶς 

γιὰ μιὰ δυσκολία ποὺ τὸν βρίσκει, ἀλλὰ δοξάζη τὸν Θεό, τότε σκάζει ὁ διάβολος καὶ 

πάει  σὲ  ἄλλον  ποὺ  γκρινιάζει,  γιὰ  νὰ  τοῦ  τὰ  φέρη  ὅλα  πιὸ  ἀνάποδα.  Γιατί,  ὅσο 

γκρινιάζει κανείς, τόσο ρημάζει.  

Μερικὲς φορὲς μᾶς κλέβει  τὸ  ταγκαλάκι καὶ μᾶς κάνει  νὰ μὴ μᾶς  εὐχαριστῆ 

τίποτε,  ἐνῶ μπορεῖ κανεὶς ὅλα νὰ τὰ γλεντάη πνευματικὰ μὲ δοξολογία καὶ νὰ ἔχη 

τὴν  εὐλογία  τοῦ Θεοῦ. Νά,  ξέρω κάποιον  ἐκεῖ  στὸ Ὄρος πού,  ἂν βρέξη καὶ  τοῦ πῆς 

«πάλι βρέχει», ἀρχίζει: «Ναί, ὅλο βρέχει, θὰ σαπίσουμε ἀπὸ τὴν πολλὴ ὑγρασία». Ἂν 

μετὰ ἀπὸ λίγο σταματήση ἡ βροχὴ καὶ τοῦ πῆς «ἔ, δὲν ἔβρεξε καὶ πολύ», λέει: «Ναί, 

βροχὴ ἦταν αὐτή;  θὰ  ξεραθῆ ὁ  τόπος...». Καὶ  δὲν μπορεῖ  νὰ πῆ κανεὶς  ὅτι  δὲν  εἶναι 

καλὰ  στὸ  μυαλό,  ἀλλὰ  συνήθισε  νὰ  γκρινιάζη.  Νὰ  εἶναι  λογικὸς  καὶ  νὰ  σκέφτεται 

παράλογα!  

Ἡ γκρίνια ἔχει κατάρα. Εἶναι σὰν νὰ καταριέται ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό 

του,  ὁπότε  μετὰ  ἔρχεται  ἡ  ὀργὴ  τοῦ Θεοῦ.  Στὴν Ἤπειρο  γνώριζα  δύο  γεωργούς.  Ὁ 

ἕνας  ἦταν  οἰκογενειάρχης  καὶ  εἶχε  ἕνα‐δυὸ  χωραφάκια  καὶ  ἐμπιστευόταν  τὰ πάντα 

στὸν Θεό. Ἐργαζόταν,  ὅσο μποροῦσε, χωρὶς ἄγχος. «Θὰ κάνω ὅ,τι προλάβω»,  ἔλεγε. 

Μερικὲς  φορὲς  ἄλλα  δεμάτια  σάπιζαν  ἀπὸ  τὴν  βροχή,  γιατὶ  δὲν  προλάβαινε  νὰ  τὰ 

μαζέψη, ἄλλα τοῦ τὰ σκόρπιζε ὁ ἀέρας, καὶ ὅμως γιὰ ὅλα ἔλεγε «δόξα Σοι ὁ Θεὸς» καὶ 

ὅλα τοῦ πήγαιναν καλά. Ὁ ἄλλος εἶχε πολλὰ κτήματα, ἀγελάδες κ.λπ., δὲν εἶχε καὶ 

παιδιά. Ἂν τὸν ρωτοῦσες «πῶς τὰ πᾶς;», «ἄσ᾿ τα, μὴν τὰ ρωτᾶς», ἀπαντοῦσε· ποτὲ δὲν 

ἔλεγε  «δόξα  Σοι  ὁ  Θεός»,  ὅλο  γκρίνια  ἦταν.  Καὶ  νὰ  δῆτε,  ἄλλοτε  τοῦ  ψοφοῦσε  ἡ 

ἀγελάδα, ἄλλοτε τοῦ συνέβαινε τὸ ἕνα, ἄλλοτε τὸ ἄλλο. Ὅλα τὰ εἶχε, ἀλλὰ προκοπὴ 

δὲν ἔκανε.  

Γι᾿  αὐτὸ  λέω,  ἡ  δοξολογία  εἶναι  μεγάλη  ὑπόθεση.  Ἀπὸ  μᾶς  ἐξαρτᾶται,  ἂν 

γευθοῦμε ἢ ὄχι τὶς εὐλογίες ποὺ μᾶς δίνει ὁ Θεός. Πῶς ὅμως νὰ τὶς γευθοῦμε, ἀφοῦ ὁ 

Θεὸς  μᾶς  δίνει  λ.χ.  μπανάνα  καὶ  ἐμεῖς  σκεφτόμαστε  τί  καλύτερο  τρώει  ὁ  τάδε 

ἐφοπλιστής;  Πόσοι  ἄνθρωποι  τρῶνε  μόνον  ξερὸ  παξιμάδι,  ἀλλὰ  μέρα‐νύχτα 

δοξολογοῦν  τὸν  Θεὸ  καὶ  τρέφονται  μὲ  οὐράνια  γλυκύτητα!  Αὐτοὶ  οἱ  ἄνθρωποι 

ἀποκτοῦν μιὰ πνευματικὴ εὐαισθησία καὶ γνωρίζουν τὰ χάδια τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς δὲν τὰ 

καταλαβαίνουμε, γιατὶ ἡ καρδιά μας ἔχει πιάσει γλίτσα καὶ δὲν ἱκανοποιούμαστε μὲ 

τίποτε.  Δὲν  καταλαβαίνουμε  ὅτι  ἡ  εὐτυχία  εἶναι  στὴν  αἰωνιότητα  καὶ  ὄχι  στὴν 

ματαιότητα. 

 

Νὰ βάλουμε στὴν ζωή μας κυβερνήτη τὸν Θεὸ  
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– Γέροντα, γιατί ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στὸ Εὐαγγέλιο παρομοιάζεται μὲ κόκκο 

σινάπεως «ὃς ὅταν σπαρῆ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερος πάντων τῶν σπερμάτων ἐστὶ τῶν ἐπὶ 

τῆς γῆς· καὶ ὅταν σπαρῆ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται μείζων πάντων τῶν λαχάνων»1; 

–  Τὸ  σινάπι  σὰν  σπόρος  εἶναι  πολὺ  μικρός,  ἀλλά,  ὅταν  σπαρῆ,  γίνεται 

ὁλόκληρος θάμνος. Ἀκόμη καὶ τὰ πουλάκια πηγαίνουν καὶ κάθονται στὰ κλαδιά του. 

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ παρομοιάζεται μὲ τὸν σπόρο του, γιατὶ ἀπὸ ἕναν μικρὸ εὐαγγελικὸ 

λόγο ὁ ἄνθρωπος ἀναπτύσσεται καὶ καταλαβαίνει τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  

–  Γέροντα,  πῶς  νιώθει  κανεὶς  αὐτὸ  ποὺ  λέει  ἡ Ἁγία  Γραφή:  «Ἡ  βασιλεία  τοῦ 

Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν»2;  

– Εὐλογημένη, ὅταν μέσα μας εἶναι ἕνα μέρος τῆς χαρᾶς τοῦ Παραδείσου, τότε 

«ἡ  βασιλεία  τοῦ Θεοῦ  ἐντὸς  ἡμῶν  ἐστι». Καὶ  τὸ ἀντίθετο,  ὅταν  ἔχουμε ἄγχος,  τύψεις 

συνειδήσεως, τότε μέσα μας ὑπάρχει ἕνα μέρος τῆς κολάσεως. Εἶναι μεγάλο πράγμα 

ὁ  ἄνθρωπος  ἀπὸ  τούτη  τὴν  ζωὴ  νὰ  νιώθη  μέσα  του  ἕνα  μέρος  τῆς  χαρᾶς  τοῦ 

Παραδείσου.  Δὲν  εἶναι  δύσκολο  νὰ  τὸ  πετύχουμε  αὐτό·  δυστυχῶς  ὅμως  ὁ  ἐγωισμὸς 

μᾶς ἐμποδίζει ἀπὸ τὸ πνευματικὸ αὐτὸ μεγαλεῖο.  

Ὁ ἄνθρωπος μόνος του μπορεῖ νὰ κάνη τὴν ζωή του παραδεισένια, ἐὰν δέχεται 

νὰ τὸν κυβερνάη ὁ Θεὸς σὰν καλὸς Πατέρας. Πρέπει νὰ ἔχη ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, 

νὰ ἐλπίζη σ᾿ Αὐτὸν γιὰ ὅ,τι ἐπιχειρεῖ νὰ κάνη καὶ νὰ Τὸν δοξάζη γιὰ ὅλα. Νὰ μὴν ἔχη 

ἄγχος.  Τὸ  ἄγχος  φέρνει  ἕνα  τσάκισμα  στὴν  ψυχή,  τὴν  παραλύει.  Ὅταν  ζητάη  τὴν 

Βασιλεία  τῶν Οὐρανῶν,  ὅλα τὰ ἄλλα ἔρχονται. Λέει  τὸ Εὐαγγέλιο: «ζητεῖτε πρῶτον 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»3, ἀλλὰ καὶ «τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἁρπάζουν οἱ βιασταί»4. 

Οἱ ἄνθρωποι σήμερα δυσκόλεψαν τὴν ζωή τους, γιατὶ δὲν ἀρκοῦνται στὰ λίγα, 

ἀλλὰ  κυνηγοῦν  συνέχεια  τὰ  ὑλικὰ  ἀγαθά.  Ὅσοι  ὅμως  θέλουν  νὰ  ζήσουν  γνήσια 

πνευματικὴ  ζωή,  πρῶτα‐πρῶτα  πρέπει  νὰ  ἀρκεσθοῦν  στὰ  λίγα.  Ὅταν  ἡ  ζωή  τους 

εἶναι  ἁπλοποιημένη,  χωρὶς  πολλὲς  σκοτοῦρες,  καὶ  ἐλευθερωμένοι  θὰ  εἶναι  ἀπὸ  τὸ 

κοσμικὸ  πνεῦμα,  καὶ  χρόνος  θὰ  τοὺς  περισσεύη  καὶ  γιὰ  πνευματικά.  Ἀλλιῶς  θὰ 

κουράζωνται  προσπαθώντας  νὰ  ἀκολουθήσουν  τὴν  μόδα,  θὰ  χάνουν  τὴν  γαλήνη 

τους καὶ θὰ κερδίζουν τὸ μεγάλο ἄγχος. 

Καὶ βλέπω, πῶς οἱ ἄνθρωποι μερικὲς φορὲς κάνουν μαρτυρικὴ τὴν ζωή τους! 

Σήμερα  καθὼς  ἐρχόμουν  μὲ  κάποιον  ἀπὸ  τὴν  Οὐρανούπολη,  μὲ  παρακάλεσε  νὰ 

περάσουμε  λίγο  ἀπὸ  τὸ  σπίτι  του.  Ἐπειδὴ  ἐπέμενε,  δὲν  θέλησα  νὰ  τοῦ  χαλάσω  τὸ 

χατίρι.  Μόλις  φθάσαμε  στὴν  ἐξώπορτα,  τὸν  βλέπω,  βγάζει  τὰ  παπούτσια  του  καὶ 

μπαίνει  μέσα  πατώντας  στὶς  μύτες.  «Τί  ἔπαθες  καὶ  περπατᾶς  ἔτσι;»,  τὸν  ρωτάω. 

«Τίποτε, Γέροντα, μοῦ λέει, περπατάω προσεκτικά, γιὰ νὰ μὴ χαλάσω τὸ παρκέ». Τί 

νὰ πῆς; Βασανίζονται χωρὶς λόγο. 

 

Ὁ πόνος γιὰ τὸν πλησίον βοηθάει τὴν οἰκογένεια 

 

Ὅσο  πιὸ  πολλὰ  ἀγαθὰ  ἀποκτοῦν  σήμερα  οἱ  ἄνθρωποι,  τόσο  πιὸ  πολλὰ 

προβλήματα  ἔχουν.  Οὔτε  τὸν  Θεὸ  εὐχαριστοῦν  γιὰ  τὶς  εὐεργεσίες  Του,  οὔτε  τὴν 

                                                 
1 Μάρκ. 4, 31‐32 καὶ βλ. Ματθ. 13, 32· Λουκ. 13, 19. 
2 Λουκ. 17, 21. 
3 Ματθ. 6, 33. 
4 Βλ. Ματθ. 11, 12. 
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δυστυχία  τῶν  συνανθρώπων  τους  βλέπουν,  γιὰ  νὰ  κάνουν  καμμιὰ  ἐλεημοσύνη. 

Σπαταλοῦν καὶ δὲν σκέφτονται τὸν ἄλλον ποὺ δὲν ἔχει νὰ φάη. Πῶς νὰ ἔρθη μετὰ ἡ 

Χάρις τοῦ Θεοῦ; Ἐδῶ καὶ οἰκογενειάρχης νὰ εἶναι κανείς, πρέπει ἀπὸ κάπου νὰ κόβη 

καὶ νὰ οἰκονομάη κάτι, γιὰ νὰ κάνη κάποια ἐλεημοσύνη. Νὰ πῆ στὴν γυναίκα του καὶ 

στὰ παιδιά του ὅτι στὸ τάδε μέρος ὑπάρχει κάποιος ἄρρωστος ἐγκαταλελειμμένος ἢ 

κάποια  φτωχὴ  οἰκογένεια  ποὺ  ἔχει  μεγάλη  ἀνάγκη.  Ἐὰν  δὲν  ἔχουν  χρήματα  νὰ 

δώσουν, ἂς τοὺς πῆ: «Ἂς δώσουμε τοὐλάχιστον ἕνα χριστιανικὸ βιβλίο, ἀφοῦ ἔχουμε 

πολλά». Δίνοντας σ᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀνάγκη, κάνει καλὸ καὶ στὸν ἑαυτό του ἀλλὰ 

καὶ στὴν οἰκογένειά του. 

Ἐκεῖ στὴν Ρωσία οἱ καημένοι οἱ πιστοὶ πόσο στεροῦνται! Ἔδωσα μιὰ φορὰ σὲ 

ἕναν Ρῶσο παπᾶ ἕνα κουτάκι λιβάνι καὶ τοῦ εἶπα: «Ἕνα φτωχὸ δῶρο». «Φτωχὸ εἶναι 

αὐτό; μοῦ λέει. Τὰ λιβάνια τὰ δικά μας εἶναι... βήχα‐βήχα». Κι ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα πόσο 

ταλαιπωροῦνται οἱ πρόσφυγες! Στὴν Χαλκιδικὴ εἶδα κάποιον πρόσφυγα ποὺ ἔστρωνε 

σχιστόπλακες  καὶ  ἔπαιρνε  τριακόσιες  δραχμὲς  τὸ  τετραγωνικὸ  μέτρο5  καὶ  ἔλεγε: 

«Δόξα Σοι ὁ Θεός, ποὺ ἔχουμε ψωμί». Γι᾿ αὐτό, ὅταν μοῦ εἶπε ἕνας ἐργολάβος ὅτι μέσα 

στὴν δουλειὰ φορτώνεται ἁμαρτίες, τοῦ εἶπα: «Ἂν φορτωθῆς αὐτοὺς τοὺς πρόσφυγες 

καὶ  τοὺς  οἰκονομήσης,  θὰ  ξεφορτωθῆς  ἀπὸ  τὶς  ἁμαρτίες  σου.  Δὲν  ἔχουν  ποῦ  νὰ 

μείνουν. Ἐν συγκρίσει μὲ αὐτοὺς ἐσὺ εἶσαι Ὠνάσης». 

Ὁ Θεός, γιὰ νὰ ἀσκήσουμε τὶς ἀρετές, ἐπέτρεψε νὰ ὑπάρχουν οἱ ἄρρωστοι, οἱ 

φτωχοὶ  κ.λπ.  Μποροῦσε  καὶ  τοὺς  ἀρρώστους  καὶ  τοὺς  φτωχούς,  ὅλους  νὰ  τοὺς 

οἰκονομήση, ἀλλὰ τότε θὰ εἴχαμε τὴν ψευδαίσθηση ὅτι εἴμαστε ἐνάρετοι. Θὰ λέγαμε 

λ.χ. ὅτι εἴμαστε ἐλεήμονες, χωρὶς νὰ εἴμαστε, ἐνῶ τώρα τὰ ἔργα μας φανερώνουν τὶς 

ἀρετές μας. Δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ θυσιάζονται γιὰ τὸν συνάνθρωπό 

τους.  Γνώρισα  κάποιον  πού,  μόλις  ἀπολύθηκε  ἀπὸ  τὸν  στρατό,  δέχθηκε  νὰ 

καταδικασθῆ ἄδικα μὲ μεγάλη ποινή, γιὰ νὰ σώση μιὰ οἰκογένεια. Δὲν σκέφθηκε οὔτε 

τὸ ρεζίλι, οὔτε τὴν σταδιοδρομία του. 

Πάντως,  βλέπω  πῶς  οἰκονομάει  ὁ  Θεός,  ὥστε  τοὐλάχιστον  ἕνας  ἀπὸ  κάθε 

οἰκογένεια  νὰ  ἔχη  πίστη,  εὐλάβεια,  γιὰ  νὰ  βοηθιοῦνται  καὶ  οἱ  ὑπόλοιποι!  Γνώριζα 

στὴν Κόνιτσα μιὰ οἰκογένεια ποὺ ὅλοι ἦταν ἀδιάφοροι πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Μόνο μιὰ 

κόρη  ξεχώριζε.  Μόλις  ἄκουγε  τὴν  καμπάνα,  πετοῦσε  τὴν  ποδιά,  ἄφηνε  ὅλες  τὶς 

δουλειὲς στὴν μέση καὶ πήγαινε στὴν ἐκκλησία. Ἀκόμη καὶ ὅταν ἦρθαν οἱ Γερμανοὶ 

καὶ χτυποῦσε ὁ νεωκόρος τὴν καμπάνα, γιὰ νὰ φύγη ὁ κόσμος ἀπὸ τὰ σπίτια, αὐτὴ 

πῆγε στὴν ἐκκλησία γιὰ ἑσπερινό! Ἦταν καὶ πολὺ πονόψυχη, ἐνῶ οἱ γονεῖς της πολὺ 

τσιγγούνηδες.  Ὁ  πατέρας  της,  ἀντὶ  νὰ  φάη  φαγητό,  ἔπαιρνε  καὶ  ἔτρωγε  ἕνα 

ξεροκόμματο ποὺ τὸ βουτοῦσε στὸ νερό. Ἡ  δὲ μάνα της ἦταν πολὺ σφιχτή! Ἂν καὶ τὰ 

παιδιά  της  εἶχαν  μεγάλες  θέσεις  καὶ  περιουσία,  ἐκείνη  ἔψαχνε  νὰ  βρῆ  κανένα 

ἀναμμένο καρβουνάκι στὸ τζάκι καὶ μὲ τὸ θειαφοκέρι ἔπαιρνε ἀπὸ αὐτὸ φωτιά, γιὰ νὰ 

μὴ  χαλάση  ἕνα  σπίρτο!  Γιὰ  καφέμπρικο  εἶχε  ἕνα  τενεκεδάκι  ἀπὸ  κονσέρβα!  Ὅταν 

ἤμουν στὴν Μονὴ Στομίου, ἐπειδὴ ἡ μάνα της μὲ ἀγαποῦσε, ἂν ἤθελε ἡ κόρη νὰ πάρη 

κάτι ἀπὸ τὸ σπίτι τους γιὰ κανέναν φτωχὸ καὶ δυσκολευόταν νὰ τὸ βγάλη κρυφά, τῆς 

ἔλεγε:  «Μητέρα,  ὁ  καλόγερος  τὸ  θέλει  αὐτό».  «Δῶσ᾿  το,  δῶσ᾿  το»,  τῆς  ἔλεγε  ἐκείνη. 

Μόνο  γιὰ  τὸν  καλόγερο  ἡ  μάνα  της  δὲν  ἀντιδροῦσε.  Ἀλλὰ  καὶ  τότε  στὴν Κατοχὴ  ἡ 

                                                 
5 Εἰπώθηκε τὸ 1992. 
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κόρη  ἀθόρυβα  βοηθοῦσε  τοὺς  φτωχούς.  Ἔβγαζε  μὲ  τρόπο  σιτάρι  ἀπὸ  τὴν  ἀποθήκη 

τους,  τὸ  φορτωνόταν,  τὸ  πήγαινε  στὸν  μύλο,  τὸ  ἄλεθε  καὶ  μοίραζε  τὸ  ἀλεύρι  στὶς 

φτωχὲς οἰκογένειες. Τὴν ἔπιασε μιὰ φορὰ ἡ μάνα της καὶ τί εἶχε τραβήξει! Τότε ἔταξε: 

«Θεέ  μου,  βοήθησέ  με  νὰ  βρῶ  μιὰ  δουλειὰ  καὶ  θὰ  δίνω  ὅλον  τὸν  μισθό  μου 

ἐλεημοσύνη». Τὴν ἄλλη μέρα τὴν ζήτησαν σὲ κάποιο  ἵδρυμα. Ὤ, χαρὰ ποὺ εἶχε! Καὶ 

κράτησε τὸ τάμα της· οὔτε ἕνα ζευγάρι κάλτσες δὲν ἀγόρασε ἀπὸ τὸν μισθό της γιὰ 

τὸν  ἑαυτό  της·  ὅλα  τὰ  ἔδινε  ἐλεημοσύνη.  Πόσοι  τώρα  λένε:  «Θεὸς  σχωρέσοι·  ν᾿ 

ἁγιάσουν  τὰ  κόκκαλα  τῶν  γονέων  σου!».  Γι᾿  αὐτὸ  ὁ Θεὸς  οἰκονόμησε  μετὰ  καὶ  τὴν 

μάνα της.  

 

Ἡ ἄσκηση τῆς ἀρετῆς μέσα στὴν οἰκογένεια 

 

– Γέροντα, ἕνας οἰκογενειάρχης πῶς μπορεῖ νὰ ἀσκῆται στὴν ἀρετή;  

– Δίνει ὁ Θεὸς εὐκαιρίες. Ἀλλὰ πολλοί, ἐνῶ ζητοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τοὺς δίνη 

εὐκαιρίες,  γιὰ  νὰ  ἀσκοῦνται  στὴν  ἀρετή,  γογγύζουν,  ὅταν  συναντοῦν  κάποια 

δυσκολία.  Μερικὲς  φορὲς  λ.χ.  ὁ  Καλὸς  Θεός,  ἀπὸ  τὴν  ἄπειρη  ἀγάπη  Του,  γιὰ  νὰ 

ἀσκηθῆ ὁ ἄνδρας στὴν ταπείνωση καὶ στὴν ὑπομονή, ἀφαιρεῖ τὴν Χάρη Του ἀπὸ τὴν 

γυναίκα καὶ ἀρχίζει νὰ γίνεται  ἰδιότροπη καὶ νὰ τοῦ φέρεται σκληρά. Τότε ὁ ἄνδρας 

πρέπει νὰ χαίρεται καὶ νὰ εὐχαριστῆ τὸν Θεὸ γιὰ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ ποὺ τοῦ δίνει νὰ 

ἀγωνισθῆ, καὶ ὄχι νὰ γογγύζη. Ἢ ζητάει ἡ μητέρα ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τῆς δίνη ὑπομονή. 

Πάει  τὸ  παιδάκι  καί,  ὅπως  ἔχει  ἕτοιμο  τὸ  τραπέζι  γιὰ  νὰ  φᾶνε,  τραβάει  τὸ 

τραπεζομάνδηλο  καὶ  τὰ  ρίχνει  ὅλα  κάτω.  Τότε  εἶναι  σὰν  νὰ  λέη  στὴν  μητέρα  του: 

«Μαμά, κάνε ὑπομονή!»... 

Καὶ γενικά, οἱ δυσκολίες ποὺ ὑπάρχουν σήμερα στὸν κόσμο ἀναγκάζουν ὅσους 

θέλουν  νὰ  ζήσουν  λίγο  πνευματικὰ  νὰ  βρίσκωνται  σὲ  ἐγρήγορση.  Ὅπως,  Θεὸς 

φυλάξοι, ὅταν γίνεται πόλεμος, οἱ ἄνθρωποι βρίσκονται σὲ ἐγρήγορση, τὸ ἴδιο βλέπω 

νὰ γίνεται καὶ τώρα μὲ ὅσους προσπαθοῦν νὰ ζοῦν πνευματικά. Νά, τὰ καημένα τὰ 

παιδιὰ  ποὺ  εἶναι  κοντὰ  στὴν Ἐκκλησία  πόσο  δυσκολεύονται!  Ὁ  πόλεμος  ὅμως  ποὺ 

ἔχουν ἀπὸ τὸ ἄσχημο περιβάλλον στὸ ὁποῖο ζοῦν τὰ βοηθάει νὰ εἶναι κατὰ κάποιον 

τρόπο  ξύπνια.  Καὶ  βλέπεις,  σὲ  καιρὸ  εἰρήνης  ποὺ  δὲν  ὑπάρχουν  δυσκολίες,  οἱ  πιὸ 

πολλοὶ  τὸ  ρίχνουν  ἔξω.  Ἐνῶ  πρέπει  καὶ  τότε  νὰ  ἀξιοποιοῦν  τὴν  εἰρήνη  γιὰ  τὴν 

πνευματικὴ  πρόοδο·  νὰ  προσπαθοῦν  νὰ  κόβουν  τὰ  ἐλαττώματά  τους  καὶ  νὰ 

καλλιεργοῦν τὶς ἀρετές. 

Πολὺ  βοηθάει  στὴν  πνευματικὴ  ζωὴ  ἡ  ἡσυχία.  Καλὰ  εἶναι  νὰ  ἔχη  κανεὶς 

κάποια ὥρα τῆς ἡμέρας νὰ ἡσυχάζη. Νὰ ἐξετάζη τὸν ἑαυτό του, γιὰ νὰ γνωρίση τὰ 

πάθη του καὶ νὰ ἀγωνισθῆ νὰ τὰ κόψη, γιὰ νὰ καθαρίση τὴν καρδιά του. Ἂν μάλιστα 

ὑπάρχη στὸ σπίτι ἕνα δωμάτιο ἥσυχο, ποὺ νὰ θυμίζη ἀτμόσφαιρα κελλιοῦ, αὐτὸ εἶναι 

πολὺ καλό. Ἐκεῖ, «ἐν τῷ κρυπτῷ»6, θὰ μπορῆ νὰ κάνη τὰ πνευματικά του καθήκοντα, 

νὰ  μελετάη,  νὰ  προσεύχεται. Ἡ  λίγη  πνευματικὴ  μελέτη,  ὅταν  προηγῆται  ἀπὸ  τὴν 

προσευχή,  πολὺ  βοηθάει,  γιατὶ  καὶ  ἡ  ψυχὴ  θερμαίνεται  καὶ  ὁ  νοῦς  μεταφέρεται  σὲ 

πνευματικὸ χῶρο. Γι᾿ αὐτό, ὅταν κανεὶς ἔχη πολὺ περισπασμὸ τὴν ἡμέρα, νὰ προτιμᾶ, 

ἂν ἔχη δέκα λεπτὰ γιὰ προσευχή, δύο λεπτὰ νὰ μελετᾶ κάτι τὸ δυνατό, γιὰ νὰ διώχνη 

τὸν περισπασμό. 

                                                 
6 Ματθ. 6, 4. 
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–  Γέροντα,  μήπως  εἶναι  λίγο  δύσκολο  νὰ  τὰ  κάνη  κανεὶς  αὐτὰ  μέσα  στὸν 

κόσμο;  

–  Ὄχι,  ὑπάρχουν  λαϊκοὶ  ποὺ  ζοῦν  πολὺ  πνευματικά,  σὰν  ἀσκητές,  μὲ  τὶς 

νηστεῖες τους, τὶς ἀκολουθίες τους, τὰ κομποσχοίνια τους, τὶς μετάνοιές τους, καὶ ἂς 

ἔχουν  παιδιὰ  καὶ  ἐγγόνια.  Τὴν  Κυριακὴ  πηγαίνουν  στὴν  ἐκκλησία,  κοινωνοῦν,  καὶ 

γυρίζουν πάλι  στὸ  «κελλί»  τους,  ὅπως  οἱ  ἐρημίτες  ποὺ πηγαίνουν  τὴν Κυριακὴ  στὸ 

Κυριακό7͵  καὶ  μετὰ  ἡσυχάζουν  στὰ  κελλιά  τους.  Δόξα  τῷ  Θεῷ,  ὑπάρχουν  πολλὲς 

τέτοιες ψυχὲς  στὸν  κόσμο.  Συγκεκριμένα,  γνωρίζω  κάποιον  οἰκογενειάρχη ποὺ  λέει 

συνέχεια τὴν εὐχή, ὅπου κι ἂν βρίσκεται, καὶ ἔχει διαρκῶς δάκρυα στὴν προσευχή. Ἡ 

προσευχή του ἔγινε αὐτοενέργητη καὶ τὰ δάκρυά του εἶναι γλυκά, εἶναι δάκρυα θείας 

ἀγαλλιάσεως.  Θυμᾶμαι  καὶ  κάποιον  ἐργάτη  –  Γιάννη  τὸν  ἔλεγαν  –  ἐκεῖ  στὸ  Ἅγιον 

Ὄρος, ποὺ δούλευε πολὺ σκληρά· ἔκανε δουλειὰ γιὰ δυὸ ἀνθρώπους. Τοῦ εἶχα πεῖ νὰ 

λέη τὴν εὐχή,  ὅταν ἐργάζεται,  καὶ σιγὰ‐σιγὰ τὴν συνήθισε. Ἦρθε μιὰ φορὰ καὶ μοῦ 

εἶπε ὅτι νιώθει μεγάλη χαρά, ὅταν λέη τὴν εὐχή. «Ἄρχισε νὰ γλυκοχαράζη», τοῦ εἶπα. 

Μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ  ἔμαθα ὅτι  τὸν σκότωσαν δυὸ μεθυσμένοι. Πόσο  εἶχα λυπηθῆ! 

Ἔπειτα ἀπὸ λίγες μέρες κάποιος μοναχὸς ἔψαχνε ἕνα ἐργαλεῖο, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔβρισκε, 

γιατὶ τὸ εἶχε τακτοποιήσει κάπου ὁ Γιάννης. Τὸ βράδυ φανερώθηκε στὸν ὕπνο του ὁ 

Γιάννης  καὶ  τοῦ  εἶπε ποῦ  τὸ  εἶχε  βάλει.  Εἶχε φθάσει  σὲ πνευματικὴ  κατάσταση  καὶ 

μποροῦσε νὰ βοηθάη ἀπὸ τὴν ἄλλη ζωή.  

Πόσο  ἁπλὴ  εἶναι  ἡ  πνευματικὴ  ζωή!  Ἂν  κανεὶς  ἀγαπήση  τὸν  Θεό,  ἂν 

ἀναγνωρίση  τὴν μεγάλη Του θυσία καὶ  τὶς  εὐεργεσίες Του καὶ στρυμώξη  τὸν  ἑαυτό 

του μὲ διάκριση στὴν μίμηση τῶν Ἁγίων, γρήγορα ἁγιάζει· φθάνει νὰ ταπεινώνεται, 

νὰ συναισθάνεται τὴν ἀθλιότητά του καὶ τὴν μεγάλη του ἀχαριστία πρὸς τὸν Θεό. 

 

Ἡ προσευχὴ στὴν οἰκογένεια 

 

– Γέροντα, πρέπει νὰ κάνη ὅλη ἡ οἰκογένεια μαζὶ τὸ ἀπόδειπνο; 

– Οἱ μεγάλοι νὰ κινοῦνται μὲ ἀρχοντιά. Ἐκεῖνοι νὰ κάνουν τὸ ἀπόδειπνο καὶ 

στὰ μικρὰ παιδιὰ νὰ λένε: «Ἂν θέλετε, μείνετε λίγο». Ὅταν εἶναι κάπως μεγάλα τὰ 

παιδιά, μποροῦν νὰ ἔχουν ἕνα τυπικό· π.χ. δεκαπέντε λεπτὰ οἱ μεγάλοι, δύο ἢ πέντε 

λεπτὰ τὰ παιδιά, καὶ ἀπὸ ᾿κεῖ καὶ πέρα ὅσο θέλουν ἐκεῖνα. Ἂν οἱ γονεῖς τὰ κρατοῦν σὲ 

ὅλο τὸ ἀπόδειπνο, μετὰ ἀγανακτοῦν. Δὲν πρέπει νὰ τὰ πιέζουν, γιατὶ αὐτὰ δὲν ἔχουν 

καταλάβει ἀκόμη τὴν δύναμη καὶ τὴν ἀξία τῆς προσευχῆς. Οἱ γονεῖς, ἂς ὑποθέσουμε, 

μποροῦν  νὰ φᾶνε  καὶ  φασόλια  καὶ  κρέας,  ὁποιαδήποτε  γερὴ  τροφή. Ὅταν  ὅμως  τὸ 

παιδάκι  πίνη  ἀκόμη  μόνο  γάλα,  θὰ  τοῦ  ποῦν  νὰ  φάη  κρέας,  ἐπειδὴ  εἶναι  πιὸ 

δυναμωτικό;  Μπορεῖ  νὰ  εἶναι  πιὸ  δυναμωτικό,  ἀλλὰ  τὸ  καημένο  δὲν  μπορεῖ  νὰ  τὸ 

χωνέψη. Γι᾿ αὐτὸ στὴν ἀρχὴ τοῦ δίνουν λίγο κρεατάκι μὲ ζουμάκι, γιὰ νὰ θελήση νὰ 

ξαναφάη. 

– Γέροντα, μερικὲς φορὲς καὶ οἱ μεγάλοι τὸ βράδυ εἶναι τόσο κουρασμένοι, ποὺ 

δὲν μποροῦν οὔτε τὸ ἀπόδειπνο νὰ κάνουν. 

– Ὅταν εἶναι πολὺ κουρασμένοι ἢ ἄρρωστοι, ἂς ποῦν τὸ μισὸ ἀπόδειπνο ἢ ἔστω 

ἕνα «Πάτερ ἡμῶν». Νὰ μὴν παραλείψουν τελείως τὴν προσευχή. Ὅπως στὸν πόλεμο, 

                                                 
7 Ὁ κυρίως ναὸς μιᾶς Σκήτης,  στὸν ὁποῖο συγκεντρώνονται  οἱ ἀσκητὲς ἀπὸ  τὰ γύρω 

Κελλιὰ τὴν Κυριακὴ καὶ τὶς γιορτὲς γιὰ κοινὴ ἀκολουθία. 
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ἂν  βρεθῆς  βράδυ  σὲ  ἕνα  ὕψωμα  μόνος  καὶ  περικυκλωμένος  ἀπὸ  ἐχθρούς,  ρίχνεις 

καμμιὰ τουφεκιά, γιὰ νὰ φοβηθοῦν οἱ ἐχθροὶ καὶ νὰ μὴν κάνουν ἔφοδο, ἔτσι καὶ αὐτοὶ 

ἂς ρίχνουν καμμιὰ τουφεκιά, γιὰ νὰ φοβᾶται τὸ ταγκαλάκι καὶ νὰ φεύγη. 

Ἡ προσευχὴ ἔχει μεγάλη δύναμη μέσα στὴν οἰκογένεια. Γνωρίζω δύο ἀδέλφια 

ποὺ κατάφεραν μὲ τὴν προσευχή τους ὄχι μόνο νὰ μὴ χωρίσουν οἱ γονεῖς τους, ποὺ 

εἶχαν  πρόβλημα  μεταξύ  τους,  ἀλλὰ  νὰ  τοὺς  κάνουν  καὶ  πιὸ  ἀγαπημένους.  Ἐμᾶς  ὁ 

πατέρας μου μᾶς ἔλεγε: «Δὲν ξέρω τί θὰ κάνετε, δυὸ φορὲς τὴν ἡμέρα θὰ πρέπη νὰ 

δίνετε  τὸ παρὸν στὸν Θεό,  γιὰ  νὰ  ξέρη ποῦ βρίσκεστε». Κάθε πρωὶ  καὶ  κάθε βράδυ 

κάναμε προσευχὴ  μπροστὰ  στὸ  εἰκονοστάσι  ὅλοι  μαζί,  ὁ  πατέρας,  ἡ  μητέρα  καὶ  τὰ 

παιδιά, καὶ στὸ τέλος βάζαμε μετάνοια στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν πάλι εἴχαμε 

κάποιο πρόβλημα στὴν οἰκογένεια, κάναμε προσευχή, γιὰ νὰ τακτοποιηθῆ. Θυμᾶμαι, 

μιὰ φορὰ ποὺ ἀρρώστησε ὁ μικρότερος ἀδελφός μας, εἶπε ὁ πατέρας μου: «Ἐλᾶτε νὰ 

παρακαλέσουμε τὸν Θεὸ ἢ νὰ τὸν κάνη καλὰ ἢ νὰ τὸν πάρη, γιὰ νὰ μὴν ὑποφέρη». 

Προσευχηθήκαμε ὅλοι καὶ ἔγινε καλά. Ἀλλὰ καὶ στὸ τραπέζι καθόμασταν ὅλοι μαζί. 

Κάναμε πρῶτα προσευχὴ καὶ ὕστερα ἀρχίζαμε νὰ τρῶμε. Ἂν ἄρχιζε κανεὶς νὰ τρώη, 

πρὶν εὐλογηθῆ τὸ τραπέζι, λέγαμε: «αὐτὸς ἐπόρνευσε». Τὴν ἔλλειψη ἐγκρατείας τὴν 

θεωρούσαμε πορνεία. Εἶναι διάλυση τῆς οἰκογενείας νὰ ἔρχεται ὁ καθένας στὸ σπίτι, 

ὅποια ὥρα θέλει, καὶ νὰ τρώη μόνος του χωρὶς νὰ ὑπάρχη λόγος.  

 

Ἡ πνευματικὴ ζωὴ τῶν συζύγων 

 

– Γέροντα, ὅταν ὁ ἄνδρας δὲν ζῆ πνευματικά, ἡ γυναίκα τί πρέπει νὰ κάνη; 

–  Νὰ  τὸν  ἀναθέση  στὸν  Χριστὸ  καὶ  νὰ  προσεύχεται  νὰ  μαλακώση  λίγο  τὴν 

καρδιά του. Σιγὰ‐σιγὰ θὰ κάνη ἀποβίβαση ὁ Χριστὸς στὴν καρδιά του καὶ θὰ ἀρχίση 

νὰ προβληματίζεται. Μόλις μαλακώση λίγο ἡ καρδιά του, τότε μπορεῖ νὰ τοῦ πῆ νὰ 

τὴν  πάη  λ.χ.  μὲ  τὸ  αὐτοκίνητο  στὴν  ἐκκλησία.  Δὲν  θὰ  τοῦ  πῆ:  «ἔλα  κι  ἐσὺ  στὴν 

ἐκκλησία», ἀλλὰ θὰ τοῦ πῆ: «Μπορεῖς, σὲ παρακαλῶ, νὰ μὲ πᾶς μέχρι τὴν ἐκκλησία;». 

Ἂν τὴν πάη μέχρις ἐκεῖ, μπορεῖ νὰ πῆ: «Ἀφοῦ ἦρθα ὣς ἐδῶ, ἂς μπῶ κι ἐγὼ λίγο μέσα 

νὰ ἀνάψω ἕνα κερί». Καὶ ἔτσι σιγὰ‐σιγὰ ἴσως προχωρήση καὶ παραπέρα. 

– Μπορεῖ, Γέροντα, ὁ Πνευματικὸς τῆς γυναίκας νὰ βοηθήση μὲ κάποιον τρόπο 

καὶ τὸν ἄνδρα; 

– Μερικὲς  φορές,  γιὰ  νὰ  βοηθηθῆ  ὁ  ἄνδρας,  ὁ  Πνευματικὸς  πρέπει  νὰ  κάνη 

πνευματικὴ  ἐργασία  στὴν  γυναίκα.  Ἀπὸ  τὴν  γυναίκα  θὰ  μεταδοθῆ  τὸ  καλὸ  στὸν 

ἄνδρα καί, ἂν ἔχη ἀγαθὴ καρδιά, ὁ Θεὸς θὰ τὸν βοηθήση νὰ ἀλλάξη. 

Ἡ γυναίκα ἔχει στὴν φύση της τὴν εὐλάβεια. Ἀλλά, ὅταν ὁ ἄνδρας, ἐνῶ εἶναι 

λίγο ἀδιάφορος πρὸς  τὴν Ἐκκλησία, πάρη μιὰ στροφὴ πνευματική,  μετὰ προχωράει 

σταθερὰ πνευματικὰ  καὶ  ἡ  γυναίκα  δὲν  τὸν φθάνει. Μπορεῖ  μάλιστα  νὰ ἀρχίση  νὰ 

τὸν ζηλεύη, ἐπειδὴ δὲν προχωράει αὐτή. Γι᾿ αὐτό, στὶς περιπτώσεις αὐτές, λέω στοὺς 

ἄνδρες  νὰ  προσέχουν.  Γιατὶ  τί  γίνεται;  Ὅσο  προχωράει  ὁ  ἄνδρας  πνευματικά,  ἡ 

γυναίκα,  ἂν  δὲν  ζῆ  κι  ἐκείνη  πνευματικά,  τόσο  τοῦ  πάει  κόντρα.  Ἂν  πῆ  ὁ  ἄνδρας: 

«πέρασε ἡ ὥρα, σήκω νὰ πᾶμε στὴν ἐκκλησία», τοῦ λέει: «Ἄντε, τράβα μόνος σου! Δὲν 

μὲ καταλαβαίνεις, ἔχω ἕνα σωρὸ δουλειές...». Ἤ, ἂν τῆς πῆ ὁ ἄνδρας: «καλά, σβηστὸ 

ἔχεις τὸ καντήλι;» ἢ ἂν πάη νὰ τὸ ἀνάψη ἐκεῖνος, πληγώνει τὸν ἐγωισμό της καὶ βάζει 

τὶς φωνές: «Τί, παπᾶς θὰ γίνης; καλόγερος εἶσαι;». Μπορεῖ ἀκόμη καὶ νὰ τοῦ πῆ: «Τί τὸ 
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καῖμε  τὸ  καντήλι;  Καλύτερα  νὰ  δώσουμε  τὸ  λάδι  σὲ  κανέναν  φτωχό».  Μέχρις  ἐκεῖ 

μπορεῖ νὰ φθάση, σὲ προτεσταντικὲς θεωρίες. Φυσικά, ὕστερα στενοχωριέται γιὰ τὶς 

δικαιολογίες  ποὺ  εἶπε,  ἀλλὰ  στενοχωριέται  καὶ  γιὰ  τὴν  πρόοδο  ποὺ  βλέπει  στὸν 

ἄνδρα της. Χίλιες φορὲς σ᾿ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις νὰ μείνη σβηστὸ τὸ καντήλι, παρὰ 

νὰ  πάη  ὁ  ἄνδρας  νὰ  τὸ  ἀνάψη.  Γιὰ  νὰ  γλιτώσω  λοιπὸν  τὶς  οἰκογένειες  ἀπὸ  τὴν 

διάλυση, λέω στοὺς ἄνδρες: «Νὰ πῆς στὴν γυναίκα σου, ὅταν τὴν βρῆς σὲ καλὴ ὥρα: 

ʺἊν πηγαίνω στὴν ἐκκλησία καὶ κάνω λίγη προσευχὴ καὶ καμμιὰ μετάνοια ἢ διαβάζω 

κανένα βιβλίο πνευματικό, δὲν τὰ κάνω αὐτὰ ἀπὸ πολλὴ εὐλάβεια, ἀλλὰ γιατὶ αὐτὰ 

μὲ  φρενάρουν,  μὲ  συγκρατοῦν,  ὥστε  νὰ  μὴν  παρασυρθῶ  ἀπὸ  αὐτὴν  τὴν  ἐλεεινὴ 

κοινωνία καὶ πάω στὰ μπουζούκια μὲ παρέες κ.λπ.ʺ». Ὅταν ὁ ἄνδρας χειρισθῆ ἔτσι τὸ 

θέμα,  τότε  ἡ  γυναίκα  χαίρεται  καὶ  μπορεῖ  νὰ  ἀλλάξη  καὶ  νὰ  τὸν  ξεπεράση  στὰ 

πνευματικά.  Ἂν  δὲν  τὸ  χειρισθῆ  ὅμως  ἔτσι,  τῆς  σπάζει  τὰ  κόκκαλα.  Μπορεῖ  νὰ 

φθάσουν  σὲ  χωρισμό.  Ἂν  θέλη  ὁ  ἄνδρας  νὰ  βοηθήση  τὴν  γυναίκα  πνευματικά,  ἂς 

προσπαθήση νὰ τὴν συνδέση μὲ κάποια οἰκογένεια ποὺ ζῆ πνευματικὰ καὶ ἡ μητέρα 

ἔχει εὐλάβεια, ὥστε νὰ παρακινηθῆ νὰ τὴν μιμηθῆ. 

 

Παιδιὰ καὶ πνευματικὴ ζωὴ 

 

– Γέροντα, μιὰ μητέρα δίνει ἁγιασμὸ στὸ παιδί της καὶ τὸ παιδὶ τὸν φτύνει. Τί 

νὰ κάνη; 

– Νὰ κάνη προσευχὴ γιὰ τὸ παιδί της. Ἴσως καὶ ὁ τρόπος ποὺ  δίνει στὸ παιδὶ 

τὸν ἁγιασμὸ νὰ τοῦ προκαλῆ  ἀντίδραση. Γιὰ νὰ εἶναι τὰ παιδιὰ στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ, 

πρέπει  καὶ  οἱ  γονεῖς  νὰ  ζοῦν  σωστὰ  πνευματικά.  Μερικοὶ  γονεῖς  ποὺ  θρησκεύουν 

προσπαθοῦν  νὰ  βοηθήσουν  τὰ  παιδιά  τους  νὰ  γίνουν  καλὰ  παιδιά,  ὄχι  γιατὶ  τοὺς 

ἀπασχολεῖ  ἡ  σωτηρία  τῆς  ψυχῆς  τους,  ἀλλὰ  γιατὶ  θέλουν  νὰ  ἔχουν  καλὰ  παιδιά. 

Περισσότερο  δηλαδὴ  τοὺς  στενοχωρεῖ  τί  θὰ  πῆ  ὁ  κόσμος  γιὰ  τὰ  παιδιά  τους,  παρὰ 

μήπως  πᾶνε  στὴν  κόλαση.  Τότε  πῶς  νὰ  βοηθήση  ὁ  Θεός;  Σκοπὸς  δὲν  εἶναι  νὰ 

πηγαίνουν  τὰ παιδιὰ μὲ  τὸ  ζόρι  στὴν  ἐκκλησία,  ἀλλὰ νὰ ἀγαπήσουν  τὴν  ἐκκλησία. 

Νὰ μὴν κάνουν τὸ καλὸ μὲ τὸ ζόρι, ἀλλὰ νὰ τὸ αἰσθανθοῦν ὡς ἀνάγκη. Ἡ  ἁγία ζωὴ 

τῶν γονέων πληροφορεῖ τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν καὶ ὑποτάσσονται φυσιολογικά. Ἔτσι 

μεγαλώνουν μὲ  εὐλάβεια καὶ μὲ  διπλὴ ὑγεία,  χωρὶς ψυχικὰ  τραύματα. Ἂν οἱ γονεῖς 

ζορίζουν  τὸ  παιδί  τους  ἀπὸ  φόβο Θεοῦ,  βοηθάει  ὁ  Θεὸς  καὶ  βοηθιέται  τὸ  παιδί.  Ἂν 

ὅμως  τὸ  κάνουν  ἀπὸ  ἐγωισμό,  τότε  δὲν  βοηθάει  ὁ  Θεός.  Πολλὲς  φορὲς 

ταλαιπωροῦνται τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια τῶν γονέων. 

– Γέροντα, μερικὲς μητέρες μᾶς ρωτοῦν τί προσευχὴ νὰ κάνουν παιδιὰ τριῶν‐

τεσσάρων ἐτῶν; 

– Νὰ τὶς πῆτε: «Ἐσύ, μάνα εἶσαι·  κοίταξε πόσο ἀντέχει  τὸ παιδί σου». Νὰ μὴ 

βάζουν τυπικό.  

–  Ἐδῶ,  Γέροντα,  τὰ  παιδάκια  ποὺ  φέρνουν  οἱ  γονεῖς  στὶς  ἀγρυπνίες  μήπως 

κουράζονται; 

– Στὸν ὄρθρο νὰ τὰ ἀφήνουν λίγο νὰ ξεκουραστοῦν καὶ στὴν Θεία Λειτουργία 

νὰ τὰ παίρνουν στὸν ναό. 

Οἱ μητέρες, χωρὶς νὰ ζορίζουν τὰ παιδιά, πρέπει νὰ τὰ μαθαίνουν ἀπὸ μικρὰ 

νὰ  προσεύχωνται.  Στὰ  χωριὰ  τῆς  Καππαδοκίας  οἱ  κάτοικοι  ζοῦσαν  ἔντονα  τὴν 
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ἀσκητικὴ  παράδοση.  Πήγαιναν  μὲ  τὰ  παιδιά  τους  στὰ  ἀσκητήρια  καὶ  ἐκεῖ  ἔκαναν 

μετάνοιες  καὶ  προσεύχονταν  μὲ  δάκρυα,  καὶ  ἔτσι  μάθαιναν  καὶ  τὰ  παιδιὰ  νὰ 

προσεύχωνται.  Οἱ  Τσέτες,  ὅταν  πήγαιναν  τὸ  βράδυ  νὰ  τοὺς  ληστέψουν,  περνοῦσαν 

ἔξω ἀπὸ τὰ ἐκκλησάκια, ἄκουγαν κλάματα καὶ ἀποροῦσαν. «Καλά, τί γίνεται; ἔλεγαν. 

Αὐτοὶ  τὴν ἡμέρα γελᾶνε καὶ  τὴν νύχτα κλαῖνε;». Δὲν μποροῦσαν νὰ καταλάβουν τί 

συμβαίνει.  

Μὲ  τὶς  προσευχὲς  τῶν  μικρῶν  παιδιῶν  μποροῦν  νὰ  γίνουν  θαύματα.  Ὅ,τι 

ζητοῦν  ἀπὸ  τὸν  Θεό,  τοὺς  τὸ  δίνει,  γιατὶ  ἔχουν  ἀθωότητα  καὶ  ὁ  Θεὸς  ἀκούει  τὴν 

καθαρὴ προσευχή τους. Θυμᾶμαι, μιὰ φορὰ ποὺ οἱ γονεῖς μας εἶχαν πάει στὸ χωράφι, 

μὲ  εἶχαν  ἀφήσει  στὸ  σπίτι  μὲ  τὰ  δυὸ  μικρότερα  ἀδέλφια  μου.  Ξαφνικὰ  ὁ  οὐρανὸς 

μαύρισε καὶ ἄρχισε καταρρακτώδης βροχή. «Τί θὰ κάνουν τώρα οἱ γονεῖς μας; εἴπαμε. 

Πῶς θὰ ἔρθουν στὸ σπίτι;». Τὰ δυὸ μικρὰ ἄρχισαν νὰ κλαῖνε. «Ἐλᾶτε,  τοὺς εἶπα, θὰ 

παρακαλέσουμε  τὸν  Χριστὸ  νὰ  σταματήση  τὴν  βροχή».  Γονατίσαμε  καὶ  τὰ  τρία 

μπροστὰ στὸ εἰκονοστάσι καὶ προσευχηθήκαμε. Σὲ λίγα λεπτὰ ἡ βροχὴ σταμάτησε.  

Οἱ γονεῖς πρέπει νὰ βοηθοῦν μὲ διάκριση τὰ παιδιὰ ἀπὸ μικρὰ νὰ πλησιάσουν 

στὸν  Χριστὸ  καὶ  νὰ  ζήσουν  ἀπὸ  μικρὰ  τὶς  ἀνώτερες  χαρές,  τὶς  πνευματικές.  Ὅταν 

ἀρχίσουν  νὰ  πηγαίνουν  στὸ  σχολεῖο,  πρέπει  σιγὰ‐σιγὰ  νὰ  τὰ  μάθουν  νὰ  μελετοῦν 

κάποιο  πνευματικὸ  βιβλίο  καὶ  νὰ  τὰ  βοηθοῦν  νὰ  ζοῦν  πνευματικά.  Τότε  θὰ  εἶναι 

ἀγγελούδια  καὶ  μὲ  τὴν  προσευχή  τους  θὰ  ἔχουν  μεγάλη  παρρησία  πρὸς  τὸν  Θεό. 

Τέτοια παιδιὰ εἶναι κεφάλαια πνευματικὰ γιὰ τὰ σπίτια. Εἰδικὰ τὰ Συναξάρια πολὺ 

βοηθοῦν  τὰ  μικρὰ  παιδιὰ  στὴν  πνευματικὴ  ζωή.  Ἐγὼ  μικρὸς  ἔπαιρνα  κάτι 

Συναξαράκια  ποὺ  ὑπῆρχαν  ἐκεῖνα  τὰ  χρόνια  καὶ  ἔφευγα  στὸ  δάσος·  μελετοῦσα, 

προσευχόμουν. Πετοῦσα ἀπὸ τὴν χαρά μου. Ἀπὸ δέκα μέχρι δεκαέξι ἐτῶν, ποὺ ἄρχισε 

ὁ ἑλληνοϊταλικὸς πόλεμος, ἔζησα ἀμέριμνος τὴν πνευματικὴ ζωή. Οἱ παιδικὲς χαρὲς 

εἶναι καθαρές· τυπώνονται στὸν ἄνθρωπο καὶ πολὺ τὸν συγκινοῦν, ὅταν μεγαλώση. 

Ἂν τὰ παιδιὰ ζοῦν πνευματικά, θὰ ζοῦν χαρούμενα σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωὴ καὶ στὴν ἄλλη 

θὰ χαίρωνται αἰώνια κοντὰ στὸν Χριστό. 

  

 

Οἱ σχέσεις μὲ τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς φίλους 

 

– Γέροντα, κάποια κυρία ρώτησε τί νὰ κάνη μὲ δυὸ ξαδέλφες της ποὺ ζοῦν γιὰ 

χρόνια παρασιτικὰ εἰς βάρος της. 

– Τί θέλει; νὰ κάνουμε τώρα καινούργιο Εὐαγγέλιο; Ἀπὸ αὐτὴν ζητάει ὁ Θεὸς 

νὰ τὶς βοηθάη καὶ Ἐκεῖνος θὰ κάνη ὅ,τι συμφέρει στὴν ψυχή τους. 

– Γέροντα, ὅταν ἀνάμεσα σὲ συγγενεῖς δημιουργηθῆ μιὰ παρεξήγηση, πρέπει 

νὰ τοὺς πῆ κανεὶς κάτι, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήση; 

– Ναί, πρέπει νὰ πῆ κάτι μὲ τρόπο, γιατί, ἂν σιωπήση, ἴσως κάνη κακό. Ἂν τὸν 

παρεξηγήσουν,  νὰ  πάη  ξανὰ  καὶ  νὰ  τοὺς  πῆ:  «νὰ  μὲ  συγχωρήσετε  ποὺ  σᾶς 

στενοχώρησα», καὶ στὸ ἑξῆς νὰ τοὺς ἀφήση καὶ νὰ προσεύχεται γι᾿ αὐτούς. 

Ὅποιος θέλει νὰ ζήση εἰρηνικά, πρέπει νὰ προσέξη ἰδιαίτερα τὶς σχέσεις του μὲ 

συγγενεῖς  καὶ  φίλους.  Νὰ  μὴν  ξεγελιέται  ἀπὸ  τὴν  εὐγένεια  ποὺ  ἴσως  συναντᾶ.  Ἡ 

κοσμικὴ  εὐγένεια  μπορεῖ  νὰ  κάνη  πολὺ  κακό,  γιατὶ  ἔχει  ὑποκρισία.  Ἡ  ἐξωτερικὴ 
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συμπεριφορὰ  μπορεῖ  νὰ  παρουσιάζη  ἕναν  τέλειο  ἅγιο,  ἀλλά,  ὅταν  ἀποκαλυφθῆ  ὁ 

ἐσωτερικός του κόσμος, νὰ εἶναι τελείως τὸ ἀντίθετο.  

–  Ὅταν,  Γέροντα,  νιώθη  κανεὶς  τὴν  καλωσύνη  τοῦ  ἄλλου,  εἶναι  σωστὸ  νὰ 

ἐκφράζεται γι᾿ αὐτήν; 

– Ἂν εἶναι πολὺ δικός του ἄνθρωπος, δὲν χρειάζεται, γιατὶ καὶ αὐτὸς κάποτε θὰ 

τὸν εἶχε ἐξυπηρετήσει, ἀλλὰ καὶ νιώθει τὴν ἐσωτερικὴ εὐγνωμοσύνη ποὺ ὑπάρχει. Ἂν 

ὅμως  δὲν  εἶναι  δικός  του ἄνθρωπος,  τότε,  μὲ  ὅποιον  τρόπο μπορεῖ,  ἂς  ἐκφράση  τὴν 

εὐγνωμοσύνη  του.  Στοὺς  ξένους  λέμε  «εὐχαριστῶ».  Ἐὰν  θελήση  λ.χ.  ἕνα  παιδὶ  νὰ 

ἐκφράση τὴν εὐγνωμοσύνη του στοὺς γονεῖς του,  δὲν πρέπει νὰ κάνη ἄλλη δουλειὰ 

ἀπὸ τὸ νὰ τοὺς λέη συνέχεια, μέρα‐νύχτα, «εὐχαριστῶ» γιὰ ὅσα κάνουν γι᾿ αὐτό. 

Πολὺ βοηθάει  τὸ νὰ  εἶναι κανεὶς ἁπλὸς στὶς σχέσεις  του μὲ  τοὺς ἄλλους,  νὰ 

ἔχη γι᾿ αὐτοὺς πάντοτε καλὸ λογισμὸ καὶ νὰ μὴν παίρνη ὅλους τοὺς ἀνθρώπους στὰ 

σοβαρά. Νὰ ἀποφεύγη  τὶς  συζητήσεις  ποὺ  γίνονται  δῆθεν  γιὰ πνευματικὴ ὠφέλεια 

καὶ  φέρνουν  μᾶλλον  πονοκέφαλο.  Νὰ  μὴν  περιμένη  πνευματικὴ  κατανόηση  ἀπὸ 

ἀνθρώπους  ποὺ  δὲν  πιστεύουν  στὸν  Θεό.  Καλύτερα  νὰ  εὔχεται  γι᾿  αὐτοὺς  νὰ  τοὺς 

συγχωρήση  ὁ  Θεὸς  καὶ  νὰ  τοὺς  φωτίση.  Νὰ  μιλάη  στὸν  καθέναν  μὲ  τὴν  δική  του 

γλῶσσα καὶ νὰ μὴ φανερώνη τὶς μεγάλες ἀλήθειες ποὺ πιστεύει καὶ ζῆ, γιατὶ δὲν θὰ 

τὸν  καταλάβουν,  ἐπειδὴ  μιλάει  σὲ  ἄλλη  συχνότητα  καὶ  σὲ  διαφορετικὸ  μῆκος 

κύματος.  

Μερικοὶ λένε: «θέλω νὰ γνωρίσουν καὶ οἱ ἄλλοι τὸν Χριστό, ὅπως Τὸν γνώρισα 

κι ἐγώ», καὶ κάνουν τὸν δάσκαλο στοὺς ἄλλους. Πρέπει ὅμως ἡ ζωή τους νὰ συμφωνῆ 

μὲ  αὐτὰ  ποὺ  διδάσκουν.  Ὅταν  μὲ  τὴν  ζωή  τους  διδάσκουν  ἄλλον  Χριστὸ  καὶ  δὲν 

ἀνταποκρίνωνται  σὲ  αὐτὰ  ποὺ  λένε,  τότε  δὲν  μποροῦν  νὰ  ποῦν  ὅτι  γνώρισαν  τὸν 

Χριστό. Καὶ ἂν κανεὶς δὲν  ἔχη βιώματα, θὰ εἶναι  ἔξω ἀπὸ τὴν πραγματικότητα καί, 

ἀργὰ ἢ γρήγορα,  θὰ  τὸν προδώση ὁ  ἑαυτός  του. Ὅταν μὲ πόνο καὶ ἀληθινὴ ἀγάπη 

πλησιάσουμε  κάποιον,  τότε  ἡ  ἀληθινὴ  αὐτὴ  ἀγάπη  τοῦ  Χριστοῦ  ἀλλοιώνει  τὸν 

πλησίον  μας.  Ὁ  ἄνθρωπος  ποὺ  ἔχει  ἁγιότητα,  ὅπου  κι  ἂν  βρεθῆ,  δημιουργεῖ  κατὰ 

κάποιον  τρόπο  γύρω  του  ἕνα  ἠλεκτρομαγνητικὸ  πνευματικὸ  πεδίο  καὶ  ἐπηρεάζει 

ὅσους βρίσκονται μέσα σ᾿ αὐτό. Βέβαια, πρέπει νὰ προσέχουμε νὰ μὴ σπαταλᾶμε τὴν 

ἀγάπη  μας  καὶ  νὰ  μὴ  δίνουμε  τὴν  καρδιά  μας  εὔκολα,  γιατὶ  πολλὲς  φορὲς  μερικοὶ 

ἐκμεταλλεύονται τὴν δική μας καρδιὰ καὶ μᾶς τὴν κάνουν κιμᾶ ἢ ἄλλοτε δὲν μποροῦν 

νὰ μᾶς καταλάβουν καὶ μᾶς παρεξηγοῦν.  

 

Οἱ πειρασμοὶ στὶς γιορτὲς  

 

– Γέροντα, γιατί στὶς γιορτὲς συνήθως συμβαίνει κάποιος πειρασμός; 

–  Δὲν  ξέρεις;  Στὶς  γιορτὲς  ὁ  Χριστός,  ἡ  Παναγία,  οἱ  Ἅγιοι  ἔχουν  χαρὰ  καὶ 

κερνοῦν,  δίνουν  εὐλογίες,  δῶρα  πνευματικὰ  στοὺς  ἀνθρώπους.  Ἐδῶ  οἱ  γονεῖς 

κερνοῦν,  ὅταν  γιορτάζουν  τὰ παιδιά,  ἢ  οἱ  βασιλεῖς  χαρίζουν ποινές,  ὅταν  γεννιέται 

κανένα βασιλόπουλο,  οἱ Ἅγιοι  γιατί  νὰ μὴν κεράσουν; Μάλιστα ἡ  χαρὰ ποὺ  δίνουν 

κρατάει  πολὺ  καὶ  βοηθιοῦνται  πολὺ  οἱ  ψυχές.  Γι᾿  αὐτὸ  ὁ  διάβολος,  ἐπειδὴ  τὸ  ξέρει 

αὐτό, δημιουργεῖ πειρασμούς, γιὰ νὰ στερηθοῦν οἱ ἄνθρωποι τὰ θεῖα δῶρα καὶ νὰ μὴ 

χαροῦν  οὔτε  νὰ  ὠφεληθοῦν  ἀπὸ  τὴν  γιορτή.  Καὶ  βλέπεις,  μερικὲς  φορὲς  στὴν 

οἰκογένεια,  ὅταν  σὲ  μιὰ  γιορτὴ  ἑτοιμάζωνται  ὅλοι  νὰ  κοινωνήσουν,  τοὺς  βάζει  ὁ 
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πειρασμὸς  νὰ  μαλώσουν,  καὶ  ὄχι  μόνο  δὲν  κοινωνοῦν,  ἀλλὰ  οὔτε  στὴν  ἐκκλησία 

πηγαίνουν. Τὰ φέρνει  ἔτσι  τὰ πράγματα τὸ ταγκαλάκι, ὥστε νὰ στερηθοῦν ὅλη τὴν 

θεία βοήθεια.  

Αὐτὸ παρατηρεῖται καὶ στὴν δική μας, τὴν καλογερική, ζωή. Πολλὲς φορὲς τὸ 

ταγκαλάκι,  ἐπειδὴ  γνωρίζει  ἐκ  πείρας  ὅτι  θὰ  βοηθηθοῦμε  πνευματικὰ  σὲ  κάποια 

γιορτή, ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ἢ μᾶλλον ἀπὸ τὴν παραμονή, δημιουργεῖ ἕναν πειρασμὸ – 

σὰν πειρασμὸς ποὺ εἶναι – καὶ μᾶς χαλάει ὅλη τὴν διάθεση. Μπορεῖ λ.χ. νὰ μᾶς βάλη 

νὰ φιλονικήσουμε μὲ  ἕναν ἀδελφό,  καὶ ὕστερα μᾶς θλίβει,  μᾶς  τσακίζει ψυχικὰ καὶ 

σωματικά. Ἔτσι,  δὲν μᾶς ἀφήνει  νὰ ὠφεληθοῦμε ἀπὸ  τὴν γιορτὴ μὲ  τὸν χαρούμενο 

τρόπο τῆς δοξολογίας. Ὁ Καλὸς Θεὸς   ὅμως,  ὅταν δῆ ὅτι δὲν δώσαμε ἐμεῖς ἀφορμή, 

ἀλλὰ αὐτὸ ἔγινε μόνον ἀπὸ φθόνο τοῦ πονηροῦ, μᾶς βοηθάει. Καὶ ἀκόμη πιὸ θετικὰ 

μᾶς  ὠφελεῖ,  ὅταν  ἐμεῖς  παίρνουμε  ταπεινὰ  τὸ  σφάλμα  ἐπάνω  μας  καὶ  δὲν 

κατηγοροῦμε ὄχι μόνον τὸν ἀδελφό μας ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸν μισόκαλο διάβολο, διότι ἡ 

δουλειά  του  αὐτὴ  εἶναι:  νὰ  δημιουργῆ  σκάνδαλα  καὶ  νὰ  σκορπάη  κακότητα,  ἐνῶ  ὁ 

ἄνθρωπος ὡς εἰκόνα Θεοῦ πρέπει νὰ σκορπάη εἰρήνη καὶ καλωσύνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Ἐργασία καὶ πνευματικὴ ζωὴ 

 

Ἡ δουλειὰ εἶναι εὐλογία 

 

–  Γέροντα,  παλιὰ  ἔλεγαν:  «Καλύτερα  νὰ  λειώνης  σόλες  παρὰ  κουβέρτες».  Τί 

ἐννοοῦσαν; 

– Ἤθελαν νὰ ποῦν: «Καλύτερα νὰ λειώνης σόλες δουλεύοντας παρὰ νὰ μένης 

στὸ  κρεββάτι  τεμπελιάζοντας».  Ἡ  δουλειὰ  εἶναι  εὐλογία,  εἶναι  δῶρο  Θεοῦ.  Δίνει 

ζωντάνια  στὸ  σῶμα,  φρεσκάδα  στὸν  νοῦ.  Ἐὰν  δὲν  ἔδινε  ὁ  Θεὸς  τὴν  δουλειά,  θὰ 

μούχλιαζε  ὁ  ἄνθρωπος.  Ὅσοι  εἶναι  ἐργατικοί,  ἀκόμη  καὶ  στὰ  γεράματά  τους  δὲν 

σταματοῦν νὰ δουλεύουν. Ἂν σταματήσουν τὴν δουλειά, ἐνῶ ἀκόμη ἔχουν δυνάμεις, 

μελαγχολία θὰ πάθουν. Αὐτὸ εἶναι θάνατος γι᾿ αὐτούς. Θυμᾶμαι, ἕνα γεροντάκι στὴν 

Κόνιτσα, κοντὰ ἐνενῆντα χρονῶν, συνέχεια δούλευε. Τελικὰ πέθανε στὸ χωράφι, δυὸ 

ὧρες μακριὰ ἀπὸ τὸ σπίτι.  

Ἐξάλλου καὶ αὐτὴ ἡ σωματικὴ ἀνάπαυση ποὺ ἐπιζητοῦν μερικοὶ δὲν εἶναι μιὰ 

μόνιμη  κατάσταση.  Ἴσα‐ἴσα  ποὺ  ξεχνοῦν  τὸ  ἄγχος  τους  ἐκείνη  τὴν  ὥρα.  Ἔχουν  τὸ 

φαγητό  τους,  τὸ  γλυκό  τους,  τὸ  μπάνιο  τους,  τὴν  ξεκούρασή  τους.  Μόλις  ὅμως 

τελειώσουν αὐτά, ζητοῦν ἄλλη ἀνάπαυση. Ἔτσι εἶναι συνέχεια στενοχωρημένοι, γιατὶ 

πάντα κάτι τοὺς λείπει· νιώθουν ἕνα κενὸ καὶ ἡ ψυχή τους ζητᾶ νὰ τὸ συμπληρώση. 

Ἐνῶ  αὐτὸς  ποὺ  κουράζεται  μὲ  τὴν  δουλειὰ  ἔχει  μιὰ  συνεχῆ  χαρά,  τὴν  πνευματικὴ 

χαρά.  

– Γέροντα, ἂν ἔχης πρόβλημα μὲ τὴν μέση, δὲν μπορεῖς νὰ κάνης ὁποιαδήποτε 

ἐργασία. 

– Καλά, καὶ ἡ μέση δὲν χρειάζεται ἄσκηση; Μιὰ ἐργασία ποὺ εἶναι σὰν ἄσκηση 

γιὰ τὴν μέση δὲν βοηθάει; Κοίταξε νὰ σοῦ πῶ: Ἂν κανεὶς τρώη, πίνη, κοιμᾶται καὶ δὲν 

δουλεύη,  παθαίνει  ἕνα  ξεβίδωμα  καὶ  θέλει  ὅλο  νὰ  κοιμᾶται,  γιατὶ  τὸ  σῶμα  του,  τὰ 

νεῦρα  του,  χαλαρώνουν.  Φθάνει  σιγὰ‐σιγὰ  νὰ  μὴν  μπορῆ  νὰ  κάνη  τίποτε.  Μόλις 

περπατήση λίγο, κόβεται. Ἐνῶ, ἂν δουλέψη λίγο καὶ κινηθῆ, δυναμώνει καὶ στὰ πόδια 

καὶ στὰ χέρια. Βλέπεις, αὐτοὶ ποὺ ἀγαποῦν τὴν δουλειά, δὲν κοιμοῦνται πολὺ ἤ, ἀπὸ 

κούραση, μπορεῖ καὶ καθόλου νὰ μὴν κοιμηθοῦν, ἀλλὰ ἔχουν δυνάμεις, γιατὶ μὲ τὴν 

δουλειὰ ψήνονται καὶ δυναμώνουν σωματικά.  

Ἡ  δουλειά,  εἰδικὰ  γιὰ  τὸν  νέο,  εἶναι  ὑγεία.  Ἔχω  παρατηρήσει  ὅτι  μερικὰ 

καλομαθημένα  παιδιά,  ὅταν  πᾶνε  στὸν  στρατό,  ψήνονται,  σκληραγωγοῦνται.  Ὁ 

στρατὸς  τοὺς  κάνει  πολὺ  καλό.  Φυσικὰ  αὐτὸ  περισσότερο  γινόταν  παλιά.  Σήμερα 

φοβοῦνται  νὰ  ζορίσουν  τοὺς  στρατιῶτες,  γιατὶ  μὲ  λίγο  ζόρισμα  κόβουν  τὶς  φλέβες, 

παθαίνουν νευρικὸ κλονισμό... Ἐγὼ λέω στοὺς γονεῖς νὰ πληρώνουν κάποιον καὶ νὰ 

στέλνουν  τὰ  παιδιά  τους  σ᾿  αὐτὸν  νὰ  δουλεύουν,  γιὰ  νὰ  ἔχουν  τὴν  ὑγεία  τους  – 

φθάνει νὰ κάνουν μιὰ δουλειὰ ποὺ νὰ τὴν ἀγαποῦν. Γιατὶ ἕνας νέος ποὺ ἔχει νεῦρο, 

ἔχει καὶ μυαλό, ἂν δὲν δουλεύη, γίνεται νωθρός. Ὅταν μάλιστα βλέπη τοὺς ἄλλους νὰ 

προκόβουν,  μπερδεύεται  ἀπὸ  τὸν  ἐγωισμό  του  καὶ  δὲν  εὐχαριστιέται  μὲ  τίποτε. 

Συνέχεια ἔχει λογισμοὺς καὶ τὸ μυαλό του κουρκουτιάζει. Ὕστερα πάει καὶ ὁ διάβολος 

καὶ  τοῦ λέει: «Χαμένε,  τί ἀνεπρόκοπος ποὺ  εἶσαι! Ὁ  τάδε  ἔγινε καθηγητής,  ὁ ἄλλος 

ἔχει  δική  του  δουλειὰ  καὶ  βγάζει  χρήματα,  ἐσὺ  ποῦ  θὰ  καταλήξης;»,  ὁπότε  τὸν 

ἀπελπίζει. Ἐνῶ, ἂν δουλέψη, θὰ ἀποκτήση ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό του, μὲ τὴν καλὴ 
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ἔννοια.  Θὰ  δῆ  ὅτι  καὶ  αὐτὸς  μπορεῖ  νὰ  τὰ  βγάλη  πέρα,  ἀλλὰ  καὶ  τὸ  μυαλό  του  θὰ 

ἀπασχολῆται  στὴν  δουλειὰ  καὶ  θὰ  γλιτώνη  ἀπὸ  τοὺς  λογισμούς.  Γίνονται  ἔτσι  δυὸ 

καλά. 

 

Ἐκλογὴ ἐπαγγέλματος 

 

–  Γέροντα,  μερικοὶ  γονεῖς  κατευθύνουν  τὰ  παιδιά  τους  πρὸς  τὸ  δικό  τους 

ἐπάγγελμα, καὶ μάλιστα πολλὲς φορὲς γίνονται πιεστικοί.  

– Ὄχι, δὲν κάνουν καλά. Δὲν πρέπει νὰ πιέζουν τὰ παιδιά τους νὰ κάνουν αὐτὸ 

ποὺ ἀναπαύει  τοὺς  ἴδιους,  ἂν αὐτὸ  δὲν ἀναπαύη καὶ  ἐκεῖνα.  Γνώρισα  ἕναν νέο ποὺ 

ἤθελε νὰ σπουδάση θεολογία καὶ νὰ γίνη  ἱερέας. Ἡ μάνα του ὅμως δὲν  τὸν ἄφηνε· 

τὸν  πίεζε  νὰ  πάη  ἰατρική.  Τὸ  παιδὶ  εἶχε  μάθει  βυζαντινὴ  μουσικὴ  καὶ  ἔψελνε.  Εἶχε 

κάνει μόνος του καὶ ἕνα ὄργανο μουσικὸ καὶ εὕρισκε τοὺς ἤχους. Ἤξερε τὰ μουσικὰ 

ἀπ᾿  ἔξω.  Εἶχε  χάρισμα.  Ἔφτιαχνε  τροπάρια,  ἀκολουθίες...  Μόλις  τελείωσε  τὸ 

γυμνάσιο,  ἔδωσε  ἐξετάσεις  καὶ  πέρασε  στὴν  Θεολογικὴ  Σχολή. Ἡ  μάνα  του  ἔπαθε 

νευρικὸ  κλονισμὸ  ἀπὸ  τὴν  στενοχώρια  της.  Ἐρχόταν  ὕστερα  καὶ  μὲ  παρακαλοῦσε: 

«Κάνε προσευχή, Πάτερ, νὰ γίνω καλά, καὶ ἂς κάνη ὅ,τι θέλει τὸ παιδί μου». Μόλις 

ἔγινε  καλά,  πάλι  δὲν  τὸν  ἄφηνε  νὰ  κάνη  αὐτὸ  ποὺ  ἤθελε.  Ὕστερα  καὶ  αὐτὸς  τὰ 

παράτησε ὅλα, καὶ τελικὰ χαραμίστηκε. 

Ἐγὼ  λέω  στοὺς  νέους  ποὺ  βλέπω  νὰ  προβληματίζωνται  ποιά  ἐπιστήμη  νὰ 

ἀκολουθήσουν:  «Δέστε  ποιά  ἐπιστήμη  σᾶς  ἀρέσει,  ὥστε  νὰ  κάνετε  αὐτὸ  ποὺ  εἶναι 

στὴν  φύση  σας».  Ἂν  δὲν  εἶναι  στὴν  φύση  τους  αὐτὸ  ποὺ  σκέφτονται  νὰ  κάνουν, 

προσπαθῶ  νὰ  τοὺς  κάνω  νὰ  δώσουν  τὴν  καρδιά  τους  σ᾿  αὐτὸ ποὺ  εἶναι  στὴν φύση 

τους,  γιὰ νὰ βοηθηθοῦν.  Τοὺς βοηθάω δηλαδὴ νὰ ἀκολουθήσουν  τὴν  ἐπιστήμη ποὺ 

θέλουν καὶ νὰ κάνουν τὸ ἐπάγγελμα ποὺ εἶναι ἀνάλογο μὲ τὶς δυνάμεις τους, φθάνει 

νὰ  τὸ  κάνουν  κατὰ  Θεόν.  Ἔχει  κλίση  κάποιος  στὴν  μουσική;  Νὰ  γίνη  μουσικὸς  ἢ 

καλὸς ἱεροψάλτης, ποὺ θὰ βοηθάη μὲ τὴν ζωή του καὶ μὲ τὴν ψαλτική του ὅσους θὰ 

τὸν  ἀκοῦν,  ὥστε  νὰ  ἀγαπήσουν  τὴν  Ἐκκλησία  καὶ  τὴν  προσευχή.  Ἔχει  κλίση  στὴν 

ζωγραφική; Νὰ γίνη ζωγράφος ἢ ἁγιογράφος καὶ νὰ κάνη μὲ εὐλάβεια εἰκόνες, ποὺ 

θὰ κάνουν θαύματα. Ἔχει κλίση σὲ κάποια ἐπιστήμη; Νὰ ἀφοσιωθῆ σ᾿ αὐτὴν καὶ νὰ 

ἐργασθῆ μὲ φιλότιμο. 

Καὶ  νὰ  δῆτε,  φαίνεται  ἀπὸ  μικρὸς  κανεὶς  τί  κλίση  ἔχει.  Μιὰ  φορὰ  στὸ 

μοναστήρι  στὸ  Στόμιο  εἶχε  ἔρθει  κάποιος  μὲ  δυὸ  ἀνηψάκια  του.  Τὸ  ἕνα,  ἕξι‐ἑπτὰ 

χρονῶν,  κάθησε κοντά μας καὶ συνέχεια μᾶς  ἔκανε  διάφορες  ἐρωτήσεις.  Τὸ  ρωτάω: 

«Τί θὰ γίνης, ὅταν μεγαλώσης;». «Δικηγόρος!», μοῦ λέει. Τὸ ἄλλο τὸ χάσαμε. Ρωτάω 

τὸν  θεῖο  του:  «Ποῦ  πῆγε  τὸ  ἄλλο  τὸ  παιδί;  μήπως  πέση  σὲ  κανέναν  γκρεμό». 

Βγαίνουμε  ἔξω  νὰ  τὸ  βροῦμε  καὶ  ἀκοῦμε  κάτι  χτυπήματα στὸ μαραγκούδικο. Πᾶμε 

μέσα, καὶ τί νὰ δοῦμε; Τὸ σανίδι ποὺ εἶναι στὸν μπάγκο, ὅπου πλανίζουμε καὶ εἶναι 

πολὺ λεῖο,  τὸ  εἶχε  κάνει μὲ  τὸ σκεπάρνι  χάλια! «Τί θὰ γίνης,  ὅταν μεγαλώσης;»,  τὸ 

ρωτάω. «Ἐπιπλοποιός!», μοῦ λέει. «Νὰ γίνης, τοῦ λέω. Χαλάλι ποὺ χάλασε τὸ σανίδι! 

Δὲν πειράζει!». 

 

Ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν δουλειὰ 
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– Γέροντα, γιατί πολλοὶ ἄνθρωποι νιώθουν ἀνία στὴν δουλειά;  

–  Μήπως  δὲν  ἀγαποῦν  τὴν  δουλειά  τους;  Ἢ  μήπως  ἀσχολοῦνται  μὲ  τὸ  ἴδιο 

πράγμα;  Συχνά,  σὲ  μερικὲς  δουλειές,  σὲ  ἕνα  ἐργοστάσιο,  ἂς  ποῦμε,  ποὺ  φτιάχνει 

κουφώματα,  ἕνας  ὑπάλληλος,  ἀπὸ  τὸ  πρωὶ  ὣς  τὴν  ὥρα  ποὺ  θὰ  φύγη,  κολλάει‐

κολλάει· ἕνας ἄλλος περνάει συνέχεια τζάμια, ἄλλος στόκο. Κάνουν συνέχεια τὴν ἴδια 

δουλειά, ἕνα μονότονο πράγμα, καὶ τὸ ἀφεντικὸ τοὺς παρακολουθεῖ. Καὶ δὲν εἶναι μιὰ 

μέρα ἢ δυό. Ὅλο τὸ ἴδιο‐τὸ ἴδιο τὸ βαριοῦνται. Παλιὰ δὲν ἦταν ἔτσι. Ἕνας μαραγκὸς 

παραλάμβανε  τέσσερις  τοίχους  ἀπὸ  τοὺς  χτίστες  καὶ  ἔπρεπε  νὰ  παραδώση  στὸν 

νοικοκύρη  τελειωμένο  τὸ  σπίτι  μὲ  τὸ  κλειδί.  Θὰ  ἔφτιαχνε  τὰ  πατώματα,  τὰ 

κουφώματα,  θὰ  περνοῦσε  τὰ  τζάμια  μὲ  στόκο.  Ὕστερα  θὰ  ἔκανε  σκάλες  γυριστές, 

τορναριστὰ  κάγκελα,  μετὰ  θὰ  ἄσπριζε,  θὰ  ἔκανε  τὰ  ντουλάπια,  τὰ  ράφια,  στὴν 

συνέχεια θὰ ἔκανε καὶ τὰ ἔπιπλα. Καὶ ἂν ἀκόμη δὲν ἀσχολοῦνταν ὁ ἴδιος μὲ ὅλα αὐτά, 

ἤξερε ὅμως νὰ τὰ φτιάχνη. Σὲ μιὰ ἀνάγκη θὰ ἔκανε ἀκόμη καὶ τὴν σκεπή, θὰ ἔβαζε 

καὶ τὰ κεραμίδια. 

Σήμερα πολλοὶ ἄνθρωποι εἶναι βασανισμένοι, γιατὶ δὲν ἀγαποῦν τὴν δουλειά 

τους.  Κοιτάζουν  πότε  νὰ  ἔρθη  ἡ ὥρα  νὰ φύγουν.  Ἐνῶ,  ὅταν  ὑπάρχη  ζῆλος  γιὰ  τὴν 

δουλειὰ καὶ ἔχη κανεὶς ἐνδιαφέρον γι᾿ αὐτὸ ποὺ φτιάχνει, ὅσο δουλεύει, τόσο ἀνάβει ὁ 

ζῆλος.  Ἀφοσιώνεται  μετὰ  στὴν  δουλειά  του  καί,  ὅταν  εἶναι  νὰ  φύγη,  λέει:  «Πότε 

πέρασε ἡ ὥρα;». Ξεχνάει καὶ τὸ φαγητὸ καὶ τὸν ὕπνο, τὰ ξεχνάει ὅλα. Καὶ νηστικὸς νὰ 

εἶναι,  δὲν  πεινάει,  καὶ  ἄυπνος  νὰ  εἶναι,  δὲν  νυστάζει,  ἀλλὰ  καὶ  χαίρεται  ποὺ  δὲν 

κοιμᾶται. Δὲν εἶναι ὅτι βασανίζεται ἀπὸ τὴν πεῖνα ἢ ἀπὸ τὴν νύστα· εἶναι πανηγύρι 

γι᾿ αὐτὸν ἡ δουλειά.  

– Γέροντα, δυὸ ἄνθρωποι ποὺ κάνουν τὴν ἴδια δουλειά, πῶς γίνεται ὁ ἕνας νὰ 

βγαίνη ὠφελημένος πνευματικὰ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ κάνει καὶ ὁ ἄλλος ζημιωμένος; 

– Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πῶς ὁ καθένας κάνει αὐτὴν τὴν δουλειὰ καὶ τί ἔχει μέσα 

του.  Ἂν  ἐργάζεται  μὲ  ταπείνωση  καὶ  ἀγάπη,  ὅλα  θὰ  εἶναι  φωτισμένα, 

λαμπικαρισμένα,  χαριτωμένα,  καὶ  θὰ  νιώθη  ἐσωτερικὴ  ξεκούραση.  Ἂν  ὅμως  βάζη 

ὑπερήφανο λογισμό, ὅτι κάνει τὴν δουλειὰ καλύτερα ἀπὸ τὸν ἄλλον, μπορεῖ νὰ νιώθη 

μιὰ ἱκανοποίηση, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἱκανοποίηση δὲν γεμίζει τὴν καρδιά του, γιατὶ ἡ ψυχή 

του δὲν πληροφορεῖται, δὲν ἔχει ἀνάπαυση. 

Ὕστερα, ὅταν κανεὶς δὲν κάνη τὴν δουλειά του μὲ ἀγάπη, κουράζεται. Ἕνας, 

καὶ  μόνον  ποὺ  βλέπει  ὅτι  πρέπει  νὰ  ἀνεβῆ  μιὰ  ἀνηφόρα,  γιὰ  νὰ  τελειώση  κάποια 

δουλειά, κουράζεται, γιατὶ δὲν ἀγαπάει αὐτὴν τὴν δουλειά. Ἐνῶ ἕνας ἄλλος ποὺ τὴν 

κάνει μὲ τὴν καρδιά του, πάει καὶ ἔρχεται στὴν ἀνηφόρα, χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνη. 

Ὧρες μπορεῖ λ.χ. νὰ σκαλίζη ἕνας ἐργάτης μέσα στὸν ἥλιο καὶ νὰ μὴν κουράζεται, ἂν 

τὸ κάνη μὲ τὴν καρδιά του. Ἐνῶ, ἂν δὲν τὸ κάνη μὲ τὴν καρδιά του, ὅλο σταματάει, 

χαζεύει, γκρινιάζει: «ὤ, πολλὴ ζέστη κάνει», λέει, καὶ ὑποφέρει.  

– Μπορεῖ, Γέροντα, νὰ τὸν ἀπορροφήση κάποιον ἡ ἐπιστήμη του, ἡ δουλειά του, 

καὶ νὰ ἀδιαφορῆ γιὰ τὴν οἰκογένειά του κ.λπ.; 

–  Τὴν  δουλειά  του  θὰ  τὴν  ἀγαπάη  ἁπλά·  δὲν  θὰ  τὴν  ἐρωτευθῆ.  Ἂν  δὲν 

ἀγαπήση τὴν δουλειά του, θὰ κουράζεται διπλά, καὶ σωματικὰ καὶ ψυχικά, ὁπότε καὶ 

ἡ σωματικὴ ἀνάπαυση δὲν θὰ τὸν ξεκουράζη, γιατὶ ψυχικὰ θὰ εἶναι κουρασμένος. Ἡ 

ψυχικὴ κούραση εἶναι αὐτὴ ποὺ καταβάλλει τὸν ἄνθρωπο. Ὅταν δουλεύη κανεὶς μὲ 

τὴν καρδιά του καὶ εἶναι χαρούμενος,  εἶναι ψυχικὰ ξεκούραστος καὶ ἐξαφανίζεται ἡ 
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σωματικὴ κούραση. Νά, γνώρισα κάποιον στρατηγὸ ποὺ κάνει ἀκόμη καὶ τὶς δουλειὲς 

τῶν στρατιωτῶν. Καὶ πῶς πονάει γιὰ τοὺς στρατιῶτες! Σὰν πατέρας! Ξέρετε τί χαρὰ 

νιώθει! Κάνει  τὸ καθῆκον του καὶ χαίρεται. Μιὰ φορὰ ξεκίνησε μεσάνυχτα ἀπὸ τὸν 

Ἕβρο, γιὰ νὰ πάη στὴν Λάρισα στὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου καὶ νὰ προλάβη νὰ 

εἶναι  στὴν Θεία Λειτουργία,  ἐνῶ ἦταν  δικαιολογημένος  νὰ πάη  καὶ  ἀργότερα,  στὴν 

Δοξολογία ποὺ θὰ ἔκαναν στὸ τέλος. Ἀλλὰ σοῦ λέει: «Πρέπει νὰ εἶμαι ἐγκαίρως, γιὰ 

νὰ  τιμήσω  τὸν Ἅγιο». Ὅλα  τὰ  κάνει μὲ  τὴν  καρδιά  του. Ἡ  εὐχαρίστηση ποὺ  νιώθει 

ὅποιος κάνει φιλότιμα τὴν δουλειά του εἶναι καλὴ εὐχαρίστηση. Τὴν ἔδωσε ὁ Θεός, γιὰ 

νὰ μὴν κουράζεται τὸ πλάσμα Του. Αὐτὴ εἶναι ξεκούραση ἀπὸ τὴν κούραση.  

 

Ὁ καθένας νὰ ἀξιοποιήση πνευματικὰ τὸ χάρισμα ποὺ ἔχει 

 

Τὸ  χάρισμα  ποὺ  ἔχει  ὁ  κάθε  ἄνθρωπος  πρέπει  νὰ  τὸ  ἀξιοποιήση  στὸ  καλό, 

γιατὶ ὁ Θεός, γιὰ νὰ τοῦ τὸ δώση, ἔχει καὶ ἀπαιτήσεις. Τὸ μυαλὸ λ.χ. εἶναι μιὰ δύναμη, 

ἀλλά, ἀνάλογα μὲ τὸ πῶς τὸ χρησιμοποιεῖ ὁ καθένας, μπορεῖ νὰ κάνη καλὸ ἢ κακό. 

Ἕνας  ποὺ  ἔχει  πολλὴ  ἐξυπνάδα,  ἂν  τὴν  χρησιμοποιήση  σωστά,  μπορεῖ  νὰ  κάνη 

ἐφευρέσεις  ποὺ  θὰ  βοηθοῦν  τὸν  κόσμο.  Ἂν  ὅμως  δὲν  τὴν  χρησιμοποιήση  σωστά, 

μπορεῖ  νὰ  ἐφευρίσκη,  ἂς  ὑποθέσουμε,  πῶς  νὰ  ληστεύη  τὸν  ἄλλον.  Ἢ  αὐτοὶ  ποὺ 

κάνουν  γελοιογραφίες  σὲ  ἐφημερίδες  κ.λπ.,  σὲ  μιὰ  γελοιογραφία,  σὲ  ἕνα  σκίτσο, 

κρύβουν ὁλόκληρο γεγονός. Καὶ ἂν αὐτὸ ἔχη σχέση μὲ ἐκκλησιαστικὰ θέματα κ.λπ., 

μπορεῖ  νὰ  κρύβη  καὶ  ὁλόκληρη  θεολογία.  Μερικοὶ  ἀπὸ  αὐτούς,  ἂν  σπούδαζαν 

θεολογία,  ἐπειδὴ ὁ νοῦς  τους παίρνει στροφές, θὰ μποροῦσαν νὰ ἐμβαθύνουν πολὺ 

στὰ θεῖα νοήματα. Θὰ ἀξιοποιοῦσαν δηλαδὴ αὐτὴν τὴν εὐστροφία, θὰ τὴν ἁγίαζαν, 

καὶ  θὰ  βοηθοῦσαν  καὶ  τὸν  ἑαυτό  τους  καὶ  τοὺς  ἄλλους.  Ἐνῶ  τώρα  πολλοὶ  κάνουν 

ἀρνητικὸ ἔργο· ἂν εἶναι αἰσχροί, αἰσχρό, ἂν εἶναι γελοῖοι, γελοῖο. 

Ὅσοι  δηλαδὴ  ἔχουν  κάποια  ἰδιαίτερη  ἱκανότητα,  θὰ  γίνουν  ἢ  χρήσιμοι  ἢ 

καταστρεπτικοί. Ἐνῶ ὅσοι δὲν ἔχουν κάποια ἰδιαίτερη ἱκανότητα, δὲν μποροῦν βέβαια 

νὰ  κάνουν  κάποιο  μεγάλο  καλό,  ἀλλὰ  τοὐλάχιστον  δὲν  μποροῦν  νὰ  κάνουν  οὔτε 

μεγάλο κακό.  

 

Ἄγχος καὶ ἐργασία 

 

–  Γέροντα,  πολλοί,  ὅταν  ἐπιστρέφουν  στὸ  σπίτι  ἀπὸ  τὴν  δουλειά,  εἶναι 

ἐκνευρισμένοι.  

–  Ἐγὼ  συνιστῶ  στοὺς  ἄνδρες,  μετὰ  τὴν  δουλειά  τους,  ἂν  βρίσκουν  καμμιὰ 

ἐκκλησία  ἀνοιχτή,  νὰ  μπαίνουν  νὰ  ἀνάβουν  ἕνα  κερί,  νὰ  μένουν  μέσα  δέκα‐

δεκαπέντε λεπτὰ ἢ νὰ κάθωνται σὲ κάποιο πάρκο νὰ διαβάζουν ἕνα κομματάκι ἀπὸ 

τὸ  Εὐαγγέλιο,  γιὰ  νὰ  γαληνεύουν  λίγο,  καὶ  ὕστερα  νὰ  πηγαίνουν  στὰ  σπίτια  τους 

ἤρεμοι  καὶ  χαμογελαστοί,  καὶ  ὄχι  νὰ  πηγαίνουν  ἐκνευρισμένοι  καὶ  νὰ  στήνουν  τὸν 

καβγᾶ.  Νὰ  μὴ  μεταφέρουν  τὰ  προβλήματα  ποὺ  ἀντιμετωπίζουν  στὴν  δουλειά  τους 

μέσα στὸ σπίτι· νὰ τὰ ἀφήνουν ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα.  

– Γέροντα, μερικοὶ ὅμως εἶναι καὶ κάπως δικαιολογημένοι, γιατὶ ἡ εὐθύνη ποὺ 

ἔχουν στὴν δουλειὰ τοὺς γεμίζει ἄγχος. 
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–  Τοὺς  γεμίζει  ἄγχος,  γιατὶ  δὲν  βάζουν  καὶ  τὸν  Θεὸ  στὶς  ὑποθέσεις  τους.  Ὁ 

τεμπέλης ποὺ λέει «ἔ,  ἔχει ὁ Θεός...»,  εἶναι καλύτερος ἀπὸ αὐτούς. Ἐγὼ προτιμῶ νὰ 

εἶναι  κανεὶς  ὑπάλληλος,  νὰ κάνη σωστὰ καὶ μὲ φιλότιμο  τὴν  δουλειά  του,  ἀλλὰ νὰ 

ἁπλοποιῆ τὴν ζωή του, νὰ περιορίζεται στὰ ἀπαραίτητα καὶ νὰ ἔχη ἥσυχο τὸ κεφάλι 

του,  παρὰ  νὰ  εἶναι  ἐργοστασιάρχης  καὶ  νὰ  εἶναι  συνέχεια  «ἂχ  καὶ  βάχ»,  γιατὶ 

συνήθως  εἶναι  χρεωμένος.  Μπαίνει  καὶ  ἡ  ὑπερηφάνεια,  «θὰ  πάρω  τόσο  δάνειο,  νὰ 

παρουσιάσω κι αὐτὸ καὶ τὸ ἄλλο, γιὰ νὰ τακτοποιηθῶ καλύτερα...», καὶ μετὰ πέφτει 

ἔξω, χρεωκοπεῖ, ὁπότε μετὰ πλειστηριασμὸς κ.λπ. 

Ὕστερα πολλοὶ στὴν ἐργασία τους δὲν δουλεύουν τὸ μυαλό τους, κουράζονται 

ἄσκοπα,  καὶ  δουλειὰ  δὲν  βγάζουν.  Δὲν  μποροῦν  μετὰ  νὰ  ἀνταποκριθοῦν  καὶ  τοὺς 

πιάνει ἄγχος. Κάποιος λ.χ. θέλει νὰ μάθη μιὰ τέχνη καί, ἐπειδὴ δὲν προσέχει, χρόνια 

πάει‐ἔρχεται, χωρὶς νὰ κάνη προκοπή, γιατὶ δὲν δουλεύει τὸ μυαλό του. Πρέπει νὰ δῆ 

τί τοῦ χρειάζεται στὴν δουλειά του καὶ νὰ τὸ προσθέση. Νά, ὅταν δούλευα στὸν κόσμο 

σὰν μαραγκός, εἶδα πὼς γιὰ τὰ ἔπιπλα ποὺ ἔκανα μοῦ χρειαζόταν καὶ ἕνας τόρνος. Τί; 

νὰ πήγαινα σὲ ἄλλον νὰ μοῦ τὰ φτιάξη; Πῆρα ἕναν τόρνο καὶ ἔμαθα νὰ τὸν δουλεύω. 

Στὴν συνέχεια εἶδα ὅτι χρειαζόταν νὰ φτιάξω κυκλικὲς σκάλες. Κάθησα, θυμήθηκα 

καὶ τὴν γεωμετρία καὶ τὴν ἀριθμητικὴ καὶ ἔμαθα νὰ τὶς φτιάχνω. Ἂν δὲν δουλεύης τὸ 

μυαλό,  θὰ  παιδεύεσαι.  Θέλω  δηλαδὴ  νὰ  τονίσω  πὼς  πρέπει  κανεὶς  νὰ  δουλεύη  τὸ 

μυαλό του, γιατὶ ἐπάνω στὴν δουλειὰ παρουσιάζονται ἕνα σωρὸ περιπτώσεις. Ἔτσι θὰ 

γίνη  κανεὶς  καλὸς  τεχνίτης  καὶ  ἀπὸ  ἐκεῖ  καὶ  πέρα  θὰ  ξέρη  τί  νὰ  κάνη  καὶ  θὰ 

προχωράη. Ὅλη ἡ βάση ἐκεῖ εἶναι. Τὸ μυαλὸ νὰ γεννάη σὲ ὅλα. Ἀλλιῶς ὁ ἄνθρωπος 

μένει ὑπανάπτυκτος καὶ χάνει τὸν χρόνο του.  

 

Ὁ ἁγιασμὸς τῆς ἐργασίας 

 

Ὁ  καθένας  πρέπει  μὲ  τὴν  προσευχή  του,  μὲ  τὴν  ζωή  του,  νὰ  ἁγιάζη  τὴν 

ἐργασία  του καὶ νὰ ἁγιάζεται. Ἀλλά,  ἂν  εἶναι ἀφεντικὸ καὶ  ἔχη  εὐθύνη,  νὰ βοηθάη 

πνευματικὰ  καὶ  τοὺς  ὑπαλλήλους  του.  Ἂν  ἔχη  καλὴ  ἐσωτερικὴ  κατάσταση,  ἁγιάζει 

καὶ  τὴν  δουλειά  του. Ὅταν  λ.χ.  πηγαίνουν  νέοι  σὲ  ἕναν  τεχνίτη  νὰ  τοὺς  μάθη  τὴν 

δουλειά,  παράλληλα πρέπει  νὰ  βοηθηθοῦν  νὰ  ζοῦν πνευματικά. Αὐτὸ θὰ ὠφελήση 

καὶ τὸν ἴδιο καὶ τοὺς ὑπαλλήλους καὶ τοὺς πελάτες του, γιατὶ ὁ Θεὸς θὰ εὐλογῆ τὴν 

ἐργασία του.  

Τὸ  κάθε  ἐπάγγελμα  ἁγιάζεται.  Ἕνας  γιατρὸς  λ.χ.  δὲν  πρέπει  νὰ  ξεχνάη  ὅτι 

στὴν ἰατρικὴ αὐτὸ ποὺ βοηθάει πολὺ εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Γι᾿ αὐτὸ νὰ προσπαθήση 

νὰ γίνη δοχεῖο τῆς θείας Χάριτος. Ὁ γιατρὸς ποὺ εἶναι καλὸς Χριστιανός, παράλληλα 

μὲ τὴν ἐπιστήμη του, βοηθάει τοὺς ἀρρώστους μὲ τὴν καλωσύνη καὶ μὲ τὴν πίστη του, 

γιατὶ τοὺς ἐνθαρρύνει νὰ ἀντιμετωπίζουν τὴν ἀρρώστια τους μὲ πίστη. Σὲ μιὰ σοβαρὴ 

ἀρρώστια μπορεῖ νὰ πῆ στὸν ἄρρωστο: «Μέχρις ἐδῶ ἔχει προχωρήσει ἡ ἐπιστήμη. Ἀπὸ 

᾿δῶ καὶ πέρα ὅμως ὑπάρχει καὶ ὁ Θεὸς ποὺ κάνει θαύματα».  

Ἢ ἕνας δάσκαλος πρέπει νὰ προσπαθήση νὰ κάνη τὴν διακονία τοῦ δασκάλου 

μὲ χαρὰ καὶ νὰ βοηθάη τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση, πράγμα ποὺ δὲν 

ἔχουν τὴν δυνατότητα ὅλοι οἱ γονεῖς νὰ τὸ κάνουν, ἔστω καὶ ἂν ἔχουν καλὴ διάθεση. 

Νὰ φροντίση παράλληλα μὲ  τὰ  γράμματα ποὺ μαθαίνουν  τὰ παιδιὰ  νὰ  γίνουν καὶ 

σωστοὶ ἄνθρωποι. Διαφορετικά, τί θὰ τοὺς ὠφελήσουν τὰ γράμματα; Ἡ κοινωνία ἔχει 
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ἀνάγκη  ἀπὸ  σωστοὺς  ἀνθρώπους,  οἱ  ὁποῖοι,  ὅποιο  ἐπάγγελμα  κι  ἂν  κάνουν,  θὰ  τὸ 

κάνουν καλά. Ὁ δάσκαλος δὲν πρέπει νὰ κοιτάζη μόνον ἂν οἱ μαθητὲς ξέρουν καλὰ 

τὸ μάθημα, ἀλλὰ νὰ λαμβάνη ὑπ᾿ ὄψιν του καὶ ἄλλα καλὰ ποὺ ἔχουν τὰ παιδιά, ὅπως 

τὴν  εὐλάβεια,  τὴν  καλωσύνη,  τὸ  φιλότιμο.  Οἱ  βαθμοὶ  τοῦ  Θεοῦ  δὲν  συμφωνοῦν 

πάντοτε  μὲ  τοὺς  βαθμοὺς  τῶν  δασκάλων. Μπορεῖ  τὸ  τέσσερα  ἑνὸς  παιδιοῦ  γιὰ  τὸν 

Θεὸ νὰ εἶναι δέκα καὶ μπορεῖ τὸ δέκα ἑνὸς ἄλλου γιὰ τὸν Θεὸ νὰ εἶναι τέσσερα. 

 

Τὸ ἐπάγγελμα δὲν κάνει τὸν ἄνθρωπο 

 

– Γέροντα, ὅταν κάποιος ζορίζεται σὲ μιὰ δουλειά, τί φταίει; 

– Μήπως  δὲν  τὴν  ἀντιμετωπίζει  μὲ  καλοὺς  λογισμούς;  Ἂν  τὴν  ἀντιμετωπίζη 

ὄμορφα, τότε, ὅποια δουλειὰ καὶ ἂν κάνη, θὰ εἶναι πανηγύρι. 

–  Γέροντα,  καὶ  ὅταν  κανεὶς  στενοχωριέται,  γιατὶ  κάνει  μιὰ  δουλειὰ  βαρειὰ  ἢ 

καταφρονητική,  λ.χ.  χτίζει  ἢ  πλένει  κατσαρόλες  σὲ  κάποιο  μαγειρεῖο  κ.λπ.,  πῶς 

πρέπει νὰ τοποθετηθῆ;  

– Ἂν σκεφθῆ ὅτι ὁ Χριστὸς ἔπλυνε τὰ πόδια τῶν μαθητῶν Του1, θὰ πάψη νὰ 

στενοχωριέται. Μὲ αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ Χριστὸς ἦταν σὰν νὰ μᾶς ἔλεγε: «Ἔτσι πρέπει νὰ 

κάνετε  καὶ  ἐσεῖς».  Εἴτε  κατσαρόλια  πλένει  κανεὶς  εἴτε  σκάβει,  νὰ  χαίρεται.  Ἄλλος 

καθαρίζει  ὑπονόμους,  γιατὶ  δὲν  ἔχει  ἄλλη  δουλειὰ  καὶ  εἶναι  ὁ  καημένος  συνέχεια 

μέσα  στὰ  μικρόβια.  Αὐτὸς  δὲν  εἶναι  ἄνθρωπος;  Δὲν  εἶναι  εἰκόνα Θεοῦ; Ἦταν  ἕνας 

οἰκογενειάρχης ποὺ εἶχε σὰν ἐπάγγελμα νὰ καθαρίζη ὑπονόμους καὶ εἶχε φθάσει σὲ 

μεγάλη πνευματικὴ κατάσταση. Εἶχε πάθει φυματίωση καί, ἐνῶ εἶχε τὴν δυνατότητα 

νὰ φύγη, δὲν ἤθελε, ἐπειδὴ σκεφτόταν, γιατί νὰ παιδεύεται κάποιος ἄλλος; Ἀγαποῦσε 

τὴν περιφρονημένη ζωή, γι᾿ αὐτὸ ὁ Θεὸς τὸν χαρίτωσε. 

Τὸ ἐπάγγελμα δὲν κάνει τὸν ἄνθρωπο. Ἐγὼ γνώρισα ἕναν ἀχθοφόρο ποὺ εἶχε 

ἀναστήσει νεκρό. Ὅταν ἤμουν δικαῖος2͵ στὴν Σκήτη τῶν Ἰβήρων, μὲ ἐπισκέφθηκε μιὰ 

μέρα κάποιος ποὺ ἦταν περίπου πενῆντα πέντε χρονῶν. Εἶχε ἔρθει ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα 

καὶ  δὲν χτύπησε,  γιὰ νὰ μὴν  ἐνοχλήση  τοὺς Πατέρες καὶ  κοιμήθηκε  ἔξω. Ὅταν  τὸν 

εἶδαν  οἱ  Πατέρες,  τὸν  πῆραν  μέσα  καὶ  μὲ  εἰδοποίησαν.  «Καλά,  τοῦ  εἶπα,  γιατί  δὲν 

χτύπησες τὸ καμπανάκι, γιὰ νὰ σοῦ ἀνοίξουμε καὶ νὰ σὲ τακτοποιήσουμε;». «Τί λές, 

Πάτερ μου, πῶς νὰ ἐνοχλήσω τοὺς Πατέρες;», μοῦ εἶπε. Βλέπω, τὸ πρόσωπό του εἶχε 

μία λάμψη. Κατάλαβα ὅτι θὰ ζοῦσε πολὺ πνευματικά. Μοῦ εἶπε μετὰ ὅτι εἶχε μείνει 

μικρὸς  ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα καὶ γι᾿ αὐτό,  ὅταν παντρεύτηκε,  ἀγαποῦσε πάρα πολὺ 

τὸν πεθερό του. Πρῶτα περνοῦσε ἀπὸ τὸ σπίτι τῶν πεθερικῶν του καὶ μετὰ πήγαινε 

στὸ σπίτι του. Στενοχωριόταν ὅμως, γιατὶ ὁ πεθερός του ἔβριζε πολύ. Πολλὲς φορὲς 

τὸν  εἶχε  παρακαλέσει  νὰ  μὴ  βρίζη,  ἀλλὰ  ἐκεῖνος  γινόταν  χειρότερος.  Κάποτε 

ἀρρώστησε βαριὰ ὁ πεθερός του. Τὸν πῆγαν στὸ νοσοκομεῖο καὶ μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες 

πέθανε.  Ἐκεῖνος  δὲν  ἦταν  κοντά  του  τὴν  ὥρα  ποὺ  ξεψύχησε,  γιατὶ  ἔπρεπε  νὰ 

ξεφορτώση  ἕνα  πλοῖο. Ὅταν  πῆγε  στὸ  νοσοκομεῖο  καὶ  τὸν  βρῆκε  στὸ  νεκροστάσιο, 

προσευχήθηκε  μὲ  πολὺ  πόνο:  «Θεέ  μου,  Σὲ  παρακαλῶ,  εἶπε,  ἀνάστησέ  τον,  γιὰ  νὰ 

μετανοήση, καὶ μετὰ πάρ᾿ τον». Ἀμέσως ὁ νεκρὸς ἄνοιξε τὰ μάτια του καὶ ἄρχισε νὰ 

                                                 
1 Βλ. Ἰω. 13, 4‐14. 
2  Ὁ  Προϊστάμενος  μιᾶς  Σκήτης,  ὁ  ὁποῖος  ἐκλέγεται  κάθε  χρόνο  ἀπὸ  τοὺς  Γέροντες 

αὐτῆς. 
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κουνάη  τὰ  χέρια  του.  Τὸ  προσωπικό,  μόλις  τὸν  εἶδαν,  ἐξαφανίσθηκαν.  Τὸν 

τακτοποίησε  καὶ  τὸν  πῆγε  στὸ  σπίτι  του  ἐντελῶς  καλά.  Ἔζησε  πέντε  χρόνια  μὲ 

μετάνοια καὶ μετὰ πέθανε. «Πάτερ μου, μοῦ εἶπε, εὐχαριστῶ πολὺ τὸν Θεό, ποὺ μοῦ 

ἔκανε αὐτὴν τὴν χάρη. Ποιός εἶμαι ἐγώ, γιὰ νὰ μοῦ κάνη ὁ Θεὸς τέτοια χάρη;». Εἶχε 

πολλὴ ἁπλότητα καὶ τέτοια ταπείνωση, ποὺ οὔτε κἂν τοῦ περνοῦσε ἀπὸ τὸ μυαλὸ ὅτι 

ἀνέστησε  νεκρό.  Εἶχε  διαλυθῆ  ἀπὸ  εὐγνωμοσύνη  πρὸς  τὸν  Θεὸ  γι᾿  αὐτὸ  ποὺ  τοῦ 

ἔκανε. 

Πολλοὶ  ἄνθρωποι  βασανίζονται,  γιατὶ  δὲν  κατορθώνουν  νὰ  δοξασθοῦν  μὲ 

μάταιες δόξες ἢ νὰ πλουτίσουν μὲ μάταια πράγματα. Δὲν σκέφτονται ὅτι αὐτὰ στὴν 

ἄλλη, τὴν ἀληθινή, ζωὴ οὔτε χρειάζονται, ἀλλὰ οὔτε καὶ μεταφέρονται. Ἐκεῖ μόνον τὰ 

ἔργα  μας  θὰ  μεταφέρουμε,  τὰ  ὁποῖα  θὰ  μᾶς  βγάλουν  ἀπὸ  ἐδῶ  καὶ  τὸ  ἀνάλογο 

διαβατήριο γιὰ τὸ μεγάλο καὶ αἰώνιο ταξίδι μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ἡ ἐγκράτεια στὴν καθημερινὴ ζωὴ 

 

Μὲ τὴν ἄσκηση ἐξαϋλώνεται ὁ ἄνθρωπος 

 

–  Γέροντα,  κάποια  φορὰ  μᾶς  εἴχατε  πεῖ:  «χρειάζεται  ἀποκλεισμὸς  στὸν 

πνευματικὸ ἀγώνα». Τί ἐννοούσατε;  

–  Στὸν  πόλεμο  προσπαθοῦν  τὸν  ἐχθρὸ  νὰ  τὸν  ἀποκλείσουν.  Τὸν 

περικυκλώνουν, τὸν κλείνουν μέσα στὰ τείχη, τὸν ἀφήνουν νηστικό. Μετὰ τοῦ κόβουν 

καὶ τὸ νερό. Γιατὶ ὁ ἐχθρός, ἂν δὲν ἔχη βασικὰ ἐφόδια καὶ πυρομαχικά, θὰ ἀναγκασθῆ 

νὰ παραδοθῆ. Ἔτσι, θέλω νὰ πῶ, καὶ μὲ τὴν νηστεία καὶ τὴν ἀγρυπνία ἀφοπλίζεται ὁ 

διάβολος καὶ ὑποχωρεῖ. «Νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών...»1, 

λέει ὁ ὑμνωδός.  

Μὲ  τὴν  ἄσκηση  ἐξαϋλώνεται  ὁ  ἄνθρωπος.  Φυσικὰ  πρέπει  νὰ  ἐγκρατεύεται 

κανεὶς ἀποβλέποντας σὲ ἕναν ἀνώτερο πνευματικὸ σκοπό. Ἂν κάνη ἐγκράτεια, γιὰ νὰ 

ἀποτοξινωθῆ  ἀπὸ  τὰ  λίπη,  πάλι  γιὰ  τὸ  καλὸ  τοῦ  σαρκίου  του  φροντίζει.  Τότε  ἡ 

ἄσκησή  του  μοιάζει  μὲ  τὴν  γιόγκα.  Δυστυχῶς  τὸ  θέμα  τῆς  ἀσκήσεως  ἀκόμη  καὶ 

ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας τὸ ἔχουν κάνει στὴν ἄκρη. «Πρέπει νὰ φάω, λένε, τὸ φαγάκι 

μου,  νὰ  ἀπολαύσω  καὶ  ἐκεῖνο  καὶ  τὸ  ἄλλο,  γιατὶ  ὁ  Θεὸς  ὅλα  τὰ  ἔφτιαξε  γιὰ  μᾶς». 

Ξέρετε τί μοῦ εἶπε μιὰ φορὰ ἕνας ἀρχιμανδρίτης σὲ ἕνα τραπέζι ποὺ μᾶς εἶχαν κάνει; 

Ἐγὼ δὲν μποροῦσα νὰ βιάσω τὸν ἑαυτό μου νὰ φάω περισσότερο ἀπὸ ὅσο ἔτρωγα καὶ 

ἐκεῖνος τὸ πρόσεξε καὶ μοῦ εἶπε: «Ὅποιος φθείρει τὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ, ʺφθερεῖ τοῦτον ὁ 

Θεόςʺ»2! «Μήπως τὸ πῆρες ἀνάποδα; τοῦ λέω. Στὴν ἄσκηση ἀναφέρεται αὐτὸ ἢ στὴν 

ἀσωτία; Τὸ χωρίο ἐννοεῖ αὐτοὺς ποὺ φθείρουν, ποὺ καταστρέφουν τὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ 

μὲ τὴν ἀσωτία, μὲ τὶς καταχρήσεις· δὲν ἐννοεῖ αὐτοὺς ποὺ κάνουν ἄσκηση ἀπὸ ἀγάπη 

πρὸς τὸν Χριστό». Καὶ βλέπεις, ἀνέπαυε τὸν λογισμό του καὶ ἔλεγε: «Πρέπει νὰ τρῶμε, 

γιὰ νὰ μὴ φθείρουμε τὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ»! Κάποιος ἄλλος, μετὰ ἀπὸ μιὰ ἐπίσκεψή του 

σὲ  κάποια Μονή,  μοῦ  εἶπε:  «Πῆγα  σὲ  ἕνα μοναστήρι  καὶ  οἱ  καλόγεροι  ἀρρώστησαν 

ἀπὸ τὴν πολλὴ νηστεία ποὺ ἔκαναν. Τὰ ἀσκιὰ μὲ τὸ λάδι ἦταν ἄθικτα. Αὐτὰ κάνουν, 

Πάτερ μου,  ἡ  νηστεία  καὶ  ἡ  ἀγρυπνία»!  Τί  νὰ πῆς;  Τέτοιοι  ἄνθρωποι  θέλουν  νὰ μὴ 

στερηθοῦν τίποτε. Τρῶνε τὸ φαγητό τους, τὸ φροῦτο τους, τὸ γλυκό τους καὶ ἔπειτα, 

γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὸν ἑαυτό τους, κατηγοροῦν τοὺς ἄλλους ποὺ κάνουν ἄσκηση. 

Δὲν ἔχουν αἰσθανθῆ τὴν πνευματικὴ χαρὰ τῆς ἀσκήσεως. Σοῦ λέει ὁ ἄλλος: «Πρέπει 

νὰ  πιῶ  τόσα  ποτήρια  γάλα.  Θὰ  νηστέψω  τὴν  Σαρακοστή,  ἀλλὰ  μετὰ  θὰ  τὰ 

συμπληρώσω, γιατὶ πρέπει νὰ πάρω τόσο λεύκωμα». Δὲν εἶναι ὅτι τὸ ἔχει ἀνάγκη ὁ 

ὀργανισμός του, ἀλλὰ λέει ὅτι τὸ δικαιοῦται καὶ ἀναπαύει τὸν λογισμό του ὅτι εἶναι 

ἐντάξει, ὅτι δὲν εἶναι ἁμαρτία. Μὰ καὶ μόνο νὰ σκεφθῆ κανεὶς ἔτσι εἶναι ἁμαρτία. Ποῦ 

φθάνει ἡ ἀνθρώπινη λογική; Νὰ εἶναι ἐντάξει καὶ μὲ τὶς νηστεῖες ποὺ ἔχει καθορίσει ἡ 

Ἐκκλησία,  ἀλλὰ νὰ μὴ στερηθῆ καὶ αὐτὰ ποὺ  ἔχασε στὸ διάστημα τῆς νηστείας. Ἔ, 

πῶς νὰ σταθῆ μετὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα;  

Καὶ  βλέπεις,  μερικοὶ  οἰκογενειάρχες  τί  φιλότιμο  ἔχουν!  Πῆγε  κάποτε  νὰ 

ἐξομολογηθῆ κάποιος πολὺ ἁπλός, ποὺ εἶχε ἐννιὰ παιδιά, καὶ τοῦ εἶπε ὁ Πνευματικὸς 

                                                 
1  Ἀπόσπασμα  ἀπὸ  τὸ  ἀπολυτίκιο  τῶν  Ὁσίων:  «Τῆς  ἐρήμου  πολίτης  καὶ  ἐν  σώματι 

ἄγγελος». 
2 Α´ Κορ. 3, 17. 
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νὰ κοινωνήση. «Ἔμ, πῶς νὰ κοινωνήσω; τοῦ λέει. Βάζουμε λίγο λάδι στὸ φαγητό, γιατὶ 

δουλεύω καὶ ἐγὼ καὶ τὰ παιδιά μου». «Πόσα παιδιὰ ἔχεις;», τὸν ρωτάει ὁ Πνευματικός. 

«Ἐννιά». «Πόσο λάδι βάζετε στὸ φαγητό;». «Δυὸ κουτάλια». «Πόσο λάδι σοῦ πέφτει, 

κακομοίρη  μου;  τοῦ  λέει  ὁ  Πνευματικός,  πήγαινε  νὰ  κοινωνήσης!».  Ἦταν  ἕντεκα 

ἄτομα καὶ ἔτρωγαν δυὸ κουταλάκια λάδι ὅλο κι ὅλο καὶ τὸν πείραζε ὁ λογισμός! 

Ἔχω γνωρίσει λαϊκοὺς ποὺ ἁγίασαν μὲ τὴν ἄσκηση ποὺ ἔκαναν. Νά, δὲν ἔχει 

πολλὰ  χρόνια ποὺ  στὸ Ἅγιον Ὄρος  ἐργαζόταν  γιὰ  ἀρκετὸ  καιρὸ  ἕνας  λαϊκὸς  μὲ  τὸ 

παιδί  του.  Ἔπειτα  βρέθηκε  μιὰ  καλὴ  δουλειὰ  στὴν  πατρίδα  τους  καὶ  ὁ  πατέρας 

ἀποφάσισε νὰ φύγη καὶ νὰ πάρη καὶ τὸ παιδί, γιὰ νὰ εἶναι ὅλη ἡ οἰκογένεια κοντά. Τὸ 

παιδί του ὅμως εἶχε συγκινηθῆ ἀπὸ τὴν ἀσκητικὴ ζωὴ τῶν μοναχῶν καὶ ἔχοντας ὑπ᾿ 

ὄψιν  του  καὶ  τὴν  κοσμικὴ  ζωὴ  μὲ  τὸ  ἄγχος  δὲν  θέλησε  νὰ  τὸν  ἀκολουθήση  καὶ  νὰ 

γυρίση στὸν κόσμο. «Ἀφοῦ, πατέρα,  ἔχεις καὶ ἄλλα παιδιά,  τοῦ εἶπε, ἄφησε καὶ  ἕνα 

στὸ Περιβόλι  τῆς Παναγίας». Ἐπειδὴ  ἐπέμενε,  ἀναγκάσθηκε    ὁ πατέρας  του νὰ τὸν 

ἀφήση.  Τὸ  παλληκάρι  αὐτὸ  ἦταν  ἀγράμματο,  ἀλλὰ  ἦταν  πολὺ  εὐαίσθητο  καὶ  εἶχε 

πολὺ φιλότιμο  καὶ  ἁπλότητα.  Αἰσθανόταν  τὸν  ἑαυτό  του πολὺ  ἀνάξιο,  γιὰ  νὰ  γίνη 

μοναχός,  ἐπειδὴ  νόμιζε  ὅτι  δὲν  θὰ  μπορέση  νὰ  ἀνταποκριθῆ  στὰ  μοναχικά  του 

καθήκοντα. Βρῆκε λοιπὸν μιὰ μικρὴ καλύβα, ποὺ τὴν χρησιμοποιοῦσαν παλιὰ γιὰ τὰ 

ζῶα, ἔκλεισε μὲ πέτρες καὶ φτέρες τὴν πόρτα καὶ τὸ παράθυρο καὶ ἄφησε μιὰ μικρὴ 

στρογγυλὴ τρύπα, γιὰ νὰ μπαινοβγαίνη στρυμωχτά, τὴν ὁποία ἔκλεινε ἀπὸ μέσα μὲ 

ἕνα κουρελιασμένο παλτό, ποὺ εἶχε βρεῖ ἐκεῖ πεταγμένο. Οὔτε φωτιὰ δὲν ἄναβε. Οἱ 

φωλιὲς  τῶν  πουλιῶν  φυσικὰ  ἦταν  καλύτερες  ἀπὸ  τὴν  φωλιά  του,  ὅπως  καὶ  τὰ 

γιατάκια  τῶν  ζώων πάλι  ἦταν  καλύτερα  ἀπὸ  τὸ  δικό  του.  Τὴν  χαρὰ  ὅμως ποὺ  εἶχε 

αὐτὴ ἡ ψυχὴ δὲν τὴν ἔχουν ὅσοι  ζοῦν σὲ πλούσια παλάτια,  γιατὶ αὐτὸς ἀγωνιζόταν 

γιὰ τὸν Χριστό,  καὶ ὁ Χριστὸς ἦταν κοντά του,  ὄχι μόνο στὴν καλύβα του, ἀλλὰ καὶ 

μέσα στὸ πνευματικό του σπίτι, στὸ σῶμα του, στὴν καρδιά του. Γι᾿ αὐτὸ ζοῦσε μέσα 

στὸν Παράδεισο. Ἀπὸ τὴν φωλιά του ἔβγαινε κατὰ καιροὺς καὶ περνοῦσε ἀπὸ κανένα 

Κελλί, στὸ ὁποῖο οἱ Πατέρες εἶχαν ἐξωτερικὲς ἐργασίες στοὺς κήπους. Βοηθοῦσε στὶς 

δουλειὲς  καὶ  τοῦ  ἔδιναν  λίγο  παξιμάδι  καὶ  λίγες  ἐλιές.  Ἐὰν  δὲν  τὸν  ἄφηναν  νὰ 

ἐργασθῆ, δὲν δεχόταν εὐλογίες. Τὶς εὐλογίες ποὺ ἔπαιρνε, ἔπρεπε νὰ τὶς πληρώση μὲ 

τὴν ἐργασία του διπλά. Φυσικὰ τὴν πνευματική του ζωὴ μόνον ὁ Θεὸς τὴν γνώριζε, 

γιατὶ ζοῦσε στὴν ἀφάνεια, ἁπλὰ καὶ ἀθόρυβα. Ἀπὸ ἕνα ὅμως περιστατικὸ ποὺ ἔγινε 

γνωστὸ μπορεῖ κανεὶς πολλὰ νὰ καταλάβη. Μιὰ φορὰ πέρασε ἀπὸ ἕνα μοναστήρι καὶ 

ρώτησε πότε ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ – ἂν καὶ γι᾿ αὐτὸν ὅλος ὁ χρόνος σχεδὸν 

ἦταν Μεγάλη Σαρακοστή –, καὶ ὕστερα πῆγε καὶ κλείστηκε στὴν φωλιά του. Πέρασαν 

σχεδὸν τρεῖς μῆνες, χωρὶς νὰ καταλάβη πότε πέρασαν. Κάποια μέρα βγῆκε καὶ πῆγε 

σὲ ἕνα μοναστήρι νὰ ρωτήση πότε εἶναι τὸ Πάσχα. Παρακολούθησε τὴν ἀκολουθία, 

κοινώνησε  στὴν  Θεία  Λειτουργία  καὶ  ἐν  συνεχείᾳ  πῆγε  μὲ  τοὺς  Πατέρες  στὴν 

τράπεζα.  Βλέπει  στὴν  τράπεζα  κόκκινα  αὐγὰ  –  ἦταν  ἀπόδοση  τοῦ  Πάσχα. 

Παραξενεύτηκε  καὶ  ρώτησε  ἕναν ἀδελφό: «Καλά,  ἦρθε  τὸ Πάσχα;». «Τί Πάσχα;  τοῦ 

ἀπαντᾶ  ὁ  ἀδελφός.  Αὔριο  εἶναι  τῆς  Ἀναλήψεως!».  Δηλαδὴ  εἶχε  νηστέψει  ὅλη  τὴν 

Μεγάλη  Σαρακοστὴ  καὶ  ἄλλες  σαράντα  μέρες  μέχρι  τῆς  Ἀναλήψεως!  Μὲ  τέτοιον 

τρόπο ἀγωνιζόταν μέχρι  τὴν ὥρα  τοῦ  θανάτου  του.  Τὸν  βρῆκε  νεκρὸ  ἕνας  κυνηγὸς 

δύο  μῆνες  μετὰ  τὸν  θάνατό  του  καὶ  εἰδοποίησε  τὴν  ἀστυνομία  καὶ  τὸν  γιατρό.  Ὁ 

γιατρὸς μοῦ εἶπε: «Ὄχι μόνο δὲν μύριζε, ἀλλὰ ἀντιθέτως εἶχε μιὰ εὐωδία». 
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Νηστεία παιδιῶν  

 

–  Γέροντα, παιδάκια πέντε‐ἕξι  ἐτῶν πρέπει  νὰ νηστεύουν πρὶν ἀπὸ  τὴν Θεία 

Κοινωνία; 

– Τοὐλάχιστον τὸ βράδυ νὰ ἔχουν φάει λαδερὸ φαγητό. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι θέμα 

Πνευματικοῦ.  Καλύτερα  ἡ  μητέρα  νὰ  ρωτήση  τὸν  Πνευματικό,  γιατὶ  μπορεῖ  τὸ 

παιδάκι νὰ ἔχη πρόβλημα μὲ τὴν ὑγεία του καὶ νὰ πρέπη λ.χ. νὰ πιῆ γάλα. 

– Γέροντα, ἕνα παιδάκι πόσο πρέπει νὰ νηστεύη; 

–  Ἂν  τὸ  παιδὶ  εἶναι  γερό,  ἔχη  ὑγεία,  μπορεῖ  νὰ  νηστεύη.  Ἄλλωστε  τώρα 

ὑπάρχουν  ἕνα  σωρὸ  τροφὲς  νηστήσιμες.  Παλιὰ  τὰ  παιδιὰ  νήστευαν  καὶ  ὅλη  μέρα 

ἔτρεχαν  καὶ  ἔπαιζαν,  ἀλλὰ  ἔτρωγαν  πολλὲς  φορές.  Στὰ  Φάρασα,  τὴν  Μεγάλη 

Σαρακοστὴ  ὅλοι,  μικροὶ‐μεγάλοι,  ἔκαναν  ἐνάτη3.  Μάζευαν  οἱ  γονεῖς  τὰ  παιδιὰ  στὸ 

Κάστρο4,  τοὺς  ἔδιναν  παιχνίδια,  γιὰ  νὰ  παίζουν,  καὶ  στὶς  τρεῖς  τὸ  ἀπόγευμα,  ποὺ 

χτυποῦσε ἡ καμπάνα γιὰ Προηγιασμένη, πήγαιναν καὶ κοινωνοῦσαν. Ἔλεγε ὁ Ἅγιος 

Ἀρσένιος: «Τὰ παιδιά, ὅταν παίζουν ὅλη τὴν ἡμέρα, δὲν θυμοῦνται τὸ φαγητό· τώρα 

ποὺ θὰ βοηθήση καὶ ὁ Χριστός, δὲν θὰ ἀντέξουν;».  

Καὶ  οἱ  μεγάλοι,  ὅταν  δὲν  νηστεύουν,  ἐλέγχονται  βλέποντας  τὰ  παιδιὰ  νὰ 

νηστεύουν. Ὅταν μικρὸς δούλευα μὲ τὸν μάστορά μου γιὰ πολὺ καιρὸ σὲ κάποιο σπίτι 

καὶ τρώγαμε ἐκεῖ, Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ἔφευγα καὶ πήγαινα νὰ φάω στὸ σπίτι μου, 

γιατὶ  αὐτοὶ  δὲν  νήστευαν.  Μιὰ  φορά,  Τετάρτη  ἦταν,  ἔφεραν  νὰ  μὲ  κεράσουν 

μπακλαβᾶ.  «Εὐχαριστῶ,  τοὺς  εἶπα,  ἀλλὰ  νηστεύω».  «Γιά  δές,  εἶπαν,  μικρὸ  παιδὶ  νὰ 

νηστεύη καὶ ἐμεῖς μεγάλοι ἄνθρωποι νὰ τρῶμε!». 

 

Νηστεία μὲ φιλότιμο 

 

Μὲ  τὴν  νηστεία  ὁ  ἄνθρωπος  δείχνει  τὴν προαίρεσή  του.  Κάνει  ἀπὸ φιλότιμο 

μιὰ ἄσκηση καὶ ὁ Θεὸς βοηθάει. Ἂν ὅμως ζορίζη τὸν ἑαυτό του καὶ πῆ «τί νὰ κάνω; 

εἶναι Παρασκευή, πρέπει νὰ νηστέψω», θὰ βασανίζεται. Ἐνῶ, ἂν μπῆ στὸ νόημα καὶ 

νηστέψη  ἀπὸ  ἀγάπη  γιὰ  τὸν  Χριστό,  θὰ  χαίρεται.  «Αὐτὴν  τὴν  ἡμέρα,  νὰ  σκεφθῆ,  ὁ 

Χριστὸς σταυρώθηκε· οὔτε νερὸ δὲν Τοῦ ἔδωσαν νὰ πιῆ· ξίδι Τοῦ ἔδωσαν5. Κι ἐγὼ δὲν 

θὰ πιῶ νερὸ ὅλη τὴν ἡμέρα». Ἂν τὸ κάνη αὐτό, τότε θὰ νιώθη ἀνώτερη χαρὰ μέσα του 

ἀπὸ αὐτὸν ποὺ πίνει τὰ καλύτερα ἀναψυκτικά!  

Καὶ  βλέπεις,  πολλοὶ  κοσμικοὶ  μιὰ  Μεγάλη  Παρασκευὴ  δὲν  μποροῦν  νὰ 

νηστέψουν,  ἀλλὰ  ἔξω  ἀπὸ  τὸ  Ὑπουργεῖο  μποροῦν  νὰ  κάθωνται  καὶ  νὰ  κάνουν 

ἀπεργία  πείνας  γιὰ  ἕνα  πεῖσμα,  γιὰ  νὰ  πετύχουν  κάτι.  Ἐκεῖ  ὁ  διάβολος  τοὺς  δίνει 

κουράγιο.  Αὐτοκτονία  εἶναι  αὐτὸ  ποὺ  κάνουν.  Ἄλλοι  πάλι,  ὅταν  ἔρχεται  τὸ Πάσχα, 

ψάλλουν  τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη»  μὲ χαρὰ καὶ μὲ  ὅλη  τους  τὴν  δύναμη,  γιατὶ θὰ φᾶνε 

                                                 
3 Δὲν ἔτρωγαν καὶ δὲν ἔπιναν τίποτε μέχρι τὴν ἐνάτη βυζαντινὴ ὥρα, δηλαδὴ μέχρι τὶς 

3 τὸ ἀπόγευμα.  
4 Παλιὸ ὀχυρὸ στὰ Φάρασα, στὸ ὁποῖο κατὰ τὰ βυζαντινὰ χρόνια ἔμεναν φύλακες μὲ 

τὶς  οἰκογένειές  τους,  ποὺ  διορίζονταν  ἀπὸ  τὸ  Βυζαντινὸ Κράτος  ὡς  φρουροὶ  τῶν  ἀκριτικῶν 

περιοχῶν. 
5 Βλ. Ματθ. 27, 34· Μάρκ. 15, 36· Λουκ. 23, 36 καὶ Ἰω. 19, 29. 
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καλά. Μοιάζουν μὲ τοὺς Ἰουδαίους ποὺ ἤθελαν νὰ κάνουν βασιλιὰ τὸν Χριστό, ἐπειδὴ 

τοὺς τάισε στὴν ἔρημο6. 

Θυμᾶστε  τί  λέει  καὶ  ὁ  Προφήτης;  «Ἐπικατάρατος  ὁ  ποιῶν  τὰ  ἔργα  Κυρίου 

ἀμελῶς»7. Ἄλλο  εἶναι,  ὅταν κανεὶς  ἔχη καλὴ διάθεση νὰ νηστέψη,  ἀλλὰ δὲν μπορῆ, 

γιατί,  ἂν  δὲν φάη,  τρέμουν  τὰ πόδια  του,  πέφτει  κάτω  –  δὲν  τὸν  βοηθάει  δηλαδὴ  ἡ 

ἀντοχή  του,  ἡ  ὑγεία  του  κ.λπ. –  καὶ  ἄλλο  νὰ  ἔχη  δυνάμεις  καὶ  νὰ μὴ  νηστεύη. Ποῦ 

εἶναι ἡ καλὴ διάθεση τότε; Καὶ ἡ στενοχώρια αὐτοῦ ποὺ θέλει νὰ κάνη ἕναν ἀγώνα 

καὶ δὲν μπορεῖ, ἀναπληρώνει πολλὴ ἄσκηση, καὶ αὐτὸς ἔχει πιὸ πολὺ μισθὸ ἀπὸ τὸν 

ἄλλον  ποὺ  ἔχει  κουράγιο  καὶ  κάνει  ἕναν  ἀγώνα,  γιατὶ  ἐκεῖνος  νιώθει  καὶ  μιὰ 

εὐχαρίστηση.  Ἦρθε  σήμερα  μιὰ  φουκαριάρα,  πενῆντα  πέντε  χρονῶν  περίπου,  καὶ 

ἔκλαιγε, γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ νηστέψη. Τὴν ἔχει χωρίσει ὁ ἄνδρας της. Ἕνα παιδὶ εἶχε, 

τὸ ἔχασε καὶ αὐτὸ σὲ κάποιο δυστύχημα καὶ ἔμεινε μόνη της. Ἡ μάνα της πέθανε, δὲν 

ἔχει οὔτε σπίτι οὔτε φαγητό, καὶ τὴν παίρνει πότε ἡ μιὰ καὶ πότε ἡ ἄλλη στὸ σπίτι της 

καὶ κάνει καμμιὰ δουλειὰ ἐκεῖ. «Ἔχω βάρος μεγάλο στὴν συνείδησή μου, Πάτερ, μοῦ 

εἶπε ἡ καημένη, γιατὶ δὲν κάνω τίποτε· καὶ τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα εἶναι, ποὺ δὲν μπορῶ 

νὰ κάνω νηστεῖες. Ὅ,τι μοῦ δίνουν τρώω. Μερικὲς φορὲς Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ μοῦ 

δίνουν νηστήσιμα, ἀλλὰ συχνὰ μοῦ δίνουν ἀρτυμένα καὶ ἀναγκάζομαι νὰ τὰ τρώω, 

γιατὶ ἐξαντλοῦμαι καὶ δὲν μπορῶ νὰ σταθῶ στὰ πόδια μου». «Φάε, τῆς λέω, ἀφοῦ δὲν 

ἔχεις κουράγιο». Πρέπει νὰ παρακολουθῆ κανεὶς τὸν ἑαυτό του. Ἂν δῆ ὅτι δὲν ἀντέχει, 

θὰ φάη λίγο παραπάνω. «Μέτρησον τὸν ἑαυτόν σου»8, λέει ὁ Ὅσιος Νεῖλος. 

–  Γέροντα,  παλιά,  πῶς  μερικὲς  γυναῖκες  στὰ  χωριὰ  δὲν  ἔτρωγαν  τίποτε  ἀπὸ 

τὴν Καθαρὰ Δευτέρα μέχρι τὸ Σάββατο τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου; Μὲ ἕνα σωρὸ δουλειές, 

σπίτι, παιδιά, ζῶα, χωράφια, πῶς ἄντεχαν; 

– Μὲ τὸν λογισμό τους ἔλεγαν: «Κανονικὰ πρέπει νὰ φᾶμε τὸ Μέγα Σάββατο». 

Ὁπότε,  σοῦ  λέει,  αὐτὸ  τὸ  Σάββατο  εἶναι  κοντά.  Ἢ  μπορεῖ  νὰ  ἔλεγαν:  «Ὁ  Χριστὸς 

σαράντα  μέρες  νήστεψε9,  ἐγὼ  τί  εἶναι  νὰ  νηστέψω  μιὰ  ἑβδομάδα;».  Ὕστερα  εἶχαν 

ἁπλότητα, γι᾿ αὐτὸ ἄντεχαν. Ἂν ἔχη κανεὶς ἁπλότητα, ταπείνωση, δέχεται τὴν Χάρη 

τοῦ Θεοῦ,  νηστεύει  ταπεινὰ  καὶ  τρέφεται  θεϊκά.  Τότε  ἔχει  θεϊκὴ  δύναμη  καὶ  πολλὴ 

ἀντοχὴ σὲ μεγάλες νηστεῖες. Στὴν Αὐστραλία ἕνας νέος περίπου εἴκοσι ἑπτὰ χρονῶν 

ἔφθασε  σὲ  σημεῖο  νὰ  μὴ  φάη  τίποτε  γιὰ  εἴκοσι  ὀκτὼ  ἡμέρες.  Τὸν  εἶχε  στείλει  ὁ 

Πνευματικός  του  νὰ  μοῦ  τὸ  πῆ.  Ἦταν  πολὺ  εὐλαβὴς  καὶ  εἶχε  πολὺ  ἀγωνιστικὸ 

πνεῦμα.  Ἐξομολογεῖτο,  ἐκκλησιαζόταν,  μελετοῦσε  πατερικὰ  βιβλία,  καὶ  κυρίως  τὴν 

Καινὴ  Διαθήκη.  Μιὰ  μέρα  ἐκεῖ  ποὺ  διάβαζε  στὸ  Εὐαγγέλιο  ὅτι  ὁ  Χριστὸς  νήστεψε 

σαράντα μέρες συγκινήθηκε πολὺ καὶ σκέφτηκε: «Ἂν ὁ Κύριος ποὺ ἦταν Θεὸς καὶ ὡς 

ἄνθρωπος  ἀναμάρτητος  νήστεψε  σαράντα  μέρες10,  ἐγὼ  σὰν  ἄνθρωπος  πολὺ 

ἁμαρτωλός, τί πρέπει νὰ κάνω;». Γι᾿ αὐτὸ ζήτησε εὐλογία ἀπὸ τὸν Πνευματικό του νὰ 

νηστέψη καὶ αὐτός, ἀλλὰ δὲν σκέφτηκε νὰ τοῦ πῆ τὸν λογισμό του ὅτι ἤθελε νὰ μὴ 

φάη τίποτε σαράντα μέρες. Ἄρχισε λοιπὸν τὴν νηστεία του ἀπὸ τὴν Καθαρὰ Δευτέρα, 

πέρασε  καὶ  τὴν  Κυριακὴ  τῆς  Σταυροπροσκυνήσεως,  χωρὶς  νὰ  πιῆ  οὔτε  νερό,  ἐνῶ 

                                                 
6 Βλ. Ἰω. 6, 5‐15. 
7 Ἱερ. 31, 10. 
8 Βλ. Ὁσίου Νείλου, Περὶ τῶν ὀκτὼ πνευμάτων τῆς πονηρίας, PG 79, 1160C. 
9 Βλ. Ματθ. 4, 2 καὶ Λουκ. 4, 2. 
10 Ὅ.π. 
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ἐργαζόταν  σὲ  ἐργοστάσιο  καὶ  ἔκανε  μάλιστα  βαρειὰ  δουλειὰ  –  στοίβαζε  κιβώτια. 

Ὅταν  ἔφθασε  ἡ  εἰκοστὴ  ὀγδόη  ἡμέρα,  αἰσθάνθηκε  μιὰ  μικρὴ  ζάλη  τὴν  ὥρα  ποὺ 

δούλευε, γι᾿ αὐτὸ κάθησε λίγο. Ὕστερα ἤπιε ἕνα τσάι καὶ ἔφαγε λίγο παξιμάδι, γιατὶ 

σκέφτηκε πώς,  ἂν πέση κάτω καὶ  τὸν μεταφέρουν σὲ νοσοκομεῖο,  θὰ διαπιστώσουν 

ὅτι  τὸ  ἔπαθε  ἀπὸ  νηστεία  καὶ  θὰ  ποῦν:  «Γιά  δές,  οἱ  Χριστιανοὶ  πεθαίνουν  ἀπὸ  τὴν 

νηστεία». «Γέροντα,  μοῦ  εἶπε,  μετὰ ἀπὸ  τὴν  νηστεία  τόσων ἡμερῶν,  ἀπεχθανόμουν 

τὶς  τροφές, ἀλλὰ πίεζα τὸν ἑαυτό μου κάτι νὰ τρώω,  γιὰ νὰ μπορῶ νὰ ἐργάζωμαι». 

Τὸν πείραζε ὅμως ὁ λογισμός του ποὺ δὲν συμπλήρωσε τὶς σαράντα μέρες καὶ τὸ εἶπε 

στὸν  Πνευματικό  του.  Ἐκεῖνος  τοῦ  εἶπε  μὲ  διάκριση:  «Καὶ  αὐτὲς  οἱ  ἡμέρες  ποὺ 

νήστεψες  ἦταν ἀρκετές·  μὴν  ἔχης  λογισμούς».  Στὴν  συνέχεια  τὸν  ἔστειλε  σ᾿  ἐμένα, 

γιὰ νὰ μὴν τοῦ μείνη κανένας λογισμὸς καὶ βασανίζεται. Γιὰ νὰ εἶμαι σίγουρος ὅτι τὰ 

κίνητρά  του  ἦταν  ἁγνά,  τὸν  ρώτησα:  «Ἔκανες  ὅρκο  νὰ  νηστέψης  σαράντα  μέρες;». 

«Ὄχι»,  μοῦ  λέει.  «Ὅταν  πῆρες  εὐλογία  ἀπὸ  τὸν  Πνευματικό  σου  νὰ  νηστέψης,  δὲν 

σκέφθηκες  ἐκείνη  τὴν ὥρα  νὰ  πῆς  τὸν  λογισμό  σου,  ὅτι  δηλαδὴ  ἤθελες  νὰ  μὴ  φᾶς 

τίποτε σαράντα μέρες ἢ ἔκρυψες τὸν δῆθεν καλὸ λογισμό σου, γιὰ νὰ νηστέψης μὲ τὸ 

θέλημά σου σαράντα μέρες;». «Ὄχι, Πάτερ», μοῦ εἶπε. Τότε τοῦ εἶπα: «Αὐτὸ φυσικὰ τὸ 

ἤξερα· ἁπλῶς σὲ ρώτησα, γιὰ νὰ καταλάβης μόνος σου ὅτι ἔχεις μισθὸ οὐράνιο γιὰ τὶς 

ἡμέρες ποὺ νήστεψες, οἱ ὁποῖες ἦταν ἀρκετές, καὶ νὰ μὴν ἀνησυχῆς ποὺ δὲν μπόρεσες 

νὰ κρατήσης σαράντα μέρες. Ἄλλη φορὰ ὅμως νὰ λὲς στὸν Πνευματικό σου καὶ τοὺς 

καλοὺς  λογισμοὺς  ποὺ  ἔχεις  καὶ  ὅ,τι  καλὸ  κρύβεις  στὴν  καρδιά  σου,  καὶ  ὁ 

Πνευματικός σου θὰ κρίνη, ἂν πρέπη νὰ κάνης μιὰ ἄσκηση κ.λπ.». Ἐπειδὴ εἶχε πολλὴ 

ταπείνωση,  χάρη  στοὺς  ταπεινοὺς  λογισμοὺς  ποὺ  καλλιεργοῦσε,  καὶ  ἔκανε  τὴν 

νηστεία  αὐτὴ  ἀπὸ  πολὺ  φιλότιμο  γιὰ  τὸν  Χριστό,  ἑπόμενο  ἦταν  νὰ  τὸν  ἐνισχύη  ὁ 

Χριστὸς μὲ τὴν θεία Του Χάρη. Ἂν πάη καὶ κάποιος ἄλλος νὰ κάνη μιὰ τέτοια νηστεία 

καὶ  πῆ  ἐγωιστικὰ  «γιατί  νὰ  μὴν  τὸ  κάνω  καὶ  ἐγώ,  ἀφοῦ  τὸ  ἔκανε  αὐτός;»,  μιὰ‐δυὸ 

μέρες μόνο θὰ νηστέψη καὶ θὰ σωριαστῆ κάτω. Θὰ σκοτιστῆ καὶ τὸ μυαλό του, γιατὶ 

θὰ τὸν ἐγκαταλείψη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ λυπηθῆ ἀκόμη καὶ τὸν κόπο ποὺ ἔκανε. 

Μπορεῖ νὰ φθάση νὰ πῆ: «Καὶ τί βγῆκε μ᾿ αὐτό;». 

Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν νηστεία γίνεται ἀρνί. Ὅταν γίνεται θηρίο, σημαίνει ὅτι ἡ 

ἄσκηση ποὺ κάνει ἢ  εἶναι πάνω ἀπὸ  τὶς  δυνάμεις  του ἢ  τὴν κάνει ἀπὸ  ἐγωισμό,  γι᾿ 

αὐτὸ δὲν δέχεται θεία βοήθεια. Ἀλλὰ καὶ  τὰ ἄγρια ζῶα,  τὰ θηρία, μερικὲς φορὲς  τὰ 

ἡμερεύει, τὰ ταπεινώνει ἡ νηστεία. Βλέπεις, ὅταν πεινοῦν, πλησιάζουν τὸν ἄνθρωπο. 

Ἀπὸ  ἔνστικτο  νιώθουν  ὅτι  ἀπὸ  τὴν  πεῖνα  θὰ  ψοφήσουν,  ἐνῶ,  ἂν  πλησιάσουν  τὸν 

ἄνθρωπο,  γιὰ  νὰ  βροῦν  τροφή,  μπορεῖ  νὰ  μὴν  πάθουν  τίποτε.  Ἐγὼ  εἶδα  λύκο  ποὺ 

ἦταν  σὰν  ἀρνάκι,  γιατὶ  ἦταν  νηστικός.  Εἶχε  κατεβῆ  στὴν  αὐλή  μας  μιὰ  φορὰ  τὸν 

χειμώνα μὲ χιόνια πολλά. Εἴχαμε βγῆ μὲ τὸν ἀδελφό μου νὰ ταΐσουμε τὰ ζῶα καὶ ἐγὼ 

κρατοῦσα τὸ λυχνάρι. Πῆρε ὁ ἀδελφός μου τὸ φουρνόξυλο καὶ τὸν χτυποῦσε καὶ δὲν 

ἀντιδροῦσε καθόλου. 

Ἂν δὲν φθάση κανείς, ὅ,τι κάνει, νὰ τὸ κάνη ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς 

τὸν  συνάνθρωπό  του,  κάνει  σπατάλη.  Ἂν  νηστεύη  καὶ  ἔχη  ὑπερήφανο  λογισμὸ  ὅτι 

κάτι κάνει, πάει χαμένη ἡ νηστεία του. Εἶναι μετὰ σὰν ἕνα τρύπιο ντεπόζιτο ποὺ δὲν 

κρατάει τίποτε. Ρίξε νερὸ μέσα σὲ ἕνα τρύπιο ντεπόζιτο· σιγὰ‐σιγὰ φεύγει ὅλο. 

 

Ἡ εὐχαρίστηση τοῦ ἐλαφροῦ στομαχιοῦ 
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Ὅταν δὲν κάνη κανεὶς ἐγκράτεια,  ἔχει ἐπάνω του ἀποθῆκες ὁλόκληρες. Ἐνῶ, 

ὅταν κάνη ἐγκράτεια καὶ τρώη αὐτὸ ποὺ τοῦ χρειάζεται, τὸ καίει ὁ ὀργανισμός του καὶ 

δὲν ἀποθηκεύει.  

Ἡ  ποικιλία  τῶν  φαγητῶν  τεντώνει  τὸ  στομάχι  καὶ  φέρνει  ὄρεξη,  ἀλλὰ  καὶ 

δημιουργεῖ χαύνωση καὶ πυρώσεις. Ἂν στὸ τραπέζι ὑπάρχη μόνον ἕνα φαγητὸ καὶ δὲν 

εἶναι  πολὺ  νόστιμο,  ἴσως  νὰ  μὴν  τὸ  φάη  κανεὶς  ὅλο  ἤ,  ἂν  εἶναι  νόστιμο  καὶ 

λαιμαργήση,  ἴσως φάη  λίγο  παραπάνω. Ὅταν  ὅμως  ὑπάρχη  ψάρι,  σούπα,  πατάτες, 

τυρί, αὐγό, σαλάτα, φροῦτο, γλυκό, θέλει ὅλα νὰ τὰ φάη καὶ ζητάει καὶ ἄλλα. Ὅλα τὰ 

τραβάει ἡ ὄρεξη, γιατὶ τὸ ἕνα παρακινεῖ στὸ ἄλλο. Καὶ βλέπεις, ὁ ἄνθρωπος ἕναν λόγο 

δὲν σηκώνει· τὸν ἕναν δὲν τὸν χωνεύει, τὸν ἄλλον δὲν τὸν χωνεύει, ἐνῶ τὸ καημένο τὸ 

στομάχι,  ὅ,τι  τοῦ  ρίχνουμε,  τὸ  ὑπομένει.  Τὸ  ρωτήσαμε  ἂν  τὰ  χωνεύη;  Τὸ  στομάχι 

δηλαδὴ  ποὺ  δὲν  ἔχει  λογική,  μᾶς  περνάει  στὴν  ἀρετὴ  καὶ  ἀγωνίζεται  ὅλα  νὰ  τὰ 

χωνέψη. Καὶ ἂν δὲν ταιριάζη τὸ ἕνα εἶδος μὲ τὸ ἄλλο, ὅταν μποῦν μέσα, μαλώνουν, 

καὶ τί νὰ κάνη τότε καὶ ἐκεῖνο; Ἀρχίζει μετὰ ἡ βαρυστομαχιά. 

– Καὶ πῶς μπορεῖς, Γέροντα, νὰ κόψης τὴν συνήθεια νὰ τρῶς πολύ; 

– Χρειάζεται λίγο φρένο. Ἂς μὴ φᾶς κάτι ποὺ σοῦ ἀρέσει, γιὰ νὰ μὴν ἀνοίγης 

δουλειά, γιατὶ σιγὰ‐σιγὰ μεγαλώνει ἡ ἀχυρώνα. Τὸ στομάχι, ὁ κακὸς «τελώνης» ποὺ 

λέει ὁ Ἀββᾶς Μακάριος11, μετὰ συνέχεια ζητάει. Τὴν ὥρα τοῦ φαγητοῦ εὐχαριστιέσαι, 

ὕστερα  ὅμως  θέλεις  νὰ  κοιμηθῆς·  οὔτε  νὰ  δουλέψης  μπορεῖς.  Ἂν  τρῶς  ἕνα  εἶδος 

φαγητοῦ, αὐτὸ βοηθάει νὰ κόψης τὴν ὄρεξη. 

– Ἄν, Γέροντα, ὑπάρχη ποικιλία φαγητῶν, ἀλλὰ σὲ μικρὲς ποσότητες, ὑπάρχει 

πάλι ἡ ἴδια δυσκολία;  

–  Ἔ,  πάλι  ἡ  ἴδια  δυσκολία  εἶναι,  ἀλλὰ  εἶναι  μικρὰ  τὰ  ...κόμματα  καὶ  δὲν 

μποροῦν  νὰ  κάνουν  κυβέρνηση!...  Ὅταν  ὑπάρχη  μεγάλη  ποικιλία,  εἶναι  σὰν  νὰ 

μαζεύωνται  πολλὰ  ...κόμματα  στὸ  στομάχι  καὶ  τὸ  ἕνα  κόμμα  ἐρεθίζει  τὸ  ἄλλο, 

πιάνονται μεταξύ τους, χτυπιοῦνται καὶ ἀρχίζει βαρυστομαχιά... 

Ἡ  εὐχαρίστηση  ἀπὸ  τὸ  λιτὸ φαγητὸ  εἶναι  μεγαλύτερη  ἀπὸ  τὴν  εὐχαρίστηση 

ποὺ δίνουν τὰ καλύτερα φαγητά. Ὅταν μικρὸς ἔφευγα στὸ δάσος καὶ ἔτρωγα μόνον 

ἕνα  κομμάτι  κουλούρα,  ὤ,  δὲν  ἤθελα  τίποτε  ἄλλο!  Τὰ  καλύτερα  φαγητὰ  δὲν 

μποροῦσαν  νὰ  ἀντικαταστήσουν  ἐκείνη  τὴν  πνευματικὴ  εὐχαρίστηση  ποὺ  ἔνιωθα. 

Ἀλλὰ  τὸ  ἔκανα  μὲ  χαρά.  Πολλοὶ  ἄνθρωποι  ὅμως  δὲν  ἔχουν  αἰσθανθῆ  τὴν 

εὐχαρίστηση  τοῦ  ἐλαφροῦ  στομαχιοῦ.  Στὴν  ἀρχή,  ὅταν  τρῶνε  κάτι  νόστιμο, 

αἰσθάνονται μιὰ εὐχαρίστηση καὶ μετὰ μπαίνει ἡ λαιμαργία, ἡ γαστριμαργία, τρῶνε 

πολὺ  καί,  ἰδίως  ὅταν  εἶναι  ἡλικιωμένοι,  νιώθουν  βάρος,  καὶ  ἔτσι  στεροῦνται  τὴν 

εὐχαρίστηση τοῦ ἐλαφροῦ στομαχιοῦ. 

 

 
11 Βλ. Παλλαδίου, Ἐπισκόπου Ἑλενοπόλεως, Λαυσαϊκὴ Ἱστορία, σ. 124. 
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ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ 

 

«Γιὰ νὰ πάη κανεὶς στὸν γλυκὸ Παράδεισο,  

πρέπει νὰ φάη πολλὰ πικρὰ ἐδῶ, 

νὰ ἔχη τὸ διαβατήριο τῶν δοκιμασιῶν στὸ χέρι». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ ʺΔιήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος...ʺ1 

 

Οἱ σταυροὶ τῶν δοκιμασιῶν 

 

– Γέροντα, τὸ σταυρουδάκι ποὺ μοῦ δώσατε τὸ φορῶ συνέχεια καὶ μὲ βοηθάει 

στὶς δυσκολίες μου. 

– Νά, τέτοια σταυρουδάκια εἶναι οἱ δικοί μας σταυροί, σὰν αὐτὰ ποὺ κρεμοῦμε 

στὸν  λαιμό  μας  καὶ  μᾶς  προστατεύουν  στὴν  ζωή  μας.  Τί  νομίζεις,  ἔχουμε  μεγάλο 

σταυρὸ  ἐμεῖς; Μόνον  ὁ Σταυρὸς  τοῦ Χριστοῦ μας  ἦταν πολὺ βαρύς,  γιατὶ  ὁ Χριστὸς 

ἀπὸ ἀγάπη πρὸς ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους δὲν θέλησε νὰ χρησιμοποιήση γιὰ τὸν ἑαυτό 

Του τὴν θεϊκή Του δύναμη. Καὶ στὴν συνέχεια σηκώνει τὸ βάρος τῶν σταυρῶν ὅλου 

τοῦ  κόσμου  καὶ  μᾶς  ἐλαφρώνει  ἀπὸ  τοὺς  πόνους  τῶν  δοκιμασιῶν  μὲ  τὴν  θεία  Του 

βοήθεια καὶ μὲ τὴν γλυκειά Του παρηγοριά. 

Ὁ Καλὸς Θεὸς οἰκονομάει γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο ἕναν σταυρὸ ἀνάλογο μὲ τὴν 

ἀντοχή του, ὄχι γιὰ νὰ βασανιστῆ, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀνεβῆ ἀπὸ τὸν σταυρὸ στὸν Οὐρανὸ – 

γιατὶ  στὴν  οὐσία  ὁ  σταυρὸς  εἶναι  σκάλα  πρὸς  τὸν  Οὐρανό.  Ἂν  καταλάβουμε  τί 

θησαυρὸ ἀποταμιεύουμε ἀπὸ τὸν πόνο τῶν δοκιμασιῶν, δὲν θὰ γογγύζουμε, ἀλλὰ θὰ 

δοξολογοῦμε  τὸν  Θεὸ  σηκώνοντας  τὸ  σταυρουδάκι  ποὺ  μᾶς  χάρισε,  ὁπότε  καὶ  σὲ 

τούτη τὴν ζωὴ θὰ χαιρώμαστε, καὶ στὴν ἄλλη θὰ ἔχουμε νὰ λάβουμε καὶ σύνταξη καὶ 

«ἐφάπαξ». Ὁ Θεὸς μᾶς ἔχει ἐξασφαλισμένα κτήματα ἐκεῖ στὸν Οὐρανό. Ὅταν ὅμως 

ζητοῦμε νὰ μᾶς ἀπαλλάξη ἀπὸ μιὰ δοκιμασία, δίνει αὐτὰ τὰ κτήματα σὲ ἄλλους καὶ 

τὰ χάνουμε. Ἐνῶ, ἂν κάνουμε ὑπομονή, θὰ μᾶς δώση καὶ τόκο.  

Εἶναι μακάριος αὐτὸς ποὺ βασανίζεται ἐδῶ, γιατί, ὅσο πιὸ πολὺ παιδεύεται σ᾿ 

αὐτὴν τὴν ζωή, τόσο περισσότερο βοηθιέται γιὰ τὴν ἄλλη, ἐπειδὴ ἐξοφλᾶ ἁμαρτίες. Οἱ 

σταυροὶ  τῶν  δοκιμασιῶν  εἶναι ἀνώτεροι ἀπὸ  τὰ «τάλαντα»,  ἀπὸ  τὰ χαρίσματα,  ποὺ 

μᾶς δίνει ὁ Θεός. Εἶναι μακάριος ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ὄχι ἕναν σταυρὸ ἀλλὰ πέντε. Μιὰ 

ταλαιπωρία ἢ ἕνας θάνατος μαρτυρικὸς εἶναι καὶ καθαρὸς μισθός. Γι᾿ αὐτὸ σὲ κάθε 

δοκιμασία νὰ λέμε: «Σ᾿ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, γιατὶ αὐτὸ χρειαζόταν γιὰ τὴν σωτηρία 

μου». 

 

Οἱ δοκιμασίες βοηθοῦν νὰ συνέλθουν οἱ ἄνθρωποι 

 

– Γέροντα, μαθαίνω γιὰ τὴν ταλαιπωρία τῶν δικῶν μου. Θὰ τελειώσουν ποτὲ 

τὰ βάσανά τους; 

– Κάνε ὑπομονή, ἀδελφή μου, καὶ μὴ χάνεις τὴν ἐλπίδα σου στὸν Θεό. Ὅπως 

κατάλαβα ἀπὸ ὅλες τὶς δοκιμασίες ποὺ περνοῦν οἱ δικοί σου, ὁ Θεὸς σᾶς ἀγαπάει καὶ 

ἐπιτρέπει  ὅλες  αὐτὲς  τὶς  δοκιμασίες  γιὰ  ἕνα  λαμπικάρισμα  πνευματικὸ  ὁλόκληρης 

τῆς  οἰκογένειας.  Ἐὰν  ἐξετάσουμε  κοσμικὰ  τὶς  δοκιμασίες  τῆς  οἰκογένειάς  σου, 

φαίνεστε  δυστυχισμένοι.  Ἐὰν  ὅμως  τὶς  ἐξετάσουμε πνευματικά,  εἶστε  εὐτυχισμένοι, 

καὶ στὴν ἄλλη ζωὴ θὰ σᾶς ζηλεύουν ὅσοι θεωροῦνται σὲ τούτη τὴν ζωὴ εὐτυχισμένοι. 

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀσκοῦνται καὶ οἱ γονεῖς σου, μιὰ ποὺ τὸν ἀρχοντικὸ τρόπο, τὸν 

πνευματικό,  δὲν  τὸν  γνωρίζουν  ἢ  δὲν  τὸν  καταλαβαίνουν.  Πάντως,  κρύβεται  ἕνα 

                                                 
1 Ψαλμ. 65, 12. 
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μυστήριο στὶς  δοκιμασίες  τοῦ  σπιτιοῦ σου,  ἀλλὰ καὶ  σὲ ὡρισμένα ἄλλα σπίτια,  ἐνῶ 

γίνεται τόση προσευχή! «Τίς οἶδε τὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ;»2. Ὁ Θεὸς νὰ βάλη τὸ χέρι Του 

καὶ νὰ δώση τέρμα στὶς δοκιμασίες.  

– Γέροντα, δὲν γίνεται οἱ ἄνθρωποι νὰ συνέλθουν μὲ ἄλλον τρόπο καὶ ὄχι μὲ 

κάποια δοκιμασία; 

–  Πρὶν  ἐπιτρέψη  ὁ  Θεὸς  νὰ  ἔρθη  μιὰ  δοκιμασία,  ἐργάστηκε  μὲ  καλὸ  τρόπο, 

ἀλλὰ  δὲν  τὸν  καταλάβαιναν,  γι᾿  αὐτὸ  μετὰ  ἐπέτρεψε  τὴν  δοκιμασία.  Βλέπετε,  καὶ 

ὅταν ἕνα παιδὶ εἶναι ἀνάποδο, στὴν ἀρχὴ ὁ πατέρας του τὸ παίρνει μὲ τὸ καλό,  τοῦ 

κάνει  τὰ  χατίρια,  ἀλλά,  ὅταν  ἐκεῖνο  δὲν ἀλλάζη,  τότε  τοῦ φέρεται  αὐστηρά,  γιὰ  νὰ 

διορθωθῆ. Ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς μερικὲς φορές, ὅταν κάποιος δὲν καταλαβαίνη μὲ τὸ καλό, 

τοῦ δίνει μιὰ δοκιμασία, γιὰ νὰ συνέλθη. Ἂν δὲν ὑπῆρχε λίγος πόνος, ἀρρώστιες κ.λπ., 

θὰ γίνονταν θηρία οἱ ἄνθρωποι· δὲν θὰ πλησίαζαν καθόλου στὸν Θεό. 

Ἡ ζωὴ αὐτὴ εἶναι ψεύτικη καὶ σύντομη· λίγα εἶναι τὰ χρόνια της. Καὶ εὐτυχῶς 

ποὺ εἶναι λίγα, γιατὶ γρήγορα θὰ περάσουν οἱ πίκρες, οἱ ὁποῖες θὰ θεραπεύσουν τὶς 

ψυχές μας σὰν  τὰ πικροφάρμακα.  Βλέπεις,  οἱ  γιατροί,  ἐνῶ οἱ  καημένοι  οἱ  ἄρρωστοι 

πονοῦν,  τοὺς  δίνουν  πικρὸ  φάρμακο,  γιατὶ  μὲ  τὸ  πικρὸ  θὰ  γίνουν  καλά,  ὄχι  μὲ  τὸ 

γλυκό. Θέλω νὰ πῶ ὅτι καὶ ἡ ὑγεία ἀπὸ τὸ πικρὸ βγαίνει,  καὶ ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς 

ἀπὸ τὸ πικρὸ βγαίνει.  

 

Μὲ τὸν πόνο μᾶς ἐπισκέπτεται ὁ Χριστὸς 

 

Ἄνθρωπος  ποὺ  δὲν  περνάει  δοκιμασίες,  ποὺ  δὲν  θέλει  νὰ  πονάη,  νὰ 

ταλαιπωρῆται, ποὺ δὲν θέλει νὰ τὸν στενοχωροῦν ἢ νὰ τοῦ κάνουν μιὰ παρατηρήση, 

ἀλλὰ θέλει νὰ καλοπερνάη, εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητος. «Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ 

ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν»3, λέει ὁ Ψαλμωδός.  

Βλέπεις,  καὶ  ἡ  Παναγία  μας  πόνεσε  καὶ  οἱ  Ἅγιοί  μας  πόνεσαν,  γι᾿  αὐτὸ  καὶ 

ἐμεῖς πρέπει νὰ πονέσουμε, μιὰ ποὺ τὸν ἴδιο δρόμο ἀκολουθοῦμε. Μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι 

ἐμεῖς, ὅταν ἔχουμε λίγη ταλαιπωρία σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή, ξοφλοῦμε λογαριασμοὺς καὶ 

σωζόμαστε. Ἀλλὰ καὶ  ὁ Χριστὸς μὲ πόνο ἦρθε στὴν γῆ. Κατέβηκε ἀπὸ  τὸν Οὐρανό, 

σαρκώθηκε,  ταλαιπωρήθηκε, σταυρώθηκε. Καὶ τώρα ὁ Χριστιανὸς τὴν ἐπίσκεψη τοῦ 

Χριστοῦ ἔτσι τὴν καταλαβαίνει, μὲ τὸν πόνο. 

Ὅταν ἐπισκέπτεται ὁ πόνος τὸν ἄνθρωπο, τότε τοῦ κάνει ἐπίσκεψη ὁ Χριστός. 

Ἐνῶ, ὅταν δὲν περνάη ὁ ἄνθρωπος καμμιὰ δοκιμασία, εἶναι σὰν μία ἐγκατάλειψη τοῦ 

Θεοῦ. Οὔτε ξοφλάει, οὔτε ἀποταμιεύει. Μιλάω βέβαια γιὰ ἕναν ὁ ὁποῖος δὲν θέλει τὴν 

κακοπάθεια γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Σοῦ λέει: «Ἔχω τὴν ὑγεία μου, ἔχω τὴν ὄρεξή 

μου,  τρώω,  περνάω  μιὰ  χαρά,  ἥσυχα...»,  καὶ  δὲν  λέει  ἕνα  «δόξα  Σοι  ὁ  Θεός». 

Τοὐλάχιστον, ἂν ἀναγνωρίζη ὅλες αὐτὲς τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, κάπως τακτοποιεῖται 

ἡ  ὑπόθεση.  «Δὲν  μοῦ  ἄξιζαν  αὐτά,  νὰ  πῆ,  ἀλλά,  ἐπειδὴ  εἶμαι  ἀδύνατος,  γι᾿  αὐτὸ  ὁ 

Θεὸς μὲ οἰκονομάει». Στὸν βίο τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου4 ἀναφέρεται ὅτι κάποτε ὁ Ἅγιος 

φιλοξενήθηκε μὲ τὴν συνοδεία του στὸ σπίτι κάποιου πλουσίου. Βλέποντας ὁ Ἅγιος τὰ 

ἀμύθητα πλούτη του τὸν ρώτησε ἂν εἶχε καμμιὰ φορὰ δοκιμάσει κάποια θλίψη. «Ὄχι, 

                                                 
2 Βλ. Ψαλμ. 35, 7. 
3 Ψαλμ. 65, 12. 
4 Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στὶς 7 Δεκεμβρίου. 
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ποτέ,  τοῦ ἀπάντησε  ἐκεῖνος.  Τὰ πλούτη μου συνέχεια αὐξάνονται,  τὰ  κτήματά μου 

εὐφοροῦν, οὔτε πόνο ἔχω, οὔτε ἀρρώστια εἶδα ποτέ». Τότε ὁ Ἅγιος δάκρυσε καὶ εἶπε 

στὴν συνοδεία του: «Ἑτοιμάστε τὰ ἁμάξια νὰ φύγουμε γρήγορα ἀπὸ ᾿δῶ, γιατὶ αὐτὸν 

δὲν τὸν ἐπισκέφθηκε ὁ Θεός!». Καὶ μόλις βγῆκαν στὸν δρόμο, τὸ σπίτι τοῦ πλουσίου 

βούλιαξε! Ἡ καλοπέραση ποὺ εἶχε ἦταν ἐγκατάλειψη Θεοῦ5.  

 

«Ὃν ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει»6 

 

– Γέροντα, γιατί ὁ κόσμος ὑποφέρει σήμερα τόσο πολύ; 

– Ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ! Ἐσὺ σὰν μοναχὴ σηκώνεσαι τὸ πρωί, κάνεις τὸν 

κανόνα σου,  κάνεις  κομποσχοίνια,  μετάνοιες  κ.λπ.  Γιὰ  τοὺς  κοσμικοὺς  οἱ  δυσκολίες 

ποὺ  περνοῦν  εἶναι  ὁ  κανόνας  τους,  ὁπότε  ἐξαγνίζονται  μ᾿  αὐτές.  Τοὺς  κάνουν 

μεγαλύτερο  καλὸ ἀπὸ  τὴν  κοσμικὴ καλοπέραση,  ἡ  ὁποία  δὲν  τοὺς  βοηθάει  οὔτε  νὰ 

πλησιάσουν στὸν Θεό, οὔτε νὰ ἀποταμιεύσουν μισθὸ οὐράνιο. Γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ τὶς 

δέχωνται ὡς δῶρα ἀπὸ τὸν Θεό. 

Ὁ  Καλὸς  Θεὸς  μὲ  τὶς  δοκιμασίες  παιδαγωγεῖ  σὰν  καλὸς  Πατέρας  τὰ  παιδιά 

Του,  ἀπὸ  ἀγάπη,  ἀπὸ  θεία  καλωσύνη,  καὶ  ὄχι  ἀπὸ  κακότητα  οὔτε  ἀπὸ  κοσμική, 

νομική,  δικαιοσύνη, γιατὶ θέλει νὰ ἐπιστρέψουν κοντά Του. Ἐπειδὴ δηλαδὴ θέλει νὰ 

σώση τὰ πλάσματά Του καὶ νὰ κληρονομήσουν τὴν οὐράνια Βασιλεία Του, ἐπιτρέπει 

τὶς δοκιμασίες, γιὰ νὰ παλέψη ὁ ἄνθρωπος, νὰ ἀγωνισθῆ καὶ νὰ δώση ἐξετάσεις στὴν 

ὑπομονὴ  στοὺς  πόνους,  ὥστε  νὰ  μὴν  μπορῆ  νὰ  Τοῦ  πῆ  ὁ  διάβολος:  «Πῶς  τὸν 

ἀνταμείβεις αὐτὸν ἢ πῶς τὸν σώζεις, ἀφοῦ δὲν κοπίασε;». Τὸν Θεὸ δὲν Τὸν ἐνδιαφέρει 

αὐτὴ  ἡ  ζωή,  ἀλλὰ  ἡ  ἄλλη.  Πρῶτα  μᾶς  φροντίζει  γιὰ  τὴν  ἄλλη  ζωὴ  καὶ  ὕστερα  γι᾿ 

αὐτήν.  

– Γιατί ὅμως, Γέροντα, ὁ Θεὸς σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους δίνει πολλὲς δοκιμασίες, 

ἐνῶ σὲ ἄλλους δὲν δίνει;  

– Τί λέει ἡ Ἁγία Γραφή; «Ὃν ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει»7. Ἕνας πατέρας ἔχει λ.χ. 

ὀκτὼ  παιδιά.  Τὰ  πέντε  μένουν  στὸ  σπίτι,  κοντὰ  στὸν  πατέρα  τους,  καὶ  τὰ  τρία 

φεύγουν  μακριά  του  καὶ  δὲν  τὸν  σκέφτονται.  Σ᾿  αὐτὰ  ποὺ  μένουν  κοντά  του,  ἂν 

κάνουν  καμμιὰ  ἀταξία,  τοὺς  τραβάει  τὸ  αὐτί,  τοὺς  δίνει  κανένα  σκαμπιλάκι·  ἤ,  ἂν 

εἶναι  φρόνιμα,  τὰ  χαϊδεύει,  τοὺς  δίνει  καὶ  καμμιὰ  σοκολάτα.  Ἐνῶ  αὐτὰ  ποὺ  εἶναι 

μακριά, οὔτε χάδι οὔτε σκαμπίλι ἔχουν. Ἔτσι κάνει καὶ ὁ Θεός. Τοὺς ἀνθρώπους ποὺ 

εἶναι κοντά Του καὶ  ἐκείνους ποὺ ἔχουν καλὴ διάθεση, ἂν σφάλουν λίγο,  τοὺς δίνει 

ἕνα  σκαμπιλάκι  καὶ  ἐξοφλοῦν  ἤ,  ἂν  τοὺς  δώση  περισσότερα  σκαμπίλια, 

ἀποταμιεύουν.  Σ᾿  ἐκείνους  πάλι  ποὺ  εἶναι  μακριά  Του  δίνει  χρόνια,  γιὰ  νὰ 

μετανοήσουν. Γι᾿ αὐτὸ βλέπουμε κοσμικοὺς ἀνθρώπους νὰ κάνουν σοβαρὲς ἁμαρτίες 

καὶ παρ᾿ ὅλα αὐτὰ νὰ ἔχουν ἄφθονα ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ νὰ ζοῦν πολλὰ χρόνια, χωρὶς 

νὰ περνοῦν δοκιμασίες. Αὐτὸ γίνεται κατ᾿ οἰκονομίαν Θεοῦ, γιὰ νὰ μετανοήσουν. Ἂν 

δὲν μετανοήσουν, θὰ εἶναι ἀναπολόγητοι στὴν ἄλλη ζωή. 

 

                                                 
5 Βλ. Ὁ Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,  ἔκδ. Ματθαίου Λαγγῆ,  τόμος 

12ος, Ἀθῆναι 1980, σ. 243‐244. 
6 Παρ. 3, 12. 
7 Ὅ.π. 
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Ὁ πόνος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς δοκιμασίες τῶν ἀνθρώπων 

 

Πόσα βάσανα ἔχει ὁ κόσμος! Πόσα προβλήματα! Καὶ ἔρχονται μερικοὶ ἐδῶ νὰ 

μοῦ  τὰ ποῦν  σὲ  δυὸ  λεπτὰ  στὸ πόδι,  γιὰ  νὰ παρηγορηθοῦν  λίγο. Μιὰ  βασανισμένη 

μάνα  μοῦ  ἔλεγε:  «Γέροντα,  ἔρχονται  στιγμὲς  ποὺ  δὲν  ἀντέχω  ἄλλο  καὶ  τότε  λέω: 

ʺΧριστέ μου, κάνε μιὰ μικρὴ διακοπὴ καὶ ὕστερα ἂς ξαναρχίσουν τὰ βάσαναʺ». Πόση 

ἀνάγκη ἀπὸ προσευχὴ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι! Ἀλλὰ καὶ κάθε δοκιμασία εἶναι δῶρο ἀπὸ 

τὸν Θεό,  εἶναι  ἕνας βαθμὸς γιὰ  τὴν ἄλλη ζωή. Αὐτὴ ἡ  ἐλπίδα  τῆς ἀνταμοιβῆς στὴν 

ἄλλη ζωὴ μοῦ δίνει χαρά, παρηγοριὰ καὶ κουράγιο,  καὶ μπορῶ νὰ ἀντέξω τὸν πόνο 

γιὰ τὶς δοκιμασίες ποὺ περνοῦν πολλοὶ ἄνθρωποι.  

Ὁ Θεός μας δὲν εἶναι Βάαλ, ἀλλὰ Θεὸς ἀγάπης. Εἶναι Πατέρας ποὺ βλέπει τὴν 

ταλαιπωρία τῶν παιδιῶν Του ἀπὸ τοὺς διάφορους πειρασμοὺς καὶ τὶς δοκιμασίες ποὺ 

περνοῦν καὶ θὰ μᾶς ἀνταμείψη, φθάνει νὰ κάνουμε ὑπομονὴ στὸ μικρὸ μαρτύριο τῆς 

δοκιμασίας ἢ μᾶλλον τῆς εὐλογίας. 

–  Γέροντα,  μερικοὶ  λένε:  «Δὲν  εἶναι  σκληρὸ  αὐτὸ  ποὺ  ἐπέτρεψε  ὁ  Θεός;  Δὲν 

πονάει ὁ Θεός;». 

– Ὁ  πόνος  τοῦ Θεοῦ  γιὰ  τοὺς  ἀνθρώπους  ποὺ  βασανίζονται  ἀπὸ  ἀρρώστιες, 

ἀπὸ δαίμονες, ἀπὸ βαρβάρους κ.λπ. ἔχει συγχρόνως καὶ χαρὰ γιὰ τὴν οὐράνια ἀμοιβὴ 

ποὺ τοὺς ἔχει ἑτοιμάσει. Ἔχοντας δηλαδὴ ὑπ᾿ ὄψιν Του ὁ Θεὸς τὴν ἀνταπόδοση ποὺ 

θὰ λάβη στὸν Οὐρανὸ  ὅποιος περνάει  δοκιμασίες  καὶ  γνωρίζοντας  τί  τὸν περιμένει 

στὴν ἄλλη  ζωή,  αὐτὸ Τὸν κάνει  νὰ μπορῆ νὰ «ἀντέχη»  τὸν πόνο. Ἐδῶ ἐπέτρεψε  νὰ 

κάνη  τόσα ἐγκλήματα ὁ Ἡρώδης8. Δεκατέσσερις χιλιάδες νήπια  ἔσφαξε καὶ πόσους 

γονεῖς,  ποὺ  δὲν  ἄφηναν  τοὺς  στρατιῶτες  νὰ  σκοτώσουν  τὰ  παιδιά  τους,  τοὺς 

σκότωναν κι ἐκείνους! Οἱ βάρβαροι στρατιῶτες, γιὰ νὰ φανοῦν στοὺς ἀρχηγούς τους 

καλύτεροι,  ἔκοβαν  τὰ  παιδάκια  κομματάκια.  Ὅσο  πιὸ  πολὺ  βασανίζονταν  τὰ 

παιδάκια,  τόσο  περισσότερο  πονοῦσε  ὁ Θεός,  ἀλλὰ  καὶ  τόσο  περισσότερο  χαιρόταν 

γιὰ τὴν μεγαλύτερη δόξα ποὺ θὰ εἶχαν νὰ ἀπολαύσουν στὸν Οὐρανό. Χαιρόταν γιὰ 

τὰ Ἀγγελουδάκια αὐτά, ποὺ θὰ ἀποτελοῦσαν τὸ ἀγγελικὸ μαρτυρικὸ τάγμα. Ἄγγελοι 

ἀπὸ Μάρτυρες! 

 

Στὶς θλίψεις ὁ Θεὸς δίνει τὴν ἀληθινὴ παρηγοριὰ 

 

Ὁ Θεὸς βλέπει ἀπὸ κοντὰ τὶς ταλαιπωρίες τῶν παιδιῶν Του καὶ τὰ παρηγορεῖ 

σὰν  καλὸς  Πατέρας.  Γιατί,  τί  νομίζεις,  θέλει  νὰ  βλέπη  τὸ  παιδάκι  Του  νὰ 

ταλαιπωρῆται; Ὅλα τὰ βάσανά του,  τὰ κλάματά του,  τὰ λαμβάνει ὑπ᾿ ὄψιν Του καὶ 

ὕστερα πληρώνει. Μόνον ὁ Θεὸς δίνει στὶς θλίψεις τὴν ἀληθινὴ παρηγοριά. Γι᾿ αὐτό, 

ἄνθρωπος ποὺ δὲν πιστεύει στὴν ἀληθινὴ ζωή, ποὺ δὲν πιστεύει στὸν Θεό, γιὰ νὰ Τοῦ 

ζητήση τὸ  ἔλεός Του στὶς δοκιμασίες ποὺ περνάει,  εἶναι ὅλο ἀπελπισία καὶ  δὲν  ἔχει 

νόημα ἡ ζωή του. Πάντα μένει ἀβοήθητος, ἀπαρηγόρητος καὶ βασανισμένος σ᾿ αὐτὴν 

τὴν ζωή, ἀλλὰ καταδικάζει καὶ αἰώνια τὴν ψυχή του. 

Οἱ πνευματικοὶ ὅμως ἄνθρωποι, ἐπειδὴ ὅλες τὶς δοκιμασίες τὶς ἀντιμετωπίζουν 

κοντὰ  στὸν  Χριστό,  δὲν  ἔχουν  δικές  τους  θλίψεις. Μαζεύουν  τὶς  πολλὲς  πίκρες  τῶν 

ἄλλων, ἀλλὰ παράλληλα μαζεύουν καὶ τὴν πολλὴ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ψάλλω τὸ 

                                                 
8 Βλ. Ματθ. 2, 16. 
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τροπάριο  «Μὴ  καταπιστεύσῃς  με  ἀνθρωπίνῃ  προστασίᾳ,  Παναγία  Δέσποινα»,  καμμιὰ 

φορὰ σταματῶ στὸ «ἀλλὰ δέξαι δέησιν τοῦ ἱκέτου σου...». Ἀφοῦ δὲν ἔχω θλίψη, πῶς νὰ 

πῶ  «θλῖψις  γὰρ  ἔχει  με,  φέρειν  οὐ  δύναμαι»9;  Ψέματα  νὰ  πῶ;  Στὴν  πνευματικὴ 

ἀντιμετώπιση  δὲν  ὑπάρχει  θλίψη,  γιατί,  ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  τοποθετηθῆ  σωστά, 

πνευματικά,  ὅλα  ἀλλάζουν.  Ἂν  ὁ  ἄνθρωπος  ἀκουμπήση  τὴν  πίκρα  τοῦ  πόνου  του 

στὸν γλυκὺ Ἰησοῦ, οἱ πίκρες καὶ τὰ φαρμάκια του μεταβάλλονται σὲ μέλι.  

Ἂν καταλάβη κανεὶς τὰ μυστικὰ τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τὸν μυστικὸ τρόπο 

μὲ τὸν ὁποῖο ἐργάζεται ὁ Θεός, παύει νὰ στενοχωριέται γιὰ ὅ,τι τοῦ συμβαίνει, γιατὶ 

δέχεται μὲ χαρὰ τὰ πικρὰ φάρμακα ποὺ τοῦ δίνει ὁ Θεὸς γιὰ τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς του. 

Ὅλα τὰ θεωρεῖ ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς του, ἀφοῦ ζητάει συνέχεια ἀπὸ τὸν Θεὸ 

νὰ  τοῦ  λευκάνη  τὴν  ψυχή. Ὅταν  ὅμως  οἱ  ἄνθρωποι  ἀντιμετωπίζουν  τὶς  δοκιμασίες 

κοσμικά,  βασανίζονται.  Ἀφοῦ  ὁ  Θεὸς  ὅλους  μᾶς  παρακολουθεῖ,  πρέπει  νὰ 

παραδίνεται κανεὶς  ἐν λευκῷ σ᾿ Αὐτόν. Ἀλλιῶς εἶναι βάσανο·  ζητάει νὰ τοῦ ἔρθουν 

ὅλα,  ὅπως  ἐκεῖνος θέλει,  ἀλλὰ δὲν  τοῦ  ἔρχονται  ὅλα,  ὅπως τὰ θέλει,  καὶ ἀνάπαυση 

δὲν βρίσκει. 

Εἴτε χορτάτος εἶναι κανεὶς εἴτε νηστικός,  εἴτε τὸν ἐπαινοῦν,  εἴτε τὸν ἀδικοῦν, 

πρέπει νὰ χαίρεται καὶ νὰ τὰ ἀντιμετωπίζη ὅλα ταπεινὰ καὶ μὲ ὑπομονή. Τότε ὁ Θεὸς 

συνέχεια θὰ τοῦ δίνη εὐλογίες, ὥσπου νὰ φθάση ἡ ψυχή του σὲ σημεῖο νὰ μὴ χωράη, 

νὰ μὴν ἀντέχη τὴν καλωσύνη τοῦ Θεοῦ. Καί, ὅσο θὰ προχωράη πνευματικά, τόσο θὰ 

βλέπη τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ καὶ θὰ λειώνη ἀπὸ τὴν ἀγάπη Του. 

 

Οἱ κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ πειρασμοὶ καὶ θλίψεις 

 

Οἱ δοκιμασίες ποὺ μᾶς ἔρχονται  εἶναι μερικὲς φορὲς ἡ ἀντιβίωση ποὺ δίνει ὁ 

Θεὸς  γιὰ  τὶς  ἀρρώστιες  τῆς ψυχῆς μας  καὶ  πολὺ μᾶς  βοηθοῦν πνευματικά.  Τρώει  ὁ 

ἄνθρωπος ἕνα μαλακὸ σκαμπίλι καὶ μαλακώνει ἡ καρδιά του. Ὁ Θεὸς ξέρει φυσικὰ σὲ 

τί κατάσταση βρίσκεται ὁ καθένας μας, ἀλλά, ἐπειδὴ ἐμεῖς δὲν ξέρουμε, ἐπιτρέπει νὰ 

δοκιμασθοῦμε, γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὸν ἑαυτό μας, νὰ βροῦμε τὰ πάθη ποὺ ὑπάρχουν 

κρυμμένα  μέσα  μας  καὶ  νὰ  μὴν  ἔχουμε  παράλογες  ἀπαιτήσεις  τὴν  ἡμέρα  τῆς 

Κρίσεως. Γιατί, καὶ νὰ παρέβλεπε τὰ πάθη μας καὶ νὰ μᾶς ἔπαιρνε ὅπως εἴμαστε στὸν 

Παράδεισο, καὶ ἐκεῖ πάλι θὰ δημιουργούσαμε προβλήματα. Γι᾿ αὐτὸ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει 

στὸν  διάβολο  νὰ  δημιουργῆ  ἐδῶ  πειρασμούς,  γιὰ  νὰ  μᾶς  ξεσκονίζουν,  ὥστε  νὰ 

ταπεινωθῆ καὶ νὰ ἐξαγνισθῆ ἡ ψυχή μας μὲ τὶς θλίψεις, ὁπότε μετὰ μᾶς χαριτώνει.  

Ἡ πραγματικὴ χαρὰ γεννιέται ἀπὸ τὴν πίκρα ποὺ γεύεται κανεὶς μὲ χαρὰ γιὰ 

τὸν  Χριστὸ  ποὺ  πικράθηκε,  γιὰ  νὰ  μᾶς  σώση.  Ὁ  Χριστιανὸς  πρέπει  νὰ  χαίρεται 

ἰδιαίτερα, ὅταν τὸν βρίσκη κάποια δοκιμασία, χωρὶς νὰ ἔχη δώσει ὁ ἴδιος ἀφορμή. 

Λέμε καμμιὰ φορὰ στὸν Θεό: «Θεέ μου,  δὲν ξέρω τί θὰ κάνης,  ἐν λευκῷ σοῦ 

παραδίδω τὸν ἑαυτό μου, γιὰ νὰ τὸν κάνης ἄνθρωπο». Ὁπότε καὶ ὁ Θεὸς πάει νὰ μὲ 

κάνη ὄχι μόνον ἄνθρωπο ἀλλὰ ὑπεράνθρωπο καὶ ἀφήνει τὸν διάβολο νὰ ᾿ρθῆ νὰ μὲ 

                                                 
9  Τροπάριο  τοῦ  Μικροῦ  καὶ  Μεγάλου  Παρακλητικοῦ  Κανόνος  τῆς  Παναγίας:  «Μὴ 

καταπιστεύσῃς με, ἀνθρωπίνῃ προστασίᾳ, Παναγία Δέσποινα, ἀλλὰ δέξαι δέησιν τοῦ ἱκέτου σου· 

θλῖψις γὰρ ἔχει με, φέρειν  οὐ δύναμαι τῶν δαιμόνων τὰ τοξεύματα,  σκέπην οὐ κέκτημαι  οὐδὲ 

ποῦ προσφύγω ὁ ἄθλιος, πάντοθεν πολεμούμενος καὶ παραμυθίαν οὐκ ἔχω πλήν σου, Δέσποινα 

τοῦ κόσμου, ἐλπὶς καὶ προστασία τῶν πιστῶν, μή μου παρίδῃς τὴν δέησιν, τὸ συμφέρον ποίησον». 
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πειράξη  καὶ  νὰ  μὲ  ταλαιπωρήση.  Τώρα  μὲ  τὸν  καρκίνο  βλέπω  τὰ  τερτίπια  του  καὶ 

γελάω. Βρὲ τὸν διάβολο! Ἐσεῖς ξέρετε μὲ τί σαπούνι πλένει ὁ διάβολος τὸν ἄνθρωπο, 

ὅταν ὁ Θεὸς ἐπιτρέπη νὰ τὸν πειράξη, γιὰ νὰ δοκιμασθῆ; Μὲ τοὺς ἀφροὺς τῆς κακίας 

του. Ἔχει καλὸ ...σαπούνι! Ὅπως ἡ γκαμήλα βγάζει ἀφρούς, ὅταν θυμώνη, ἔτσι κάνει 

καὶ  ὁ  διάβολος  σὲ  τέτοιες  περιπτώσεις.  Καὶ  μετὰ  τρίβει  τὸν  ἄνθρωπο,  ὄχι  γιὰ  νὰ 

φύγουν οἱ λεκέδες του καὶ νὰ ἐξαγνισθῆ, ἀλλὰ ἀπὸ κακία. Καὶ ὁ Θεὸς ὅμως ἀφήνει 

τὸν  διάβολο  νὰ  τρίβη  τὸν  ἄνθρωπο,  ἴσα‐ἴσα  μέχρι  νὰ  φύγουν  οἱ  λεκέδες  καὶ  νὰ 

καθαρίση. Ἂν ἄφηνε νὰ τὸν τρίψη ὅπως τρίβουν τὰ ροῦχα, θὰ τὸν ξέσχιζε. 

– Γέροντα, μποροῦμε νὰ λέμε γιὰ τοὺς διάφορους πειρασμοὺς ποὺ συμβαίνουν 

στὴν ζωή μας ὅτι αὐτὸ ἦταν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ; 

– Ὄχι, νὰ μὴν μπερδεύουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν πειρασμὸ καὶ μὲ ὅσα 

φέρνει  ὁ  πειρασμός.  Ὁ  Θεὸς  ἀφήνει  τὸν  διάβολο  ἐλεύθερο  μέχρις  ἑνὸς  σημείου  νὰ 

πειράξη τὸν ἄνθρωπο, καὶ τὸν ἄνθρωπο τὸν ἀφήνει ἐλεύθερο νὰ κάνη τὸ καλὸ ἢ τὸ 

κακό. Δὲν φταίει ὅμως ὁ Θεὸς γιὰ τὸ κακὸ ποὺ θὰ κάνη ὁ ἄνθρωπος. Ὁ Ἰούδας λ.χ. 

ἦταν  μαθητὴς  τοῦ  Χριστοῦ.  Μποροῦμε  νὰ  ποῦμε  ὅτι  ἦταν  θέλημα  Θεοῦ  νὰ  γίνη 

προδότης;  Ὄχι,  ἀλλὰ  ὁ  ἴδιος  ὁ  Ἰούδας  ἐπέτρεψε  στὸν  διάβολο  νὰ  μπῆ  μέσα  του. 

Κάποιος εἶπε σὲ ἕναν ἱερέα: «Πάτερ, σὲ παρακαλῶ, κάνε ἕνα Τρισάγιο γιὰ τὸν Ἰούδα». 

Ἦταν δηλαδὴ σὰν νὰ ἔλεγε: «Ἐσύ, Χριστέ, εἶσαι ἄδικος· ἔτσι ἦταν θέλημά Σου, νὰ Σὲ 

προδώση ὁ Ἰούδας· γι᾿ αὐτὸ τώρα βοήθησέ τον». 

Μετρημένες  εἶναι  οἱ  περιπτώσεις  ποὺ  ἐπιτρέπει  ὁ  Θεὸς  νὰ  δοκιμασθοῦν 

μερικοὶ  εὐλαβεῖς,  γιὰ νὰ  ἔρθη σὲ συναίσθηση κάποιος ποὺ  ἔχει ἄσχημη  ζωὴ καὶ  νὰ 

μετανοήση.  Αὐτοὶ  οἱ  ἄνθρωποι  ἔχουν  διπλὸ  μισθό.  Δίνει  δηλαδὴ  ὁ  Θεὸς  τὴν 

δυνατότητα σὲ μερικοὺς οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς δοκιμασίες ποὺ περνοῦν ἐξοφλοῦν σ᾿ αὐτὴν 

τὴν ζωὴ ἁμαρτίες καὶ γκρινιάζουν παράλογα, νὰ βοηθηθοῦν ἀπὸ τὴν ὑπομονὴ αὐτῶν 

πού,  ἐνῶ  δὲν  ἔσφαλαν,  ταλαιπωροῦνται,  ἀλλὰ  δὲν  γογγύζουν.  Ἂς  ὑποθέσουμε  ὅτι 

ἕνας  πολὺ  καλός,  πολὺ  εὐλαβής,  οἰκογενειάρχης  βρίσκεται  στὸ  σπίτι  του  μὲ  τὴν 

οἰκογένειά  του  καὶ  ξαφνικὰ γίνεται  σεισμὸς  καὶ πέφτει  τὸ  σπίτι,  πλακώνει  ὅλη  τὴν 

οἰκογένεια καὶ μετὰ ἀπὸ φοβερὴ ταλαιπωρία πεθαίνουν ὅλοι. Γιατί τὸ ἐπέτρεψε αὐτὸ 

ὁ Θεός; Γιὰ νὰ μὴ γογγύζουν οἱ ἄλλοι ποὺ φταῖνε καὶ τιμωροῦνται.  

Γι᾿  αὐτό,  ὅσοι  σκέφτονται  τοὺς  μεγάλους  σταυροὺς  τῶν  δικαίων,  ποτὲ  δὲν 

στενοχωριοῦνται  γιὰ  τὶς  δικές  τους  μικρὲς  δοκιμασίες.  Βλέπουν  ὅτι,  ἐνῶ  ἔσφαλαν 

στὴν ζωή τους, ἐν τούτοις ὑποφέρουν λιγώτερο ἀπὸ τοὺς δικαίους, γι᾿ αὐτὸ λένε σὰν 

τὸν  καλὸ ληστή10: «Αὐτοὶ  δὲν  ἔκαναν  τίποτε  καὶ  ὑπέφεραν  τόσο·  ἐμεῖς  τί πρέπει  νὰ 

πάθουμε;».  Δυστυχῶς  ὅμως  μερικοὶ  μοιάζουν  μὲ  τὸν  ληστὴ  ποὺ  σταυρώθηκε  ἐξ 

ἀριστερῶν  τοῦ  Χριστοῦ11  καὶ  λένε:  «Πήγαιναν  μὲ  τὸν  σταυρὸ  στὸ  χέρι  καὶ  δὲς  τί 

ἔπαθαν!».  

Ὑπάρχουν καὶ περιπτώσεις – αὐτὲς εἶναι πολὺ σπάνιες – ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς 

ἀπὸ ἀγάπη νὰ βρίσκουν μεγάλες δοκιμασίες μερικοὺς πολὺ ἐκλεκτοὺς ἀγωνιστές, γιὰ 

νὰ  τοὺς  στεφανώση.  Αὐτοὶ  εἶναι  μιμητὲς  τοῦ  Χριστοῦ.  Βλέπετε,  στὴν  Ἁγία 

Συγκλητική, ἐπειδὴ βοηθοῦσε πνευματικὰ πολλὲς ψυχὲς μὲ τὶς νουθεσίες της, πῆγε ὁ 

                                                 
10 Βλ. Λουκ. 23, 39 κ.ἑ. 
11 Ὅ.π. 
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διάβολος νὰ τὴν ἐμποδίση ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔργο. Τριάμισι χρόνια ἔμεινε ἄφωνη ἀπὸ τὴν 

ἀρρώστια της12.  

Ἄλλοτε πάλι κάποιος πραγματικὸς μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ ζητάει ὡς χάρη ἀπὸ 

τὸν Θεὸ νὰ συγχωρήση σφάλματα τῶν συνανθρώπων του, νὰ τοὺς ἀπαλλάξη ἀπὸ τὴν 

δικαία  Του  ὀργή,  καὶ  νὰ  τιμωρηθῆ αὐτὸς  ἀντὶ  αὐτῶν,  ἐνῶ  δὲν φταίει  ὁ  ἴδιος.  Αὐτὸς 

πολὺ  συγγενεύει  μὲ  τὸν Θεὸ  καὶ  πολὺ  συγκινεῖ  τὸν Θεὸ  ἡ  μεγάλη  αὐτὴ  ἀρχοντικὴ 

ἀγάπη  τοῦ  παιδιοῦ  Του.  Ἐκτὸς  δὲ  ἀπὸ  τὴν  χάρη  ποὺ  τοῦ  κάνει  καὶ  χαρίζει  τὰ 

σφάλματα τῶν ἄλλων, ἐπιτρέπει νὰ ἔχη καὶ μαρτυρικὸ τέλος, κατὰ τὸ ἐπίμονο αἴτημά 

του. Συγχρόνως ὅμως τοῦ ἑτοιμάζει καὶ τὸ καλύτερο ἀρχοντικὸ παραδεισένιο παλάτι 

μὲ  ἀκόμη μεγαλύτερη  δόξα,  διότι  πολλοὶ  ἄνθρωποι  τὸν  εἶχαν  ἀδικήσει  μὲ  τὴν  κατ᾿ 

ὄψιν κρίση τους, ποὺ νόμιζαν ὅτι ὁ Θεὸς τὸν τιμώρησε γιὰ τὶς δικές του ἁμαρτίες. 

 

Ἡ ἀχαριστία γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 

 

– Γέροντα, οἱ δοκιμασίες πάντοτε ὠφελοῦν τοὺς ἀνθρώπους;  

– Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πῶς ἀντιμετωπίζει κανεὶς τὶς δοκιμασίες. Ὅσοι δὲν ἔχουν 

καλὴ διάθεση, βρίζουν τὸν Θεό, ὅταν τοὺς βρίσκουν διάφορες δοκιμασίες. «Γιατί νὰ τὸ 

πάθω  ἐγὼ  αὐτό;  λένε.  Νά,  ὁ  ἄλλος  ἔχει  τόσα  καλά!  Θεὸς  εἶναι  αὐτός;».  Δὲν  λένε 

«ἥμαρτον»,  ἀλλὰ  βασανίζονται.  Ἐνῶ  οἱ  φιλότιμοι  λένε:  «Δόξα  τῷ  Θεῷ!  Αὐτὴ  ἡ 

δοκιμασία  μὲ  ἔφερε  κοντὰ  στὸν  Θεό.  Ὁ  Θεὸς  γιὰ  τὸ  καλό  μου  τὸ  ἔκανε».  Καὶ  ἐνῶ 

μπορεῖ  πρῶτα  νὰ  μὴν  πατοῦσαν  καθόλου  στὴν  ἐκκλησία,  μετὰ  ἀρχίζουν  νὰ 

ἐκκλησιάζωνται,  νὰ  ἐξομολογοῦνται,  νὰ  κοινωνοῦν.  Πολλὲς  φορὲς  μάλιστα  ὁ  Θεὸς 

τοὺς πολὺ σκληροὺς τοὺς φέρνει κάποια στιγμὴ μὲ μιὰ δοκιμασία σὲ τέτοιο φιλότιμο, 

ποὺ μόνοι τους παίρνουν μεγάλη στροφὴ καὶ ἐξιλεώνονται μὲ τὸν πόνο ποὺ νιώθουν 

γιὰ ὅσα ἔκαναν. 

– Γέροντα, πρέπει νὰ λέμε «δόξα Σοι ὁ Θεός», ὅταν ὅλα πηγαίνουν καλά; 

–  Μά,  ἂν  δὲν  λέμε  τὸ  «δόξα  Σοι  ὁ  Θεὸς»  στὶς  χαρές,  πῶς  θὰ  τὸ  ποῦμε  στὶς 

θλίψεις; Ἐσὺ τὸ λὲς στὶς θλίψεις καὶ δὲν θέλεις νὰ τὸ πῆς στὶς χαρές; Ἀλλά, ὅταν εἶναι 

ἀχάριστος  κανείς,  δὲν  γνωρίζει  τὴν  ἀγάπη  τοῦ  Θεοῦ.  Ἡ  ἀχαριστία  εἶναι  μεγάλη 

ἁμαρτία.  Γιὰ  μένα  εἶναι  θανάσιμο  ἁμάρτημα.  Ὁ  ἀχάριστος  μὲ  τίποτε  δὲν 

εὐχαριστιέται.  Γιὰ  ὅλα  γκρινιάζει,  ὅλα  τοῦ  φταῖνε.  Στὴν  πατρίδα  μου,  τὰ  Φάρασα, 

χρησιμοποιοῦσαν  πολὺ  τὸ  πετιμέζι.  Ἕνα  βράδυ  μιὰ  κοπέλα  ἔκλαιγε,  γιατὶ  ἤθελε 

πετιμέζι. Ἡ μάνα της – τί νὰ κάνη; – πῆγε καὶ ζήτησε ἀπὸ τὴν γειτονιά. Αὐτή, μόλις 

πῆρε τὸ πετιμέζι, ἔβαλε πάλι τὰ κλάματα. Χτυποῦσε τὰ πόδια της κάτω καὶ φώναζε: 

«Μαμά,  θέλω  καὶ  γιαούρτι».  «Τέτοια  ὥρα,  παιδάκι  μου,  ποῦ  νὰ  βρῶ  γιαούρτι;»,  τῆς 

λέει  ἡ  μάνα  της.  «Ὄχι,  θέλω  γιαούρτι».  Πῆγε,  ὑποχρεώθηκε  ἡ  καημένη  σὲ  μιὰ 

γειτόνισσα,  τῆς  ἔφερε  καὶ  γιαούρτι.  Τὸ  παίρνει  ἡ  κόρη  καὶ  βάζει  πάλι  τὰ  κλάματα. 

«Τώρα  γιατί  κλαῖς;»,  τὴν  ρωτάει  ἡ  μάνα  της.  «Μαμά,  τὰ  θέλω  ἀνακατεμένα».  Τὰ 

παίρνει ἡ μάνα, τὰ ἀνακατεύει. Αὐτὴ βάζει πάλι τὰ κλάματα. «Μαμά, δὲν μπορῶ νὰ 

τὰ φάω ἔτσι. Θέλω νὰ  τὰ ξεχωρίσω!». Ὁπότε  τὴν περιέλαβε στὰ σκαμπίλια ἡ μάνα 

της, καί... ξεχωρίσθηκε τὸ πετιμέζι ἀπὸ τὸ γιαούρτι! 

Ἔτσι, θέλω νὰ πῶ, κάνουν μερικὲς φορὲς πολλοὶ ἄνθρωποι, καὶ τότε ἔρχεται ἡ 

παιδαγωγία  τοῦ  Θεοῦ.  Τοὐλάχιστον  νὰ  ἀναγνωρίζουμε  τὴν  ἀχαριστία  μας  καὶ  νὰ 

                                                 
12 Βλ. Ὁ Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόμος 1ος, σ. 145‐148. 
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εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸ μέρα‐νύχτα γιὰ τὶς εὐλογίες ποὺ μᾶς δίνει. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο 

θὰ πάρουμε καταπόδι τὸν δειλὸ διάβολο, ὁ ὁποῖος θὰ συμμαζέψη τὰ ταγκαλάκια του 

καὶ θὰ γίνη μαῦρος καπνός, γιατὶ θὰ τοῦ ἔχουμε βρεῖ πιὰ τὸ ἀδύνατο σημεῖο. 

 

Νὰ συγκρίνουμε τὴν δοκιμασία μας μὲ τὴν μεγαλύτερη δοκιμασία τοῦ ἄλλου 

 

Τὸ  καλύτερο  φάρμακο  γιὰ  τὴν  κάθε  δοκιμασία  μας  εἶναι  ἡ  μεγαλύτερη 

δοκιμασία  τῶν  συνανθρώπων  μας,  ἀρκεῖ  νὰ  τὴν  συγκρίνουμε  μὲ  τὴν  δική  μας 

δοκιμασία, γιὰ νὰ διακρίνουμε τὴν μεγάλη διαφορὰ καὶ τὴν μεγάλη ἀγάπη ποὺ μᾶς 

ἔδειξε ὁ Θεὸς καὶ ἐπέτρεψε μικρὴ δοκιμασία σ᾿ ἐμᾶς. Τότε θὰ Τὸν εὐχαριστήσουμε, θὰ 

πονέσουμε γιὰ τὸν ἄλλον ποὺ ὑποφέρει πιὸ πολὺ καὶ θὰ κάνουμε καρδιακὴ προσευχὴ 

νὰ τὸν βοηθήση ὁ Θεός. Μοῦ ἔκοψαν λ.χ. τὸ ἕνα πόδι; «Δόξα Σοι ὁ Θεός, νὰ πῶ, ποὺ 

ἔχω τοὐλάχιστον ἕνα πόδι·  τοῦ ἄλλου τοῦ ἔκοψαν καὶ  τὰ δύο». Καὶ ἂν ἀκόμη μείνω 

ἕνα  κούτσουρο,  χωρὶς  χέρια  καὶ  πόδια,  πάλι  νὰ  πῶ:  «Δόξα  Σοι  ὁ  Θεός,  ποὺ 

περπατοῦσα τόσα χρόνια, ἐνῶ ἄλλοι γεννήθηκαν παράλυτοι». 

Ἐγώ, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἄκουσα ὅτι ἕνας οἰκογενειάρχης ἔχει ἕντεκα χρόνια 

αἱμορραγία, εἶπα: «Τί κάνω ἐγώ; Κοσμικὸς ἄνθρωπος αὐτὸς καὶ νὰ ἔχη ἕντεκα χρόνια 

αἱμορραγία, νὰ ἔχη παιδιά, νὰ πρέπη νὰ σηκωθῆ τὸ πρωὶ νὰ πάη στὴν δουλειά, καὶ 

ἐγὼ οὔτε ἑπτὰ χρόνια δὲν συμπλήρωσα ποὺ ἔχω αἱμορραγίες!»13. Ἂν σκέφτωμαι τὸν 

ἄλλον ποὺ ὑποφέρει τόσο πολύ, δὲν μπορῶ νὰ δικαιολογήσω τὸν ἑαυτό μου. Ἐνῶ, ἂν 

σκέφτωμαι ὅτι  ἐγὼ ὑποφέρω καὶ  οἱ ἄλλοι  εἶναι μιὰ χαρά,  ὅτι σηκώνομαι  τὴν νύχτα 

κάθε μισὴ ὥρα, ἐπειδὴ ἔχω πρόβλημα μὲ τὸ ἔντερο καὶ δὲν μπορῶ νὰ κοιμηθῶ, ἐνῶ οἱ 

ἄλλοι κοιμοῦνται ἥσυχα, δικαιολογῶ τὸν ἑαυτό μου, ἂν γογγύσω. Ἐσύ, ἀδελφή, πόσον 

καιρὸ ἔχεις τὸν ἕρπητα14;  

– Ὀκτὼ μῆνες, Γέροντα. 

– Βλέπεις; Ὁ Θεὸς σὲ ἄλλους τὸν ἀφήνει δύο μῆνες, σὲ ἄλλους δέκα μῆνες, σὲ 

ἄλλους  δεκαπέντε.  Καταλαβαίνω,  εἶναι  μεγάλος  ὁ  πόνος.  Μερικοὶ  φθάνουν  σὲ 

ἀπόγνωση. Ἕνας κοσμικὸς ὅμως ποὺ ἔχει ἕρπητα ἕναν‐δύο μῆνες καὶ ἀπὸ τὸν πολὺ 

πόνο ἀπελπίζεται, ἂν μάθη ὅτι ἕνας πνευματικὸς ἄνθρωπος τὸν ἔχει ἕναν χρόνο καὶ 

κάνει ὑπομονὴ καὶ δὲν γογγύζει, τότε ἀμέσως παρηγοριέται. «Βρέ, λέει, ἐγὼ τὸν ἔχω 

δύο μῆνες καὶ ἔφθασα στὴν ἀπελπισία· ὁ ἄλλος ὁ καημένος ἕναν χρόνο τὸν ἔχει καὶ 

δὲν  μιλάει!  Ἐγὼ  κάνω  καὶ  ἀταξίες,  ἐνῶ  ἐκεῖνος  ζῆ  πνευματικά!».  Ὁπότε  βοηθιέται 

χωρὶς συμβουλή! 

 

Οἱ θλίψεις ποὺ μᾶς προξενοῦν οἱ ἄνθρωποι 

 

– Γέροντα, ὅταν κάποιος ὑπομένη κατὰ Θεὸν τὶς θλίψεις καὶ τὶς ἀδικίες ποὺ τοῦ 

προξενοῦν οἱ ἄνθρωποι, αὐτὴ ἡ ὑπομονὴ τὸν καθαρίζει ἀπὸ τὰ πάθη; 

– Ἂν τὸν καθαρίζη λέει! Τὸν λαμπικάρει! Μά, ὑπάρχει ἀνώτερο ἀπ᾿ αὐτό; Ἔτσι 

μπορεῖ νὰ ἐξοφλήση ἁμαρτίες. Βλέπετε, ἕναν ἐγκληματία τὸν δέρνουν, τὸν κλείνουν 

στὴν φυλακή, κάνει ἐκεῖ τὸν μικρὸ κανόνα του καί, ἐὰν εἰλικρινὰ μετανοήση, γλιτώνει 

                                                 
13 Ὁ Γέροντας ἀπὸ τὸ 1988 εἶχε συνεχεῖς αἱμορραγίες ἀπὸ τὸ ἔντερο. 
14  Ἕρπης  ζωστήρ:  λοιμῶδες  νόσημα  ποὺ  προκαλεῖ  ἀφόρητους  πόνους  καὶ  διάφορες 

ἐπιπλοκὲς στὸν ὀργανισμό, ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία τοῦ πάσχοντος ἀτόμου. 
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τὴν αἰώνια φυλακή. Μικρὸ πράγμα εἶναι νὰ ἐξοφλήση μὲ αὐτὴν τὴν ταλαιπωρία ἕναν 

αἰώνιο λογαριασμό;  

Κάθε  θλίψη  νὰ  τὴν  ὑπομένετε  μὲ  χαρά.  Οἱ  θλίψεις  ποὺ  μᾶς  προκαλοῦν  οἱ 

ἄνθρωποι  εἶναι  πιὸ  γλυκὲς  ἀπὸ  ὅλα  τὰ  σιρόπια  ποὺ  μᾶς  προσφέρουν  ὅσοι  μᾶς 

ἀγαποῦν.  Βλέπεις,  στοὺς  μακαρισμοὺς  ὁ  Χριστὸς  δὲν  λέει:  «μακάριοί  ἐστε,  ὅταν 

ἐπαινέσωσιν  ὑμᾶς»,  ἀλλὰ  «μακάριοί  ἐστε,  ὅταν  ὀνειδίσωσιν  ὑμᾶς»15,  καὶ  μάλιστα 

«ψευδόμενοι».  Ὅταν  ὁ  ὀνειδισμὸς  δὲν  εἶναι  δίκαιος,  ἀποταμιεύει  κανείς.  Ἐνῶ,  ὅταν 

εἶναι δίκαιος,  ξοφλάει. Γι᾿ αὐτό,  ὄχι μόνον πρέπει νὰ ὑπομένουμε ἀγόγγυστα αὐτὸν 

ποὺ μᾶς πειράζει, ἀλλὰ καὶ νὰ νιώθουμε εὐγνωμοσύνη, γιατὶ μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία 

νὰ ἀγωνισθοῦμε στὴν ἀγάπη, στὴν ταπείνωση, στὴν ὑπομονή.  

Οἱ συκοφάντες βέβαια ἐργάζονται συνεργαζόμενοι μὲ  τὸ  ταγκαλάκι. Ἀλλὰ ὁ 

δυνατὸς ἀέρας συνήθως σπάζει  καὶ  ξερριζώνει  τὰ  εὐαίσθητα δένδρα ποὺ  δὲν  ἔχουν 

βαθειὲς ρίζες· ἐνῶ ὅσα ἔχουν βαθειὲς ρίζες, τὰ βοηθάει νὰ προχωρήσουν τὶς ρίζες τους 

πιὸ βαθιά.  

Ἐμεῖς  πρέπει  νὰ  προσευχώμαστε  γιὰ  ὅλους  ποὺ  μᾶς  κακολογοῦν,  καὶ  νὰ 

ζητοῦμε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τοὺς δίνη μετάνοια, φωτισμὸ καὶ ὑγεία καὶ νὰ μὴν ἀφήνουμε 

μέσα  μας  οὔτε  ἴχνος  μίσους  γι᾿  αὐτούς.  Νὰ  κρατοῦμε  μόνον  τὴν  πεῖρα  ἀπὸ  τὸν 

πειρασμό,  νὰ  πετοῦμε  ὅλα  τὰ  φαρμάκια  καὶ  νὰ  ἔχουμε  ὑπ᾿  ὄψιν  μας  τὰ  λόγια  τοῦ 

Ὁσίου Ἐφραίμ: «Ἐὰν συμβῇ σοι συκοφαντία, καὶ μετὰ ταῦτα φανερωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς 

συνειδήσεώς  σου,  μὴ  ὑψηλοφρόνει,  ἀλλὰ  δούλευε  τῷ  Κυρίῳ  ἐν  ταπεινοφροσύνῃ  τῷ 

λυτρουμένῳ σε ἀπὸ συκοφαντίας ἀνθρώπων, ἵνα μὴ πέσῃς πτῶμα ἐξαίσιον»16. 

 
15 Ματθ. 5, 11. 
16  Ὁσίου  Ἐφραὶμ  τοῦ  Σύρου,  Ἔργα,  τόμος  Α´,  ἐκδ.  «Τὸ  Περιβόλι  τῆς  Παναγίας», 

Θεσσαλονίκη 1988, σ. 253. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Ἡ ἀρρώστια 

 

Οἱ ἀρρώστιες βοηθοῦν τοὺς ἀνθρώπους  

 

– Τί θὰ πῆ, Γέροντα, «Καλὸ Παράδεισο»; 

– Μὲ τὸ καλὸ νὰ πᾶς στὸν Παράδεισο. 

– Μπορεῖ, Γέροντα, νὰ ἐννοῆ: «Νὰ πᾶς στὸν καλὸ Παράδεισο»; 

–  Ἄκουσες  ἐσὺ  ποτὲ  νὰ  μιλοῦν  γιὰ  κακὸ  Παράδεισο;  Πάντως,  γιὰ  νὰ  πάη 

κανεὶς στὸν γλυκὸ Παράδεισο, πρέπει νὰ φάη πολλὰ πικρὰ ἐδῶ, νὰ ἔχη τὸ διαβατήριο 

τῶν  δοκιμασιῶν  στὸ  χέρι.  Τί  γίνεται  στὰ  νοσοκομεῖα!  Τί  δράματα!  Τί  πόνο  ἔχει  ὁ 

κόσμος!  Πόσες  μητέρες,  οἱ  καημένες,  κάνουν  ἐπεμβάσεις,  σκέφτονται  τὰ  παιδάκια 

τους  καὶ  ἔχουν  τὴν  ἀγωνία  ὅλης  τῆς  οἰκογένειας!  Πόσοι  οἰκογενειάρχες  ἔχουν 

καρκίνο, κάνουν ἀκτινοβολίες καὶ τί βάσανο ἔχουν! Νὰ μὴν μποροῦν νὰ δουλέψουν, 

νὰ  πρέπη  νὰ  πληρώσουν  νοίκια,  νὰ  ἔχουν  ἕνα  σωρὸ  ἔξοδα!  Ἐδῶ  ἄλλοι  ἔχουν  τὴν 

ὑγεία  τους  καὶ  πάλι  δὲν  μποροῦν  νὰ  τὰ  βγάλουν  πέρα,  πόσο  μᾶλλον  νὰ  μὴν  ἔχη 

κανεὶς  τὴν  ὑγεία  του  καὶ  νὰ  ζορίζεται  νὰ  δουλέψη,  γιὰ  νὰ  ἀνταποκριθῆ  λίγο  στὶς 

ὑποχρεώσεις  του!  Πολὺ  μὲ  ἔχουν  καταβάλει  τὰ  προβλήματα  τῶν  ἀνθρώπων.  Πόσα 

ἀκούω  κάθε μέρα!  Συνέχεια  βάσανα,  δυσκολίες!... Πίκρα  ὅλη μέρα  τὸ  στόμα  καὶ  τὸ 

βράδυ  νὰ  πέφτω  νηστικὸς  λίγο  νὰ  ξεκουραστῶ.  Νιώθω  πολλὴ  σωματικὴ  κούραση, 

ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικὴ ξεκούραση. 

– Γέροντα, πάντα ὠφελεῖ ἡ ἀρρώστια; 

–  Ναί,  πάντα  πολὺ  ὠφελεῖ.  Οἱ  ἀρρώστιες  βοηθοῦν  τοὺς  ἀνθρώπους  νὰ 

«ἐξιλεωθοῦν»1,  ὅταν  δὲν  ἔχουν ἀρετές. Μεγάλο πράγμα  ἡ  ὑγεία,  ἀλλὰ  καὶ  τὸ  καλὸ 

ποὺ προσφέρει ἡ ἀρρώστια, ἡ ὑγεία δὲν μπορεῖ νὰ τὸ δώση! Πνευματικὸ καλό! Εἶναι 

πολὺ μεγάλη εὐεργεσία, πολὺ μεγάλη! Καθαρίζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, καὶ 

μερικὲς  φορὲς  τοῦ  ἐξασφαλίζει  καὶ  μισθό.  Ἡ  ψυχὴ  τοῦ  ἀνθρώπου  εἶναι  σὰν  τὸ 

χρυσάφι  καὶ  ἡ  ἀρρώστια  εἶναι  σὰν  τὴν  φωτιὰ  ποὺ  τὴν  καθαρίζει.  Βλέπεις,  καὶ  ὁ 

Χριστὸς  εἶπε  στὸν Ἀπόστολο Παῦλο: «Ἡ δύναμίς  μου  ἐν  ἀσθενείᾳ  τελειοῦται»2. Ὅσο 

περισσότερο  ταλαιπωρηθῆ  μὲ  κάποια  ἀρρώστια  ὁ  ἄνθρωπος,  τόσο  περισσότερο 

ἐξαγνίζεται καὶ ἁγιάζεται, ἀρκεῖ νὰ κάνη ὑπομονὴ καὶ νὰ τὴν δέχεται μὲ χαρά.  

Μερικὲς ἀρρώστιες θέλουν μόνο λίγη ὑπομονή, καὶ τὶς ἐπιτρέπει ὁ Θεός, γιὰ νὰ 

πάρη ὁ ἄνθρωπος λίγο μισθὸ καὶ νὰ τοῦ ἀφαιρέση ὁ Θεὸς μερικὰ κουσούρια. Γιατὶ ἡ 

σωματικὴ  ἀρρώστια  βοηθάει  στὴν  θεραπεία  τῆς  πνευματικῆς  ἀρρώστιας.  Τὴν 

ἐξουδετερώνει μὲ τὴν ταπείνωση ποὺ φέρνει. Ὁ Θεὸς ὅλα τὰ ἀξιοποιεῖ γιὰ τὸ καλό! 

Ὅ,τι ἐπιτρέπει εἶναι γιὰ τὸ πνευματικό μας συμφέρον. Ξέρει τί χρειάζεται ὁ καθένας 

μας  καὶ  μᾶς  δίνει  κάποια  ἀρρώστια,  εἴτε  γιὰ  νὰ  ἀνταμειφθοῦμε,  εἴτε  γιὰ  νὰ 

ἐξοφλήσουμε ἁμαρτίες. 

  

Ὁ οὐράνιος μισθὸς ἀπὸ τὴν ἀρρώστια 

 

                                                 
1 Ἡ ἔννοια τῆς «ἐξιλεώσεως» στὴν ὀρθόδοξη Θεολογία δὲν ἔχει τὸν νομικὸ χαρακτήρα 

τῆς  δυτικῆς  Θεολογίας,  ἀλλὰ  ἐκφράζει  τὴν  φιλάνθρωπη  παιδαγωγία  τοῦ  Θεοῦ  γιὰ  τὸν 

ἁμαρτάνοντα ἄνθρωπο μὲ σκοπὸ τὴν σωτηρία του.  
2 Β´ Κορ. 12, 9. 
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– Τί κάνει ἡ μητέρα σου; 

– Δὲν εἶναι καλά,  Γέροντα. Ἀνεβάζει κατὰ διαστήματα ψηλὸ πυρετὸ καὶ  τότε 

χάνεται. Τὸ δέρμα της γεμίζει πληγὲς καὶ τὶς νύχτες πονάει. 

– Ξέρεις; Αὐτοὶ εἶναι μάρτυρες· ἂν δὲν εἶναι ὁλόκληροι μάρτυρες, εἶναι μισοί. 

– Καὶ ὅλη ἡ ζωή της, Γέροντα, ἦταν μιὰ ταλαιπωρία. 

– Ἑπομένως ὁ μισθός της θὰ εἶναι διπλός. Πόσα ἔχει νὰ λάβη! Τὸν Παράδεισο 

τὸν  ἔχει  ἐξασφαλισμένο.  Ὅταν  ὁ  Χριστὸς  βλέπη  ὅτι  κάποιος  ἀντέχει  μιὰ  βαρειὰ 

ἀρρώστια,  τοῦ  τὴν  δίνει,  ὥστε  μὲ  τὴν  λίγη  ταλαιπωρία  στὴν  ἐπίγεια  ζωὴ  νὰ 

ἀνταμειφθῆ  πολὺ  στὴν  οὐράνια,  τὴν  αἰώνια,  ζωή.  Ὑποφέρει  ἐδῶ,  ἀλλὰ  θὰ 

ἀνταμειφθῆ ἐκεῖ, στὴν ἄλλη ζωή, γιατὶ ὑπάρχει Παράδεισος, ὑπάρχει καὶ ἀνταμοιβή.  

Σήμερα  μοῦ  εἶπε  μιὰ  νεφροπαθὴς  ποὺ  χρόνια  τώρα  κάνει  αἱμοκάθαρση: 

«Παππούλη, σταυρῶστε, σᾶς παρακαλῶ, τὸ χέρι μου. Οἱ φλέβες εἶναι ὅλο πληγὲς καὶ 

δὲν μπορῶ νὰ κάνω αἱμοκάθαρση». «Αὐτὲς  οἱ πληγές,  τῆς  εἶπα,  στὴν ἄλλη  ζωὴ θὰ 

εἶναι διαμάντια μεγαλύτερης ἀξίας ἀπὸ τὰ διαμάντια αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Πόσα χρόνια 

κάνεις αἱμοκάθαρση;». «Δώδεκα», μοῦ λέει. «Δηλαδὴ δικαιοῦσαι ἕνα ʺἐφάπαξʺ καὶ μία 

σύνταξη μειωμένη», τῆς εἶπα. Μετὰ μοῦ δείχνει μιὰ πληγὴ στὸ ἄλλο χέρι καὶ μοῦ λέει: 

«Παππούλη,  αὐτὴ ἡ πληγὴ δὲν κλείνει· φαίνεται  τὸ  κόκκαλο». «Ναί,  ἀλλὰ ἀπὸ  ἐκεῖ 

μέσα φαίνεται ὁ Οὐρανός,  τῆς λέω. Ἄντε, καλὴ ὑπομονή. Εὔχομαι ὁ Χριστὸς νὰ σοῦ 

αὐξάνη  τὴν  ἀγάπη  Του,  γιὰ  νὰ  ξεχνιέται  ὁ  πόνος  σου.  Φυσικὰ  ὑπάρχει  καὶ  ἡ  ἄλλη 

εὐχή, νὰ ἐξαλειφθοῦν οἱ πόνοι, ἀλλὰ τότε ἐξαλείφεται καὶ ὁ πολὺς μισθός. Ἑπομένως, 

ἡ προηγούμενη εὐχὴ εἶναι καλύτερη». Παρηγορήθηκε ἡ καημένη. 

Ὅταν τὸ σῶμα δοκιμάζεται, τότε ἡ ψυχή ἁγιάζεται. Μὲ τὴν ἀρρώστια πονάει τὸ 

σῶμα  μας,  τὸ  χωματόκτιστο  αὐτὸ  σπίτι  μας,  ἀλλὰ  ἔτσι  θὰ  ἀγάλλεται  αἰώνια  ὁ 

νοικοκύρης του, ἡ ψυχή μας, στὸ οὐράνιο παλατάκι ποὺ μᾶς ἑτοιμάζει ὁ Χριστός. Μὲ 

αὐτὴν τὴν πνευματικὴ λογική, ποὺ εἶναι παράλογη γιὰ τοὺς κοσμικούς, χαίρομαι καὶ 

ἐγὼ καὶ καμαρώνω γιὰ  τὶς σωματικὲς βλάβες ποὺ  ἔχω.  Τὸ μόνο ποὺ δὲν σκέφτομαι 

εἶναι  ὅτι  θὰ  ἔχω  οὐράνια  ἀνταμοιβή.  Καταλαβαίνω  ὅτι  ἐξοφλῶ  τὴν  ἀχαριστία  μου 

στὸν Θεό, ἀφοῦ δὲν ἔχω ἀνταποκριθῆ στὶς μεγάλες Του δωρεὲς καὶ εὐεργεσίες. Γιατὶ 

στὴν ζωή μου ὅλα γλέντι εἶναι· καὶ ἡ καλογερικὴ καὶ οἱ ἀρρώστιες ποὺ περνῶ. Ὅλο 

φιλανθρωπίες μοῦ κάνει ὁ Θεὸς καὶ ὅλο οἰκονομίες. Εὐχηθῆτε ὅμως νὰ μὴ μὲ ξοφλάη 

μὲ αὐτὰ σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή,  γιατὶ  τότε ἀλλοίμονό μου! Μεγάλη τιμὴ θὰ μοῦ ἔκανε ὁ 

Χριστὸς  νὰ  ὑπέφερα  ἀκόμη  περισσότερο  γιὰ  τὴν  ἀγάπη  Του,  ἀρκεῖ  νὰ  μὲ  ἐνίσχυε, 

ὥστε νὰ ἀντέχω, καὶ μισθὸ δὲν θέλω. 

Ὁ  ἄνθρωπος,  ὅταν  εἶναι  τελείως  καλὰ  στὴν  ὑγεία  του,  δὲν  εἶναι  καλά. 

Καλύτερα νὰ ἔχη κάτι. Ἐγώ, ὅσο  ὠφελήθηκα ἀπὸ τὴν ἀρρώστια, δὲν ὠφελήθηκα ἀπὸ 

ὅλη  τὴν  ἄσκηση  ποὺ  εἶχα  κάνει  μέχρι  τότε.  Γι᾿  αὐτὸ  λέω,  ἂν  δὲν  ἔχη  κανεὶς 

ὑποχρεώσεις, νὰ προτιμᾶ ἀρρώστιες παρὰ ὑγεία. Ἀπὸ τὴν ὑγεία του εἶναι χρεώστης, 

ἐνῶ  ἀπὸ  τὴν  ἀρρώστια,  ὅταν  τὴν  ἀντιμετωπίζη  μὲ  ὑπομονή,  ἔχει  νὰ  λάβη.  Ὅταν 

ἤμουν στὸ Κοινόβιο3, εἶχε ἔρθει μιὰ φορὰ ἕνας ἅγιος Ἐπίσκοπος, πολὺ γέρος, ὀνόματι 

Ἱερόθεος,  ποὺ  ἀσκήτευε  στὴν  Σκήτη  τῆς  Ἁγίας  Ἄννης.  Τὴν  ὥρα  ποὺ  ἔφευγε,  ὅπως 

πῆγε νὰ ἀνεβῆ στὸ ζῶο, τραβήχτηκε τὸ παντελόνι του καὶ φάνηκαν τὰ πρησμένα του 

πόδια. Οἱ Πατέρες ποὺ πῆγαν νὰ τὸν βοηθήσουν, τὰ εἶδαν καὶ τρόμαξαν. Ἐκεῖνος τὸ 

                                                 
3 Ὁ Γέροντας μόνασε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐσφιγμένου τὰ χρόνια 1953‐1955. 
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κατάλαβε καὶ τοὺς εἶπε: «Αὐτὰ εἶναι τὰ καλύτερα δῶρα ποὺ μοῦ ἔδωσε ὁ Θεός. Τὸν 

παρακαλῶ νὰ μὴ μοῦ τὰ πάρη». 

 

Ἡ ὑπομονὴ στοὺς πόνους 

 

Ὅταν μᾶς  βρίσκη μιὰ  ἀρρώστια,  καλὰ  εἶναι  νὰ ἀφηνώμαστε  στὸν Χριστὸ  ἐν 

λευκῷ. Νὰ σκεφτώμαστε ὅτι ἡ ψυχή μας ἔχει μεγαλύτερη ἀνάγκη ἀπὸ ὑπομονὴ καὶ 

δοξολογία  στοὺς  πόνους  παρὰ  ἀπὸ  ἀτσαλένιο  σῶμα  μὲ  τὸ  ὁποῖο  μποροῦμε  νὰ 

κάνουμε  μεγάλους  σωματικοὺς  ἀγῶνες,  οἱ  ὁποῖοι  ὅμως  ἴσως  μᾶς  κάνουν  νὰ 

καυχηθοῦμε, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε, γιατὶ θὰ νομίσουμε ὅτι μὲ τὸ σπαθί μας θὰ 

κερδίσουμε τὸν Παράδεισο.  

Ξέρετε  πόσα  χρόνια  ἔχω  ἄλλοτε  ὑποφερτὸ  πόνο  καὶ  ἄλλοτε  ἀνυπόφορο;  Ὁ 

ὑποφερτὸς εἶναι μιὰ μόνιμη κατάσταση. Πόσα τράβηξα πρῶτα ἀπὸ τὴν βρογχεκτασία 

καὶ  ἔπειτα  μὲ  τὴν  ἐγχείρηση  ποὺ  ἔκανα!  Ἔπειτα  ἄρχισαν  ἱστορίες  μὲ  τὰ  ἔντερα. 

Ὕστερα, μισὴ χρονιὰ τὴν πέρασα μὲ τὴν δισκοπάθεια· πονοῦσα πολύ. Δὲν μποροῦσα 

νὰ  κάνω  οὔτε  τὶς  μετάνοιες ποὺ  ἔκανα,  ἀλλὰ  δυσκολευόμουν  καὶ  νὰ  ἐξυπηρετηθῶ, 

ἐνῶ  χρειαζόταν  νὰ  ὑπηρετήσω  καὶ  τὸν  κόσμο  ποὺ  ἐρχόταν.  Στὴν  συνέχεια  μοῦ 

παρουσιάστηκε  κάτι  σκληρὸ  στὴν  κοιλιά·  μοῦ  εἶπαν  ὅτι  ἦταν  κήλη.  Ὅταν 

κουραζόμουν,  πονοῦσε  καὶ  πρηζόταν  πολύ.  Μιὰ  μέρα,  παραμονὴ  τοῦ  Ἁγίου 

Παντελεήμονος,  ἦταν  πρησμένο  καὶ  πονοῦσα.  Ἔπρεπε  ὅμως  νὰ  πάω  στὴν  Σκήτη, 

στὴν  ὁλονυκτία.  Εἶπα: «θὰ πάω καὶ  ὅ,τι  θέλει  ἂς  γίνη»,  γιατὶ  ἔπρεπε  νὰ πάω.  Στὴν 

διάρκεια τῆς ἀγρυπνίας σκέφθηκα νὰ καθήσω λίγο, ἀλλὰ εἶπα «ἂν κατεβάσω ἐγὼ τὸ 

στασίδι, γιὰ νὰ καθήσω, θὰ τὸ κατεβάσουν ὅλοι»,  ὁπότε προτίμησα νὰ μὴν καθήσω 

καθόλου.  Μετὰ  ἀπὸ  δώδεκα  ὧρες  ποὺ  κράτησε  ἡ  ἀγρυπνία  ὑπέθεσα  ὅτι  θὰ 

χειροτερέψη πολύ. Ὅταν ἐπέστρεψα στὸ Κελλί μου, δὲν πρόλαβα καλὰ‐καλὰ νὰ μπῶ 

μέσα,  χτύπησε  τὸ  καμπανάκι.  «Ἔ,  Πάτερ,  ἄνοιξε!»,  ἀκούω  κάποιον  νὰ  φωνάζη. 

Ἔβαλα  τὰ  γέλια.  «Ἐντάξει,  εἶπα,  τώρα  θὰ  πᾶμε  συνέχεια».  Καὶ  πράγματι  σὲ  λίγο 

ἦρθαν  καὶ  ἄλλοι  καὶ  ἄλλοι.  Τὸ  βράδυ  ποὺ  τελείωσα  μὲ  τὸν  κόσμο,  εἶδα  ὅτι  εἶχε 

ἐξαφανισθῆ  τελείως!  Τὴν  ἄλλη  ἡμέρα,  ἐνῶ  εἶχα  ξεκουραστῆ,  πάλι  παρουσιάστηκε! 

Ἔπειτα μὲ ἐμπόδιζε καὶ μὲ πονοῦσε, ἀλλὰ καὶ τὸ καμάρωνα κιόλας. Ἀφοῦ ὁ Χριστὸς 

τὸ ἤξερε,  ἤξερε  καὶ  ὅτι  μὲ  βοηθάει,  γι᾿  αὐτὸ  τὸ ἄφηνε. Πέντε  χρόνια  κράτησε αὐτό. 

Ξέρεις τί δυσκολία;  

– Καὶ τότε, Γέροντα, ποὺ εἴχατε πρόβλημα μὲ τὰ πόδια σας;  

– Ἐκεῖνο ἦταν ἄλλο. Δὲν μποροῦσα νὰ σταθῶ ὄρθιος. Ὅταν ἐρχόταν κόσμος, 

ζοριζόμουν. Πέρασε ἐκεῖνο, μετὰ ἄρχισε ἡ αἱμορραγία. «Ἑλκώδη κολίτιδα», μοῦ εἶπαν. 

Ἄλλη  ἱστορία...  Πᾶνε  ἑπτὰ  χρόνια  μὲ  αἱμορραγίες,  μὲ  πόνους...    Ἀλλὰ  μὴ 

στενοχωριέσθε· μόνο νὰ εὔχεσθε γιὰ τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς μου. Ἐγὼ χαίρομαι ποὺ μὲ 

τίμησε ὁ Θεὸς καὶ μοῦ ἔδωσε αὐτὸ τὸ δῶρο καὶ δὲν θέλω νὰ μοῦ τὸ στερήση. Δόξα τῷ 

Θεῷ·  ὁ  Θεὸς  τὸ  ἐπιτρέπει,  γιὰ  νὰ  βοηθηθῶ  κατ᾿  αὐτὸν  τὸν  τρόπο.  Ἔτσι  δίνουμε 

ἐξετάσεις  στὴν  ὑπομονή.  Τώρα  αὐτό,  ὕστερα  τὸ  ἄλλο...  «Ὑπομονῆς  χρείαν  ἔχομεν»4. 

Γιατί,  ἂν  ἐμεῖς ποὺ  ἔχουμε λίγο φόβο Θεοῦ,  δὲν  κάνουμε  ὑπομονή,  τί  θὰ κάνουν οἱ 

κοσμικοί; Ἂν καὶ βλέπω ὅτι πολλοὶ λαϊκοὶ μᾶς ξεπερνοῦν στὴν ἀρετή. Μοῦ ἔλεγαν οἱ 

γονεῖς  μου  ὅτι  οἱ  Φαρασιῶτες,  ὅταν  ἀρρώσταιναν,  δὲν  ἔτρεχαν  ἀμέσως  στὸν 

                                                 
4  Βλ. Ἑβρ. 10, 36. 
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Χατζεφεντῆ5  νὰ  τοὺς  θεραπεύση.  Ὑπέμεναν  πρῶτα  τοὺς  πόνους,  ὅσο  μποροῦσαν, 

ἀνάλογα  μὲ  τὸ  φιλότιμο  καὶ  τὴν  ὑπομονή  τους,  διότι  θεωροῦσαν  εὐλογία  νὰ 

ὑποφέρουν. «Ἂς βασανίσω κι ἐγώ, ἔλεγαν, λίγο τὴν ψυχή μου γιὰ τὸν Χριστό, ἀφοῦ ὁ 

Χριστὸς  βασανίστηκε  πολύ,  γιὰ  νὰ  μὲ  σώση».  Καί,  ὅταν  πιὰ  ἔβλεπαν  ὅτι  πήγαιναν 

πίσω  οἱ  δουλειές  τους  καὶ  ταλαιπωροῦνταν  ἡ  οἰκογένειά  τους,  τότε  πήγαιναν  στὸν 

Χατζεφεντῆ νὰ  τοὺς θεραπεύση.  Βλέπεις  τί φιλότιμο  εἶχαν! Ὅταν  ἐκεῖνοι, ποὺ ἦταν 

λαϊκοί,  σκέφτονταν  ἔτσι  καὶ  ἔκαναν  ὑπομονή,  ἐγὼ  σὰν  καλόγερος  πῶς  πρέπει  νὰ 

σκέφτωμαι;  Ὁ  Χριστὸς  εἶπε:  «Ἐν  τῇ  ὑπομονῇ  ὑμῶν  κτήσασθε  τὰς  ψυχὰς  ὑμῶν»6. 

Βλέπετε, ὁ Θεὸς δὲν εὐχαριστήθηκε τόσο ἀπὸ τὶς ἐλεημοσύνες τοῦ Ἰώβ, ὅταν εἶχε ὅλα 

τὰ ἀγαθά, ὅσο ἀπὸ τὴν ὑπομονή του τὸν καιρὸ τῆς δοκιμασίας7.  

– Γέροντα, ὅταν λέτε ὅτι ἕνας ἄρρωστος κάνει ὑπομονὴ στοὺς πόνους, ἐννοεῖτε 

ὅτι δὲν δείχνει καθόλου ὅτι πονάει; 

– Στὴν ἐσχάτη ἀνάγκη μπορεῖ νὰ ἀφήση νὰ γίνη στοὺς ἄλλους λίγο ἀντιληπτό. 

Μπορεῖ νὰ πῆ ὅτι πονάει, ἀλλὰ ὄχι σὲ τί βαθμό. Γιατί, ἂν δὲν τὸ κάνη καθόλου γνωστὸ 

στοὺς ἄλλους, οἱ ἄλλοι μπορεῖ νὰ σκανδαλίζωνται ἀπὸ κάποια συμπεριφορά του. Ἂν 

λ.χ. ἕνας μοναχὸς ὑποφέρη ἀπὸ κάτι καὶ δὲν μπορῆ νὰ πάη στὴν Ἀκολουθία, ἴσως νὰ 

βλαφτῆ κάποιος ποὺ δὲν ἔχει καλοὺς λογισμούς. 

 

Ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου 

 

– Γέροντα, ποιόν πόνο λέτε ἀνυπόφορο; 

– Τὸν πόνο ποὺ κάνει νὰ τρέχουν δάκρυα ἀπὸ τὰ μάτια! Αὐτὰ τὰ δάκρυα δὲν 

εἶναι οὔτε μετανοίας οὔτε ἀγαλλιάσεως· ποῦ ὑπάγονται; τί λέτε;  

– Μαρτύριο δὲν εἶναι, Γέροντα; 

– Ἔμ, μαρτύριο εἶναι! 

– Γέροντα, ὅταν ἔχω δυνατὸ πόνο, δυσκολεύομαι νὰ πῶ «δόξα Σοι ὁ Θεός». 

– Γιατί δυσκολεύεσαι; Νὰ σκέφτεσαι τί τράβηξε ὁ Χριστός. Ξύλο, ὀνειδισμούς, 

φραγγέλωμα, σταύρωση8! Καὶ ὅλα τὰ ὑπέμεινε, «ἀναμάρτητος ὤν»9, γιὰ τὴν σωτηρία 

μας. Καὶ ἐσύ, ὅταν πονᾶς, νὰ λές: «Γιὰ τὴν ἀγάπη Σου, Χριστέ μου, θὰ ὑπομείνω». 

– Γέροντα, τί χρειάζεται γιὰ νὰ ξεπεράσης τὸν πόνο; 

– Παλληκαριά, βία χρειάζεται. 

– Καὶ τὸν ἀνυπόφορο πόνο πῶς τὸν ἀντιμετωπίζει κανείς; 

– Ἂν εἶναι κοσμικός, μὲ τὸ τραγούδι, ἂν εἶναι πνευματικὸς ἄνθρωπος, μὲ τὴν 

ψαλμωδία...  Ὁ  πατέρας  μου  μιὰ  φορὰ  εἶχε  πυρετὸ  καὶ  πολὺ  πονοκέφαλο.  Τί  κάνει 

λοιπόν; Παίρνει καὶ τρώει μιὰ ἁλμυρὴ σαρδέλα, πίνει καὶ ἕνα ποτήρι κρασὶ καὶ ἄρχισε 

νὰ τραγουδάη τὸ «Ξύπνα, καημένε μου ραγιᾶ» καὶ ἄλλα τραγούδια τῆς κλεφτουριᾶς 

καὶ ἔγινε καλά! Ἔτσι καὶ ἐμεῖς νὰ ψέλνουμε, γιὰ νὰ διασκεδάζεται ὁ πόνος! Κι ἐγὼ μιὰ 

μέρα  κρύωσα  καὶ  εἶχα  ἕναν  πονοκέφαλο,  ποὺ  πήγαινε  νὰ  σπάση  τὸ  κεφάλι  μου. 

Ἄρχισα λοιπὸν μιὰ πολὺ ὡραία ψαλμωδία καὶ μοῦ ἔφυγε ὁ πονοκέφαλος. Πράγματι ἡ 

                                                 
5 Ἔτσι ἀποκαλοῦσαν οἱ Φαρασιῶτες τὸν Ἅγιο Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη. 
6 Λουκ. 21, 19. 
7 Βλ. Παλαιὰ Διαθήκη, Ἰώβ. 
8 Βλ. Ματθ. 27, 26‐44· Μάρκ. 15, 15‐32· Λουκ. 23, 23‐43 καὶ Ἰω. 19, 1‐23. 
9 Βλ. Ἠσ. 53, 9. 
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ψαλμωδία μαζὶ  μὲ  τὴν  εὐχὴ πολὺ  βοηθάει  σ᾿  αὐτὲς  τὶς  περιπτώσεις·  ἁπαλαίνει  τὴν 

ψυχή, τὴν γλυκαίνει, γιατὶ οἱ συνεχεῖς θλίψεις καὶ οἱ πόνοι τὴν καταβάλλουν καὶ τῆς 

δημιουργοῦν  ψύξη.  Καὶ  χθὲς  βράδυ  δὲν  μποροῦσα  νὰ  κοιμηθῶ  ἀπὸ  τὸν  πόνο.  Εἶπα 

πώς, ἂν δὲν ξημερώσω καὶ πεθάνω, τότε θὰ ἔχω  ...μεγάλη μέρα. Στὴν ἄλλη ζωὴ δὲν 

θὰ  βραδιάζη  ποτέ,  οὔτε  θὰ  ξημερώνη...  Ἔπειτα  πῆρα  ἕνα...  χάπι·  ἔψαλα  «Τὰς 

ἀλγηδόνας τῶν Ἁγίων...»10. Αὐτὸ τὸ  ...χάπι διαρκεῖ ὅλη τὴν νύχτα! Ἔχουν τέτοιο χάπι 

ἐδῶ οἱ γιατροί;  

– Γέροντα, λένε ὅτι τὴν νύχτα οἱ πόνοι δυναμώνουν. 

– Ναί, βαραίνει τὴν νύχτα ὁ ἄνθρωπος. Ὕστερα τὴν ἡμέρα οἱ ἄρρωστοι, ἐπειδὴ 

ἔχουν συντροφιά, συζητοῦν κ.λπ., ξεχνοῦν τὸν πόνο. Τὸ βράδυ ποὺ εἶναι μόνοι τους, 

πάει  ὁ  νοῦς  τους  στὸν  πόνο  καὶ  νομίζουν  ὅτι  πονοῦν  περισσότερο.  Στὴν  ἀρρώστια 

πόνοι θὰ ὑπάρχουν, ἀλλὰ σκοπὸς εἶναι νὰ γυρίζουμε τὸ κουμπὶ σὲ ἄλλη συχνότητα, 

γιὰ νὰ ξεχνιοῦνται. Γιατί, ἂν δὲν ἀντιμετωπίζης σωστὰ τὸν πόνο, θὰ πονᾶς δυὸ φορές. 

Ἂν σκέφτεσαι  τὸν πόνο,  θὰ  διπλασιάζεται  ὁ πόνος. Ἐνῶ μὲ  ἕναν καλὸ λογισμό,  ἂν 

λ.χ.  θυμᾶσαι  αὐτοὺς  ποὺ  πονοῦν  πιὸ  πολὺ  ἀπὸ  σένα  ἢ  ἂν  ψάλης  λίγο,  ὁ  πόνος 

ξεχνιέται.  

–  Γέροντα,  ὁ  πόνος  συνήθως  σὲ  προειδοποιεῖ  ὅτι  κάτι  συμβαίνει  στὸν 

ὀργανισμό. Στὴν συνέχεια πόση προσοχὴ πρέπει νὰ τοῦ δίνης;  

– Πρέπει νὰ δοκιμάζη κανεὶς τὴν ἀντοχή του καὶ ἀνάλογα νὰ προσέχη. Ἰδίως, 

ὅταν περάση ἡ ἡλικία, χρειάζεται προσοχή, γιατὶ ἕνα παλιὸ αὐτοκίνητο, ἂν συνεχίση 

νὰ τρέχη μὲ τὴν ἴδια ταχύτητα ποὺ ἔτρεχε, ὅταν ἦταν καινούργιο, θὰ φύγουν οἱ ρόδες 

ἀπὸ  ᾿δῶ,  τὸ  καρμπιρατὲρ  ἀπὸ  ᾿κεῖ...  Τὸ  διάστημα  ποὺ  μοῦ  πονοῦσε  ἡ  μέση,  δὲν 

μποροῦσα νὰ κάνω κομποσχοίνι ὄρθιος. Ὅταν εἶδα ὅτι λιγάκι βελτιώθηκε, σηκώθηκα 

καὶ  ἔκανα  τὰ  κομποσχοίνια  ὄρθιος  καὶ  μεγάλες  μετάνοιες,  ὁπότε  μὲ  ξαναπόνεσε. 

Κάθησα λίγο. Μετὰ εἶπα: «Ἄντε νὰ ξαναδοκιμάσω». Πάλι τὰ  ἴδια· πονοῦσα. Ὕστερα 

δὲν συνέχισα, ἀλλὰ εἶχα ἀναπαυμένο τὸν λογισμό μου.  

– Ἕνας πόνος, Γέροντα, ποὺ ξέρω ὅτι δὲν ἔχει ἄλλη ἐπίπτωση στὸν ὀργανισμό, 

δὲν μὲ ἀνησυχεῖ. Ὅταν ὅμως δείχνη ὅτι ὑπάρχει μιὰ σοβαρὴ βλάβη, μὲ ἀνησυχεῖ. 

– Κοίταξε,  ὁ πόνος λ.χ.  τῆς μέσης μπορεῖ νὰ μὴν ἔχη καμμιὰ ἐπίπτωση στὸν 

ὀργανισμό,  ἀλλὰ  καθηλώνει  τὸ  σῶμα,  ἐνῶ  τοὺς  ἄλλους  πόνους  τοὺς  ὑποφέρει  τὸ 

σῶμα.  

– Γέροντα, ὅταν ὑποφέρη τὸ σῶμα, ὑποφέρει συγχρόνως καὶ ἡ ψυχή; 

– Ὅταν ὁ ὁδηγὸς εἶναι ἄρρωστος, δὲν μπορεῖ νὰ τρέξη τὸ αὐτοκίνητο. Ἡ ψυχὴ 

ὑποφέρει,  ὅταν πονάη τὸ σῶμα. Κατάλαβες;  Τῆς λείπει ἡ διάθεση ποὺ ἔχει,  ὅταν τὸ 

σῶμα εἶναι καλά. Ἀδιαθετεῖ καὶ ἡ ψυχὴ κατὰ κάποιον τρόπο. 

– Γέροντα, ὁ πόνος ἀγριεύει τὸν ἄνθρωπο; 

–  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  ἀντιμετωπίση  πνευματικὰ  τὸν  πόνο,  μπορεῖ  νὰ 

ἀγριέψη. Ὅταν ὅμως τὸν ἀντιμετωπίση πνευματικά, ἠρεμεῖ καὶ παρηγοριέται θεϊκά. 

Εἶναι πανηγύρι μετὰ ἡ ἀρρώστια. Χαίρεται, γιατὶ θὰ πάη μὲ τοὺς Ὁμολογητὲς καὶ τοὺς 

Μάρτυρες.  Οἱ  ἅγιοι  Μάρτυρες  ξεχνοῦσαν  τὸν  πόνο,  γιατὶ  ἡ  ἀγάπη  τους  πρὸς  τὸν 

Χριστὸ ἦταν μεγαλύτερη ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὸν ἐξουδετέρωνε.  

                                                 
10  Ἀπολυτίκιο  τῶν  Ἁγίων  Τεσσαράκοντα  Μαρτύρων.  Ἡ    μνήμη  τους  τιμᾶται  στὶς  9 

Μαρτίου. 
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–  Αὐτὸς  ποὺ  πονάει  καὶ  δὲν  ἀντιμετωπίζει  πνευματικὰ  τὸν  πόνο,  δὲν 

ἐξαγνίζεται; 

– Ὁ κοσμικὸς ἐξαγνίζεται, ὄχι ὅμως καὶ ὁ μοναχός.  

 

Ἡ  συμμετοχὴ στὸν πόνο τῶν ἄλλων 

 

Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  πονάη  γιὰ  τὸν  συνάνθρωπό  του,  ὁ  Θεὸς  κατὰ  κάποιον 

τρόπο  συγκινεῖται,  χαίρεται,  γιατὶ  ὁ  ἄνθρωπος  αὐτός,  μὲ  τὴν  ἀγάπη  ποὺ  ἔχει, 

συγγενεύει  μαζί  Του,  καὶ  τοῦ  δίνει  θεία  παρηγοριά.  Ἀλλιῶς  δὲν  θὰ  μποροῦσε  νὰ 

ἀντέξη τὸν πόνο γιὰ τὸν συνάνθρωπό του. 

– Γέροντα, πῶς μπορεῖς νὰ νιώσης τὸν πόνο τῶν ἄλλων; 

–  Ὅταν  ἔχης  κι  ἐσὺ  κάποιον  πόνο,  σκέφτεσαι  τὸν  πόνο  τοῦ  ἄλλου,  ἔρχεσαι 

στὴν  θέση  του  καὶ  πονᾶς  πιὸ  πολὺ  γιὰ  ᾿κεῖνον.  Ὁ  πόνος  ὁ  δικός  σου  δηλαδὴ  σὲ 

βοηθάει νὰ καταλάβης τὸν πόνο τῶν ἄλλων. Καὶ ὅταν δέχεσαι μὲ χαρὰ τὸν δικό σου 

πόνο, δίνεις στοὺς πονεμένους παρηγοριά.  

Πάντως  ἄλλο  εἶναι  νὰ  μαθαίνης  ὅτι  ἀρρώστησε  κάποιος  καὶ  ἄλλο  εἶναι  νὰ 

ἀρρωσταίνης  ὁ  ἴδιος.  Τότε  καταλαβαίνεις  τὸν  ἄρρωστο.  Ἄκουγα  «χημειοθεραπεῖες» 

καὶ  νόμιζα  ὅτι  εἶναι  «χυμοθεραπεῖες»,  δηλαδὴ  ὅτι  κάνουν  στοὺς  καρκινοπαθεῖς 

θεραπεία  μὲ  χυμούς,  μὲ  φυσικὲς  τροφές!  Ποῦ  νὰ  ξέρω;  Τώρα  ὅμως  κατάλαβα  τί 

ταλαιπωρία εἶναι. 

– Οἱ χημειοθεραπεῖες, Γέροντα, εἶναι πιὸ δύσκολες ἀπὸ τὶς ἀκτινοβολίες; 

–  Πιὸ  δύσκολες;  Ὅλα,  καὶ  οἱ  ἀκτινοβολίες  καὶ  οἱ  χημειοθεραπεῖες  εἶναι...  Τὸ 

χειρότερο εἶναι ποὺ σοῦ κόβουν τὴν ὄρεξη· ἐνῶ πρέπει νὰ φᾶς καλά, δὲν μπορεῖς νὰ 

φᾶς καθόλου. Καὶ οἱ γιατροὶ σοῦ λένε: «Πρέπει νὰ τρῶς». Ἔμ, πῶς νὰ φᾶς, ἀφοῦ ὅλα 

αὐτὰ  σοῦ  κόβουν  τὴν  ὄρεξη  καὶ  σὲ  κάνουν  πτῶμα!  Ὅταν  ἔκανα  ἀκτινοβολίες,  ἐνῶ 

καιγόμουν,  δὲν  μποροῦσα  νὰ  πιῶ  καθόλου  νερό.  Μοῦ  ἐρχόταν  νὰ  κάνω  ἐμετό, 

αἰσθανόμουν ἀπέχθεια ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ νερό11. 

– Γέροντα, ἂν κάνατε λίγο νωρίτερα τὴν ἐγχείρηση... 

–  Τί  νωρίτερα;  Ἐγὼ  δὲν  κάνω προσευχὴ  νὰ περάση,  γιατὶ  ἔτσι  συμπάσχω μὲ 

τὸν  κόσμο  ποὺ  ὑποφέρει.  Καταλαβαίνω  πιὸ  πολὺ  τοὺς  πονεμένους  καὶ  συμμετέχω 

στὸν πόνο  τους. Ἄλλωστε καὶ  ἐμένα μὲ ὠφελεῖ πνευματικά.  Ζητάω μόνο νὰ μπορῶ 

λίγο νὰ ἐξυπηρετοῦμαι καὶ νὰ ἐξυπηρετῶ. Ὅ,τι θέλει ὅμως ὁ Θεός. 

Ὅταν ἔχης κάποιο πρόβλημα στὴν ὑγεία σου καὶ δὲν σὲ ἀπασχολῆ αὐτό, τότε 

ἔχεις  κατὰ  κάποιον  τρόπο  τὸ  δικαίωμα  νὰ  παρακαλῆς  τὸν  Θεὸ  νὰ  βελτιώση  τὴν 

κατάσταση τῆς ὑγείας τῶν ἄλλων. Ἀλλὰ καὶ ὅποιος δὲν ἔχει δικό του πόνο, ἂς πονάη 

τοὐλάχιστον  γι᾿  αὐτοὺς  ποὺ  πονοῦν.  «Νὰ  πάρω  τὸν  γαταδόκκο  σου»,  ἔλεγαν  οἱ 

Φαρασιῶτες, δηλαδὴ τὸν πόνο σου, τὸ βάσανό σου, τὸ φαρμάκι σου. 

– Γέροντα, μὲ τί τρόπο τὸν ἔπαιρναν; 

– Μὲ  τὴν  ἀγάπη. Ὅταν  μὲ  ἀγάπη  λέη  κανεὶς  «νὰ  πάρω  τὸν  πόνο  σου»,  τὸν 

παίρνει. Ἀλλά, ἂν τὸν πάρη, μετὰ θέλει πολλὴ ὑπομονή, πολλὴ παλληκαριά, πολλὴ 

δύναμη, γιὰ νὰ τὸν ἀντιμετωπίση. Ἔρχονται μερικοὶ καὶ μοῦ λένε: «Γέροντα, θέλω νὰ 

                                                 
11 Εἰπώθηκαν τὸν Ἰούνιο τοῦ 1994, ἕναν μήνα πρὶν ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Γέροντα, μετὰ 

ἀπὸ τὴν ὀκτάμηνη ταλαιπωρία ἀπὸ τὸν καρκίνο. 
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πάρω τὸν πόνο σου». Μερικοὶ τὸ λένε ἀπὸ παλληκαριά, μερικοὶ ὅμως φοβητσιάρηδες 

δὲν  ξέρουν  τί  λένε.  Αὐτοὶ  μὲ  τὸ  παραμικρὸ  τρέχουν  στὸν  γιατρὸ  καὶ  εὔκολα 

ἀπογοητεύονται. Τὸν λίγο πόνο τὸν δικό τους δὲν μποροῦν νὰ σηκώσουν καὶ λένε νὰ 

πάρουν  τὸν  δικό  μου πόνο!  Καλύτερα  νὰ  κάνουν  ὑπομονὴ  στὸν  δικό  τους πόνο,  νὰ 

δέχωνται μὲ χαρὰ ὅ,τι ἐπιτρέπει γι᾿ αὐτοὺς ὁ Θεὸς καὶ νὰ μὴ ζητοῦν δῆθεν ἀπὸ ἀγάπη 

νὰ  πάρουν  τὴν  ἀρρώστια  τοῦ  ἄλλου.  Γιατί,  ἂν  τυχὸν  ὁ Θεὸς  ἐκπληρώση  τὸ  αἴτημά 

τους καὶ ξεχάσουν ὅτι οἱ ἴδιοι τὸ ζήτησαν, θὰ γογγύσουν καὶ μπορεῖ νὰ τὰ βάλουν καὶ 

μὲ τὸν Θεό.  

 

Διακονία ἀρρώστων 

 

Χθὲς  βράδυ,  τὴν  ὥρα  ποὺ  πήγαινα  στὸν  ναὸ  γιὰ  τὴν  ἀγρυπνία,  εἶδα  σὲ  μιὰ 

ἄκρη  ἕναν πατέρα  μὲ  ἕνα παιδάκι  σὲ  ἀναπηρικὸ  καροτσάκι. Πλησίασα,  ἀγκάλιασα 

τὸν μικρὸ καὶ τὸν φίλησα. «Εἶσαι ἕνας ἄγγελος, τοῦ εἶπα, τὸ ξέρεις;». Καὶ στὸν πατέρα 

του  εἶπα: «Μεγάλη τιμὴ γιὰ σένα νὰ ὑπηρετῆς  ἕναν ἄγγελο. Νὰ χαίρεστε,  γιατὶ θὰ 

πᾶτε  καὶ  οἱ  δύο  στὸν  Παράδεισο».  Ἔλαμψαν  ἀπὸ  χαρὰ  τὰ  πρόσωπά  τους,  γιατὶ 

ἔνιωσαν τὴν θεϊκὴ παρηγοριά.  

Αὐτοὶ ποὺ διακονοῦν ἀρρώστους, ἀναπήρους κ.λπ. μὲ ἀγάπη καὶ ὑπομονή, ἂν 

ἔχουν ἁμαρτίες,  σβήνουν τὶς ἁμαρτίες  τους μὲ  τὴν θυσία ποὺ κάνουν· ἂν δὲν  ἔχουν 

ἁμαρτίες, ἁγιάζονται. Κάποτε μιὰ γυναίκα μοῦ διηγήθηκε μερικὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν 

ζωή  της πολὺ θαυμαστά. Ἀπόρησα,  γιατὶ  ἦταν  καταστάσεις ποὺ συναντοῦμε  στοὺς 

βίους τῶν Ἁγίων καὶ αὐτὴ ἦταν μιὰ ἁπλὴ γυναίκα. Ὅταν μοῦ εἶπε πῶς εἶχε περάσει 

τὰ περισσότερα χρόνια τῆς ζωῆς της, εἶδα ὅτι ὅλη ἡ ζωή της ἦταν μιὰ θυσία. Ἀπὸ νέα 

ἀκόμη ὑπηρετοῦσε ἀρρώστους, γιατὶ στὸ πατρικό της σπίτι εἶχαν καὶ τὸν παπποῦ καὶ 

τὴν  γιαγιά,  ποὺ  ἦταν  ἄρρωστοι.  Ὅταν  παντρεύτηκε,  ἔμενε  μὲ  τὸν  πεθερὸ  καὶ  τὴν 

πεθερά  της,  ποὺ  ἦταν  ἐπίσης  ἄρρωστοι.  Μετὰ  ἀρρώστησε  ὁ  ἄνδρας  της,  ἔμεινε 

κατάκοιτος καὶ τὸν ὑπηρετοῦσε. Ὅλη τὴν ζωή της δηλαδὴ αὐτὴ ἡ γυναίκα τὴν πέρασε 

διακονώντας  ἀρρώστους.  Διψοῦσε  ὅλα  αὐτὰ  τὰ  χρόνια  νὰ  μελετήση,  νὰ  πάη  σὲ 

κάποια  ἀγρυπνία,  ἀλλὰ  δὲν  εἶχε  χρόνο.  Ἐπειδὴ  ὅμως  ἦταν  δικαιολογημένη,  ὁ Θεὸς 

στὸ τέλος τῆς ἔδωσε μαζεμένη τὴν Χάρη Του. 

–  Γέροντα,  μερικοὶ  ἄνθρωποι,  ὅταν  ἀρρωσταίνουν,  ἀποκτοῦν  πολλὲς 

παραξενιές. 

–  Ναί,  αὐτὸ  συμβαίνει,  ἀλλὰ  καὶ  οἱ  ὑγιεῖς  πρέπει  νὰ  δικαιολογοῦν  λίγο  τὴν 

ἀνησυχία, τὴν γκρίνια ἢ τὴν ἰδιοτροπία τῶν ἀρρώστων, γιατὶ αὐτὰ εἶναι φυσικὰ στοὺς 

ἀρρώστους.  Εἰδικά,  ὅποιος  δὲν  ἔχει  ἀρρωστήσει,  δὲν  μπορεῖ  νὰ  καταλάβη  τὸν 

ἄρρωστο, γιατὶ δὲν ἔχει πονέσει καὶ ἡ καρδιά του εἶναι λίγο σκληρή. 

Ὅσοι  ὑπηρετοῦν  ἕναν  ἄρρωστο,  ἕναν  κατάκοιτο,  χρειάζεται  πολὺ  νὰ 

προσέξουν νὰ μὴν τὸν κάνουν νὰ γογγύση. Μπορεῖ νὰ τὸν ὑπηρετοῦν γιὰ χρόνια, ἂν 

ὅμως μιὰ φορὰ στὸ τέλος τὸν κάνουν νὰ γογγύση, τὰ χάνουν ὅλα. Εἶναι βαρὺ νὰ φύγη 

ἡ ψυχὴ   μὲ γογγυσμὸ ἀπὸ αὐτὸν  τὸν κόσμο. Ἀλλὰ καὶ  ἐκείνους μετὰ ὁ πονηρὸς θὰ 

τοὺς βασανίζη, λεπταίνοντας δῆθεν τὴν συνείδησή τους.  

– Γέροντα, ὅταν ὑπηρετῆς ἕναν ἄρρωστο, δὲν σὲ καταβάλλει μόνον ἡ κούραση, 

ἀλλὰ καὶ ἡ στενοχώρια, γιατὶ βλέπεις ἕναν δικό σου ἄνθρωπο σιγὰ‐σιγὰ νὰ σβήνη. 
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– Ναί, ἀλλὰ καὶ ὁ Θεὸς ὅλους τοὺς οἰκονομάει! Βλέπεις, ὅταν ἀρρωσταίνη ἕνα 

μέλος ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, ὅλη ἡ οἰκογένεια πονάει. Καὶ ἂν τυχὸν εἶναι ὁ πατέρας καὶ 

δὲν  μπορῆ  νὰ  ἐργαστῆ,  ὁλόκληρη  ἡ  οἰκογένεια  καὶ  πονάει  καὶ  δυστυχεῖ.  Ἔχει  τὴν 

ἀγωνία, «θὰ ζήση ὁ πατέρας, δὲν θὰ ζήση;». Βασανίζεται αὐτός, βασανίζονται καὶ οἱ 

ἄλλοι. Σβήνει αὐτός, σβήνουν καὶ οἱ γύρω του. Καὶ ἡ μητέρα τότε πρέπει νὰ δουλέψη 

περισσότερο. Νὰ φροντίση τὰ παιδιά, νὰ πάη καὶ στὸ νοσοκομεῖο, γιὰ νὰ κοιτάξη τὸν 

ἄρρωστο. Θέλω νὰ πῶ, ὅταν κάποιος ἀρρωστήση ἀπὸ μιὰ βαρειὰ ἀρρώστια, καὶ ὁ ἴδιος 

ὑποφέρει, κουράζεται καὶ θέλει νὰ πεθάνη, ἀλλὰ καὶ οἱ δικοί του ποὺ τὸν ὑπηρετοῦν, 

στενοχωριοῦνται, ταλαιπωροῦνται καὶ κουράζονται. Καὶ ὅσο περισσότερο δεμένοι καὶ 

ἀγαπημένοι  εἶναι,  ἐπιτρέπει  στὸ  τέλος  ὁ  Θεός,  καὶ  ὁ  ἄρρωστος  καὶ  αὐτοὶ  ποὺ  τὸν 

ὑπηρετοῦν νὰ ταλαιπωροῦνται πιὸ πολύ, νὰ πονοῦν πιὸ πολύ, μέχρι νὰ φθάσουν νὰ 

ποῦν:  «ἂς  τὸν  πάρη  ὁ Θεός,  γιὰ  νὰ  ξεκουρασθῆ»  –  ἀλλὰ  γιὰ  νὰ  ξεκουρασθοῦν  καὶ 

αὐτοί. Βλέπετε, ὅταν μιὰ οἰκογένεια εἶναι πολὺ ἀγαπημένη, καὶ οἱ γονεῖς πεθαίνουν 

στὰ  καλὰ  καθούμενα,  χωρὶς  νὰ  ἀρρωστήσουν,  καὶ  δὲν  ταλαιπωροῦνται  οὔτε  αὐτοὶ 

οὔτε  τὰ παιδιά  τους,  γιατὶ χρειάσθηκε νὰ τοὺς ὑπηρετήσουν,  ὁ πόνος τοῦ χωρισμοῦ 

γιὰ τὰ παιδιὰ εἶναι πολὺ ὀδυνηρός.  

– Γέροντα, ὁ ψυχικὸς παράγων πόσο μπορεῖ νὰ ἐπηρεάση τὴν σωματικὴ ὑγεία; 

– Ὅταν  κανεὶς  εἶναι ψυχικὰ  καλά,  ὁ  σωματικὸς πόνος  ἐλαφρώνει. Ὅταν  δὲν 

εἶναι  καλὰ  ψυχικά,  ἡ  ἄσχημη  ψυχικὴ  κατάσταση  ἐπιδεινώνει  τὴν  ὑγεία  του.  Πάρε 

ἕναν καρκινοπαθῆ ποὺ  τὸν  ἔχουν  ξεγραμμένο  οἱ  γιατροί. Ἂν πιστεύη στὸν Θεὸ  καὶ 

βρεθῆ σὲ μιὰ χαρούμενη πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα, μπορεῖ νὰ ζήση περισσότερο, ἐνῶ 

διαφορετικὰ μπορεῖ νὰ λειώση ἀπὸ τὴν στενοχώρια του καὶ νὰ σβήση μέσα σὲ λίγες 

ἑβδομάδες.  Καμμιὰ  φορὰ  μπορεῖ  κάποιος  ἀπὸ  ἰατρικῆς  πλευρᾶς  νὰ  εἶναι  ὑγιής,  οἱ 

ἐξετάσεις νὰ μὴ δείχνουν τίποτε, ἀλλά, ἂν ἔχη κάτι ποὺ τὸν σακατεύει ψυχικά, τότε 

νὰ μὴν εἶναι πραγματικὰ καλά. Γιατὶ οἱ περισσότερες ἀρρώστιες ἀπὸ τὴν στενοχώρια 

ξεκινοῦν. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν κάποιο εὐαίσθητο σημεῖο. Μιὰ στενοχώρια ἄλλον 

θὰ τὸν χτυπήση στὸ στομάχι, ἄλλον στὸ κεφάλι. 

Τὸ  καλύτερο  φάρμακο  γιὰ  μιὰ  ἀρρώστια  εἶναι  ἡ  πνευματικὴ  χαρά,  γιατὶ 

σκορπάει  τὴν  θεία  Χάρη  στὴν  ψυχή.  Ἡ  πνευματικὴ  χαρὰ  ἔχει  τὴν  μεγαλύτερη 

ἰαματικὴ  δύναμη  γιὰ  ὅλες  τὶς  ἀρρώστιες.  Εἶναι  ἡ  θεϊκὴ  ἀλοιφὴ  ποὺ  ἐπουλώνει  τὶς 

πληγές, ἐνῶ ἡ στενοχώρια τὶς ἐρεθίζει. 

 

Ἡ  ταλαιπωρία τοῦ ἀρρώστου καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ 

 

– Γέροντα, ἂν κάποιος ἔχη μιὰ βαρειὰ ἀρρώστια καὶ ἀποφασίση νὰ ἀφεθῆ στὸν 

Θεό, θὰ κάνη καλά; 

– Ἅμα δὲν ἔχη ὑποχρεώσεις, ὅ,τι θέλει κάνει. Ἅμα  ὅμως ἔχη ὑποχρεώσεις, αὐτὸ 

θὰ  ἐξαρτηθῆ  καὶ  ἀπὸ  τοὺς  ἄλλους.  Καὶ  ἐγὼ  πῆγα  στὸν  γιατρὸ  «ἄκων  καὶ  μὴ 

βουλόμενος»... Ἂν δὲν πήγαινα γιὰ ἐκείνη τὴν «ἁπλὴ ἐξέταση» ποὺ εἶπε ὁ γιατρός, θὰ 

ἔκλεινε  τελείως  τὸ  ἔντερο.  Ὁπότε  θὰ  ἔπινα  μόνο  λίγα  ὑγρὰ  καὶ  μετὰ  πάει,  θὰ 

τελείωναν  ὅλα.  «Μιὰ  ἁπλὴ  ἐξέταση»,  μοῦ  εἶπε,  καὶ  μπῆκα  σὲ  ἕναν  τέτοιο  κύκλο... 

Ἀξονικὲς  ἀπὸ  ἐδῶ,  καρδιολόγος  ἀπὸ  ἐκεῖ,  τώρα  τὰ  λευκὰ  αἱμοσφαίρια  κατέβηκαν, 

τώρα ἀνέβηκαν, κοψίματα, μπαλώματα... Καὶ τελικὰ τί βγῆκε; Ὅπως πάω, θὰ καθήσω 

ἐδῶ... 
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Συνήθως  λέμε:  «Οἱ  ἄρρωστοι  πρῶτα  νὰ  φροντίσουν  νὰ  βοηθηθοῦν 

ἀνθρωπίνως καὶ σὲ ὅ,τι δὲν μποροῦν νὰ βοηθηθοῦν ἀνθρωπίνως θὰ βοηθήση ὁ Θεός». 

Ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅτι, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν ἀνθρωπίνως οἱ ἄνθρωποι ποὺ 

πάσχουν  ἀπὸ  κάποια  βαρειὰ  ἀρρώστια,  περνοῦν  μεγάλη  ταλαιπωρία,  ὁλόκληρο 

μαρτύριο.  Πρέπει  νὰ  κάνουν  ἕνα  σωρὸ  ἐξετάσεις,  ἐγχειρήσεις,  μεταγγίσεις, 

χημειοθεραπεῖες, ἀκτινοβολίες. Τρυπήματα γιὰ τὶς μεταγγίσεις, τρυπήματα γιὰ τοὺς 

ὀρούς...    Νὰ  σπάζουν  οἱ  φλέβες,  νὰ  τοὺς  βάζουν  τὴν  τροφὴ  ἀπὸ  τὴν  μύτη,  νὰ  μὴν 

μποροῦν  νὰ  κοιμηθοῦν...  Καὶ  ὅλα αὐτά,  γιὰ  νὰ  γίνη αὐτὸ ποὺ  γίνεται  ἀνθρωπίνως. 

Κατάλαβες; Δὲν εἶναι κάτι ἁπλό, πρόκειται λ.χ. γιὰ μιὰ πληγὴ  ποὺ μάζεψε πύον καὶ 

πρέπει  νὰ  σπάση,  γιὰ  νὰ  βγῆ  τὸ  πύον,  καὶ  μετὰ  θὰ  γίνουν  καλά.  Ἐδῶ  τοῦτα  εἶναι 

ὁλόκληρη διαδικασία. Γι᾿ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ἐπαναπαυώμαστε καὶ νὰ λέμε «ἐντάξει, 

αὐτὸς ὁ ἄρρωστος ἔπεσε σὲ καλοὺς γιατρούς», ἀλλὰ νὰ ἔχουμε ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι, γιὰ νὰ 

βοηθηθῆ  ὁ  ἄρρωστος  ἰατρικά,  πρέπει  νὰ  περάση  μιὰ  ὁλόκληρη  ταλαιπωρία  καὶ  νὰ 

προσευχώμαστε μὲ πόνο νὰ τοῦ δίνη ὁ Χριστὸς ὑπομονή. Νὰ φωτίζη τοὺς γιατρούς, 

γιατὶ οἱ γιατροὶ μπορεῖ νὰ κάνουν λάθη, ἰδίως ἂν δὲν ἔχουν ταπείνωση.  

Βλέπεις, ὅταν χαλάση τὸ σπίτι, ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ δὲν μπορεῖ νὰ σταθῆ. 

Ἔτσι καὶ ὁ νοικοκύρης τοῦ σώματος, ἡ ψυχή, δὲν μπορεῖ νὰ σταθῆ, ἂν χαλάση τὸ σπίτι 

της, τὸ σῶμα. Καὶ τώρα προσπαθοῦν νὰ κρατήσουν τὸν νοικοκύρη μέσα στὸ σπίτι μὲ 

τὸ  σίδηρο,  μὲ  τὸ  ...ἀτσάλι,  μὲ  βιταμίνες  Α,  Β,  C...,  νὰ  βοηθήσουν  δηλαδὴ  τοὺς 

ἀρρώστους μὲ τὴν ἐπιστήμη, ἀλλὰ δὲν βοηθιοῦνται ὅλοι καί, μὲ τὴν βοήθεια ποὺ τοὺς 

προσφέρουν, ἁπλῶς παρατείνεται ἡ ζωή τους μὲ πόνο, παρατείνεται μᾶλλον ὁ πόνος. 

Γιατὶ δὲν φθάνει μόνον ἡ ἐπιστήμη. Χρειάζεται καὶ πίστη καὶ προσευχή. Καμμιὰ φορὰ 

βλέπω καὶ ἐδῶ στὸ μοναστήρι τὶς ἀδελφὲς ποὺ εἶναι γιατροὶ νὰ θέλουν περισσότερο 

μὲ τὴν ἐπιστήμη τους νὰ βοηθήσουν τὸν ἄρρωστο παρὰ μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ 

καὶ  μὲ  τὴν  προσευχή.  Ἡ  καρδιακὴ  ὅμως  προσευχὴ  θὰ  τὶς  δώση  ἀνώτερο  ἰατρικὸ 

πτυχίο, διότι θὰ σταματοῦν τὴν ἀνθρώπινη ἐπιστήμη. Ὅταν καλλιεργηθῆ ἡ ἀγάπη μὲ 

τὸν πόνο γενικὰ γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, τότε ἐνεργοῦν οἱ θεῖες δυνάμεις, ἀρκεῖ νὰ 

ὑπάρχη βαθειὰ ταπείνωση στὴν ψυχή, γιὰ νὰ μὴν ὑπερηφανευθῆ καὶ ἀδικήση τὸν Θεὸ 

νομίζοντας ὅτι εἶναι δικές της αὐτὲς οἱ δυνάμεις.  

Δὲν  πρέπει  νὰ  ξεχνοῦμε  ὅτι  ὁ  Χριστὸς  μπορεῖ  ἀκόμη  καὶ  αὐτὰ  ποὺ  δὲν 

θεραπεύονται  ἀπὸ  γιατροὺς  νὰ  τὰ  θεραπεύση,  ἀλλὰ  πρέπει  νὰ  ὑπάρχη  σοβαρὸς 

λόγος καὶ ὁ πιστὸς νὰ εἶναι πολὺ πιστὸς καὶ πολὺ δοσμένος στὸν Χριστό. 

–  Δηλαδή,  Γέροντα,  ὅταν  οἱ  ἄνθρωποι  ὑποφέρουν,  νὰ  μὴ  ζητοῦν  ἰατρικὴ 

βοήθεια;  

–  Δὲν  ἐννοῶ αὐτό,  βρὲ παιδί!  Δὲν  λέω  «μὴν  τοῦ βάζης  λ.χ.  ὀξυγόνο»,  γιὰ  νὰ 

σκάση  ὁ  ἄνθρωπος.  Θέλω  νὰ  πῶ,  τί  τραβάει  ὁ  ἄρρωστος,  γιὰ  νὰ  βοηθηθῆ 

ἀνθρωπίνως,  καὶ  ὅτι  πρέπει  νὰ  κάνουμε  προσευχὴ  νὰ  βοηθάη  ὁ  Χριστὸς  τοὺς 

ἀρρώστους, γιὰ νὰ μὴν ταλαιπωροῦνται. Ἂν κάτι εἶναι σοβαρό, νὰ παρακαλοῦμε τὸν 

Χριστὸ νὰ τὸ πάρη μὲ ἕνα χάδι Του. Γιατὶ ὁ Χριστός, λίγο ἂν χαϊδέψη τοὺς ἀρρώστους 

στὸ  χέρι,  φεύγουν  ὅλα  καὶ  γίνονται  καλά!  Οὔτε  φάρμακα  χρειάζονται  μετὰ  οὔτε 

φαρμάκια.  Κι  ἂν  τοὺς  χαϊδέψη  στὸ  πρόσωπο,  εἶναι  ἀκόμη  καλύτερα.  Ἂν  τοὺς 

ἀγκαλιάση  κιόλας,  θὰ μαλακώση  καὶ  ἡ  καρδιά  τους!  Καταλάβατε;  Χρειάζεται  ὅμως 

μεγάλη πίστη. Ἂν δὲν ἔχη πίστη ὁ ἴδιος ὁ ἄρρωστος, δὲν γίνεται καλά.  
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Ἄρρωστα παιδάκια 

 

– Γέροντα, αὐτὸ τὸ ἄρρωστο παιδάκι, ποὺ ἔφεραν σήμερα οἱ γονεῖς του, πολὺ 

ταλαιπωρεῖται.  

–  Ἔ,  σιγὰ‐σιγὰ  θὰ  ξεπεράση  τὴν  ἀρρώστια  του,  ἀλλὰ  θὰ  τοῦ  μείνη  μιὰ 

εὐαισθησία, γιὰ νὰ θυμᾶται τὴν ἀρρώστια του, καὶ αὐτὴ ἡ εὐαισθησία θὰ τὸ βοηθάη 

πνευματικά.  

– Καὶ τὰ παιδάκια, Γέροντα, ποὺ ἔχουν λευχαιμία πολὺ ὑποφέρουν.  

–  Αὐτὰ  πολὺ  τὰ  βοηθάει  ἡ  Θεία  Κοινωνία.  Πολλὰ  παιδάκια  ξεπέρασαν  τὴν 

ἀρρώστια  τους  μὲ  τὴν  Θεία  Κοινωνία.  Ὅταν  διαβάζουμε  τὸν  145ο Ψαλμό12,  μὲ  τὸν 

ὁποῖο παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ σταματήσουν οἱ αἱμορραγίες, νὰ προσευχώμασε νὰ 

βοηθήση  ὁ  Θεὸς  τὰ  παιδάκια  ποὺ  ἔχουν  λευχαιμία,  ἀλλὰ  καὶ  νὰ  ὑπάρχη  αἷμα  στὰ 

νοσοκομεῖα  γιὰ  τὰ παιδιὰ ποὺ  ἔχουν μεσογειακὴ ἀναιμία.  Τὰ παιδιὰ αὐτὰ περνοῦν 

μαρτύριο μεγαλύτερο καὶ ἀπὸ τὸ μαρτύριο τῶν παιδιῶν ποὺ ἔσφαξε ὁ Ἡρώδης13. Τὰ 

παιδάκια  ἔχουν καθαρὸ μισθὸ ἀπὸ  τὴν  ταλαιπωρία  τῆς ἀρρώστιας,  γιατὶ  δὲν  ἔχουν 

ἁμαρτίες.  Πόσα  μικρούτσικα  παιδιὰ  θὰ  δοῦμε  στὴν  ἄλλη  ζωὴ  νὰ  εἶναι  μὲ  τὸ 

μαρτυρικό,  τὸ  ἀγγελικό,  τάγμα  ἐκείνων  τῶν  νηπίων!  Μωρὰ  δύο  μηνῶν,  νὰ  τὰ 

ἐγχειρίζουν,  νὰ  τοὺς  βάζουν  ἐνέσεις,  ὀρούς! Ποῦ  νὰ  βροῦν φλέβα  στὰ  καημένα!  Τὰ 

τρυποῦν ἀπὸ  ᾿δῶ‐ἀπὸ  ᾿κεῖ... Νὰ βλέπης παιδάκι νὰ ἔχη ὄγκο στὸ κεφάλι καὶ νὰ τοῦ 

κάνουν ἀκτίνες, νὰ βάζουν κάτι καλώδια σὲ ἕνα τόσο δὰ κεφαλάκι. Ἐδῶ ἕνας μεγάλος 

δὲν μπορεῖ νὰ ἀντέξη, ποῦ νὰ ἀντέξουν τὰ παιδάκια! 

– Αὐτὰ τὰ παιδάκια, Γέροντα, τελικὰ θεραπεύονται ἢ πεθαίνουν; 

– Ἔ, πολλὰ φυσικὰ πεθαίνουν, ἀλλὰ καὶ οἱ γονεῖς πῶς νὰ τὰ ἀφήσουν; 

– Γέροντα, ἀξίζει τὸν κόπο οἱ παιδίατροι νὰ προσπαθοῦν νὰ διατηρήσουν στὴν 

ζωὴ τὰ πρόωρα βρέφη; 

– Οἱ γιατροὶ πρέπει νὰ κάνουν ὅ,τι μποροῦν καὶ παράλληλα νὰ προσεύχωνται 

γι᾿ αὐτά. «Θεέ μου, νὰ λένε, ἂν εἶναι αὐτὸ τὸ παιδὶ νὰ ζήση καὶ νὰ ὑποφέρη σὲ ὅλη του 

τὴν ζωή, τότε, Σὲ παρακαλῶ, νὰ τὸ πάρης». Νὰ φροντίζουν ὅμως νὰ βαπτίζωνται τὰ 

βρέφη, καὶ τότε θὰ τοὺς προϋπαντήσουν στὸν Παράδεισο μὲ ἀναμμένη λαμπάδα. 

Καὶ  ὅταν  εἶναι  μεγαλύτερα  τὰ παιδιά,  πρέπει  οἱ  γιατροὶ  πολὺ  νὰ προσέξουν 

πῶς  θὰ  ποῦν  τὴν  διάγνωση.  Ὀκτὼ  χρονῶν  παιδάκι  τοῦ  εἶπε  ὁ  γιατρός:  «Θὰ 

τυφλωθῆς». Ἔρχεται καὶ μοῦ λέει καὶ ὁ πατέρας μπροστὰ στὸ παιδί: «Τὸ πήγαμε στὸ 

ἐξωτερικὸ γιὰ ἐξετάσεις καὶ μᾶς εἶπαν ὅτι θὰ τυφλωθῆ». Καὶ καλὰ νὰ εἶναι τὸ παιδί, ἡ 

στενοχώρια  μπορεῖ  νὰ  τὸ  χτυπήση  ὅπου  ἔχει  εὐαισθησία,  πόσο  μᾶλλον  ἂν  εἶναι 

ἄρρωστο! 

 

Ἡ θυσία γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ἀρρώστου 

 

Ἂν ζητοῦμε κάτι ἀπὸ τὸν Θεό, χωρὶς νὰ θυσιάζουμε καὶ κάτι, δὲν ἔχει ἀξία. Ἂν 

κάθωμαι καὶ λέω: «Θεέ μου, Σὲ παρακαλῶ, κάνε καλὰ τὸν τάδε ἄρρωστο», χωρὶς νὰ 

κάνω κάποια θυσία, εἶναι σὰν νὰ λέω ἁπλῶς καλὰ λόγια. Ὁ Χριστὸς θὰ δῆ τὴν ἀγάπη 

μου, τὴν θυσία μου, καὶ τότε θὰ ἐκπληρώση τὸ αἴτημά μου, ἂν βέβαια αὐτὸ εἶναι γιὰ 

                                                 
12 Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης διάβαζε τὸν 145ο  Ψαλμὸ γι᾿ αὐτὴν τὴν περίπτωση. 
13 Βλ. Ματθ. 2, 16. 
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τὸ  πνευματικὸ  καλὸ  τοῦ  ἄλλου.  Γι᾿  αὐτό,  ὅταν  οἱ  ἄνθρωποι  σᾶς  ζητοῦν  νὰ 

προσευχηθῆτε  γιὰ  κάποιον  ἄρρωστο,  νὰ  τοὺς  λέτε  νὰ  προσευχηθοῦν  καὶ  αὐτοὶ  ἢ 

τοὐλάχιστον νὰ ἀγωνισθοῦν νὰ κόψουν τὰ κουσούρια τους.  

Μερικοὶ ἄνθρωποι ἔρχονται καὶ μοῦ λένε: «Κάνε με καλά· ἔμαθα ὅτι μπορεῖς 

νὰ μὲ βοηθήσης». Θέλουν ὅμως νὰ βοηθηθοῦν, χωρὶς οἱ ἴδιοι νὰ καταβάλουν καθόλου 

προσπάθεια. Λὲς λ.χ. στὸν ἄλλον: «μὴν τρῶς γλυκά, κάνε αὐτὴν τὴν θυσία, γιὰ νὰ σὲ 

βοηθήση  ὁ Θεός»,  καὶ  σοῦ  λένε:  «Γιατί;  δὲν  μπορεῖ  νὰ  μὲ  κάνη  καλὰ  ὁ Θεός;».  Δὲν 

κάνουν μιὰ θυσία γιὰ  τὸν  ἑαυτό  τους,  πόσο μᾶλλον νὰ θυσιασθοῦν γιὰ  τὸν ἄλλον. 

Ἄλλος δὲν τρώει γλυκά, γιὰ νὰ βοηθήση ὁ Χριστὸς ὅσους πάσχουν ἀπὸ ζάχαρο, ἢ δὲν 

κοιμᾶται, γιὰ νὰ δώση λίγο ὕπνο ὁ Χριστὸς σ᾿ αὐτοὺς ποὺ πάσχουν ἀπὸ ἀϋπνίες. Ἔτσι 

συγγενεύει ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν Θεό. Τότε ὁ Θεὸς δίνει τὴν Χάρη Του.  

Ἐγώ, ὅταν μοῦ λέη κάποιος πὼς δὲν μπορεῖ νὰ προσευχηθῆ γιὰ κάποιον δικό 

του  ποὺ  εἶναι  ἄρρωστος,  τοῦ  λέω  νὰ  κάνη  καὶ  αὐτὸς  μιὰ  θυσία  γιὰ  τὸν  ἄρρωστο. 

Συνήθως τοῦ λέω νὰ κάνη κάτι ποὺ θὰ εἶναι καλὸ καὶ γιὰ τὴν δική του ὑγεία. 

Ἦρθε κάποτε ἀπὸ τὴν Γερμανία στὸ Καλύβι ἕνας πατέρας, ποὺ τὸ κοριτσάκι 

του εἶχε ἀρχίσει νὰ παραλύη. Οἱ γιατροὶ τὸ εἶχαν ξεγράψει. Ἦταν ὁ καημένος τελείως 

ἀπελπισμένος. «Κάνε κι ἐσὺ μιὰ θυσία, τοῦ εἶπα, γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ παιδιοῦ σου. Νὰ 

κάνης μετάνοιες, δὲν μπορεῖς· νὰ προσευχηθῆς, δὲν μπορεῖς,  ἐντάξει. Πόσα τσιγάρα 

καπνίζεις τὴν ἡμέρα;». «Τεσσεράμισι κουτιά», μοῦ λέει. «Νὰ καπνίζης ἕνα κουτί, τοῦ 

λέω, καὶ τὰ χρήματα ποὺ θὰ ἔδινες γιὰ τὰ ὑπόλοιπα νὰ τὰ δίνης σὲ κανέναν φτωχό». 

«Νὰ γίνη, Πάτερ, καλὰ τὸ παιδί, μοῦ λέει, καὶ ἐγὼ θὰ τὸ κόψω τὸ τσιγάρο». «Ἔ, τότε 

δὲν θὰ ἔχη ἀξία· τώρα πρέπει νὰ τὸ κόψης· πέταξε τὸ τσιγάρο, τοῦ λέω. Δὲν ἀγαπᾶς τὸ 

παιδί σου;». «Ἐγὼ δὲν ἀγαπῶ τὸ παιδί μου; Ἀπὸ τὸν πέμπτο ὄροφο πετιέμαι κάτω γιὰ 

τὴν  ἀγάπη  τοῦ  παιδιοῦ  μου»,  μοῦ  λέει.  «Ἐγὼ  δὲν  σοῦ  λέω  νὰ  πεταχτῆς  ἀπὸ  τὸν 

πέμπτο  ὄροφο  κάτω,  ἀλλὰ  νὰ πετάξης  τὸ  τσιγάρο.  Ἂν  κάνης μιὰ  παλαβωμάρα  καὶ 

πεταχτῆς ἀπὸ τὸν πέμπτο ὄροφο κάτω, θὰ ἀφήσης τὸ παιδί σου στὸν δρόμο κι ἐσὺ θὰ 

χάσης  τὴν  ψυχή  σου.  Ἐγὼ  σοῦ  λέω  νὰ  κάνης  κάτι  εὔκολο.  Νά,  πέταξε  τώρα  τὰ 

τσιγάρα!».  Μὲ  κανέναν  τρόπο  δὲν  ἤθελε  νὰ  τὰ  πετάξη.  Καὶ  τελικὰ  ἔφυγε  ἔτσι  καὶ 

ἔκλαιγε! Πῶς νὰ βοηθηθῆ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος; Ἐνῶ ὅσοι ἀκοῦν βοηθιοῦνται. 

Μιὰ ἄλλη μέρα ἦρθε  ἕνας ποὺ ἀγκομαχοῦσε ἀπὸ  τὴν πεζοπορία.  Κατάλαβα 

ὅτι  κάπνιζε  πολὺ  καὶ  τοῦ  εἶπα:  «Βρὲ  εὐλογημένε,  γιατί  καπνίζεις  τόσο;  Θὰ  πάθης 

κακό». Μόλις ξελαχάνιασε καὶ μπόρεσε νὰ μιλήση, μοῦ εἶπε: «Ἡ γυναίκα μου εἶναι 

πολὺ ἄρρωστη καὶ κινδυνεύει νὰ πεθάνη. Σὲ παρακαλῶ, κάνε μιὰ προσευχὴ νὰ γίνη 

κανένα θαῦμα. Οἱ γιατροὶ σήκωσαν τὰ χέρια». «Τὴν ἀγαπᾶς τὴν γυναίκα σου;», τὸν 

ρωτάω.  «Τὴν  ἀγαπῶ»,  μοῦ  λέει.  «Τότε  γιατί  δὲν  κάνεις  κι  ἐσὺ  κάτι,  γιὰ  νὰ  τὴν 

βοηθήσης;  Αὐτὴ  ἔκανε  ὅ,τι  μποροῦσε,  οἱ  γιατροὶ  ἔκαναν  ὅ,τι  μποροῦσαν,  καὶ  τώρα 

ἔρχεσαι ἐδῶ, γιὰ νὰ μοῦ πῆς νὰ κάνω κάτι καὶ ἐγώ, νὰ προσευχηθῶ, γιὰ νὰ βοηθήση ὁ 

Θεός. Ἐσὺ ὅμως τί ἔκανες, γιὰ νὰ βοηθηθῆ ἡ γυναίκα σου;». «Τί μπορῶ νὰ κάνω ἐγώ, 

Γέροντα;», μὲ ρωτάει. «Ἂν σταματήσης τὸ κάπνισμα, τοῦ λέω, ἡ γυναίκα σου θὰ γίνη 

καλά». Σκέφθηκα ὅτι, ἂν ὁ Θεὸς δῆ ὅτι δὲν συμφέρει πνευματικὰ στὴν γυναίκα του νὰ 

γίνη καλά, τοὐλάχιστον θὰ γλιτώση αὐτὸς ἀπὸ τὸ κακὸ ποὺ κάνει τὸ τσιγάρο. Ὕστερα 

ἀπὸ  ἕναν  μήνα  ἦρθε  χαρούμενος  νὰ  μὲ  εὐχαριστήση.  «Γέροντα,  σταμάτησα  τὸ 

κάπνισμα,  μοῦ  εἶπε,  καὶ  ἡ  γυναίκα  μου  ἔγινε  καλά».  Μετὰ  ἀπὸ  ἕνα  διάστημα 

ξαναῆρθε ἀναστατωμένος νὰ μοῦ πῆ ὅτι ξανάρχισε κρυφὰ νὰ καπνίζη καὶ ἡ γυναίκα 
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του  ἔπεσε  πάλι  βαριὰ  ἄρρωστη.  «Τὸ  φάρμακο  τώρα  τὸ  ξέρεις,  τοῦ  εἶπα.  Κόψε  τὸ 

τσιγάρο». 

 

Ἡ  προσευχὴ γιὰ τοὺς ἀρρώστους 

 

–  Γέροντα,  παρακάλεσαν  νὰ  σᾶς  ποῦμε  νὰ  προσευχηθῆτε  γιὰ  ἕνα  ἄρρωστο 

παιδάκι καὶ ρωτοῦν ἂν θὰ γίνη καλά. Τί νὰ τοὺς ποῦμε; 

– Πέστε τους: «Ὁ Γέροντας θὰ προσευχηθῆ. Ὁ Χριστὸς ἀγαπάει τὸ παιδὶ καὶ θὰ 

κάνη ὅ,τι εἶναι γιὰ τὸ καλό του. Ἂν δῆ ὅτι τὸ παιδί, ὅταν μεγαλώση, θὰ γίνη καλύτερο, 

θὰ  ἀκούση  τὴν  προσευχή  του.  Ἂν  δῆ  ὅμως  ὅτι  ἀργότερα  δὲν  θὰ  εἶναι  σὲ  καλὴ 

πνευματικὴ κατάσταση, τότε, ἐπειδὴ τὸ ἀγαπάει, θὰ τὸ πάρη». «Ζήτησε, λέει, καὶ θὰ 

σοῦ δώσω»14. Ἀλλὰ θὰ μοῦ τὸ δώση ὁ Θεός, ἂν ἐγὼ εἶμαι δοσμένος στὸν Θεό· ἀλλιῶς, 

τί νὰ μοῦ δώση τὴν ζωή, γιὰ νὰ ξεφύγω; Ἐγὼ χαίρομαι,  εἴτε γίνη καλὰ εἴτε πεθάνη 

ἕνας ἄρρωστος γιὰ τὸν ὁποῖο προσεύχομαι. 

– Γέροντα, εἶναι καλὸ νὰ προσευχώμαστε γιὰ τὴν ὑγεία μας; 

–  Καλύτερα  εἶναι  νὰ  ζητοῦμε  ἀπὸ  τὸν Θεὸ  νὰ  ἐλευθερωθοῦμε  ἀπὸ  τὰ  πάθη 

μας. Νὰ ζητοῦμε δηλαδὴ πρῶτα τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἂν παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ 

μᾶς  κάνη  καλά,  τρῶμε  τὴν  οὐράνια  περιουσία.  Ὅταν  ὅμως  δὲν  ἀντέχουμε  τοὺς 

πόνους τῆς ἀρρώστιας, τότε νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ μᾶς θεραπεύση, καὶ Ἐκεῖνος 

θὰ ἐνεργήση ἀνάλογα. 

–  Γέροντα,  τὸ  ἂν  βοηθηθῆ  ἕνας  ἄρρωστος  ἀπὸ  τὴν  προσευχὴ  ποὺ  κάνουμε, 

ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὸ τί ζητάει καὶ ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸν Θεό;  

–  Ὁ  ἄρρωστος,  ἂν  ζητάη  ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  νὰ  γίνη  καλὰ  μόνον  ἐκεῖνος  καὶ  δὲν 

προσεύχεται  νὰ  γίνουν  καλὰ  καὶ  οἱ  ἄλλοι  ἄρρωστοι,  δὲν  κάνει  καλά.  Ἐσύ,  ἀδελφή, 

ὅταν ἤσουν στὸν κόσμο καὶ ἐργαζόσουν στὸ νοσοκομεῖο, τί ἔκανες, ὅταν ὁ ἄρρωστος 

δὲν μποροῦσε νὰ λέη τὴν εὐχή; 

– Τὴν ἔλεγα ἐγώ, Γέροντα. 

– Καλὰ ἐσύ, ἀλλὰ καὶ ὁ ἄρρωστος ἔπρεπε νὰ λέη κάποια προσευχή. 

–  Ἔλεγε  καὶ  ἐκεῖνος  «Παναγία  μου»  ἢ  «Παναγία  μου,  σῶσε  με».  Ἀλλά, 

Γέροντα, καὶ ἡ ὑπομονὴ στὸν πόνο δὲν εἶναι προσευχή;  

–  Ναί,  μπράβο!  Εἶναι  καὶ  αὐτό!  Ἐσεῖς,  ὅταν  σᾶς  ζητάη  κάποιος  νὰ  κάνετε 

προσευχή,  γιατὶ  τὴν  τάδε  ἡμέρα  θὰ  μπῆ  στὸ  χειρουργεῖο,  νὰ  προσεύχεσθε  ἀπὸ  τὴν 

στιγμὴ ποὺ σᾶς τὸ ζητάει. Νὰ μὴν περιμένετε τὴν ὥρα ποὺ θὰ μπῆ στὸ χειρουργεῖο νὰ 

προσευχηθῆτε.  Καὶ  στὶς  ἀκολουθίες,  ὅταν  λέη  ὁ  ἱερέας  «ὑπὲρ  τῶν  ἐν  ἀσθενείαις 

κατακειμένων»15,  νὰ  λέτε  μὲ  πόνο  τὸ  «Κύριε,  ἐλέησον».  Ἂν  κάνετε  μὲ  τὸ  διαπασῶν 

«βού...»,  γιὰ νὰ πῆτε «Κύριε,  ἐλέησον»  μουσικό,  ὁ  νοῦς σας θὰ εἶναι στὸ «βού...»  καὶ 

στὸν χαβᾶ, καὶ οἱ ἄρρωστοι οἱ καημένοι ποὺ ὑποφέρουν θὰ περιμένουν ἀπὸ σᾶς λίγη 

βοήθεια!  Ἐκεῖνοι  ἔχουν  τὸν  πόνο  τους.  Ἐσύ,  ποὺ  δὲν  ἔχεις  πόνο,  προσευχήσου  γιὰ 

ἐκείνους,  νὰ  βοηθηθοῦν.  Ἀφοῦ  δὲν  ἀναστενάζεις  στὸ  κρεββάτι,  ἀναστέναξε 

τοὐλάχιστον  στὴν  προσευχὴ  γιὰ  τοὺς  ἀρρώστους.  Ἂν  οἱ  ὑγιεῖς  δὲν  κάνουν  λίγη 

                                                 
14 Βλ. Ματθ. 7, 7· Μάρκ. 11, 24· Λουκ. 11, 10 καὶ Ἰω. 16, 24. 

 

 
15 Βλ. Ὡρολόγιον τὸ Μέγα, Ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ, Μικρὰν Ἀπόλυσιν, σ. 24. 
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προσευχὴ γιὰ τοὺς ἀρρώστους, θὰ τοὺς πῆ μεθαύριο ὁ Χριστός: «Εἴχατε τὴν ὑγεία σας 

καὶ δὲν κάνατε προσευχὴ γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ὑπέφεραν; ʺΟὐκ οἶδα ὑμᾶς...ʺ16». 

 

Ἂν γιὰ ἕναν ἄρρωστο δὲν κάνουμε προσευχή, ἡ ἀρρώστια θὰ ἀκολουθήση τὴν 

φυσική  της  πορεία.  Ἐνῶ,  ἂν  κάνουμε  προσευχή,  μπορεῖ  νὰ  ἀλλάξη  δρόμο.  Γι᾿  αὐτὸ 

πάντα νὰ κάνετε προσευχὴ γιὰ τοὺς ἀρρώστους. 

 
16 Ματθ. 25, 12. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ἡ ἀναπηρία εἶναι εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ 

 

Σωστὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἀναπηρίας 

 

– Μιὰ ἀναπηρία, Γέροντα, μπορεῖ νὰ δημιουργήση σύμπλεγμα κατωτερότητος; 

– Αὐτά εἶναι μπανταλά1. 

– Στοὺς ἀναπήρους ὅμως, Γέροντα, μερικὲς φορὲς συμβαίνει αὐτό.  

–  Συμβαίνει,  γιατὶ  δὲν  τοποθετοῦνται  σωστά.  Ὅταν  καταλάβουν  ὅτι  ἡ 

ἀναπηρία εἶναι εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό, τοποθετοῦνται σωστὰ καὶ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ 

τὴν  μειονεκτικότητα.  Ὅταν  ἕνα  μικρὸ  παιδὶ  ἔχη  κάποια  ἀναπηρία  καὶ  δὲν  ἔχη 

βοηθηθῆ,  ὥστε  νὰ  χαίρεται  γιὰ  τὴν  ἀναπηρία  του,  τότε  ἔχει  ἐλαφρυντικά,  ἂν 

αἰσθάνεται  μειονεκτικά.  Ἀλλά,  ἂν  μεγαλώση  καὶ  παραμένη  ἡ  μειονεκτικότητα, 

σημαίνει ὅτι δὲν ἔχει συλλάβει τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς. Σὲ ἕνα κοριτσάκι, ὅταν 

ἦταν ἐννέα χρονῶν, παρουσιάσθηκε ὄγκος στὸ μάτι του καὶ οἱ γιατροὶ τοῦ ἀφήρεσαν 

τὸ ἕνα μάτι. Τὰ παιδιὰ στὸ σχολεῖο τὸ κορόιδευαν καὶ αὐτὸ τὸ καημένο βασανιζόταν. 

Ὁ πατέρας του ἦρθε στὸ Καλύβι καὶ μοῦ εἶπε τὸ πρόβλημά του. «Σκέφθηκα, Γέροντα, 

μοῦ εἶπε, πώς, ἂν τοῦ παίρνω ὅ,τι μοῦ ζητάει, θὰ τὸ βοηθήσω, γιατὶ θὰ χαίρεται καὶ θὰ 

ξεχνάη τὴν στενοχώρια γιὰ τὴν ἀναπηρία του. Ναί, ἀλλὰ πῶς νὰ τὸ κάνω αὐτό; Ἔχω 

ἄλλα πέντε μικρὰ παιδιά,  ποὺ  ζηλεύουν,  γιατὶ  δὲν καταλαβαίνουν». «Τί  εἶναι αὐτά; 

τοῦ  λέω.  Αὐτὰ  εἶναι  μιὰ  ψεύτικη  παρηγοριά·  δὲν  εἶναι  λύση.  Ἂν  τοῦ  παίρνης  τώρα 

ὅποιο  φόρεμα  σοῦ  ζητάει,  μετὰ  ἀπὸ  λίγα  χρόνια  θὰ  σοῦ  ζητήση  νὰ  τοῦ  πάρης  καὶ 

μερσεντές. Πῶς θὰ τὰ βγάλης πέρα; Ὕστερα θὰ μάθη ὅτι μερικοὶ ἔχουν ἀεροπλάνα 

στὴν  ταράτσα  τους  καὶ  θὰ  σοῦ  ζητάη  νὰ  τοῦ  πάρης  ἀεροπλάνο!  Τί  θὰ  κάνης  τότε; 

Προσπάθησε νὰ βοηθήσης τὸ παιδί σου νὰ χαρῆ ποὺ ἔχει ἕνα μάτι. Νὰ αἰσθάνεται ὅτι 

εἶναι  μάρτυρας.  Πολλοὺς Μάρτυρες  τοὺς  ἔβγαζαν  τὰ  μάτια,  τοὺς  ἔκοβαν  τὰ  αὐτιά, 

τὴν μύτη, καὶ ὁ κόσμος γελοῦσε μαζί τους. Αὐτοὶ ὅμως, ἐνῶ ὑπέφεραν ἀπὸ τὸν πόνο 

καὶ ἀπὸ τὴν κοροϊδία τῶν ἀνθρώπων, δὲν ὑποχωροῦσαν καὶ ὑπέμειναν ἀκλόνητοι τὸ 

μαρτύριο. Ἂν τὸ παιδὶ καταλάβη καὶ ἀντιμετωπίση μὲ δοξολογία τὴν ἀναπηρία του, ὁ 

Θεὸς  θὰ  τὸ  κατατάξη  μὲ  τοὺς  Ὁμολογητές.  Μικρὸ  πράγμα  εἶναι  νὰ  οἰκονομήση  ὁ 

Θεὸς νὰ βγάλουν τὸ μάτι τοῦ παιδιοῦ μὲ τέτοιο τρόπο, ποὺ νὰ μὴν πονέση, καὶ νὰ τὸ 

κατατάξη μὲ τοὺς Ὁμολογητές; Γιατὶ αὐτὸ δὲν ἔχει ἁμαρτίες νὰ ἐξοφλήση καὶ θὰ ἔχη 

καθαρὸ  μισθὸ  ἀπὸ  αὐτὴν  τὴν  ἀναπηρία».  Μὲ  εὐχαρίστησε  ὁ  καημένος  καὶ  ἔφυγε 

ἀναπαυμένος. Πράγματι βοήθησε τὸ κοριτσάκι του νὰ καταλάβη ὅτι ἡ ἀναπηρία του 

ἦταν  εὐλογία ἀπὸ  τὸν Θεὸ  καὶ  νὰ  δοξολογῆ  τὸν Θεό. Ἔτσι  μεγάλωσε φυσιολογικά, 

σπούδασε φιλολογία καὶ τώρα ἐργάζεται ὡς καθηγήτρια καὶ χαίρεται πιὸ πολὺ ἀπὸ 

ἄλλες  κοπέλες  ποὺ  τὰ  ἔχουν  ὅλα  καὶ  βασανίζονται,  γιατὶ  δὲν  ἔχουν  συλλάβει  τὸ 

βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς. 

Ὅταν  οἱ  ἄνθρωποι  δὲν  καταλάβουν  τὸ  βαθύτερο  νόημα  τῆς  ζωῆς, 

βασανίζονται καὶ μὲ τὶς εὐλογίες καὶ μὲ τὶς εὐκαιρίες ποὺ τοὺς δίνει ὁ Θεὸς γιὰ τὴν 

σωτηρία  τους.  Ἐνῶ,  ὅποιος  τοποθετεῖται  σωστά,  ὅλα  τὰ  χαίρεται.  Καὶ  κουτσὸς  νὰ 

                                                 
1  Ὁ  Γέροντας  χρησιμοποιοῦσε  τὴν  λέξη  «μπανταλὸς»  μὲ  τὴν  σημασία  τοῦ 

«χαζούλικος». 
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εἶναι,  τὸ  χαίρεται! Καὶ  νὰ μὴν  τοῦ  κόβη πολύ,  τὸ  χαίρεται. Καὶ φτωχὸς  νὰ  εἶναι,  τὸ 

χαίρεται. 

Καταλαβαίνω βέβαια πόσο δυσκολεύονται οἱ ἀνάπηροι καὶ προσεύχομαι πολὺ 

γι᾿ αὐτούς,  καὶ πιὸ πολὺ γιὰ τὶς κοπέλες.  Γιὰ  ἕνα ἀγόρι μιὰ ἀναπηρία δὲν  εἶναι καὶ 

τόσο βαρύ· γιὰ μιὰ κοπέλα ὅμως, ποὺ θέλει νὰ ἀποκατασταθῆ, εἶναι δύσκολο. 

Ἰδίως  οἱ  τυφλοὶ  πόσο  δυσκολεύονται!  Οἱ  καημένοι  δὲν  μποροῦν  νὰ 

ἐξυπηρετηθοῦν·  ὅταν περπατοῦν,  σκοντάφτουν...  Στὴν προσευχή μου  ζητῶ ἀπὸ  τὸν 

Θεὸ  νὰ  δώση  στοὺς  τυφλοὺς  τοὐλάχιστον  λίγο  φῶς,  γιὰ  νὰ  μποροῦν  κάπως  νὰ 

αὐτοεξυπηρετοῦνται.  

–  Γέροντα,  κι  ἐγὼ  στενοχωριέμαι  ποὺ  δὲν  μπορῶ  νὰ  διαβάσω  ἔστω  ἕνα 

κεφάλαιο ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, γιατὶ δὲν βλέπω καλά. Μᾶς ἔχετε πεῖ πώς, ἂν διαβάζη 

κανεὶς κάθε μέρα ἕνα κεφάλαιο, ἁγιάζεται. 

– Γιατί νὰ στενοχωριέσαι γι᾿ αὐτό; Ἂν διαβάσης λίγους στίχους ἢ μόνο μία λέξη 

ἢ ἁπλῶς ἀσπασθῆς τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν ἁγιάζεσαι; Ἄλλωστε ἐσὺ δὲν γνώρισες τώρα τὸν 

Χριστό. Γιατί δὲν μελετᾶς νοερὰ ὅσα διάβασες ἢ ὅσα ἄκουσες μέχρι τώρα; Ὅλη ἡ βάση 

εἶναι ἡ σωστὴ τοποθέτηση. Νὰ πῆς: «Τώρα ὁ Θεὸς μὲ θέλει ἔτσι, πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια 

μὲ  ἤθελε  ἀλλιῶς». Ἕνας  εὐλαβὴς  δικηγόρος  στὰ  γεράματά  του  δὲν  ἔβλεπε  καὶ  μοῦ 

εἶπε  μιὰ  φορά:  «Κάνε,  ἅγιε  Γέροντα,  προσευχὴ  νὰ  μπορῶ  λίγο  νὰ  διαβάζω  καὶ  νὰ 

γνωρίζω τὰ προσφιλῆ μου πρόσωπα». «Τὰ προσφιλῆ πρόσωπα τὰ γνωρίζεις καὶ ἀπὸ 

τὴν φωνή,  τοῦ  εἶπα. Ὅσο γιὰ  τὸ  διάβασμα,  τόσα χρόνια  διάβαζες.  Τώρα νὰ λὲς  τὴν 

εὐχή.  Φαίνεται  ὅτι  τώρα  ὁ  Θεὸς  αὐτὸ  θέλει  ἀπὸ  σένα».  Καὶ  ἀπὸ  τότε  ὁ  καημένος 

ἔνιωθε μεγαλύτερη χαρὰ ἀπὸ ὅ,τι ὅταν ἔβλεπε. 

 

Ὁ οὐράνιος μισθὸς γιὰ τὴν ἀναπηρία 

 

Ὅταν  ἔχουμε  κάποια  ἀναπηρία,  ἂν  κάνουμε  ὑπομονὴ  καὶ  δὲν  γκρινιάζουμε, 

τότε  ἔχουμε μεγαλύτερο μισθό.  Γιατὶ ὅλοι οἱ ἀνάπηροι ἀποταμιεύουν. Ἕνας κουφὸς 

ἔχει  τσὲκ στὸ Ταμιευτήριο  τοῦ Θεοῦ ἀπὸ  τὸ κουφὸ αὐτί,  ἕνας  τυφλὸς ἀπὸ  τὸ  τυφλὸ 

μάτι,  ἕνας κουτσὸς ἀπὸ τὸ κουτσὸ πόδι. Εἶναι μεγάλη ὑπόθεση! Ἂν κάνουν καὶ λίγο 

ἀγώνα κατὰ  τῶν ψυχικῶν παθῶν,  θὰ  ἔχουν  νὰ λάβουν  καὶ  στεφάνια ἀπὸ  τὸν Θεό. 

Βλέπεις, οἱ ἀνάπηροι πολέμου παίρνουν σύνταξη, παίρνουν καὶ παράσημα.  

Ὅποιος  ἔχει  ὀμορφιά,  λεβεντιά,  ὑγεία,  καὶ  δὲν  ἀγωνίζεται  νὰ  κόψη  τὰ 

ἐλαττώματά  του,  θὰ  τοῦ πῆ  ὁ Θεός:  «Ἀπήλαυσες  στὴν  ζωή  σου  τὰ ἀγαθά σου,  τὴν 

λεβεντιά σου! Τί σοῦ χρωστῶ τώρα; Τίποτε». Ἐνῶ ὅποιος ἔχει μιὰ ἀναπηρία – εἴτε ἔτσι 

γεννήθηκε, εἴτε τὴν κληρονόμησε ἀπὸ τοὺς γονεῖς του, εἴτε τὴν ἀπέκτησε ἀργότερα ‐, 

πρέπει νὰ χαίρεται, γιατὶ ἔχει νὰ λάβη στὴν ἄλλη ζωή. Ὅταν μάλιστα δὲν ἔχη φταίξει, 

θὰ  ἔχη  καθαρὸ  οὐράνιο  μισθό,  χωρὶς  κρατήσεις.  Δὲν  εἶναι  μικρὸ  πράγμα  μιὰ 

ὁλόκληρη ζωὴ νὰ μὴν μπορῆ κάποιος λ.χ. νὰ ἁπλώση τὸ πόδι του, νὰ μὴν μπορῆ νὰ 

καθήση,  νὰ μὴν μπορῆ νὰ κάνη μετάνοιες  κ.λπ.  Στὴν ἄλλη  ζωὴ ὁ Θεὸς θὰ  τοῦ πῆ: 

«Ἔλα, παιδί μου, κάθησε πιὰ αἰώνια ἄνετα σ᾿ αὐτὴν τὴν πολυθρόνα». Γι᾿ αὐτὸ λέω, 

χίλιες φορὲς νὰ εἶχα γεννηθῆ καθυστερημένος διανοητικά, τυφλός, κουφός, γιατὶ θὰ 

εἶχα νὰ λάβω τότε ἀπὸ τὸν Θεό. 

Οἱ ἀνάπηροι, ἐὰν δὲν γογγύζουν, ἀλλὰ δοξολογοῦν ταπεινὰ τὸν Θεὸ καὶ ζοῦν 

κοντά Του, θὰ ἔχουν τὴν καλύτερη θέση στὸν Παράδεισο. Ὁ Θεὸς θὰ τοὺς κατατάξη 
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μὲ τοὺς Ὁμολογητὲς καὶ τοὺς Μάρτυρες, ποὺ ἔδωσαν γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ τὰ 

χέρια καὶ τὰ πόδια τους, καὶ τώρα στὸν Παράδεισο φιλοῦν μὲ εὐλάβεια συνέχεια τὰ 

πόδια καὶ τὰ χέρια τοῦ Χριστοῦ. 

– Καὶ ὅταν, Γέροντα, κάποιος εἶναι λ.χ. κουφὸς καὶ γκρινιάρης; 

–  Καὶ  τὰ  μικρὰ  παιδιὰ  γκρινιάζουν.  Ὁ  Θεὸς  σὲ  πολλὰ  δὲν  δίνει  σημασία. 

Βλέπετε, οἱ καλοὶ γονεῖς ἀγαποῦν ὅλα τὰ παιδιά τους ἐξίσου, ἀλλὰ δείχνουν ἰδιαίτερο 

ἐνδιαφέρον  γιὰ  τὰ  ἀδύνατα  ἢ  τὰ  ἀνάπηρα.  Τὸ  ἴδιο  κάνει  καὶ  ὁ  Θεός,  ὁ  Καλός  μας 

Πατέρας, γιὰ τὰ παιδιά Του ποὺ εἶναι ἀδύνατα σωματικὰ ἢ πνευματικὰ, ἀρκεῖ αὐτὰ 

νὰ ἔχουν ἀγαθὴ διάθεση καὶ νὰ Τοῦ δίνουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐπεμβαίνη στὴν ζωή τους.  

 

Τὰ καθυστερημένα παιδιὰ 

 

Οἱ μάνες ποὺ ἔχουν καθυστερημένα παιδιά, ποὺ κάνουν συνέχεια σκηνές, ποὺ 

λερώνουν,  τί  τραβᾶνε  οἱ  καημένες!  Μαρτύριο!  Γνώρισα  μιὰ  μάνα  ποὺ  ἔχει  κοτζὰμ 

παιδὶ  καὶ  δὲν  μπορεῖ  νὰ  τὸ  κουμαντάρη,  γιατὶ  κάνει  κάτι  ἀταξίες!...  Τὸ  καημένο 

παίρνει  τὶς  ἀκαθαρσίες  καὶ  πασαλείβει  τὰ  ντουβάρια,  τὰ  σεντόνια...  Ἡ  μάνα  νὰ 

συμμαζεύη,  νὰ καθαρίζη  τὸ σπίτι,  νὰ κάνη ὅλο  τὸ νοικοκυριό,  καὶ αὐτὸ νὰ  τὰ κάνη 

ὅλα  ἄνω‐κάτω,  ὅλα  νὰ  τὰ  λερώνη. Νὰ  κρύβη  ἡ φουκαριάρα  τὰ  ἀπορρυπαντικὰ  καὶ 

αὐτὸ  νὰ  τὰ  βρίσκη  καὶ  νὰ  τὰ  πίνη!  Ὁλόκληρα  ντουλάπια  τὰ  πετάει  κάτω  ἀπὸ  τὸ 

μπαλκόνι.  Φύλαξε  ὁ  Θεὸς  καὶ  δὲν  σκότωσε  κανέναν  μέχρι  τώρα.  Καὶ  δὲν  εἶναι  μιὰ 

μέρα καὶ δυό. Χρόνια ὁλόκληρα εἶναι αὐτὴ ἡ κατάσταση! 

– Μπορεῖ, Γέροντα, κάποιος ποὺ εἶναι λειψὸς στὸ μυαλὸ νὰ ἔχη ταπείνωση καὶ 

καλωσύνη;  

– Πῶς δὲν μπορεῖ! Νά, αὐτὸ τὸ παιδάκι ποὺ ἔρχεται συχνὰ ἐδῶ στὸ μοναστήρι 

μπορεῖ νὰ εἶναι διανοητικὰ καθυστερημένο, ἀλλὰ τὴν καλωσύνη ποὺ ἔχει αὐτό, ποιός 

λογικὸς  ἄνθρωπος  τὴν  ἔχει;  Τί  προσευχή,  τί  μετάνοιες  κάνει!  Ὅταν  μὲ  τὴν  κήλη 

δυσκολευόμουν  νὰ  κάνω  μετάνοιες,  τοῦ  εἶπαν  οἱ  γονεῖς  του:  «Ὁ  Παππούλης  εἶναι 

ἄρρωστος· δὲν μπορεῖ νὰ κάνη μετάνοιες». «Κάνω ᾿γώ»,  εἶπε ἐκεῖνο, καὶ ἔκανε μετὰ 

μετάνοιες  γιὰ  μένα  καὶ  γινόταν  μούσκεμα  στὸν  ἱδρώτα.  Πόσο  φιλότιμο,  πόση 

ἀρχοντιὰ ἔχει! Μιὰ φορὰ τὸ ἔδειρε ἕνα παιδὶ στὴν γειτονιά, κι ἐκεῖνο, ἀφοῦ ἔφαγε τὸ 

ξύλο, τοῦ ἔδωσε τὸ χέρι καὶ τοῦ εἶπε: «Γειά, χαρά!». Ἀκοῦς; Ποιός γνωστικὸς τὸ κάνει 

αὐτό,  κι  ἂς  ἔχη  διαβάσει  Εὐαγγέλιο  καὶ  ἕνα  σωρὸ πνευματικὰ  βιβλία. Νά,  καὶ  πρὶν 

ἀπὸ λίγες μέρες ποὺ εἶχε ἔρθει ἐδῶ ὅλη ἡ οἰκογένειά του νὰ μὲ δῆ, αὐτὸ κάθησε δίπλα 

μου  καὶ  ἡ  ἀδελφούλα  του  πιὸ  πέρα.  Μόλις  εἶδε  τὴν  ἀδελφούλα  του  ποὺ  κάθησε 

μακριά  μου,  «ἔλα,  κοντὰ  Παππούλη»,  τῆς  λέει  καὶ  τὴν  ἔβαλε  δίπλα  μου.  Πολὺ  μὲ 

συγκίνησε  καὶ  τοῦ  ἔδωσα  εὐλογία  ἕναν  μεγάλο  φιλντισένιο  σταυρὸ  ποὺ  μοῦ  εἶχαν 

φέρει  ἀπὸ  τὰ  Ἱεροσόλυμα. Μόλις  τὸν πῆρε  στὰ  χέρια  του,  «γιαγιά»,  εἶπε  καὶ  ἔδειξε 

πῶς θὰ τὸν βάλη στὸν τάφο τῆς γιαγιᾶς του! Φοβερό! Τίποτε δὲν θέλει γιὰ τὸν ἑαυτό 

του· ὅλα γιὰ τοὺς ἄλλους! Αὐτὸ θὰ πάη μὲ τὰ τσαρούχια στὸν Παράδεισο, ἀλλὰ θὰ 

βάλη καὶ τοὺς γονεῖς του στὸν Παράδεισο.  

Μακάρι νὰ ἤμουν καὶ ἐγὼ στὴν θέση του, καὶ ἂς μὴν καταλάβαινα καὶ ἂς μὴ 

μιλοῦσα. Ἐνῶ ὁ Θεὸς μοῦ ἔδωσε ὅλα τὰ ἀγαθά, ἐγὼ τὰ ἀχρήστευσα. Στὴν ἄλλη ζωὴ 

θὰ κρύβωνται μπροστά του ἀκόμη καὶ θεολόγοι. Μοῦ λέει ὁ λογισμὸς ὅτι οἱ θεολόγοι 

Ἅγιοι στὸν Οὐρανὸ δὲν θὰ εἶναι σὲ καλύτερη θέση ὡς πρὸς τὴν γνώση τοῦ Θεοῦ ἀπὸ 
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αὐτὰ  τὰ παιδάκια.  Ἴσως σ᾿ αὐτὰ νὰ δώση ὁ  δίκαιος Θεὸς καὶ κάτι παραπάνω,  γιατὶ 

ἐδῶ ἔζησαν στερημένα. 

 

Ψυχικὲς ἀσθένειες 

 

– Γέροντα, ὅταν μελαγχολῆ κανείς, τί πρέπει νὰ κάνη, γιὰ νὰ τὸ ξεπεράση; 

– Χρειάζεται θεία παρηγοριά. 

– Καὶ πῶς θὰ τὴν πάρη; 

–  Νὰ  γαντζωθῆ  στὸν  Χριστὸ  καὶ  ὁ  Χριστὸς  θὰ  τοῦ  τὴν  δώση.  Πολλὲς  φορὲς 

μπλέκεται  τὸ  φιλότιμο  μὲ  τὸν  ἐγωισμό.  Οἱ  περισσότεροι  σχιζοφρενεῖς  εἶναι 

εὐαίσθητες ψυχές. Τυχαίνει νὰ συμβῆ ἕνα τιποτένιο πράγμα ἢ κάτι ποὺ δὲν μποροῦν 

νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουν καὶ ὑποφέρουν πολύ. Ἄλλος σκοτώνει ἄνθρωπο καὶ εἶναι σὰν 

νὰ μὴ συμβαίνη  τίποτε,  ἐνῶ  ἕνας  εὐαίσθητος,  ἕνα γατάκι ἂν πατήση λίγο στὸ πόδι 

κατὰ λάθος, ὑποφέρει καὶ δὲν κοιμᾶται ἀπὸ τὴν στενοχώρια του. Καὶ ἅμα δὲν κοιμηθῆ 

δυὸ‐τρία βράδια, μετὰ φυσικὰ θὰ τρέξη στὸν γιατρό.  

– Γέροντα, ἡ ψυχολογία λέει ὅτι, γιὰ νὰ βοηθηθῆ ἕνας ψυχοπαθής, πρέπει νὰ 

λείψη τὸ αἴτιο.  

– Ναί, ἀλλὰ ἂν ὑπάρχη αἴτιο. Γιατὶ μερικὲς φορές, ἐνῶ κάποια πράγματα εἶναι 

φυσιολογικά,  δικαιολογοῦνται  κατὰ  κάποιον  τρόπο,  οἱ  ἄνθρωποι  μπαίνουν  σὲ 

λογισμούς,  ποὺ  πᾶνε  νὰ  παλαβώσουν.  «Μήπως  ἔχω  κάτι  κληρονομικό;  μήπως  δὲν 

εἶμαι  καλά;»,  λένε.  Γνώρισα  ἕνα παλληκάρι ποὺ  σπούδαζε,  διάβαζε  ἕντεκα ὧρες  τὸ 

εἰκοσιτετράωρο  καὶ  ἔπαιρνε  ὑποτροφία.  Βοηθοῦσε  καὶ  τὴν  οἰκογένειά  του,  γιατὶ  ὁ 

πατέρας  του  ἦταν  ἄρρωστος.  Στὸ  τέλος  κουράστηκε,  γιατὶ  ἦταν  εὐαίσθητο·  εἶχε 

συνεχῶς  πονοκεφάλους  καὶ  μὲ  πολὺ  κόπο  πῆρε  τὸ  πτυχίο.  Εἶχε  μετὰ  λογισμοὺς 

μήπως ἦταν κληρονομικό. Τί κληρονομικό; Μὰ καὶ μόνον ἂν διαβάζη κανεὶς  ἕντεκα 

ὧρες τὴν ἡμέρα, θὰ πάθη ὑπερκόπωση, πόσο μᾶλλον νὰ βοηθάη καὶ τοὺς γονεῖς καὶ 

νὰ εἶναι καὶ εὐαίσθητος. 

– Γέροντα, ἕνα παιδὶ παρουσίασε κάποια μελαγχολία μετὰ τὴν αὐτοκτονία τοῦ 

πατέρα του. Μήπως εἶναι κληρονομικό; 

– Μπορεῖ νὰ τραυματίσθηκε ψυχικὰ τὸ παιδί. Δὲν εἶναι ἀπόλυτο ὅτι αὐτὸ εἶναι 

κληρονομικό.  Ὕστερα  δὲν  ξέρουμε  καὶ  ὁ  πατέρας  σὲ  τί  κατάσταση  βρέθηκε  καὶ 

αὐτοκτόνησε.  Βέβαια,  ἕνα  παιδὶ  ποὺ  ὁ  πατέρας  του  εἶναι  κλειστὸς  ἐκ  φύσεως 

χρειάζεται  βοήθεια.  Γιατί,  ἂν  συνεχίση  καὶ  αὐτὸ  νὰ  εἶναι  κλειστὸ  –  ἔχει  καὶ  τὸν 

λογισμὸ μήπως εἶναι κάτι κληρονομικό –, μπορεῖ νὰ ἀρρωστήση.  

Ὁ  Θεὸς  πάντοτε  ἐπιτρέπει  νὰ  δοκιμασθῆ  ὁ  ἄνθρωπος  ὅσο  ἀντέχει,  ἀλλὰ 

προστίθενται  καὶ  οἱ  κοροϊδίες  τῶν  ἀνθρώπων,  ὁπότε  κάμπτεται  ἡ  ψυχὴ  ἀπὸ  τὸ 

ἐπιπλέον βάρος καὶ γογγύζει. Τοὺς τρελλοὺς οἱ ἄνθρωποι τοὺς ἀποτρελλαίνουν. Στὴν 

ἀρχὴ  ἡ  τρέλλα  οἰκονομιέται.  Παλιὰ  δὲν  ὑπῆρχαν  ψυχιατρεῖα  καί,  ἂν  ἦταν  κανεὶς 

τρελλός,  τὸν  ἔκλειναν  σὲ  κάποιο  δωμάτιο  μὲ  σιδεριές!  Ἦταν  μιά,  Περιστέρω  τὴν 

ἔλεγαν,  ποὺ  τὴν  εἶχαν  κλεισμένη  στὸ  σπίτι!  Τὰ  παιδιὰ  τὴν  πετροβολοῦσαν,  τὴν 

κορόιδευαν.  Ἀγρίευε  ἡ  φουκαριάρα,  ἔπιανε  τὶς  σιδεριές,  φώναζε  καὶ  ὅ,τι  ἔβρισκε 

μπροστά της τὸ πετοῦσε ἔξω! Στὴν ἄλλη ζωὴ ὅμως θὰ δῆς ἡ Περιστέρω νὰ ξεπερνάη 

πολλὲς γνωστικές.  
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Θυμᾶμαι καὶ μιὰ ἄλλη περίπτωση. Ἦταν μιὰ οἰκογένεια ποὺ ἡ μεγάλη κόρη 

τους ἦταν λίγο λειψή, ἀλλὰ εἶχε πολλὴ καλωσύνη. Ἦταν σαράντα ἐτῶν, ἀλλὰ ἦταν 

σὰν πέντε. Τί σκηνὲς τῆς ἔκαναν μικροὶ‐μεγάλοι! Μιὰ φορὰ τὴν ἄφησαν οἱ γονεῖς της 

νὰ  μαγειρέψη  κι  ἐκεῖνοι  πῆγαν  στὸ  χωράφι.  Θὰ  ἐρχόταν  ὁ  ἀδελφός  της  ἀπὸ  τὸ 

χωράφι, γιὰ νὰ φέρη τὰ καλαμπόκια, καὶ θὰ ἔπαιρνε τὸ φαγητὸ νὰ τὸ πάη στὸ χωράφι 

νὰ φᾶνε οἱ γονεῖς τους καὶ οἱ ἐργάτες. Μάζεψε ἡ καημένη ἀπὸ τὸν κῆπο κολοκυθάκια, 

μελιτζάνες, φασολάκια καὶ τὰ εἶχε ἕτοιμα νὰ τὰ μαγειρέψη. Πάει ἡ μικρότερη ἀδελφή 

της, ποὺ ἦταν σωστὸς πειρασμός, τραβάει τὸν γάιδαρο ἀπὸ τὸ αὐτὶ καὶ τὸν βάζει καὶ 

τὰ  τρώει  ὅλα!  Ἄντε  μετὰ  ἡ  καημένη  νὰ πάη  νὰ  μαζέψη  ἄλλα.  Καὶ  δὲν  εἶπε  τίποτε. 

Μέχρι νὰ τὰ ἑτοιμάση ξανά, ἦρθε ὁ ἀδελφός της, καὶ αὐτὴ μόλις τότε ἔβαζε τὸ φαγητὸ 

στὴν  φωτιά.  Ξεφόρτωσε  τὰ  ζῶα  καί,  ὅταν  εἶδε  ὅτι  δὲν  ἦταν  ἕτοιμο  τὸ  φαγητό,  τῆς 

ἔδωσε  ἕνα  ξύλο!  Τί  ταλαιπωρία  περνοῦσε  κάθε  μέρα!  Ἡ  μάνα  της  ἡ  φουκαριάρα 

παρακαλοῦσε νὰ πεθάνη πρῶτα ἡ κόρη της καὶ μετὰ αὐτή, γιατὶ σκεφτόταν ποιός θὰ 

τὴν φρόντιζε. Καὶ πράγματι, πέθανε πρῶτα ἡ κόρη καὶ ὕστερα ἡ μάνα. 

Πάντως,  αὐτοὶ  ποὺ  δὲν  εἶναι  καλὰ  στὸ  μυαλό,  εἶναι  καλύτερα  ἀπὸ  πολλοὺς 

ἄλλους. Ἔχουν τὸ ἀκαταλόγιστο καὶ χωρὶς ἐξετάσεις περνοῦν στὴν ἄλλη ζωή. 

 

Ἡ σωστὴ τοποθέτηση τῶν γονέων γιὰ τὴν ἀναπηρία τῶν παιδιῶν τους 

  

Ὑπάρχουν μητέρες πού, ἂν διαπιστωθῆ κατὰ τὴν ἐγκυμοσύνη ὅτι  τὸ παιδάκι 

ποὺ θὰ γεννήσουν θὰ εἶναι ἀνάπηρο ἢ διανοητικὰ καθυστερημένο, κάνουν ἔκτρωση 

καὶ  τὸ σκοτώνουν.  Δὲν σκέφτονται  ὅτι  καὶ αὐτὸ  ἔχει ψυχή. Πόσοι πατέρες  ἔρχονται 

καὶ μοῦ λένε: «Τὸ δικό μου τὸ παιδὶ νὰ εἶναι σπαστικό; Γιατί νὰ τὸ κάνη ἔτσι ὁ Θεός; 

Δὲν μπορῶ νὰ  τὸ ἀντέξω». Πόση ἀναίδεια πρὸς  τὸν Θεὸ  ἔχει αὐτὴ ἡ ἀντιμετώπιση, 

πόσο πεῖσμα,  πόσο  ἐγωισμό. Αὐτοί,  ἂν  τοὺς  βοηθήση ὁ Θεός,  θὰ γίνουν χειρότεροι. 

Κάποτε ἦρθε στὸ Καλύβι μὲ τὸν πατέρα του ἕνας φοιτητὴς ποὺ εἶχε πάθει τὸ μυαλό 

του ἀπὸ λογισμοὺς καὶ τοῦ εἶχαν κάνει ἠλεκτροσόκ. Τὸ καημένο εἶχε στρυμωχθῆ πολὺ 

ἀπὸ τὸ σπίτι του. Εἶχε καὶ μιὰ εὐλάβεια! Ἔκανε μετάνοιες καὶ χτυποῦσε τὸ κεφάλι του 

κάτω στὸ χῶμα. «Μήπως λυπηθῆ τὸ χῶμα ὁ Θεός, ἔλεγε, καὶ λυπηθῆ καὶ ἐμένα ποὺ 

τὸ  χτύπησα».  Δηλαδὴ  μήπως  λυπηθῆ  ὁ Θεὸς  τὸ  χῶμα ποὺ πόνεσε  ἀπὸ  τὸ  δικό  του 

χτύπημα  καὶ  λυπηθῆ  κι  ἐκεῖνον.  Μοῦ  ἔκανε  ἐντύπωση!  Αἰσθανόταν  τὸν  ἑαυτό  του 

ἀνάξιο.  Ὅποτε  ζοριζόταν,  ἐρχόταν  στὸ  Ὄρος.  Τοῦ  τακτοποιοῦσα  τοὺς  λογισμούς, 

περνοῦσε ἕναν‐δυὸ μῆνες καλὰ καὶ ὕστερα πάλι τὰ ἴδια. Ὁ πατέρας του δὲν ἤθελε νὰ 

βλέπουν  οἱ  γνωστοί  τους  τὸ παιδί,  γιατὶ  θιγόταν ἡ  ὑπόληψή  του. Ὑπέφερε ἀπὸ  τὸν 

ἐγωισμό του. «Ἐκτίθεμαι στὸν κόσμο μὲ  τὸν γιό μου», μοῦ εἶπε. Μόλις  τὸ ἀκούει  τὸ 

παιδί,  τοῦ λέει: «Βρέ,  νὰ ταπεινωθῆς. Ἐγὼ εἶμαι  τρελλὸς καὶ κινοῦμαι ἄνετα. Θὰ μὲ 

βάλης  σὲ  καλούπια;  Νὰ  ξέρης  ὅτι  ἔχεις  ἕνα  τρελλὸ  παιδὶ  καὶ  νὰ  κινῆσαι  ἄνετα.  Ὁ 

μόνος  εἶσαι  ποὺ  ἔχεις  τρελλὸ  παιδί;».  Σκέφθηκα:  «Ποιός  εἶναι  τώρα  ἀπὸ  τοὺς  δυὸ 

τρελλός;».  

Βλέπετε ποῦ ὁδηγεῖ πολλὲς φορὲς ὁ ἐγωισμός; Νὰ θέλη ὁ πατέρας ἀκόμη καὶ 

τὴν  καταστροφὴ  τοῦ  παιδιοῦ  του!  Καὶ  στὸν  κόσμο  ὅταν  ἤμουν,  γνώριζα  ἕναν 

καθυστερημένο  διανοητικά,  ποὺ οἱ  συγγενεῖς  του,  ὅταν πήγαιναν κάπου μὲ καμμιὰ 

συντροφιά,  δὲν  τὸν  ἔπαιρναν  μαζί  τους,  γιὰ  νὰ  μὴ  ντροπιασθοῦν!  Καὶ  ἐμένα  μὲ 
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κορόιδευαν,  ἐπειδὴ  καταδεχόμουν  νὰ  συζητάω  μαζί  του.  Ἐγὼ  ὅμως  τὸν  εἶχα  σὲ 

καλύτερη θέση στὴν καρδιά μου ἀπὸ ὅ,τι ἐκείνους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ‐ Οἱ πνευματικοὶ νόμοι1 

 

Πῶς λειτουργοῦν οἱ πνευματικοὶ νόμοι 

 

– Γέροντα, ποιοί νόμοι λέγονται πνευματικοί; 

– Θὰ σοῦ ἐξηγήσω: Ὅπως στὴν φύση ὑπάρχουν οἱ φυσικοὶ νόμοι, ἔτσι καὶ στὴν 

πνευματικὴ  ζωὴ  ὑπάρχουν  οἱ  πνευματικοὶ  νόμοι. Ἂς ποῦμε,  ὅταν πετάη  κανεὶς  ἕνα 

βαρὺ  ἀντικείμενο  ψηλά,  μὲ  ὅσο  περισσότερη  ὁρμὴ  καὶ  ὅσο πιὸ  ψηλὰ  τὸ  πετάξη,  μὲ 

τόσο μεγαλύτερη δύναμη θὰ πέση κάτω καὶ θὰ συντριβῆ. Αὐτὸς εἶναι φυσικὸς νόμος. 

Στὴν  πνευματικὴ  ζωή,  ὅσο  περισσότερο  ὑψώνεται  κανεὶς  μὲ  τὴν  ὑπερηφάνειά  του, 

τόσο μεγαλύτερη θὰ εἶναι καὶ ἡ πνευματική του πτώση καὶ ἀνάλογα μὲ τὸ ὕψος τῆς 

ὑπερηφανείας του θὰ συντριβῆ. Γιατὶ ὁ ὑπερήφανος ἀνεβαίνει, φθάνει σὲ ἕνα σημεῖο 

καὶ μετὰ πέφτει καὶ σπάζει τὰ μοῦτρα του – «ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται»2. Αὐτὸς 

εἶναι πνευματικὸς νόμος.  

Ὑπάρχει  ὅμως  μιὰ  σημαντικὴ  διαφορὰ  ἀνάμεσα  στοὺς  φυσικοὺς  καὶ  στοὺς 

πνευματικοὺς νόμους: Ἐνῶ οἱ φυσικοὶ νόμοι δὲν ἔχουν σπλάχνα καὶ ὁ ἄνθρωπος δὲν 

μπορεῖ νὰ τοὺς ἀλλάξη, οἱ πνευματικοὶ νόμοι ἔχουν σπλάχνα καὶ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ 

νὰ  τοὺς  ἀλλάξη,  γιατὶ  ἔχει  νὰ  κάνη  μὲ  τὸν  Δημιουργὸ  καὶ  Πλάστη  του,  τὸν 

Πολυεύσπλαχνο Θεό. Ἂν δηλαδὴ καταλάβη ἀμέσως τὸ ἀνέβασμα τῆς ὑπερηφανείας 

του καὶ πῆ: «Θεέ μου, ἐγὼ δὲν ἔχω τίποτε δικό μου καὶ ὑπερηφανεύομαι· συγχώρεσέ 

με!», ἀμέσως τὰ σπλαχνικὰ χέρια τοῦ Θεοῦ τὸν ἁρπάζουν καὶ τὸν κατεβάζουν ἁπαλὰ 

κάτω, χωρὶς νὰ γίνη ἀντιληπτὴ ἡ πτώση του. Ἔτσι δὲν συντρίβεται, ἀφοῦ προηγήθηκε 

ἡ καρδιακὴ συντριβὴ μὲ τὴν μετάνοια ποὺ ἔδειξε.  

Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ «μάχαιραν ἔδωκας, μάχαιραν θὰ λάβης»3, ποὺ λέει τὸ 

Εὐαγγέλιο. Ἂν δηλαδὴ «ἔδωσα μάχαιρα», κανονικὰ πρέπει νὰ ξοφλήσω μὲ μάχαιρα. 

Ὅταν  ὅμως  συναισθάνωμαι  τὸ  σφάλμα  μου,  μὲ  μαχαιρώνη  ἡ  συνείδησή  μου  καὶ 

ζητάω συγχώρηση ἀπὸ  τὸν Θεό,  τότε πλέον παύουν νὰ λειτουργοῦν οἱ πνευματικοὶ 

νόμοι καὶ δέχομαι ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴν ἀγάπη Του σὰν βάλσαμο.  

Μέσα δηλαδὴ στὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ἄβυσσος, βλέπουμε νὰ ἀλλάζη 

ὁ Θεός, ὅταν ἀλλάζουν οἱ ἄνθρωποι. Ὅταν τὸ ἄτακτο παιδὶ συνέρχεται, μετανοῆ καὶ 

δέρνεται  ἀπὸ  τὴν  συνείδησή  του,  τότε  ὁ  Πατέρας  του  τὸ  χαϊδεύει  μὲ  ἀγάπη  καὶ  τὸ 

παρηγορεῖ. Δὲν εἶναι μικρὸ πράγμα νὰ μπορῆ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀλλάξη τὴν ἀπόφαση 

τοῦ  Θεοῦ!  Κάνεις  κακό;  Ὁ  Θεὸς  σοῦ  δίνει  σκαμπιλάκι.  Λὲς  «ἥμαρτον»;  Σοῦ  δίνει 

εὐλογίες. 

 

Τὰ ἀρχοντόπουλα τοῦ Θεοῦ 

 

Μερικοὶ ἄνθρωποι,  παρόλο ποὺ μετάνοιωσαν γιὰ  κάποιο σφάλμα  τους  καὶ  ὁ 

Θεὸς τοὺς συγχώρεσε, ὁπότε ἔπαψαν νὰ λειτουργοῦν οἱ πνευματικοὶ νόμοι, αὐτοὶ δὲν 

                                                 
1  Ὁ  Γέροντας  στὶς  συζητήσεις  του  μὲ  τοὺς  ἀνθρώπους  γιὰ  τὰ  διάφορα  προβλήματά 

τους συχνὰ ἀναφερόταν στοὺς πνευματικοὺς νόμους, ἀλλὰ καὶ ἔγραψε γι᾿ αὐτὸ τὸ θέμα στὸ 

βιβλίο «Ὁ Γέρων Χατζη‐Γεώργης ὁ Ἀθωνίτης», σ. 70. 
2 Λουκ. 18, 14· βλ. καὶ Ματθ. 23, 12. 
3 Βλ. Ματθ. 26, 52. 
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ξεχνοῦν τὸ σφάλμα τους. Ζητοῦν ἐπίμονα ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τιμωρηθοῦν σ᾿ αὐτὴν τὴν 

ζωὴ γιὰ τὸ σφάλμα τους, γιὰ νὰ ἐξοφλήσουν. Ἀφοῦ λοιπὸν ἐπιμένουν, ὁ Καλὸς Θεὸς 

ἐκπληρώνει  αὐτὸ  τὸ  φιλότιμο  αἴτημά  τους,  τοὺς  κρατάει  ὅμως  τοκισμένη  τὴν 

πληρωμὴ  στὸ  Οὐράνιο  Ταμιευτήριό  Του,  στὸν  Παράδεισο.  Αὐτοὶ  εἶναι  τὰ 

ἀρχοντόπουλα τοῦ Θεοῦ, εἶναι τὰ πιὸ φιλότιμα παιδιὰ τοῦ Θεοῦ.  

Στὸ  Λειμωνάριο4  λ.χ.  ἀναφέρεται  τὸ  ἑξῆς  γιὰ  τὸν  ἀββᾶ Ποιμένα  τὸν  βοσκό: 

Μιὰ  φορὰ  τὸν  ἐπισκέφθηκε  κάποιος  καὶ  ζήτησε  νὰ  τὸν  φιλοξενήση  στὸ  κελλί  του. 

Ἐπειδὴ  ὁ  ἀββᾶς  δὲν  εἶχε  ἰδιαίτερο  χῶρο  γιὰ  φιλοξενία,  τακτοποίησε  τὸν  ἐπισκέπτη 

στὸ  κελλί  του  καὶ  αὐτὸς  πῆγε  νὰ  διανυκτερεύση  σὲ  μιὰ  σπηλιά.  Τὸ  πρωὶ  ποὺ 

ἐπέστρεψε,  τὸν  ρώτησε  ὁ  ἐπισκέπτης:  «Πῶς  τὰ  πέρασες,  ἀββᾶ;  Μήπως  κρύωσες;». 

«Ὄχι, πέρασα καλά. Μπῆκα σὲ μιὰ σπηλιὰ καὶ βρῆκα μέσα ἕνα λιοντάρι νὰ κοιμᾶται. 

Ξάπλωσα κι ἐγὼ καὶ ἀκούμπησα τὴν πλάτη μου στὴν χαίτη του. Ἀπὸ τὰ χνῶτα του ἡ 

σπηλιὰ ἦταν σὰν φοῦρνος καὶ δὲν κρύωσα». «Καλά, δὲν φοβήθηκες μήπως σὲ φάη τὸ 

λιοντάρι;», τὸν ρώτησε ὁ ἐπισκέπτης. «Ὄχι, τοῦ λέει ὁ ἀββᾶς, ἀλλά, νὰ ξέρης, ἐμένα 

θὰ μὲ φᾶνε  τὰ θηρία». «Πῶς τὸ ξέρεις αὐτό;». «Ἐγὼ στὸν κόσμο ἤμουν βοσκός,  τοῦ 

λέει ὁ ἀββᾶς, καὶ κάποτε ποὺ βοσκοῦσα τὸ κοπάδι μου οἱ σκύλοι μου καταξέσχισαν 

κάποιον περαστικὸ  καί,  ἐνῶ μποροῦσα  νὰ  τὸν  σώσω,  ἀδιαφόρησα.  Ἀπὸ  τότε  ζητάω 

ἀπὸ  τὸν Θεὸ  συνέχεια  νὰ μὲ φᾶνε  τὰ θηρία. Πιστεύω νὰ μοῦ  κάνη  ὁ Θεὸς αὐτὸ  τὸ 

χατίρι».  Καὶ  πράγματι  αὐτὸν  τὸν  ἀββᾶ  τὸν  ἔφαγαν  τὰ  θηρία.  Στὴν ἄλλη  ὅμως  ζωὴ 

αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι στὸν πιὸ ἐκλεκτὸ τόπο.  

–  Γέροντα,  διάβασα  σὲ  σχόλια  κάποιου  πατερικοῦ  βιβλίου  ὅτι  ὁ  ἄνθρωπος, 

ὅταν κάνη κάποια ἁμαρτία,  πρέπει  νὰ  τιμωρηθῆ,  γιὰ  νὰ πληρώση γιὰ  τὸ  κακὸ ποὺ 

ἔκανε. 

– Ὄχι, δὲν εἶναι ἔτσι. Ὁ ἄνθρωπος, ἂν μετανοιώση, δὲν τιμωρεῖται· τὸν ἐλεεῖ ὁ 

Χριστός.  Χρειάζεται  πολλὴ  προσοχὴ  στὰ  σχόλια,  γιατὶ  μπορεῖ  ἕνας  σχολιαστὴς  νὰ 

εἶναι ἀρκετὰ καλός, ἀλλὰ καμμιὰ φορὰ νὰ κάνη λανθασμένες ἑρμηνεῖες. Ἂν κανεὶς 

δὲν  εἶναι  σίγουρος  ὅτι  ὁ  σχολιαστὴς  εἶναι  καλός,  καλύτερα  ἂς  διαβάση  μόνον  τὸ 

κείμενο.  Καὶ  σ᾿  ἐμένα  εἶπε  κάποιος  ὅτι  τὸν  Προφήτη  Ἠσαΐα  τὸν  πριόνισαν5,  γιατὶ 

ἔπρεπε νὰ πριονισθῆ γιὰ τὶς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου. Ἐνῶ ὁ ἴδιος παρακάλεσε τὸν Θεὸ 

νὰ πριονισθῆ γιὰ τὶς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου καὶ ὁ Θεὸς ὑπέκυψε στὴν πολλὴ ἀγάπη ποὺ 

εἶχε γιὰ τὸν λαό. Ἀλλὰ γιὰ κάθε πριονιὰ ὁ Θεὸς θὰ τοῦ δώση καὶ ἕνα στεφάνι. Εἶναι 

ἀπαραίτητο  νὰ  ξέρη  κανεὶς  μερικὰ  πράγματα,  γιὰ  νὰ  καταλάβη  κάποια  ἄλλα.  Ὁ 

ἀββᾶς  Ποιμήν,  γιὰ  τὸν  ὁποῖο  ἀνέφερα  προηγουμένως,  μποροῦσε  νὰ  καταλάβη  τὸν 

Προφήτη Ἠσαΐα –  ἂν καὶ  ἡ περίπτωση  τοῦ  ἑνὸς  διέφερε ἀπὸ  τοῦ ἄλλου,  γιατὶ  στὴν 

περίπτωση τοῦ Προφήτη Ἠσαΐα ὑπῆρχε ἡ θυσία γιὰ τὸν κόσμο. 

– Ἔχουμε, Γέροντα, καὶ στὴν ἐποχή μας τέτοια περιστατικά; 

– Ναί, βέβαια. Θυμᾶμαι κάποιο γεγονὸς ποὺ συνέβη, ὅταν ἤμουν στὴν Μονὴ 

Φιλοθέου.  Κάποιος  μοναχός,  ὅταν  ἦταν  στὸν  κόσμο,  εἶχε  κάψει  ἕναν  Τοῦρκο  στὸν 

φοῦρνο, ἐπειδὴ εἶχε σφάξει τὸν πατέρα του. Μετὰ μετανόησε, ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὄρος, 

ἔγινε  μοναχὸς  καὶ  εἶχε  βάλει  μιὰ  καλὴ  σειρά. Μέρα‐νύχτα  ὅμως  παρακαλοῦσε  τὸν 

Θεὸ νὰ ἐπιτρέψη νὰ καῆ καὶ ὁ ἴδιος. Μιὰ φορὰ ἔπιασε πυρκαγιὰ στὸ Μοναστήρι. Ἐγὼ 

                                                 
4  Βλ.  Ἰωάννου  Μόσχου,  Λειμωνάριον,  ἔκδ.  Ἱερᾶς  Μονῆς  Σταυρονικήτα,  Ἅγιον  Ὄρος 

1983, σ. 182. 
5 Βλ. Ὁ Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόμος 5ος, σ. 218. 
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τότε  ἤμουν  δοχειάρης. Ἑτοίμασα  δοχεῖα μὲ  νερὸ  καὶ  τρέξαμε  ὅλοι  καὶ  σβήσαμε  τὴν 

φωτιά. Τελικὰ αὐτὸν τὸν μοναχὸ τὸν βρήκαμε καμένο. Θὰ μοῦ μείνη ἀλησμόνητη ἡ 

σκηνή... Τί εἶχε γίνει; Αὐτὸς τότε ἦταν ὀγδόντα πέντε χρονῶν καὶ τὸν διακονοῦσε ἕνας 

μοναχὸς ποὺ ἦταν ἑβδομῆντα πέντε. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα, γιὰ νὰ τὸν ἀνακουφίση λίγο 

ἀπὸ  τοὺς  πόνους  τῶν  ρευματισμῶν,  τοῦ  ἔτριψε  τὰ  πόδια  του  μὲ  πετρέλαιο  καὶ  τὸν 

κουκούλωσε  κοντὰ  στὸ  τζάκι.  Πετάχθηκε  ὅμως  μιὰ  σκανδαλήθρα ἀπὸ  τὰ  ξύλα  τῆς 

καστανιᾶς, πῆρε φωτιά, κάηκε ἐκεῖνος καὶ ἔπιασε φωτιὰ καὶ ὅλο τὸ μοναστήρι. Ἐγὼ 

στενοχωρήθηκα πολὺ γιὰ τὸ γεγονός· δὲν μποροῦσα νὰ ἡσυχάσω! Ὕστερα μοῦ εἶπε ὁ 

Πνευματικός:  «Μὴ  στενοχωριέσαι·  αὐτὸς  ζητοῦσε  ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  νὰ  καῆ,  γιὰ  νὰ 

ἐξιλεωθῆ· αὐτὸ ἦταν δῶρο Θεοῦ».  

 

Οἱ πνευματικοὶ νόμοι καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ  

 

– Γέροντα, οἱ πνευματικοὶ νόμοι λειτουργοῦν πάντοτε ἀμέσως; 

– Ἀναλόγως. Πολλὲς φορὲς ἀπορεῖ κανείς! Ἐνῶ λίγο ὑπερηφανεύθηκε, ἀμέσως 

ἔσπασε  τὰ  μοῦτρα  του·  λειτούργησαν  οἱ  πνευματικοὶ  νόμοι  ἀστραπιαίως.  Π.χ. 

καθαρίζει  μία ἀδελφὴ  τὰ  τζάμια  καὶ  τῆς  ἔρχεται  ἕνας  ὑπερήφανος  λογισμὸς  ὅτι  τὰ 

καθαρίζει καλύτερα ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁπότε κάτι συμβαίνει καί, τσάκ, σπάζει τὸ τζάμι. 

Ἄλλες φορὲς λειτουργοῦν ἀργότερα. 

– Ὅταν, Γέροντα, οἱ πνευματικοὶ νόμοι λειτουργοῦν ἀμέσως, αὐτὸ τί σημαίνει;  

–  Αὐτὸ  εἶναι  καλό.  Τότε  πρέπει  νὰ  καταλάβη  ὁ  ἄνθρωπος  ὅτι  ἡ  ἀγάπη  τοῦ 

Θεοῦ  τὸν προστατεύει,  γιατὶ  ξοφλάει  καὶ  δὲν  θὰ  τὰ πληρώση  ὅλα μαζεμένα. Ὅταν 

ὅμως δὲν λειτουργοῦν οἱ πνευματικοὶ νόμοι σὲ ἕναν ἄνθρωπο, εἶναι ἐπικίνδυνο, γιατὶ 

δείχνει ὅτι εἶναι ἀπομακρυσμένο παιδὶ τοῦ Θεοῦ· δὲν εἶναι στὸ σπίτι Του. Ὑπάρχουν 

μερικοὶ  ποὺ  ἐνεργοῦν  συνέχεια  μὲ  ὑπερηφάνεια  καὶ  δὲν  παθαίνουν  τίποτε.  Αὐτὸ 

σημαίνει ὅτι ἡ ὑπερηφάνειά τους ξεπέρασε τὴν ἀνθρώπινη καὶ ἔφθασε στὸν ἀνώτατο 

βαθμό  της,  στὴν  δαιμονικὴ  ὑπερηφάνεια,  στὴν  ἔπαρση. Ἡ  πτώση  τότε  γίνεται  ἀπὸ 

τὴν  ἄλλη  μεριὰ  τῆς  κορυφῆς,  ὁπότε  πέφτει  κατ᾿  εὐθεῖαν  στὴν  κόλαση.  Εἶναι 

ἑωσφορικὴ  πτώση  καὶ  δὲν  τὴν  βλέπουν  ὅσοι  βρίσκονται  ἀπὸ  τὴν  ἄλλη  μεριὰ  τῆς 

κορυφῆς.  Αὐτοὺς  δηλαδὴ  δὲν  τοὺς  πιάνει  ὁ  πνευματικὸς  νόμος  σὲ  τούτη  τὴν  ζωή, 

ἀλλὰ ἰσχύει γι᾿ αὐτοὺς τὸ Ἀποστολικό: «Πονηροὶ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ 

τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι»6. 

– Μπορεῖ, Γέροντα, νὰ θαυμάση κανεὶς ἕνα ἔργο ποὺ ἔκανε καὶ νὰ γίνη κάποια 

ζημιά; 

– Ναί, γιατὶ λειτουργοῦν οἱ πνευματικοὶ νόμοι. Παίρνει τὴν Χάρη Του ὁ Θεὸς 

ἀπὸ κάποιον καὶ κάνει τὴν ζημιά, γιὰ νὰ συνετισθῆ ὁ ἄλλος ποὺ ὑπερηφανεύτηκε γιὰ 

τὸ ἔργο του. 

–  Δηλαδή,  Γέροντα,  ὅταν  γίνεται  ζημιά,  σημαίνει  ὅτι  ἔχουν  λειτουργήσει  οἱ 

πνευματικοὶ νόμοι; 

– Φυσικά. 

– Ἀποκλείεται νὰ εἶναι κανεὶς ἀδέξιος καὶ νὰ κάνη ζημιές;  

– Σπάνιες εἶναι αὐτὲς οἱ περιπτώσεις. Γι᾿ αὐτό, ὅσο μπορεῖτε, νὰ ζῆτε ταπεινά. 

Νὰ σκέφτεσθε ὅτι δὲν ἔχουμε τίποτε δικό μας. Ὅλα ὁ Θεὸς μᾶς τὰ ἔχει δώσει. Ὅλα 

                                                 
6 Β´ Τιμ. 3, 13. 
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ὅσα  ἔχουμε  εἶναι  τοῦ  Θεοῦ.  Μόνον  οἱ  ἁμαρτίες  εἶναι  δικές  μας.  Ἂν  δὲν 

ταπεινωνώμαστε, θὰ λειτουργοῦν σ᾿ ἐμᾶς συνεχῶς οἱ πνευματικοὶ νόμοι, μέχρις ὅτου 

καμφθῆ ὁ ἐγωισμός μας. Ὁ Θεὸς νὰ δώση νὰ γίνη αὐτό, πρὶν μᾶς βρῆ ὁ θάνατος.  

– Μπορεῖ,  Γέροντα,  ὁ  ἄνθρωπος  νὰ μὴν  καταλάβη  ὅτι  ἔχουν  λειτουργήσει  οἱ 

πνευματικοὶ νόμοι; 

– Ἂν δὲν παρακολουθῆ κανεὶς τὸν ἑαυτό του, τίποτε δὲν καταλαβαίνει καὶ ἀπὸ 

τίποτε δὲν βοηθιέται, οὔτε ὠφελεῖται.  

– Δηλαδή, Γέροντα, οἱ πνευματικοὶ νόμοι παύουν νὰ λειτουργοῦν, μόνον ὅταν 

ταπεινωθῆ ὁ ἄνθρωπος; 

– Ναί, κυρίως μὲ τὴν ταπείνωση ἤ, ὅταν ἔχη κανεὶς τὸ ἀκαταλόγιστο. Νὰ σοῦ 

πῶ  ἕνα  παράδειγμα:  Μιὰ  γυναίκα  ἔδερνε  συνέχεια  τὸν  ἄνδρα  της  καὶ  αὐτὸς  δὲν 

μιλοῦσε,  γιὰ  νὰ  μὴ  χάση  τὴν  ἀξιοπρέπειά  του,  γιατὶ  ἦταν  καὶ  δάσκαλος. 

Λειτουργοῦσαν  ὅμως  σ᾿  αὐτὸν  οἱ  πνευματικοὶ  νόμοι.  Εἶχε  ὀρφανέψει  μικρὸς  ἀπὸ 

πατέρα καὶ ἡ χήρα μάνα του μὲ μιὰ σύνταξη προσπαθοῦσε νὰ τὸν σπουδάση, νὰ τὸν 

κάνη  δάσκαλο,  καὶ  αὐτὸς  τὴν  ἔδερνε!  Τί  εἶχε  τραβήξει  ἡ  φουκαριάρα  ἡ  μάνα  του! 

Ὁπότε  ἐπέτρεψε  ὁ  Θεὸς  νὰ  τὸν  δέρνη  ἡ  γυναίκα  του,  γιὰ  νὰ  ἐξοφλήση. Ὕστερα  τί 

γίνεται; Πεθαίνει αὐτός, καὶ ὁ γιός του ἔδερνε τὴν μάνα του. Ξόφλησε ἔτσι καὶ αὐτή. 

Παντρεύεται  ὁ  γιὸς  καὶ  παίρνει  μιὰ  ἐλαφρούτσικη,  ποὺ  τὸν  ἔδερνε  καὶ  ἔψελνε  τὸ 

«Χριστὸς Ἀνέστη»! Πῶς  οἰκονόμησε  ὁ Θεός,  γιὰ  νὰ  ἐξοφλήση  καὶ  αὐτός!  Ἐδῶ  ὅμως 

σταμάτησαν νὰ λειτουργοῦν οἱ πνευματικοὶ νόμοι, γιατὶ αὐτὴ εἶχε τὸ ἀκαταλόγιστο. 

– Ὅταν, Γέροντα, κάποιος ἔχη μιὰ πτώση καὶ λυπᾶται, ἔτσι ξεπληρώνει; 

– Αἰσθάνεται ὅτι χρωστάει ἢ λυπᾶται ἐγωιστικά; Ἂν αἰσθάνεται ὅτι χρωστάει, 

δὲν  θὰ  πληρώση.  Ὅταν  ὅμως  δὲν  αἰσθάνεται  τὸ  χρέος  του,  ἐπιτρέπει  ὁ  Θεὸς  νὰ 

πληρώση. Ὁ Χριστιανὸς λ.χ. πρέπει νὰ κάνη ἐλεημοσύνες. Ἂν κάποιος εἶναι σκληρὸς 

καὶ δὲν δίνη, ἀλλὰ μαζεύη τὰ χρήματα, θὰ πᾶνε οἱ κλέφτες, θὰ τὸν δείρουν, θὰ τοῦ 

πάρουν καὶ τὰ χρήματα, καὶ ἔτσι θὰ ξοφλήση. Ὅταν ἔχουμε χρέη καὶ δὲν ξοφλοῦμε σ᾿ 

αὐτὴν τὴν ζωή, αὐτὸ εἶναι πολὺ κακὸ σημάδι, εἶναι ἐγκατάλειψη ἀπὸ τὸν Θεό. Ὅταν 

πάλι κάποιος δὲν τρώη σκαμπίλια καὶ δέχεται εὐλογίες, τότε φαίνεται ὅτι ἔκανε κάτι 

καλὸ καὶ ἀνταμείβεται  ἐδῶ γι᾿ αὐτὸ ἀπὸ τὸν Χριστὸ διπλὰ καὶ  τριπλά. Δὲν ξοφλάει 

ὅμως γιὰ τὰ σφάλματά του. Καὶ αὐτὸ πάλι εἶναι κακό. Ἂς ποῦμε ὅτι ἔκανα δέκα τοῖς 

ἑκατὸ καλωσύνες καὶ ὁ Χριστὸς μὲ ἀνταμείβει γιὰ εἴκοσι τοῖς ἑκατὸ καὶ δὲν ἔχω οὔτε 

θλίψεις οὔτε στενοχώρια· τότε ὅμως δὲν ξοφλῶ ἁμαρτίες.  

Ἡ  ταλαιπωρία  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  ζωὴ  τρώει  τὴν  κόλαση,  λέει  ὁ  Ἀββᾶς  Ἰσαάκ7. 

Δηλαδή,  ὅταν  λειτουργοῦν  σὲ  κάποιον  οἱ  πνευματικοὶ  νόμοι,  ἀφαιρεῖται  ἕνα  μέρος 

ἀπὸ τὰ βάσανα τῆς κολάσεως. 

  

  

 
7 Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος ΝΕ´, ἔκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1961, σ. 

193. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Δ’  «Οἰκογενειακή Ζωή»   ‐ 745 ‐ 

ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΖΩΗ 

 

«Εἶναι πολὺ βαρύ, μετὰ ἀπὸ ὅσα ἔκανε ὁ Θεὸς 

γιὰ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους, νὰ πᾶμε στὴν κόλαση 

καὶ νὰ Τὸν λυπήσουμε. Ὁ Θεὸς νὰ φυλάξη, 

ὄχι μόνον ἄνθρωπος ἀλλὰ οὔτε πουλὶ 

νὰ μὴν πάη στὴν κόλαση». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ἡ  ἀντιμετώπιση τοῦ θανάτου 

 

Μνήμη θανάτου 

 

– Γέροντα, τί πρέπει νὰ σκέφτεται κανεὶς τὴν ἡμέρα ποὺ γεννήθηκε; 

– Νὰ σκέφτεται τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ πεθάνη καὶ νὰ ἑτοιμάζεται γιὰ τὸ μεγάλο 

ταξίδι.  

–  Γέροντα,  ὅταν  κατὰ  τὴν  ἐκταφὴ  βρεθῆ  ἄλειωτο  τὸ  σῶμα  τοῦ  νεκροῦ,  αὐτὸ 

ὀφείλεται σὲ κάποια ἁμαρτία γιὰ τὴν ὁποία δὲν μετάνοιωσε ὁ ἄνθρωπος; 

–  Ὄχι,  δὲν  εἶναι  πάντα  αἰτία  κάποια  ἁμαρτία.  Μπορεῖ  νὰ  ὀφείλεται  καὶ  σὲ 

φάρμακα  ποὺ  ἔπαιρνε  ἢ  στὸ  χῶμα  τοῦ  νεκροταφείου. Ὅπως  καὶ  νἆναι  ὅμως,  ὅταν 

κάποιος  βγῆ  ἄλειωτος,  ἐξιλεώνεται  κάπως  μὲ  τὸ  ρεζίλεμα  ποὺ  παθαίνει  μετὰ  τὸν 

θάνατό του. 

– Γέροντα, γιατί, ἐνῶ ὁ θάνατος εἶναι τὸ πιὸ σίγουρο γεγονὸς γιὰ τὸν ἄνθρωπο, 

ἐμεῖς τὸν ξεχνοῦμε;  

– Ξέρεις, παλιὰ στὰ Κοινόβια ὑπῆρχε  ἕνας μοναχὸς ποὺ  εἶχε ὡς διακονία νὰ 

θυμίζη στοὺς ἄλλους Πατέρες τὸν θάνατο. Περνοῦσε λοιπὸν τὴν ὥρα τῆς διακονίας 

ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἔλεγε στὸν καθέναν: «Ἀδελφέ, θὰ πεθάνουμε». Ἡ ζωὴ 

εἶναι τυλιγμένη μὲ τὴν θνητὴ σάρκα. Τὸ μεγάλο αὐτὸ μυστικὸ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ τὸ 

καταλάβουν ὅσοι ἄνθρωποι εἶναι μόνο «σάρκες», γι᾿ αὐτὸ δὲν θέλουν νὰ πεθάνουν, 

δὲν  θέλουν  οὔτε  νὰ  ἀκούσουν  γιὰ  θάνατο.  Ἔτσι  ὁ  θάνατος  γι᾿  αὐτοὺς  εἶναι  διπλὸς 

θάνατος καὶ διπλὴ στενοχώρια. 

Εὐτυχῶς  ὅμως  ὁ  Καλὸς  Θεὸς  οἰκονόμησε,  ὥστε  νὰ  βοηθιοῦνται  ἀπὸ  μερικὰ 

πράγματα  τοὐλάχιστον  οἱ  ἡλικιωμένοι,  ποὺ  φυσιολογικὰ  εἶναι  πιὸ  κοντὰ  στὸν 

θάνατο. Ἀσπρίζουν τὰ μαλλιά, κόβεται τὸ κουράγιο, οἱ δυνάμεις τους σιγὰ‐σιγὰ τοὺς 

ἐγκαταλείπουν,  ἀρχίζουν  νὰ  τρέχουν  τὰ  σάλια,  ὁπότε  ταπεινώνονται  καὶ 

ἀναγκάζονται  νὰ  φιλοσοφοῦν  πάνω  στὴν  ματαιότητα  αὐτοῦ  τοῦ  κόσμου.  Καὶ  νὰ 

θέλουν νὰ κάνουν καμμιὰ ἀταξία, δὲν μποροῦν, γιατὶ ὅλα αὐτὰ τοὺς φρενάρουν. Ἢ 

ἀκοῦν  ὅτι  κάποιος  στὴν  ἡλικία  τους  ἢ  καὶ  νεώτερος  πέθανε,  καὶ  θυμοῦνται  τὸν 

θάνατο. Βλέπουμε στὰ χωριά, ὅταν χτυπάη ἡ καμπάνα γιὰ κηδεία, οἱ ἡλικιωμένοι ποὺ 

κάθονται στὸ καφενεῖο σηκώνονται, κάνουν τὸν σταυρό τους καὶ ρωτοῦν νὰ μάθουν 

ποιός πέθανε καὶ πότε γεννήθηκε. «Ὤ, τί γίνεται, λένε, φθάνει καὶ ἡ δική μας σειρά· 

ὅλοι θὰ φύγουμε ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο!». Καταλαβαίνουν ὅτι τὰ χρόνια πέρασαν, ὅτι 

τὸ  σχοινὶ  τῆς  ζωῆς  τους  ἄρχισε  νὰ  μαζεύεται  καὶ  ὁ  Πολυχρόνης1  πλησιάζει.  Ἔτσι 

διαρκῶς σκέφτονται τὸν θάνατο. Πὲς σὲ ἕνα μικρὸ παιδὶ «κάνε μνήμη θανάτου», αὐτὸ 

θὰ πῆ «τραλαλὰ» καὶ θὰ συνεχίση νὰ χτυπάη τὸ τόπι του. Γιατὶ τὸ μικρὸ παιδί, ἂν τὸ 

βοηθοῦσε ὁ Θεὸς νὰ καταλάβη τὸν θάνατο, θὰ ἀπογοητευόταν τὸ κακόμοιρο καὶ θὰ 

ἀχρηστευόταν,  γιατὶ  δὲν  θὰ  εἶχε  ὄρεξη  γιὰ  τίποτε.  Γι᾿  αὐτὸ  οἰκονομάει  ὁ  Θεὸς  σὰν 

καλὸς  Πατέρας  νὰ  μὴν  καταλαβαίνη  τὸν  θάνατο  καὶ  νὰ  παίζη  ξένοιαστο  καὶ 

χαρούμενο τὸ τόπι του. Ὅσο περνάει ὅμως ἡ ἡλικία, σιγὰ‐σιγὰ καταλαβαίνει καὶ αὐτὸ 

τὸν θάνατο. 

Βλέπεις, καὶ ἕνας ἀρχάριος μοναχός, ἰδίως ὅταν εἶναι νέος, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχη 

μνήμη  θανάτου.  Σκέφτεται  ὅτι  ἔχει  χρόνια  μπροστά  του  καὶ  δὲν  τὸν  ἀπασχολεῖ  τὸ 

                                                 
1 Ὁ Χάρος. 
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ζήτημα αὐτό. Θυμᾶστε καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ποὺ εἶπε: «Φωνάξτε τοὺς νεανίσκους 

νὰ πάρουν τὸν νεκρὸ Ἀνανία καὶ τὴν Σαπφείρα»2; Καὶ στὰ μοναστήρια συνήθως τὰ 

νέα  καλογέρια  θάβουν  τοὺς  νεκρούς.  Οἱ  μεγάλοι  συγκινημένοι  ρίχνουν  λίγο  χῶμα 

ἐπάνω στὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ μὲ εὐλάβεια καὶ ποτὲ στὸ κεφάλι. Ἔχω μιὰ δυσάρεστη 

εἰκόνα  ἀπὸ  ἕνα  μοναστήρι  ὅπου  εἶχε  πεθάνει  ἕνας  ἀδελφός.  Τὴν  ὥρα  τοῦ 

ἐνταφιασμοῦ, ὅταν ἔλεγε ὁ  ἱερεὺς «γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσει»3, ὅλοι οἱ Πατέρες μὲ 

πολλὴ εὐλάβεια καὶ συστολὴ πῆραν λίγο χῶμα καὶ τὸ ἔρριξαν ἐπάνω στὴν σορὸ τοῦ 

μοναχοῦ, ὅπως συνηθίζεται νὰ γίνεται. Ἕνας νεαρὸς μοναχὸς μάζεψε τὸ ζωστικό του, 

πῆρε  τὸ  φτυάρι  καὶ  ἀπρόσεκτα  καὶ  μὲ  ὁρμὴ  ἔρριχνε  πάνω  στὸν  νεκρὸ  ὁτιδήποτε 

εὕρισκε  μπροστά  του,  χῶμα,  πέτρες,  ξύλα,  πὰφ‐πάφ...,  γιὰ  νὰ  δείξη  παλληκαριά! 

Βρῆκε τὴν ὥρα νὰ δείξη τὴν δύναμή του, τὴν ἐργατικότητά του. Δὲν εἶναι ὅτι φύτευαν 

δένδρα ἢ γέμιζαν κάποιον λάκκο,  γιὰ νὰ μπῆ ἡ καλωσύνη,  ἡ θυσία,  καὶ  νὰ πῆ: «Οἱ 

ἄλλοι  εἶναι  γεροντάκια.  Τί  νὰ  περιμένω  ἀπὸ  αὐτούς;  Ἂς  δουλέψω  ἐγώ».  Ὁπότε  θὰ 

κουραζόταν λίγο παραπάνω, γιὰ νὰ ξεκουράση τοὺς ἄλλους. Ἐδῶ καὶ ἕνα ζῶο νὰ δῆ 

κανεὶς νεκρό, λυπᾶται, πόσο μᾶλλον νὰ βλέπη τὸν ἀδελφό του στὸν τάφο καὶ μὲ τὸ 

φτυάρι νὰ ρίχνη μὲ μιὰ ὁρμὴ καὶ ἀπρόσεκτα πάνω στὸν νεκρὸ χῶμα, πέτρες... Αὐτὸ 

δείχνει ὅτι δὲν εἶχε καμμιὰ συναίσθηση τοῦ θανάτου. 

 

Ἡ συμφιλίωση μὲ τὸν θάνατο 

 

–  Γέροντα,  ἔγινε  ἡ  τελικὴ  διάγνωση.  Ὁ  ὄγκος  ποὺ  ἔχετε  εἶναι  καρκίνος,  καὶ 

μάλιστα ἄγριος. 

– Φέρε ἕνα μαντήλι νὰ χορέψω τὸ «Ἔχε γειά, καημένε κόσμε»! Ἐγὼ ποτὲ δὲν 

χόρεψα  στὴν  ζωή  μου,  ἀλλὰ  τώρα  ἀπὸ  τὴν  χαρά  μου  ποὺ  πλησιάζει  ὁ  θάνατος  θὰ 

χορέψω.  

–  Γέροντα,  ὁ  γιατρὸς  εἶπε  ὅτι  πρέπει  νὰ  γίνουν  πρῶτα  ἀκτινοβολίες,  γιὰ  νὰ 

συρρικνωθῆ ὁ ὄγκος, καὶ μετὰ νὰ γίνη ἐπέμβαση. 

– Κατάλαβα! Πρῶτα θὰ βομβαρδίση ἡ ἀεροπορία καὶ μετὰ θὰ γίνη ἡ ἐπίθεση! 

Λοιπὸν θὰ πάω ἐπάνω καὶ θὰ σᾶς φέρω νέα!... Μερικοί, ἀκόμη καὶ γέροι, ἂν τοὺς πῆ ὁ 

γιατρὸς  «θὰ  πεθάνης»  ἢ  «πενῆντα  τοῖς  ἑκατὸ  ὑπάρχει  ἐλπίδα  νὰ  ζήσης», 

στενοχωριοῦνται. Θέλουν νὰ ζήσουν. Τί θὰ βγάλουν; Ἀπορῶ! Ἂν εἶναι κανεὶς νέος, ἔ, 

κάπως  δικαιολογεῖται,  ἀλλὰ  ἕνας  γέρος  νὰ  κάνη προσπάθεια  νὰ  ζήση,  αὐτὸ  δὲν  τὸ 

καταλαβαίνω. Ἄλλο εἶναι νὰ κάνη μιὰ θεραπεία, γιὰ νὰ μπορῆ νὰ ἀντέξη κάπως τὸν 

πόνο. Δὲν θέλει δηλαδὴ νὰ παρατείνη τὴν ζωή του, ἀλλὰ θέλει μόνο νὰ εἶναι λίγο πιὸ 

ὑποφερτοὶ οἱ πόνοι καὶ νὰ αὐτοεξυπηρετῆται, μέχρι νὰ πεθάνη· αὐτὸ ἔχει νόημα. 

– Γέροντα, παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ σᾶς δώση παράταση ζωῆς. 

– Γιατί; Ὁ Ψαλμὸς δὲν λέει ὅτι ἑβδομήκοντα εἶναι τὰ χρόνια τῆς ζωῆς μας4; 

– Προσθέτει ὅμως ὁ Ψαλμωδὸς καὶ «ἐὰν ἐν δυναστείαις, ὀγδοήκοντα»... 

– Ναί,  ἀλλὰ  λέει  καὶ  «τὸ  πλεῖον  αὐτῶν  κόπος  καὶ  πόνος»5,  ὁπότε  καλύτερη  ἡ 

ἀνάπαυση στὴν ἄλλη ζωή! 

                                                 
2 Βλ. Πράξ. 5, 6 καὶ 10.  
3  Βλ.  Μικρὸν  Εὐχολόγιον,  Ἀκολουθία  Νεκρώσιμος,  ἔκδ.  «Ἀποστολικῆς  Διακονίας», 

Ἀθῆναι 1984, σ. 218. 
4 Βλ. Ψαλμ. 89, 10. 
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–  Μπορεῖ,  Γέροντα,  κάποιος  ἀπὸ  ταπείνωση  νὰ  μὴν  αἰσθάνεται  ἕτοιμος 

πνευματικὰ γιὰ τὴν ἄλλη ζωὴ καὶ νὰ θέλη ἀκόμη νὰ ζήση, γιὰ νὰ ἑτοιμασθῆ; 

– Αὐτὸ εἶναι καλό, ἀλλὰ ποῦ ξέρει ὅτι, ἂν ζήση κι ἄλλο, δὲν θὰ γίνη χειρότερος; 

– Γέροντα, πότε συμφιλιώνεται κανεὶς μὲ τὸν θάνατο; 

– Πότε; Ἅμα ζῆ μέσα του ὁ Χριστός, τότε εἶναι χαρὰ ὁ θάνατος. Ὄχι ὅμως νὰ 

χαίρεται ποὺ θὰ πεθάνη, γιατὶ βαρέθηκε τὴν ζωή του. Ὅταν χαίρεσαι τὸν θάνατο, μὲ 

τὴν καλὴ ἔννοια, φεύγει ὁ θάνατος καὶ πάει νὰ βρῆ κανέναν φοβητσιάρη! Ὅταν θέλης 

νὰ  πεθάνης,  δὲν  πεθαίνεις.  Ὅποιος  καλοπερνάει,  φοβᾶται  τὸν  θάνατο,  γιατὶ 

εὐχαριστιέται μὲ τὴν κοσμικὴ ζωὴ καὶ δὲν θέλει νὰ πεθάνη. Ἂν τοῦ ποῦν γιὰ θάνατο, 

λέει: «Κουνήσου ἀπὸ τὴν θέση σου»! Ἐνῶ, ὅποιος ταλαιπωρεῖται, πονάει κ.λπ., θεωρεῖ 

τὸν θάνατο λύτρωση καὶ λέει: «Κρῖμα, δὲν ἦρθε ἀκόμη ὁ Χάρος νὰ μὲ πάρη... Κάποιο 

ἐμπόδιο θὰ τὸν βρῆκε»! 

Λίγοι ἄνθρωποι θέλουν τὸν θάνατο. Οἱ πιὸ πολλοὶ κάτι θέλουν νὰ τελειώσουν 

καὶ δὲν θέλουν νὰ πεθάνουν. Ὁ καλὸς Θεὸς ὅμως οἰκονομάει νὰ πεθάνη ὁ καθένας, 

ὅταν ὡριμάση. Πάντως ἕνας πνευματικὸς ἄνθρωπος, εἴτε νέος εἶναι εἴτε γέρος, πρέπει 

νὰ χαίρεται ποὺ ζῆ, νὰ χαίρεται ποὺ θὰ πεθάνη, ἀλλὰ νὰ μὴν ἐπιδιώκη νὰ πεθάνη, 

γιατὶ αὐτὸ εἶναι αὐτοκτονία.  

Γιὰ  ἕναν  πεθαμένο  κοσμικὰ  καὶ  ἀναστημένο  πνευματικὰ  δὲν  ὑπάρχει  ποτὲ 

καθόλου ἀγωνία,  φόβος  καὶ  ἄγχος,  γιατὶ  περιμένει  τὸν  θάνατο μὲ  χαρά,  ἐπειδὴ  θὰ 

πάη κοντὰ στὸν Χριστὸ καὶ θὰ ἀγάλλεται. Ἀλλὰ χαίρεται καὶ γιατὶ ζῆ, ἐπειδὴ ζῆ πάλι 

κοντὰ στὸν Χριστὸ καὶ νιώθει  ἕνα μέρος τῆς χαρᾶς τοῦ Παραδείσου ἐπὶ  τῆς γῆς καὶ 

διερωτᾶται ἂν ὑπάρχη ἀνώτερη χαρὰ στὸν Παράδεισο ἀπὸ αὐτὴν ποὺ νιώθει στὴν γῆ. 

Τέτοιοι  ἄνθρωποι  ἀγωνίζονται  μὲ  φιλότιμο  καὶ  αὐταπάρνηση  καί,  ἐπειδὴ  βάζουν 

μπροστά  τους  τὸν  θάνατο  καὶ  τὸν  σκέφτονται  καθημερινά,  ἑτοιμάζονται  πιὸ 

πνευματικά, ἀγωνίζονται τολμηρότερα καὶ νικοῦν τὴν ματαιότητα. 

 

Οἱ ἑτοιμοθάνατοι 

 

– Γέροντα, μᾶς ζήτησαν νὰ εὐχηθοῦμε γιὰ κάποιον ποὺ μέρες ψυχορραγοῦσε 

καὶ δὲν ἔβγαινε ἡ ψυχή του. 

– Γιατί δὲν ἔβγαινε ἡ ψυχή του; Ἐξομολογήθηκε; 

‐Ὄχι,  δὲν  θέλησε  νὰ  ἐξομολογηθῆ.  Δηλαδή,  Γέροντα,  ἡ  ταλαιπωρία  τοῦ 

ἀνθρώπου, ὅταν βγαίνη ἡ ψυχή του, ὀφείλεται στὴν ἁμαρτωλότητά του; 

–  Δὲν  εἶναι  ἀπόλυτο  αὐτό.  Οὔτε  ὅταν  βγαίνη  ἡ  ψυχὴ  τοῦ  ἀνθρώπου  ἤρεμα, 

σημαίνει  πὼς  εἶναι  σὲ  καλὴ  κατάσταση,  ἀλλὰ  οὔτε  καὶ  ὅσοι  ταλαιπωροῦνται  στὰ 

τελευταῖα τους σημαίνει πὼς ἔχουν πολλὲς ἁμαρτίες. Εἶναι μερικοὶ ποὺ ἀπὸ μεγάλη 

ταπείνωση ζητοῦν ἐπίμονα ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ἔχουν ἄσχημο τέλος, γιὰ νὰ μείνουν μετὰ 

τὸν  θάνατό  τους  στὴν  ἀφάνεια.  Ἢ  μπορεῖ  κάποιος  νὰ  ἔχη  ἄσχημο  τέλος,  γιὰ  νὰ 

ξεχρεώση λίγο χρέος. Ἐπειδὴ λ.χ. τὸν ἐγκωμίαζαν οἱ ἄνθρωποι περισσότερο ἀπὸ ὅσο 

ἄξιζε, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ παρουσιάση παραξενιὲς τὴν ὥρα τοῦ θανάτου του, γιὰ νὰ 

ξεπέση  στὰ  μάτια  τῶν  ἀνθρώπων.  Ἄλλες  φορὲς  πάλι  οἰκονομάει  ὁ  Θεὸς  νὰ  ἔχουν 

μερικοὶ δυσκολία, ὅταν ψυχορραγοῦν, γιὰ νὰ καταλάβουν ὅσοι εἶναι κοντά του πόσο 

δύσκολα  εἶναι  ἐκεῖ  στὴν  κόλαση,  ὅταν  δὲν  τακτοποιηθῆς  ἐδῶ.  Ἐνῶ,  ἐὰν  εἶναι  τὰ 

                                                                                                                                                                  
5 Αὐτόθι. 
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χαρτιὰ  καλά,  εἶσαι  δηλαδὴ  τακτοποιημένος,  περνᾶς  ἀπὸ  τὴν  μιὰ  ζωὴ  στὴν  ἄλλη, 

χωρὶς νὰ σὲ πλησιάζουν καθόλου τὰ ταγκαλάκια. 

– Γέροντα, σὲ ἕναν ἑτοιμοθάνατο ἢ σὲ κάποιον ποὺ ἔχει μιὰ σοβαρὴ ἀρρώστια 

εἶναι σωστὸ νὰ μὴν ποῦμε τὴν ἀλήθεια;  

–  Ἀνάλογα  καὶ  μὲ  τὸ  τί  ἄνθρωπος  εἶναι.  Καμμιὰ  φορὰ  μὲ  ρωτάει  κανένας 

καρκινοπαθής: «Τί λές, Γέροντα, θὰ ζήσω ἢ θὰ πεθάνω;». Ἂν τοῦ πῶ «θὰ πεθάνης», 

θὰ πεθάνη ἐκείνη τὴν ὥρα ἀπὸ τὴν στενοχώρια του. Ἐνῶ, ἂν δὲν τοῦ τὸ πῶ, παίρνει 

κουράγιο  καὶ  ἀντιμετωπίζει  μὲ  θάρρος  τὴν  ἀρρώστια  του.  Ὅταν  ὡριμάση,  σηκώνει 

μόνος  του  τὸν  σταυρό  του  καὶ  προχωράει.  Ἔτσι  μπορεῖ  νὰ  ζήση  μερικὰ  χρόνια,  νὰ 

συμπαρασταθῆ στὴν οἰκογένειά του καὶ νὰ ἑτοιμασθῆ καὶ αὐτὸς καὶ οἱ δικοί του. Δὲν 

τοῦ λέω φυσικὰ ὅτι θὰ ζήση χίλια χρόνια ἢ ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔχει δὲν εἶναι τίποτε, ἀλλὰ 

τοῦ  λέω:  «Ἀνθρωπίνως  εἶναι  δύσκολο  νὰ  βοηθηθῆς.  Φυσικὰ  γιὰ  τὸν  Θεὸ  δὲν  εἶναι 

τίποτε δύσκολο, ἀλλὰ ἐσὺ κοίταξε νὰ τακτοποιηθῆς». 

– Μερικὲς φορές, Γέροντα, οἱ δικοί του διστάζουν νὰ τὸν κοινωνήσουν, γιὰ νὰ 

μὴν τὸν βάλουν σὲ λογισμούς. 

–  Δηλαδὴ  νὰ  πάη  ἀκοινώνητος,  γιὰ  νὰ  μὴν  καταλάβη  ὅτι  θὰ  πεθάνη  καὶ 

στενοχωρεθῆ;  Ἂς  τοῦ  ποῦν  οἱ  δικοί  του:  «Ἡ  Θεία  Κοινωνία  εἶναι  φάρμακο.  Θὰ  σὲ 

βοηθήση.  Καλὰ  εἶναι  νὰ  κοινωνήσης».  Ὁπότε  κοινωνάει,  βοηθιέται  καὶ  συγχρόνως 

ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν ἄλλη ζωή.  

– Γέροντα, στοὺς ψυχορραγοῦντας πρέπει νὰ κάνουν Εὐχέλαιο; 

–  Σὲ  ὅσους  δυσκολεύονται  νὰ  ξεψυχήσουν,  διαβάζουν  τὴν  «Ἀκολουθία  εἰς 

ψυχορραγοῦντα»6.  Τὸ Εὐχέλαιο γίνεται γιὰ  ὅλους  τοὺς ἀρρώστους,  δὲν γίνεται μόνο 

γιὰ ὅσους βρίσκονται στὰ τελευταῖα τους. 

– Αὐτὰ ποὺ λέει, Γέροντα, κανείς, ὅταν ψυχορραγῆ, ἔχουν κάποια σχέση μὲ τὴν 

κατάστασή του; 

–  Νὰ  μὴ  βγάζουμε  εὔκολα  συμπεράσματα.  Μπορεῖ  κάποιος  τὴν  ὥρα  ποὺ 

ξεψυχάει νὰ πονάη, νὰ ζορίζεται καὶ τὸ πρόσωπό του νὰ ἔχη τὴν ἔκφραση τοῦ πόνου, 

ὁπότε  οἱ  ἄλλοι  νομίζουν  ὅτι  δὲν  εἶναι  καλὰ  ψυχικά.  Διαφέρει  ὅμως  ἡ  πονεμένη 

ἔκφραση ἀπὸ τὴν ἄλλη ποὺ εἶναι ἄγρια καὶ τρομαγμένη. Ἐκεῖνος ὑποφέρει, ἔχει τὸν 

πόνο  του  ὁ  καημένος,  καὶ  οἱ  ἄλλοι  μπορεῖ  νὰ  λένε  ὅτι  παλεύει  μὲ  τὰ  δαιμόνια ποὺ 

ἦρθαν νὰ τοῦ πάρουν τὴν ψυχή!  

– Γέροντα, μιὰ ψυχὴ ποὺ φεύγει ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωὴ  τακτοποιημένη θὰ περάση 

ἀπὸ τὰ τελώνια; 

–  Ὅταν  μιὰ  ψυχὴ  εἶναι  τακτοποιημένη  καὶ  ἀνεβαίνη  στὸν  Οὐρανό,  δὲν 

μποροῦν  τὰ  ταγκαλάκια  νὰ  τὴν  πειράξουν.  Ἐνῶ,  ἂν  δὲν  εἶναι  τακτοποιημένη, 

βασανίζεται ἀπὸ τὰ ταγκαλάκια. Μερικὲς φορὲς μάλιστα ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ βλέπη 

τὰ  τελώνια  ἡ  ψυχὴ  τοῦ  ἀνθρώπου  ποὺ  ἔχει  χρέη,  τὴν ὥρα ποὺ ψυχορραγεῖ,  γιὰ  νὰ 

βοηθήση ἐμᾶς ποὺ θὰ ζήσουμε ἀκόμη, ὥστε νὰ ἀγωνισθοῦμε νὰ ἐξοφλήσουμε ἐδῶ τὰ 

χρέη  μας.  Θυμᾶστε  τὸ  γεγονὸς  μὲ  τὴν  Θεοδώρα7;  Οἰκονομάει  δηλαδὴ  νὰ  βλέπουν 

                                                 
6 Βλ. Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1992, σ. 389.  

 
7 Βλ. Γρηγορίου Μοναχοῦ, μαθητῆ Ἁγ. Βασιλείου τοῦ Νέου, «Ὁ τελωνισμὸς τῶν ψυχῶν 

κατὰ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου: Τὰ εἴκοσι τρία βασικὰ τελώνια», Ἱ. Ἡσυχ. Ἁγ. Ἀθανασίου καὶ Ἁγ. 

Νεομαρτύρων Ἀκυλίνης, Κυράννης καὶ Ἀργυρῆς, Γαλήνη Ὄσσης Λαγκαδᾶ. 
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μερικοὶ  ὁρισμένα πράγματα,  γιὰ  νὰ βοηθηθοῦν  οἱ  ἄλλοι  καὶ  νὰ μετανοήσουν.  Στὸν 

βίο τοῦ Ὁσίου Εὐφροσύνου8 λ.χ. διαβάζουμε ὅτι ὁ Ἡγούμενος, μετὰ ἀπὸ τὸ ὅραμα ποὺ 

εἶδε, βρέθηκε μὲ τὰ μῆλα στὸ χέρι, γιὰ νὰ τὰ δοῦν οἱ ἄλλοι καὶ νὰ βοηθηθοῦν .  

Καμμιὰ φορὰ πάλι  οἰκονομάει  ὁ Θεὸς  νὰ  ἔχη  ἡ ψυχὴ  ἕναν  διάλογο  τὴν ὥρα 

ποὺ ξεψυχάει, γιὰ νὰ μετανοήση ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος ποὺ βρίσκεται στὰ τελευταῖα του 

ἢ  αὐτοὶ  ποὺ  τὸν  ἀκοῦν.  Βλέπεις,  ὁ  Θεὸς  ἔχει  πολλοὺς  τρόπους  ποὺ  σώζει  τὸν 

ἄνθρωπο. Πότε βοηθάει μὲ Ἀγγέλους, πότε μὲ δοκιμασίες ἢ μὲ διάφορα σημεῖα. Εἶχα 

γνωρίσει  μιὰ  γυναίκα  ποὺ φερόταν  βάρβαρα  στὸν  ἄνδρα  της  καὶ  στὴν  πεθερά  της· 

τοὺς ἔδερνε καὶ τοὺς δύο. Ἐκείνη γύριζε στὶς γειτονιὲς καὶ κουβέντιαζε καὶ τὴν πεθερά 

της, ποὺ ἦταν γριούλα, τὴν ἔστελνε κάθε μέρα στὸ χωράφι. Πήγαινε ἡ φουκαριάρα ἡ 

γριὰ κάθε μέρα στὸ χωράφι, δυὸ ὧρες δρόμο, σβαρνίζοντας τὰ πόδια της καὶ δούλευε 

ἀπὸ τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδυ, χωρὶς νὰ παραπονιέται. Ὥσπου μιὰ μέρα, μόλις γύρισε στὸ 

σπίτι, πτῶμα ἀπὸ τὴν κούραση, ἔπεσε κάτω καὶ ἔλεγε στὴν νύφη της: «Ὁ Ἀρχάγγελος 

Μιχαὴλ  μοῦ  παίρνει  τὴν  ψυχή.  Σκούπισε,  παιδάκι  μου,  τὰ  αἵματα».  «Ποιά  αἵματα, 

γιαγιά;», τὴν ρωτοῦσε μὲ ἀγωνία ἡ νύφη, γιατὶ δὲν ἔβλεπε νὰ ἔχη αἵματα ἐπάνω της. 

«Νά, παιδάκι μου, τὰ αἵματα ποὺ τρέχουν! Σκούπισέ τα, σκούπισέ τα!». Γυρίζει ἡ νύφη 

νὰ κοιτάξη, καὶ ἡ γιαγιὰ εἶχε ξεψυχήσει. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ περιστατικὸ συνετίσθηκε 

καὶ ἄλλαξε ζωή· ἀπὸ θηρίο ἔγινε ἀρνί. Ἦταν οἰκονομία Θεοῦ νὰ δῆ τὴν πεθερά της νὰ 

ξεψυχάη μὲ αὐτὰ τὰ λόγια, νὰ πιστέψη ὅτι ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ παίρνει τὶς ψυχὲς 

δῆθεν μὲ τὸ σπαθί, γιὰ νὰ φοβηθῆ καὶ νὰ μετανοήση. Τῆς μίλησε δηλαδὴ ὁ Θεὸς μὲ 

τὴν γλῶσσα ποὺ καταλάβαινε, γιὰ νὰ συνέλθη, γιατί, φαίνεται, θὰ εἶχε καλὴ διάθεση.  

– Καὶ ὅταν, Γέροντα, ὁ ἑτοιμοθάνατος φωνάζη κεκοιμημένους συγγενεῖς του, τί 

σημαίνει; 

–  Πολλὲς  φορὲς  καὶ  αὐτὸ  γίνεται,  γιὰ  νὰ  παραδειγματίζωνται  οἱ  ἄλλοι  ποὺ 

εἶναι κοντὰ στὸν ἑτοιμοθάνατο. Γνώρισα μιὰ πλούσια κυρία, ποὺ ἦταν ἁγία γυναίκα. 

Δὲν  εἶχε  παντρευτῆ  καὶ  ἔμενε  μὲ  τὴν  ἀδελφή  της,  στὴν  ὁποία  εἶχε  δώσει  ὅλη  τὴν 

περιουσία  της.  Ὁ  γαμπρός  της,  ποὺ  πέθανε  μετὰ  ἀπὸ  αὐτήν,  ὅταν  ξεψυχοῦσε,  τὴν 

φώναζε:  «Ἔλα,  Δέσποινα,  νὰ  συγχωρεθοῦμε.  Νὰ  μὲ  συγχωρέσης...,  πολὺ  σὲ 

ταλαιπώρησα, νὰ μὲ συγχωρέσης!». «Ποῦ εἶναι ἡ Δέσποινα;», τὸν ρώτησαν. «Νά, δὲν 

τὴν βλέπετε; νά, ἐκεῖ εἶναι!» τοὺς εἶπε καὶ μετὰ ξεψύχησε. 

– Συγχωροῦνται, Γέροντα,  ἔτσι οἱ ἄνθρωποι, ἀκόμη καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ 

τῆς ζωῆς τους μὲ κάποιον ποὺ ἔχει ἤδη πεθάνει; 

                                                 
8  Ὁ  Ὅσιος  Εὐφρόσυνος  στὸ  Κοινόβιο  ὅπου  μόναζε  εἶχε  τὴν  διακονία  τοῦ  μαγείρου. 

Ἐργαζόταν κρυφὰ τὶς ἀρετὲς καὶ εἶχε φθάσει σὲ πνευματικὰ μέτρα. Ὁ Ἡγούμενός του κάποια 

νύχτα  προσευχόταν  στὸν  Θεὸ  νὰ  τοῦ  ἀποκαλύψη  ποιός  ἀδελφὸς  ἦταν  ὁ  πιὸ  ἐνάρετος  τοῦ 

Κοινοβίου. Τότε ἔπεσε σὲ ἔκσταση καὶ βρέθηκε σὲ ἕνα περιβόλι γεμάτο ἀπὸ ἐξαίσια ἀγαθά. 

Ἐνῶ μάταια προσπαθοῦσε νὰ κόψη κάποιους καρποὺς ἀπὸ τὰ δένδρα, εἶδε μπροστά του τὸν 

Ὅσιο  Εὐφρόσυνο  νὰ ἀπολαμβάνη  ὅλη  ἐκείνη  τὴν  τρυφὴ  καὶ  τοῦ  ζήτησε ἀπὸ  ἐκείνους  τοὺς 

καρπούς.  Ὁ Ὅσιος  ἔκοψε  καὶ  τοῦ  ἔδωσε  τρία  μῆλα.  Ὁ Ἡγούμενος,  ὅταν  συνῆλθε  ἀπὸ  τὴν 

ὀπτασία ἐκείνη, βρέθηκε νὰ κρατάη τὰ μῆλα, ποὺ εἶχαν μία ἐξαίσια εὐωδία. Ἀπὸ δὲ τὸν Ὅσιο 

Εὐφρόσυνο  ἔμαθε ὅτι πράγματι  ἐκείνη  τὴν νύχτα βρισκόταν  ἐκεῖ  ὅπου  εἶναι  τὰ ἀγαθὰ ποὺ 

μέλλουν νὰ κληρονομήσουν οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεό. (Εὐεργετινός, τόμος Β´, Ὑπόθεσις Α´, ἔκδ. 

Ματθαίου Λαγγῆ, Ἀθῆναι 1980, σ. 37‐38). 
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– Ἐπιτρέπει  ὁ Θεός,  ἔστω καὶ  ἔτσι  νὰ συγχωρεθοῦν,  ἐπειδὴ  ὁ ἄνθρωπος,  τὴν 

ὥρα ποὺ πεθαίνει, μετανοιώνει καὶ αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ ζητήση συγγνώμη.  

 

Ἡ αὐτοκτονία 

 

– Γέροντα, μερικοὶ ἄνθρωποι, ἂν συναντήσουν κάποια μεγάλη δυσκολία στὴν 

ζωή τους, ἀμέσως σκέφτονται νὰ αὐτοκτονήσουν. 

 – Μπαίνει  ὁ  ἐγωισμὸς  στὴν  μέση.  Οἱ  περισσότεροι  ποὺ  αὐτοκτονοῦν,  ἀκοῦν 

τὸν διάβολο ποὺ τοὺς λέει πώς, ἂν τερματίσουν τὴν ζωή τους, θὰ γλιτώσουν ἀπὸ τὸ 

ἐσωτερικὸ βάσανο ποὺ περνοῦν, καὶ ἀπὸ ἐγωισμὸ αὐτοκτονοῦν. Ἂν λ.χ. κάνη κάποιος 

μιὰ  κλεψιὰ  καὶ  ἀποδειχθῆ  ὅτι  ἔκλεψε,  «πάει,  λέει,  τώρα  ἔγινα  ρεζίλι»  καί,  ἀντὶ  νὰ 

μετανοήση, νὰ ταπεινωθῆ καὶ νὰ ἐξομολογηθῆ, γιὰ νὰ λυτρωθῆ, αὐτοκτονεῖ. Ἄλλος 

αὐτοκτονεῖ,  γιατὶ  τὸ παιδί  του  εἶναι παράλυτο. «Πῶς νὰ  ἔχω παράλυτο παιδὶ  ἐγώ;», 

λέει καὶ ἀπελπίζεται. Ἂν εἶναι ὑπεύθυνος γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸ ἀναγνωρίζη, ἂς μετανοήση. 

Πῶς  βάζει  τέρμα  στὴν  ζωή  του  καὶ  ἀφήνει  τὸ  παιδί  του  στὸν  δρόμο;  Δὲν  εἶναι  πιὸ 

ὑπεύθυνος μετά; 

–  Γέροντα,  συχνὰ ἀκοῦμε γιὰ κάποιον ποὺ αὐτοκτόνησε ὅτι  εἶχε ψυχολογικὰ 

προβλήματα. 

– Οἱ ψυχοπαθεῖς, ὅταν αὐτοκτονοῦν, ἔχουν ἐλαφρυντικά, γιατὶ εἶναι σαλεμένο 

τὸ  μυαλό  τους.  Καὶ  συννεφιὰ  νὰ  δοῦν,  νιώθουν  ἕνα  πλάκωμα.  Ἂν  ἔχουν  καὶ  μιὰ 

στενοχώρια, ἔχουν διπλὴ συννεφιά. Γι᾿ αὐτοὺς ὅμως ποὺ αὐτοκτονοῦν χωρὶς νὰ εἶναι 

ψυχοπαθεῖς –  καθὼς καὶ  γιὰ  τοὺς αἱρετικούς –,  δὲν  εὔχεται  ἡ Ἐκκλησία,  ἀλλὰ  τοὺς 

ἀφήνει στὴν κρίση καὶ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἱερέας δὲν μνημονεύει τὰ ὀνόματά τους 

στὴν  Προσκομιδὴ  οὔτε  τοὺς  βγάζει  μερίδα,  γιατὶ  μὲ  τὴν  αὐτοκτονία  ἀρνοῦνται, 

περιφρονοῦν  τὴν  ζωὴ  ποὺ  εἶναι  δῶρο  τοῦ  Θεοῦ.  Εἶναι    σὰν  νὰ  τὰ  πετοῦν  ὅλα  στὸ 

πρόσωπο τοῦ Θεοῦ.  

Ἀλλὰ ἐμεῖς πρέπει νὰ κάνουμε πολλὴ προσευχὴ γιὰ ὅσους αὐτοκτονοῦν, γιὰ 

νὰ  κάνη  κάτι  ὁ  Καλὸς  Θεὸς  καὶ  γι᾿  αὐτούς,  γιατὶ  δὲν  ξέρουμε  πῶς  ἔγινε  καὶ 

αὐτοκτόνησαν,  οὔτε  σὲ  τί  κατάσταση  βρέθηκαν  τὴν  τελευταία  στιγμή. Μπορεῖ,  τὴν 

ὥρα ποὺ ξεψυχοῦσαν, νὰ μετάνοιωσαν, νὰ ζήτησαν συγχώρηση ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰ 

ἔγινε δεκτὴ ἡ μετάνοιά τους, ὁπότε τὴν ψυχή τους νὰ τὴν παρέλαβε Ἄγγελος Κυρίου. 

Εἶχα  ἀκούσει  ὅτι  ἕνα  κοριτσάκι  σὲ  ἕνα  χωριὸ  πῆγε  νὰ  βοσκήση  τὴν  κατσίκα 

τους. Τὴν ἔδεσε στὸ λιβάδι καὶ πῆγε πιὸ πέρα νὰ παίξη. Ξεχάστηκε ὅμως στὸ παιχνίδι 

καὶ  ἡ  κατσίκα  λύθηκε  καὶ  ἔφυγε. Ἔψαξε,  ἀλλὰ  δὲν  τὴν  βρῆκε  καὶ  γύρισε  στὸ  σπίτι 

χωρὶς τὴν κατσίκα. Ὁ πατέρας του θύμωσε πολύ, τὸ ἔδειρε καὶ τὸ ἔδιωξε ἀπὸ τὸ σπίτι. 

«Νὰ  πᾶς  νὰ  βρῆς  τὴν  κατσίκα,  τοῦ  εἶπε.  Ἂν  δὲν  τὴν  βρῆς,  νὰ  πᾶς  νὰ  κρεμασθῆς». 

Ξεκίνησε τὸ ταλαίπωρο νὰ πάη νὰ ψάξη. Βράδιασε καὶ αὐτὸ ἀκόμη δὲν εἶχε γυρίσει 

στὸ  σπίτι.  Οἱ  γονεῖς,  βλέποντας  ὅτι  νύχτωσε,  βγῆκαν  ἀνήσυχοι  νὰ  βροῦν  τὸ  παιδί. 

Ἔψαξαν  καὶ  τὸ  βρῆκαν  κρεμασμένο  σὲ  ἕνα  δένδρο.  Εἶχε  δέσει  στὸν  λαιμό  του  τὸ 

σχοινὶ τῆς κατσίκας καὶ κρεμάστηκε στὸ δένδρο. Τὸ κακόμοιρο εἶχε φιλότιμο καὶ πῆρε 

κατὰ  γράμμα  αὐτὸ  ποὺ  τοῦ  εἶπε  ὸ  πατέρας  του.  Τὸ  ἔθαψαν  μετὰ  ἔξω  ἀπὸ  τὸ 

κοιμητήρι.  
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Ἡ Ἐκκλησία φυσικὰ καλὰ ἔκανε καὶ τὸ ἔθαψε ἀπ᾿ ἔξω, γιὰ νὰ φρενάρη ὅσους 

αὐτοκτονοῦν γιὰ τὸ παραμικρό, ἀλλὰ καὶ ὁ Χριστὸς καλὰ θὰ κάνη, ἂν τὸ βάλη μέσα 

στὸν Παράδεισο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ «Ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες 

ἐλπίδα»1 

 

Θάνατος παιδιῶν 

 

– Μιὰ  μάνα,  Γέροντα,  ποὺ  τὸ  παιδί  της  πέθανε  πρὶν  ἀπὸ  ἐννέα  χρόνια,  σᾶς 

παρακαλεῖ νὰ κάνετε προσευχὴ νὰ τὸ δῆ ἔστω στὸν ὕπνο της, γιὰ νὰ παρηγορηθῆ. 

–  Πόσων  χρονῶν  ἦταν  τὸ  παιδί;  ἦταν  μικρό;  Εἶναι  σημαντικὸ  αὐτό.  Ἅμα  τὸ 

παιδὶ ἦταν μικρὸ καὶ ἡ μητέρα εἶναι σὲ κατάσταση πού, ἂν τῆς παρουσιασθῆ, δὲν θὰ 

ἀναστατωθῆ, θὰ παρουσιασθῆ. Αἰτία εἶναι ἡ μητέρα ποὺ δὲν παρουσιάζεται τὸ παιδί. 

– Μπορεῖ, Γέροντα, ἀντὶ νὰ παρουσιασθῆ τὸ παιδὶ στὴν μητέρα ποὺ τὸ ζητάει, 

νὰ παρουσιασθῆ σὲ κάποιον ἄλλον; 

–  Πῶς  δὲν  μπορεῖ!  Κανονίζει  ἀνάλογα  ὁ Θεός. Ὅταν  ἀκούω  γιὰ  τὸν  θάνατο 

κάποιου  νέου,  λυπᾶμαι,  ἀλλὰ  λυπᾶμαι  ἀνθρωπίνως.  Γιατί,  ἂν  ἐξετάσουμε  τὰ 

πράγματα πιὸ  βαθιά,  θὰ  δοῦμε  ὅτι,  ὅσο  μεγαλώνει  κανείς,  καὶ  περισσότερο  ἀγώνα 

πρέπει  νὰ  κάνη,  ἀλλὰ  καὶ  περισσότερες  ἁμαρτίες  προσθέτει.  Ἰδίως  ὅταν  εἶναι 

κοσμικός, ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια, ἀντὶ νὰ βελτιώση τὴν πνευματική του κατάσταση, 

τὴν χειροτερεύει μὲ τὶς μέριμνες, μὲ τὶς ἀδικίες κ.λπ. Γι᾿ αὐτὸ εἶναι πιὸ κερδισμένος, 

ὅταν τὸν παίρνη ὁ Θεὸς νέο. 

– Γέροντα, γιατί ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ πεθαίνουν τόσοι νέοι ἄνθρωποι;  

–  Κανεὶς  δὲν  ἔχει  κάνει  συμφωνία  μὲ  τὸν Θεὸ  πότε  θὰ  πεθάνη.  Ὁ Θεὸς  τὸν 

κάθε ἄνθρωπο τὸν παίρνει στὴν καλύτερη στιγμὴ τῆς ζωῆς του, μὲ ἕναν εἰδικὸ τρόπο, 

γιὰ  νὰ  σώση  τὴν  ψυχή  του.  Ἐὰν  δῆ  ὅτι  κάποιος  θὰ  γίνη  καλύτερος,  τὸν  ἀφήνει  νὰ 

ζήση. Ἐὰν δῆ ὅμως ὅτι θὰ γίνη χειρότερος,  τὸν παίρνει,  γιὰ νὰ  τὸν σώση. Μερικοὺς 

πάλι  ποὺ  ἔχουν  ἁμαρτωλὴ  ζωή,  ἀλλὰ  ἔχουν  τὴν  διάθεση  νὰ  κάνουν  τὸ  καλό,  τοὺς 

παίρνει κοντά Του, πρὶν προλάβουν νὰ τὸ κάνουν, ἐπειδὴ ξέρει ὅτι θὰ ἔκαναν τὸ καλό, 

μόλις  τοὺς  δινόταν  ἡ  εὐκαιρία.  Εἶναι  δηλαδὴ  σὰν  νὰ  τοὺς  λέη:  «Μὴν  κουράζεσθε· 

ἀρκεῖ ἡ καλὴ διάθεση ποὺ ἔχετε». Ἄλλον, ἐπειδὴ εἶναι πολὺ καλός, τὸν διαλέγει καὶ 

τὸν παίρνει κοντά Του, γιατὶ ὁ Παράδεισος χρειάζεται μπουμπούκια.  

Φυσικὰ οἱ γονεῖς καὶ οἱ συγγενεῖς εἶναι λίγο δύσκολο νὰ τὸ καταλάβουν αὐτό. 

Βλέπεις,  πεθαίνει  ἕνα  παιδάκι,  τὸ  παίρνει  ἀγγελούδι  ὁ  Χριστός,  καὶ  κλαῖνε  καὶ 

ὀδύρονται  οἱ  γονεῖς,  ἐνῶ  ἔπρεπε  νὰ  χαίρωνται,  γιατὶ  ποῦ  ξέρουν  τί  θὰ  γινόταν,  ἂν 

μεγάλωνε; Θὰ μποροῦσε ἄραγε νὰ σωθῆ; Ὅταν τὸ 1924 φεύγαμε ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία 

μὲ  τὸ  καράβι,  γιὰ  νὰ  ἔρθουμε  στὴν  Ἑλλάδα,  ἐγὼ  ἤμουν  βρέφος.  Τὸ  καράβι  ἦταν 

γεμάτο πρόσφυγες καί,  ὅπως μὲ εἶχε ἡ μητέρα μου μέσα στὶς φασκιές,  ἕνας ναύτης 

πάτησε  ἐπάνω  μου.  Ἡ  μάνα  μου  νόμισε  ὅτι  πέθανα  καὶ  ἄρχισε  νὰ  κλαίη.  Μιὰ 

συγχωριανή  μας  ἄνοιξε  τὶς  φασκιὲς  καὶ  διαπίστωσε  ὅτι  δὲν  εἶχα  πάθει  τίποτε.  Ἂν 

πέθαινα τότε,  σίγουρα θὰ πήγαινα στὸν Παράδεισο.  Τώρα ποὺ εἶμαι  τόσων χρονῶν 

καὶ ἔχω κάνει τόση ἄσκηση, δὲν εἶμαι σίγουρος ἂν πάω στὸν Παράδεισο. 

Ἀλλὰ καὶ  τοὺς γονεῖς βοηθάει ὁ θάνατος  τῶν παιδιῶν. Πρέπει νὰ ξέρουν ὅτι 

ἀπὸ ἐκείνη τὴν στιγμὴ ἔχουν ἕναν πρεσβευτὴ στὸν Παράδεισο. Ὅταν πεθάνουν, θὰ 

᾿ρθοῦν τὰ παιδιά τους μὲ ἑξαπτέρυγα στὴν πόρτα τοῦ Παραδείσου νὰ ὑποδεχθοῦν τὴν 

                                                 
1 Α´ Θεσ. 4, 13. 
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ψυχή  τους. Δὲν  εἶναι μικρὸ πράγμα αὐτό! Στὰ παιδάκια πάλι ποὺ  ταλαιπωρήθηκαν 

ἐδῶ ἀπὸ ἀρρώστιες ἢ ἀπὸ κάποια ἀναπηρία ὁ Χριστὸς θὰ πῆ: «Ἐλᾶτε στὸν Παράδεισο 

καὶ  διαλέξτε  τὸ  καλύτερο  μέρος».  Καὶ  τότε  ἐκεῖνα  θὰ  Τοῦ  ποῦν:  «Ὡραῖα  εἶναι  ἐδῶ, 

Χριστέ  μας,  ἀλλὰ  θέλουμε  καὶ  τὴν  μανούλα  μας  κοντά  μας».  Καὶ  ὁ  Χριστὸς  θὰ  τὰ 

ἀκούση καὶ θὰ σώση μὲ κάποιον τρόπο καὶ τὴν μητέρα. 

Βέβαια δὲν πρέπει νὰ φθάνουν οἱ μητέρες καὶ στὸ ἄλλο ἄκρο. Μερικὲς μανάδες 

πιστεύουν ὅτι τὸ παιδί τους ποὺ πέθανε ἁγίασε καὶ πέφτουν σὲ πλάνη. Μιὰ μητέρα 

ἤθελε νὰ μοῦ δώση κάτι ἀπὸ τὸν γιό της ποὺ εἶχε πεθάνει, γιὰ εὐλογία, γιατὶ πίστευε 

ὅτι ἁγίασε. «Ἔχει εὐλογία, μὲ ρώτησε, νὰ δίνω ἀπὸ τὰ πράγματά του;». «Ὄχι, τῆς εἶπα, 

καλύτερα νὰ μὴ δίνης». Μιὰ ἄλλη εἶχε κολλήσει τὴν Μεγάλη Πέμπτη τὸ βράδυ στὸν 

Ἐσταυρωμένο  τὴν φωτογραφία  τοῦ  παιδιοῦ  της  ποὺ  τὸ  εἶχαν  σκοτώσει  οἱ  Γερμανοὶ 

καὶ ἔλεγε: «Καὶ τὸ παιδί μου σὰν τὸν Χριστὸ ἔπαθε». Οἱ γυναῖκες ποὺ κάθονταν καὶ 

ξενυχτοῦσαν  στὸν  Ἐσταυρωμένο  τὴν  ἄφησαν,  γιὰ  νὰ  μὴν  τὴν  πληγώσουν.  Τί  νὰ 

ἔλεγαν; Πληγωμένη ἦταν.  

 

Παρηγοριὰ στοὺς πενθοῦντες 

 

– Πόση δύναμη χρειάζονται, Γέροντα, οἱ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν 

αἰφνίδιο θάνατο! 

– Ἅμα ἔχουν συλλάβει τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς, βρίσκουν τὴν δύναμη νὰ 

ἀντιμετωπίσουν τὸν θάνατο, γιατὶ τὸν ἀντιμετωπίζουν πνευματικά. Μὲ τὰ μηχανάκια 

πόσα παιδιὰ καταστρέφονται! Πόσα παλληκάρια σκοτώνονται μὲ  τὶς μοτοσυκλέτες! 

Σηκώνουν  τὴν  μοτοσυκλέτα  πίσω  στὴν  μία  ρόδα,  ὁπότε  εὔκολα  τουμπάρουν  καὶ 

σπάζουν τὸ κεφάλι τους. Τὸ θεωροῦν κατόρθωμα ποιός θὰ σηκώση τὴν μοτοσυκλέτα 

περισσότερο!  «Κρατοῦσα,  λέει,  σούζα  τὴν  μοτοσυκλέτα  στὴν  πίσω  ρόδα  καὶ 

τουμπάρισα». Ὁ  διάβολος,  βλέπεις,  τί  τοὺς  βάζει  νὰ  κάνουν,  γιὰ  νὰ χτυπήσουν στὸ 

κεφάλι;  Γιατὶ  ἀλλιῶς,  ἀκόμη  κι  ἂν  εἶχαν  κάποιο  ἀτύχημα,  μπορεῖ  νὰ  χτυποῦσαν 

ἀλλοῦ καὶ νὰ μὴ σακατεύονταν. Γιὰ νὰ ἐπιτρέψη ὅμως ὁ Θεὸς τὴν κακία τοῦ διαβόλου 

ἢ τὴν ἀπροσεξία τοῦ ἄλλου, σημαίνει ὅτι θὰ βγῆ κάτι καλό.  

– Τότε, Γέροντα, γιατί ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται «ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι» ἀπὸ 

αἰφνίδιο θάνατο2; 

– Ἐκεῖνο εἶναι ἄλλο. Ζητᾶ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μὴ μᾶς βρῆ ὁ θάνατος ἀνέτοιμους.  

–  Γέροντα,  μιὰ  μητέρα  εἶναι  ἀπαρηγόρητη,  γιατὶ  τὸ  παιδί  της  πηγαίνοντας 

στὴν δουλειὰ σκοτώθηκε σὲ τροχαῖο. 

– Πές  της: «Ἀπὸ κακότητα χτύπησε  ὁ  ὁδηγὸς  τὸ παιδί  σου; Ὄχι. Ἐσύ,  γιὰ  νὰ 

σκοτωθῆ  τὸ  ἔστειλες  στὴν  δουλειά;  Ὄχι.  Νὰ  πῆς  λοιπὸν  ʺδόξα  Σοι  ὁ  Θεόςʺ,  γιατὶ 

μπορεῖ νὰ γινόταν ἕνα ἀλητάκι καὶ ὁ Θεὸς τὸ πῆρε στὴν κατάλληλη ὥρα. Τώρα εἶναι 

ἀσφαλισμένο  στὸν  Οὐρανό.  Τί  κλαῖς;  Ξέρεις  ὅτι  βασανίζεις  τὸ  παιδὶ  μὲ  τὸ  κλάμα; 

Θέλεις  νὰ  βασανίζεται  τὸ παιδί  σου  ἢ  νὰ  χαίρεται;  Φρόντισε  νὰ  βοηθήσης  τὰ ἄλλα 

παιδιὰ ποὺ ἔχεις καὶ εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό. Γι᾿ αὐτὰ νὰ κλαῖς». Νά, καὶ χθὲς ἦρθε 

μιὰ μητέρα μὲ κλάματα καὶ μοῦ εἶπε: «Μοῦ πῆρε ὁ Θεὸς τὸ μονάκριβο παιδί μου», καὶ 

τὰ ἔβαζε μὲ τὸν Θεό. «Ἂν τὸ καλοσκεφθῆς, τῆς εἶπα, σὲ τίμησε ὁ Θεός. Τὸ πῆρε κοντά 

                                                 
2 Βλ. Ὡρολόγιον τὸ Μέγα, Ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ, Ἐκτενῆ Δέησιν, σ. 22. 

 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Δ’  «Οἰκογενειακή Ζωή»   ‐ 755 ‐ 

Του ἀγγελούδι, βαπτισμένο ὅπως ἦταν. Αὐτὸ εἶναι ἀγγελούδι καὶ ἐσὺ τὰ βάζεις μὲ τὸν 

Θεό; Αὐτὸ θὰ βρῆς μεθαύριο νὰ πρεσβεύη στὸν Θεό». Μετὰ ποὺ μοῦ μίλησε γιὰ τὴν 

ζωή της, εἶπε πὼς μποροῦσε νὰ ἔχη πολλὰ παιδιά, ἀλλά, ὅταν ἦταν νέα, δὲν ἤθελε νὰ 

ἔχη παιδιά. 

Πόσες μητέρες προσεύχονται καὶ  ζητοῦν νὰ εἶναι  τὰ παιδιά  τους κοντὰ στὸν 

Θεό!  «Δὲν  ξέρω,  λένε,  τί  θὰ  κάνης,  Θεέ  μου,  θέλω  νὰ  σωθῆ  τὸ  παιδί  μου·  νὰ  εἶναι 

κοντά Σου». Ἂν  τυχὸν  ὅμως  ὁ Θεὸς  δῆ  ὅτι  τὸ παιδὶ  θὰ παραστρατήση,  ὅτι πηγαίνει 

στὴν καταστροφὴ καὶ  δὲν ὑπάρχει ἄλλος  τρόπος νὰ σωθῆ,  τὸ παίρνει μὲ αὐτὸν  τὸν 

τρόπο.  Ἐπιτρέπει  λ.χ.  ἕναν  μεθυσμένο  νὰ  τὸ  χτυπήση  μὲ  τὸ  αὐτοκίνητο  καὶ  νὰ  τὸ 

σκοτώση, καὶ ἔτσι τὸ παίρνει κοντά Του. Ἂν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ γίνη καλύτερο, θὰ 

ἔφερνε ἕνα ἐμπόδιο νὰ ἀποφύγη τὸ ἀτύχημα. Μετὰ ξεμεθάει καὶ αὐτὸς ποὺ χτύπησε 

τὸ παιδί, ἔρχεται σὲ συναίσθηση καὶ σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ τὸν πειράζει ἡ συνείδησή του. 

«Ἐγκλημάτησα», λέει, καὶ παρακαλεῖ συνέχεια τὸν Θεὸ νὰ τὸν συγχωρήση. Σώζεται 

καὶ  αὐτός. Ἡ μάνα πάλι  μὲ  τὸν πόνο  της  συμμαζεύεται,  σκέφτεται  τὸν θάνατο καὶ 

ἑτοιμάζεται  γιὰ  τὴν  ἄλλη  ζωή,  ὁπότε  σώζεται  καὶ  αὐτή.  Βλέπετε  πῶς  οἰκονομάει  ὁ 

Θεὸς ἀπὸ  τὴν προσευχὴ  τῆς μάνας  νὰ σώζωνται ψυχές; Ἂν  ὅμως  οἱ  μητέρες  δὲν  τὸ 

καταλαβαίνουν αὐτό, τὰ βάζουν μὲ τὸν Θεό! Τί τραβάει καὶ ὁ Θεὸς μὲ ἐμᾶς! 

Ὅταν κανεὶς παύη νὰ ἀντιμετωπίζη τὰ πράγματα κοσμικά, βρίσκει ἀνάπαυση. 

Γιατί, πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ ἄνθρωπος νὰ παρηγορηθῆ ἀληθινά, ἂν δὲν πιστέψη στὸν 

Θεὸ καὶ στὴν ἀληθινὴ ζωή, τὴν μετὰ θάνατον, τὴν αἰώνια; Τὸν καιρὸ ποὺ ἤμουν στὸ 

Μοναστήρι  τοῦ  Στομίου,  ζοῦσε  στὴν  Κόνιτσα  μιὰ  χήρα  γυναίκα,  ποὺ  πήγαινε 

συνέχεια στὸ Κοιμητήρι καὶ ἔσκουζε ὧρες ὁλόκληρες. Τοὺς ἀναστάτωνε ὅλους μὲ τὶς 

φωνές της. Χτυπιόταν, χτυποῦσε τὸ κεφάλι της στὴν πλάκα τοῦ τάφου! Ὅλο τὸν πόνο 

της  τὸν  ἔβγαζε  ἐκεῖ.  Πήγαιναν,  τὴν  ἔπαιρναν  ἀπὸ  ἐκεῖ  καὶ  αὐτὴ  ξαναγύριζε.  Αὐτὸ 

γινόταν γιὰ χρόνια. Ὁ ἄνδρας της εἶχε σκοτωθῆ ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς καὶ ἡ κόρη της, 

λίγα χρόνια μετὰ τὸν θάνατο τοῦ πατέρα, μόλις ἔγινε δεκαεννιὰ χρονῶν, πέθανε ἀπὸ 

καρδιὰ καὶ εἶχε μείνει μόνη της ἡ φουκαριάρα. Ἂν τὸ δῆ κανεὶς αὐτὸ ἐξωτερικά, θὰ πῆ: 

«Γιατί  νὰ  τὸ  ἐπιτρέψη  ὁ  Θεός;».  Καὶ  αὐτὴ  ἔτσι  ἐξωτερικὰ  τὸ  ἀντιμετώπιζε  καὶ  δὲν 

μποροῦσε νὰ παρηγορηθῆ. Μιὰ φορὰ ποὺ πῆγα νὰ δῶ τί συμβαίνει, μοῦ ἔλεγε: «Γιατί 

ὁ Θεὸς τὸ ἔκανε αὐτό; Ὁ ἄνδρας μου σκοτώθηκε στὸν πόλεμο. Εἶχα μιὰ κόρη, μοῦ τὴν 

πῆρε καὶ αὐτή...». Ἔλεγε‐ἔλεγε,  τὰ  ἔβαζε μὲ  τὸν Θεό. Ἀφοῦ  τὴν ἄφησα νὰ ξεσπάση 

λίγο, τῆς εἶπα: «Νὰ σοῦ πῶ κι ἐγὼ κάτι. Τὸν ἄνδρα σου τὸν ἤξερα· ἦταν πολὺ καλός. 

Σκοτώθηκε στὸν πόλεμο γιὰ τὴν Πατρίδα, πάνω στὸ ἱερὸ καθῆκον. Ὁ Θεὸς δὲν θὰ τὸν 

ἀφήση. Μετὰ σοῦ ἄφησε  τὴν  κόρη σου  γιὰ  λίγα  χρόνια  κοντά σου,  ὁπότε  εἶχες μιὰ 

παρηγοριά. Ἔπειτα ὅμως, ἐπειδὴ ἴσως θὰ ξέφευγε ἡ κοπέλα, τὴν πῆρε ὁ Θεὸς σ᾿ αὐτὴν 

τὴν καλὴ κατάσταση ποὺ βρισκόταν, γιὰ νὰ τὴν σώση». Αὐτή, ἐνῶ ὁ ἄνδρας της ἦταν 

πολὺ ἥσυχος, ἦταν λίγο κοσμική. Δὲν τῆς εἶπα φυσικὰ ὅτι «ἐσὺ ἤσουν κοσμική», ἀλλὰ 

τὴν ρώτησα: «Τώρα, ἐσύ, τί σκέφτεσαι; Ἀγαπᾶς τὸν κόσμο;». «Δὲν θέλω νὰ δῶ τίποτε 

καὶ  κανέναν»,  μοῦ  λέει.  «Βλέπεις,  τῆς  λέω,  τώρα  καὶ  γιὰ  σένα  ὁ  κόσμος  πέθανε. Ὁ 

πόνος σὲ βοηθάει  καὶ  δὲν σὲ  ἐνδιαφέρει  τίποτε  τὸ κοσμικό. Ἔτσι μεθαύριο θὰ  εἶστε 

ὅλοι  μαζὶ  στὸν  Παράδεισο.  Τέτοια  τιμὴ  ὁ  Θεὸς  σὲ  ποιόν  τὴν  ἔχει  κάνει;  Τὸ 

καταλαβαίνεις;».  Μετὰ  ἀπὸ  αὐτὴν  τὴν  συζήτηση  σταμάτησε  νὰ  πηγαίνη  στὸ 

Κοιμητήρι. Μόλις βοηθήθηκε νὰ συλλάβη τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς, ἡσύχασε.  
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– Γέροντα, ἄκουσα ὅτι, ὅταν κάποιος δολοφονῆται, ἐξιλεώνεται, γιατὶ παίρνει 

τὶς ἁμαρτίες του ὁ δολοφόνος. 

– Ἔχει  ἐλαφρυντικὰ κατὰ κάποιον  τρόπο. Μπορεῖ  νὰ πῆ στὸν Θεό: «Ἐγὼ θὰ 

μετανοοῦσα,  ἀλλὰ  αὐτὸς  μὲ  σκότωσε».  Ἔτσι  θὰ  πέση  τὸ  βάρος  στὸν  δολοφόνο. 

Μερικοὶ  ποὺ  δὲν  τοὺς  κόβει  λένε:  «Ἂν  ὑπῆρχε  Θεός,  δὲν  θὰ  ἄφηνε  νὰ  γίνωνται 

συνέχεια  ἐγκλήματα·  θὰ  τιμωροῦσε  τοὺς  ἐγκληματίες».  Δὲν  καταλαβαίνουν  ὅτι  ὁ 

Θεὸς ἀφήνει τοὺς ἐγκληματίες νὰ ζήσουν, γιὰ νὰ εἶναι ἀναπολόγητοι τὴν ἡμέρα τῆς 

Κρίσεως, ποὺ δὲν μετανόησαν, παρόλο ποὺ τοὺς ἔδωσε χρόνια, γιὰ νὰ μετανοήσουν, 

ἐνῶ ἐκείνους ποὺ σκοτώνονται θὰ τοὺς τακτοποιήση. 

 

Ὁ θάνατος εἶναι ἀποχωρισμὸς γιὰ λίγα χρόνια 

 

Πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος στὴν πραγματικότητα δὲν πεθαίνει. 

Ὁ  θάνατος  εἶναι  ἁπλῶς  μετάβαση  ἀπὸ  τὴν  μιὰ  ζωὴ  στὴν  ἄλλη.  Εἶναι  ἕνας 

ἀποχωρισμὸς γιὰ ἕνα μικρὸ διάστημα. Ὅπως, ὅταν πάη κάποιος, ἂς ὑποθέσουμε, στὸ 

ἐξωτερικὸ γιὰ ἕναν χρόνο, οἱ δικοί του στενοχωριοῦνται, γιατὶ θὰ τὸν ἀποχωρισθοῦν 

γιὰ ἕναν χρόνο, ἢ ἂν λείψη δέκα χρόνια, ἔχουν στενοχώρια γιὰ τὸν ἀποχωρισμὸ τῶν 

δέκα χρόνων,  ἔτσι πρέπει νὰ βλέπουν καὶ τὸν ἀποχωρισμὸ ἀπὸ τὰ ἀγαπημένα τους 

πρόσωπα μὲ τὸν θάνατο. Ἂν πεθάνη, ἂς ὑποθέσουμε, κάποιος καὶ οἱ δικοί του εἶναι 

ἡλικιωμένοι,  νὰ  ποῦν:  «Μετὰ  ἀπὸ  καμμιὰ  δεκαπενταριὰ  χρόνια  θὰ  ἀνταμώσουμε». 

Ἂν  εἶναι  νεώτεροι,  νὰ ποῦν: «Μετὰ ἀπὸ πενῆντα χρόνια θὰ ἀνταμώσουμε». Πονάει 

φυσικὰ κανεὶς γιὰ τὸν θάνατο κάποιου συγγενικοῦ του προσώπου, ἀλλὰ χρειάζεται 

πνευματικὴ ἀντιμετώπιση. Τί λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος; «Ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ 

οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα»3. Πόσες φορὲς λ.χ. θὰ τὸν ἔβλεπε ἐδῶ στὴν γῆ; Κάθε 

μήνα;  Νὰ  σκεφθῆ  ὅτι  ἐκεῖ  θὰ  τὸν  βλέπη  συνέχεια.  Μόνον  ὅταν  δὲν  ἔχη  καλὴ  ζωὴ 

αὐτὸς ποὺ φεύγει, δικαιολογούμαστε νὰ ἀνησυχοῦμε. Ἂν λ.χ. ἦταν σκληρός, τότε, ἂν 

πραγματικὰ τὸν ἀγαπᾶμε καὶ θέλουμε νὰ συναντηθοῦμε στὴν ἄλλη ζωή, πρέπει νὰ 

κάνουμε πολλὴ προσευχὴ γι᾿ αὐτόν. 

 
3 Α´ Θεσ. 4, 13. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ἡ μετὰ θάνατον ζωὴ 

 

Οἱ ὑπόδικοι νεκροὶ 

 

– Γέροντα, ὅταν πεθάνη ὁ ἄνθρωπος, συναισθάνεται ἀμέσως σὲ τί κατάσταση 

βρίσκεται; 

–  Ναί,  συνέρχεται  καὶ  λέει  «τί  ἔκανα;»,  ἀλλὰ  «φαϊντὰ  γιόκ»1,  δηλαδὴ  δὲν 

ὠφελεῖ  αὐτό.  Ὅπως  ἕνας  μεθυσμένος,  ἂν  σκοτώση  λ.χ.  τὴν  μάνα  του,  γελάει, 

τραγουδάει,  ἐπειδὴ  δὲν  καταλαβαίνει  τί  ἔκανε,  καί,  ὅταν  ξεμεθύση,  κλαίει  καὶ 

ὀδύρεται καὶ λέει «τί ἔκανα;», ἔτσι καὶ ὅσοι σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωὴ κάνουν ἀταξίες εἶναι σὰν 

μεθυσμένοι.  Δὲν  καταλαβαίνουν  τί  κάνουν,  δὲν  αἰσθάνονται  τὴν  ἐνοχή  τους. Ὅταν 

ὅμως  πεθάνουν,  τότε  φεύγει  αὐτὴ  ἡ  μέθη  καὶ  συνέρχονται.  Ἀνοίγουν  τὰ  μάτια  τῆς 

ψυχῆς τους καὶ συναισθάνονται τὴν ἐνοχή τους, γιατὶ ἡ ψυχή, ὅταν βγῆ ἀπὸ τὸ σῶμα, 

κινεῖται, βλέπει, ἀντιλαμβάνεται μὲ μιὰ ἀσύλληπτη ταχύτητα. 

Μερικοὶ ρωτοῦν πότε θὰ γίνη ἡ Δευτέρα Παρουσία. Γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὅμως ποὺ 

πεθαίνει γίνεται κατὰ κάποιον τρόπο ἡ Δευτέρα Παρουσία, γιατὶ κρίνεται ἀνάλογα μὲ 

τὴν κατάσταση στὴν ὁποία τὸν βρίσκει ὁ θάνατος.  

– Γέροντα, πῶς εἶναι τώρα οἱ κολασμένοι; 

–  Εἶναι  ὑπόδικοι,  φυλακισμένοι,  ποὺ  βασανίζονται  ἀνάλογα  μὲ  τὶς  ἁμαρτίες 

ποὺ  ἔκαναν  καὶ  περιμένουν  νὰ  γίνη  ἡ  τελικὴ  δίκη,  ἡ  μέλλουσα  Κρίση.  Ὑπάρχουν 

βαρυποινίτες, ὑπάρχουν καὶ ὑπόδικοι μὲ ἐλαφρότερες ποινές.  

– Καὶ οἱ Ἅγιοι καὶ ὁ ληστής2;  

– Οἱ Ἅγιοι καὶ ὁ ληστὴς εἶναι στὸν Παράδεισο, ἀλλὰ δὲν ἔχουν λάβει τὴν τέλεια 

δόξα,  ὅπως  καὶ  οἱ  ὑπόδικοι  εἶναι  στὴν  κόλαση,  ἀλλὰ  δὲν  ἔχουν  λάβει  τὴν  τέλεια 

καταδίκη. Ὁ Θεός,  ἐνῶ ἔχει πεῖ  ἐδῶ καὶ τόσους αἰῶνες τὸ «μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν»3, παρατείνει‐παρατείνει τὸν χρόνο, ἐπειδὴ περιμένει ἐμᾶς4 νὰ 

διορθωθοῦμε. Ἀλλὰ ἐμεῖς παραμένοντας στὶς κακομοιριές μας ἀδικοῦμε τοὺς Ἁγίους, 

γιατὶ  δὲν  μποροῦν  νὰ  λάβουν  τὴν  τέλεια  δόξα,  τὴν  ὁποία  θὰ  λάβουν  μετὰ  τὴν 

μέλλουσα Κρίση. 

 

Ἡ προσευχὴ καὶ τὰ μνημόσυνα γιὰ τοὺς κεκοιμημένους5 

 

                                                 
1  Ἔκφραση  τῆς  τουρκικῆς  γλώσσας  ποὺ  σημαίνει  «δὲν  ὑπάρχει  ὄφελος,  δὲν  ὑπάρχει 

χαΐρι». 
2 Λουκ. 23, 32‐33 καὶ 39‐43. 
3 Ματθ. 3, 2 καὶ 4, 17· βλ. καὶ Ματθ. 10, 7· Μάρκ. 1, 15· Λουκ. 10, 9 καὶ 11. 
4 Μὲ τὸ «ἐμᾶς» ὁ Γέροντας ἐννοεῖ τὴν σύνολη ἀνθρωπότητα. 
5 Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος στὸ ἔργο του «Μελέτη περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς καὶ περὶ τῶν 

ἱερῶν μνημοσύνων», ἐκδ. Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 202, γράφει ὡς συμπέρασμα 

τῶν ὅσων ἀνέπτυξε βάσει τῶν σχετικῶν μαρτυριῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων: «Ἐξ ὅλων δὴ τούτων 

δῆλον  γίνεται,  ὅτι  ἡ  ψυχὴ  μετὰ  θάνατον  ἀδυνατεῖ  νὰ  κάμη  τι  ἔργον  σωτηριῶδες  καὶ  νὰ 

ἀπαλλαγῆ τῶν τοῦ ᾍδου ἀλύτων δεσμῶν, καὶ ὅτι μόνον αἱ θεῖαι λειτουργίαι, αἱ προσευχαὶ τῶν 

οἰκείων, τῶν δικαίων, αἱ ὑπὲρ αὐτῶν γινόμεναι καὶ αἱ ἐλεημοσύναι γίνονται πρόξενοι σωτηρίας 

καὶ ἐλευθερίας ἀπὸ τῶν δεσμῶν τοῦ ᾍδου». 
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– Γέροντα, οἱ ὑπόδικοι νεκροὶ μποροῦν νὰ προσεύχωνται; 

–  Ἔρχονται  σὲ  συναίσθηση  καὶ  ζητοῦν  βοήθεια,  ἀλλὰ  δὲν  μποροῦν  νὰ 

βοηθήσουν τὸν ἑαυτό τους. Ὅσοι βρίσκονται στὸν Ἅδη μόνον ἕνα πράγμα θὰ ἤθελαν 

ἀπὸ  τὸν  Χριστό:  νὰ  ζήσουν  πέντε  λεπτά,  γιὰ  νὰ  μετανοήσουν.  Ἐμεῖς  ποὺ  ζοῦμε, 

ἔχουμε περιθώρια μετανοίας, ἐνῶ οἱ καημένοι οἱ κεκοιμημένοι δὲν μποροῦν πιὰ μόνοι 

τους νὰ καλυτερεύσουν τὴν θέση τους, ἀλλὰ περιμένουν ἀπὸ μᾶς βοήθεια.  Γι᾿ αὐτὸ 

ἔχουμε χρέος νὰ τοὺς βοηθοῦμε μὲ τὴν προσευχή μας.  

Μοῦ λέει ὁ λογισμὸς ὅτι μόνον τὸ δέκα τοῖς ἑκατὸ ἀπὸ τοὺς ὑπόδικους νεκροὺς 

βρίσκονται  σὲ  δαιμονικὴ  κατάσταση  καί,  ἐκεῖ  ποὺ  εἶναι,  βρίζουν  τὸν  Θεό,  ὅπως  οἱ 

δαίμονες. Δὲν ζητοῦν βοήθεια, ἀλλὰ καὶ δὲν δέχονται βοήθεια. Γιατί, τί νὰ τοὺς κάνη ὁ 

Θεός;  Σὰν  ἕνα  παιδὶ  ποὺ  ἀπομακρύνεται  ἀπὸ  τὸν  πατέρα  του,  σπαταλάει  ὅλη  τὴν 

περιουσία του καὶ ἀπὸ πάνω βρίζει τὸν πατέρα του. Ἔ, τί νὰ τὸ κάνη αὐτὸ ὁ πατέρας 

του; Οἱ ἄλλοι ὅμως ὑπόδικοι, ποὺ ἔχουν λίγο φιλότιμο, αἰσθάνονται τὴν ἐνοχή τους, 

μετανοοῦν  καὶ  ὑποφέρουν  γιὰ  τὶς  ἁμαρτίες  τους.  Ζητοῦν  νὰ  βοηθηθοῦν  καὶ 

βοηθιοῦνται  θετικὰ  μὲ  τὶς  προσευχὲς  τῶν  πιστῶν.  Τοὺς  δίνει  δηλαδὴ  ὁ  Θεὸς  μιὰ 

εὐκαιρία, τώρα ποὺ εἶναι ὑπόδικοι, νὰ βοηθηθοῦν μέχρι νὰ γίνη ἡ Δευτέρα Παρουσία. 

Καὶ  ὅπως  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  ζωή,  ἂν  κάποιος  εἶναι  φίλος  μὲ  τὸν  βασιλιά,  μπορεῖ  νὰ 

μεσολαβήση καὶ νὰ βοηθήση ἕναν ὑπόδικο,  ἔτσι καὶ ἂν εἶναι κανεὶς «φίλος» μὲ  τὸν 

Θεό,  μπορεῖ  νὰ  μεσολαβήση  στὸν Θεὸ  μὲ  τὴν  προσευχή  του  καὶ  νὰ  μεταφέρη  τοὺς 

ὑπόδικους  νεκροὺς  ἀπὸ  τὴν  μιὰ  «φυλακὴ»  σὲ  ἄλλη  καλύτερη,  ἀπὸ  τὸ  ἕνα 

«κρατητήριο»  σὲ  ἕνα  ἄλλο  καλύτερο.  Ἢ  ἀκόμη  μπορεῖ  νὰ  τοὺς  μεταφέρη  καὶ  σὲ 

«δωμάτιο» ἢ σὲ «διαμέρισμα».  

Ὅπως  ἀνακουφίζουμε  τοὺς  φυλακισμένους  μὲ  ἀναψυκτικὰ  κ.λπ.  ποὺ  τοὺς 

πηγαίνουμε,  ἔτσι  καὶ  τοὺς  νεκροὺς  τοὺς  ἀνακουφίζουμε  μὲ  τὶς  προσευχὲς  καὶ  τὶς  

ἐλεημοσύνες  ποὺ  κάνουμε  γιὰ  τὴν  ψυχή  τους.  Οἱ  προσευχὲς  τῶν  ζώντων  γιὰ  τοὺς 

κεκοιμημένους καὶ τὰ μνημόσυνα εἶναι ἡ τελευταία εὐκαιρία ποὺ δίνει ὁ Θεὸς στοὺς 

κεκοιμημένους νὰ βοηθηθοῦν,  μέχρι  νὰ γίνη ἡ  τελικὴ Κρίση. Μετὰ  τὴν  δίκη  δὲν θὰ 

ὑπάρχη πλέον δυνατότητα νὰ βοηθηθοῦν. 

Ὁ Θεὸς θέλει νὰ βοηθήση τοὺς κεκοιμημένους, γιατὶ πονάει γιὰ τὴν σωτηρία 

τους,  ἀλλὰ  δὲν  τὸ  κάνει,  γιατὶ  ἔχει  ἀρχοντιά.  Δὲν  θέλει  νὰ  δώση  δικαίωμα  στὸν 

διάβολο  νὰ  πῆ:  «Πῶς  τὸν  σώζεις  αὐτόν,  ἐνῶ  δὲν  κοπίασε;».  Ὅταν  ὅμως  ἐμεῖς 

προσευχώμαστε  γιὰ  τοὺς  κεκοιμημένους,  Τοῦ  δίνουμε  τὸ  δικαίωμα  νὰ  ἐπεμβαίνη. 

Περισσότερο  μάλιστα  συγκινεῖται  ὁ  Θεός,  ὅταν  κάνουμε  προσευχὴ  γιὰ  τοὺς 

κεκοιμημένους παρὰ γιὰ τοὺς ζῶντες.  

Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει τὰ κόλλυβα, τὰ μνημόσυνα. Τὰ μνημόσυνα 

εἶναι ὁ καλύτερος δικηγόρος γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν κεκοιμημένων. Ἔχουν τὴν δυνατότητα 

καὶ  ἀπὸ  τὴν  κόλαση  νὰ  βγάλουν  τὴν  ψυχή.  Κι  ἐσεῖς  σὲ  κάθε  Θεία  Λειτουργία  νὰ 

διαβάζετε  κόλλυβο  γιὰ  τοὺς  κεκοιμημένους.  Ἔχει  νόημα  τὸ  σιτάρι.  «Σπείρεται  ἐν 

φθορᾷ,  ἐγείρεται  ἐν  ἀφθαρσίᾳ»6,  λέει  ἡ  Γραφή.  Στὸν  κόσμο  μερικοὶ  βαριοῦνται  νὰ 

βράσουν  λίγο  σιτάρι  καὶ  πηγαίνουν  στὴν  ἐκκλησία  σταφίδες,  κουραμπιέδες, 

κουλουράκια,  γιὰ νὰ  τὰ διαβάσουν οἱ  ἱερεῖς. Καὶ βλέπεις,  ἐκεῖ στὸ Ἅγιον Ὄρος κάτι 

γεροντάκια  τὰ  καημένα  σὲ  κάθε  Θεία  Λειτουργία  κάνουν  κόλλυβο  καὶ  γιὰ  τοὺς 

κεκοιμημένους καὶ γιὰ τὸν Ἅγιο ποὺ γιορτάζει, γιὰ νὰ ἔχουν τὴν εὐλογία του. 

                                                 
6 Α´ Κορ. 15, 42. 
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– Γέροντα, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν πεθάνει πρόσφατα ἔχουν μεγαλύτερη ἀνάγκη ἀπὸ 

προσευχή; 

–  Ἔμ,  ὅταν  μπαίνη  κάποιος  στὴν  φυλακή,  στὴν  ἀρχὴ  δὲν  δυσκολεύεται  πιὸ 

πολύ; Νὰ κάνουμε προσευχὴ γιὰ τοὺς κεκοιμημένους ποὺ δὲν εὐαρέστησαν στὸν Θεό, 

γιὰ νὰ κάνη κάτι καὶ γι᾿ αὐτοὺς ὁ Θεός. Ἰδίως, ὅταν ξέρουμε ὅτι κάποιος ἦταν σκληρὸς 

–  θέλω νὰ πῶ,  ὅτι φαινόταν σκληρός,  γιατὶ μπορεῖ  νὰ νομίζουμε ὅτι  ἦταν σκληρός, 

ἀλλὰ  στὴν  πραγματικότητα  νὰ  μὴν  ἦταν  –  καὶ  εἶχε  καὶ  ἁμαρτωλὴ  ζωή,  τότε  νὰ 

κάνουμε  πολλὴ  προσευχή,  Θεῖες  Λειτουργίες,  Σαρανταλείτουργα  γιὰ  τὴν  ψυχή  του 

καὶ  νὰ  δίνουμε  ἐλεημοσύνη7  σὲ  φτωχοὺς  γιὰ  τὴν  σωτηρία  τῆς  ψυχῆς  του,  γιὰ  νὰ 

εὐχηθοῦν οἱ φτωχοὶ «ν᾿ ἁγιάσουν τὰ κόκκαλά του», ὥστε νὰ καμφθῆ ὁ Θεὸς καὶ νὰ 

τὸν  ἐλεήση.  Ἔτσι,  ὅ,τι  δὲν  ἔκανε  ἐκεῖνος,  τὸ  κάνουμε  ἐμεῖς  γι᾿  αὐτόν.  Ἐνῶ  ἕνας 

ἄνθρωπος ποὺ  εἶχε  καλωσύνη,  ἀκόμη καὶ ἂν ἡ  ζωή  του  δὲν ἦταν καλή,  ἐπειδὴ  εἶχε 

καλὴ διάθεση, μὲ λίγη προσευχὴ πολὺ βοηθιέται. 

Ἔχω ὑπ ὄψιν μου γεγονότα ποὺ μαρτυροῦν πόσο οἱ κεκοιμημένοι βοηθιοῦνται 

μὲ τὴν προσευχὴ πνευματικῶν ἀνθρώπων. Κάποιος ἦρθε στὸ Καλύβι καὶ μοῦ εἶπε μὲ 

κλάματα: «Γέροντα,  δὲν  ἔκανα προσευχὴ γιὰ  κάποιον γνωστό μου κεκοιμημένο καὶ 

μοῦ παρουσιάσθηκε στὸν ὕπνο μου. ʺΕἴκοσι μέρες, μοῦ εἶπε, ἔχεις νὰ μὲ βοηθήσης· μὲ 

ξέχασες  καὶ  ὑποφέρωʺ.  Πράγματι,  μοῦ  λέει,  ἐδῶ  καὶ  εἴκοσι  μέρες  εἶχα  ξεχασθῆ  μὲ 

διάφορες μέριμνες καὶ οὔτε γιὰ τὸν ἑαυτό μου δὲν προσευχόμουν». 

–  Ὅταν,  Γέροντα,  πεθάνη  κάποιος  καὶ  μᾶς  ζητήσουν  νὰ  προσευχηθοῦμε  γι᾿ 

αὐτόν, εἶναι καλὸ νὰ κάνουμε κάθε μέρα ἕνα κομποσχοίνι μέχρι τὰ σαράντα; 

– Ἅμα κάνης κομποσχοίνι γι᾿ αὐτόν, βάλε καὶ ἄλλους κεκοιμημένους. Γιατί νὰ 

πάη μιὰ ἁμαξοστοιχία στὸν προορισμό  της μὲ  ἕναν μόνον  ἐπιβάτη,  ἐνῶ χωράει  καὶ 

ἄλλους; Πόσοι  κεκοιμημένοι  ἔχουν ἀνάγκη οἱ  καημένοι  καὶ  ζητοῦν βοήθεια καὶ  δὲν 

ἔχουν  κανέναν  νὰ  προσευχηθῆ  γι᾿  αὐτούς!  Μερικοὶ  κάθε  τόσο  κάνουν  μνημόσυνο 

μόνο γιὰ κάποιον δικό τους. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο δὲν βοηθιέται οὔτε ὁ δικός τους, γιατὶ 

ἡ προσευχή τους δὲν εἶναι τόσο εὐάρεστη στὸν Θεό. Ἀφοῦ τόσα μνημόσυνα ἔκαναν γι᾿ 

αὐτόν, ἂς κάνουν συγχρόνως καὶ γιὰ τοὺς ξένους. 

– Γέροντα, μὲ ἀπασχολεῖ μερικὲς φορὲς ἡ σωτηρία τοῦ πατέρα μου, γιατὶ δὲν 

εἶχε καμμιὰ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία.  

–  Δὲν  ξέρεις  τὴν  κρίση  τοῦ Θεοῦ  τὴν  τελευταία  στιγμή.  Πότε  σὲ  ἀπασχολεῖ; 

κάθε Σάββατο; 

– Δὲν ἔχω παρακολουθήσει, ἀλλὰ γιατί τὸ Σάββατο; 

– Γιατὶ αὐτὴν τὴν ἡμέρα τὴν δικαιοῦνται οἱ κεκοιμημένοι. 

–  Γέροντα,  οἱ  νεκροὶ  ποὺ  δὲν  ἔχουν  ἀνθρώπους  νὰ προσεύχωνται  γι᾿  αὐτοὺς 

βοηθιοῦνται  ἀπὸ  τὶς  προσευχὲς  ἐκείνων  ποὺ  προσεύχονται  γενικὰ  γιὰ  τοὺς 

κεκοιμημένους; 

–  Καὶ  βέβαια  βοηθιοῦνται.  Ἐγώ,  ὅταν  προσεύχωμαι  γιὰ  ὅλους  τοὺς 

κεκοιμημένους,  βλέπω στὸν  ὕπνο μου  τοὺς  γονεῖς  μου,  γιατὶ  ἀναπαύονται  ἀπὸ  τὴν 

προσευχὴ  ποὺ  κάνω.  Κάθε  φορὰ  ποὺ  ἔχω  Θεία  Λειτουργία,  κάνω  καὶ  γενικὸ 

μνημόσυνο  γιὰ  ὅλους  τοὺς  κεκοιμημένους  καὶ  εὔχομαι  γιὰ  τοὺς  βασιλεῖς,  γιὰ  τοὺς 

ἀρχιερεῖς κ.λπ. καὶ στὸ τέλος λέω «καὶ ὑπὲρ ὧν τὰ ὀνόματα οὐκ ἐμνημονεύθησαν». Ἂν 

                                                 
7  Πρβλ.  Ἁγίου  Ἰωάννου  τοῦ  Δαμασκηνοῦ, Περὶ  τῶν  ἐν  πίστει  κεκοιμημένων,  ὅπως  αἱ 

περὶ αὐτῶν γινόμεναι λειτουργίαι καὶ εὐποιΐαι τούτους ὀνίνησιν, PG 95, 248. 
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καμμιὰ  φορὰ  δὲν  κάνω  εὐχὴ  γιὰ  τοὺς  κεκοιμημένους,  παρουσιάζονται  γνωστοὶ 

κεκοιμημένοι μπροστά μου. Ἕναν συγγενῆ μου, ποὺ εἶχε σκοτωθῆ στὸν πόλεμο, τὸν 

εἶδα  ὁλόκληρο  μπροστά  μου  μετὰ  τὴν  Θεία  Λειτουργία,  τὴν  ὥρα  τοῦ  μνημοσύνου, 

γιατὶ  αὐτὸν  δὲν  τὸν  εἶχα  γραμμένο  μὲ  τὰ  ὀνόματα  τῶν  κεκοιμημένων,  ἐπειδὴ 

μνημονευόταν  στὴν  Προσκομιδὴ  μὲ  τοὺς  ἡρωικῶς  πεσόντες.  Κι  ἐσεῖς  στὴν  Ἁγία 

Πρόθεση νὰ μὴ δίνετε νὰ μνημονευθοῦν μόνον ὀνόματα ἀσθενῶν, ἀλλὰ καὶ ὀνόματα 

κεκοιμημένων, γιατὶ μεγαλύτερη ἀνάγκη ἔχουν οἱ κεκοιμημένοι.   

 

Τὸ καλύτερο μνημόσυνο γιὰ τοὺς κεκοιμημένους 

 

Τὸ  καλύτερο  ἀπὸ  ὅλα  τὰ  μνημόσυνα  ποὺ  μποροῦμε  νὰ  κάνουμε  γιὰ  τοὺς 

κεκοιμημένους  εἶναι  ἡ  προσεκτικὴ  ζωή  μας,  ὁ  ἀγώνας  ποὺ  θὰ  κάνουμε,  γιὰ  νὰ 

κόψουμε  τὰ  ἐλαττώματά μας  καὶ  νὰ λαμπικάρουμε  τὴν ψυχή μας.  Γιατὶ  ἡ  δική μας 

ἐλευθερία ἀπὸ τὰ ὑλικὰ πράγματα καὶ ἀπὸ τὰ ψυχικὰ πάθη, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν δική μας 

ἀνακούφιση,  ἔχει  ὡς  ἀποτέλεσμα  καὶ  τὴν  ἀνακούφιση  τῶν  κεκοιμημένων 

προπάππων  ὅλης  τῆς  γενιᾶς  μας.  Οἱ  κεκοιμημένοι  νιώθουν  χαρά,  ὅταν  ἕνας 

ἀπόγονός  τους  εἶναι  κοντὰ  στὸν  Θεό.  Ἂν  ἐμεῖς  δὲν  εἴμαστε  σὲ  καλὴ  πνευματικὴ 

κατάσταση,  τότε  ὑποφέρουν  οἱ  κεκοιμημένοι  γονεῖς  μας,  ὁ  παπποῦς  μας,  ὁ 

προπάππος  μας,  ὅλες  οἱ  γενεές.  «Δὲς  τί  ἀπογόνους  κάναμε!»,  λένε  καὶ 

στενοχωριοῦνται.  Ἂν  ὅμως  εἴμαστε  σὲ  καλὴ  πνευματικὴ  κατάσταση,  εὐφραίνονται, 

γιατὶ  καὶ  αὐτοὶ  ἔγιναν  συνεργοὶ  νὰ  γεννηθοῦμε  καὶ  ὁ  Θεὸς  κατὰ  κάποιον  τρόπο 

ὑποχρεώνεται  νὰ  τοὺς  βοηθήση.  Αὐτὸ  δηλαδὴ  ποὺ  θὰ  δώση  χαρὰ  στοὺς 

κεκοιμημένους  εἶναι  νὰ ἀγωνισθοῦμε νὰ  εὐαρεστήσουμε στὸν Θεὸ μὲ  τὴν  ζωή μας, 

ὥστε νὰ τοὺς συναντήσουμε στὸν Παράδεισο καὶ νὰ ζήσουμε ὅλοι μαζὶ στὴν αἰώνια 

ζωή. 

Ἑπομένως, ἀξίζει τὸν κόπο νὰ χτυπήσουμε τὸν παλαιό μας ἄνθρωπο, γιὰ νὰ 

γίνη καινὸς καὶ νὰ μὴ βλάπτη πιὰ οὔτε τὸν ἑαυτό του οὔτε ἄλλους ἀνθρώπους, ἀλλὰ 

νὰ βοηθάη καὶ τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς ἄλλους, εἴτε ζῶντες εἶναι εἴτε κεκοιμημένοι. 

 

Ἡ παρρησία τῶν δικαίων πρὸς τὸν Θεὸ 

 

–  Γέροντα,  στὴν  πρὸς  Ἀρχαρίους  Ἐπιστολή  σας  γράφετε:  «Παρόλο  ποὺ 

καταλαβαίνουν οἱ ἀληθινοὶ μοναχοὶ ὅτι αὐτὸ ποὺ ἀπολαμβάνουν σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωὴ εἶναι 

μέρος  τῆς  χαρᾶς  τοῦ  Παραδείσου  καὶ  ὅτι  στὸν  Παράδεισο  θὰ  εἶναι  περισσότερη,  ἐν 

τούτοις ἀπὸ πολλὴ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον τους θέλουν νὰ ζήσουν ἐπὶ τῆς γῆς, γιὰ νὰ 

βοηθοῦν  τοὺς  ἀνθρώπους  μὲ  τὴν  προσευχή,  νὰ  ἐπεμβαίνη  ὁ  Θεὸς  καὶ  νὰ  βοηθιέται  ὁ 

κόσμος»8. 

–  Γράψε:  «Θέλουν  νὰ  ζήσουν  ἐπὶ  τῆς  γῆς,  γιὰ  νὰ  συμπάσχουν  μὲ  τοὺς 

ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς βοηθοῦν μὲ τὴν προσευχή». 

– Στὴν ἄλλη ζωή, Γέροντα, ἕνας σωστὸς μοναχὸς πάλι δὲν θὰ βοηθάη μὲ τὴν 

προσευχή του τοὺς ἀνθρώπους; 

                                                 
8  Γέροντος  Παϊσίου  Ἁγιορείτου,  Ἐπιστολές,  Ἱερὸν  Ἡ  συχαστήριον  «Εὐαγγελιστὴς 

Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», ἔκδ. 6η, Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, 2002, σ. 49. 
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– Καὶ στὴν ἄλλη ζωὴ θὰ βοηθάη μὲ τὴν προσευχή του, ἀλλὰ δὲν θὰ ὑποφέρη, 

ἐνῶ  τώρα  συμπάσχει·  δὲν  περνάει  χαρούμενα  ἐδῶ,  «μὲ  χαρούμενη  τὴν  ὄψη  καὶ  μὲ 

βλέμμα λαμπερό»! Ὅσο  ὅμως  ὑποφέρει  γιὰ  τὸν πλησίον  του,  τόσο ἀνταμείβεται  μὲ 

θεία παρηγοριά, καὶ αὐτὸ εἶναι κατὰ κάποιον τρόπο καὶ ἡ πληροφορία ὅτι βοηθιέται ὁ 

ἄλλος. Αὐτὴ ἡ παραδεισένια χαρὰ εἶναι ἡ θεία ἀνταμοιβὴ γιὰ τὸν πόνο ποὺ νιώθει γιὰ 

τὸν ἀδελφό του. 

–  Δηλαδή,  Γέροντα,  οἱ  Ἅγιοι  ποὺ  ἐπικαλούμαστε  νὰ  μᾶς  βοηθήσουν  δὲν 

συμπάσχουν μαζί μας; 

– Ἐκεῖ δὲν ἔχει πόνο, βρὲ παιδάκι μου! Στὸν Παράδεισο ὑποφέρουν; «Ἔνθα οὐκ 

ἔστι πόνος οὐ λύπη οὐ στεναγμὸς»9 δὲν λέει; Ὕστερα οἱ Ἅγιοι ἔχουν ὑπ ὄψιν τους τὴν 

θεία ἀνταμοιβὴ ποὺ θὰ λάβουν  ὅσοι  ἄνθρωποι  βασανίζονται  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  ζωὴ καὶ 

αὐτὸ  τοὺς  κάνει  νὰ  χαίρωνται.  Μὰ  καὶ  ὁ  ἴδιος  ὁ  Θεὸς  ποὺ  ἔχει  τόση  ἀγάπη,  τόση 

εὐσπλαχνία, πῶς ἀντέχει αὐτὸν τὸν μεγάλο πόνο τῶν ἀνθρώπων; Ἀντέχει, γιατὶ ἔχει 

ὑπ᾿ ὄψιν Του τὴν θεία ἀνταμοιβὴ ποὺ τοὺς περιμένει. Ὅσο δηλαδὴ βασανίζονται ἐδῶ 

οἱ  ἄνθρωποι,  τόσο  τοὺς  ἀποταμιεύει  ἐκεῖ  οὐράνιο  μισθό.  Ἐνῶ  ἐμεῖς  αὐτὰ  δὲν  τὰ 

βλέπουμε  καὶ  συμπάσχουμε μὲ  ὅσους  ὑποφέρουν.  Γι᾿  αὐτό,  ὅταν  κάποιος  τὰ  βλέπη 

λίγο  αὐτὰ  καὶ  ἔχη  ὑπ᾿  ὄψιν  του  τὴν  ἀνταμοιβὴ  ποὺ  θὰ  λάβουν,  δὲν  ὑποφέρει  τόσο 

πολύ. 

–  Ὅταν,  Γέροντα,  παρακαλοῦμε  τὸν  Θεὸ  νὰ  βοηθήση  κάποιον  κεκοιμημένο 

ποὺ δὲν ἔχει ἀνάγκη, πάει χαμένη αὐτὴ ἡ προσευχή; 

– Πῶς νὰ πάη χαμένη; Ὅταν λέμε «ἀνάπαυσον τὸν τάδε» καὶ αὐτὸς εἶναι σὲ 

καλὴ θέση στὴν ἄλλη ζωή, δὲν παρεξηγεῖται· ἴσα‐ἴσα συγκινεῖται. «Γιά δές, λέει, ἐγὼ 

εἶμαι  σὲ  καλὴ  θέση  καὶ  ἐκεῖνοι  ἀγωνιοῦν»,  ὁπότε φιλοτιμιέται  καὶ  μᾶς  βοηθάει  πιὸ 

πολύ, πρεσβεύοντας στὸν Θεὸ γιὰ μᾶς. Ἀλλὰ ποῦ νὰ ξέρης σὲ τί κατάσταση βρίσκεται 

ὁ  ἄλλος;  Φυσιολογικὰ  κάνεις  εὐχὴ  πρῶτα  γι᾿  αὐτοὺς  ποὺ  γνωρίζεις  ὅτι  μὲ  τὴν  ζωή 

τους λύπησαν τὸν Θεὸ καὶ εὔχεσαι καὶ γιὰ ἄλλες ἀνάλογες περιπτώσεις καὶ ὕστερα 

εὔχεσαι καὶ γιὰ ὅλους τοὺς κεκοιμημένους. 

  

Ἡ μέλλουσα Κρίση 

 

– Γέροντα, πῶς ἐξαγνίζεται ἡ ψυχή; 

– Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐργασθῆ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, κάνη δουλειὰ στὸν ἑαυτό 

του καὶ καθαρισθῆ ἀπὸ τὰ πάθη, τότε ὁ νοῦς φωτίζεται, φθάνει σὲ ὕψος θεωρίας, καὶ 

ἡ ψυχὴ λαμπρύνεται καὶ γίνεται ὅπως ἦταν πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων. 

Σὲ τέτοια κατάσταση θὰ βρίσκεται μετὰ τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Μπορεῖ ὅμως ὁ 

ἄνθρωπος  νὰ  δῆ  τὴν  ἀνάσταση  τῆς  ψυχῆς  του  πρὶν  ἀπὸ  τὴν  κοινὴ  ἀνάσταση,  ἂν 

καθαρισθῆ τελείως ἀπὸ τὰ πάθη. Τὸ σῶμα του τότε θὰ εἶναι ἀγγελικό, ἄυλο, καὶ δὲν 

θὰ νοιάζεται γιὰ τροφὴ ὑλική. 

– Γέροντα, πῶς θὰ γίνη ἡ μέλλουσα Κρίση;  

                                                 
9 Βλ. Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, Ἀκολουθία Νεκρώσιμος, σ. 411. 
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– Στὴν μέλλουσα Κρίση θὰ ἀποκαλυφθῆ σὲ μιὰ στιγμὴ ἡ κατάσταση τοῦ κάθε 

ἀνθρώπου καὶ μόνος του καθένας θὰ τραβήξη γιὰ ᾿κεῖ ποὺ εἶναι. Καθένας θὰ βλέπη10 

σὰν σὲ τηλεόραση τὰ δικά του χάλια καὶ τὴν πνευματικὴ κατάσταση τοῦ ἄλλου. Θὰ 

καθρεφτίζη τὸν ἑαυτό του στὸν ἄλλον καὶ θὰ σκύβη τὸ κεφάλι καὶ θὰ πηγαίνη στὴν 

θέση του. Δὲν θὰ μπορῆ λ.χ. νὰ πῆ μιὰ νύφη ποὺ καθόταν μπροστὰ στὴν πεθερά της 

σταυροπόδι καὶ ἡ πεθερά της μὲ σπασμένο πόδι φρόντιζε τὸ ἐγγονάκι: «γιατί, Χριστέ 

μου,  βάζεις  τὴν  πεθερά  μου  στὸν  Παράδεισο  κι  ἐμένα  δὲν  μὲ  βάζεις;»,  ἐπειδὴ  θὰ 

ἔρχεται μπροστά της ἐκείνη ἡ σκηνή. Θὰ θυμᾶται τὴν πεθερά της ποὺ στεκόταν ὄρθια 

μὲ σπασμένο πόδι καὶ φρόντιζε τὸ ἐγγονάκι της καὶ δὲν θὰ ἔχη μοῦτρα νὰ πάη στὸν 

Παράδεισο,  ἀλλὰ οὔτε καὶ θὰ χωράη στὸν Παράδεισο. Ἢ οἱ μοναχοὶ θὰ βλέπουν  τί 

δυσκολίες,  τί  δοκιμασίες  εἶχαν  οἱ  κοσμικοὶ  καὶ  πῶς  τὶς  ἀντιμετώπισαν  καί,  ἂν  δὲν 

ἔχουν ζήσει σωστά, θὰ σκύψουν τὸ κεφάλι καὶ θὰ τραβήξουν μόνοι τους γιὰ ἐκεῖ ποὺ 

θὰ εἶναι. Θὰ δοῦν ἐκεῖ οἱ μοναχὲς, ποὺ δὲν εὐαρέστησαν στὸν Θεό, ἡρωίδες μάνες, ποὺ 

οὔτε ὑποσχέσεις ἔδωσαν, οὔτε τὶς εὐλογίες καὶ τὶς εὐκαιρίες τὶς δικές τους εἶχαν, πῶς 

ἀγωνίσθηκαν καὶ σὲ τί κατάσταση πνευματικὴ ἔφθασαν, καὶ ἐκεῖνες, καλόγριες, μὲ τί 

μικροπρέπειες ἀσχολοῦνταν καὶ βασανίζονταν,  καὶ θὰ ντρέπωνται! Ἔτσι μοῦ λέει ὁ 

λόγισμὸς ὅτι θὰ γίνη ἡ Κρίση. Δὲν θὰ πῆ δηλαδὴ ὁ Χριστός: «ἔλα ἐδῶ ἐσύ, τί ἔκανες;» ἢ 

«ἐσὺ θὰ πᾶς στὴν κόλαση,  ἐσὺ στὸν Παράδεισο»,  ἀλλὰ ὁ καθένας θὰ συγκρίνη  τὸν 

ἑαυτό του μὲ τὸν ἄλλον καὶ θὰ τραβήξη γιὰ ἐκεῖ ποὺ θὰ εἶναι11.  

 

Ἡ μέλλουσα ζωὴ 

 

– Γέροντα, ἔφερα γλυκὰ νὰ κεράσετε. 

–  Δὲς πῶς  χαίρονται!  Στὴν ἄλλη  ζωὴ θὰ λέμε: «Μὲ  τί  χαζὰ  χαιρόμασταν!  Τί 

μᾶς συγκινοῦσαν τότε!». Ἐνῶ τώρα σκιρτάει ἡ καρδιὰ γι᾿ αὐτά.  

– Γέροντα, πῶς θὰ τὸ καταλάβουμε αὐτὸ ἀπὸ τώρα;  

– Ἅμα τὸ καταλάβετε αὐτὸ ἀπὸ τώρα, δὲν θὰ τὸ πῆτε μεθαύριο στὴν ἄλλη ζωή. 

Πάντως, ὅσοι βρίσκονται ἐκεῖ ἐπάνω, καλὰ περνοῦν. Ξέρεις τί ἐργόχειρο κάνουν ἐκεῖ  

στὸν Οὐρανό; Συνέχεια δοξολογοῦν τὸν Θεό. 

– Γέροντα, γιατί τὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ λέγεται «λείψανο»; 

–  Γιατὶ  εἶναι  ὅ,τι  μένει  ἐδῶ  στὴν  γῆ  ἀπὸ  τὸν  ἄνθρωπο  μετὰ  τὸν  θάνατο.  Ὁ 

κυρίως ἄνθρωπος, ποὺ εἶναι ἡ ψυχή, φεύγει στὸν Οὐρανό. Στὴν μέλλουσα Κρίση θὰ 

ἀναστήση ὁ Θεὸς καὶ τὸ σῶμα, γιὰ νὰ κριθῆ μὲ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, γιατὶ μὲ αὐτὸ ἔζησε 

καὶ ἁμάρτησε. Στὴν ἄλλη ζωὴ ὅλοι θὰ ἔχουν τὸ  ἴδιο σῶμα – πνευματικὸ σῶμα  ‐,  τὸ 

                                                 
10 Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς γράφει: «Μὴ γὰρ οἰέσθω τις, ὅτι οὐκ ἀναγνωρισμὸς 

ἑκάστου πρὸς  ἕκαστον  ἐπὶ  τῆς φοβερᾶς  ἐκείνης συναγωγῆς γενήσεται. Ναί,  ὄντως  ἕκαστος 

ἀναγνωριεῖ  τὸν πλησίον αὐτοῦ,  οὐ  τῷ τοῦ σώματος σχήματι, ἀλλὰ τῷ διορατικῷ τῆς ψυχῆς 

ὄμματι». PG 95, 276Α. 
11 Ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος γράφει: «Καὶ ἁπλῶς πᾶς ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς ἐν 

τῆ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως ἀπεναντίας αὐτοῦ εἰς τὴν αἰωνίαν ζωὴν καὶ εἰς τὸ ἀνεκλάλητον 

ἐκεῖνο  φῶς  ὄψεται  τὸν  ὅμοιον  αὐτοῦ  καὶ  κριθήσεται  παρ᾿  αὐτοῦ», Περὶ  μετανοίας,  Λόγος  Ε´, 

Sources Chrétiennes 96, 434. 
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ἴδιο ἀνάστημα, καὶ οἱ κοντοὶ καὶ οἱ ψηλοί, τὴν ἴδια ἡλικία, καὶ οἱ νέοι καὶ οἱ γέροι καὶ 

τὰ μωρά, ἀφοῦ ἡ ψυχὴ εἶναι ἴδια. Θὰ ὑπάρχη δηλαδὴ μιὰ ἀγγελικὴ ἡλικία. 

– Γέροντα, στὴν ἄλλη ζωὴ ὅσοι θὰ εἶναι στὴν Κόλαση θὰ βλέπουν αὐτοὺς ποὺ 

θὰ εἶναι στὸν Παράδεισο;  

–  Κοίταξε,  ὅπως  αὐτοὶ  ποὺ  εἶναι  τὴν  νύχτα  ἔξω  στὸ  σκοτάδι  βλέπουν  ὅσους 

εἶναι μέσα σὲ ἕνα δωμάτιο φωτισμένο, ἔτσι καὶ ὅσοι θὰ βρίσκωνται στὴν κόλαση θὰ 

βλέπουν  ὅσους  θὰ  εἶναι  στὸν  Παράδεισο.  Καὶ  αὐτὸ  θὰ  εἶναι  μεγαλύτερη  κόλαση. 

Ὅπως  πάλι  ὅσοι  τὴν  νύχτα  εἶναι  στὸ  φῶς,  δὲν  βλέπουν  αὐτοὺς  ποὺ  εἶναι  ἔξω  στὸ 

σκοτάδι,  ἔτσι καὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ βρίσκωνται στὸν Παράδεισο δὲν θὰ βλέπουν αὐτοὺς 

ποὺ  θὰ  εἶναι  στὴν  κόλαση.  Γιατί,  ἂν  ἔβλεπαν  τοὺς  κολασμένους,  θὰ πονοῦσαν,  θὰ 

θλίβονταν γιὰ τὴν ταλαιπωρία τους, καὶ δὲν θὰ ἀπολάμβαναν τὸν Παράδεισο, ἀλλὰ 

ἐκεῖ «οὐκ ἔστι πόνος...»12. Καὶ ὄχι μόνο δὲν θὰ τοὺς βλέπουν, ἀλλὰ οὔτε θὰ θυμοῦνται 

ἂν  εἶχαν ἀδελφὸ  ἢ πατέρα  ἢ μητέρα,  ἂν  δὲν  εἶναι  καὶ  ἐκεῖνοι  στὸν Παράδεισο.  «Ἐν 

ἐκείνῃ  τῇ  ἡμέρᾳ  ἀπολοῦνται  πάντες  οἱ  διαλογισμοὶ  αὐτοῦ»13  λέει  ὁ Ψαλμωδός.  Γιατί, 

ἅμα  τοὺς  θυμοῦνται,  πῶς  θὰ  εἶναι  Παράδεισος;  Αὐτοὶ  μάλιστα  ποὺ  θὰ  εἶναι  στὸν 

Παράδεισο, θὰ νομίζουν ὅτι δὲν θὰ ὑπάρχουν ἄλλοι ἄνθρωποι, οὔτε θὰ θυμοῦνται τὶς 

ἁμαρτίες  ποὺ  εἶχαν  κάνει.  Γιατί,  ἂν  θυμοῦνται  τὶς  ἁμαρτίες  τους,  δὲν  θὰ  ἀντέχουν 

ἀπὸ φιλότιμο στὴν σκέψη ὅτι λύπησαν τὸν Θεό.  

Ἡ  ποσότητα  πάλι  τῆς  χαρᾶς  τοῦ  καθενὸς  στὸν  Παράδεισο  θὰ  εἶναι 

διαφορετική.  Ἄλλος  θὰ  ἔχη  μιὰ  δαχτυλήθρα  χαρά,  ἄλλος  ἕνα  ποτήρι,  ἄλλος  μιὰ 

ὁλόκληρη δεξαμενή. Ὅλοι ὅμως θὰ αἰσθάνωνται πλήρεις καὶ κανένας δὲν θὰ ξέρη τὸ 

μέγεθος  τῆς  χαρᾶς,  τῆς  ἀγαλλιάσεως,  τοῦ  ἄλλου.  Τὰ  κανόνισε  ἔτσι  ὁ  Καλὸς  Θεός, 

γιατί,  ἂν  γνώριζε  ὁ  ἕνας  ὅτι  ὁ  ἄλλος  ἔχει  περισσότερη  χαρά,  δὲν  θὰ  ἦταν  τότε 

Παράδεισος,  ἐπειδὴ  θὰ  ὑπῆρχε  τὸ  «γιατί  ἐκεῖνος  νὰ  ἔχη περισσότερη  χαρὰ  καὶ  ἐγὼ 

λιγώτερη;». Δηλαδὴ καθένας θὰ βλέπη στὸν Παράδεισο τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ ἀνάλογα 

μὲ  τὴν  καθαρότητα  τῶν  ὀφθαλμῶν  τῆς  ψυχῆς  του.  Ἡ  ὁρατότητα  ὅμως  δὲν  θὰ 

καθορισθῆ ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ θὰ ἐξαρτηθῆ ἀπὸ τὴν δική του καθαρότητα.  

– Γέροντα, μερικοὶ δὲν πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει κόλαση καὶ Παράδεισος. 

–  Δὲν  πιστεύουν  ὅτι  ὑπάρχει  κόλαση  καὶ  Παράδεισος;  Πῶς  εἶναι  δυνατὸν  οἱ 

νεκροὶ νὰ μείνουν στὴν ἀνυπαρξία, ἀφοῦ εἶναι ψυχές; Ὁ Θεὸς εἶναι ἀθάνατος καὶ ὁ 

ἄνθρωπος  εἶναι  κατὰ  χάριν  ἀθάνατος.  Ἑπομένως  ἀθάνατος  θὰ  εἶναι  καὶ  στὴν 

κόλαση. Ὕστερα τὸν Παράδεισο καὶ τὴν κόλαση τὰ ζῆ ἡ ψυχή μας σὲ ἕναν βαθμὸ καὶ 

ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωή, ἀνάλογα μὲ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται. Ὅταν κάποιος 

ἔχη  τύψεις  συνειδήσεως  καὶ  νιώθη  φόβο,  ταραχή,  ἄγχος,  ἀπελπισία,  ἢ  εἶναι 

κυριευμένος  ἀπὸ μίσος,  ἀπὸ φθόνο  κ.λπ.,  τότε  ζῆ  τὴν  κόλαση.  Ἐνῶ,  ὅταν μέσα  του 

ὑπάρχη  ἀγάπη,  χαρά,  εἰρήνη,  πραότητα,  καλωσύνη  κ.λπ.,  τότε  ζῆ  τὸν  Παράδεισο. 

Ὅλη ἡ βάση εἶναι ἡ ψυχή, γιατὶ αὐτὴ εἶναι ποὺ αἰσθάνεται καὶ τὴν χαρὰ καὶ τὸν πόνο. 

Νά, πήγαινε σὲ ἕναν πεθαμένο καὶ πές του τὰ πιὸ εὐχάριστα πράγματα, λ.χ. «ἦρθε ὁ 

ἀδελφός  σου  ἀπὸ  τὴν  Ἀμερικὴ»  κ.λπ.,  δὲν  θὰ  καταλάβη  τίποτε.  Ἂν  τοῦ  σπάσης  τὰ 

χέρια, τὰ πόδια, πάλι δὲν θὰ καταλάβη. Ἑπομένως ἡ ψυχὴ εἶναι ποὺ αἰσθάνεται. Αὐτὰ 

ὅλα δὲν τοὺς προβληματίζουν; Ἤ, ἂς ὑποθέσουμε, βλέπεις ἕνα ὡραῖο, ἕνα εὐχάριστο 

                                                 
12 Βλ. Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, Ἀκολουθία Νεκρώσιμος, σ. 411. 
13 Ψαλμ. 145, 4. 
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ὄνειρο, χαίρεσαι, χτυπάει γλυκὰ ἡ καρδιά σου καὶ δὲν θέλεις νὰ τελειώση. Ξυπνᾶς καὶ 

στενοχωριέσαι,  γιατὶ  ξύπνησες.  Ἢ  βλέπεις  ἕνα  ἄσχημο  ὄνειρο,  ὅτι  ἔπεσες  λ.χ.  καὶ 

ἔσπασες τὰ πόδια σου, καὶ ὑποφέρεις, κλαῖς. Ἀπὸ τὴν ἀγωνία σου ξυπνᾶς μὲ δάκρυα 

στὰ μάτια,  βλέπεις  ὅτι  δὲν  ἔπαθες  τίποτε,  καὶ λές: «Εὐτυχῶς ὄνειρο ἦταν!». Δηλαδὴ 

συμμετέχει  ἡ  ψυχή.  Ἀπὸ  ἕνα  ἄσχημο  ὄνειρο  ὑποφέρει  κανεὶς  περισσότερο  ἀπὸ  ὅ,τι 

στὴν πραγματικότητα,  ὅπως  καὶ  ὁ  ἄρρωστος  ὑποφέρει πιὸ πολὺ  τὴν  νύχτα ἀπ᾿  ὅ,τι 

τὴν  ἡμέρα.  Ἔτσι  καὶ  ὅταν  πεθάνη  ὁ  ἄνθρωπος,  ἂν  πάη  στὴν  κόλαση,  θὰ  εἶναι  πιὸ 

ὀδυνηρό.  Σκεφθῆτε  νὰ  ζῆ  κανεὶς  ἕνα  αἰώνιο  ἐφιαλτικὸ  ὄνειρο  καὶ  νὰ  βασανίζεται 

αἰώνια! Ἐδῶ δὲν μπορεῖς νὰ ἀντέξης γιὰ λίγα λεπτὰ ἕνα ἄσχημο ὄνειρο, ἄντε τώρα 

αἰώνια – Θεὸς φυλάξοι – νὰ εἶσαι μέσα στὴν θλίψη. Γι᾿ αὐτὸ καλύτερα νὰ μὴν πᾶμε 

στὴν κόλαση. Ἐσεῖς τί λέτε; 

– Τόσον καιρό, Γέροντα, κάνουμε ἀγώνα νὰ μὴν πᾶμε στὴν κόλαση· λέτε, ἐκεῖ 

νὰ καταλήξουμε; 

– Ἂν δὲν ἔχουμε μυαλό, ἐκεῖ θὰ πᾶμε. Ἐγὼ εὔχομαι ἢ ὅλοι στὸν Παράδεισο ἢ 

κανένας στὴν κόλαση... Καλὰ δὲν λέω; Εἶναι πολὺ βαρύ, μετὰ ἀπὸ ὅσα ἔκανε ὁ Θεὸς 

γιὰ μᾶς  τοὺς ἀνθρώπους,  νὰ πᾶμε στὴν κόλαση καὶ νὰ Τὸν λυπήσουμε. Ὁ Θεὸς νὰ 

φυλάξη, ὄχι μόνον ἄνθρωπος, ἀλλὰ οὔτε πουλὶ νὰ μὴν πάη στὴν κόλαση. 

 

Ὁ Καλὸς Θεὸς ἂς μᾶς δώση καλὴ μετάνοια, γιὰ νὰ μᾶς βρῆ ὁ θάνατος σὲ καλὴ 

πνευματικὴ κατάσταση καὶ νὰ ἀποκατασταθοῦμε στὴν Οὐράνια Βασιλεία Του. Ἀμήν. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 

ΙΙ. Πατερικῶν χωρίων 

 

Γρηγορίου  Μοναχοῦ,  μαθητῆ  Ἁγ.  Βασιλείου  τοῦ  Νέου,  «Ὁ  τελωνισμὸς  τῶν 

ψυχῶν  κατὰ  τὴν  ὥρα  τοῦ  θανάτου:  Τὰ  εἴκοσι  τρία  βασικὰ  τελώνια»,  Ἱ.  Ἡ  συχ.  Ἁγ. 

Ἀθανασίου καὶ Ἁγ. Νεομαρτύρων Ἀκυλίνης, Κυράννης καὶ Ἀργυρῆς, Γαλήνη Ὄσσης 

Λαγκαδᾶ  

 

Εὐεργετινός, τόμος Β´, Ὑπόθεσις Α´, ἔκδ. Ματθαίου Λαγγῆ, Ἀθῆναι 1980, σ. 37‐

38  

 

Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Ἔργα, Τόμος Α´, ἐκδ. «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας», 

Θεσσαλονίκη 1988, σ. 253 

 

Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος ΝΕ´, ἔκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 

1961, σ. 193  

 

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ  

Λόγος εἰς τὸ «Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου», PG 96  

667Β 

669Α  

Περὶ τῶν ἐν πίστει κεκοιμημένων ὅπως αἱ ὑπὲρ αὐτῶν γινόμεναι λειτουργίαι καὶ 

εὐποιΐαι τούτους ὀνίνησιν, PG 95  

248A‐277C 

276A 

 

Ἰωάννου Μόσχου, Λειμωνάριον, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα, Ἅγιον Ὄρος 

1983, σ. 182  

 

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου  

Περὶ παρθενίας ΙΖ´, PG 48, 546 

Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Τιμόθεον Ἐπιστολὴν πρώτην, Ὁμιλία Θ´, PG 62, 546 

 

Ὁσίου Νείλου, Περὶ τῶν ὀκτὼ πνευμάτων τῆς πονηρίας, PG 79, 1160C 

 

Ἁγίου Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως 

35 Ποιμαντικὲς Ἐπιστολές, Ἐπιστολὴ 26η, ἐκδ. «Ὑπακοή», Ἀθῆναι 1993, σ. 123 

«Μελέτη περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς καὶ περὶ τῶν ἱερῶν μνημοσύνων», ἐκδ. 

Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 202  

 

Παλλαδίου, Ἐπισκόπου Ἑλενοπόλεως 

Λαυσαϊκὴ Ἱστορία, Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητικῶν, Τόμος 6, ἔκδ. «Τὸ 

Βυζάντιον», Θεσσαλονίκη 1996  

σ. 122  
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σ. 124 

 

Ἁγίου  Συμεὼν  τοῦ  Νέου  Θεολόγου,  Περὶ  μετανοίας,  Λόγος  Ε´,  Sources 

Chrétiennes, 96, 434  

 

Ὁ  Μέγας  Συναξαριστὴς  τῆς  Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας,  ἔκδ.  Ματθαίου  Λαγγῆ, 

Ἀθῆναι 1980 

Τόμος 1ος, σ. 145‐148   

Τόμος 5ος, σ. 218  

Τόμος 12ος, σ. 243‐244 



ΙΙΙ. Ἐννοιῶν, πραγμάτων καὶ ὀνομάτων 

 

Ἀγαθὰ ὑλικὰ 150 

ἀγαλλίαση αἰώνια 212, 257, 285 

ἀγάπη 49, 73, 79, 134, 161, 163, 169, 

   186, 218, 220, 225, 228, 242, 246,  

285 

– ἁγνὴ 44 

– ἀδελφῶν βλ. ἀδέλφια καὶ ἀγάπη 

– ἀρχοντικὴ 202 

– γονέων βλ. γονέων ἀγάπη 

– γυναίκας βλ. γυναίκα καὶ ἀγάπη 

– Θεοῦ 69, 76, 153, 192, 195, 197, 198,  

   199, 202, 203, 205, 244 

– μητέρας βλ. μητέρας ἀγάπη 

– πατέρα βλ. πατέρα ἀγάπη 

– πρὸς Θεὸν 20, 57, 155, 178, 186,  

   211, 216 

– πρὸς τὴν σύζυγο βλ. συζύγων ἀγάπη  

– σαρκικὴ 44 

– Χριστοῦ 191 

Ἄγγελοι 121 

Ἄγγελος Φύλακας 91, 92, 93, 119,  

   121‐122 

ἁγιασμὸς 20, 84, 90, 155, 163, 173, 

   179, 210, 221, 235 βλ. καὶ ἐργασίας 

   ἁγιασμός· καὶ ζωῆς ἁγιασμὸς  

Ἅγιος προστάτης 131 

Ἅγιοι 28, 163, 194, 274, 281 

Ἁγίων μίμηση 82 κ.ἑ., 88, 155 

ἁγιότητα βλ. ἁγιασμὸς  

ἁγνότητα 33 

ἀγρυπνία 177, 178 

ἄγχος 69, 129, 149, 150, 165, 179, 285 

   βλ. καὶ ἐργασία καὶ ἄγχος 

ἀγωγὴ 20, 40, 52, 66, 73, 84, 86, 88 κ.ἑ., 

   89, 93, 97, 101, 102 κ.ἑ., 114 κ.ἑ.,  

   128‐130, 134, 159 βλ. καὶ γονεῖς 

   καὶ ἀγωγή· μητέρα καὶ ἀγωγή 

– καὶ ἀρχοντικὸς τρόπος 108 κ.ἑ.,  

111 

– καὶ αὐτοπεποίθηση 114 

– καὶ διάκριση 110, 111 

– καὶ ξύλο 98, 107 κ.ἑ., 133 
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– καὶ ὑπερηφάνεια 114 

– καὶ φιλότιμου καλλιέργεια 111 

– παιδιῶν μικρῶν 91 κ.ἑ., 112 

– παιδιῶν παραστρατημένων 105 

ἀγώνας 21, 24, 47, 51, 153, 177, 183,  

   196, 207, 228, 265, 279, 286 

– κατὰ παθῶν 154, 228, 279, 280 βλ. 

   καὶ ὑγεία καὶ ἀγώνας κατὰ παθῶν  

   ψυχικῶν 

– μὲ αὐταπάρνηση 257 κ.ἑ. 

– μὲ φιλότιμο 257 κ.ἑ. 

ἀγωνία 21, 22, 69 

Ἀδὰμ 42 

ἀδέλφια 73 

– καὶ ἀγάπη 102‐103, 134 

Ἅδης 275 

ἀδιαφορία 21 

ἀδικία 206 

ἀδικίας ἀντιμετώπιση 58 

– ἀποδοχὴ 151 

ἀδυναμία σωματικὴ 183 

ἀδυναμίας ἀναγνώριση 51 

ἀεροβάπτισμα 122, 123 

ἀθωότητα παιδιῶν βλ. παιδιῶν  

   ἀθωότητα 

αἱρετικὸς 263 

αἰωνιότητα 148, 192 

ἀκαταλόγιστο 249 

ἀκολουθία «εἰς ψυχορραγοῦντα»  

259 

ἀκτινοβολίες 219 

ἀλλοίωση πνευματικὴ 53 

ἁμάρτημα βλ. ἁμαρτία  

– προπατορικὸ 282 βλ. καὶ Πρωτο‐ 

   πλάστων πτώση 

ἁμαρτία 105, 123, 178, 196, 249, 265 

– καὶ λύπη 249 

ἁμαρτιῶν ἀπαλλαγὴ 151, 192, 194 

– ἐξόφληση 48, 51, 196, 201, 206,  

   210, 212, 221, 244, 245, 248, 249, 

   250, 260 

– μνήμη 245 

ἁμαρτιῶν μνήμη στὴν μέλλουσα ζωὴ 

285 
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ἁμαρτωλότητα 258 

ἁμαρτωλότητος ἀναγνώριση 54 

– συναίσθηση 155, 203, 249 κ.ἑ. 

ἄμβλωση βλ. ἔκτρωση 

ἀμέλεια 123, 183 

ἀναγέννηση πνευματικὴ βλ. παιδιῶν 

   ἀναγέννηση πνευματικὴ 

ἀνάδοχος 124 κ.ἑ. 

– μοναχὸς 124 

ἀναίδεια πρὸς Θεὸν 241 

ἀναιμία μεσογειακὴ 70, 226 

ἀνάπαυση 165, 166, 170 

– ἐσωτερικὴ 22, 169, 170, 199 

ἀνάπηρα παιδιὰ 221, 233, 267 

ἀναπήρων παιδιῶν γονεῖς 221, 

   241‐242 

ἀναπηρία 122, 233‐242 

– καὶ ἀγώνας κατὰ παθῶν ψυχικῶν 

236 

– καὶ γογγυσμὸς 236, 237 

– καὶ δοξολογία 234, 236 

– καὶ ζωὴ μέλλουσα 236, 238 

– καὶ μειονεκτικότητα 233 

– καὶ μισθὸς οὐράνιος 234, 236‐237 

ἀναπηρίας ἀντιμετώπιση 233‐235,  

   262 κ.ἑ. 

ἀνάσταση κοινὴ 282 

– μέλλουσα 284 

ἀνατροφὴ βλ. ἀγωγὴ 

ἄνδρας 41, 43, 83, 88 

– καὶ ἀγάπη 82 

ἀνδρὸς προστασία πρὸς γυναίκα  

43 

ἀνδρισμὸς 37 

ἀνεξικακία 45 κ.ἑ. 

ἀνησυχία 21 κ.ἑ. 

ἄνθρωπος ἄπιστος 162, 198 

– ἀπομακρυσμένος ἀπὸ Θεὸ 196,  

248 

– καινὸς 280 

– κοσμικὸς 50, 196, 265 κ.ἑ. 

– παλαιὸς 280 

– πιστὸς 68 

– πνευματικὸς 149, 214, 257 
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– ὡς εἰκόνα Θεοῦ 164, 175 

ἀνθρώπου δημιουργία 61, 91 

ἀνία 81, 168 κ.ἑ. 

Ἄννα Ἁγία 61, 69 

ἀνταμοιβὴ μέλλουσα 192, 197, 198, 

   203, 211, 245, 246, 281 

–  πνευματικὴ 250, 280  

ἀντιλογία 43, 133 

ἀντιμετώπιση κοσμικὴ 58, 269 

ἀντοχὴ 217 

ἀνυπαρξία 285 

ἀξιοποίηση στὸ καλὸ 210 

ἀπάθεια σαρκικὴ 61‐62 

ἀπελπισία 285 

ἀπεργία πείνας 182 

ἄπιστος βλ. ἄνθρωπος ἄπιστος 

ἁπλοποίηση ζωῆς 86 κ.ἑ., 88, 90, 150, 

172 

ἁπλότητα 133, 162, 176, 184 

ἀπόδειπνο 155 

ἀποκατάσταση 21 κ.ἑ., 28‐32 

– καὶ ζωὴ πνευματικὴ 32‐34 

ἀπόλαυση 165 

ἀπολογία μέλλουσα 20, 196 

ἀπομάκρυνση ἀπὸ Θεὸ 129, 275 

ἀποταγὴ βλ. μοναχοῦ ἀποταγὴ 24 

ἀποταμίευση μέλλουσα 54, 126, 128, 

   191, 194, 195, 196, 206 

ἀποτοξίνωση 177 

ἀπόφαση  29 

– ἐπιλογῆς τρόπου ζωῆς 23, 25‐28 

ἀπώλεια πνευματικὴ 129 

ἀρετὴ 51, 214 

ἀρετῆς ἄσκηση 151 κ.ἑ. 

– μίμηση 51, 105 

ἁρμονία Θεοῦ 39 

ἀρραβώνας 38 

ἀρρώστια 76, 193, 209‐232 

– βαρειὰ 211 

– καὶ ἄσκηση βλ. ἄσκηση καὶ  

   ἀρρώστια 

– καὶ βοήθεια ἀνθρώπινη 224 

– καὶ βοήθεια θεία 224, 225 

– καὶ βοήθεια ἰατρικὴ 224, 225 
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– καὶ θυσία 227‐230 

– καὶ μισθὸς οὐράνιος 211‐213 

– καὶ οἰκογενειακὲς ὑποχρεώσεις  

223 

– καὶ παράγων ψυχικὸς 223 

– καὶ πίστη 174, 225, 226 

– καὶ προσευχὴ 225, 231 

– καὶ στενοχώρια 223 

– καὶ ταπείνωση 210 

– καὶ χαρὰ πνευματικὴ 223 

– καὶ ὠφέλεια πνευματικὴ 209‐210, 

220 

– κληρονομικὴ 239, 240 

– πνευματικὴ 200, 210 

– ψυχικὴ 239‐241 

ἀρρώστιας ἀντιμετώπιση 214 κ.ἑ. 

– πορεία 232 

ἄρρωστος 151, 230 

– ἡλικιωμένος 217 

– καὶ θάνατος 258 

– πατέρας 222 

ἀρρώστων διακονία 142, 220‐223 

– ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ 223‐226 

– θεραπεία 230, 256 

– ἰδιοτροπίες 221 

ἄρρωστα παιδιὰ 76, 122, 226‐227,  

267 

Ἀρσένιος Καππαδόκης Ὅσιος 68,  

   128, 181, 214, 215 

ἀρχοντιὰ 44, 96, 115 

ἀσθένεια βλ. ἀρρώστια 

ἀσθενὴς βλ. ἄρρωστος 

ἄσκηση 148, 154, 177‐181, 183, 212, 

   213 βλ. καὶ ἐργασία καὶ  

   ἄσκηση 

– ἀπὸ ἀγάπη πρὸς Θεὸ 228 

– καὶ ἀρρώστια 30, 217 κ.ἑ. 

– μὲ ὑπερηφάνεια 186 

– ὑπὲρ δύναμιν 186 

ἀσωτία 178 

ἀτεκνία 70‐73 

ἀτεκνίας ἀξιοποίηση 81‐82 

ἀτιμία 69 

αὐταπάρνηση 115, 180 
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αὐτάρκεια 150 

αὐτογνωσία 200 

αὐτοεξέταση 154 

αὐτοκτονία 55, 133, 240, 262‐264 

– καὶ ἐγωισμὸς 262 

ἀφάνεια 258 

ἀχαριστία 155, 203‐204 

ἀχθοφόρος 175 

 

Βάπτισμα Ἅγιο 91, 120, 122‐125, 

227 

– καὶ ὀνοματοδοσία 122 

Βαπτίσματος Ἁγίου Χάρις 112, 

122 

βαρυστομαχιὰ 187, 188 

βάσανα βλ. δοκιμασία 

Βασιλεία Οὐρανῶν 148, 286 

Βασιλείας Οὐρανῶν ἐκζήτηση 149, 

230 

– κληρονομία 195 κ.ἑ. 

βασκανία 248 

βία 24, 149, 182 

βίωμα 163 

βοήθεια θεία 21, 22, 25, 26, 34, 46,  

   68, 74, 91, 92, 93, 100, 126, 158,  

   159, 182, 184, 191, 193, 260 κ.ἑ. 

βοήθειας θείας ἐκζήτηση 198 

Βορειοηπειρώτης 122 

βρέφος 101, 119 κ.ἑ., 129 

– ἀβάπτιστο 120, 123 κ.ἑ. 

– ἄρρωστο 226 κ.ἑ. 

– πρόωρο 227 

 

Γάλα μητρικὸ 85 

γαλήνη 150 

γάμος 25, 37, 54 βλ. καὶ Μυστήριο  

   γάμου 

– πολιτικὸς 124 

γαστριμαργία 187 

γελοιογραφία 171 

γενεθλίων ἡμέρα 253 

γέννηση 91 

γεράματα 137‐139 

γέρος βλ. ἡλικιωμένος 
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γεῦμα κοινὸ οἰκογένειας 157 

γηροκομεῖο 141 

γηροκόμηση καὶ μισθὸς οὐράνιος 

   139‐142 

γιαγιὰ 140 κ.ἑ., 141 

γιαγιᾶς ἀγάπη 141 

γιατρὸς βλ. ἰατρὸς 

γιόγκα 177 

γιορτὴ 163‐164 

γκρίνια 147‐148, 204 

γλυκύτητα οὐράνια 148 

γλῶσσα μητρικὴ 87 

γνώση Θεοῦ 163, 238 

γογγυσμὸς 192, 220, 222, 240 

γονεῖς 23, 75, 91, 97, 129, 135 

– ἡλικιωμένοι βλ. παιδιῶν σχέσεις  

   μὲ γονεῖς ἡλικιωμένους 

– καὶ ἀγωγὴ 91‐116 

– καὶ ἀγωγὴ χριστιανικὴ 100 

– καὶ ἀταξίας ἀντιμετώπιση 106 

– καὶ ἐγωισμὸς 98 

– καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ 91‐93 

– καὶ εὐλάβεια 96 

– καὶ  ζόρισμα  παιδιῶν 88, 92, 95, 98,  

    106, 109‐112, 129 κ.ἑ., 156, 159, 167 

– καὶ ζωὴ πνευματικὴ παιδιῶν 100 

– καὶ καθοδήγηση παιδιῶν 97 

– καὶ μάλωμα παιδιῶν 107‐109 

– καὶ περιορισμὸς παιδιῶν 129 

– καὶ περιουσίας διανομὴ 115 

– καὶ ὑπερηφάνεια 159 

– πολύτεκνοι βλ. πολύτεκνος 

γονέων ἀγάπη 112, 130, 133 

– ἀδιάκριτη 112‐114 

γονέων ἀγώνας πνευματικὸς 101 

– εὐθύνη γιὰ τὰ παιδιὰ 91, 93, 101 

– ζωὴ ἁγία 159 

– παράδειγμα 94‐96, 101, 136 

– προσευχὴ 100 

– προσευχὴ γιὰ τὰ παιδιὰ 106 

– συμπεριφορὰ 98 

– σφάλματα καὶ παιδιὰ 99 

γυναίκα 37, 41, 42, 43, 82, 83, 87 

– καὶ ἀγάπη 79, 82 
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– καὶ ἀνδρισμὸς 41 

– καὶ ἀρρώστια 84 

– καὶ ζήλεια 158 

– καὶ θυσία 79, 82 

γυναίκας ἀγάπη καὶ σύνεση 112 

– δύναμη 83 

– δυναμικότητα 87 

– εὐλάβεια 158 

– καρδιὰ 82, 87 

 

Δαιμόνιο 140 

δάκρυα 155 

δάσκαλος 94, 174 

δειλία 131 

δημιουργία 169 

διάβολος 28, 68, 100, 107, 119, 147, 

   163, 177, 182, 196, 200 κ.ἑ., 201,  

   222, 262, 268 βλ. καὶ ταγκαλάκι 

διαβόλου δικαιώματα 53, 112 

– κακία 164, 201, 268 

διαζύγιο 47, 51 κ.ἑ., 54 

– αὐτόματο 55 

διάθεση βλ. προαίρεση 

διακονία 253 

διαφθορὰ 33 

διδασκαλία 163 

δικαιολογία 178, 205 

δικαιοσύνη ἀνθρώπινη 58 

– θεία 58, 102 

– κοσμικὴ 58 

δικαίων παρρησία 280‐281 

δικαίωση μέλλουσα 54 

δικαστικὸς 97 

δικηγόρος 71 

δοκιμασία 47, 49, 191‐207, 240, 250  

   βλ. καὶ θλίψεις 

– καὶ ἄνθρωπος εὐλαβὴς 201 κ.ἑ. 

– καὶ ἄνθρωπος πνευματικὸς 198 

– καὶ ἀνταμοιβὴ μέλλουσα 192 κ.ἑ., 

281 

– καὶ ἀπιστία 198 

– καὶ δίκαιος 202 

– καὶ δοξολογία 205 

– καὶ ζωὴ μέλλουσα 209 
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– καὶ μεταστροφὴ πρὸς Θεὸν 192‐193 

– καὶ μισθὸς οὐράνιος 48 

– καὶ πόνος Θεοῦ 197‐198 

– καὶ σωτηρία 191 

– συνανθρώπων μας 204‐206, 217 

δοκιμασίας ἀντιμετώπιση 203 

– ἀποδοχὴ 199 

δολοφονία 270 

δολοφόνος 271 

δολοφονημένων σωτηρία 271 

δόξα 176 

– Θεοῦ 285 

– μέλλουσα 274 

δοξολογία 147, 148, 149, 192, 194, 

   203, 204 βλ. καὶ δοκιμασία καὶ  

  δοξολογία· καὶ πόνος καὶ δοξολογία 

– οὐράνια 283 

δουλειὰ βλ. ἐργασία 

δύναμη 166, 220 

δυσκολιῶν ἀντιμετώπιση 147 

δυστύχημα 76, 268, 269 

δυστυχία 150 

δῶρο Θεοῦ 249 

 

Ἔγγαμος 63 

ἐγγονὸς 141 

ἐγκατάλειψη ἀπὸ Θεὸ 194 κ.ἑ., 250 

ἔγκλημα 270 

ἐγκράτεια 157, 177‐188 

– σαρκικὴ 38, 62‐64, 67, 70 

ἐγκυμοσύνη 84‐85, 93  

ἐγρήγορση 153 

ἐγωισμὸς 26, 70, 149, 239, 241, 242,  

249 

εἰδωλολατρία 98 

εἰρήνη 21, 154, 164, 285 

ἐκνευρισμὸς 172 

ἐκπαιδευτικὸς 23, 97 

ἐκταφὴ 253 

ἔκτρωση 67, 76‐78, 241 

ἐκτρώσεων νόμος 78 

ἐλάττωμα 39, 51, 210, 228 

ἐλεημοσύνη 71 κ.ἑ., 76, 82, 150‐153,  

250 
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– γιὰ κεκοιμημένους 152 κ.ἑ., 277 

ἔλεος θεῖο 246 

ἐλευθερία 22, 129, 201 

Ἐλισάβετ Ἁγία 69 

Ἑλλάδα 132 

Ἕλληνας 78 

ἐλπίδα πρὸς Θεὸν 192 

ἔμβρυο 84, 123, 129, 241  

– ἐκτρώσεων 77 

– καὶ σύλληψη 77 

ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτὸ 167 

– στὸν Θεὸ 21, 27, 66, 69, 70, 148,  

   149, 157, 172, 199, 213, 214, 237 

ἐνηλικίωση 102 

ἐνθουσιασμὸς 29 

ἐνταφιασμὸς 255 

ἐντολῆς θείας παράβαση 78 

ἐντολῶν Θεοῦ τήρηση 50, 68, 282 

ἐξαγνισμὸς 195, 200, 206, 210, 218, 

282 

ἐξαγόρευση 185 κ.ἑ. 

ἐξετάσεις πνευματικὲς 214 

ἐξιλέωση 203, 210, 247 

ἐξομολόγηση 262 

ἐξουσία πνευματικὴ 94 

ἐξυπνάδα 30, 130 κ.ἑ., 171 

ἐπάγγελμα καὶ καλλιέργεια πνευ‐ 

   ματικὴ 174‐176 

ἐπαγγέλματος ἐκλογὴ 167‐168 

– καὶ νέοι 167 

ἔπαινος 206 

ἔπαρση 248 

ἐπέμβαση θεία 237, 276 

ἐπιθυμία σαρκικὴ 62 

ἐπικοινωνία παιδιῶν μὲ γονεῖς 

   βλ. παιδιῶν ἐπικοινωνία μὲ γονεῖς 

ἐπίπληξη 134 

ἔργα ἀγαθὰ 151 

ἐργασία 38, 71, 165‐167 

– καὶ ἄγχος 172‐173 

– καὶ ἄσκηση 185 

– καὶ ζῆλος 169 

– καὶ ζωὴ πνευματικὴ 165‐176 

– καὶ νέοι 166 κ.ἑ. 
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– καὶ προσευχὴ 155 

– καὶ ὠφέλεια πνευματικὴ 169 κ.ἑ. 

– μὲ φιλότιμο 172 

– πνευματικὴ 47 

ἐργασίας ἀγάπη 168‐171 

– ἁγιασμὸς 173‐174 

ἐργοστασιάρχης 172 

ἔρωτας θεῖος 20 

ἑτοιμοθάνατος 258‐262 

– καὶ ἐξομολόγηση 258 

– καὶ Κοινωνία Θεία 259  

– καὶ μετάνοια 262 

– καὶ πόνος 259 κ.ἑ. 

– καὶ συγχώρησης ἐκζήτηση 262 

Εὐαγγελίου τήρηση 50 

εὐαισθησία 105, 223, 226, 227, 239 

– πνευματικὴ 148 

εὐγένεια 162 

εὐγνωμοσύνη 206 

εὐγνωμοσύνης ἔκφραση 162 

εὐεργεσία Θεοῦ 150, 155 

εὐλάβεια 42, 131 

εὐλογία 143 

– Θεοῦ 76, 144, 147, 148, 194, 197,  

   199, 234 κ.ἑ., 244 

Εὐρωπαῖος 78, 131 κ.ἑ. 

εὐτυχία 148 

Εὐφρόσυνος Ὅσιος 260 

εὐχαριστία 162 

– πρὸς Θεὸν 205 

Εὐχέλαιο 259 

εὐχὴ 155 

– γιὰ κεκοιμημένους 281 

– γονέων 142‐144 

– ἡλικιωμένων 140 

– μητέρας 143 

ἐφευρέσεις 171 

ἐφηβεία 92, 106, 128 

 

Ζαχαρίας Προφήτης 69 

ζήλεια βλ. γυναίκα καὶ ζήλεια· παι‐ 

   διὰ καὶ ζήλεια 

ζημιὰ 248 

ζῶα 139, 186 
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ζωὴ 193, 253 

– ἄγαμη 19‐21, 25 

– ἀγγελικὴ 19 κ.ἑ., 24 

– αἰώνια 176, 196, 269, 279 

– ἁμαρτωλὴ 266, 277 

– ἄτακτη 69 

– ἔγγαμη 19‐21, 25 

– ἐν Χριστῷ 25, 257 

– εὐαγγελικὴ 21 

– κατὰ Θεὸν 19, 21, 23 

– κοσμικὴ 179, 257 

– μέλλουσα 19, 217, 245, 271 κ.ἑ., 

   273, 283‐286 

– μοναχικὴ βλ. μοναχικὴ ζωὴ 

ζωὴ πνευματικὴ 69, 150, 155, 172,  

199 

– ἀνδρὸς 158 κ.ἑ. 

– γονέων 93, 159 

– γυναίκας 81 

– μητέρας 84, 87‐90 

– νέων 29, 32‐34, 153 

– οἰκογένειας 20, 43, 50, 63, 71, 72 κ.ἑ., 

   147‐164 

– παιδιῶν 89, 93, 100 κ.ἑ., 103,  

   159‐161 

– συζύγων 58, 157‐159 

ζωῆς ἁγιασμὸς 20 

– ἀρχὴ 77 

– νόημα 19 

– παράταση 230, 256, 257, 274 

– περιφρόνηση 263 

– τρόπου ἐπιλογὴ 19‐34 

– χρόνος 256 κ.ἑ. 

ζωοφιλία 66 κ.ἑ. 

 

Ἡ δονὴ 62 

ἡλικία ἀγγελικὴ 284 

– νεανικὴ 106  

ἡλικιωμένος 136, 137, 254 

Ἡρώδης 197, 226 

Ἠσαΐας Προφήτης 246 

ἡσυχία 154 

Θάνατος 222, 230, 271‐272, 274, 286 

– αἰφνίδιος 268 
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– γονέων 125, 222 

– ἡλικιωμένων 256, 271 

– καὶ ἄνθρωπος πνευματικὸς 257 

– καὶ λύπη 256, 265‐272 

– καὶ χαρὰ 257, 266 

– καὶ ὡριμότητα 257 

– νέων 266, 271 

– νηπίων 226, 227 

– παιδιῶν 76, 265‐267, 268 

θανάτου ἀνακοίνωση 125 

– ἀντιμετώπιση 253‐264, 267, 271 

– μνήμη 253‐255, 258 

– προετοιμασία 253, 259, 268 

– συμφιλίωση 256‐258 

– συναίσθηση 255 

– φόβος 257 

– ὥρα 266 

θέλημα  Θεοῦ 26, 73 

– ἴδιον 70, 73, 199 

θέληση 136 

θεολόγος 238 

Θεοπάτορες 61, 62, 69 

Θεὸς ἀθάνατος 285 

– Δημιουργὸς 75, 244 

– δίκαιος 238 

– εὔσπλαχνος 66, 281 

– παντοδύναμος 69 

– Πατέρας 22, 149, 195, 197, 237,  

244 

– Πλάστης 244 

Θεοῦ ἀρχοντιὰ 22 

– καλωσύνη 199 

θεραπεία ἀρρώστων βλ. ἀρρώστων 

   θεραπεία 

θεωρία πνευματικὴ 282 

θηλασμὸς 84‐85 

θλίψη αἰώνια 286 

– καὶ παρηγοριὰ θεία 198‐199 

θλίψεως ἀντιμετώπιση 45, 199, 206 

θλίψεις 25, 209, 216 βλ. καὶ δοκι‐ 

   μασία 

– ἀνθρώπου πνευματικοῦ 198 

θυμοῦ ἀντιμετώπιση 49 

θυσία 44, 74, 140, 151, 175, 221, 238, 
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   246, 255 

θυσίας ἔλλειψη 81 

 

Ἰακὼβ 142 

ἰατρικὴ 173 κ.ἑ., 225 

ἰατρὸς 97, 173 κ.ἑ., 224, 227 

– καὶ διάγνωση 227 

ἰδιοτροπίας ἀντιμετώπιση 51 

ἱκανοποίηση 170 

ἱκανότητα 171 

Ἰούδας 201 

ἰσότητα δύο φύλων 42 κ.ἑ. 

Ἰωακεὶμ Ἅγιος 61, 69 

Ἰὼβ δίκαιος 215 

 

Καθαρότητα 285 

κάθαρση 201, 210, 282 

καθυστερημένος διανοητικὰ 241, 

242 

καθυστερημένα παιδιὰ 237‐238 

– καὶ καλωσύνη 237 

– καὶ ταπείνωση 237 

καθυστερημένων παιδιῶν γονεῖς  

238 

– μητέρα 237 

κακία 105 

κακομοιριὰ 147 

κακοπάθεια 194 

κακοῦ ἐπιλογὴ 201 

καλὸ 266 

– πνευματικὸ 210, 228 

καλοῦ ἐπιλογὴ 201 

καλοπέραση 194, 195, 257 

καλωσύνη 52, 57, 162, 164, 174, 240, 

   255, 277, 285 

κάπνισμα 228 κ.ἑ. 

Καππαδόκης 160 

καρδιὰ 88 

καρκινοπαθὴς 223 

καταδίκη μέλλουσα 274 

κατάκριση 19, 164, 178 

κατανόηση 44, 58 

κατάρα 148 

– μητέρας 143 
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κατάσταση πνευματικὴ 155, 173, 

279 

κατήφορος πνευματικὸς 102, 128 κ.ἑ. 

καύχηση 213 

κεκοιμημένοι 255, 271 κ.ἑ. 

– καὶ ἀγώνας ζώντων 279 

– καὶ συναίσθηση ἁμαρτωλότητος  

273 

κεκοιμημένων ἀνάγκη 278 

– βοήθεια 276, 277 

κεκοιμημένοι ὑπόδικοι 273‐274 

– καὶ μετάνοια 274, 275 

– καὶ προσευχὴ 274 κ.ἑ. 

κενὸ 165 κ.ἑ. 

κήρυγμα 162 κ.ἑ. 

κληρονομιὰ 142, 143 

– πνευματικὴ 96 

κληρονομικὰ 115 κ.ἑ. 

κλίση 21, 22‐24, 27, 167, 168 

κοινωνία 174 

Κοινωνία Θεία 226 

– καὶ νηστεία 179 

κόλαση 149, 248, 250, 258, 284, 285, 

286 

κόλλυβο 276 

– Ἁγίου 277 

κομποσχοίνι γιὰ κεκοιμημένους  

278 

κοροϊδία 240 

κόσμος σύγχρονος 33, 101 κ.ἑ., 111, 

   115, 153 κ.ἑ. 

κούραση 166, 170 

– ψυχικὴ 170 

κούρασης ἀντιμετώπιση 172 

κουφὸς 236 

κρίματα Θεοῦ 71, 193, 244 

κρίση 130 κ.ἑ. 

– κατ᾿ ὄψιν 203 

Κρίση Θεοῦ 123 

– μέλλουσα 98, 271, 274, 282‐283 

κυοφορία βλ. ἐγκυμοσύνη  

 

Λαϊκὸς 214 

λαιμαργία βλ. γαστριμαργία 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Ε’  «Πάθη καὶ Ἀρετὲς»   ‐ 782 ‐ 

Λειτουργία Θεία 277, 278 

– καὶ μνημόσυνο 276 

λείψανο 284 

Λείψανα ἅγια 120 

λευχαιμία 226 

Ληστὴς Εὐαγγελίου 202, 274 

λιτότητα 65, 150 

λογικὴ 178 κ.ἑ. 

– καὶ θέλημα Θεοῦ 64‐68 

– πνευματικὴ 212 

λογισμὸς 81, 166 κ.ἑ., 185, 239 

– κακὸς 34, 132, 215 

– καλὸς 50, 162, 217 

– ὑπερήφανος 170 

λογισμοῦ ἀνάπαυση 67, 178 

λόγος Εὐαγγελικὸς 149 

– Θεοῦ 149 

λύπη Θεοῦ 285, 286 

Μακαρισμοὶ 206 

μακροζωία 196 

Μακρυγιάννης 58 κ.ἑ. 

μάλωμα βλ. ἐπίπληξη 

μάνα βλ. μητέρα 

μαραγκὸς 169, 173 

Μάρτυρες Ἅγιοι 234, 236 

Μαρτύρων Ἁγίων ἀγάπη πρὸς  

   Θεὸν 218 

μαρτύριο 203, 216 

μαστεκτομὴ 85 

ματαιότητα 148, 254, 258 

μέθη 55, 57, 269, 273 

μελαγχολία 239, 240 

μελέτη 30 κ.ἑ., 131, 132 βλ. καὶ  

   σπουδὲς καὶ μελέτη 

– Εὐαγγελίου 235 

– πνευματικὴ 132, 154, 235 

μελέτη πνευματικὴ παιδιῶν 160 κ.ἑ. 

μετάνοια 53, 100, 196, 201, 206, 244, 

   245, 246, 260, 261, 262, 269, 271,  

286 

μετάνοιες 30 

μεταστροφὴ πρὸς Θεὸν 99, 195 

μητέρα 33, 43, 52, 53, 80, 95, 98 κ.ἑ.,  

   113, 129, 134, 141, 283 
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– ἐργαζόμενη 85‐87, 89, 97 

– καὶ ἀγωγὴ 79‐90 

– καὶ ἀντοχὴ 82‐84 

– καὶ αὐστηρότητα 113 κ.ἑ. 

– καὶ διατροφὴ 69 

– καὶ εὐλάβεια 90 

– καὶ ζωὴ πνευματικὴ παιδιῶν 99, 

111 

– καὶ κούραση 88 

– καὶ μελέτη Εὐαγγελίου 84 

– καὶ μελέτη πνευματικὴ 84, 89 

– καὶ παιδιῶν ἀρρώστια 84 

– καὶ προσευχὴ 89 κ.ἑ., 90, 111  

– καὶ ταπείνωση 90 

– καὶ φόβος Θεοῦ 90 

μητέρας ἀγάπη 79‐80, 83, 85 

– εὐθύνη γιὰ τὰ παιδιὰ 93 

– ζωὴ πνευματικὴ καὶ παιδιὰ 89 

– θυσία 79, 83 

– παράδειγμα 95, 111 

– προσευχὴ γιὰ τὰ παιδιὰ 106 κ.ἑ.,  

269 

– στοργὴ 85  

μίμηση Χριστοῦ 25, 202 

μισθὸς οὐράνιος 20, 54, 185, 195, 

   201, 210 

μίσος 207, 285 

μνημόσυνο 153, 274‐279 βλ. καὶ 

   Λειτουργία Θεία καὶ μνημόσυνο 

μόδα 150 

Μολὸχ 99 

μοναχικὴ ζωὴ 25, 164 

μοναχικὲς ὑποσχέσεις 283 

Μοναχισμὸς 19, 20, 21, 23 κ.ἑ. 

μοναχοκόρη 74 

μοναχὸς 20, 24, 50, 63, 130, 253, 

283 

– ἡλικιωμένος 139, 276 

– καὶ ἀρρώστια 215, 218 

– καὶ ἄσκηση 178, 179 

– καὶ κόσμος 280 

– καὶ προσευχὴ 280 

– καὶ σωτηρία 20 

μοναχοῦ ἀποστολὴ 19 
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μοναχοῦ ἀποταγὴ 24 

μοναχὸς ἀρχάριος καὶ μνήμη θα‐ 

   νάτου 255 

μοναχῶν ἀρχαρίων ποιμαντικὴ βλ. 

   ποιμαντικὴ μοναχῶν ἀρχαρίων 

μοναχὸς δόκιμος 38 

– ἡλικιωμένος 139 

μοναχὴ 283 

μονοφαγία 188 

Μουσουλμανισμὸς 137 

μυαλὸ 130 κ.ἑ., 171, 172 κ.ἑ. 

Μυστήριο γάμου 38 

 

Ναὸς Θεοῦ 178 

ναρκωτικὰ 55 κ.ἑ., 102 

νεκρὸς βλ. κεκοιμημένοι 

– ἄλειωτος 253 

– κατὰ κόσμον 257 

νεκροῦ ἀνάσταση 176 

– σεβασμὸς 255 

νεκροταφεῖο 253 

νέος 19‐34 

– καὶ ἀγώνας 34 

– καὶ ἐργασία βλ. ἐργασία καὶ νέοι 

– καὶ κόσμος σύγχρονος 153 

– καὶ πειρασμοὶ 34 

– καὶ Πνευματικὸς 29 

– καὶ σπουδὲς 22 

νέου ἐπηρεασμὸς 23, 24 

νέα (ἡ) 79 

νεοφώτιστος 122 

νήπιο βλ. βρέφος 

Νήπια Ἅγια 197 κ.ἑ., 226 

νηστεία 154, 177, 178 

– μὲ διάκριση 183 κ.ἑ. 

– μὲ ταπείνωση 186 

– μὲ ὑπερηφάνεια 186 

– μὲ φιλότιμο 182‐186 

– Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 184 

– παιδιῶν 181‐182 

– Παρασκευῆς 182, 183 

– Τετάρτης 183 

– Χριστοῦ 184 

νηστεῖες Ἐκκλησίας 179 
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νόημα ζωῆς 233, 234 κ.ἑ., 267, 270 

νοικοκυρὰ 173 

νοικοκυριὸ 87‐90 

νόμος 78, 94 

– ἐκτρώσεων βλ. ἐκτρώσεων νόμος 

– Θεοῦ 126 

– φυσικὸς 244 

νόμοι πνευματικοὶ 68, 243‐250 

– καὶ ἀγάπη Θεοῦ 247‐250 

– καὶ ὑπερηφάνεια 247 κ.ἑ. 

νόμων πνευματικῶν λειτουργία 

   243‐244, 247 

νοῦς 154 

νύφη 136, 137, 142 

 

Ξύλο βλ. ἀγωγὴ καὶ ξύλο 

 

Οἰκογένεια 20, 67, 134 

– καὶ ἀγάπη 105 

– καὶ ἀρετῆς ἄσκηση 153‐155 

– καὶ εἰρήνη 105 

– καὶ Πνευματικὸς 63 

οἰκογένειας δημιουργία 20, 27, 33,  

   37 κ.ἑ., 62, 68, 74 

– διάλυση 54 

– δυσκολίες 25, 38, 39, 44 κ.ἑ., 47‐48, 

   49, 50, 54, 56 κ.ἑ., 65 κ.ἑ., 136, 140, 

   141, 153, 158 

– δυσκολιῶν ἀντιμετώπιση 57 

– προβλημάτων ἀντιμετώπιση 27 κ.ἑ.  

οἰκογενειάρχης 68 

οἰκονομία 150 

ὀκνηρία 165 

ὀλιγοπιστία 93 

Ὁμολογητὲς 234, 236 

ὀμορφιὰ 37, 87, 88 

– ἐσωτερικὴ 37 

ὀνειδισμὸς 206 

ὄνειρο 123, 265, 278, 286 

ὁρατότητα μέλλουσα 285 

ὀργὴ Θεοῦ 78, 148, 202 

ὄρεξη 187 

ὀρθολογισμὸς 123 

ὀρφανὸς βλ. παιδιὰ ὀρφανὰ 
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Πάθος 136, 200, 282 

– κληρονομικὸ 63 κ.ἑ., 101 

– σαρκικὸ 53 

παθῶν ἐλευθερία 230 

Πάθη ἅγια βλ. Χριστοῦ Πάθη ἅγια 

παιδαγωγία γονέων 133 

– Θεοῦ 78, 193, 195‐196, 200, 204 

παιδιὰ 55, 56, 86 

– ἀνάπηρα βλ. ἀνάπηρα παιδιὰ 

– ἄρρωστα βλ. ἄρρρωστα παιδιὰ 

– διαλυμένων οἰκογενειῶν 54‐55 

– ζωηρὰ 109 

– καὶ ἀγάπη 55, 105 

– καὶ ἀγάπη μητέρας 87 

– καὶ ἁμαρτία 101 κ.ἑ. 

– καὶ ἀνάληψη εὐθυνῶν 114 

– καὶ ἀταξία 89 

– καὶ βλασφημία 98 

– καὶ ἐπικοινωνία μὲ Θεὸ 119 

– καὶ ἐργασία 114 

– καὶ ζήλεια 103 

– καὶ ζωὴ ἁγνὴ 103 

– καὶ καμώματα 95 

– καὶ Κοινωνία Θεία 99, 181 

– καὶ κόσμος σύγχρονος 111 

– καὶ μητέρα 90 

– καὶ νηστεία βλ. νηστεία παιδιῶν 

– καὶ παιχνίδι 109, 181 κ.ἑ. 

– καὶ παραστράτημα 128 κ.ἑ., 133, 

269 

– καὶ πειθαρχία 88 κ.ἑ. 

– καὶ περιβάλλον 101 

– καὶ Πνευματικὸς 130 

– καὶ σεβασμὸς βλ. σεβασμὸς 

– καὶ στοργὴ 87, 97 

– καὶ στοργὴ μητέρας 79  

– καὶ ὑπερηφάνεια γονέων βλ. γο‐ 

   νεῖς καὶ ὑπερηφάνεια 

– καὶ φρόνημα σαρκικὸ 63 

– καθυστερημένα βλ. καθυστερημέ‐ 

   να παιδιὰ 

– καλομαθημένα 74 

παιδιὰ μικρὰ 119‐121, 129, 133 
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– καὶ εὐλάβεια 92 

– καὶ φόβος Θεοῦ 92 

παιδιὰ ὀρφανὰ 71, 125‐128 

– καὶ προνόμια 126 

– καὶ συστολὴ 128 

– καὶ φιλότιμο 128 

παιδιὰ παραστρατημένα 85, 86, 99 

– καὶ βοήθεια 105‐107 

παιδιὰ υἱοθετημένα 73 

παιδιῶν ἀγάπη πρὸς γονεῖς 133‐144 

παιδιῶν ἀγάπη πρὸς γονεῖς (μετὰ  

   τὸν γάμο) 135‐137 

παιδιῶν ἀγάπη πρὸς τὸν πατέρα 80 

– ἁγιασμὸς 89, 93 

– ἀθωότητα 160 

– ἀναγέννηση πνευματικὴ 72, 73, 

   93‐94, 174 

– ἀντίδραση 95, 98, 107, 111, 113 

– ἀνυπακοὴ 95, 114 

– ἐμπιστοσύνη πρὸς γονεῖς 134 

– ἔπαινος 107‐109 

– ἐπηρεασμὸς ἀπὸ τὸ περιβάλλον  

   101‐102, 103 

– ἐπικοινωνία μὲ γονεῖς 130 

– εὐαισθησία 96 

– εὐγνωμοσύνη πρὸς γονεῖς 129, 

   134, 135, 136, 162 

– μόρφωση 114 κ.ἑ. 

– προσευχὴ 155 κ.ἑ., 160 κ.ἑ. 

– προστασία θεία 93 

– σχέσεις μὲ γονεῖς ἡλικιωμένους  

140 

– ταλαιπωρία 98‐101 

– ὑπακοὴ πρὸς γονεῖς 129, 134, 159 

παιχνίδι βλ. παιδιὰ καὶ παιχνίδι  

παλληκαριὰ 220 

Παναγία 61, 62, 194 

Παναγίας σύλληψη 61 κ.ἑ. 

παπποῦς 140 κ.ἑ. 

Παράδεισος 149, 209, 211, 266, 274, 

   279, 281, 282, 284, 285 

παρακολούθηση ἑαυτοῦ 249 

παραμάνα 87 

παρατήρηση 133 
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παρέα βλ. συναναστροφὴ 

παρεξήγηση 161, 163 

παρηγοριὰ 206, 211 

– ἀληθινὴ 198, 269 

– θεία 25, 46, 191, 219, 221, 239, 280 

– πενθούντων βλ. πενθούντων πα‐ 

   ρηγοριὰ 

παρθενία 67 

Παρουσία Δευτέρα 273 

παρρησία 135 

πατέρας 43, 80, 95, 129, 134 

– καὶ παιδιῶν ἀρρώστια 84 

– νεκρὸς 125 

πατέρα ἀγάπη 80 

πεθερὰ 136, 137, 142 

πεθερικὰ 135 

πεῖρα 207 

πειρασμὸς 132, 163‐164, 197, 201 

– καὶ θέλημα Θεοῦ 201 

– κατὰ παραχώρηση Θεοῦ 200‐203 

πεῖσμα 70, 241 

πενθούντων παρηγοριὰ 267‐271 

– ποιμαντικὴ βλ. ποιμαντικὴ πεν‐ 

   θούντων 

περιουσία 114‐116 

περισπασμὸς 28, 154 

πίστη 70, 131, 174, 269 

πιστὸς βλ. ἄνθρωπος πιστὸς 

πλάνη 267 

πληρότητα μέλλουσα 285 

πλοῦτος 176 

Πνεῦμα Ἅγιο 179 

πνεῦμα κοσμικὸ 150 

Πνευματικὸς 23, 39, 55, 67, 70, 157, 181 

   βλ. καὶ νέος καὶ Πνευματικὸς 

– καὶ παιδιῶν ἀγωγὴ 94 

ποιμαντικὴ 31 κ.ἑ., 81 

– ἀναπήρων 234 

– ἀρρώστων 174, 259 

– μοναχῶν ἀρχαρίων 120 

– νέων 23 κ.ἑ., 24, 26, 28 κ.ἑ., 112 κ.ἑ., 

   167 κ.ἑ. 

– παιδιῶν μικρῶν 103, 120, 125,  

   134 κ.ἑ. 
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– παιδιῶν ὀρφανῶν 128 

– πενθούντων 268, 270 

– συζύγων 39, 55, 56, 57, 70, 124,  

   157 κ.ἑ. 

πολύτεκνος 68 

πολύτεκνη μητέρα 82 

– οἰκογένεια 73‐76 

πολύτεκνης οἰκογένειας παιδιὰ 73 

πολύτεκνοι γονεῖς καὶ ἀγάπη 74 

– καὶ ἀγωγὴ 73 

πολυτέκνων δυσκολίες 74 κ.ἑ. 

πονηρὸς βλ. διάβολος 

πόνος 193, 209, 212, 225, 257, 285 

– ἀνυπόφορος 213, 215, 216 

– γιὰ τὸν κόσμο 209 

– γιὰ τὸν συνάνθρωπο 205, 220, 280 

– καὶ ἄσκηση 213 

– καὶ δοξολογία 213, 216 

– καὶ τραγούδι 216 

– καὶ ψαλμωδία 216 

– ὑποφερτὸς 213 

– ὡς ἐπίσκεψη Χριστοῦ 194‐195 

πόνου ἀντιμετώπιση 211, 215‐218,  

256 

– ἐκδήλωση 215 

πραότητα 285 

προαίρεση 182, 183, 218 

– ἀγαθὴ 22, 100, 158, 196, 237, 261, 

   266, 277 

πρόγραμμα πνευματικὸ 155 κ.ἑ. 

προκοπὴ βλ. πρόοδος 

πρόνοια Θεοῦ 65, 71, 120, 121, 122, 

   126, 130, 210, 261, 268 

πρόοδος 30 

– πνευματικὴ 20, 199 

προορισμὸς ἀνθρώπου 19 

προπατορικὸ ἁμάρτημα βλ. ἁμάρ‐ 

   τημα προπατορικὸ 

προσευχὴ 45, 49, 57, 111, 125, 131,  

   132, 154, 155, 157, 159, 161, 162,  

   197, 199, 205, 207, 227, 277 

– γιὰ ἀναπήρους 235 

– γιὰ ἀρρώστους 220, 224, 225, 227, 

   230‐232 
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– γιὰ αὐτόχειρες 263 

– γιὰ κεκοιμημένους 272, 274‐279,  

281 

– γιὰ τυφλοὺς 235 

– γιὰ ὑγεία 230 

– καρδιακὴ 225 

– πρὸ τοῦ φαγητοῦ 157 

– στὴν οἰκογένεια 155‐157 

προσευχῆς αἴτημα 220, 228, 230, 245 

– ἀποτελέσματα 156 κ.ἑ. 

Προσκομιδὴ 263, 279 

προσόντα κοσμικὰ 44 

προσοχὴ 132, 217 

πρόσφυγας 151 

Πρωτόπλαστοι 91 

Πρωτοπλάστων πτώση 61, 62 

πτώση 243, 248 

πύρωση 187 

 

Ρωμαιοκαθολικοὶ 61 

Ρωσία 80, 151 

 

Σάββατο 278 

Σαρανταλείτουργο 277 

σάρκα 253 

σεβασμὸς 73 

– πρὸς γονεῖς 111, 133‐144 

– πρὸς μεγαλυτέρους 133‐135 

σεμνότητα 95 

σινάπι 149 

σιτάρι 276 

σιωπὴ 49 

σκάνδαλο 50, 215 

σκληραγωγία 166 

σκληρότητα 203, 221, 272, 277 

σοφία Θεοῦ 41, 120 

σπατάλη 150 

σπουδὲς 28‐32, 86, 130‐132 

– καὶ βαθμολογία 174 

– καὶ δημιουργία οἰκογένειας 32 

– καὶ ἐξετάσεις 131 

– καὶ ζωὴ πνευματικὴ 29 κ.ἑ., 131 

– καὶ μελέτη 28, 29 κ.ἑ., 239 

– καὶ πρόοδος 34, 132 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Ε’  «Πάθη καὶ Ἀρετὲς»   ‐ 791 ‐ 

– καὶ σχέσεις δύο φύλων 33 

– καὶ ὑπομονὴ 132 

– στὸ ἐξωτερικὸ 131 κ.ἑ. 

Σταυρὸς 191 

στείρωση 69 

στενοχώρια 222, 227 

στέφανα 38 

στρατιωτικὸς 97 

στρατὸς 131 κ.ἑ., 166 

συγγένεια μὲ Θεὸ 202, 218 κ.ἑ., 228 

συγγενεῖς 136 

Συγκλητικὴ Ὁσία 202 

συγχώρηση 245, 262 

συγχώρησης ἐκζήτηση 57, 143, 244 

συζήτηση 162 

σύζυγος (ἡ) 49 

– καλὴ 37 

– μεγαλύτερη ἀπὸ ἄνδρα 38 κ.ἑ. 

– πιστὴ 51‐54 

συζύγου (τοῦ) ἀγάπη πρὸς τὴν  

   σύζυγο 42 

συζύγου (τῆς) ἀφοσίωση στὸν σύ‐ 

   ζυγο 43 

– ἐπιλογὴ 37, 69, 74 

– ἐμπιστοσύνη στὸν σύζυγο 43 

– σεβασμὸς στὸν σύζυγο 95 

– ὑπακοὴ στὸν σύζυγο 41, 43, 51, 95 

– φόβος πρὸς τὸν σύζυγο 42 

σύζυγοι 25 

– καὶ χαρακτήρων διαφορὰ 39‐41 

συζύγων ἀγάπη 38, 43‐46, 50, 56, 

   57, 96, 135 κ.ἑ., 136 

– πρὸς συγγενεῖς 136 

συζύγων ἀλληλοβοήθεια 40 

– ἀλληλοσεβασμὸς 41‐43, 96, 134 

– διαφωνία 95, 105, 122 

– εὐγνωμοσύνη 43 

– συνεργασία 37, 40, 44 

– ταπείνωση 70 

– ὑπερηφάνεια 70 

συκοφαντία 206‐207 

συμβουλὴ 128 

συμπεριφορὰ ἀρχοντικὴ 108 κ.ἑ. 

– ἐξωτερικὴ 162 
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συμπόνια 209, 218‐220, 281 

συναίσθηση 244, 269, 283 

– ἁμαρτωλότητος βλ. ἁμαρτωλότη‐ 

   τος συναίσθηση 

– μετὰ θάνατον 273 

συναναστροφὴ 34, 103‐105, 111 

Συναξάρια καὶ παιδιὰ μικρὰ 161 

συνείδηση 134, 149 

συνειδήσεως τύψεις 149, 222, 244, 

   262, 285 

συνεννόηση 49 

συντριβὴ καρδιακὴ 244 

συντροφιὰ βλ. συναναστροφὴ 

συστολὴ πνευματικὴ 42, 95 

σφάλμα 58 

σφάλματος ἀποδοχὴ 164 

σχέδιο Θεοῦ 69 

σχέσεις δύο φύλων 32 κ.ἑ., 34 

σχέσεις μὲ πεθερικὰ 141 κ.ἑ. 

– μὲ συγγενεῖς 161‐163 

– μὲ φίλους 161‐163 

– παράνομες 52 κ.ἑ., 54, 56 κ.ἑ., 57 

– προγαμιαῖες 38, 69 

– συζυγικὲς 61, 62‐64 

σχέσεων παρανόμων ἀντιμετώ‐ 

   πιση 45 

σχιζοφρενὴς 239 

σχολιασμὸς κειμένου 246 

σῶμα 178, 218, 224, 282, 284 

– μετὰ τὴν ἀνάσταση 284 

σωτηρία 49, 100, 159, 192, 193, 196,  

   200, 211, 213, 216, 221, 235, 266, 

   269, 270, 276, 286 

 

Ταγκαλάκι 147, 164, 258 

τάλαντο 192 

ταπεινοφροσύνη 29 

ταπείνωση 37, 51, 131, 155, 169, 175, 

   176, 184, 199, 200, 225, 249, 258 

ταραχὴ 285 

ταφὴ βλ. ἐνταφιασμὸς 

τάφος 125 

τεκνογονία βλ. τεκνοποιία 

τεκνοποιία 61‐78 
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– καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ 64 κ.ἑ. 

τεκνοποιίας δυσκολία 68‐70 

τελειότητα κατὰ Θεὸν 24 

τελώνια 260 

τέχνης ἐκμάθηση 28, 172 κ.ἑ. 

τεχνίτης 173 

τρέλλα 240, 242 

τυφλὸς 235, 236 

τύψεις βλ. συνειδήσεως τύψεις 

 

Ὕβρις 203 

ὑγεία 210, 212 

– καὶ ἀγώνας κατὰ παθῶν ψυχικῶν 

236 

– πνευματικὴ 33, 199 

υἱοθεσία 72, 73 

ὑπάλληλος 172, 173 

ὑπερηφάνεια 21, 26, 120 

– γονέων βλ. γονεῖς καὶ ὑπερηφάνεια 

– δαιμονικὴ 248 

ὑπερηφάνειας συνέπειες 243 

ὑπερκόπωση 239 

ὑπερπληθυσμὸς 67, 76 κ.ἑ. 

ὕπνος 166 

ὑπογεννητικότητα 78 

ὑπομονὴ 47‐58, 111, 153, 192, 196,  

   197, 199, 201, 206, 210, 220 

– καὶ Χάρις θεία 49‐51 

– στὴν ἀναπηρία 236 

– στὴν ἀρρώστια 212 

– στὸν πόνο 213‐215, 231 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος στὸ ξεκίνημα τῆς κοινοβιακῆς μας ζωῆς,  τὸ 

1968, μᾶς εἶχε πεῖ: «Μία εἶναι ἡ ἀρετή, ἡ ταπείνωση· ἐπειδὴ ὅμως δὲν τὸ καταλαβαίνετε, 

ἄντε,  νὰ  σᾶς  πῶ  καὶ  τὴν  ἀγάπη.  Ἀλλά,  ὅποιος  ἔχει  ταπείνωση,  δὲν  ἔχει  καὶ  ἀγάπη;». 

Αὐτὲς οἱ δύο «ἀδελφωμένες ἀρετές», ὅπως χαρακτήριζε ὁ Γέροντας τὴν ταπείνωση καὶ 

τὴν ἀγάπη, εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἀφοῦ αὐτὲς ἑλκύουν τὴν Χάρη τοῦ 

Θεοῦ καὶ γεννοῦν καὶ ὅλες τὶς ἄλλες ἀρετές. «Καλλιεργῆστε ἁπλὰ τὴν ταπείνωση καὶ 

τὴν ἀγάπη, μᾶς ἔλεγε, καί, μόλις αὐξηθοῦν αὐτὲς οἱ ἀρετές, ἡ ὑπερηφάνεια καὶ ἡ κακία 

θὰ μείνουν ἀτροφικὲς καὶ τὰ πάθη θὰ ἀρχίσουν νὰ ψυχορραγοῦν». 

Στὸν παρόντα Ε´ τόμο – ὁ ὁποῖος ἐκδίδεται μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Ποιμενάρχου 

μας  Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου  Κασσανδρείας  κ.  Νικοδήμου  – 

συμπεριλαμβάνονται λόγοι τοῦ Γέροντα σχετικὰ μὲ τὰ πάθη καὶ τὶς ἀρετές. Οἱ λόγοι 

αὐτοὶ δὲν ἀποτελοῦν συστηματικὴ διδασκαλία οὔτε ἀναφέρονται ἐκτενῶς σὲ ὅλα τὰ 

πάθη καὶ  τὶς ἀρετές. Ἔχουν συγκροτηθῆ ἀπὸ ἀπαντήσεις τοῦ Γέροντα σὲ ἐρωτήσεις 

μας  σχετικὲς  μὲ  τὴν  διάγνωση  καὶ  τὴν  θεραπεία  τῶν  παθῶν,  καθὼς  καὶ  μὲ  τὴν 

ἐργασία  τῆς  ἀρετῆς.  Οἱ  ἀπαντήσεις  αὐτὲς  δὲν  ἐνδιαφέρουν  μόνον  τοὺς  μοναχοὺς 

ἀλλὰ  καὶ  κάθε  ἄνθρωπο  ποὺ  ἔχει  «τὴν  καλὴ  ἀνησυχία»  γιὰ  τὴν  καλλιέργεια  τῆς 

ἀρετῆς. Ὁ Γέροντας μὲ τὴν γνωστὴ ποιμαντική του, τὰ εὔστοχα παραδείγματα καὶ τὸ 

πηγαῖο χιοῦμορ, κάνει πνευματικὴ «λιακάδα», ἡ ὁποία εὐνοεῖ νὰ ἀνοίξουν στὴν ψυχή 

μας τὰ ἄνθη τῆς μετανοίας καὶ νὰ δώσουμε καρπὸ ἀρετῆς. Μᾶς ἐνθαρρύνει νὰ δοῦμε 

κατὰ  πρόσωπο  τὸν  παλαιό  μας  ἄνθρωπο,  ὥστε  νὰ  σιχαθοῦμε  τὸ  «εἰδεχθὲς 

προσωπεῖον»  του  καὶ  νὰ  τὸ ἀποβάλουμε. Πιστεύουμε  ὅτι  ὁ  ἁπλὸς ἀλλὰ φωτισμένος 

λόγος  τοῦ  Γέροντα  θὰ  μᾶς  βοηθήση  νὰ  ἀγωνισθοῦμε  ἀκόμη  περισσότερο,  γιὰ  νὰ 

ἐλευθερωθοῦμε  ἀπὸ  τὴν  δουλεία  τῶν  παθῶν  καὶ  νὰ  ζήσουμε  τὴν  ἐν  Χριστῷ 

ἐλευθερία. 

 

Ὁ  Γέροντας  ἔλεγε:  «Ὁ  Θεὸς  δὲν  δίνει  στὸν  ἄνθρωπο  ἐλαττώματα  ἀλλὰ 

δυνάμεις. Ἀνάλογα μὲ τὸ πῶς θὰ χρησιμοποιήση ὁ ἄνθρωπος τὶς δυνάμεις αὐτές, μπορεῖ 

νὰ γίνη καλὸς ἢ κακός». Ἂν δηλαδὴ χρησιμοποιήσουμε τὶς δυνάμεις αὐτὲς σύμφωνα μὲ 

τὸ  θέλημα  τοῦ  Θεοῦ,  πλησιάζουμε  στὸν  Θεὸ  καὶ  γινόμαστε  κατὰ  χάριν  ὅμοιοι  μὲ 

Ἐκεῖνον.  Ἂν  τὶς  χρησιμοποιήσουμε  σύμφωνα  μὲ  «τὰ  θελήματα  τοῦ  παλαιοῦ 

ἀνθρώπου», γινόμαστε δοῦλοι τῶν παθῶν καὶ ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τὸν Θεό. Γιὰ νὰ 

γίνουμε «καινοὶ ἄνθρωποι»  χρειάζεται  νὰ  ταυτίσουμε  τὸ θέλημά μας μὲ  τὸ θέλημα 

τοῦ Θεοῦ,  τὸ ὁποῖο ἐκφράζεται μὲ τὶς ἅγιες ἐντολές Του. «Τηρώντας τὶς ἐντολὲς τοῦ 

Θεοῦ, ἔλεγε ὁ Γέροντας, ἐργαζόμαστε τὴν ἀρετὴ καὶ ἀποκτοῦμε τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς». 

Ὁ  Γέροντας  τόνιζε  ὅτι  ἡ  θεία  Χάρις  παύει  νὰ  ἐνεργῆ  στὸν  ἄνθρωπο  ποὺ 

δουλεύει  στὰ πάθη  του.  Γι᾿  αὐτό,  ὅταν  κάποιος  τοῦ  ἔλεγε  ὅτι  πέφτει  σὲ  ἕνα πάθος, 

συνήθιζε  νὰ  λέη:  «Πρόσεξε,  γιατὶ  ἔτσι  διώχνεις  τὴν  Χάρη  τοῦ  Θεοῦ».  Καὶ  ὅταν  τὸν 

ρωτούσαμε πῶς θὰ ἀποκτήσουμε τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἢ πῶς ὁ ἄνθρωπος συγγενεύει 

μὲ  τὸν  Θεό,  ἄλλοτε  μᾶς  ἔλεγε  μὲ  τὴν  ταπείνωση,  ἄλλοτε  μὲ  τὴν  ἀγάπη  καὶ  τὴν 

ἀρχοντιά,  ἄλλοτε  μὲ  τὴν  θυσία  καὶ  τὸ  φιλότιμο,  καὶ  ἄλλοτε  τόνιζε  τὸ  πέταμα  τοῦ 

ἑαυτοῦ  μας.  Γιατὶ  ὅλα  αὐτὰ  εἶναι  τὰ  χαρακτηριστικὰ  τοῦ  «καινοῦ  ἀνθρώπου»,  τοῦ 

ἀνθρώπου ποὺ ἔχει ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὰ πάθη. «Ὅταν λέω νὰ πετάξουμε τὸν ἑαυτό μας, 
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ἔλεγε ὁ Γέροντας, ἐννοῶ νὰ πετάξουμε τὰ πάθη μας, νὰ ἀπεκδυθοῦμε τὸν παλαιό μας 

ἄνθρωπο...  Ἂν  πετάξουμε  τὸν  ἑαυτό  μας  καὶ  φύγη  ὁ  κακὸς  ἐνοικιαστής,  ὁ  παλαιὸς 

ἄνθρωπος,  θὰ  κατοικήση  στὸ  κενὸ  τῆς  καρδιᾶς  ὁ  καινὸς  ἄνθρωπος  τῆς  Καινῆς 

Διαθήκης». 

 

Ὁ  τόμος  αὐτὸς  ἀπαρτίζεται  ἀπὸ  δύο  ἑνότητες  καὶ  ἡ  καθεμιὰ  χωρίζεται  σὲ 

τέσσερα μέρη. Ἡ πρώτη ἑνότητα ἀναφέρεται στὰ πάθη καὶ ἡ δεύτερη στὶς ἀρετές.  

Τὸ  πρῶτο  μέρος  τῆς  ἑνότητας  τῶν  παθῶν  ἀναφέρεται  στὴν  φιλαυτία,  τὴν 

«μητέρα τῶν παθῶν», ἀφοῦ ὅλα τὰ πάθη – τόσο τὰ σωματικά, ὅπως ἡ γαστριμαργία, ἡ 

φιληδονία κ.λπ., ὅσο καὶ τὰ ψυχικά, ὅπως ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ ζήλεια κ.λπ. –, «ἀπὸ ἐκεῖ 

ξεκινοῦν». 

Τὸ δεύτερο μέρος κάνει λόγο γιὰ τὴν ὑπερηφάνεια, τὸ «Γενικὸ Ἐπιτελεῖο τῶν 

παθῶν», ὅπως τὴν χαρακτήριζε ὁ Γέροντας. Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι, ὅπως «μία 

εἶναι  ἡ  ἀρετή,  ἡ  ταπείνωση»,  ἔτσι  κι  ἕνα  εἶναι  τὸ πάθος,  ἡ  ὑπερηφάνεια,  ἀφοῦ αὐτὴ 

«μᾶς ἔφερε ἀπὸ τὸν Παράδεισο στὴν γῆ, κι αὐτὴ ἀπὸ τὴν γῆ προσπαθεῖ νὰ μᾶς στείλη 

στὴν κόλαση». 

Τὸ  τρίτο  μέρος  ἀναφέρεται  στὴν  κατάκριση,  ποὺ  γεννιέται  ἀπὸ  τὴν 

ὑπερηφάνεια καὶ εἶναι «γεμάτη ἀπὸ ἀδικία». Ὁ ἄνθρωπος τὸ χάρισμα τῆς κρίσεως ποὺ 

τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, γιὰ νὰ διακρίνη τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακό,  τὸ μεταστρέφει στὸ πάθος 

τῆς κατακρίσεως, ποὺ κατ᾿ ἐξοχὴν ἀποστρέφεται ὁ Θεός.  

Στὸ τέταρτο μέρος γίνεται λόγος γιὰ τὰ πάθη τῆς ζήλειας, τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς 

λύπης,  ποὺ  καὶ  αὐτὰ  ἀποτελοῦν  διαστροφὴ  δυνάμεων  τῆς  ψυχῆς  καὶ  κατάχρηση 

ἀντίστοιχων  χαρισμάτων.  Τὴν  δύναμη  τοῦ  ἐπιθυμητικοῦ,  ποὺ  μᾶς  δόθηκε  ἀπὸ  τὸν 

Θεὸ  γιὰ  νὰ  ἀναζητᾶμε  τὸ  καλό,  τὴν  μεταστρέφουμε  σὲ  ζήλεια  καὶ  φθόνο,  ἐνῶ  τὴν 

ἔμφυτη δύναμη τοῦ θυμικοῦ, ποὺ πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε γιὰ νὰ ἀγωνιζώμαστε μὲ 

ἀνδρεία  καὶ παλληκαριὰ  κατὰ  τοῦ  κακοῦ,  τὴν στρέφουμε  ἐναντίον  τοῦ πλησίον.  Τὸ 

πάθος  τέλος  τῆς  λύπης  μᾶς  στερεῖ  τὴν  δυνατότητα  νὰ  χαιρώμαστε  τὶς  πλούσιες 

εὐλογίες  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  μᾶς  ἀποδυναμώνει  πνευματικά.  Ὁ  Γέροντας  ἀντιδιαστέλλει 

τὴν  λύπη  αὐτὴν  ἀπὸ  τὴν  κατὰ Θεὸν  λύπη,  ἡ  ὁποία  πηγάζει  ἀπὸ  τὴν  μετάνοια  καὶ 

γεμίζει τὴν ψυχὴ μὲ γλυκειὰ παρηγοριά. 

Ἡ  ἑνότητα  τῶν  ἀρετῶν  ἀρχίζει  μὲ  τὴν  «ὑψοποιὸ»  ταπείνωση.  Χωρὶς  τὴν 

ταπείνωση  οἱ  ἀρετές  μας  εἶναι  «τοξινωμένες»:  Ἡ  ὑπομονὴ  μπορεῖ  νὰ  ἔχη  μέσα 

γογγυσμὸ ἢ  ὑποκρισία,  ἡ  ἁπλότητα μπορεῖ  νὰ  ἐκτραπῆ  σὲ  ἀναίδεια  καὶ  πονηρία,  ἡ 

χαρὰ νὰ μὴν εἶναι πνευματικὴ ἀγαλλίαση ἀλλὰ κοσμικὴ ἱκανοποίηση. «Ὅσοι βρῆκαν 

τὸν  δρόμο  τῆς  ταπεινοφροσύνης,  ἔλεγε  ὁ  Γέροντας, προχωροῦν  στὴν  πνευματικὴ  ζωὴ 

σύντομα,  σταθερὰ  καὶ  χωρὶς  κόπο».  Καὶ  σὲ  ἐπιστολή  του  ἔγραφε:  «Ὁ  πιὸ  σύντομος, 

σίγουρος καὶ εὔκολος δρόμος πρὸς τὴν ἄνω Ἰερουσαλὴμ εἶναι ἡ ταπείνωση». 

Τὸ  δεύτερο  μέρος  ἀναφέρεται  στὴν  ἀγάπη,  ἡ  ὁποία  πρέπει  νὰ  «μοιράζεται» 

σωστὰ στὸν Θεό,  στὸν πλησίον  καὶ  σὲ  ὅλη  τὴν  κτίση. Ἡ ἀγάπη πρὸς  τὸν Θεὸ  εἶναι 

ἀδιάσπαστα  δεμένη  μὲ  τὴν  ἀγάπη  πρὸς  τὸν  πλησίον  καὶ  ὁδηγεῖ  τὴν  ψυχὴ  σὲ  θεῖο 

ἔρωτα, θεία τρέλλα, θεία μέθη. Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον εἶναι ἡ «ἀκριβὴ 

πνευματικὴ ἀγάπη» ποὺ ἔχει ὅποιος «βγάζει τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὴν ἀγάπη του», ὅποιος 

δηλαδὴ δὲν ἀποβλέπει σὲ δικό του συμφέρον. Καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς ὅλη τὴν κτίση εἶναι τὸ 

ὑπερχείλισμα τῆς «γενικῆς» ἀγάπης ποὺ ἔχει ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος. 
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Τὸ  τρίτο μέρος ἀναφέρεται στὴν ἀρχοντιὰ καὶ στὸ φιλότιμο, ποὺ ἀποτελοῦν 

κύριους ἄξονες τῆς διδασκαλίας τοῦ Γέροντα. «Ἡ ἀρχοντιά, ἔλεγε ὁ Γέροντας, ὅλα τὰ 

ἔχει· ἔχει φιλότιμο, ἔχει ταπείνωση καὶ ἁπλότητα, ἔχει ἀνιδιοτέλεια, τιμιότητα..., ἔχει 

καὶ  τὴν  μεγαλύτερη  χαρὰ  καὶ  τὴν  πνευματικὴ  ἀγαλλίαση».  Ὁ  Γέροντας,  χωρὶς  νὰ 

μειώνη τὴν ἀξία τῆς ἀσκήσεως, βάζει τὴν ἀρχοντιὰ καὶ τὸ φιλότιμο πάνω ἀπὸ κάθε 

ἀσκητικὸ  ἀγώνα,  ἀφοῦ,  ἂν  δὲν  ὑπάρχη  ἀρχοντιά,  ὅλα  τὰ  πνευματικὰ  –  ἄσκηση, 

μετάνοιες κ.λπ. –, εἶναι, ὅπως ἔλεγε, «κουκουσκιάχτικα», δηλαδὴ «μόνον τὶς κουροῦνες 

μποροῦν νὰ διώξουν καὶ ὄχι τὰ ταγκαλάκια».   

Στὸ τέταρτο μέρος γίνεται ἀναφορὰ στὴν ἁπλότητα, ποὺ εἶναι «τὸ πρῶτο παιδὶ 

τῆς  ταπεινώσεως»,  στὴν  πίστη  καὶ  στὴν  ἐλπίδα  στὸν Θεό,  ποὺ  «εἶναι  ἡ  μεγαλύτερη 

ἀσφάλεια γιὰ τὸν ἄνθρωπο», στὴν ὑπομονή, ποὺ «ξεδιαλύνει πολλὰ καὶ φέρνει θεϊκὰ 

ἀποτελέσματα»,  καὶ  στὴν  πνευματικὴ  χαρά,  ποὺ  «ἔρχεται  μὲ  τὴν  ἐσωτερικὴ 

τακτοποίηση καὶ δίνει φτερὰ στὴν ψυχή». Τέλος,  ὁ Γέροντας μιλάει γιὰ τὴν διάκριση, 

τὴν «κορωνίδα τῶν ἀρετῶν». Ἡ διάκριση «δὲν εἶναι ἁπλῶς μία ἀρετή», δὲν εἶναι βῆμα 

πρὸς  τὴν  πνευματικὴ  πρόοδο,  ἀλλὰ  τὸ  ἀποτέλεσμα  καὶ  ἡ  ἀσφάλειά  της·  εἶναι  «τὸ 

τιμόνι  ποὺ  ὁδηγεῖ  μὲ  ἀσφάλεια  τὴν  ψυχή,  ὥστε  νὰ  μὴ  σκοντάφτη  οὔτε  δεξιὰ  οὔτε 

ἀριστερά»,  ἀλλὰ  νὰ  βαδίζη  μὲ  σταθερότητα  τὴν  βασιλικὴ  ὁδὸ  τῶν  ἀρετῶν 

ἀποφεύγοντας τὰ ἄκρα, ποὺ εἶναι τῶν δαιμόνων. 

Ὡς  ἐπίλογος  τοῦ  τόμου  ἔχουν  παρατεθῆ  λόγοι  τοῦ  Γέροντα  γιὰ  τὴν  καλὴ 

ἀνησυχία, «τὴν καλὴ ἀγωνία γιὰ τὸν  ʺκαλὸν ἀγῶναʺ», ὅπως τὴν χαρακτήριζε. «Ἡ καλὴ 

ἀνησυχία,  ἔλεγε,  εἶναι  φτερούγισμα.  Δίνει  στὴν  ψυχὴ  λεβεντιά,  ζωντάνια·  δὲν  φέρνει 

ἄγχος καὶ στενοχώρια, ἀλλὰ παρηγοριά· δὲν εἶναι κόπος, δὲν εἶναι ἀγωνία, ἀλλὰ ζῆλος 

γιὰ ἀγώνα».  

Αὐτὸς  ὁ  πνευματικὸς  ζῆλος  εὐχόμαστε  νὰ  ἀνάψη  σὲ  ὅλους  μας,  ὥστε  νὰ 

ἀγωνισθοῦμε  νὰ  ἀπεκδυθοῦμε  τὸν  παλαιό  μας  ἄνθρωπο  καὶ  νὰ  ἐνδυθοῦμε  τὴν 

ταπείνωση, γιὰ νὰ κατοικήση στὴν καρδιά μας ἡ Ἀγάπη, ὁ Χριστός. 

 

26 Σεπτεμβρίου 2006 

Μετάστασις τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου 

καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 

 

Ἡ Καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου 

Φιλοθέη Μοναχὴ 

καὶ αἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφαὶ 
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– Γέροντα, πέστε μας κάτι πρὶν φύγετε. 
– Τί νὰ σᾶς πῶ; Τόσα σᾶς εἶπα! 
– Πέστε μας κάτι, γιὰ νὰ τὸ δουλέψουμε,μέχρι νὰ ξαναρθῆτε. 
– Ἔ, ἀφοῦ ἐπιμένετε, νὰ σᾶς πῶ... Μία εἶναι ἡ ἀρετή, ἡ ταπείνωση· ἐπειδὴ 
ὅμως  δὲν  τὸ  καταλαβαίνετε,  ἄντε,  νὰ  σᾶς  πῶ  καὶ  τὴν  ἀγάπη.  Ἀλλά, 

ὅποιος ἔχει ταπείνωση, δὲν ἔχει καὶ ἀγάπη; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ ‐ ΤΑ ΠΑΘΗ 

 

«Ὁ ἀγώνας κατὰ τῶν παθῶν 

εἶναι ἕνα διηνεκὲς γλυκὸ μαρτύριο 

γιὰ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν, 

γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ὁ ἀγώνας κατὰ τῶν παθῶν 

 

– Γέροντα, ὅταν ὁ Προφήτης Δαβὶδ ἔλεγε: «πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με»664, τί 

ζητοῦσε; 

– Ὁ Δαβὶδ ζητοῦσε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τοῦ δώση διοικητικὸ χάρισμα, ἐπειδὴ εἶχε 

νὰ  κυβερνήση  ἀνθρώπους.  Ἀλλὰ  καὶ  ὁ  κάθε  ἄνθρωπος  χρειάζεται  «πνεῦμα 

ἡγεμονικό», γιατὶ ἔχει νὰ κυβερνήση τὸν ἑαυτό του, γιὰ νὰ μὴν τὸν κάνουν κουμάντο 

τὰ πάθη του. 

– Γέροντα, τί εἶναι τὰ πάθη; 

–  Ἐγὼ  τὰ  πάθη  τὰ  βλέπω  σὰν  δυνάμεις  τῆς  ψυχῆς.  Ὁ  Θεὸς  δὲν  δίνει 

ἐλαττώματα ἀλλὰ δυνάμεις665. Ὅταν ὅμως δὲν ἀξιοποιοῦμε αὐτὲς τὶς δυνάμεις γιὰ τὸ 

καλό,  ἔρχεται  τὸ  ταγκαλάκι,  τὶς  ἐκμεταλλεύεται  καὶ  γίνονται  πάθη,  καὶ  ὕστερα 

γκρινιάζουμε καὶ τὰ βάζουμε μὲ τὸν Θεό. Ἐνῶ, ἂν τὶς ἀξιοποιήσουμε στρέφοντάς τες 

ἐναντίον τοῦ κακοῦ, μᾶς βοηθοῦν στὸν πνευματικὸ ἀγώνα. Ὁ θυμὸς λ.χ. δείχνει ὅτι ἡ 

ψυχὴ ἔχει ἀνδρισμό,  ὁ ὁποῖος βοηθάει στὴν πνευματικὴ ζωή. Κάποιος ποὺ δὲν εἶναι 

θυμώδης καὶ δὲν ἔχει ἀνδρισμὸ δὲν μπορεῖ νὰ βάλη εὔκολα τὸν ἑαυτό του στὴν θέση 

του. Ὁ θυμώδης ἄνθρωπος, ἂν ἀξιοποιήση στὴν πνευματικὴ ζωὴ τὴν δύναμη ποὺ ἔχει, 

εἶναι σὰν  ἕνα γερὸ αὐτοκίνητο ποὺ πιάνει  τὴν  εὐθεῖα καὶ κανεὶς  δὲν  τὸ φθάνει. Ἂν 

ὅμως  δὲν  τὴν  ἀξιοποιήση  καὶ  ἀφήνη  ἀνεξέλεγκτο  τὸν  ἑαυτό  του,  μοιάζει  μὲ 

αὐτοκίνητο  ποὺ  τρέχει  μὲ  ὑπερβολικὴ  ταχύτητα  σὲ  ἀνώμαλο  δρόμο  καὶ  κάθε  τόσο 

ἐκτροχιάζεται. 

Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ γνωρίση τὶς δυνάμεις ποὺ ἔχει καὶ νὰ τὶς στρέψη στὸ 

καλό. Ἔτσι θὰ φθάση, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, σὲ καλὴ πνευματικὴ κατάσταση. Τὸν 

ἐγωισμὸ λ.χ.  νὰ  τὸν στρέψη  ἐναντίον  τοῦ  διαβόλου καὶ  νὰ μὴν  τὸ  βάζη κάτω,  ὅταν 

πάη καὶ τὸν πειράζη. Τὴν τάση γιὰ φλυαρία νὰ τὴν ἁγιάση καλλιεργώντας τὴν εὐχή. 

Δὲν εἶναι καλύτερα νὰ μιλάη μὲ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ ἁγιάζεται παρὰ νὰ φλυαρῆ καὶ νὰ 

ἁμαρτάνη; Ἀνάλογα δηλαδὴ μὲ τὸ πῶς θὰ χρησιμοποιήση ὁ ἄνθρωπος τὶς δυνάμεις 

τῆς ψυχῆς, μπορεῖ νὰ γίνη καλὸς ἢ κακός. 

 

Νὰ μὴ δικαιολογοῦμε τὰ πάθη μας 

 

–  Γέροντα,  μερικοὶ  νομίζουν  ὅτι  δὲν  ἔχουν  προϋποθέσεις  γιὰ  νὰ  κάνουν 

πνευματικὴ ζωὴ καὶ λένε: «Οὐκ ἂν λάβῃς παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος»666.  

                                                 
664 Ψαλμ. 50, 14.  
665 Ὁ Γέροντας μὲ ἁπλὸ τρόπο ἐκφράζει τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας ὅτι ὁ Θεὸς «κακὸν 

οὔτε  πεποίηκεν  οὔτε  δεδημιούργηκεν»  (Ἁγ.  Ἰωάννου  Σιναΐτου, Κλῖμαξ,  Λόγος ΚϚ´,  μέρος  Β´, 

μα´).  ῾Επομένως,  ὅπως  λέει  ὁ  Ἅγ.  Νικόδημος  ὁ  Ἁγιορείτης,  οὔτε  πάθη  «ἔκτισεν  ἐν  τῇ 

ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀμελείας τῆς ἐδικῆς μας παρὰ φύσιν ἐμβῆκαν εἰς αὐτήν». (Νέα 

Κλῖμαξ,  ἐκδ.  Σωτ.  Σχοινᾶ,  Βόλος  1956,  σ.  152).  Τὰ  πάθη  κατὰ  τοὺς  Ἁγίους  Πατέρες 

προέρχονται ἀπὸ τὴν «παρὰ φύσιν» χρήση τῶν λειτουργιῶν τοῦ σώματος ἢ τῶν δυνάμεων τῆς 

ψυχῆς. Ὅταν  ἡ  «παρὰ  φύσιν»  αὐτὴ  χρήση  χρονίση,  γίνεται  κακὴ  ἕξη  καὶ  χρειάζεται  πολὺς 

ἀγώνας γιὰ νὰ ξερριζωθῆ. 
666 Βλ. Λουκιανοῦ, Νεκρικοὶ διάλογοι, Διάλογος Β´. 
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– Ἂν λένε κιόλας ὅτι τοὺς βαραίνουν πάθη κληρονομικὰ καὶ δικαιολογοῦν τὸν 

ἑαυτό τους, αὐτὸ εἶναι ἀκόμη χειρότερο. 

– Καὶ ὅταν, Γέροντα, κάποιον ὄντως τὸν βαραίνουν; 

– Κοίταξε νὰ σοῦ πῶ: Ὁ κάθε ἄνθρωπος  ἔχει  κληρονομικὲς καταβολὲς καλὲς 

καὶ  κακές.  Πρέπει  νὰ  ἀγωνισθῆ  νὰ  ἀπαλλαγῆ  ἀπὸ  τὰ  ἐλαττώματά  του  καὶ  νὰ 

καλλιεργήση  τὰ  καλὰ  ποὺ  ἔχει,  γιὰ  νὰ  γίνη  μιὰ  ἀληθινή,  χαριτωμένη  εἰκόνα  τοῦ 

Θεοῦ.  

Οἱ  κακὲς  κληρονομικὲς  καταβολὲς  δὲν  εἶναι  ἐμπόδιο  γιὰ  τὴν  πνευματικὴ 

πρόοδο.  Γιατί,  ὅταν  ἀγωνίζεται  κανείς,  ἔστω  καὶ  λίγο  ἀλλὰ  μὲ  πολὺ φιλότιμο,  τότε 

κινεῖται  στὸν  πνευματικὸ  χῶρο,  στὸ  θαῦμα,  καὶ  ὅλα  τὰ  ἄσχημα  κληρονομικὰ  τὰ 

διαλύει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ.  

Ὁ  Θεὸς  πολὺ  συγκινεῖται  καὶ  πολὺ  βοηθάει  μία  ψυχὴ  ποὺ  ἔχει  κακὲς 

κληρονομικὲς  καταβολὲς  καὶ  ἀγωνίζεται  φιλότιμα  στὸ  οὐράνιο  πέταγμα  μὲ  τὴν 

ἀτροφική της φτερούγα –  τὴν κακὴ κληρονομικότητα.  Γνωρίζω πολλοὺς ποὺ μὲ  τὴν 

μικρὴ  προσπάθεια  ποὺ  κατέβαλαν  καὶ  μὲ  τὴν  μεγάλη  βοήθεια  τοῦ  Θεοῦ 

ἐλευθερώθηκαν ἀπὸ αὐτά. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι γιὰ τὸν Θεὸ μεγάλοι ἥρωες. Γιατὶ 

αὐτὸ ποὺ θὰ συγκινήση τὸν Θεὸ  εἶναι ἡ  ἐργασία ποὺ θὰ κάνουμε στὸν παλαιό μας 

ἄνθρωπο. 

– Γέροντα, τὸ Βάπτισμα δὲν ἐξαλείφει τὶς κακὲς  κληρονομικὲς καταβολές; 

–  Τὸ  Βάπτισμα  μᾶς  ἀπαλλάσσει  ἀπὸ  τὴν  κατάρα  τοῦ  προπατορικοῦ 

ἁμαρτήματος καὶ ἀπὸ ὅλες τὶς ἁμαρτίες. Ὅταν βαπτίζεται ὁ ἄνθρωπος, ντύνεται τὸν 

Χριστό, ἀπελευθερώνεται ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα καὶ ἔρχεται ἡ θεία Χάρις· οἱ 

κακὲς ὅμως κληρονομικὲς καταβολὲς μένουν. Μήπως ὁ Θεὸς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τὶς 

ἐξαλείψη καὶ αὐτὲς μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα; Τὶς ἀφήνει ὅμως, γιὰ νὰ ἀγωνισθοῦμε, νὰ 

νικήσουμε καὶ νὰ στεφανωθοῦμε. 

–  Γέροντα,  ἐγώ,  ὅταν  πέφτω  συνέχεια  σὲ  κάποιο  πάθος,  λέω:  «Ἔτσι 

γεννήθηκα, τέτοια εἶμαι». 

–  Ἀκόμη  αὐτὸ  ἔλειψε,  νὰ  μᾶς  πῆς  ὅτι  οἱ  γονεῖς  σου  σοῦ  ἔδωσαν  ὅλα  τὰ 

ἐλαττώματα  ποὺ  ἔχεις.  Ἀπὸ  πάππον  πρὸς  πάππον  ὅλα  τὰ  ἐλαττώματα  σ᾿  ἐσένα 

δόθηκαν  καὶ  ὅλα  τὰ  χαρίσματα  στοὺς  ἄλλους;...  Μήπως  τὰ  βάζεις  καὶ  μὲ  τὸν  Θεό; 

Ὅποιος  λέει:  «ἐγὼ  αὐτὸν  τὸν  χαρακτήρα  ἔχω,  ἔτσι  γεννήθηκα,  ἔχω  ἄσχημες 

κληρονομικὲς  καταβολές,  μ᾿  αὐτὲς  τὶς  συνθῆκες  μεγάλωσα,  ἄρα  δὲν  μπορῶ  νὰ 

διορθωθῶ...»,  εἶναι  σὰν  νὰ  λέη:  «Φταίει  ὄχι  μόνον  ὁ  πατέρας  μου  καὶ  ἡ  μάνα  μου, 

ἀλλὰ καὶ  ὁ Θεός»! Ὅταν ἀκούω κάτι  τέτοια,  ξέρετε πῶς στενοχωριέμαι; Ἔτσι βρίζει 

κανεὶς καὶ τοὺς γονεῖς του καὶ τὸν Θεό. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ σκέφτεται ἔτσι, παύει νὰ 

ἐνεργῆ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ.  

–  Γέροντα,  μερικοὶ  λένε  ὅτι,  ὅταν  ἕνα  ἐλάττωμα  εἶναι  στὴν  δομὴ  τοῦ 

ἀνθρώπου, δὲν διορθώνεται. 

–  Ξέρεις  τί  γίνεται;  μερικοὺς  τοὺς  συμφέρει  νὰ  λένε  ὅτι  κάποιο  ἐλάττωμα 

ὀφείλεται  στὴν  δομή  τους,  γιατὶ  ἔτσι  δικαιολογοῦν  τὸν  ἑαυτό  τους  καὶ  δὲν  κάνουν 

καμμιὰ  προσπάθεια  νὰ  ἀπαλλαγοῦν  ἀπὸ  αὐτό.  «Ἐμένα,  λένε,  δὲν  μοῦ  ἔδωσε 

χαρίσματα ὁ Θεός! Τί φταίω ἐγώ; Γιατί μοῦ ζητοῦν πράγματα πάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις 

μου;»!  Ὁπότε  ἀραλίκι  μετά.  Δικαιολογοῦν  τὸν  ἑαυτό  τους,  ἀναπαύουν  τὸν  λογισμό 

τους  καὶ  βαδίζουν μὲ  τὸν  χαβᾶ  τους.  Ἂν ποῦμε:  «αὐτὰ  εἶναι  κληρονομικά,  τὰ  ἄλλα 
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εἶναι  τοῦ χαρακτήρα μου»,  πῶς θὰ  διορθωθοῦμε; Αὐτὴ ἡ ἀντιμετώπιση  διώχνει  τὴν 

πνευματικὴ λεβεντιά. 

– Ναί, Γέροντα, ἀλλά... 

– Πάλι «ἀλλά»; Τί εἶσαι ἐσύ, βρὲ παιδάκι μου; Σὰν χέλι ξεγλιστρᾶς. Συνέχεια 

δικαιολογεῖσαι.  

– Γέροντα, ἐσκεμμένα τὸ κάνω; 

–  Δὲν  λέω  ὅτι  τὸ  κάνεις  ἐσκεμμένα,  ἀλλά,  ἐνῶ  ὁ Θεὸς  σὲ  προίκισε  μὲ  τόσο 

μυαλὸ  καὶ  εἶσαι  σπίρτο,  πανέξυπνη,  δὲν  καταλαβαίνεις  πόσο  κακὸ  εἶναι  ἡ 

δικαιολογία! Ἕνα τόσο δὰ κεφαλάκι νὰ ἔχη τόσο μυαλό, καὶ νὰ μὴν τὸ καταλαβαίνη!  

Παρατήρησα ὅτι μερικοί, ἐνῶ εἶναι ἔξυπνοι καὶ καταλαβαίνουν ποιό εἶναι τὸ 

σωστό,  ὑποστηρίζουν  τὸ  λανθασμένο,  ἐπειδὴ  αὐτὸ  τοὺς  βολεύει,  καὶ  ἔτσι 

δικαιολογοῦν  τὰ πάθη  τους. Ἄλλοι πάλι  δὲν  δικαιολογοῦν  τὸν  ἑαυτό  τους,  ἀλλὰ μὲ 

τὸν  λογισμὸ  ὅτι  ὑπάρχει  κάτι  ἀδιόρθωτο  στὸν  χαρακτήρα  τους  πέφτουν  στὴν 

ἀπελπισία.  Ὁ  διάβολος  ἔτσι  κάνει:  τὸν  ἕναν  τὸν  ἐμποδίζει  ἀπὸ  τὴν  πνευματικὴ 

πρόοδο  μὲ  τὴν  δικαιολογία  τοῦ  ἑαυτοῦ  του,  τὸν  ἄλλον  τὸν  πιάνει  μὲ  τὴν 

ὑπερευαισθησία καὶ τὸν ρίχνει στὴν ἀπόγνωση.  

Γιὰ νὰ κοπῆ ἕνα πάθος, πρέπει νὰ μὴ δικαιολογῆ ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό του, 

ἀλλὰ νὰ ταπεινώνεται. Ἂν λ.χ. λέη: «ἐγὼ δὲν ἔχω ἀγάπη στὴν φύση μου, ἐνῶ ὁ ἄλλος 

ἔχει»  καὶ  δὲν  ἀγωνίζεται  νὰ  ἀποκτήση,  πῶς  θὰ προκόψη;  Χωρὶς  ἀγώνα  δὲν  γίνεται 

προκοπή.  Δὲν  ἔχετε  διαβάσει  στὰ Πατερικὰ  βιβλία πόσα  ἐλαττώματα  εἶχαν μερικοὶ 

Πατέρες καὶ σὲ τί πνευματικὰ μέτρα ἔφθασαν; Ξεπέρασαν ἄλλους ποὺ εἶχαν πολλὲς 

ἀρετές.  Νά,  ὁ  Ἀββᾶς Μωυσῆς  ὁ Αἰθίοπας667,  ἕνας  τόσο  μεγάλος  ἐγκληματίας,  σὲ  τί 

κατάσταση ἔφθασε! Τί κάνει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ! 

Κατὰ  τὸν  λογισμό  μου  αὐτὸς  ποὺ  ἔχει  κακὲς  κληρονομικὲς  καταβολὲς  καὶ 

ἀγωνίζεται  νὰ  ἀποκτήση  ἀρετές,  θὰ  ἔχη  πιὸ  πολὺ  μισθὸ  ἀπὸ  ἐκεῖνον  ποὺ 

κληρονόμησε ἀπὸ τοὺς γονεῖς του ἀρετὲς καὶ δὲν χρειάζεται νὰ ἀγωνισθῆ, γιὰ νὰ τὶς 

ἀποκτήση. Γιατὶ ὁ ἕνας τὰ βρῆκε ὅλα ἕτοιμα, ἐνῶ ὁ ἄλλος ἀγωνίσθηκε σκληρά, γιὰ νὰ 

τὰ ἀποκτήση.  Βλέπεις,  καὶ οἱ ἄνθρωποι  ἐκτιμοῦν περισσότερο ἐκεῖνα τὰ παιδιὰ ποὺ 

βρῆκαν  χρέη  ἀπὸ  τοὺς  γονεῖς  τους  καὶ  ἀγωνίσθηκαν  σκληρὰ  ὄχι  μόνον  νὰ  τὰ 

ἐξοφλήσουν, ἀλλὰ καὶ νὰ δημιουργήσουν περιουσία, παρὰ ὅσα βρῆκαν περιουσία ἀπὸ 

τοὺς γονεῖς τους καὶ τὴν διατήρησαν. 

 

Ἡ ἀποκάλυψη τῶν παθῶν 

 

– Γέροντα, ταλαιπωροῦμαι ἀπὸ τὰ πάθη μου. 

– Καταλαβαίνεις ὅτι ὑπάρχουν μέσα σου πάθη; 

– Μερικὲς φορὲς τὸ καταλαβαίνω. 

– Αὐτὸ εἶναι καλό· ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀναγνωρίζη ὅτι ἔχει πάθη, ταπεινώνεται, 

ὁπότε ἔρχεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. 

– Στενοχωριέμαι ὅμως ποὺ συνέχεια σφάλλω. 

–  Νὰ  χαίρεσαι  ποὺ  συνέχεια  σφάλλεις,  γιατὶ  ἔχεις  ὑπερηφάνεια  καὶ  ἔτσι 

ταπεινώνεσαι. «Θεέ μου,  αὐτὴ  εἶμαι,  νὰ λές.  Βοήθησέ με. Ἂν  δὲν μὲ βοηθήσης Ἐσύ, 

                                                 
667 Βλ. Τὸ Γεροντικόν, Ἀββᾶς Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος κβ´, ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1981, σ. 68. 
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τίποτε  δὲν  μπορῶ  νὰ  κάνω».  Μὴν  ἀπελπίζεσαι.  Ὅταν  σφάλλουμε,  ξεσκεπάζεται  ὁ 

πραγματικὸς  ἑαυτός  μας,  τὸν  γνωρίζουμε  καὶ  προσπαθοῦμε  νὰ  διορθωθοῦμε.  Μὲ 

αὐτὸν τὸν τρόπο προχωροῦμε θετικὰ καὶ δὲν ζοῦμε μὲ ψευδαισθήσεις ὅτι πᾶμε καλά. 

Ἐγὼ χαίρομαι, ὅταν ἐκδηλώνεται μιὰ ἀδυναμία μου, ὅταν ξεφυτρώνουν τὰ πάθη μου. 

Ἐὰν  δὲν  ξεφύτρωναν,  θὰ  νόμιζα  ὅτι  ἁγίασα,  ἐνῶ  οἱ  σπόροι  τῶν  παθῶν  θὰ  ἦταν 

κρυμμένοι στὴν καρδιά μου. Ἔτσι κι ἐσύ, ὅταν θυμώσης ἢ πέσης στὴν κατάκριση, θὰ 

στενοχωρηθῆς φυσικά, γιατὶ ἔπεσες, ἀλλὰ πρέπει νὰ χαρῆς κιόλας, γιατὶ ἐκδηλώθηκε 

ἡ ἀδυναμία σου, ὁπότε θὰ ἀγωνισθῆς νὰ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ αὐτήν. 

–  Γέροντα,  ὅταν  κάποιο  πάθος  μου  δὲν  ἐκδηλώνεται  γιὰ  ἕνα  διάστημα, 

σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει πιὰ μέσα μου; 

– Ἂν ὑπάρχη μέσα σου ἕνα πάθος, κάποια στιγμὴ θὰ ἐκδηλωθῆ. Γι᾿ αὐτό, ὅταν 

ξέρης  ὅτι  μέσα  σου  κρύβεται  κάποιο  πάθος,  πρέπει  νὰ προσέχης.  Ἂν  ξέρης  λ.χ.  ὅτι 

κάπου ἔξω ἀπὸ τὸ κελλί σου κρύβεται ἕνα φίδι, ὅταν βγαίνης ἔξω, θὰ ρίχνης καμμιὰ 

ματιὰ  πρὸς  τὰ  ἐκεῖ  καὶ  θὰ  προσέχης  μήπως  βγῆ  καὶ  σὲ  τσιμπήση.  Ἐπικίνδυνο  δὲν 

εἶναι, ὅταν ξέρης ὅτι βρίσκεται ἐκεῖ τὸ φίδι καὶ ἔχης τὸν νοῦ σου πότε θὰ βγῆ, γιὰ νὰ 

τὸ  σκοτώσης·  ἐπικίνδυνο  εἶναι,  ὅταν  δὲν  ξέρης  ὅτι  εἶναι  ἐκεῖ  καί,  ἐνῶ  περπατᾶς 

ἀμέριμνη,  μπορεῖ  νὰ  ἔρθη  νὰ  σὲ  τσιμπήση.  Θέλω  νὰ  πῶ,  ἐπικίνδυνο  εἶναι,  ὅταν  ὁ 

ἄνθρωπος  δὲν  παρακολουθῆ  τὸν  ἑαυτό  του  καὶ  δὲν  γνωρίζη  τὰ  πάθη  του.  Ὅταν 

γνωρίζη τὰ πάθη του καὶ κάνη τὸν σχετικὸ ἀγώνα, τότε καὶ ὁ Χριστὸς τὸν βοηθάει γιὰ 

τὸ ξερρίζωμά τους. 

– Γέροντα, μήπως πρέπει νὰ ἀγωνίζωμαι χωρὶς νὰ ἀνησυχῶ ἂν διορθώθηκα; 

Μήπως τὸ νὰ διορθωθῶ ἀνήκει στὸν Θεό; 

– Ναί, νὰ ἀγωνίζεσαι καὶ νὰ τὰ ἀφήνης ὅλα στὸν Θεό, ἀλλὰ νὰ ἐξετάζης καὶ 

τὸν ἑαυτό σου, γιὰ νὰ δῆς ποῦ βρίσκεσαι, τί κάνεις. Βλέπεις, ὁ γιατρὸς πρῶτα ψάχνει 

νὰ βρῆ τὴν αἰτία ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται ὁ πυρετὸς καὶ μετὰ τί φάρμακο νὰ δώση 

στὸν  ἄρρωστο,  γιὰ  νὰ  ρίξη  τὸν  πυρετό.  Ἀπὸ  τὴν  στιγμὴ  δηλαδὴ  ποὺ  ὁ  ἄνθρωπος 

ἀρχίζει νὰ βλέπη τὰ ἐλαττώματά του, πρέπει νὰ μπῆ μέσα του ἡ καλὴ ἀνησυχία, γιὰ 

νὰ ἀγωνισθῆ νὰ τὰ διορθώση. Ἐγὼ ἐξετάζω τὸν ἑαυτό μου καὶ βλέπω ὅτι ἔχω αὐτὰ 

καὶ  αὐτὰ  τὰ  ἐλαττώματα.  Κάνω  τὸν  ἀγώνα  μου,  καὶ  ἐξετάζω  πάλι  τὸν  ἑαυτό  μου: 

«Μέχρι  χθὲς  εἶχα  αὐτὰ  καὶ  αὐτὰ  τὰ  ἐλαττώματα.  Ἔκοψα  κανένα;  Σ᾿  ἐκεῖνο  ποῦ 

βρίσκομαι;». Καὶ μετὰ λέω στὸν Θεό: «Θεέ μου,  κάνω ὅ,τι μπορῶ,  ἀλλὰ βοήθησέ με 

Ἐσὺ νὰ διορθωθῶ, γιατὶ μόνος μου δὲν μπορῶ». 

– Γέροντα, μπορεῖ ἕνας ἄνθρωπος νὰ μὴν ἔχη τὴν δύναμη νὰ δῆ τὰ πάθη του; 

–  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  εἶναι  εὐαίσθητος,  ὁ  Θεὸς  δὲν  ἐπιτρέπει  νὰ  γνωρίση 

ἀπότομα τὰ πάθη του. Γιατὶ τὸν εὐαίσθητο τὸν πειράζει καὶ ὁ διάβολος καὶ τὸν ρίχνει 

στὴν ἀπελπισία: «Γιατί νὰ ἔχης αὐτὸ τὸ πάθος; τοῦ λέει, καὶ γιατί ἔκανες ἐκεῖνο; καὶ 

πῶς τὸ ἄλλο; Ἄρα δὲν θὰ σωθῆς». Κι ἔτσι μπορεῖ νὰ καταλήξη στὸ ψυχιατρεῖο. 

 

Ὑποστηρικτὴς τῶν παθῶν εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια  

 

–  Γέροντα,  ὅταν  μιὰ  ψυχὴ  ἀγωνίζεται  χρόνια  καὶ  δὲν  βλέπη  πρόοδο,  τί 

συμβαίνει; 
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–  Ὅταν  δὲν  βλέπουμε  πρόοδο  στὸν  ἀγώνα  μας,  σημαίνει  ἢ  ὅτι  δὲν  ἔχουμε 

ἐγρήγορση  ἢ  ὅτι  ὁ  Θεὸς  δὲν  ἐπιτρέπει  νὰ  προχωρήσουμε  περισσότερο,  γιὰ  νὰ  μὴν 

ὑπερηφανευθοῦμε καὶ βλαφθοῦμε. 

–  Γέροντα,  ὅπως  βλέπω  τὸν  ἑαυτό  μου,  κάθε  μέρα  γίνομαι  χειρότερη,  τί  θὰ 

γίνη; 

– Κοίταξε, εὐλογημένη, ὑπάρχουν τρία στάδια. Στὸ πρῶτο στάδιο, ὁ Θεὸς δίνει 

καραμέλες καὶ σοκολάτες, γιατὶ βλέπει τὴν ἀνάγκη καὶ τὴν ἀδυναμία τῆς ψυχῆς. Στὸ 

δεύτερο, παίρνει λίγο τὴν Χάρη Του γιὰ παιδαγωγία, γιὰ νὰ καταλάβη ὁ ἄνθρωπος ὅτι 

χωρὶς τὴν βοήθειά Του δὲν μπορεῖ νὰ κάνη τὸ παραμικρό, ὥστε νὰ ταπεινωθῆ καὶ νὰ 

αἰσθανθῆ τὴν ἀνάγκη νὰ καταφύγη σ᾿ Αὐτόν. Καὶ  τὸ  τρίτο στάδιο  εἶναι μιὰ μόνιμη 

καὶ σταθερὴ καλὴ πνευματικὴ κατάσταση. Ἐσὺ βρίσκεσαι ἀνάμεσα στὸ δεύτερο καὶ 

τρίτο στάδιο. Προχωρᾶς λίγο, μετὰ ξεχνᾶς τὴν ἀδυναμία σου, παίρνει ὁ Χριστὸς τὴν 

Χάρη Του,  ἀπογυμνώνεσαι ἀπὸ  τὴν θεία Χάρη,  βλέπεις  ξανὰ τὴν ἀδυναμία σου καὶ 

συνέρχεσαι. Ἂν μοῦ ἔλεγες ὅτι, ὅσο προχωρᾶς, εἶσαι καλύτερα, θὰ φοβόμουν, γιατὶ θὰ 

ἔβλεπα ὅτι ἔχεις ὑπερηφάνεια. Τώρα ὅμως ποὺ λὲς ὅτι ὅλο καὶ πιὸ χάλια βλέπεις τὸν 

ἑαυτό σου, ἐγὼ χαίρομαι, γιατὶ βλέπω ὅτι εἶσαι καλά. Μὴ φοβᾶσαι. Ὅσο  προχωράει 

κανείς, τόσο περισσότερο βλέπει τὶς ἐλλείψεις του καὶ τὶς ἀτέλειές του καὶ αὐτὸ εἶναι 

πρόοδος. 

– Γέροντα, ὑπάρχει, περίπτωση νὰ μὴ μὲ ἀκούη ὁ Θεός, ὅταν Τοῦ ζητάω νὰ μὲ 

βοηθήση νὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ ἕνα πάθος; 

– Τί, Βάαλ668 εἶναι ὁ δικός μας ὁ Θεός; Ὁ Θεὸς ἀκούει καὶ μᾶς βοηθάει. Ἴσως νὰ 

μὴ νιώθης τὴν βοήθειά Του· αἰτία ὅμως δὲν εἶναι ὁ Θεός, ἀλλὰ ἐσὺ ἡ ἴδια ποὺ διώχνεις 

τὴν βοήθειά Του μὲ τὴν ὑπερηφάνεια. 

Ἂν δὲν ὑπάρχη κίνδυνος νὰ τὸ πάρουμε ἐπάνω μας καὶ νὰ ὑπερηφανευθοῦμε, 

εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴ βοηθήση ὁ Θεός. Ὁ Καλὸς Θεὸς θέλει νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ 

πάθη  μας,  ἀλλά,  ἂν  ἔχουμε  ὑπερηφάνεια  ἢ  προδιάθεση  ὑπερηφανείας,  δὲν  μᾶς 

βοηθάει νὰ ἀπαλλαγοῦμε, γιατὶ θὰ νομίζουμε ὅτι τὸ κατορθώσαμε χωρὶς τὴν δική Του 

βοήθεια.  

Γι᾿ αὐτό, ὅταν παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας νὰ μᾶς βοηθήση 

νὰ  ἀπαλλαγοῦμε  ἀπὸ  ἕνα  πάθος  καὶ  δὲν  μᾶς  βοηθάη,  πρέπει  ἀμέσως  νὰ 

καταλάβουμε ὅτι πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ πάθος κρύβεται ἄλλο μεγαλύτερο, καὶ αὐτὸ εἶναι 

ἡ  ὑπερηφάνεια.  Ἐπειδὴ  δηλαδὴ  δὲν  βλέπουμε  τὴν  ὑπερηφάνεια,  ἀφήνει  ὁ  Θεὸς  νὰ 

παραμένη τὸ πάθος ποὺ βλέπουμε, π.χ. ἡ γαστριμαργία, ἡ φλυαρία, ὁ θυμὸς κ.λπ., γιὰ 

νὰ  ταπεινωνώμαστε.  Ὅταν  σιχαθοῦμε  πιὰ  τὰ  πάθη  μας  ἀπὸ  τὶς  συνεχεῖς  πτώσεις 

μας, γνωρίσουμε τὴν ἀδυναμία μας καὶ ταπεινωθοῦμε, τότε μᾶς βοηθάει ὁ Θεὸς καὶ 

ἀνεβαίνουμε δύο‐δύο τὰ πνευματικὰ σκαλιά. 

 

Τὰ πάθη ξερριζώνονται εὔκολα, ὅσο εἶναι «τρυφερὰ» 

 

– Γέροντα, βλέπω ὅτι ἔχω πολλὰ πάθη. 

– Ναί, ἔχεις πολλὰ πάθη, ἀλλὰ καὶ νειάτα ἔχεις καὶ παλληκαριὰ ἔχεις, γιὰ νὰ 

δουλέψης  καὶ  νὰ  βγάλης  ἀπὸ  τὸ  περιβόλι  σου  τὰ  ἀγκάθια  καὶ  νὰ  βάλης  κρίνα, 

                                                 
668 Βλ. Γ´ Βασ. 18, 26. 
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ζουμπούλια, τριαντάφυλλα καὶ νὰ ἀγάλλεσαι μετὰ μέσα στὸ περιβόλι σου. Τώρα ποὺ 

εἶσαι  νέα,  τὰ  πάθη  εἶναι  «τρυφερὰ»  καὶ  εὔκολα  ξερριζώνονται.  Βλέπεις,  καὶ  τὰ 

ἀγριόχορτα  –  καὶ  ἀγκάθια  νὰ  εἶναι  –,  ὅταν  εἶναι  ἀκόμη  τρυφερά,  εὔκολα 

ξερριζώνονται·  ἐνῶ,  ὅταν  μεγαλώσουν,  σκληραίνουν  καὶ  δύσκολα  μπορεῖς  νὰ  τὰ 

πιάσης,  γιὰ  νὰ  τὰ  ξερριζώσης.  Καὶ  ἡ  τσουκνίδα,  ὅταν  βγάζη  τὰ  πρῶτα  φύλλα,  δὲν 

διαφέρει στὴν ἁπαλάδα ἀπὸ τὸν βασιλικό· μπορεῖς νὰ τὴν πιάσης καὶ νὰ τὴν μυρίσης, 

γιατὶ εἶναι τρυφερή. Γι᾿ αὐτὸ νὰ προσπαθήσης νὰ ξερριζώσης τὰ πάθη σου, ὅσο εἶσαι 

νέα, γιατί, ἂν τὰ ἀφήσης, θὰ αἰχμαλωτισθῆ ἡ ψυχή σου σὲ διάφορες ἐπιθυμίες καὶ θὰ 

εἶναι δύσκολο νὰ ἐλευθερωθῆς ἀπὸ αὐτές. 

Ὅσοι  ἀπὸ  νέοι  δὲν  ξερριζώνουν  τὰ  πάθη  τους,  ὑποφέρουν  πολὺ  στὰ 

γεράματα,  διότι  γερνᾶνε  μὲ  τὰ  πάθη,  τὰ  ὁποῖα  γίνονται  «παλιὰ  κακὰ» 

δυσκολοθεράπευτα.  Ὅσο  μεγαλώνει  ὁ  ἄνθρωπος,  ἀρχίζει  νὰ  ἀγαπᾶ  τὰ  πάθη  του. 

Ἔρχεται ἡ ἡλικία τῆς ἀγάπης,  τῆς στοργῆς καὶ γίνεται πιὸ ἐπιεικὴς στὸν ἑαυτό του. 

Ἐξασθενεῖ καὶ ἡ θέληση, καὶ ὁ ἀγώνας κατὰ τῶν παθῶν γίνεται πιὸ δύσκολος. Ὁ νέος 

ἔχει  ζωντάνια·  ἐὰν  ἀξιοποιήση  αὐτὴν  τὴν  ζωντάνια  στὸ  ξερρίζωμα  τῶν  παθῶν, 

προκόβει. 

 

Πῶς θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη  

 

– Γέροντα, γιατί πέφτω συνέχεια στὴν γαστριμαργία;  

–  Γιατὶ  ἐκεῖ  ἔχεις  ἀδυναμία.  Ὁ  διάβολος  πολεμάει  τὸ  φυλάκιο  ποὺ  εἶναι 

ἀδύνατο· τὰ ἄλλα ποὺ εἶναι ὀχυρωμένα καλὰ δὲν τὰ χτυπάει. «Ἂν καταλάβω αὐτὸ τὸ 

φυλάκιο, λέει, εὔκολα θὰ καταλάβω ἕνα‐ἕνα καὶ ὅλα τὰ ἄλλα φυλάκια». Γι᾿ αὐτό, τὸ 

ἀδύνατο φυλάκιο πρέπει νὰ ὀχυρώσης καλά. 

– Γέροντα, πελαγώνω, ὅταν βλέπω τὰ πάθη μου. 

– Νὰ μὴν πελαγώνης οὔτε  νὰ  δειλιάζης. Μὲ θάρρος νὰ παίρνης  ἕνα–ἕνα  τὰ 

πάθη σου, ἀρχίζοντας τὸν ἀγώνα σου ἀπὸ τὸ πιὸ μεγάλο. Στὴν ἀρχὴ βοηθάει νὰ μὴν 

τὰ λεπτολογῆς, ἀλλὰ νὰ χτυπᾶς καὶ νὰ ξερριζώνης τὰ πιὸ χοντρὰ ποὺ βλέπεις. Καὶ 

καθὼς θὰ ἀχρηστεύωνται οἱ ρίζες τῶν μεγάλων παθῶν, θὰ ξεραίνωνται καὶ οἱ λεπτὲς 

ρίζες ἀπὸ τὰ μικρότερα πάθη. Ἑπομένως,  ὅταν ξερριζώσης ἕνα μεγάλο πάθος, μαζὶ 

μὲ αὐτὸ θὰ ξερριζωθοῦν καὶ ἄλλα μικρότερα. 

– Γιατί, Γέροντα,  ἐνῶ παίρνω πολλὲς ἀποφάσεις νὰ ἀγωνισθῶ μὲ ζῆλο κατὰ 

τῶν παθῶν μου, τελικὰ δὲν τὶς πραγματοποιῶ; 

–  Γιατὶ  παίρνεις  πολλὲς  ἀποφάσεις  μαζί.  Τὰ  πάθη,  ὅπως  καὶ  οἱ  ἀρετές, 

ἀποτελοῦν μιὰ ἁλυσίδα. Τὸ ἕνα πάθος εἶναι συνδεδεμένο μὲ τὸ ἄλλο καὶ ἡ μία ἀρετὴ 

εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴν ἄλλη, ὅπως τὰ βαγόνια τοῦ τραίνου εἶναι ἑνωμένα τὸ ἕνα 

μὲ τὸ ἄλλο καὶ ὅλα ἀκολουθοῦν τὸ πρῶτο. Ἂν λοιπὸν ἀποφασίσης νὰ ἀγωνισθῆς γιὰ 

ἀρκετὸ  διάστημα,  γιὰ  νὰ  κόψης  ἕνα  συγκεκριμένο  πάθος  καὶ  νὰ  καλλιεργήσης  τὴν 

ἀντίστοιχη  ἀρετή,  θὰ  τὸ  πετύχης.  Καὶ  μαζὶ  μ᾿  αὐτὸ  τὸ  πάθος  ποὺ  θὰ  κόψης,  θὰ 

ἀπαλλαγῆς καὶ ἀπὸ ἄλλα πάθη καὶ θὰ ἀναπτυχθοῦν οἱ ἀντίστοιχες ἀρετές. Ἂς ποῦμε 

ὅτι  ζηλεύεις·  ἂν  ἀγωνισθῆς  νὰ  μὴ  ζηλεύης,  θὰ  καλλιεργήσης  τὴν  ἀγάπη,  τὴν 

καλωσύνη, καὶ συγχρόνως θὰ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸν θυμό, ἀπὸ τὴν κατάκριση, ἀπὸ τὴν 

κακία, ἀπὸ τὴν λύπη. 
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– Γέροντα,  ἕνα πάθος ἢ μία κακὴ συνήθεια εἶναι καλύτερα νὰ τὰ κόψης μιὰ 

καὶ ἔξω ἢ σιγὰ‐σιγά; 

–  Ἂν  μπορῆς  νὰ  τὰ  κόψης  μιὰ  καὶ  ἔξω,  εἶναι  καλύτερα,  γιατὶ  διαφορετικὰ 

ἀφήνουν...  δέκατα.  Δὲν  χρειάζεται  καθυστέρηση.  Ὅταν  περνάη  κανεὶς  ἕνα  ποτάμι, 

ἰδίως  χειμώνα  καιρό,  προσπαθεῖ  νὰ  τὸ  περάση  ὅσο  πιὸ  γρήγορα  μπορεῖ,  γιατὶ  θὰ 

παγώση. Ἂν τὸ περάση γρήγορα, μέχρι νὰ κρυώση, θὰ ζεσταθῆ πάλι. Βλέπεις, καὶ τὰ 

ἄλογα, ὅταν τὰ δένουν, ἂν θέλουν νὰ ἐλευθερωθοῦν, κόβουν τὸ σχοινὶ ἀπότομα. Μὲ 

τὸν πειρασμὸ θέλει ἀπότομα κόψιμο τὸ σχοινί. 

–  Γέροντα,  ὁ  Ἀββᾶς  Ἰσαὰκ  λέει:  «Ἀπάθεια  εἶναι,  ὄχι  τὸ  νὰ  μὴν  αἰσθάνεται 

κανεὶς  τὰ  πάθη,  ἀλλὰ  τὸ  νὰ  μὴ  δέχεται  αὐτά»669.  Μπορεῖ  καὶ  ὁ  ἀπαθὴς  νὰ  ἔχη 

προσβολὴ ἀπὸ πάθη; 

–  Μπορεῖ·  ἀλλά,  ὅ,τι  καὶ  νὰ  τοῦ  πετάξη  ὁ  διάβολος,  καίγεται  ἀπὸ  τὴν  θεία 

φλόγα ποὺ ἔχει ἀνάψει μέσα του. Ὁ διάβολος δὲν παύει νὰ προσβάλλη τὸν ἄνθρωπο, 

ἀλλά,  ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  δέχεται  τὶς  προσβολὲς  τοῦ  ἐχθροῦ,  τότε  καθαρίζει  ἡ 

καρδιά  του  καὶ  κατοικεῖ  πιὰ  μέσα  του  ὁ  Χριστός.  Ἡ  καρδιά  του  μετατρέπεται  σὲ 

καμίνι, σὲ «βάτο καιομένη»670, καί, ὅ,τι καὶ ἂν πέση μετὰ μέσα, καίγεται.  

 

Ἀξίζει νὰ πεθάνουμε ἡρωικά, παρὰ νὰ νικηθοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη 

 

–  Γέροντα,  μόνον  ἡ  εὐγνωμοσύνη  στὸν Θεὸ φθάνει  γιὰ  νὰ μᾶς παρακινήση 

στὸν ἀγώνα κατὰ τῶν παθῶν; 

– Μόνον ἡ εὐγνωμοσύνη στὸν Θεὸ δὲν φθάνει· χρειάζεται καὶ καλὴ διάθεση, 

ἀναγνώριση τῆς ἁμαρτωλότητός μας καὶ φιλότιμη ἄσκηση. 

– Γέροντα, ἡ μνήμη τοῦ θανάτου βοηθάει στὴν ἐσωτερικὴ ἐργασία; 

–  Ναί,  πολὺ  βοηθάει.  Ἂν  ἔχουμε  μνήμη  θανάτου  μὲ  ἐλπίδα  στὸν  Θεό,  θὰ 

γνωρίσουμε  τὴν ματαιότητα αὐτοῦ  τοῦ  κόσμου  καὶ  θὰ  βοηθηθοῦμε πνευματικά.  Γι᾿ 

αὐτὸ  νὰ φέρνουμε  στὸν  νοῦ  μας  τὸ  κριτήριο  τοῦ Θεοῦ  καὶ  νὰ  μὴν  ξεχνοῦμε  ὅτι  θὰ 

κριθοῦμε  γιὰ  τὶς  ἁμαρτίες ποὺ  κάναμε  καὶ  δὲν  μετανοήσαμε.  «Τί  κάνω; Πῶς  ζῶ μὲ 

τόση ἀμέλεια; νὰ σκεφθῶ. Ἂν πεθάνω αὐτὴν τὴν στιγμή, ποῦ θὰ πάω; Μήπως ἔκανα 

κανένα συμβόλαιο μὲ τὸν θάνατο; Πεθαίνουν καὶ μικροὶ καὶ μεγάλοι». Ἂν σκέφτωμαι 

ὅτι ὁ Θεὸς μπορεῖ σὲ λίγο νὰ μὲ πάρη, τότε δὲν θὰ ἁμαρτάνω.  

Γιὰ νὰ πεθάνουν τὰ πάθη, πρέπει νὰ σκεφτώμαστε τὸν θάνατο, τὴν μέλλουσα 

Κρίση, καὶ νὰ πάθουμε κι ἐμεῖς ἀπὸ φιλότιμο γιὰ τὸν Χριστὸ ποὺ πολλὰ ἔπαθε, γιὰ νὰ 

μᾶς λυτρώση. Ὁ ἀγώνας κατὰ τῶν παθῶν εἶναι ἕνα διηνεκὲς γλυκὸ μαρτύριο γιὰ τὴν 

τήρηση τῶν ἐντολῶν, γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ἀξίζει νὰ πεθάνουμε ἡρωικά, παρὰ 

νὰ νικηθοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη καὶ νὰ πληγώσουμε τὸν Χριστό. 

– Στρυμώχνομαι, Γέροντα, στὸν ἀγώνα μου.  

–  Ἕνα  ἀγκαθάκι  βγάζεις  ἀπὸ  τὸ  δάκτυλό  σου  καὶ  πονᾶς,  πόσο  μᾶλλον  νὰ 

ξερριζώσης  ἀπὸ  μέσα  σου  ἕνα  πάθος!  Ὕστερα  νὰ  ξέρης  ὅτι,  ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος 

καταβάλλη προσπάθεια νὰ κόψη ἕνα πάθος του, τότε ὁ πειρασμὸς βάζει ἐμπόδια καὶ 

στρυμώχνεται  ὁ  ἄνθρωπος,  ὅπως  στρυμώχνεται  καὶ  ὁ  δαιμονισμένος,  ὅταν  τοῦ 

                                                 
669  Βλ.  Ἀββᾶ  Ἰσαὰκ  τοῦ  Σύρου, Οἱ  Ἀσκητικοὶ  Λόγοι,  Λόγος  ΠΑ´,  ἐκδ.  «Ἀστήρ»,  Ἀθῆναι 

1961, σ. 273. 
670 Βλ. Ἔξ. 3, 2‐3. 
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διαβάζουν ἐξορκισμούς, γιατὶ γίνεται ἀγώνας, παλεύει μὲ τὸν διάβολο·  ἔπειτα ὅμως 

ἐλευθερώνεται.  

Τὸ  καθάρισμα  τοῦ  ἑαυτοῦ  μας  δὲν  γίνεται  χωρὶς  κόπο,  πατώντας  κουμπιά. 

Δὲν κόβονται ἀμέσως τὰ πάθη, ὅπως καὶ ὁ κορμὸς τοῦ δένδρου δὲν κόβεται ἀμέσως μὲ 

μιὰ πριονιά. Τὸ πριόνι κόβει γιὰ πολλὴ ὥρα, μέχρι νὰ κοπῆ πέρα‐πέρα ὁ κορμός. Καὶ 

δὲν τελειώνει  ἐδῶ ἡ δουλειά.  Γιὰ νὰ γίνη ὁ κορμὸς ἔπιπλο, πόσος κόπος χρειάζεται! 

Πρέπει πρῶτα νὰ πελεκηθῆ, νὰ γίνη σανίδες καὶ μετὰ νὰ τὶς πάρη ὁ ἐπιπλοποιός, γιὰ 

νὰ τὶς κάνη χρήσιμο ἔπιπλο. 

– Κι ἂν, Γέροντα, δὲν καταλαβαίνω ὅτι αὐτὸς ὁ κόπος εἶναι ἀπαραίτητος; 

– Τότε θὰ μείνης κούτσουρο καὶ θὰ σὲ ρίξουν στὴν φωτιά. 

 

Πρέπει νὰ σπείρουμε, γιὰ νὰ δώση ὁ Θεὸς 

 

– Γέροντα, κάθε μέρα λέω: «Ἀπὸ αὔριο θὰ προσέχω, θὰ διορθωθῶ», ἀλλὰ καὶ 

πάλι πέφτω στὰ ἴδια. 

–  Νὰ  βάζης  τὸν  Θεὸ  μπροστά·  νὰ  λές:  «μὲ  τὴν  δύναμη  τοῦ  Θεοῦ,  θὰ 

προσπαθήσω νὰ διορθωθῶ», ὥστε νὰ βοηθήση ὁ Θεός.  Τὸ  ὅτι θέλεις  νὰ  διορθωθῆς, 

αὐτὸ σημαίνει ὅτι δέχεσαι βοήθεια. Ζητᾶς καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ σὲ βοηθήση καὶ ρίχνει ὁ 

Θεὸς τὸ βλέμμα Του ἐπάνω σου. Κάνεις καὶ τὴν μικρή σου προσπάθεια καὶ προχωρεῖς. 

Ποιός,  ὅταν  δῆ  ἕνα  μικρὸ  παιδάκι  νὰ  προσπαθῆ  μὲ  τὰ  χεράκια  του  νὰ  κυλήση  μιὰ 

κοτρώνα, δὲν θὰ τρέξη νὰ τὸ βοηθήση, γιὰ νὰ μὴν παιδεύεται; Ἔτσι καὶ ὁ Θεός, ὅταν 

δῆ τὴν μικρή σου προσπάθεια, θὰ σὲ βοηθήση νὰ νικήσης. 

Μερικοί,  ἐνῶ  δὲν  καταβάλλουν  καμμιὰ  προσπάθεια  νὰ  διορθωθοῦν,  λένε: 

«Χριστέ μου,  ἔχω αὐτὰ  τὰ πάθη. Ἐσύ,  μπορεῖς νὰ μὲ ἀπαλλάξης· ἀπάλλαξέ με». Ἔ, 

πῶς  νὰ  βοηθήση  τότε  ὁ  Θεός;  Γιὰ  νὰ  βοηθήση  ὁ  Θεός,  πρέπει  νὰ  καταβάλη  ὁ 

ἄνθρωπος τὴν προσπάθεια ποὺ μπορεῖ. Δηλαδὴ εἶναι μερικὰ πράγματα ποὺ πρέπει 

νὰ κάνη ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ βοηθήση μετὰ ὁ Θεός. Σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν 

βοηθιέται, ἂν δὲν θέλη νὰ βοηθήση ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του.  

Ἐμεῖς μερικὲς φορὲς πᾶμε νὰ ἀποκτήσουμε  τὴν Χάρη καὶ  τὰ χαρίσματα τοῦ 

Θεοῦ μὲ ἕναν μαγικὸ τρόπο. Νομίζουμε πὼς χωρὶς ἀγώνα θὰ ἀποκτήσουμε μιὰ ἀρετὴ 

ἢ ἀκόμη καὶ θὰ ἁγιάσουμε. Γιὰ νὰ δώση ὅμως ὁ Θεός, πρέπει νὰ σπείρουμε. Πῶς θὰ 

δώση  ὁ  Θεὸς  χωρὶς  νὰ  ἐργασθοῦμε;  Τί  λέει  τὸ  τροπάριο;  «Τῆς  ἐρήμου  τὸ  ἄγονον 

ἐγεώργησας»671.  Ὁ  Θεὸς  ρίχνει‐ρίχνει  βροχή,  μαλακώνει  τὸ  χῶμα,  ἀλλὰ  καὶ  ἐμεῖς 

πρέπει  νὰ  «γεωργήσουμε»  τὸ  χωράφι  μας.  Τὸ  χῶμα  εἶναι  ἕτοιμο,  ἀλλὰ  πρέπει  νὰ 

βάλουμε τὸ ὑνὶ στὸ χωράφι καὶ νὰ τὸ σπείρουμε· καὶ ὅ,τι σπείρουμε, θὰ θερίσουμε. Ἂν 

ὅμως δὲν ὀργώσουμε, πῶς θὰ σπείρουμε; Κι ἂν δὲν σπείρουμε, τί θὰ θερίσουμε; 

Γι᾿ αὐτὸ νὰ μὴ ρωτᾶτε μόνον τί μπορεῖ νὰ κάνη ὁ Θεός, ἀλλὰ νὰ ρωτᾶτε καὶ 

τὸν  ἑαυτό  σας  τί  μπορεῖτε  νὰ  κάνετε  κι  ἐσεῖς.  Ἡ  τράπεζα  τοῦ  Χριστοῦ  δίνει  πολὺ 

μεγάλο  τόκο.  Ἀλλά,  ἂν  δὲν  κάναμε  κατάθεση  στὴν  τράπεζα,  πῶς  θὰ  κάνουμε 

ἀνάληψη; 

                                                 
671 Ἀπὸ τὸ Ἀπολυτίκιο τῶν Ὁσίων: «Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς». 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ – ΦΙΛΑΥΤΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ 

 

«Ὅποιος ἔχει φιλαυτία, 

δὲν μπορεῖ νὰ ἔχη ἀνάπαυση, εἰρήνη ψυχῆς, 

γιατὶ δὲν εἶναι ἐσωτερικὰ ἐλεύθερος». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ἡ φιλαυτία καὶ οἱ συνέπειές της 

 

Ἀπὸ τὴν φιλαυτία γεννιοῦνται ὅλα τὰ πάθη 

 

– Γέροντα, τί εἶναι φιλαυτία;  

– Τὸ νὰ κάνης τὰ χατίρια τοῦ παλαιοῦ σου ἀνθρώπου, νὰ ἀγαπᾶς δηλαδὴ τὸν 

παλαιό σου ἄνθρωπο. Καὶ ἡ γαστριμαργία καὶ ὁ ἐγωισμὸς καὶ τὸ πεῖσμα καὶ ἡ ζήλεια 

πρακτορεῖο  τους  ἔχουν  τὴν  φιλαυτία.  Καὶ  βλέπεις,  ἄλλος  ἀπὸ  φιλαυτία  ζητάει  τὸ 

βόλεμά  του,  τὴν  ἀνάπαυσή  του,  καὶ  δὲν  λογαριάζει  κανέναν.  Ἄλλος  φροντίζει 

σχολαστικὰ γιὰ τὸ φαγητό του, γιὰ τὸν ὕπνο του, μὴν τυχὸν καὶ πάθη τίποτε ἡ ὑγεία 

του.  Ἄλλος  ζητᾶ  νὰ  τὸν  ὑπολογίζουν,  νὰ  τὸν  ἐκτιμοῦν·  λίγο  νὰ  μὴν  τοῦ  δώσουν 

σημασία,  νὰ  μὴν  κάνουν  τὸ  θέλημά  του,  ἀντιδράει.  Σοῦ  λέει:  «Γιατί  δὲν  μὲ 

ὑπολόγισαν; Θὰ τοὺς δείξω ἐγώ». Πὰ‐πά, φοβερὸ πράγμα ἡ φιλαυτία!  

–  Γέροντα,  πῶς  μπορεῖ  νὰ  λέη  κανείς:  «Ἕνεκά  σου  θανατούμεθα  ὅλην  τὴν 

ἡμέραν»1; 

– Ἂν θυσιάζη τὸ θέλημά του γιὰ χάρη τοῦ ἄλλου. Τὸ θέλημα ἔχει τὸν ἑαυτό 

μας μέσα,  ἔχει φιλαυτία. Ὅποιος δὲν ἐξετάζει ἂν αὐτὸ ποὺ ἀναπαύει τὸν ἑαυτό του 

ἀναπαύη καὶ τὸν ἄλλον καὶ ἀρχίζει μὲ μιὰ ἀπαίτηση: «θέλω ἐκεῖνο, θέλω τὸ ἄλλο» ἢ 

«γιατί  δὲν  μοῦ  τὸ  ἔκανες  ἐκεῖνο,  γιατί  δὲν  μοῦ  ἔδωσες  τὸ  ἄλλο;»,  αὐτὸς  τελικὰ  θὰ 

κανοναρχῆται ἀπὸ τὸν διάβολο.  

–  Μερικοί,  Γέροντα,  ὅταν  δὲν  γίνεται  αὐτὸ  ποὺ  θέλουν,  δὲν  μποροῦν  νὰ 

ἡσυχάσουν. 

– Πῶς νὰ ἡσυχάσουν, ἀφοῦ ἔχουν τὸν ἑαυτό τους μέσα σ᾿ αὐτὸ ποὺ θέλουν; 

Ἂν κανεὶς ἔχη τὸν ἑαυτό του σὲ ὅ,τι θέλει, μπορεῖ νὰ ἔχη καὶ τὸν Χριστό; Ὅταν ὅμως 

δὲν ἔχη τὸν ἑαυτό του καὶ ἔχη τὸ ἕνα, τὸ κυριώτερο, δηλαδὴ τὸν Χριστό, τότε τὰ ἔχει 

ὅλα. Ὅταν δὲν ἔχη τὸν Χριστό, τίποτε δὲν ἔχει. Ἂν ὁ ἄνθρωπος πετάξη τὸν ἑαυτό του, 

ὁ Θεὸς τοῦ τὰ δίνει ὅλα κατὰ τρόπο θαυμαστό. 

– Γέροντα, ἐγώ, ὅταν μᾶς μιλᾶτε γιὰ τὸ πέταμα τοῦ ἑαυτοῦ μας, αἰσθάνομαι 

ἕναν φόβο, μήπως δὲν ἀντέξω. 

– Ἔ, τί πάθαμε! Εἶναι σὰν νὰ λές: «Ἂν πετάξω τὰ πάθη, τί θὰ ἔχω μετά;». Γιατί, 

ὅταν  λέω  νὰ  πετάξουμε  τὸν  ἑαυτό  μας,  ἐννοῶ  νὰ  πετάξουμε  τὰ  πάθη  μας,  νὰ 

ἀπεκδυθοῦμε  τὸν  παλαιό  μας  ἄνθρωπο.  Γιὰ  τὸν  μεγάλο  ποὺ  ἔχει  ἐπίγνωση  εἶναι 

λιγάκι βαρὺ νὰ πῆ: «Δὲν μπορῶ νὰ πετάξω τὸν ἑαυτό μου». Ἂν σοῦ ποῦν: «πάρε τὸ 

βαριὸ  καὶ  γκρέμισε  αὐτὸν  τὸν  τοῖχο»  κι  ἐσὺ  εἶσαι  μαθημένη  μὲ  τὴν  πέννα, 

δικαιολογεῖται νὰ πῆς «δὲν μπορῶ». Ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀπέκδυση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου 

δὲν χρειάζονται δυνάμεις σωματικές· ταπείνωση χρειάζεται.  

 

Ἀπὸ τὸ ἄνοστο νὰ γεύεσθε Χριστὸ 

 

Φιλαυτία εἶναι καὶ ἡ ἐπιθυμία νὰ φάη ἢ νὰ ξεκουρασθῆ κανεὶς παραπάνω ἀπὸ 

ὅσο  τοῦ  εἶναι  ἀπαραίτητο.  Κανονικὰ  πρέπει  νὰ  δίνουμε  στὸ  σῶμα  μόνον  αὐτὸ  ποὺ 

ἔχει ἀνάγκη. Ἄλλο ἐπιθυμία καὶ ἄλλο ἀνάγκη. Ἄλλο εἶναι νὰ θέλω νὰ εὐχαριστήσω 

τὸ σῶμα καὶ ἄλλο νὰ δώσω στὸ σῶμα αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀνάγκη. Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἔχω 

                                                 
1 Ψαλμ. 43, 23. 
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μπροστά  μου  δύο φαγητὰ  ἴδια  σὲ  βιταμίνες,  ἀλλὰ  τὸ  ἕνα  εἶναι  πιὸ  νόστιμο  ἀπὸ  τὸ 

ἄλλο.  Ἂν  προτιμήσω  τὸ  νοστιμότερο,  αὐτὸ  ἔχει  φιλαυτία.  Ἂν  ὅμως  ἔχω  ἀνορεξία, 

ἐπειδὴ εἶμαι φιλάσθενος, καὶ προτιμήσω τὸ νοστιμότερο, γιὰ νὰ μπορέσω νὰ τὸ φάω, 

αὐτὸ ἔχει διάκριση. 

Μπορεῖ  τὸ  σῶμα,  ὁ  «κακὸς  τελώνης»2,  ὅπως  τὸ  λέει  ὁ  Ἀββᾶς Μακάριος,  νὰ 

ζητάη παραπάνω,  γιατὶ  καὶ  ὁ  ὀργανισμὸς  εἶναι  ὅπως  τὸν  συνηθίση  κανείς. Ὅταν  ὁ 

ἄνθρωπος ἔχη τὸ στομάχι περιορισμένο, τότε εὔκολα μπορεῖ νὰ κάνη μιὰ ἐγκράτεια· 

διαφορετικὰ γίνεται δοῦλος στὸ στομάχι του, γιατὶ καὶ τὸ στομάχι μετὰ ἔχει ἀνάγκη 

νὰ  γεμίζη.  Νά,  πάρε  ἕναν  ποὺ  εἶναι  πολὺ  χονδρός·  αὐτός,  τόση  ἀποθήκη  ποὺ  ἔχει 

κάνει,  θέλει  νὰ  βάλη  τοὐλάχιστον  μισὸ  μοσχάρι  μέσα,  γιὰ  νὰ  χορτάση,  καὶ  νὰ  πιῆ 

μετὰ καὶ δυὸ μπετόνια νερό!  

–  Παλιά,  Γέροντα,  οἱ  ἄνθρωποι  εἶχαν  πιὸ  δυνατὸ  ὀργανισμὸ  ἢ  βίαζαν  τὸν 

ἑαυτό τους;  

–  Εἶχαν φυσικὰ  καὶ  λίγο πιὸ  δυνατὸ  ὀργανισμό,  ἀλλὰ  βίαζαν  καὶ  τὸν  ἑαυτό 

τους. Ὁ Χατζη‐Γεώργης στὰ καλογέρια του ἔδινε κάθε μέρα λίγο μέλι καὶ καρύδια3. 

Καὶ  ἦταν  παιδιὰ  δεκαπέντε  χρονῶν,  πάνω  στὴν  ἀνάπτυξη,  ἀλλὰ  εἶχαν  τὴν 

πνευματικὴ  ἀνάπτυξη!  Σήμερα  μπαίνει  μιὰ  κοσμικὴ  λογική:  «νὰ  μὴ  νηστέψουν  τὰ 

παιδιά,  γιὰ  νὰ  μὴν  ἀρρωστήσουν,  νὰ  μὴ  λείψη  τίποτε  ἀπὸ  τὰ  παιδιά,  γιὰ  νὰ  μὴ 

δυσκολευθοῦν»,  καὶ  τελικὰ  ζοῦν  κακομοιριασμένα  καὶ  θέλουν  μπριζόλες  συνέχεια, 

ἀλλὰ καὶ αὐτὸ πάλι δὲν τὰ βοηθάει σὲ τίποτε.  

Ἂν χαίρεται κανείς, ὅταν δὲν τρώη γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τότε τρέφεται. 

Ἂν  προτιμάη  τὸ  ἄνοστο  ἀπὸ  τὸ  νόστιμο  γιὰ  τὴν  ἀγάπη  τοῦ  Χριστοῦ,  τότε  ἀπὸ  τὸ 

ἄνοστο γεύεται Χριστό.  

 

Ἡ ἀγάπη τοῦ ἑαυτοῦ μας νικᾶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον μας 

 

–  Γέροντα,  σήμερα  ἕνα  γεροντάκι  δυσκολευόταν  νὰ  ἀνεβῆ  τὶς  σκάλες  τῆς 

ἐκκλησίας καί, ἐνῶ περνοῦσαν πολλοὶ ἀπὸ ᾿κεῖ, κανένας δὲν πήγαινε νὰ τὸ βοηθήση. 

–  «Καὶ  ἱερεὺς  ἰδὼν  αὐτὸν  ἀντιπαρῆλθε...  καὶ  λευΐτης  ἰδὼν  αὐτὸν 

ἀντιπαρῆλθεν»4.  Ἔχουν  δίκαιο...  Δὲν  ξέρουν...,  δὲν  ἄκουσαν  ποτὲ  τὸ  Εὐαγγέλιο  τοῦ 

καλοῦ Σαμαρείτη!... Τί νὰ πῶ; Ἀγαπᾶμε τὸν ἑαυτό μας, δὲν ἀγαπᾶμε τοὺς ἄλλους. Ἡ 

ἀγάπη τοῦ ἑαυτοῦ μας νικᾶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον μας,  γι᾿ αὐτὸ κινούμαστε 

ἔτσι.  Ὅποιος  ὅμως  ἀγαπᾶ  τὸν  ἑαυτό  του  περισσότερο  ἀπὸ  τοὺς  ἄλλους,  δὲν  ζῆ 

σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου. Καὶ ὁ Χριστός, ἂν σκεφτόταν τὸν Ἑαυτό Του, 

θὰ καθόταν στὸν Οὐρανό·  δὲν θὰ ἐρχόταν στὴν γῆ νὰ ταλαιπωρηθῆ,  νὰ σταυρωθῆ, 

γιὰ νὰ μᾶς σώση. 

Σήμερα,  λίγο‐πολύ,  στοὺς  περισσότερους  ἀνθρώπους  ὑπάρχει  φιλαυτία·  δὲν 

ὑπάρχει τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας. Ἔχει μπῆ τὸ πνεῦμα: «νὰ μὴν πάθω ἐγὼ κακό». Ξέρετε 

                                                 
2 Βλ. Παλλαδίου, Ἐπισκόπου Ἑλενοπόλεως, Λαυσαϊκὴ Ἱστορία, Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν 

καὶ Ἀσκητικῶν, τόμος 6, ἐκδ. «Τὸ Βυζάντιον», Θεσσαλονίκη 1996, σ. 124. 
3  Ἡ  συνοδία  τοῦ  Γέροντα  Χατζη‐Γεώργη  εἶχε  τὸ  τυπικὸ  τῆς  συνεχοῦς  νηστείας.  (Βλ. 

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ὁ Γέρων Χατζη‐Γεώργης, Ἱ. Ἡσυχ. Εὐαγγ. Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, 

Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, 82005). 
4 Λουκ. 10, 31‐32. 
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πόσο πονάω, ὅταν βλέπω τί κόσμος ὑπάρχει!... Τώρα ποὺ ἤμουν στὸ Νοσοκομεῖο5, μιὰ 

μέρα χρειάσθηκε νὰ σηκώσουν ἕναν ἄρρωστο κατάκοιτο, γιὰ νὰ τὸν μεταφέρουν σὲ 

ἄλλο θάλαμο. Ἦταν ἕνας νοσοκόμος πού, ἐνῶ αὐτὴ ἦταν ἡ δουλειά του, δὲν πῆγε νὰ 

βοηθήση καθόλου. «Δὲν μπορῶ, μοῦ πονάει ἡ μέση»,  εἶπε μὲ μιὰ ἀδιαφορία! Πὰ‐πά, 

βλέπεις ἄνθρωπο ἀπάνθρωπο! Καὶ νὰ δῆς, μιὰ νοσοκόμα, ποὺ εἶχε δύο παιδάκια καὶ 

περίμενε  καὶ  τρίτο,  ζορίστηκε  ἡ  καημένη  μαζὶ  μὲ  μιὰ  ἄλλη  καὶ  τὸν  σήκωσαν.  Τὸν 

ἑαυτό της δὲν τὸν σκέφθηκε καθόλου. Ξέχασε ὅτι ἦταν σὲ τέτοια κατάσταση κι ἔτρεξε 

νὰ βοηθήση τὸν ἄρρωστο! Ὅταν βλέπω ἕναν ἄνθρωπο νὰ δυσκολεύεται, νὰ μὴν ἔχη 

κουράγιο καὶ νὰ γίνεται θυσία, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήση τοὺς ἄλλους, ξέρετε τί χαρὰ μοῦ 

δίνει; Ὤ,  μεγάλη  χαρά! Ἡ καρδιά μου σκιρτάει. Νιώθω νὰ  ἔχω συγγένεια μαζί  του, 

γιατὶ καὶ αὐτὸς ἔχει συγγένεια μὲ τὸν Θεό. 

 

Τσιμέντο νὰ γίνουν οἱ ἄλλοι! 

 

– Γέροντα, σήμερα, ἐνῶ πολὺς κόσμος περίμενε νὰ σᾶς δῆ, κάποιος νεαρὸς δὲν 

περίμενε στὴν σειρά του· τοὺς προσπέρασε ὅλους. 

– Ναί, ἦρθε καὶ μοῦ εἶπε: «Εἶναι ἀνάγκη νὰ σὲ δῶ. Πῆγα στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ 

δὲν  σὲ  βρῆκα  καὶ  ἦρθα  ἐδῶ».  «Καλά,  τοῦ  λέω,  δὲν  βλέπεις  τί  κόσμος  περιμένει;  νὰ 

σταματήσουν ὅλοι, γιὰ νὰ ἀσχοληθῶ τώρα μ᾿ ἐσένα;». «Ναί, Πάτερ», μοῦ λέει. Ἀκοῦς 

κουβέντα; Καὶ νὰ εἶναι οἱ ἄλλοι στὶς σκάλες ὄρθιοι, στρυμωγμένοι, μεγάλοι, ἄρρωστοι, 

γυναῖκες  μὲ  μικρὰ  παιδιά...,  κι  ἐκεῖνος  νὰ  ἐπιμένη.  Καὶ  δὲν  ἦταν  ὅτι  εἶχε  κανένα 

σοβαρὸ θέμα· χαζομάρες ἦταν αὐτὰ ποὺ ἤθελε νὰ μοῦ πῆ. Κατάλαβες; Τσιμέντο νὰ 

γίνουν οἱ ἄλλοι! 

Νὰ  σκεφθῆτε,  ἔρχονται  μερικοὶ  καὶ  μοῦ  λένε:  «Πάτερ,  σήμερα  νὰ  κάνης 

προσευχὴ μόνο γιὰ μένα, γιὰ κανέναν ἄλλον». Τέτοια ἀπαίτηση! Εἶναι σὰν νὰ λένε: 

«Μ᾿  αὐτὴν  τὴν  ἁμαξοστοιχία  θὰ  ταξιδέψω  μόνον  ἐγώ·  νὰ  μὴν  μπῆ  μέσα  κανένας 

ἄλλος». Ἀφοῦ πάει καὶ πάει τὸ τραῖνο, γιατί νὰ μὴν μποῦν καὶ ἄλλοι μέσα;  

– Γέροντα, ποιό νόημα ἔχει αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χριστός: «Ὃς ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν 

αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν»6; 

– Ἐννοεῖ νὰ «ἀπολέσῃ» ὁ ἄνθρωπος τὴν ζωή του, μὲ τὴν καλὴ ἔννοια. Νὰ μὴν 

ὑπολογίζη  τὴν  ζωή  του,  νὰ θυσιάζη  τὴν  ζωή  του γιὰ  τὸν ἄλλον. «Μηδεὶς  τὸ  ἑαυτοῦ 

ζητείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος»7, λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ὅλη ἡ βάση στὴν 

πνευματικὴ  ζωὴ  ἐδῶ  εἶναι:  νὰ  ξεχνάω  τὸν  ἑαυτό  μου  μὲ  τὴν  καλὴ  ἔννοια  καὶ  νὰ 

σκέφτωμαι τὸν ἄλλον, νὰ συμμετέχω στὸν πόνο, στὴν δυσκολία τοῦ ἄλλου. Νὰ μὴν 

κοιτάζω πῶς νὰ ξεφύγω τὴν δυσκολία, ἀλλὰ πῶς νὰ βοηθήσω τὸν ἄλλον, πῶς νὰ τὸν 

ἀναπαύσω.  

– Πῶς θὰ καταλαβαίνω, Γέροντα, τί ἀναπαύει τὸν ἄλλον, γιὰ νὰ τὸ κάνω; 

–  Ἂν  ἔρχεσαι  στὴν  θέση  τοῦ  ἄλλου,  τότε  θὰ  καταλαβαίνης  τί  ἀναπαύει  τὸν 

ἄλλον. Ἂν ὅμως μένης κλεισμένη στὸ καβούκι σου, πῶς θὰ καταλάβης τί ἀναπαύει 

τὸν ἄλλον;  

                                                 
5 Τὸ 1987 ὁ Γέροντας ὑποβλήθηκε σὲ ἐγχείρηση κήλης. 
6 Ματθ. 16, 25. 
7 Α’ Κορ. 10, 24. 
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Στὴν ἐποχή μας οἱ πιὸ πολλοὶ κοιτάζουν πῶς νὰ πάρουν τὴν θέση τοῦ ἄλλου 

καὶ  ὄχι  πῶς  νὰ  ἔρθουν  στὴν  θέση  τοῦ  ἄλλου,  γιὰ  νὰ  τὸν  καταλάβουν.  Παρατηρῶ 

καμμιὰ  φορὰ  πὼς  μερικοί,  ἀκόμη  καὶ  ὅταν  πᾶνε  νὰ  κοινωνήσουν,  δὲν  περιμένουν 

στὴν σειρά  τους. Καθένας λέει: «ἐγὼ  ἔχω  δουλειὰ  καὶ  βιάζομαι»  καὶ  δὲν σκέφτεται: 

«ἄραγε εἶμαι ἄξιος νὰ κοινωνήσω;» ἢ «μήπως ὁ ἄλλος εἶναι πιὸ βιαστικὸς ἀπὸ μένα;». 

Τίποτε! κοινωνοῦν καὶ φεύγουν. Ἐδῶ, ἀκόμη καὶ νὰ στερηθῆς τὴν Θεία Κοινωνία γιὰ 

χάρη τοῦ ἄλλου, πρέπει νὰ χαίρεσαι. Κι ἂν ὁ ἱερεὺς ἔχη μία μόνο μερίδα, μόνον ἕναν 

μαργαρίτη, καὶ βρεθῆ κάποιος ἄρρωστος ποὺ εἶναι ἑτοιμοθάνατος καὶ χρειάζεται νὰ 

κοινωνήση,  τότε πρέπει  νὰ  χαρῆς ποὺ  δὲν θὰ  κοινωνήσης  ἐσύ,  γιὰ  νὰ  κοινωνήση  ὁ 

ἄρρωστος.  Αὐτὸ  θέλει  ὁ  Χριστός.  Ἔτσι  ἔρχεται  ὁ  Χριστὸς  μέσα  στὴν  καρδιὰ  καὶ 

πλημμυρίζει κανεὶς ἀπὸ χαρά. 

 

Τὸ βάσανο τοῦ βολέματος 

 

– Γέροντα, μὲ δυσκολεύει μιὰ ἀδελφή. 

– Ξέρεις τί γίνεται; Πολλοὶ βλέπουν σὲ τί τοὺς δυσκολεύουν οἱ ἄλλοι, καὶ ὄχι 

σὲ τί δυσκολεύουν ἐκεῖνοι τοὺς ἄλλους. Ἀπαιτήσεις ἔχουν μόνον ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ὄχι 

ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό  τους. Ἡ  λογικὴ  ὅμως  τῆς πνευματικῆς  ζωῆς  εἶναι  νὰ  ἐξετάζης  σὲ  τί 

δυσκολεύεις  ἐσὺ  τοὺς  ἄλλους  καὶ  ὄχι  σὲ  τί  σὲ  δυσκολεύουν  οἱ  ἄλλοι·  νὰ  βλέπης  τί 

ἀναπαύει τὸν ἄλλον καὶ ὄχι τί ἀναπαύει ἐσένα. Γιὰ ἀνάπαυση ἤρθαμε σὲ αὐτὴν τὴν 

ζωή; γιὰ βόλεμα; Σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο δὲν ἤρθαμε γιὰ νὰ καλοπεράσουμε· ἤρθαμε νὰ 

ξεσκονισθοῦμε καὶ νὰ ἑτοιμασθοῦμε γιὰ τὴν ἄλλη ζωή. 

Ἂν σκεφτώμαστε μόνον τὸν ἑαυτό μας καὶ κάνουμε μόνον αὐτὸ ποὺ ἀναπαύει 

ἐμᾶς, θέλουμε μετὰ νὰ μᾶς σκέφτωνται οἱ ἄλλοι, θέλουμε ὅλοι νὰ μᾶς ἐξυπηρετοῦν, 

θέλουμε  ὅλοι  νὰ  μᾶς  βοηθοῦν...,  συνέχεια  δηλαδὴ  θέλουμε,  καὶ  καταλήγουμε  στὸ 

βόλεμα τοῦ ἑαυτοῦ μας. «Ἐμένα ἔτσι μὲ βολεύει» ὁ ἕνας, «ἐμένα ἀλλιῶς μὲ βολεύει» ὁ 

ἄλλος,  καὶ  τελικὰ ὁ καθένας ἀναπαύεται σ᾿ αὐτὸ ποὺ τὸν βολεύει, ἀλλὰ ἀνάπαυση 

δὲν βρίσκει, γιατὶ ἡ πραγματικὴ ἀνάπαυση ἔρχεται ἀπὸ τὴν ἀνάπαυση τοῦ ἄλλου. 

Στὴν Κατοχή, τὸ 1941, ἐπειδὴ οἱ Γερμανοὶ ἔμπαιναν στὰ χωριά, ἔβαζαν φωτιὲς 

καὶ σκότωναν, εἴχαμε φύγει ἀπὸ τὴν Κόνιτσα καὶ εἴχαμε ἀνεβῆ στὸ βουνό. Τὴν ἡμέρα 

ποὺ οἱ Γερμανοὶ μπῆκαν στὴν Κόνιτσα, τὰ δύο ἀδέλφια μου εἶχαν πάει νωρὶς τὸ πρωὶ 

κάτω στὸν κάμπο, στὸ χωράφι ποὺ εἴχαμε καλαμπόκια, νὰ σκαλίσουν. Μόλις ἄκουσα 

ὅτι  ἔφθασαν  οἱ  Γερμανοί,  λέω  στὴν  μητέρα  μου:  «Θὰ  πάω  στὸ  χωράφι  νὰ  τοὺς 

εἰδοποιήσω».  Ἐκείνη  δὲν  μ᾿  ἄφηνε,  γιατὶ  ὅλοι  τῆς  ἔλεγαν:  «Οἱ ἄλλοι  ἔτσι  κι  ἀλλιῶς 

εἶναι χαμένοι. Μὴν τὸ ἀφήνης κι αὐτὸ νὰ πάη, γιατὶ θὰ χαθῆ κι αὐτό». Ποῦ νὰ ἀκούσω 

ἐγώ! Φοράω τὰ ἄρβυλα καὶ  τρέχω κάτω στὸν κάμπο. Ἀπὸ  τὴν βία μου ὅμως  δὲν  τὰ 

ἔδεσα  καλὰ  καί,  καθὼς  περνοῦσα  μέσα  ἀπὸ  ἕνα  ποτισμένο  χωράφι,  κόλλησαν  τὰ 

ἄρβυλα στὴν λάσπη. Τὰ ἀφήνω καὶ τρέχω ξυπόλυτος μέσα ἀπὸ τὴν ποταμιὰ ποὺ ἦταν 

γεμάτη  τριβόλια8. Περίπου μία ὥρα,  καλοκαίρι μέσα στὴν  ζέστη,  ἔτρεχα  ξυπόλυτος 

πάνω στὰ τριβόλια, ἀλλὰ οὔτε κἂν καταλάβαινα πόνο. Φθάνω στὸ χωράφι μας, πάω 

κοντὰ στὰ ἀδέλφια μου ἐκεῖ ποὺ σκάλιζαν. «Ἦρθαν οἱ Γερμανοί, τοὺς λέω, πᾶμε νὰ 

κρυφτοῦμε». Ὁπότε βλέπουμε τοὺς Γερμανοὺς νὰ ἔρχωνται μὲ τὰ ὅπλα. «Συνεχίστε, 

τοὺς λέω, νὰ σκαλίζετε μὲ τὶς τσάπες κι ἐγὼ θὰ κάνω πὼς ἀραιώνω τὰ καλαμπόκια 

                                                 
8 Τριβόλι: Ἀγριόχορτο μὲ πολλὰ ἀγκάθια. 
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καὶ ξεβοτανίζω». Πέρασαν λοιπὸν οἱ Γερμανοὶ καὶ δὲν μᾶς πείραξαν· δὲν μᾶς εἶπαν 

τίποτε. Ὕστερα εἶδα ὅτι τὰ πόδια μου ἀπὸ τὰ τριβόλια εἶχαν γίνει ὅλο πληγές· μέχρι 

τότε  δὲν  εἶχα  καταλάβει  τίποτε.  Ἐκεῖνο  τὸ  τρέξιμο  εἶχε  χαρά!  Εἶχε  τὴν  χαρὰ  τῆς 

θυσίας. Νὰ ἄφηνα τὰ ἀδέλφια μου; Ἂν δὲν ἔτρεχα καὶ πάθαιναν κάτι, μετὰ θὰ ἦταν 

γιὰ μένα βάσανο. Καὶ ἀσυνείδητος νὰ ἤμουν, θὰ εἶχα μετὰ τὸ βάσανο τοῦ βολέματος. 

 

Ἡ φιλαυτία μᾶς στερεῖ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν χαρὰ 

 

– Τί φταίει, Γέροντα, καὶ δὲν εἶμαι πάντοτε εἰρηνική; 

–  Δὲν  ἐλευθερώθηκες  ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό  σου,  εἶσαι  σκλάβα  στὸν  παλαιό  σου 

ἄνθρωπο. Κοίταξε νὰ πετάξης τὸν ἑαυτό σου, γιατί, ἂν δὲν πετάξης τὸν ἑαυτό σου, θὰ 

σὲ πετάξη ὁ ἑαυτός σου. Ὅποιος ἔχει φιλαυτία, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχη ἀνάπαυση, εἰρήνη 

ψυχῆς, γιατὶ δὲν εἶναι ἐσωτερικὰ ἐλεύθερος. Εἶναι σὰν τὴν χελώνα καὶ τὸ περπάτημά 

του  εἶναι  σὰν  τῆς  χελώνας.  Βγάζει  ἐλεύθερα  τὸ  κεφάλι  της  ἡ  χελώνα;  Τὸν 

περισσότερο καιρὸ μένει κλεισμένη στὸ καβούκι της. 

– Νομίζω, Γέροντα, ὅτι θεωρητικὰ πιάνω τὸν ἑαυτό μου, στὴν πράξη ὅμως... 

– Ἡ  ἐφαρμογὴ  εἶναι  δύσκολη·  ἐκεῖ  ζορίζεται  ὁ  παλαιὸς  ἄνθρωπος.  Ἂν  ὅμως 

δὲν ζορίσουμε φιλότιμα τὸν παλαιό μας ἄνθρωπο, θὰ μᾶς ἀνατινάξη τὴν πνευματική 

μας οἰκοδομή. 

– Γέροντα, πῶς εἶναι ἡ κόλαση; 

–  Θὰ  σοῦ  πῶ  μιὰ  ἱστορία  ποὺ  εἶχα  ἀκούσει.  Κάποτε  ἕνας  ἁπλὸς  ἄνθρωπος 

παρακαλοῦσε τὸν Θεὸ νὰ τοῦ δείξη πῶς εἶναι ὁ Παράδεισος καὶ ἡ κόλαση. Ἕνα βράδυ 

λοιπὸν στὸν ὕπνο του ἄκουσε μιὰ φωνὴ νὰ τοῦ λέη: «Ἔλα, νὰ σοῦ δείξω τὴν κόλαση». 

Βρέθηκε  τότε  σὲ  ἕνα  δωμάτιο,  ὅπου  πολλοὶ  ἄνθρωποι  κάθονταν  γύρω  ἀπὸ  ἕνα 

τραπέζι καὶ στὴν μέση ἦταν μιὰ κατσαρόλα γεμάτη φαγητό. Ὅλοι ὅμως οἱ ἄνθρωποι 

ἦταν πεινασμένοι, γιατὶ δὲν μποροῦσαν νὰ φᾶνε. Στὰ χέρια τους κρατοῦσαν ἀπὸ μιὰ 

πολὺ μακριὰ κουτάλα· ἔπαιρναν ἀπὸ τὴν κατσαρόλα τὸ φαγητό, ἀλλὰ δὲν μποροῦσαν 

νὰ φέρουν τὴν κουτάλα στὸ στόμα τους. Γι᾿ αὐτὸ ἄλλοι γκρίνιαζαν, ἄλλοι φώναζαν, 

ἄλλοι ἔκλαιγαν... Μετὰ ἄκουσε τὴν  ἴδια φωνὴ νὰ τοῦ λέη: «Ἔλα τώρα νὰ σοῦ δείξω 

καὶ  τὸν  Παράδεισο».  Βρέθηκε  τότε  σὲ  ἕνα  ἄλλο  δωμάτιο  ὅπου  πολλοὶ  ἄνθρωποι 

κάθονταν γύρω ἀπὸ ἕνα τραπέζι ἴδιο μὲ τὸ προηγούμενο καὶ στὴν μέση ἦταν πάλι μιὰ 

κατσαρόλα μὲ φαγητὸ καὶ εἶχαν τὶς ἴδιες μακριὲς κουτάλες. Ὅλοι ὅμως ἦταν χορτάτοι 

καὶ  χαρούμενοι,  γιατὶ  ὁ  καθένας  ἔπαιρνε  μὲ  τὴν  κουτάλα  του  φαγητὸ  ἀπὸ  τὴν 

κατσαρόλα  καὶ  τάιζε  τὸν  ἄλλον.  Κατάλαβες  τώρα  κι  ἐσὺ  πῶς  μπορεῖς  νὰ  ζῆς  ἀπὸ 

αὐτὴν τὴν ζωὴ τὸν Παράδεισο; 

Ὅποιος  κάνει  τὸ  καλό,  ἀγάλλεται,  διότι  ἀμείβεται  μὲ  θεϊκὴ  παρηγοριά. 

Ὅποιος  κάνει  τὸ  κακό,  ὑποφέρει  καὶ  κάνει  τὸν  ἐπίγειο  παράδεισο  ἐπίγεια  κόλαση. 

Ἔχεις  ἀγάπη,  καλωσύνη;  Εἶσαι  ἄγγελος  καί,  ὅπου  πᾶς  ἢ  σταθῆς,  μεταφέρεις  τὸν 

Παράδεισο. Ἔχεις πάθη, κακία; Ἔχεις μέσα σου τὸν διάβολο καί, ὅπου πᾶς ἢ σταθῆς, 

μεταφέρεις τὴν κόλαση. Ἀπὸ ἐδῶ ἀρχίζουμε νὰ ζοῦμε τὸν Παράδεισο ἢ τὴν κόλαση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Ἡ ἐλευθερία ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ τῆς φιλαυτίας 

 

Σκοπὸς τῆς ἀσκήσεως: ἡ ἀπέκδυση ἀπὸ τὸν παλαιό μας ἄνθρωπο 

 

– Πῶς, Γέροντα, θὰ ξεπεράσω τὴν φιλαυτία; Οἱ σωματικές μου δυνάμεις εἶναι 

λίγες καὶ δυσκολεύομαι στὴν αὐταπάρνηση καὶ στὴν θυσία. 

–  «Θυσία  τῷ  Θεῷ  πνεῦμα  συντετριμμένον·  καρδίαν  συντετριμμένην  καὶ 

τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει»1. Δὲν ξεπερνᾶς τὴν φιλαυτία σου μὲ τὸ νὰ 

σηκώνης τὸν βαρὺ τουρβᾶ τοῦ ἄλλου – αὐτὸ δὲν θὰ τὸ ζητήση ἀπὸ σένα ὁ Θεός, ἀφοῦ 

δὲν  ἔχεις  σωματικὲς  δυνάμεις  –,  ἀλλὰ ἂν  ταπεινώνεσαι  καὶ σηκώνης μιὰ κουβέντα, 

μιὰ  ἀδικία.  Κι  ἂν  προστεθῆ  καὶ  λίγος  σωματικὸς  κόπος  ἀπὸ  ἀγάπη  καὶ  καλωσύνη, 

ξέρεις πῶς βοηθάει μετὰ ὁ Θεός; 

– Γέροντα, ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἄσκηση τί σχέση ἔχουν μὲ τὴν ἐκκοπὴ τῶν 

παθῶν; 

– Ὁ  σωματικὸς  κόπος  ὑποτάσσει  τὸ  σῶμα  στὸ πνεῦμα.  Καὶ  ἡ  νηστεία  καὶ  ἡ 

ἀγρυπνία καὶ κάθε ἄσκηση, ὅταν γίνωνται γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, παράλληλα μὲ 

τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἐκκοπὴ τῶν ψυχικῶν παθῶν, βοηθοῦν. Γιατί, ἂν δὲν κάνη κανεὶς 

ἀγώνα γιὰ νὰ ξερριζώση τὰ ψυχικὰ πάθη, τὴν ὑπερηφάνεια, τὴν ζήλεια, τὸν θυμό, καὶ 

κάνη μόνο μιὰ ξερὴ σωματικὴ ἄσκηση, θὰ θρέψη τὰ πάθη του μὲ τὴν ὑπερηφάνεια. 

Τὰ ψυχικὰ πάθη μᾶς κάνουν μεγαλύτερο κακὸ ἀπὸ ὅ,τι τὸ πάχος τοῦ σώματος· αὐτὸ 

εἶναι καλοήθης ὄγκος,  ἐνῶ τὰ ψυχικὰ πάθη εἶναι κακοήθης ὄγκος. Δὲν λέω νὰ μὴν 

κάνη κανεὶς ἄσκηση, ἀλλὰ νὰ μπῆ στὸ νόημα τῆς ἀσκήσεως ποὺ σκοπός της εἶναι ἡ 

ἀπέκδυση ἀπὸ τὸν παλαιό μας ἄνθρωπο. 

– Πῶς πρέπει, Γέροντα, νὰ ἀγωνίζεται κανεὶς στὴν ἐγκράτεια; 

– Ὁ ἀγώνας πρέπει νὰ γίνεται ὡς ἑξῆς: Ὅ,τι ἔχει ἀνάγκη ὁ ὀργανισμὸς νὰ τοῦ 

τὸ δίνη κανείς· ὕπνο, φαγητὸ κ.λπ. Μετὰ θὰ ἔχη στόχο νὰ κόβη τὰ ψυχικὰ πάθη: τὶς 

ἐπιθυμίες του, τὸν ἐγωισμό του, τὴν ζήλεια του κ.λπ. Καὶ μετὰ νὰ κάνη ἐγκράτεια στὸ 

φαγητό, στὸν ὕπνο. Τότε θὰ ἔχη νόημα ἡ σωματικὴ ἄσκηση. 

–  Γέροντα, πῶς θὰ διακρίνη κανεὶς μέχρι ποῦ φθάνουν  τὰ ὅρια  τῆς ἀντοχῆς 

του καὶ ἀπὸ ποῦ ξεκινάει ἡ φιλαυτία; 

– Πρέπει νὰ παρακολουθῆ τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ δοκιμάζη. Δοκιμάζοντας θὰ 

βρῆ  τὰ  δικά  του μέτρα. Καὶ  ὁ μπακάλης στὴν ἀρχὴ ποὺ  εἶναι ἄπειρος,  ὅταν  ζυγίζη, 

ἄλλοτε  βάζει  λίγο  καὶ  ἄλλοτε  πολύ.  Ὅταν  μετὰ  ἀποκτήση  πεῖρα,  βάζει  ὅσο 

χρειάζεται.  Πάντως,  ὅταν  εἶναι  νέος  κανείς,  μπορεῖ  νὰ  κάνη  περισσότερη  ἄσκηση. 

Ὅσο  περνάει  ἡ  ἡλικία,  οἱ  δυνάμεις  κάμπτονται  καὶ  δὲν  μπορεῖ  νὰ  ζορίση  πολὺ  τὸν 

ἑαυτό  του.  Ἂν  τὸν  ζορίση παραπάνω,  μπορεῖ  νὰ  βλάψη  καὶ  τὴν  ὑγεία  του.  Γι᾿  αὐτὸ 

κατὰ  καιροὺς  χρειάζεται  νὰ  κάνη  μιὰ  ἀναθεώρηση  τῶν  δυνάμεών  του  καὶ  νὰ 

προσαρμόζεται ἀνάλογα μὲ τὴν νέα κατάστασή του.  

–  Καμμιὰ  φορά,  Γέροντα,  ὅταν  αἰσθάνωμαι  μία  ἐξάντληση,  μὲ  πιάνει  μία 

δειλία καὶ δὲν μπορῶ νὰ κάνω τίποτε. Μήπως εἶναι φιλαυτία; 

– Ὅταν αἰσθάνεσαι ἐξάντληση, νὰ ἐξετάζης ἐὰν εἶναι ἀπὸ ἀρρώστια. Ἐὰν δὲν 

εἶναι  ἀπὸ ἀρρώστια,  δὲς  μήπως σοῦ  λείπη  ὕπνος  ἢ μήπως  χρειαζόταν νὰ φᾶς  ἢ  νὰ 

                                                 
1 Ψαλμ. 50, 19. 
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ξεκουρασθῆς  λίγο  παραπάνω.  Ἂν  τίποτε  ἀπὸ  αὐτὰ  δὲν  συμβαίνη,  τότε  εἶναι  τοῦ 

πειρασμοῦ. Σήκω, ἄρχισε τὴν δουλειά σου, καὶ νικᾶς τὸν πειρασμό. 

– Πόσο πρέπει νὰ ἐπιμείνω, Γέροντα, στὸν κόπο; Μήπως μὲ τὸ νὰ οἰκονομάω 

τὸν ἑαυτό μου διώχνω τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ; 

– Ὄχι, εὐλογημένη! Θέλει νὰ προσέχης καὶ νὰ σταματᾶς, πρὶν φθάσης νὰ μὴν 

μπορῆς.  

–  Ὅμως,  Γέροντα,  αἰσθάνομαι  ὅτι  ποτὲ  δὲν  ἐφάρμοσα  αὐτὸ  ποὺ  λένε  οἱ 

Πατέρες: «Δῶσε αἷμα, γιὰ νὰ λάβης πνεῦμα»2. 

–  Τί  αἷμα  νὰ  δώσης  ἐσύ,  ἀφοῦ  σοῦ  λείπει  αἷμα;  Ἐσὺ  ἔχεις  ἀνάγκη  νὰ  σοῦ 

δώσουν αἷμα... Τὰ ψυχικὰ πάθη νὰ προσέξης. 

 

Νὰ μὴν προσκυνᾶμε τὴν ἀνάπαυση 

 

– Ὅταν, Γέροντα, λέω: «Τόσο μπορῶ νὰ δουλέψω, αὐτὴ εἶναι ἡ ἀντοχή μου», 

ἀπὸ φιλαυτία τὸ λέω; 

– Ὅσο κάθεται κανείς, τόσο χαλαρώνει· ὅσο δουλεύει, τόσο δυναμώνει. Ἐκτὸς 

ποὺ διώχνει τὴν μούχλα μὲ τὴν δουλειά, βοηθιέται καὶ πνευματικά. 

Ὁ  σκοπὸς  εἶναι  νὰ  φθάση  νὰ  χαίρεται  ὁ  ἄνθρωπος  περισσότερο  ἀπὸ  τὴν 

κακοπάθεια παρὰ ἀπὸ τὴν καλοπέραση. Ἂν ξέρατε πῶς ζοῦν μερικὰ γεροντάκια ἐκεῖ 

στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀλλὰ καὶ τί χαρὰ νιώθουν! Νά, ἕνα γεροντάκι, ποὺ ἔμενε μόνο του 

ἕνα  χιλιόμετρο  πιὸ  πέρα  ἀπὸ  τὸ  Καλύβι  μου,  τί  αὐταπάρνηση  εἶχε!  Τὸ  Καλύβι  του 

ἦταν ψηλά, σὲ ἕνα πολὺ ἀπότομο μέρος, καὶ τὸ καημένο ἀρκουδώντας κατέβαινε ἀπὸ 

τὸ  μονοπάτι  γιὰ  νὰ  πάη  σὲ  ἕνα  ἄλλο  γεροντάκι  πιὸ  κάτω,  ὅταν  χρειαζόταν  κάτι. 

Ἤθελαν νὰ τὸ πάρουν νὰ τὸ γηροκομήσουν, ἀλλὰ δὲν δεχόταν, καὶ ὅλοι μετὰ ἔλεγαν: 

«αὐτὸς  εἶναι  πλανεμένος»,  γιατὶ  καθόταν  μόνος  του  ἐκεῖ.  Μιὰ  μέρα  ποὺ  ἦρθε  στὸ 

Καλύβι, μοῦ εἶπε γιὰ ποιόν λόγο δὲν ἤθελε νὰ φύγη: Ὅταν ζοῦσε ὁ Γέροντάς του, τὸ 

Καλύβι τους δὲν εἶχε ναὸ καὶ ἐκεῖνος παρακαλοῦσε τὸν Γέροντά του νὰ κάνουν ναό. 

«Ἂς  κάνουμε  ναό,  τοῦ  εἶπε  τελικὰ  ὁ  Γέροντάς  του,  ἀλλὰ  μετὰ  δὲν  πρέπει  ποτὲ  νὰ 

φύγης  ἀπὸ  ᾿δῶ,  γιατὶ  θὰ  μένη  στὸ  Ἱερὸ  ὁ  Φύλακας  Ἄγγελος  καὶ  δὲν  κάνει  νὰ  τὸν 

ἀφήσης μόνον». Τότε αὐτὸς τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ μείνη γιὰ πάντα στὸ Καλύβι, καὶ 

ἔτσι ἔκαναν τὸν ναό. Τελευταῖα εἶχε γκρεμισθῆ καὶ τὸ Κελλί του καὶ ἔμενε μέσα στὴν 

ἐκκλησία·  κοιμόταν  σὲ  ἕνα  στασίδι.  Τέτοια  αὐταπάρνηση!  Εἶχα  φροντίσει  νὰ  ἔχη 

μερικὰ  ροῦχα,  γιὰ  νὰ  ἀλλάζη  τοὐλάχιστον,  γιατὶ  ὑπέφερε  ἀπὸ  τὰ  ἔντερα  καὶ  εἶχε 

κοψίματα. Μιὰ μέρα  ἔστειλα  ἕναν γνωστὸ  γιατρὸ  νὰ πάη  νὰ  τὸν  δῆ. Πῆγε μὲ  ἕναν 

ἄλλον,  χτυποῦν,  ξαναχτυποῦν,  τίποτε.  Ὅταν  ἄνοιξαν,  τὸν  βρῆκαν  πεθαμένο  στὸ 

στασίδι ποὺ ἔμενε, σκεπασμένο μὲ μιὰ κουβέρτα. Ἐκεῖ ἀνεπαύθη ἐν Κυρίῳ! 

Ἡ σκληρότητα στὴν ζωή μας γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ φέρνει στὴν καρδιὰ 

τὴν τρυφεράδα τοῦ Χριστοῦ. Οἱ θεῖες ἡδονὲς γεννιοῦνται ἀπὸ τὶς σωματικὲς ὀδύνες. 

Οἱ Πατέρες ἔδωσαν αἷμα καὶ ἔλαβαν πνεῦμα. Μὲ  ἱδρώτα καὶ κόπο πῆραν τὴν Χάρη. 

Πέταξαν τὸν ἑαυτό τους καὶ τὸν βρῆκαν στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. 

Πολὺ μὲ συγκίνησε τὸ συναξάρι τῶν Ἁγίων Ἀσκητῶν τοῦ Σινᾶ. Πέντε χιλιάδες 

ἀσκητὲς  ἔζησαν  στὸ  Σινᾶ  καὶ  πόσοι  ἄλλοι  στὸ  Ἅγιον  Ὄρος!  Χίλια  χρόνια  πόσοι 

Πατέρες ἁγίασαν! Ἀλλὰ καὶ οἱ Ὁμολογητὲς καὶ οἱ Μάρτυρες τί  τράβηξαν! Καὶ ἐμεῖς 

                                                 
2 Βλ. Τὸ Γεροντικόν, Ἀββᾶς Λογγῖνος ε´, σ. 63. 
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γκρινιάζουμε  γιὰ  τὴν  παραμικρὴ  ταλαιπωρία.  Ζητᾶμε  νὰ  ἀποκτήσουμε  χωρὶς  κόπο 

τὴν ἁγιότητα. Σπανίζει  ἡ αὐταπάρνηση. Οὔτε  ἐμεῖς  οἱ μοναχοὶ  δὲν καταλάβαμε ὅτι 

«τὰ καλὰ κόποις κτῶνται»3  καὶ  ἔχουμε τὴν ἐπιείκεια στὸν ἑαυτό μας·  δικαιολογοῦμε 

τὸν ἑαυτό μας καὶ βρίσκουμε ἐλαφρυντικὰ γιὰ τὸ καθετί. Ἀπὸ ᾿κεῖ ξεκινάει τὸ κακό. 

Καὶ ὁ διάβολος βρίσκει δικαιολογίες γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὰ χρόνια περνᾶνε.  

Γι᾿  αὐτὸ  νὰ  μὴν  ξεχνιώμαστε·  νὰ  θυμώμαστε  καὶ  λίγο  ὅτι  ὑπάρχει  καὶ 

θάνατος. Μιὰ ποὺ θὰ πεθάνουμε, νὰ μὴν προσέχουμε καὶ τόσο πολὺ τὸ σῶμα· ὄχι νὰ 

μὴν  προσέχουμε  καὶ  νὰ  παθαίνουμε  ζημιές,  ἀλλὰ  νὰ  μὴν  προσκυνοῦμε  τὴν 

ἀνάπαυση.  

 

Τί τὸν κρατᾶς τὸν ἑαυτό σου γιὰ τὸν ἑαυτό σου; 

 

–  Γέροντα,  ἔχω  τὸν  λογισμὸ  μήπως  δὲν  φταίει  ἡ  λίγη  ἀντοχή  μου  ποὺ 

κουράζομαι εὔκολα ἀλλὰ κάτι ἄλλο.  

– Ναί, ἂν ὑπῆρχε ἡ θεία φλόγα μέσα σου, τότε ὅλα θὰ ἦταν διαφορετικά.  

– Γέροντα, πῶς θὰ ἀποκτήσω αὐτὴν τὴν θεία φλόγα;  

– Ἂν ξεχνᾶς τὸν ἑαυτό σου καὶ σκέφτεσαι τοὺς ἄλλους.  

– Μοῦ φαίνεται δύσκολο νὰ τὸ κάνω πάντοτε αὐτό. 

– Τοὐλάχιστον προσπάθησε νὰ σκέφτεσαι καὶ νὰ φροντίζης τοὺς ἄλλους ὅπως 

σκέφτεσαι  καὶ φροντίζεις  τὸν  ἑαυτό  σου. Ἔτσι,  σιγὰ‐σιγὰ θὰ φθάσης  νὰ ἀδιαφορῆς 

γιὰ τὸν ἑαυτό σου, μὲ τὴν καλὴ ἔννοια, καὶ νὰ σκέφτεσαι πάντα τοὺς ἄλλους. Καὶ τότε 

βέβαια θὰ σὲ σκέφτεται καὶ ὁ Θεός, θὰ σὲ σκέφτωνται καὶ οἱ ἄλλοι· μόνο νὰ μὴν τὸ 

κάνης, γιὰ νὰ σὲ σκέφτωνται οἱ ἄλλοι!... 

– Τελικά, Γέροντα, αὐτὸ ποὺ μὲ βασανίζει εἶναι ὁ ἑαυτός μου. 

– Ναί, βρὲ παιδί, πέταξε τὸν ἑαυτό σου. Ἂν πετάξης τὸν ἑαυτό σου, μετὰ θὰ 

πετᾶς. Τί  τὸν κρατᾶς τὸν ἑαυτό σου γιὰ τὸν ἑαυτό σου; Τὸ κομμάτι τῆς ἀγάπης ποὺ 

κρατᾶς γιὰ τὸν ἑαυτό σου, τὸ ἀφαιρεῖς ἀπὸ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀγάπη ποὺ πρέπει νὰ 

ἔχης γιὰ τοὺς ἄλλους.  

– Γέροντα, πῶς θὰ πετάξω τὸν ἑαυτό μου; 

– Ὅσο μπορεῖς,  νὰ  βγάζης  τὸν  ἑαυτό  σου  ἔξω ἀπὸ  τὶς  ἐνέργειές  σου  καὶ  νὰ 

βάζης μέσα σου τοὺς ἄλλους. Προσπάθησε αὐτὸ ποὺ θέλεις γιὰ τὸν ἑαυτό σου νὰ τὸ 

δίνης στοὺς ἄλλους. Νὰ δίνης–νὰ δίνης, χωρὶς νὰ ὑπολογίζης τὸν ἑαυτό σου. Ὅσο θὰ 

δίνης, τόσο θὰ παίρνης, γιατὶ ὁ Θεὸς θὰ σοῦ δίνη ἄφθονη τὴν Χάρη Του καὶ τὴν ἀγάπη 

Του·  θὰ  σὲ  ἀγαπάη  πολύ,  καθὼς  κι  ἐσὺ  πολὺ  θὰ  Τὸν  ἀγαπᾶς,  γιατὶ  θὰ  πάψης  νὰ 

ἀγαπᾶς  τὸν  ἑαυτό  σου,  ὁ  ὁποῖος  σοῦ  ζητάει  νὰ  τρέφεσαι  ἀπὸ  τὸν  ἐγωισμὸ  καὶ  τὴν 

ὑπερηφάνεια, καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ ποὺ δίνει ὅλες τὶς βιταμίνες στὴν ψυχὴ 

καὶ  τὴν  θεία  ἀλλοίωση  στὴν  σάρκα,  καὶ  κάνει  τὸν  ἄνθρωπο  νὰ  ἀκτινοβολῆ.  Θὰ 

εὔχωμαι πολὺ γρήγορα νὰ τὰ νιώσης ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ βάσανο τῆς 

φιλαυτίας. 

– Μπορεῖ, Γέροντα, νὰ ἀγωνίζωμαι νὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὴν φιλαυτία μου, καὶ 

πάλι νὰ ἔχω τὸν ἑαυτό μου σὲ ὅ,τι κάνω; 

                                                 
3  Ἀρχαῖο  γνωμικό.  Πρβλ.  καὶ  Εὐχολόγιον  τὸ  Μέγα,  Ἀκολουθία  τοῦ  Μεγάλου  καὶ 

Ἀγγελικοῦ Σχήματος, ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1992, σ. 207. 
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–  Πῶς  ἀγωνίζεσαι;  Τὸν πετᾶς  τὸν  ἑαυτό  σου; Ὅ,τι  εἶναι  σιχαμερὸ  τὸ πετάει 

κανείς·  πρέπει  ὅμως  νὰ  καταλάβη  ὅτι  εἶναι  σιχαμερό.  Ἅμα  δὲν  τὸ  σιχαθῆ,  δὲν  τὸ 

πετάει. Θέλω νὰ πῶ, καὶ τὸν παλαιό σου ἄνθρωπο, γιὰ νὰ τὸν πετάξης, πρέπει νὰ τὸν 

σιχαθῆς. Μὲ μουδιασμένα πράγματα δὲν γίνεται προκοπή. 

 

Ὅταν ὑπάρχη αὐταπάρνηση, δίνει ὁ Θεὸς τὴν Χάρη Του  

 

–  Γέροντα,  μὲ  πειράζει  ἡ  συνείδηση,  ὅταν  οἰκονομάω  τὸν  ἑαυτό  μου. 

Σκέφτομαι: «Πῶς οἱ Ἅγιοι βίαζαν τὸν ἑαυτό τους;». 

– Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ξεπερνᾶ τὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς του, ἀγωνιζόμενος ταπεινά, 

μὲ φιλότιμο, τότε ἔρχεται σ᾿ αὐτὸν θεία δύναμη, ὑπερφυσική. 

–  Γέροντα,  ὁ  Ἀββᾶς  Βαρσανούφιος  λέει:  «Μὴ  ζητήσῃς  σωματικὴν  ἀνάπαυσιν, 

ἐὰν μὴ δώῃ σοι αὐτὴν ὁ Κύριος»4. Τί ἐννοεῖ; 

–  Θέλει  νὰ  πῆ  νὰ  μὴν  κοιτάζη  κανεὶς  τὸ  χουζούρι  του,  τὸ  βόλεμά  του. 

Αὐταπάρνηση  χρειάζεται  πρῶτα  καὶ  ὕστερα  ἔρχονται  πολλὲς  θεῖες  δυνάμεις,  γιατί, 

ὅταν ὑπάρχη αὐταπάρνηση, τότε ὁ Θεὸς δίνει στὸν ἄνθρωπο τὴν Χάρη Του. 

Ἂν ὁ ἄνθρωπος ἔχη τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας, τότε δέχεται τὴν θεία βοήθεια, τὸν 

οἰκονομάει ὁ Θεός. Ἀνάλογη μὲ τὴν θυσία καὶ μὲ τὴν προσευχὴ ποὺ κάνει κανεὶς γιὰ 

τὸν συνάνθρωπό του, εἶναι καὶ ἡ βοήθεια ποὺ λαμβάνει ἀπὸ τὸν Θεό. Μιὰ φορὰ ποὺ 

πήγαινα  ἀργὰ  τὸ  ἀπόγευμα  ἀπὸ  τὴν  Μονὴ  Σταυρονικήτα  στὸ  Καλύβι  τοῦ  Παπα–

Τύχωνα –  τὸ ἑτοίμαζα τότε5, γιὰ νὰ μείνω ἐκεῖ – μὲ σταμάτησε στὸν δρόμο κάποιος 

ποὺ  εἶχε  πολλὰ  προβλήματα.  Στάθηκα  ὄρθιος,  φορτωμένος  μὲ  τὸν  τουρβᾶ  γεμάτο 

πράγματα  καὶ  τὸν  ἄκουγα·  ψιχάλιζε  κιόλας.  Νύχτωσε  καὶ  ἐκεῖνος  ἔλεγε‐ἔλεγε 

συνέχεια.  Ψιχάλα‐ψιχάλα,  εἴχαμε  γίνει  μούσκεμα.  Κάποια  στιγμὴ  μοῦ  ἦρθε  ὁ 

λογισμός: «Πῶς θὰ βρῶ τὸ Καλύβι; Νύχτα, λάσπη, τὸ μονοπάτι δύσκολο, δὲν ἔχω καὶ 

φακό, ἀλλὰ πῶς νὰ τὸν διακόψω;». Τὸν ρώτησα ποῦ θὰ μείνη, μοῦ εἶπε σὲ ἕνα κοντινὸ 

Κελλί.  Σταθήκαμε  λοιπὸν  ἐκεῖ  μέχρι  τὰ  μεσάνυχτα.  Μόλις  χωρίσαμε  καὶ  πῆρα  τὸ 

μονοπάτι, γλίστρησα κι ἔπεσα μέσα στὰ βάτα. Τὰ παπούτσια ἔφυγαν κάτω, ὁ τουρβᾶς 

πιάστηκε στὰ κλαδιά,  τὸ  ζωστικὸ μαζεύτηκε στὸν λαιμό. Δὲν  ἔβλεπα τίποτε. Ὁπότε 

εἶπα:  «Καλύτερα  ἂς  μείνω  ἐδῶ  καὶ  ἂς  ἀρχίσω  τὸ  Ἀπόδειπνο.  Θὰ  κάνω  καὶ  τὸ 

Μεσονυκτικὸ  καὶ  τὸν Ὄρθρο,  θὰ  φωτίση  καὶ  θὰ  βρῶ  τὸ  Κελλί  μου.  Ἄραγε  αὐτὸς  ὁ 

καημένος θὰ βρῆ  τὸν  δρόμο  του;». Μόλις  ἔφθασα στὸ «Ἐλέησόν με  ὁ Θεὸς κατὰ  τὸ 

μέγα  ἔλεός  σου»,  ξαφνικά,  ἕνα  φῶς,  σὰν  προβολέας,  φώτισε  ὅλον  τὸν  λάκκο  τῆς 

Καλιάγρας! Βρῆκα τὰ παπούτσια καὶ ξεκίνησα. Ὅλο τὸ μονοπάτι ἦταν μέσ᾿ στὸ φῶς. 

Ἔφθασα στὸ Καλύβι, βρῆκα καὶ τὸ κλειδὶ ἀπὸ τὸ λουκέτο, ποὺ ἦταν τόσο μικρὸ καὶ τὸ 

εἶχα  βάλει  σὲ  τέτοιο μέρος πού,  καὶ  μέρα  νὰ  ἦταν,  δύσκολα θὰ  τὸ  ἔβρισκα. Μπῆκα 

μέσα,  ἄναψα  τὰ  καντήλια  στὸ  ἐκκλησάκι,  καὶ  τότε  χάθηκε  ἐκεῖνο  τὸ  φῶς.  Δὲν 

χρειαζόταν ἄλλο!... 

 
4  Βαρσανουφίου  καὶ  Ἰωάννου,  Κείμενα  διακριτικὰ  καὶ  ἡσυχαστικά,  ἐρώτ.  ρθ´,  ἐκδ. 

«Ἑτοιμασία», Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου, Καρέας 1996, τόμος Α´, σ. 244. 
5 Τὸ 1968. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ – ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ 

 

«Ὁ ὑπερήφανος εἶναι χωρισμένος ἀπὸ τὸν Θεό, 

γιατὶ ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι κακὸς ἀγωγός, 

μονωτικό, ποὺ δὲν ἀφήνει 

τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ περάση, 

καὶ μᾶς ἀπομονώνει ἀπὸ τὸν Θεό». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ὑπερηφάνεια, τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο τῶν παθῶν 

 

– Γέροντα, ἔχω ζήλεια, μνησικακία, κατακρίνω, θυμώνω... 
–  Ἡ  ζήλεια,  ἡ  κατάκριση,  ὁ  θυμός,  ἡ  μνησικακία  κ.λπ.,  ὅλα  ἀπὸ  τὴν 

ὑπερηφάνεια ξεκινοῦν. Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι  τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο ὅλων τῶν παθῶν. 

Ἂν λοιπὸν χτυπήσης τὴν ὑπερηφάνεια, χτυπᾶς ὅλα τὰ πάθη καὶ ἔρχεται μέσα σου ἡ 

ταπείνωση καὶ ἡ ἀγάπη.  Γι᾿ αὐτό,  νομίζω,  ἀρκετὸ  εἶναι  νὰ ἀσχοληθῆς ἢ μᾶλλον νὰ 

ἀνοίξης μέτωπο μάχης μὲ τὴν ὑπερηφάνεια· νὰ στρέψης ὅλα τὰ πυρὰ πρὸς τὸ κάστρο 

τῆς  ὑπερηφανείας,  τὸ  ὁποῖο  μᾶς  χωρίζει  ἀπὸ  τὸν  Θεό.  Βλέπεις,  ὅταν  ὁ  ἐχθρὸς 

πολεμάη  ἕνα  κράτος,  τὶς  περισσότερες  δυνάμεις  θὰ  τὶς  στείλη  νὰ  χτυπήσουν  τὴν 

πρωτεύουσα. Μία βόμβα ἂν ρίξη στὴν πρωτεύουσα καὶ  τὴν καταστρέψη, πάει μετά, 

κατέστρεψε ὅλο τὸ κράτος. 

– Γέροντα, μὲ ποιόν συγγενεύει ὁ ὑπερήφανος;  

–  Μὲ  τὸν  ἔξω  ἀπὸ  ᾿δῶ,  μὲ  τὸν  διάβολο...  Ἂν  καὶ  εὐκολώτερα  κάμπτεται  ὁ 

διάβολος παρὰ ὁ ὑπερήφανος.  Γιατὶ  τὸν δαίμονα τὸν κάμπτεις, ἂν ταπεινωθῆς,  ἐνῶ 

τὸν  ὑπερήφανο,  ἀκόμη  καὶ  νὰ  ταπεινωθῆς  καὶ  νὰ  τοῦ  ζητήσης  συγγνώμη,  δὲν  τὸν 

κάμπτεις· θὰ σοῦ πῆ: «ὑποκρίνεσαι!». 

Ὅποιος  ἔχει  περισσότερη  ταπείνωση,  ἔχει  περισσότερο  πνευματικὸ 

περιεχόμενο. Ὁ ὑπερήφανος δὲν ἔχει ἐσωτερικὸ περιεχόμενο. Εἶναι σὰν τὸ ἀψώμωτο 

στάχυ ποὺ στέκεται ὄρθιο, ἐνῶ τὸ ψωμωμένο στάχυ γέρνει τὸ κεφαλάκι του. Καὶ ἐκτὸς 

ποὺ εἶναι σκοτισμένος, εἶναι καὶ ἐσωτερικὰ ἀνήσυχος καὶ ἐξωτερικὰ ταραγμένος καὶ 

θορυβώδης.  Γιατί,  ὅταν  ὑπάρχη  ὑπερηφάνεια,  ὅ,τι  κάνει  ὁ  ἄνθρωπος,  εἶναι  μιὰ 

φούσκα ποὺ τὴν φουσκώνει ὁ διάβολος καὶ μετὰ τὴν τρυπάει μὲ μιὰ καρφίτσα, κάνει 

κρότο καὶ σπάει. 

Εἶναι ἄτιμη ἡ ὑπερηφάνεια, εἶναι φοβερὸ πράγμα, ἀφοῦ τοὺς Ἀγγέλους τοὺς 

ἔκανε  δαίμονες! Αὐτὴ μᾶς  ἔφερε ἀπὸ  τὸν Παράδεισο στὴν γῆ  καὶ  τώρα ἀπὸ  τὴν γῆ 

προσπαθεῖ νὰ μᾶς στείλη στὴν κόλαση. 

 

Ὅταν δὲν καταλαβαίνουμε τὴν ὑπερηφάνεια 

 

– Ἐγώ, Γέροντα, δὲν καταλαβαίνω νὰ ὑπερηφανεύωμαι γιὰ κάτι συγκεκριμένο.  

–  Τότε  θὰ  ὑπάρχη  μέσα  σου  μιὰ  γενικὴ  ὑπερηφάνεια.  Πολλὲς  φορὲς  ὁ 

διάβολος τὰ παρουσιάζει ὅλα καμουφλαρισμένα καὶ δὲν παίρνει ὁ ἄνθρωπος εἴδηση, 

ὅταν  ἐνεργῆ ὑπερήφανα. Ἂν ὅμως παρακολουθῆ καὶ  ἐξετάζη  τὸν  ἑαυτό  του,  βλέπει 

ποῦ  ἐνήργησε μὲ  ὑπερηφάνεια. Μπορεῖ  νὰ μὴν  καταλαβαίνη  ὅλη  τὴν  ὑπερηφάνεια 

ποὺ ἔχει, ἀλλὰ λίγο θὰ τὴν καταλαβαίνη. Θὰ δῆ ὅτι νιώθει μέσα του μιὰ ἐγωιστικὴ 

ἱκανοποίηση, μιὰ ὑπεροχὴ ἀπέναντι στοὺς ἄλλους. 

–  Καὶ  ὅταν,  Γέροντα,  κάποιος  δὲν  μπορῆ  νὰ  καταλάβη  καθόλου  ὅτι  ἔχει 

ὑπερηφάνεια, τί γίνεται; 

–  Τότε  λειτουργοῦν  οἱ  πνευματικοὶ  νόμοι.  Ὑπερηφανεύεται,  πέφτει  καὶ 

ταπεινώνεται.  Ξανὰ  ὑπερηφανεύεται,  πάλι  πέφτει,  πάλι  ταπεινώνεται.  Καὶ 

συνεχίζεται  ἡ  ἴδια  κατάσταση  σὲ  ὅλη  του  τὴν  ζωή,  ὑπερηφάνεια‐ταπείνωση, 

ὑπερηφάνεια‐ταπείνωση. Αὐτὴ ἡ ταπείνωση δὲν εἶναι ἀρετή· εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν 

πνευματικῶν νόμων ποὺ λειτουργοῦν. Ταπεινώνεται δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος, χωρὶς νὰ τὸ 
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θέλη  καὶ  χωρὶς  νὰ  βγαίνη  τίποτε.  Ὑπάρχει  μιὰ  στασιμότητα·  τοῦ  δίνεται  μόνον  ἡ 

εὐκαιρία νὰ καταλάβη ὅτι δὲν πάει καλά. Λέω, ἂς ποῦμε, σὲ μιὰ ἀδελφή: «Αὐτὴν τὴν 

εἰκόνα τὴν ἔκανες καλή». Ἂν ὑπερηφανευθῆ, ὅταν πρόκειται νὰ κάνη ἄλλη εἰκόνα, θὰ 

πῆ: «Αὐτὴν τὴν εἰκόνα θὰ τὴν κάνω πιὸ καλὴ ἀπὸ τὴν προηγούμενη, γιὰ νὰ μοῦ πῆ ὁ 

Γέροντας πάλι  ʺμπράβοʺ». Καὶ  βλέπεις,  μετὰ κάνει μιὰ  καρικατούρα.  Τὴν  διορθώνω 

καί,  ἐπειδὴ  πάλι  λέει  μέσα  της:  «τώρα  θὰ  τὴν  κάνω  ὅπως  ἀκριβῶς  μοῦ  εἶπε  ὁ 

Γέροντας, γιὰ νὰ μοῦ πῆ ʺμπράβοʺ», κάνει πάλι καρικατούρα. 

– Μπορεῖ ὅμως, Γέροντα, ἡ ἴδια νὰ τὴν θεωρῆ καλή; 

– Πῶς δὲν μπορεῖ; Τὴν καρικατούρα μπορεῖ νὰ τὴν θεωρήση ἀριστούργημα καὶ 

νὰ ἔρθη μὲ χαρὰ νὰ μοῦ πῆ: «Πῶς σᾶς φαίνεται, Γέροντα, τώρα; Εἶναι καλή;». Θὰ τῆς 

ἀποδείξω ὅτι εἶναι καρικατούρα καὶ τότε θὰ καταλάβη. 

– Κι ἂν δὲν τὸ καταλάβη; 

– Τότε ἡ ὑπερηφάνειά της ἔχει πιάσει πουρὶ καὶ θὰ συνεχίζη νὰ κάνη τὰ ἴδια 

λάθη. Ὅ,τι καὶ νὰ πῆς, δὲν θὰ βγαίνη ἀπὸ τὸ δικό της. 

– Ἐάν, Γέροντα, μὲ τὸν νοῦ μου πιάνω τὴν ὑπερηφάνεια, ἀλλὰ ἡ καρδιά μου 

μένει σκληρή; 

– Ἀπὸ  ᾿κεῖ θὰ ἀρχίσης καὶ σιγὰ‐σιγὰ θὰ ἔρθη ἡ θεραπεία. Ὁ γιατρὸς πρῶτα 

κάνει τὴν διάγνωση καὶ ὕστερα προχωρεῖ στὴν θεραπεία. 

 

Ἡ ὑπερηφάνεια εἰσχωρεῖ παντοῦ 

 

–  Γέροντα,  πιὸ  πολὺ  μὲ  βοηθάει  νὰ  ἔχω  λίγη  δυσκολία,  ὅταν  κάνω  τὰ 

πνευματικά μου καθήκοντα. Μπορεῖ ὅμως νὰ ἔχη καὶ αὐτὸ ὑπερηφάνεια; 

– Ἔ, ἂν δὲν προσέξη κανείς, καὶ ξαπλωμένος νὰ εἶναι καὶ νὰ μὴν κάνη τίποτε, 

πάλι  μπορεῖ  νὰ  ὑπερηφανεύεται.  Τὸ  τραῖνο  ἐκτροχιάζεται  καὶ  ἀπὸ  τὰ  ἀριστερὰ  καὶ 

ἀπὸ τὰ δεξιά. Ὁ διάβολος καὶ ἀπὸ ᾿δῶ καὶ ἀπὸ ᾿κεῖ μᾶς πιάνει. Μὲ ρωτοῦν μερικοί: «Τί 

νὰ  προσέξω,  γιὰ  νὰ  μὴν  πέφτω  στὴν  ὑπερηφάνεια;».  Εἶναι  σὰν  νὰ  λένε:  «Ἀπὸ  ποῦ 

κινδυνεύω νὰ πέσω; ἀπὸ ᾿δῶ ἢ ἀπὸ ᾿κεῖ;». Καὶ ἀπὸ ᾿δῶ καὶ ἀπὸ ᾿κεῖ μπορεῖ νὰ πέσης, 

καὶ ἀπὸ ἀριστερὰ καὶ ἀπὸ δεξιά, καὶ ἀπὸ τὴν σκάλα καὶ ἀπὸ τὴν καρέκλα καὶ ἀπὸ τὸ 

σκαμνί.  Κάθε  στιγμὴ  καὶ  σὲ  κάθε  περίπτωση  χρειάζεται  προσοχή,  γιατὶ  ἡ 

ὑπερηφάνεια εἰσχωρεῖ παντοῦ. 

– Μπορεῖ, Γέροντα, κάποιος νὰ μὴν ἔχη τίποτε καὶ νὰ ὑπερηφανεύεται; 

– Καμμιὰ φορὰ αὐτὸς μπορεῖ νὰ ἔχη περισσότερη ὑπερηφάνεια. Ὅταν ἤμουν 

στὴν  Μονὴ  Στομίου1,  στὴν  Ἤπειρο,  εἶχα  μάθει  γιὰ  ἕναν  γέρο  τσομπάνο  ὅτι  ἦταν 

τελείως ἐγκαταλελειμμένος. Δὲν εἶχε κάνει οἰκογένεια καὶ γύριζε ἐδῶ κι ἐκεῖ. Τελικὰ 

τὸν  συμμάζεψε  ἕνας  ἄλλος  τσομπάνος  καὶ  τὸν  ἔβαλε  σὲ  μιὰ  καλύβα,  ὅπου  εἶχε  τὰ 

κλαδιὰ γιὰ τὶς κατσίκες. Δὲν τὸν ἄφηνε νὰ ἀνάβη οὔτε φωτιά, γιὰ νὰ ζεσταθῆ, γιατὶ 

φοβόταν μὴν πιάσουν φωτιὰ τὰ κλαδιά. Ἐκεῖ μέσα στὸ κρύο,  σὲ μιὰ γωνιὰ εἶχε δύο 

σανίδες γιὰ κρεββάτι κι ἕνα στρῶμα. Ὅταν τὸ ἔμαθα, πῆγα νὰ τὸν δῶ. Ἦταν χάλια. 

Εἶπα μετὰ σὲ μιὰ φτωχὴ γυναίκα: «Πόσα θέλεις, γιὰ νὰ τὸν πλένης λίγο;». «Τίποτε, 

μοῦ λέει, μόνον τὸ σαπούνι νὰ μοῦ δίνης». Μιὰ μέρα ποὺ εἶχα πάει, ἦταν μεσημέρι καὶ 

ἔτρωγε. Μόλις τέλειωσε τὸ φαγητό, μὲ κοιτάζει, γυρίζει τὸ πιάτο ἀνάποδα καὶ λέει μὲ 

                                                 
1 Ὁ Γέροντας μόνασε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Στομίου Κονίτσης ἀπὸ τὸ 1958 μέχρι τὸ 1962. 
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μιὰ ἱκανοποίηση: «Αὐτὸ θὰ πῆ μελό2, καλόγερε, αὐτὸ θὰ πῆ μελό! Ἔχει σκυλιά, γατιὰ 

ἐδῶ». Δηλαδὴ τὸ ὅτι γύρισε ἀνάποδα τὸ πιάτο, γιὰ νὰ μὴν τὸ γλείφουν τὰ γατιὰ καὶ τὰ 

σκυλιά, τὸ θεώρησε κατόρθωμα. Λὲς καὶ ἀνέβηκε στὸ διάστημα. Νά, ὑπερηφάνεια! Τὰ 

χάλια του εἶχε, καὶ ὅμως τί ὑπερηφάνεια εἶχε! 

 

Οἱ ὑπερήφανοι λογισμοὶ 

 

– Γέροντα, τί πρέπει νὰ κάνουμε, ὅταν μᾶς ἔρχωνται λογισμοὶ ὑπερηφανείας; 

– Ὅπως  οἱ  ἄλλοι  γελοῦν,  ὅταν μᾶς  βλέπουν  νὰ  ὑπερηφανευώμαστε,  ἔτσι  κι 

ἐμεῖς νὰ γελοῦμε μὲ τοὺς λογισμοὺς ὑπερηφανείας. 

– Στὸν ταπεινὸ ἔρχονται ὑπερήφανοι λογισμοί; 

– Ἔρχονται, ἀλλὰ γελάει, γιατὶ γνωρίζει τὸν ἑαυτό του. 

–  Γέροντα,  κάπου διάβασα ὅτι  τὸν λογισμὸ τῆς ὑπερηφανείας πρέπει νὰ τὸν 

διώχνουμε ἀμέσως ὅπως τὸν αἰσχρὸ λογισμό. 

–  Τὸ θέμα  εἶναι  ὅτι  τὸν αἰσχρὸ λογισμὸ  τὸν καταλαβαίνεις  εὔκολα,  ἐνῶ  τὸν 

λογισμὸ τῆς ὑπερηφανείας, γιὰ νὰ τὸν καταλάβης, χρειάζεται πολλὴ ἐγρήγορση. Ἂν 

λ.χ. τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς περάση ἕνας ἄσχημος λογισμὸς ἀπὸ τὸν νοῦ σου, θὰ τὸν 

καταλάβης καὶ θὰ τὸν διώξης ἀμέσως· «ἄντε φύγε ἀπὸ ᾿δῶ», θὰ πῆς. Ἀλλά, ἂν στὴν 

ἐκκλησία σοῦ περάση ὁ λογισμὸς ὅτι διάβασες ὡραῖα τὸ Ψαλτήρι καὶ ὑπερηφανευθῆς, 

χρειάζεται ἐγρήγορση, γιὰ νὰ τὸν καταλάβης καὶ νὰ τὸν πετάξης. 

–  Γέροντα,  τὶς  περισσότερες  φορὲς  προλαβαίνει  καὶ  ἔρχεται  ὁ  λογισμὸς  τῆς 

ὑπερηφανείας σὲ χρόνο μηδέν. Πῶς θὰ προλαβαίνω νὰ φέρνω ταπεινὸ λογισμό; 

– Πρέπει  νὰ γίνη δουλειὰ ἀπὸ νωρίτερα – «ἡτοιμάσθην καὶ  οὐκ  ἐταράχθην»3, 

λέει ὁ Δαβίδ –, γιατὶ οἱ λογισμοὶ τῆς ὑπερηφανείας ἔρχονται ἀστραπιαῖα. Αὐτὸ εἶναι 

παλιὰ μηχανὴ τοῦ διαβόλου. Τώρα νὰ πάρης μιὰ καινούργια μηχανὴ – νὰ καλλιεργῆς 

συνέχεια ταπεινοὺς λογισμούς –, γιὰ νὰ τρέχης. 

Μόνον οἱ ταπεινοὶ λογισμοὶ φέρνουν ταπείνωση καὶ μόνο μὲ τὴν ταπείνωση 

φεύγει ἡ ὑπερηφάνεια. Μιὰ φορὰ ἕνας ἱεροκήρυκας μοῦ εἶπε ὅτι ἑτοίμασε ἕνα ὡραῖο 

κήρυγμα. Ἀνέβηκε στὸν ἄμβωνα καὶ μιλοῦσε πολὺ ὡραῖα. Κάποια στιγμὴ ὅμως τοῦ 

πέρασε  ἕνας  ὑπερήφανος  λογισμὸς  καὶ  μπερδεύτηκε.  Ξέσπασε  τότε  σὲ  ἕνα  νευρικὸ 

κλάμα καὶ κατέβηκε ἀπὸ τὸν ἄμβωνα ντροπιασμένος. Ὕστερα, γιὰ πολὺν καιρὸ δὲν 

μποροῦσε  νὰ κάνη κήρυγμα·  εἶχε ἀχρηστευθῆ. «Κοίταξε,  τοῦ λέω,  ἐκεῖνο  τὸ  ἔπαθες 

ἀπὸ  ὑπερηφάνεια.  Ἐπειδὴ  ὑπερηφανεύθηκες,  ἀπομακρύνθηκε  ἡ  Χάρις  τοῦ  Θεοῦ. 

Τώρα νὰ ξεκινήσης ταπεινά. Ὅταν ἔρθη ἡ ὥρα νὰ ἀνεβῆς στὸν ἄμβωνα, νὰ πῆς: ʺἊν 

μπερδευτῶ,  σημαίνει  ὅτι  μοῦ  χρειάζεται  ρεζιλίκι,  γιατὶ  αὐτὸ  θὰ  μὲ  βοηθήση 

πνευματικάʺ.  Καὶ  ἂν  τυχὸν  σὲ  πιάση  πάλι  τὸ  κλάμα,  οἱ  ἄνθρωποι  θὰ  νομίζουν  ὅτι 

συγκινήθηκες,  ὁπότε  θὰ  βοηθηθοῦν  καὶ  δὲν  θὰ  σκανδαλισθοῦν.  Μὴ  φοβᾶσαι». 

Πράγματι, ξεκίνησε ἔτσι ταπεινά, περιμένοντας ρεζιλίκι, καὶ ἄρχισε πάλι νὰ κηρύττη. 

 
2 Μελό: Μυαλό. 
3 Ψαλμ. 118, 60. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι πολύμορφη 

 

Ἡ κρυφὴ ὑπερηφάνεια 

 

–  Μοῦ  εἴπατε,  Γέροντα,  ὅτι  ἔχω  κρυφὴ  ὑπερηφάνεια.  Ποιά  εἶναι  ἡ  κρυφὴ 

ὑπερηφάνεια; 

–  Εἶναι  ἡ  ἐσωτερικὴ  ὑπερηφάνεια.  Καὶ  ἡ  ἐσωτερικὴ  ὑπερηφάνεια  εἶναι πολὺ 

χειρότερη ἀπὸ τὴν ἐξωτερική. 

– Γέροντα, τί διαφορὰ ἔχει ἡ ἐξωτερικὴ ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ ὑπερηφάνεια; 

– Ἡ ἐξωτερικὴ ὑπερηφάνεια φαίνεται καὶ θεραπεύεται εὔκολα. Ὁ ἄνθρωπος 

ποὺ  ἔχει  ἐξωτερικὴ  ὑπερηφάνεια  φαίνεται  καὶ  ἀπὸ  τὰ  ροῦχα  του  καὶ  ἀπὸ  τὸ 

περπάτημά  του  καὶ  ἀπὸ  τὴν  ὁμιλία  του,  καὶ  ἔτσι  μπορεῖ  κανεὶς  νὰ  τοῦ  πῆ  καμμιὰ 

κουβέντα καὶ νὰ βοηθηθῆ. Ἐνῶ ἡ κρυφὴ ὑπερηφάνεια εἶναι πολὺ ὕπουλη καὶ γι᾿ αὐτὸ 

δύσκολα  θεραπεύεται.  Κρύβεται  καὶ  δὲν  τὴν  βλέπουν  οἱ  ἄλλοι·  μόνον  ἕνας 

πεπειραμένος  μπορεῖ  νὰ  τὴν  καταλάβη.  Ἡ  κρυφὴ  ὑπερηφάνεια  συνήθως  ὑπάρχει 

στοὺς  πνευματικοὺς  ἀνθρώπους.  Καὶ  τότε,  ἐνῶ  ἔχουν  ἐξωτερικὰ  σχήματα  ταπεινά, 

σχήματα  εὐλαβείας,  μέσα  τους  κρύβουν  τοῦ  κόσμου  τὴν  ὑπερηφάνεια!  Βλέπεις, 

ντύνεται στὰ κουρέλια τὸ ταγκαλάκι...  

– Γέροντα, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει κρυφὴ ὑπερηφάνεια τὴν καταλαβαίνει;  

– Ἂν παρακολουθῆ τὸν ἑαυτό του, τὴν καταλαβαίνει.  

– Γέροντα, ἔχω τὸν λογισμὸ ὅτι αὐτὸς ποὺ ἔχει κρυφὴ ὑπερηφάνεια, δὲν νιώθει 

μέσα του ἀνάπαυση. 

– Ἀνάπαυση θεϊκὴ δὲν νιώθει, οὔτε γνώρισε ποτὲ τὴν θεϊκὴ ἀνάπαυση, ἀλλὰ 

ἀναπαύει τὸν λογισμό του.  

– Τί θὰ μὲ βοηθήση, Γέροντα, νὰ καταλάβω ἂν ἔχω κρυφὴ ὑπερηφάνεια καὶ νὰ 

ἀγωνισθῶ νὰ τὴν διώξω; 

– Ἂν κάνης, ἂς ὑποθέσουμε, ἕναν πνευματικὸ ἀγώνα καὶ σοῦ λέη ὁ λογισμὸς 

ὅτι  κάνεις  κάτι  σπουδαῖο,  εἶσαι  ἐνάρετη  κ.λπ.,  σίγουρα  ὑπάρχει  μέσα  σου 

ὑπερηφάνεια,  ἀλλὰ  τὴν  κρύβεις.  Ἂν  λοιπὸν  προσέξης,  θὰ  δῆς  ὅτι  νιώθεις  μιὰ 

ἱκανοποίηση ψεύτικη. Γιὰ νὰ φύγη ἡ κρυφὴ ὑπερηφάνεια, πρέπει νὰ σιχαθῆς αὐτὸ τὸ 

ψεύτικο  καὶ  νὰ  τὸ  πετάξης.  Αὐτοὺς  ποὺ  ἔχουν  ἐξωτερικὴ  ὑπερηφάνεια,  τοὺς 

σιχαίνονται  οἱ  ἄλλοι,  καὶ  ἔτσι  μποροῦν  νὰ  διορθωθοῦν·  ἐνῶ,  ὅσοι  ἔχουν  ἐσωτερική, 

κρυφή, ὑπερηφάνεια, πρέπει οἱ ἴδιοι νὰ σιχαθοῦν τὸν ἑαυτό τους, γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν 

ἀπὸ  αὐτήν.  Ἀλλά,  καὶ  ὅταν  δίνης  στοὺς  ἄλλους  τὸ  δικαίωμα  νὰ  σοῦ  κάνουν 

παρατηρήσεις,  αὐτὸ  θὰ  σὲ  βοηθήση,  γιατὶ  θὰ  βγῆ  ἔξω  ἡ  κρυφὴ  ὑπερηφάνεια,  θὰ 

φανερωθῆ καὶ σιγὰ‐σιγὰ θὰ φύγη. 

 

Ἐγωισμός, τὸ ἀναρχικὸ παιδὶ τῆς ὑπερηφανείας 

 

– Γέροντα, ἄλλο πάθος εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια καὶ ἄλλο ὁ ἐγωισμός; 

– Ἡ ὑπερηφάνεια, ὁ ἐγωισμός, ἡ κενοδοξία κ.λπ., ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἔπαρση ποὺ 

εἶναι ἑωσφορικὸς βαθμός, εἶναι τὸ ἴδιο πάθος μὲ μικρὲς διαφορὲς καὶ διαβαθμίσεις.  

Ὁ  ἐγωισμὸς  εἶναι  τὸ  ἀναρχικὸ  παιδὶ  τῆς  ὑπερηφανείας·  δὲν  τὸ  βάζει  κάτω, 

ἐπιμένει. Ὅπως ὅμως τὰ δένδρα ποὺ δὲν λυγίζουν, σπάζουν τελικὰ ἀπὸ τὸν ἀέρα, ἔτσι 
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καὶ  ὁ  ἄνθρωπος ποὺ  ἔχει  ἐγωισμό,  ἐπειδὴ  δὲν  κάμπτεται,  σπάζει  τελικὰ  τὰ μοῦτρα 

του. Μεγάλο κακὸ ὁ ἐγωισμός! Ἐνῶ καὶ ἀνάπαυση δὲν ἔχει ὁ ἐγωιστής, πάλι ἐπιμένει! 

Δὲν βλέπεις, ὁ Ἄρειος; Ὅταν ἡ μητέρα του τοῦ εἶπε: «καλά, τόσοι λένε ὅτι σφάλλεις· 

δὲν  τὸ  καταλαβαίνεις;»,  «ναί,  τὸ  ξέρω,  τῆς  ἀπάντησε,  ἀλλὰ  πῶς  νὰ  ὑποταχθῶ  σ᾿ 

αὐτούς;». Ὁ ἐγωισμός του δὲν τὸν ἄφηνε νὰ παραδεχθῆ τὸ λάθος του.  

– Καὶ δὲν τὸν ἀπασχολοῦσε, Γέροντα, ποὺ εἶχε παρασύρει τόσον κόσμο στὴν 

αἵρεση; 

–  Ὄχι,  δὲν  τὸν  ἀπασχολοῦσε.  «Ἂν  παραδεχθῶ  ὅτι  σφάλλω,  ἔλεγε,  θὰ 

ἐξευτελισθῶ  καὶ  στοὺς  ὀπαδούς  μου».  Καὶ  ὅσο  καταλάβαινε  ὅτι  κάνει  λάθος,  ἄλλο 

τόσο ζοριζόταν νὰ τοὺς πείση ὅτι εἶχε δίκαιο. Φοβερὸ πράγμα ὁ ἐγωισμός! 

– Σὲ τί διαφέρει, Γέροντα, ὁ ἐγωιστὴς ἀπὸ τὸν ὑπερήφανο; 

– Ὁ ἐγωιστὴς ἔχει θέλημα, πεῖσμα, ἐνῶ ὁ ὑπερήφανος μπορεῖ νὰ μὴν ἔχη οὔτε 

θέλημα  οὔτε  πεῖσμα.  Ἂς  ποῦμε  ἕνα  παράδειγμα:  Στὴν  ἐκκλησία  προσκυνᾶτε  τὶς 

εἰκόνες μὲ μιὰ σειρά· ἡ καθεμιὰ ξέρει τὴν σειρά της. Μιὰ ἀδελφή, ἂν ἔχη ἐγωισμὸ καὶ 

τῆς πάρη κάποια ἄλλη τὴν σειρά, θὰ κατεβάση τὰ μοῦτρα καὶ μπορεῖ νὰ μὴν πάη οὔτε 

νὰ  προσκυνήση.  «Ἀφοῦ  προσκύνησε  ἐκείνη  πρὶν  ἀπὸ  μένα,  θὰ  πῆ,  δὲν  πάω  νὰ 

προσκυνήσω». Ἐνῶ, ἂν ἔχη ὑπερηφάνεια, πάλι θὰ πειραχθῆ, ἀλλὰ δὲν θὰ ἀντιδράση 

ἔτσι· μπορεῖ μάλιστα νὰ πῆ καὶ στὶς ἑπόμενες, δῆθεν μὲ εὐγένεια: «Περάστε! πέρνα κι 

ἐσύ, πέρνα κι ἐσύ!».  

– Τί νὰ κάνω, Γέροντα, ὅταν πληγώνεται ὁ ἐγωισμός μου; 

–  Ὅταν  πληγώνεται  ὁ  ἐγωισμός  σου,  μὴν  τὸν  περιθάλπης·  ἄφησέ  τον  νὰ 

πεθάνη. Ἂν πεθάνη ὁ ἐγωισμός σου, θὰ ἀναστηθῆ ἡ ψυχή σου.  

– Καὶ πῶς πεθαίνει, Γέροντα, ὁ ἐγωισμός; 

–  Πρέπει  νὰ  θάψουμε  τὸ  ἐγώ  μας,  νὰ  σαπίση  καὶ  νὰ  γίνη  κοπριά,  γιὰ  νὰ 

ἀναπτυχθῆ ἡ ταπείνωση καὶ ἡ ἀγάπη. 

 

Ἡ μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό μας  

 

– Γέροντα, γιατί ὑπερηφανεύομαι εὔκολα; 

–  Γιὰ  νὰ  ὑπερηφανεύεσαι  εὔκολα,  σημαίνει  ὅτι  ἔχεις  μεγάλη  ἰδέα  γιὰ  τὸν 

ἑαυτό  σου.  Πιστεύεις  ὅτι  κάτι  εἶσαι.  Δὲν  μπορεῖ  νὰ  ὑπερηφανευθῆ  κανείς,  ἂν  δὲν 

πιστεύη  ὅτι  κάτι  εἶναι.  Ἀφοῦ  λοιπὸν  πιστεύεις  ὅτι  εἶσαι  σπουδαία,  μετὰ  μὲ  τὸ 

παραμικρὸ ὑπερηφανεύεσαι, σὰν τοὺς ὑπερτασικοὺς πού, μόλις λίγο στενοχωρηθοῦν, 

ἀμέσως ἀνεβάζουν πίεση. 

–  Γέροντα,  ἔχει  παγώσει  πάλι  ἡ  καρδιά  μου.  Γιατί  φθάνω  σ᾿  αὐτὴν  τὴν 

κατάσταση; 

– Γιατὶ ἀφήνεις τὸ κεφάλι σου ξεβίδωτο καὶ παίρνει ἀέρα τὸ μυαλό σου. Ἐγὼ 

βάζω  τάπα,  τὴν  βιδώνω,  ἀλλὰ  ἐσὺ  τὴν  πετᾶς.  Τώρα  χρειάζεται  νὰ  βάλουμε  τάπα 

μεγάλη καὶ νὰ τὴν βιδώσουμε γερὰ‐γερά. Ξέρεις πόσα θὰ σοῦ ἔδινε ὁ Χριστός, ἂν δὲν 

εἶχες  αὐτὸ  τὸ  ἐλάττωμα;  Ὅταν  δὲν  προσέχουμε,  ἔρχεται  ὁ  διάβολος  ὕπουλα,  μᾶς 

τρυπάει  τὸ κεφάλι μὲ τὸ σουβλί  του,  τὴν οἴηση, μᾶς τὸ φουσκώνει σὰν μπαλόνι καὶ 

μᾶς σηκώνει στὸν ἀέρα. 

– Γέροντα, ἕνας ποὺ ἔχει μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό του, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ 

δῆ τὸ καλὸ ποὺ ἔχει ὁ ἄλλος. 
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– Ἔτσι εἶναι. Αὐτὸς ποὺ ἔχει μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό του, παραμένει μέσα 

στὴν ἀντάρα τῆς ὑπερηφανείας καὶ δὲν ἔχει οὔτε πνευματικὴ ὑγεία οὔτε ὁρατότητα, 

ὁπότε δὲν μπορεῖ νὰ δῆ τὰ χαρίσματα τοῦ ἄλλου. Ἀλλὰ γιατί νὰ ἔχη κανεὶς μεγάλη 

ἰδέα  γιὰ  τὸν  ἑαυτό  του;  Πῶς  θὰ  ἔρθουν  οἱ  θεῖες  ἰδέες,  ἂν  δὲν  πετάξη  τὴν  δική  του 

μεγάλη  ἰδέα;  Ἂν  πάρη  τὸ  κατσαβίδι  ὁ  Χριστός,  λίγο  τὴν  βιδούλα  νὰ  στρίψη, 

μπανταλομάρες1 θὰ λέμε. Τί ἰδέα νὰ ἔχης λοιπὸν γιὰ τὸν ἑαυτό σου;  

Αὐτὸς  ποὺ  ἔχει  μεγάλη  ἰδέα  γιὰ  τὸν  ἑαυτό  του,  εἶναι  ἐκτὸς  τοῦ  ἑαυτοῦ  του, 

παράφρων. Χρειάζεται νὰ κατεβῆ‐νὰ κατεβῆ,  νὰ προσγειωθῆ,  γιὰ νὰ βρῆ τὸν ἑαυτό 

του· ἀλλιῶς θὰ γυρίζη στὰ σύννεφα καὶ θὰ ξοδεύη τὴν βενζίνη στὸν ἀέρα!  

 

Ἡ αὐτοπεποίθηση 

 

– Γέροντα, τί σημαίνει: «Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ 

οἰκοδομοῦντες»2; 

–  Αὐτὸ  ἀναφέρεται  στὴν  αὐτοπεποίθηση  τοῦ  ἀνθρώπου.  Βλέπεις,  καὶ  στὴν 

Ἀκολουθία  τοῦ  Μεγάλου  Σχήματος,  ὅταν  ὁ  ὑποψήφιος  μοναχὸς  ἐρωτᾶται:  «Ταῦτα 

πάντα ὑπομένεις;», ἀπαντᾶ: «Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος»3. Δὲν λέει: «Ναί, ἐγὼ μόνος 

μου θὰ ὑπομείνω». Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν βάζη σὲ ὅλα μπροστὰ τὸν Θεό, ἀλλὰ λέη: 

«ἐγὼ μόνος μου θὰ κάνω αὐτό, ἐγὼ μὲ τὶς δικές μου δυνάμεις θὰ κάνω ἐκεῖνο», τότε 

καὶ τὰ μοῦτρα του τρώει καὶ τίποτε δὲν κάνει. 

– Γέροντα, στενοχωρῶ πολὺ τὶς ἀδελφές· ἄλλα μοῦ λένε νὰ κάνω, ἄλλα κάνω. 

– Ἀπὸ τὴν αὐτοπεποίθηση τὸ παθαίνεις. Ἐσὺ νομίζεις ὅτι πιάνεις πουλιὰ στὸν 

ἀέρα, ἐνῶ πιάνεις ἀέρα! Σηκώνεις τὸ χέρι σου καὶ νομίζεις ὅτι ἔπιασες ἕνα πουλί. «Τὸ 

ἔπιασα» λές, ἀλλὰ τὸ χέρι σου εἶναι ἄδειο. Σηκώνεις καὶ τὸ ἄλλο σου χέρι, «τὸ ἔπιασα» 

λές, ἀλλὰ καὶ πάλι τὸ χέρι σου εἶναι ἄδειο. Νὰ βλέπης πρῶτα ἂν εἶναι γεμάτο τὸ χέρι 

σου καὶ ὕστερα νὰ λὲς «τὸ ἔπιασα». 

– Γέροντα, οἱ ἀδελφὲς μοῦ λένε ὅτι δυσκολεύονται μαζί μου,  ἐπειδὴ ἐπιμένω 

στὴν γνώμη μου· ἐγὼ ὅμως δὲν τὸ καταλαβαίνω πάντοτε. 

– Ξέρεις τί συμβαίνει μ᾿ ἐσένα; Ὅταν σχηματίζης μιὰ γνώμη γιὰ κάτι, δὲν λές: 

«μοῦ  πέρασε  αὐτὸς  ὁ  λογισμός,  δὲν  ξέρω  ἂν  εἶναι  σωστός»,  ἀλλὰ  πιστεύεις  ὅτι  ἡ 

γνώμη σου εἶναι πάντοτε σωστὴ καὶ ἐπιμένεις. Κάνεις σὰν ἐκείνη τὴν νοικοκυρὰ ποὺ 

τῆς  ἀγόρασε  ὁ  ἄνδρας  της  ἕνα  χταπόδι  νὰ  μαγειρέψη,  ἀλλὰ  τοῦ  ἔλειπε  τὸ  ἕνα 

πλοκάμι. «Τὸ μαγείρεψες, τῆς λέει, τὸ χταπόδι; ἔβρασε;». «Ποιό χταπόδι; λέει ἐκείνη, 

τὸ ἑπταπόδι». Ὄχι τὸ ὀχταπόδι‐ὄχι τὸ ἑπταπόδι, νευρίασε στὸ τέλος ὁ ἄνδρας της ἀπὸ 

τὴν ἐπιμονή της καὶ τὴν πέταξε στὸ πηγάδι. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ᾿κεῖ ἔδειχνε μὲ τὰ δάκτυλά 

της «ἑπτά, ἑπτά, ἑπτά»! Κοίταξε, νὰ λὲς τὸν λογισμό σου, ἀλλὰ νὰ μὴν ἐπιμένης. 

– Ὅμως, Γέροντα, πολλὲς φορὲς βλέπω ὅτι ἡ δική μου γνώμη εἶναι καλύτερη 

ἀπὸ τὴν γνώμη τῶν ἀδελφῶν μὲ τὶς ὁποῖες συνεργάζομαι. 

– Ἀπὸ τὴν αὐτοπεποίθηση ποὺ ἔχεις βλέπεις ἔτσι τὰ πράγματα. Νὰ προσέξης 

πολύ,  γιατὶ  ὅποιος  ἔχει  πολλὴ  λογικὴ  καὶ  κρίση  μὲ  ἐγωισμὸ  καὶ  αὐτοπεποίθηση, 

μπορεῖ νὰ φθάση νὰ μὴν παραδέχεται κανέναν.  

                                                 
1 Ὁ Γέροντας χρησιμοποιοῦσε τὴν λέξη «μπανταλομάρα» ἀντὶ τῆς λέξεως «ἀνοησία». 
2 Ψαλμ. 126, 1. 
3 Βλ. Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου καὶ Ἀγγελικοῦ Σχήματος, σ. 207. 
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– Πῶς θὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὴν αὐτοπεποίθηση; 

– Ἂν γνωρίσης τὸν ἑαυτό σου, θὰ δῆς ὅτι δὲν ἔχεις τίποτε δικό σου καὶ τίποτε 

δὲν  μπορεῖς  νὰ  κάνης  χωρὶς  τὴν  βοήθεια  τοῦ Θεοῦ.  Ἂν  λοιπὸν  καταλάβης πὼς  ὅ,τι 

καλὸ  κάνεις  εἶναι  ἀπὸ  τὸν Θεὸ  καὶ  ὅσες  χαζομάρες  κάνεις  εἶναι  δικές  σου,  τότε θὰ 

πάψης  νὰ  ἔχης  ἐμπιστοσύνη  στὸν  ἑαυτό  σου  καὶ  θὰ  ἀπαλλαγῆς  ἀπὸ  τὴν 

αὐτοπεποίθηση. 

 

Ἡ καυχησιολογία  

 

– Γέροντα, ὅποιος ἔχει ὑπερηφάνεια πάντοτε λέει τὸ καλὸ ποὺ κάνει; 

– Καὶ νὰ τὸ πῆ καὶ νὰ μὴν τὸ πῆ, τὄχει μέσα του κρυφὸ καμάρι! Νά, αὐτὲς τὶς 

μέρες ἦρθε κάποιος νὰ μὲ δῆ. Μοῦ μιλοῦσε συνέχεια γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ κάθε τόσο 

πρόσθετε:  «Εἰς  δόξαν  Θεοῦ  τὰ  λέω».  Ἔλεγε‐ἔλεγε...  «Εἰς  δόξαν  Θεοῦ  τὰ  λέω».  Μὲ 

τρόπο τοῦ εἶπα: «Μήπως μπαίνει λίγο καὶ ἡ δόξα ἡ δική σου;». «Ἄ, ὄχι, μοῦ λέει, ὅλα 

εἰς  δόξαν Θεοῦ...». Καὶ  τελικὰ δὲν εἶχε  ἔρθει νὰ μοῦ πῆ κάτι ποὺ τὸν ἀπασχολοῦσε, 

ἀλλὰ  νὰ  μοῦ  διηγηθῆ  τὰ  κατορθώματά  του  «εἰς  δόξαν  Θεοῦ...»,  ἐνῶ  στὴν 

πραγματικότητα ὅλα τὰ ἔλεγε γιὰ τὴν δόξα τὴν δική του. 

Πάντως,  ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  κάνη  γνωστὸ  τὸ  καλὸ  ποὺ  κάνει  καὶ 

ὑπερηφανεύεται,  πάντοτε  τὸ  χάνει.  Τότε  καὶ  κουράζεται  ἄσκοπα  καὶ  κολάζεται. 

Κάποιος  ποὺ  ἐπρόκειτο  νὰ  γίνη  ἱερέας  πῆγε  σὲ  ἕνα  ἀπομονωμένο  μοναστήρι  νὰ 

καθήση σαράντα μέρες πρὶν ἀπὸ τὴν χειροτονία του. Στὶς τριάντα ὀκτὼ ὅμως μέρες 

παρουσιάσθηκε κάποια ἀνάγκη καὶ χρειάσθηκε νὰ κατεβῆ στὸν κόσμο. Μετὰ ἔκανε 

τὸ πᾶν νὰ ἐπιστρέψη, γιὰ νὰ μείνη ἀκόμη δυὸ μέρες, γιατὶ πῶς θὰ ἔλεγε ὅτι κάθησε 

στὴν  ἔρημο  σαράντα  μέρες  πρὶν  ἀπὸ  τὴν  χειροτονία  του;  Βλέπεις,  καὶ  ὁ  Μωυσῆς 

σαράντα μέρες κάθησε στὸ Σινᾶ, πρὶν πάρη τὶς δέκα ἐντολές4!... Ἔλεγε μετὰ παντοῦ: 

«Ἐγὼ  πρὶν  ἀπὸ  τὴν  χειροτονία  μου  κάθησα  στὴν  ἡσυχία  σαράντα  μέρες».  Ἔτσι 

ἔρχεται ἡ Χάρις; Χίλιες φορὲς νὰ καθόταν εἴκοσι μέρες ἢ δεκαπέντε ἢ νὰ μὴν καθόταν 

οὔτε  μιὰ  μέρα,  γιὰ  νὰ  μὴ  καυχιέται  ὅτι  κάθησε  σαράντα  μέρες.  Τότε  περισσότερη 

Χάρη θὰ εἶχε. 

–  Γέροντα,  ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω»5. 

Αὐτὴ ἡ καύχηση μπορεῖ νὰ ἔχη ὑπερηφάνεια; 

–  Ὄχι,  πῶς  νὰ  ἔχη  ὑπερηφάνεια;  Αὐτὸ  ἔχει  μιὰ  δοξολογία,  μιὰ  εὐχαριστία 

στὸν Θεό. Ἂν θεωροῦμε μεγάλη τιμὴ καὶ εὐεργεσία ποὺ οἰκονόμησε ὁ Καλὸς Θεὸς νὰ 

εἴμαστε  Χριστιανοί,  αὐτὴ  ἡ  καύχηση  δὲν  ἔχει  ὑπερηφάνεια.  Ὅταν  κάποιος,  ἂς 

ὑποθέσουμε,  θεωρῆ  εὐλογία  καὶ  χαίρεται  ποὺ  ὁ  Θεὸς  οἰκονόμησε  νὰ  ἔχη  καλούς, 

εὐλαβεῖς,  γονεῖς,  αὐτὸ  δὲν  σημαίνει  ὅτι  καμαρώνει  κοσμικά,  ἀλλὰ  ὅτι  ἔχει 

εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεό. 

 

Ἡ ἀνθρωπαρέσκεια 

 

– Γέροντα, πολλὲς φορὲς μὲ πιάνει ἕνα παράπονο.  

– Τί παράπονο ἔχεις; 

                                                 
4 Βλ. Ἔξ. 34, 28. 
5 Α’ Κορ. 1, 31. Βλ. καὶ Ρωμ. 5, 11∙ Φιλιπ. 3, 3. 
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– Νά, λέω: «Γιατί δὲν ἀναγνώρισαν τὸν κόπο μου καὶ μοῦ συμπεριφέρθηκαν 

ἔτσι;». 

– Ὅταν κάποιος κάνη κάτι  ταπεινὰ καὶ μὲ ἀγάπη,  καὶ  δὲν βρῆ ἀναγνώριση, 

μπορεῖ  νὰ  τοῦ  ἔρθη  καὶ  ἕνα παράπονο. Αὐτὸ  εἶναι  ἀνθρώπινο –  ὄχι φυσικὰ  ὅτι  καὶ 

αὐτὸ εἶναι σωστό, ἀλλὰ τότε ἔχει κανεὶς κάποια ἐλαφρυντικά. Ὅταν ὅμως ἀπαιτῆ τὴν 

ἀναγνώριση, αὐτὸ εἶναι βαρύ· ἔχει μέσα ἐγωισμό, δικαίωμα6, ἀνθρωπαρέσκεια. Ὅσο 

μπορεῖς, νὰ κινῆσαι ταπεινά. Ὅ,τι κάνεις νὰ τὸ κάνης μὲ φιλότιμο, γιὰ τὸν Χριστό, καὶ 

ὄχι  ἀπὸ  ἀνθρωπαρέσκεια  καὶ  κενοδοξία,  γιὰ  νὰ  ἀκούσης  τὸ  «μπράβο»  ἀπὸ  τοὺς 

ἀνθρώπους.  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  δέχεται  τὰ  «μπράβο»  ἀπὸ  τοὺς  ἀνθρώπους  καὶ 

ἐργάζεται μόνον γιὰ τὸν Θεό, τότε ἀνταμείβεται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωὴ μὲ 

τὴν ἄφθονη Χάρη Του, καὶ στὴν ἄλλη μὲ τὰ ἀγαθὰ τοῦ Παραδείσου. 

– Μπορεῖ, Γέροντα, μέσα στὸ φιλότιμο νὰ ὑπάρχη ἀνθρωπαρέσκεια; 

– Μπορεῖ ὁ διάβολος, ποὺ ὅλα θέλει νὰ τὰ μολύνη, νὰ κλέβη τὸ λίγο φιλότιμο 

μὲ  τὴν  ἀνθρωπαρέσκεια.  Ἔχει  δηλαδὴ  ὁ  ἄνθρωπος  λίγο  φιλότιμο,  ἀλλά,  ἂν  δὲν 

προσέξη,  μπαίνει  μέσα  ἡ  ἀνθρωπαρέσκεια  καὶ  μετά,  ὅ,τι  κι  ἂν  κάνη,  πάει  χαμένο. 

Εἶναι  σὰν  νὰ  βγάζη  νερὸ  μὲ  τρύπιο  κουβᾶ.  Ἂν  ὅμως  καταλάβη  πὼς  ὅ,τι  κάνει  ἀπὸ 

ἀνθρωπαρέσκεια μολύνεται, μετὰ δὲν θὰ ἔχη ὄρεξη νὰ κάνη κάτι γιὰ νὰ ἐπιδειχθῆ· 

δὲν θὰ ἔχη μάτια νὰ δῆ ἂν τὸν καμαρώνουν οἱ ἄλλοι οὔτε αὐτιὰ νὰ ἀκούση τί λένε γι᾿ 

αὐτόν. 

– Γέροντα, ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ ξεχωρίσω ἂν κάτι τὸ κάνω ἀπὸ καθαρὸ φιλότιμο 

ἢ ἀπὸ ἀνθρωπαρέσκεια. 

–  Τὸ  καθαρὸ  φαίνεται.  Ὅταν  κινῆται  κανεὶς  μὲ  καθαρὸ  φιλότιμο,  ἔχει 

πληροφορία  ἐσωτερική,  ἔχει  δηλαδὴ  μέσα  του  ἀνάπαυση,  γαλήνη,  ἐνῶ  ἡ 

ἀνθρωπαρέσκεια φέρνει ἀνησυχία, ταραχή.  

–  Γέροντα,  μοῦ  λέει  ὁ  λογισμὸς πὼς πέφτω σὲ πειρασμούς,  ἐπειδὴ  ἡ  καρδιά 

μου δὲν εἶναι ὁλοκληρωτικὰ δοσμένη στὸν Θεό. 

– Ναί, κλέβεσαι ἀπὸ τὴν ἀνθρωπαρέσκεια. Προσπάθησε στὴν κάθε φιλότιμη 

ἐνέργειά σου νὰ μὴ σφηνώνεται ἡ ἀνθρωπαρέσκεια, γιὰ νὰ ἔχης καὶ καθαρὸ μισθό, 

χωρὶς  κρατήσεις  ἀπὸ  τὸ  ταγκαλάκι,  ἀλλὰ  καὶ  περισσότερη  ἐσωτερικὴ  εἰρήνη.  Νὰ 

ἐξετάζης  τὰ  ἐλατήρια  μὲ  τὰ  ὁποῖα  κινεῖσαι  καί,  μόλις  ἀντιληφθῆς  ὅτι  κινεῖσαι  ἀπὸ 

ἀνθρωπαρέσκεια,  νὰ  τὴν  χτυπᾶς  ἀμέσως.  Ἂν  κάνης  αὐτὸν  τὸν  «καλὸν  ἀγῶνα»7,  θὰ 

ἀποτοξινωθῆς ἀπὸ κάθε κοσμικὸ ἐλατήριο ποὺ ἔχει κέντρο τὸ ἐγώ. Τότε θὰ γίνωνται 

ὅλα καλὰ καὶ δὲν θὰ ἔχης πειρασμοὺς οὔτε ἐξωτερικοὺς οὔτε δικούς σου ἐσωτερικούς, 

ἀλλὰ θὰ ἔχης ἐσωτερικὴ εἰρήνη.  

– Γέροντα, στενοχωριέμαι γιὰ τὴν στασιμότητα ποὺ ἔχω. Θὰ ἤθελα κάθε μέρα 

νὰ προοδεύω πνευματικά. 

– Ξέρεις τί συμβαίνει καμμιὰ φορά; Μπορεῖ νὰ θέλουμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ 

τὰ πάθη μας καὶ νὰ γίνουμε καλύτεροι, ὄχι γιὰ νὰ εὐαρεστήσουμε τὸν Θεό, ἀλλὰ γιὰ 

νὰ  ἀρέσουμε  στοὺς  ἄλλους.  Κι  ἐσύ,  ἂς  ποῦμε,  θέλεις  νὰ  γίνης  καλύτερη,  νὰ 

προχωρήσης πνευματικά. Ἐξέτασες ὅμως γιατί τὸ θέλεις; Τὸ θέλεις, γιὰ νὰ πλησιάσης 

περισσότερο στὸν Θεὸ ἢ γιὰ νὰ φαίνεσαι καλύτερη ἀπὸ τὶς ἄλλες ἀδελφές; Βιάζεσαι 

                                                 
6 Ἡ λέξη «δικαίωμα» στὴν μοναχικὴ ζωὴ δηλώνει τὴν τάση τοῦ μοναχοῦ νὰ δικαιώνη τὸν 

ἑαυτό του καὶ τὴν ἀπαίτηση νὰ ἱκανοποιῆ ὁποιαδήποτε ἐγωκεντρικὴ ἐπιθυμία του. 
7 Α’ Τιμ. 6, 12. 
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λ.χ.  νὰ  πᾶς  στὴν  ἐκκλησία.  Γιατί  τὸ  κάνεις;  γιὰ  νὰ  εἶσαι  ἀπὸ  τὴν  ἀρχὴ  στὴν 

Ἀκολουθία,  ἐπειδὴ αὐτὸ εἶναι τὸ σωστὸ ἢ γιὰ νὰ πᾶς πρώτη καὶ νὰ λένε οἱ ἀδελφὲς 

καλὰ λόγια γιὰ σένα; Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος ἐνδιαφέρεται νὰ ἀρέση στὸν Θεό, ὄχι 

στοὺς ἀνθρώπους. «Ἂν ἤθελα νὰ ἀρέσω στοὺς ἀνθρώπους, λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, 

δὲν θὰ ἤμουν δοῦλος τοῦ Χριστοῦ»8.  

– Γέροντα, ἔχω πάντοτε ἕναν φόβο μὴν ξεπέσω στὰ μάτια τῶν ἄλλων, ἐνῶ δὲν 

σκέφτομαι πῶς μὲ βλέπει ὁ Θεός. Πῶς θὰ αὐξηθῆ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; 

–  Ἐγρήγορση  χρειάζεται.  Σὲ  κάθε  σου  ἐνέργεια,  ἀκόμη  καὶ  στὴν παραμικρή 

σου  κίνηση,  κέντρο  νὰ  εἶναι  ὁ Θεός.  Στρέψε  ὅλον  τὸν  ἑαυτό  σου  πρὸς  τὸν Θεό.  Ἂν 

ἀγαπήσης τὸν Θεό, ὁ νοῦς σου θὰ εἶναι συνέχεια στὸ πῶς νὰ εὐχαριστήσης τὸν Θεό, 

στὸ  πῶς  νὰ  ἀρέσης  στὸν  Θεό,  καὶ  ὄχι  στὸ  πῶς  νὰ  ἀρέσης  στοὺς  ἀνθρώπους.  Αὐτὸ 

πολὺ θὰ σὲ βοηθήση νὰ ἐλευθερωθῆς ἀπὸ τὶς βαρειὲς ἁλυσίδες τῆς ἀνθρωπαρέσκειας 

ποὺ σοῦ εἶναι ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἀνώτερη ζωή. Καὶ ὅταν θὰ χαίρεσαι, γιατὶ ξέπεσες στὰ 

μάτια τῶν ἀνθρώπων, τότε θὰ γλυκαίνεσαι ἐσωτερικὰ ἀπὸ τὸν Γλυκὺ Ἰησοῦ.  

 

Ἡ καραμέλα τοῦ ἐπαίνου  

 

– Γέροντα, ἄκουσα κάτι ἐπαίνους καί... 

–  Ἔ,  καὶ  τί  ἔγινε;  Τελείως  κούφιο  εἶσαι,  βρὲ  παιδί;  Ἐμᾶς  τί  πρέπει  νὰ  μᾶς 

ἐνδιαφέρη; Πῶς μᾶς βλέπουν οἱ ἄλλοι ἢ πῶς μᾶς βλέπει ὁ Χριστός; Οἱ ἄλλοι θὰ εἶναι 

γιὰ  μᾶς  ἡ  κινητήρια  δύναμη  ἢ  ὁ  Χριστός;  Ἐσὺ  ἔχεις  σοβαρότητα·  μὴ  γίνεσαι 

ἐλαφρούτσικη.  Ἐμένα  πολλὲς  φορές,  ἀκόμη  καὶ  σοβαροὶ  ἄνθρωποι,  μοῦ  λένε  κάτι 

ἐπαινετικὸ καὶ μοῦ ἔρχεται νὰ κάνω ἐμετό. Γελῶ ἀπὸ μέσα μου καὶ τὸ πετῶ πέρα. Κι 

ἐσὺ κάτι τέτοια νὰ τὰ πετᾶς ἀμέσως. Εἶναι χαμένα πράγματα! Τί κερδίζουμε, ἂν μᾶς 

καμαρώνουν  οἱ  ἄλλοι;  Γιὰ  νὰ  μᾶς  καμαρώνουν  μεθαύριο  τὰ  ταγκαλάκια;  Ὅποιος 

χαίρεται, ὅταν τὸν καμαρώνουν οἱ ἄνθρωποι, κοροϊδεύεται ἀπὸ τοὺς δαίμονες.  

Οἱ ἔπαινοι,  εἴτε κοσμικοὶ εἶναι εἴτε πνευματικοί,  εἴτε στὸ σῶμα ἀναφέρονται 

εἴτε  στὴν  ψυχή,  βλάπτουν,  ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  εἶναι  βλαμμένος,  ὅταν  δηλαδὴ  ἔχη 

ὑπερηφάνεια ἢ προδιάθεση ὑπερηφανείας. Γι᾿ αὐτὸ νὰ προσέχουμε νὰ μὴν ἐπαινοῦμε 

εὔκολα  τὸν  ἄλλον,  γιατί,  ἂν  τυχὸν  εἶναι  φιλάσθενος  πνευματικά,  παθαίνει  ζημιά· 

μπορεῖ νὰ καταστραφῆ. 

Οἱ ἔπαινοι εἶναι σὰν τὰ ναρκωτικά. Κάποιος, ἂς ὑποθέσουμε, ποὺ ξεκινᾶ νὰ 

κάνη κηρύγματα, μπορεῖ τὴν πρώτη φορὰ νὰ ρωτήση ἂν τὸ κήρυγμα ἦταν καλό, ἂν 

πρέπη κάτι νὰ προσέξη, γιὰ νὰ μὴν κάνη κακὸ στὸν κόσμο. Ὁπότε καὶ ὁ ἄλλος, γιὰ νὰ 

τὸν  ἐνθαρρύνη,  τοῦ  λέει:  «Καλὰ  τὰ  εἶπες·  μόνο  σ᾿  ἐκεῖνο  τὸ  σημεῖο  ἤθελε  λίγο  νὰ 

προσέξης». Ὕστερα ὅμως, ἂν ἔχη λίγη προδιάθεση ὑπερηφανείας, μπορεῖ νὰ φθάση 

νὰ ρωτάη ἂν ἦταν καλὸ τὸ κήρυγμα, μόνον καὶ μόνο γιὰ νὰ ἀκούση ὅτι ἦταν καλὸ καὶ 

νὰ  αἰσθανθῆ  ἱκανοποίηση.  Κι  ἂν  τοῦ  ποῦν:  «πολὺ  καλὸ  ἦταν»,  χαίρεται.  «Ἄ,  λένε 

καλὰ  λόγια  γιὰ  μένα!»,  σκέφτεται  καὶ  φουσκώνει.  Ἂν  ὅμως  τοῦ  ποῦν:  «δὲν  ἦταν 

καλό»,  στενοχωριέται.  Βλέπετε  πῶς  μὲ  μιὰ  καραμέλα  ἐπαίνου  τὸν  ξεγελάει  τὸ 

ταγκαλάκι;  Στὴν ἀρχὴ  ρωτάει μὲ  καλὸ  λογισμό,  γιὰ  νὰ  διορθωθῆ,  καὶ μετὰ  ρωτάει, 

γιὰ νὰ ἀκούη ἐπαίνους καὶ νὰ χαίρεται! 

                                                 
8 Βλ. Γαλ. 1, 10. 
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Ἂν χαίρεσθε καὶ νιώθετε ἱκανοποίηση, ὅταν σᾶς ἐπαινοῦν, καὶ στενοχωριέσθε 

καὶ κατεβάζετε τὰ μοῦτρα, ὅταν σᾶς κάνουν καμμιὰ παρατήρηση ἢ σᾶς ποῦν ὅτι μιὰ 

δουλειὰ δὲν τὴν κάνατε καλά, νὰ ξέρετε ὅτι αὐτὸ εἶναι μιὰ κοσμικὴ κατάσταση. Καὶ ἡ 

στενοχώρια εἶναι κοσμικὴ καὶ ἡ χαρὰ εἶναι κοσμική. Ἕνας ποὺ ἔχει πνευματικὴ ὑγεία, 

καὶ  νὰ  τοῦ  πῆς:  «αὐτὸ  δὲν  τὸ  ἔκανες  καλό»,  χαίρεται,  γιατὶ  τὸν  βοήθησες  νὰ  δῆ  τὸ 

λάθος  του.  Πιστεύει  ὅτι  δὲν  τὸ  ἔκανε  καλό,  γι᾿  αὐτὸ  τὸν  φωτίζει  ὁ  Θεὸς  καὶ  τὴν 

ἑπόμενη φορὰ τὸ κάνει πολὺ καλό. Ἀλλὰ καὶ πάλι αὐτὸ τὸ ἀποδίδει στὸν Θεό. «Τί θὰ 

ἔκανα ἐγὼ μόνος μου; λέει. Ἂν δὲν μὲ βοηθοῦσε ὁ Θεός, μπανταλομάρες θὰ ἔκανα». 

Ὅλα δηλαδὴ τὰ τοποθετεῖ σωστά. 

–  Πῶς  θὰ  μπορέσουμε,  Γέροντα,  νὰ  αἰσθανώμαστε  τὸ  ἴδιο,  καὶ  ὅταν  μᾶς 

ἐπαινοῦν καὶ ὅταν μᾶς προσβάλλουν; 

– Ἂν μισήσετε τὴν κοσμικὴ προβολή, τότε θὰ δέχεσθε μὲ τὴν ἴδια διάθεση καὶ 

τὸν ἔπαινο καὶ τὴν προσβολή. 

 

Ἡ κενοδοξία 

 

– Γιατί, Γέροντα, νιώθω μέσα μου ἕνα κενό; 

– Ἀπὸ τὴν κενοδοξία εἶναι. Ὅταν ἐπιδιώκουμε νὰ ἀνεβαίνουμε στὰ μάτια τῶν 

ἀνθρώπων,  νιώθουμε μέσα μας κενὸ –  τὸν καρπὸ τῆς κενοδοξίας –,  γιατὶ ὁ Χριστὸς 

δὲν  ἔρχεται  στὸ  κενό,  ἀλλὰ  στὴν  καρδιὰ  τοῦ  καινοῦ  ἀνθρώπου.  Δυστυχῶς,  πολλὲς 

φορὲς  οἱ  πνευματικοὶ  ἄνθρωποι  θέλουν  τὴν  ἀρετή,  ἀλλὰ  θέλουν  καὶ  κάτι  ποὺ  νὰ 

τρέφη τὴν ὑπερηφάνειά τους, δηλαδὴ ἀναγνώριση, πρωτεῖα κ.λπ., κι ἔτσι μένουν μὲ 

ἕνα  κενὸ  στὴν  ψυχή  τους,  τὸ  κενὸ  τῆς  κενοδοξίας·  δὲν  ὑπάρχει  τὸ  πλήρωμα,  τὸ 

φτερούγισμα τῆς καρδιᾶς. Καὶ ὅσο μεγαλώνει ἡ κενοδοξία τους, τόσο μεγαλώνει καὶ 

τὸ κενὸ μέσα τους καὶ τόσο περισσότερο ὑποφέρουν. 

– Γέροντα, ἀπὸ ποῦ προέρχεται τὸ ζόρισμα ποὺ νιώθω στὸν ἀγώνα μου; 

–  Δὲν  ἀγωνίζεσαι  ταπεινά.  Ὅποιος  ἀγωνίζεται  ταπεινά,  δὲν  συναντᾶ 

δυσκολία στὸν ἀγώνα του. Ὅταν ὅμως ὑπάρχουν πνευματικὲς ἐπιδιώξεις ποτισμένες 

μὲ κενοδοξία, τότε ἡ ψυχὴ ζορίζεται. Τὰ ἄλλα πάθη δὲν μᾶς δυσκολεύουν τόσο πολὺ 

στὸ  πνευματικὸ  ἀνέβασμα,  ὅταν  ἐπικαλούμαστε  ταπεινὰ  τὸ  ἔλεος  τοῦ Θεοῦ. Ὅταν 

ὅμως μᾶς κλέβη τὸ ταγκαλάκι μὲ τὴν κενοδοξία, μᾶς δένει τὰ μάτια καὶ μᾶς ὁδηγεῖ 

ἀπὸ  τὸ  δικό  του  δύσβατο  μονοπάτι  καὶ  τότε  ζοριζόμαστε,  γιατὶ  βρισκόμαστε  σὲ 

ταγκαλίστικο χῶρο. 

Ἡ  πνευματικὴ  ζωὴ  δὲν  εἶναι  ὅπως  ἡ  κοσμικὴ  ζωή.  Ἐκεῖ,  γιὰ  νὰ  πάη,  ἂς 

ὑποθέσουμε,  καλὰ  μιὰ  ἐπιχείρηση,  πρέπει  νὰ  κάνη  κανεὶς  τὴν  τάδε  διαφήμιση,  νὰ 

ρίξη αὐτὰ τὰ φέιγ‐βολάν, νὰ κοιτάξη πῶς νὰ προβληθῆ. Στὴν πνευματικὴ ζωὴ ὅμως, 

μόνον ἂν μισήση κανεὶς τὴν κοσμικὴ προβολή, πάει καλὰ ἡ ἐπιχείρηση ἡ πνευματική. 

– Γέροντα, πῶς θὰ διώξω τοὺς λογισμοὺς κενοδοξίας; 

– Νὰ χαίρεσαι μὲ τὰ ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐπιδιώκουν οἱ κοσμικοί. Μόνο μὲ 

τὰ  ἀντίθετα  τῶν  κοσμικῶν  ἐπιδιώξεων  θὰ  μπορέσης  νὰ  κινηθῆς  στὸν  πνευματικὸ 

χῶρο.  Στοργὴ  θέλεις;  Νὰ  χαίρεσαι,  ὅταν  δὲν  σοῦ  δίνουν  σημασία.  Ζητᾶς  θρόνο; 

Κάθισε τὸν ἑαυτό σου στὸ σκαμνί. Ζητᾶς ἐπαίνους; Ἀγάπησε τὴν περιφρόνηση, γιὰ νὰ 

νιώσης  τὴν  ἀγάπη  τοῦ  Περιφρονημένου  Ἰησοῦ.  Ζητᾶς  δόξα;  Ζήτα  ἀτιμία9,  γιὰ  νὰ 

                                                 
9 Ἀτιμία: Ἀδοξία, ἔλλειψη τιμῆς καὶ δόξας. 
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νιώσης τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅταν νιώσης τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ, θὰ νιώθης τὸν ἑαυτό 

σου εὐτυχισμένο καὶ θὰ ἔχης μέσα σου τὴν μεγαλύτερη χαρὰ ἀπὸ ὅλες τὶς χαρὲς ὅλου 

τοῦ κόσμου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Οἱ συνέπειες τῆς ὑπερηφανείας 

 

Ἡ ὑπερηφάνεια μᾶς ἀπομονώνει ἀπὸ τὸν Θεὸ 

 

– Γέροντα, βλέπω ὅτι δὲν πάω καλά. 

–  Βρῆκες  τὴν  αἰτία;  Τὴν προηγούμενη φορὰ ποὺ  εἶχα  ἔρθει,  εἶδα  ὅτι,  ἐπειδὴ 

σκεφτόσουν  σωστὰ  καὶ  ἐνεργοῦσες  μὲ  σύνεση,  σὲ  βοηθοῦσε  καὶ  ὁ  Χριστός.  Μήπως 

τώρα ὑπερηφανεύθηκες γι᾿ αὐτό, ὁπότε πῆρε τὴν Χάρη Του ὁ Χριστός; 

– Ναί, Γέροντα, ἔτσι εἶναι. 

– Ὅταν  δὲν  καταλαβαίνουμε  ὅτι  προοδεύουμε μὲ  τὴν  βοήθεια  τοῦ Θεοῦ  καὶ 

νομίζουμε  ὅτι  τὰ  καταφέρνουμε  μόνοι  μας  καὶ  ὑπερηφανευώμαστε,  παίρνει  ὁ Θεὸς 

τὴν Χάρη Του, γιὰ νὰ καταλάβουμε ὅτι μόνον ἡ θέληση καὶ ἡ προσπάθεια εἶναι δικά 

μας· ἡ δύναμη καὶ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι τοῦ Θεοῦ. Μόλις ἀναγνωρίσουμε ὅτι ὁ Θεὸς 

μᾶς  βοηθοῦσε  καὶ  γι᾿  αὐτὸ  προοδεύαμε,  ἀνοίγουν  τὰ  μάτια  μας,  ταπεινωνόμαστε, 

κλαῖμε  γιὰ  τὴν  πτώση  μας,  μᾶς  λυπᾶται  ὁ  Θεός,  μᾶς  ξαναδίνει  τὴν  Χάρη  Του  καὶ 

προχωροῦμε. 

– Γέροντα, ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ὑπερηφανευθῆ, ἡ θεία Χάρις φεύγει ἀμέσως; 

–  Φυσικά!  Τί  νομίζεις,  χρειάσθηκαν  ὧρες  γιὰ  νὰ  γίνη  ὁ  Ἑωσφόρος  ἀπὸ 

Ἄγγελος διάβολος; Μέσα σὲ δευτερόλεπτα ἔγινε. Λίγο ἕνας λογισμὸς ἂν περάση στὸν 

ἄνθρωπο ὅτι κάτι εἶναι, ἀμέσως φεύγει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ τί δουλειὰ ἔχει ἡ Χάρις 

τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ὑπερηφάνεια; Ὁ Θεὸς εἶναι ταπείνωση. Καὶ ὅταν φύγη ἡ Χάρις τοῦ 

Θεοῦ,  ἔρχεται  ὁ  διάβολος  καὶ  ζαλίζει  τὸν  ἄνθρωπο.  Μπορεῖ  μετὰ  νὰ  δεχθῆ  ὁ 

ἄνθρωπος  μιὰ  ἐπίδραση  δαιμονικὴ  ἐξωτερικὴ  καὶ  νὰ  ἔχη  μέσα  του  σκοτάδι 

πνευματικό.  

Ὁ ὑπερήφανος δὲν ἔχει Χάρη Θεοῦ, γι᾿ αὐτὸ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ πάρη – Θεὸς 

φυλάξοι!  –  τὸν  μεγάλο  κατήφορο.  Εἶναι  χωρισμένος  ἀπὸ  τὸν  Θεό,  γιατὶ  ἡ 

ὑπερηφάνεια εἶναι κακὸς ἀγωγός, μονωτικό, ποὺ δὲν ἀφήνει  τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ 

περάση καὶ μᾶς ἀπομονώνει ἀπὸ τὸν Θεό.  

 

Ὅταν φέρνουμε ὑπερήφανο λογισμό, τὰ κάνουμε θάλασσα 

 

– Γέροντα, εἶμαι πολὺ ἀπρόσεκτη· ὅλο ζημιὲς κάνω. 

–  Φαίνεται,  θὰ  ὑπάρχη  μέσα  σου  κρυφὴ  ὑπερηφάνεια.  Ἐπειδὴ  ὁ  Θεὸς  σὲ 

ἀγαπάει, λειτουργοῦν οἱ πνευματικοὶ νόμοι1· κάνεις μιὰ ζημιὰ καὶ ταπεινώνεσαι. «Ὁ 

ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται»2. 

– Γέροντα, φοβᾶμαι νὰ ξανασιδερώσω, γιατὶ ἔκαψα ἕνα ξένο ράσο. 

– Νὰ κάνης τὸν σταυρό σου καὶ νὰ σιδερώνης. 

– Μήπως ἦταν τοῦ πειρασμοῦ; 

                                                 
1 Ὁ Γέροντας συχνὰ ἀναφερόταν στοὺς πνευματικοὺς νόμους, γιὰ τοὺς ὁποίους ἔγραψε 

ἐκτενέστερα στὸ βιβλίο «Ὁ Γέρων Χατζη‐Γεώργης ὁ Ἀθωνίτης», σ. 70 (Βλ. καὶ Γέροντος Παϊσίου 

Ἁγιορείτου,  Λόγοι,  Τόμος  Δ’,  «Οἰκογενειακὴ  ζωή»,  Ἱ.  Ἡσυχ.  Εὐαγγ.  Ἰωάννης  ὁ  Θεολόγος, 

Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, 72006, σ. 243). 
2 Λουκ. 14, 11. 
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–  Σπάνια  μιὰ  ζημιὰ  εἶναι  ἀπὸ  φθόνο  τοῦ  διαβόλου·  συνήθως  εἶναι  ἀπὸ 

ὑπερήφανο λογισμό. Ὅταν φέρνουμε ὑπερήφανο λογισμό,  τὰ κάνουμε θάλασσα. Κι 

ἐσύ, φαίνεται, ἔφερες ὑπερήφανο λογισμό. 

– Γιατί κάηκε τὸ ράσο καὶ δὲν ἔπαθα ἐγὼ ζημιά; 

–  Γιατὶ  τὸ  ράσο  πῆγε  στὸν  ἄλλον,  ἔγινε  γνωστὴ  ἡ  ζημιά,  ὁπότε  ἔτσι 

ρεζιλεύτηκες  καὶ  ταπεινώθηκες.  Ἐνῶ,  ἂν  πάθαινες  ἐσὺ  κάτι,  δὲν  θὰ  ρεζιλευόσουν. 

Γιατί ἐξομολογεῖται κανείς; Γιὰ νὰ θεατρινισθῆ ἡ ἁμαρτία· ἔτσι σκάζει ὁ διάβολος. 

– Ὅταν, Γέροντα, πάη κάποιος νὰ κάνη μιὰ δουλειὰ καὶ τελικὰ γίνεται ζημιά, 

τί συμβαίνει; Δὲν δούλεψε σωστά; δὲν εἶχε καθαρὴ διάθεση; 

– Εἶναι πολλὲς περιπτώσεις. Πρέπει νὰ ἐξετάση ἀπὸ ποῦ ξεκίνησε.  

– Μπορεῖ, Γέροντα, κάποιος νὰ κάνη ζημιὲς ἀπὸ ἀφηρημάδα; 

–  Τί  θὰ  πῆ  ἀφηρημάδα;  Ἂν  ἐξετάσης,  θὰ  δῆς  ὅτι  τὶς  περισσότερες  φορὲς  οἱ 

ζημιὲς  στὴν  ὑπερηφάνεια  ὀφείλονται.  Ἂν  σὲ  μιὰ  νοικοκυρὰ  περάση  ὁ  λογισμὸς  ὅτι 

καμμιὰ ἄλλη δὲν πλένει τὰ πιάτα τόσο καλὰ ὅσο αὐτή, μπορεῖ νὰ ρίξη ὅλο τὸ ράφι μὲ 

τὰ πιάτα καὶ νὰ σπάσουν ὅλα. Μιὰ φορὰ κάποια ποὺ ἐργαζόταν σὲ ἕνα ὑαλοπωλεῖο 

σκέφθηκε: «Τί εὔκολα κατεβάζω τὰ κουτιὰ μὲ τὰ ποτήρια!». Μόλις ἔβαλε αὐτὸν τὸν 

λογισμό,  τῆς  ἔφυγαν  τὰ  κουτιὰ  ἀπὸ  τὰ  χέρια  καὶ  ἔσπασαν  ὅλα  τὰ  ποτήρια. Ἤ,  ἂς 

ποῦμε,  ἕνας ὁδηγὸς βλέπει  ἕνα γεροντάκι ἀνήμπορο καὶ  τὸ παίρνει νὰ τὸ πάη στὸν 

προορισμό του. Ἂν τοῦ περάση ὁ λογισμός: «γιά δές, ἄλλος θὰ τὸ ἔκανε αὐτό; τί καλὰ 

λόγια θὰ λέη τώρα τὸ γεροντάκι γιὰ μένα!», θὰ τὸν ἐγκαταλείψη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ 

μπορεῖ  νὰ  πέση  πάνω  σὲ  καμμιὰ  κολόνα  ἢ  νὰ  ἀνεβῆ  πάνω  στὸ  πεζοδρόμιο,  νὰ 

χτυπήση καὶ κανέναν! 

 

Ὁ ὑπερήφανος δὲν ἔχει πνευματικὲς πτήσεις ἀλλὰ πτώσεις 

 

– Γέροντα, ὑποχώρησαν τὰ δέκατα ποὺ εἶχα. 

–  Χαίρομαι  πολὺ  ποὺ  ὑποχώρησαν  –  δόξα  τῷ  Θεῷ  –,  γιατὶ  πολὺ  σὲ 

ταλαιπωροῦσαν. Πιστεύω ὅτι  τώρα θὰ ὑποχωρήσουν καὶ  τὰ πνευματικὰ δέκατα,  ἂν 

πιάσης  τὴν  ὑπερηφάνεια  ἀπὸ  τὴν  ὁποία  προέρχονται.  Γιατὶ  εἶναι  ἀλήθεια  ὅτι  ἡ 

ὑπερηφάνεια  ἀνεβάζει  ὄχι  μόνο  δέκατα  πνευματικὰ  ἀλλὰ  καὶ  μεγάλο  πυρετὸ 

πνευματικό. Ἀνάλογα μὲ τὸ ἀνέβασμα τῆς ὑπερηφανείας εἶναι καὶ τὸ ἀνέβασμα τοῦ 

πνευματικοῦ πυρετοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπιδρᾶ καὶ στὸ σῶμα, καὶ ἀρχίζει νὰ ἀνεβαίνη καὶ ὁ 

σωματικὸς πυρετός, ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα συνεργάζονται. 

Ἡ  ὑπερηφάνεια  εἶναι  ἡ  μεγαλύτερη πνευματικὴ  ἀρρώστια.  Σὰν  τὴν  βδέλλα 

πού, ἂν κολλήση ἐπάνω σου, σοῦ ρουφάει τὸ αἷμα,  ἔτσι καὶ ἡ ὑπερηφάνεια ρουφάει 

ὅλο τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἀνθρώπου. Φέρνει καὶ πνευματικὴ ἀσφυξία, γιατὶ καταναλώνει 

ὅλο τὸ πνευματικὸ ὀξυγόνο τῆς ψυχῆς. 

– Γέροντα, ἔχω προσέξει πώς, μόλις βάλω μιὰ σειρὰ στὸν ἀγώνα μου, γίνονται 

ὅλα... 

–  Φαίνεται,  λὲς  μὲ  τὸν  λογισμό  σου  «καλὰ  πάω»,  γι᾿  αὐτὸ  ὕστερα  ἔχεις 

πτώσεις. Ὁ ὑπερήφανος δὲν ἔχει πνευματικὲς πτήσεις ἀλλὰ πτώσεις.  

– Γέροντα, ὅ,τι καὶ νὰ κάνω ἢ νὰ πῶ, βλέπω ὅτι μὲ κεντᾶ ἡ ὑπερηφάνεια.  

– Ὅ,τι κάνεις, νὰ τὸ κάνης μὲ ταπεινὸ λογισμό, γιατὶ διαφορετικὰ βάζεις τὸν 

διάβολο  ἀκόμη  καὶ  στὶς  καλὲς  ἐνέργειές  σου.  Ἄν,  ἂς  ὑποθέσουμε,  λέη  κάποιος 
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ὑπερήφανα: «θὰ πάω νὰ κάνω μιὰ καλωσύνη», βάζει καὶ τὸν διάβολο μέσα καὶ μπορεῖ 

νὰ συναντήση  ἕνα σωρὸ  ἐμπόδια καὶ  τελικὰ νὰ μὴν μπορέση νὰ πάη. Ἐνῶ,  ἂν πάη 

ἀθόρυβα νὰ κάνη μιὰ καλωσύνη, τότε δὲν μπαίνει ὁ διάβολος.  

– Πῶς γίνεται, Γέροντα, ἡ σωστὴ πνευματικὴ ἐργασία στὸν ἑαυτό μας; 

–  Μυστικὰ  καὶ  σιωπηλά.  Ἡ  πνευματικὴ  ἐργασία  εἶναι  πολὺ  λεπτὴ  καὶ 

χρειάζεται  πολλὴ  προσοχὴ  στὴν  κάθε  μας  ἐνέργεια.  Ἡ  πνευματικὴ  ζωὴ  εἶναι 

«ἐπιστήμη ἐπιστημῶν»3, λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Τί ἐγρήγορση χρειάζεται! Τὸ ἀνέβασμα 

στὴν  πνευματικὴ  ζωὴ  εἶναι  σὰν  τὸ  ἀνέβασμα  σὲ  μιὰ  κυκλικὴ  σκάλα  ποὺ  δὲν  ἔχει 

κάγκελα. Ἂν ἀνεβαίνη κανεὶς χωρὶς νὰ βλέπη ποῦ πατοῦν τὰ πόδια του καὶ λέη: «ὤ, 

πόσο ψηλὰ ἀνέβηκα! καὶ ποῦ θὰ φθάσω ἀκόμη!», παραπατάει καὶ πέφτει κάτω. 

– Γιατί, Γέροντα, δὲν ἔχει κάγκελα ἡ σκάλα; 

– Γιατὶ εἶναι ἐλεύθερος ὁ ἄνθρωπος καὶ πρέπει νὰ χρησιμοποιῆ τὸ μυαλὸ ποὺ 

τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός. Ἂν δὲν τὸ χρησιμοποιῆ σωστά, τί νὰ τὸν κάνη ὁ Θεός; 

–  Γέροντα,  μπορεῖ  μιὰ  κατάσταση  πνευματικῆς  ξηρασίας  νὰ  ἔχη  αἰτία  τὴν 

ὑπερηφάνεια; 

– Ναί, ἂν ὑπάρχη ὑπερηφάνεια, ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ μένη ὁ ἄνθρωπος σὲ μιὰ 

κατάσταση ὀκνηρίας, ἀκηδίας καὶ ψυχρότητος, γιατί, ἂν τὸν βοηθήση καὶ γευθῆ κάτι 

οὐράνιο,  τότε ἕνα κι ἕνα θὰ τὸ πάρη ἐπάνω του, θὰ νομίζη ὅτι αὐτὸ ὀφείλεται στὸν 

ἀγώνα  ποὺ  ἔκανε  καὶ  θὰ  ὑπερηφανεύεται:  «Ἀγωνισθῆτε!  θὰ  λέη  μετὰ  καὶ  στοὺς 

ἄλλους. Ἐγὼ ἀγωνίσθηκα καὶ τί ἀξιώθηκα νὰ ζήσω!», καὶ ἔτσι θὰ πληγώνη ψυχές. Γι᾿ 

αὐτὸ ὁ Θεὸς τὸν ἀφήνει νὰ χτυπηθῆ, ὅσο χρειάζεται, γιὰ νὰ πεθάνη ἡ ἰδέα ποὺ ἔχει 

γιὰ τὸν ἑαυτό του, νὰ ἀπελπισθῆ μὲ τὴν καλὴ ἔννοια ἀπὸ τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ νιώση 

τὸ «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»4.  

 

Ἡ ὑπερηφάνεια γελοιοποιεῖ τὸν ἄνθρωπο 

 

–  Γέροντα,  τί  εἶναι  αὐτὸ  ποὺ  μᾶς  κάνει  νὰ  θέλουμε  νὰ  γίνη  γνωστὸ  στοὺς 

ἄλλους ὅ,τι καλὸ κάνουμε, ἐνῶ ἔχει τόση γλυκύτητα, τόση ἁπαλάδα, τὸ νὰ ζῆ καὶ νὰ 

ἐργάζεται κανεὶς στὴν ἀφάνεια; 

–  Τὸ  πιὸ  σπουδαῖο  εἶναι  ὅτι,  ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  ἔχη  ἐσωτερικότητα  καὶ 

προσπαθῆ νὰ μὴ γίνεται γνωστὸ τὸ καλὸ ποὺ κάνει, αὐτὸ εἶναι αἰσθητὸ στοὺς ἄλλους· 

ὅλοι τὸν εὐλαβοῦνται καὶ τὸν ἀγαποῦν, χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ τὸ καταλαβαίνη. 

Πόσο  συμπαθὴς  εἶναι  ὁ  ταπεινὸς  ἄνθρωπος  καὶ  πόσο  ἀποκρουστικὸς  ὁ 

ὑπερήφανος!  Τὸν  ὑπερήφανο  κανεὶς  δὲν  τὸν  ἀγαπάει,  ἀκόμη  καὶ  ὁ  Θεὸς  τὸν 

ἀποστρέφεται. Βλέπεις, καὶ τὰ μικρὰ παιδιά, ἂν δοῦν κανένα παιδὶ λίγο ὑπερήφανο, 

τὸ  κοροϊδεύουν,  ἐνῶ  ἕνα  παιδὶ  σιωπηλό,  συνετό,  πόσο  τὸ  ἐκτιμοῦν!  Ἤ,  ἂν  δοῦν 

κανέναν  νὰ  περπατάη  καμαρωτὸς‐καμαρωτός,  τὸν  παίρνουν  μυρωδιὰ  καὶ  τὸν 

κοροϊδεύουν.  Θυμᾶμαι  κάποιον  στὴν  Κόνιτσα  πού,  ἐνῶ  πέθαινε  ἀπὸ  τὴν  πεῖνα, 

φοροῦσε  κάθε μέρα  κοστούμι,  γραβάτα  καὶ  ρεπούμπλικο  καὶ  ἔβγαινε  στὴν πλατεία 

καμαρωτός. Τὰ παιδάκια, μόλις τὸν ἔβλεπαν, πήγαιναν ἀπὸ πίσω του καὶ παρίσταναν 

                                                 
3  Βλ.  Ἡσυχίου  Πρεσβυτέρου,  Πρὸς  Θεόδουλον  Λόγος  ψυχωφελὴς  καὶ  σωτήριος  περὶ 

νήψεως καὶ ἀρετῆς κεφαλαιώδης, ρκα’, Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 

1974, τόμος Α’, σ. 159. 
4 Ἰω. 15, 5. 
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πῶς  περπατοῦσε.  Μικρούτσικα  παιδάκια  τώρα!  Πόσο  μᾶλλον  οἱ  μεγάλοι 

καταλαβαίνουν τὸν ὑπερήφανο ἄνθρωπο! Μὴ βλέπης ποὺ δὲν μιλοῦν, γιὰ νὰ μὴν τὸν 

ἐκθέσουν· ἀπὸ μέσα τους ὅμως ἀηδιάζουν. 

Ὅποιος  θέλει  νὰ  προβάλλη  τὸν  ἑαυτό  του,  τελικὰ  γελοιοποιεῖται.  Θυμᾶμαι, 

ὅταν  ἤμουν  στὸ  Σινᾶ5,  εἶχε  ἔρθει  ἕνας  παπᾶς  ποὺ  τὸν  ἔλεγαν  Σάββα.  Ἦταν  λίγο 

κενόδοξος, εἶχε καὶ μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό του. Μιὰ μέρα οἱ Βεδουΐνοι ἀνέβαζαν 

στὸ μοναστήρι ἕνα βαρὺ πράγμα μὲ τὸ βίντσι καί, καθὼς τὸ σήκωναν, φώναζαν, γιὰ 

νὰ  συγχρονισθοῦν,  «σάουα‐σάουα»,  δηλαδὴ  «ὅλοι  μαζί».  Τοὺς  ἄκουσε  ὁ  παπα–

Σάββας  κι  ἔτρεξε  ἀμέσως  ἔξω.  «Βρέ,  ἀκόμη  δὲν  ἦρθα,  λέει,  καὶ  ʺΣάββαʺ φωνάζουν! 

Καὶ ἐδῶ ὅλοι μὲ ἔμαθαν!». Νόμιζε ὅτι οἱ Βεδουΐνοι φώναζαν «Σάββα, Σάββα»! Μόλις 

τὸ ἄκουσα, μὲ ἔπιασαν τὰ γέλια! Εἶναι νὰ μὴ γελάσης; Ὅπως δουλεύει τὸ μυαλὸ τοῦ 

ἀνθρώπου,  ἔτσι  τὰ  ἑρμηνεύει  ὅλα...  Ἅμα  ὁ  ἄνθρωπος  εἶναι  λίγο  φαντασμένος,  ὅλα 

φαντασμένα τὰ ἑρμηνεύει. 

– Γέροντα, ἀπὸ ὑπερηφάνεια τὸ κάνει; 

–  Εἶναι  αἰχμάλωτος  στὴν  κενοδοξία,  τὸν  κλέβει  καὶ  ἡ  φαντασία  καὶ  φθάνει 

μετά... Μοῦ  ἔλεγε  ἕνας μοναχὸς πώς,  ὅταν ἦταν λαϊκός,  εἶχε  δώσει  σὲ  κάποιον  ἕνα 

ἐπίσημο  ἐπανωφόρι.  Μιὰ  μέρα  ποὺ  βρέθηκαν  μαζὶ  σὲ  μιὰ  συντροφιά,  ἐκεῖνος  τὸ 

φοροῦσε, ὁπότε κάποια στιγμὴ λέει: «Αὐτὸ τὸ παλτὸ ξέρετε ἀπὸ ποῦ τὸ ἔχω; Ἀπὸ τὸ 

Παρίσι! Ἂν ξέρατε καὶ πόσο τὸ ἀγόρασα!». Καὶ νὰ εἶναι ἐκεῖ μπροστὰ καὶ ὁ ἄλλος ποὺ 

τοῦ ἔδωσε τὸ ἐπανωφόρι εὐλογία!  

– Καλά, Γέροντα, ἀνόητος ἦταν; 

–  Μὰ  πιὸ  ἀνόητος  ἀπὸ  τὸν  ὑπερήφανο  ὑπάρχει;  Τελικὰ  ἡ  ὑπερηφάνεια 

γελοιοποιεῖ τὸν ἄνθρωπο. 

 
5 Ὁ Γέροντας ἀσκήτεψε στὸ Σινᾶ ἀπὸ τὸ 1962 μέχρι τὸ 1964. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4‐ Νὰ χτυπήσουμε τὴν ὑπερηφάνεια 

 

Νὰ εἶσαι μέσα στὴν μάχη, καὶ νὰ πολεμᾶς σωστὰ  

 

Γέροντα,  μοῦ λέει  ὁ λογισμὸς ὅτι,  ἂν ἀλλάξω διακόνημα καὶ σταματήσω νὰ 

ψάλλω  καὶ  νὰ  ἁγιογραφῶ,  θὰ  σταματήσω  νὰ  ὑπερηφανεύωμαι  καὶ  νὰ  πέφτω 

συνέχεια σὲ πειρασμούς. 

–  Καὶ  νὰ  φύγης  ἀπὸ  τὴν  ψαλτικὴ  ἢ  τὴν  ἁγιογραφία,  ἐὰν  δὲν  σιχαθῆς  τὴν 

κενοδοξία,  θὰ  κάνης  περισσότερες  γκάφες.  Ἀλλὰ  καὶ  ἡ  φυγὴ  αὐτὴ  πάλι  ἔχει  μέσα 

ὑπερηφάνεια, καὶ μάλιστα περισσότερη, γιατὶ στὴν πραγματικότητα θέλεις νὰ φύγης 

ἀπὸ τὰ διακονήματα αὐτά, γιὰ νὰ μὴ θίγεται ὁ ἐγωισμός σου. 

– Ὅταν, Γέροντα, κάνω μιὰ δουλειὰ καὶ δῶ ὅτι ὑπερηφανεύομαι, μήπως εἶναι 

καλύτερα νὰ μὴν τὴν κάνω; 

– Ἂν σοῦ ποῦν νὰ πᾶς νὰ κάνης μιὰ δουλειά, νὰ πᾶς, ἀλλὰ νὰ προσέχης νὰ 

μὴν πέσης· καὶ ἂν γλιστρήσης καὶ πέσης, νὰ σηκωθῆς. Νὰ καταλάβης ὅτι γλίστρησες, 

ἐπειδὴ δὲν πρόσεξες, καὶ ἄλλη φορά, ἂν σοῦ ποῦν νὰ ξαναπᾶς, νὰ προσέχης νὰ μὴν 

ξαναγλιστρήσης. Ὄχι νὰ μὴν ξαναπᾶς, ἐπειδὴ τὴν προηγούμενη φορὰ ἔπεσες! Ἄλλο 

ἂν  σοῦ  ποῦν:  «Μὴν  πηγαίνης,  ἀφοῦ  τὴν  προηγούμενη  φορὰ  ἔπεσες».  Τότε  δὲν  θὰ 

ξαναπᾶς.  Κατάλαβες; Ἅμα σοῦ  λένε  νὰ  κάνης μιὰ  δουλειά,  νὰ  τὴν  κάνης,  ἀλλὰ  νὰ 

προσπαθῆς  νὰ  τὴν  κάνης  σωστὰ  καὶ  ταπεινά.  Τὸ  νὰ  μὴν  κάνης  τίποτε,  γιὰ  νὰ  μὴν 

ὑπερηφανευθῆς, αὐτὸ εἶναι χειρότερο. Εἶναι σὰν νὰ μένης ἔξω ἀπὸ τὴν μάχη, νὰ μὴν 

πολεμᾶς,  γιὰ  νὰ  μὴν  πληγωθῆς.  Σκοπὸς  εἶναι  νὰ  εἶσαι  μέσα  στὴν  μάχη,  ἀλλὰ  νὰ 

προσέχης νὰ πολεμᾶς σωστά· διαφορετικὰ θὰ εἶσαι ἕνα ἄχρηστο πράγμα. 

 

Τὴν ὑπερηφάνεια τὴν τσακίζεις μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἀδελφοῦ 

 

– Γέροντα, στενοχωριέμαι, ὅταν οἱ ἀδελφὲς μοῦ κάνουν κάποια παρατήρηση. 

– Ἔχεις ὑπερηφάνεια, γι᾿ αὐτὸ στενοχωριέσαι. Τὴν ὑπερηφάνεια τὴν τσακίζεις 

μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἀδελφοῦ, ὅταν τοῦ δίνης τὸ δικαίωμα νὰ σοῦ κάνη παρατηρήσεις 

καὶ δέχεσαι μιὰ κουβέντα ποὺ θὰ σοῦ πῆ. Ἔτσι λαμπικάρεται ἡ ψυχή.  

Ἐπειδὴ  τὸ  ὑψηλὸ  φρόνημα  δύσκολα  τὸ  ἀντιλαμβάνεται  κανεὶς  μόνος  του, 

πρέπει νὰ δέχεται τοὺς ἄλλους σὰν γιατρούς του καὶ νὰ παίρνη ὅλα τὰ φάρμακα ποὺ 

τοῦ δίνουν, γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ αὐτό. Καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν στὴν τσέπη τους 

φάρμακα  γιὰ  τοὺς  ἄλλους:  οἱ  μὲν  καλοὶ  συμβουλεύουν  μὲ  πόνο  καὶ  ἀγάπη  τὸν 

ἄρρωστο, οἱ δὲ κακοὶ τὸν ἐλέγχουν μὲ κακία καὶ πάθος – αὐτοὶ μάλιστα πολλὲς φορὲς 

γίνονται  καλύτεροι  χειρουργοὶ  ἀπὸ  τοὺς  πρώτους,  γιατὶ  προχωροῦν  τὸ  νυστέρι  πιὸ 

βαθιά. 

–  Ἐγώ,  Γέροντα,  εἶμαι  κουτὴ  καὶ  πολλὲς  φορὲς  δὲν  καταλαβαίνω  γιατί  μοῦ 

κάνουν παρατήρηση. 

–  Καλύτερα  πές:  «Εἶμαι  τετραπέρατη,  ἀλλὰ  δὲν  ἔχω  ταπείνωση».  Ἐσύ,  ἐνῶ 

σφάλλεις  καὶ  σοῦ  κάνουν  παρατήρηση,  πᾶς  νὰ  δικαιολογηθῆς.  Πῶς  νὰ  φθάσης  σὲ 

κατάσταση νὰ παίρνης ἐπάνω σου τὸ σφάλμα, ὅταν δὲν σφάλλης καὶ σὲ κατηγοροῦν; 

Ὁ  ἄνθρωπος  ποὺ  δικαιολογεῖ  τὸν  ἑαυτό  του,  ὅταν  τοῦ  κάνουν  μιὰ  παρατήρηση, 
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ἐξοντώνει συνέχεια τὴν ταπείνωση. Ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ρίχνει ὅλο τὸ βάρος ἐπάνω 

του γιὰ κάποιο σφάλμα του, ταπεινώνεται καὶ τὸν λούζει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ.  

– Γέροντα, ἐγὼ νομίζω ὅτι δὲν προσπαθῶ νὰ ἀποδείξω ὅτι ἔχω δίκαιο, ἀλλὰ νὰ 

ἐξηγήσω ὅτι πρόκειται γιὰ παρεξήγηση. 

–  Ἔχω  δεῖ  ὅτι  ἔχεις  μιὰ  κρυφὴ  ὑπερηφάνεια  ποὺ  ἐκδηλώνεται  μὲ  τὴν 

δικαιολογία. Νὰ προσπαθήσης νὰ μὴ δικαιολογῆσαι, ὅ,τι κι ἂν σοῦ ποῦν· νὰ βάζης μιὰ 

εἰλικρινῆ  μετάνοια·  αὐτὸ  φθάνει.  Μὲ  τὸ  «εὐλόγησον»1  τῆς  εἰλικρινοῦς  μετανοίας 

κόβεται ἡ ὑπερηφάνεια.  

– Γέροντα, σήμερα ἕνα παιδάκι στὸ ἀρχονταρίκι ἔκανε μιὰ ἀταξία. Τοῦ ἔλεγε ἡ 

μητέρα  του:  «πὲς  συγγνώμη»,  καὶ  αὐτὸ  ἀπαντοῦσε:  «τὰ  κόκκαλά  μου  πονᾶνε»,  καὶ 

«συγγνώμη»  δὲν  ἔλεγε.  Γιατί  μερικοὶ  ἄνθρωποι  δυσκολεύονται  τόσο  πολὺ  νὰ  ποῦν 

«εὐλόγησον»; 

– Ἡ ὑπερηφάνεια δὲν ἀφήνει τὸν ἄνθρωπο νὰ πῆ «εὐλόγησον».  

 

Ἡ πνευματικὴ ...διάσπαση τοῦ ἀτόμου 

 

– Γέροντα, πῶς θὰ φύγη ἡ μεγάλη ἰδέα ποὺ ἔχω γιὰ τὸν ἑαυτό μου; 

– Ἂν στραφῆς μέσα σου καὶ γνωρίσης  τὸν  ἑαυτό σου,  θὰ  δῆς  τόση ἀσχήμια, 

ποὺ θὰ σιχαθῆς τὸν ἑαυτό σου.  

Ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν γνωρίση τὸν ἑαυτό του γιὰ νὰ ταπεινωθῆ φυσιολογικά, ἡ 

ταπείνωση  δὲν  μπορεῖ  νὰ  τοῦ  γίνη  κατάσταση,  γιὰ  νὰ  παραμένη  μέσα  του  ἡ  θεία 

Χάρις. Τότε εἶναι σὲ θέση ὁ διάβολος νὰ τοῦ φάη ὅλα τὰ χρόνια τῆς ζωῆς του – ἀκόμη 

καὶ  τὰ  χρόνια  τοῦ  Μαθουσάλα  νὰ  τοῦ  δώση  ὁ  Θεός  –,  παίζοντας  τὸ  παιχνίδι  τῆς 

κολοκυθιᾶς. Δηλαδὴ μιὰ θὰ τοῦ φέρνη ὁ διάβολος τὸν λογισμὸ ὅτι κάτι εἶναι, μιὰ θὰ 

φέρνη  αὐτὸς  ἕναν  ταπεινὸ  λογισμὸ  ὅτι  δὲν  εἶναι  τίποτε·  μιὰ  ὁ  διάβολος,  μιὰ  ὁ 

ἄνθρωπος, μιὰ θὰ κερδίζη ὁ ἕνας μιὰ ὁ ἄλλος, καὶ θὰ συνεχίζεται τὸ ἴδιο βιολί.  

– Βλέπω, Γέροντα, ὅτι ὅλες οἱ ἀδελφὲς μὲ ἔχουν ξεπεράσει στὴν ἀρετή, ἀκόμη 

καὶ οἱ νεώτερες. 

– Ἀφοῦ δὲν ταπεινώθηκες μόνη σου, ταπεινώθηκες ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Ξέρεις τί 

κάνουν,  ὅταν  θέλουν  νὰ  στείλουν  ἕναν  πύραυλο  στὸ  διάστημα;  Μετροῦν 

κατεβαίνοντας  ἀπὸ  τοὺς  μεγάλους  ἀριθμοὺς  στοὺς  μικρούς:  «δέκα,  ἐννιά,  ὀκτώ, 

ἑπτά..., ἕνα, μηδέν!». Μόλις φθάσουν στὸ μηδέν, ἐκτοξεύεται. Ἔτσι κι ἐσύ, τώρα ποὺ 

ἔφθασες στὸ μηδέν, θὰ ἐκτοξευθῆς καὶ θὰ πᾶς ψηλά. Ἐσὺ φυσικὴ δὲν σπούδασες; 

– Ναί, Γέροντα. 

– Τώρα λοιπὸν εἶναι καιρὸς νὰ μάθης καὶ τὴν φυσικὴ τῆς μεταφυσικῆς, γιὰ νὰ 

γνωρίσης πῶς θὰ γίνη ἡ πνευματικὴ διάσπαση τοῦ ἀτόμου σου.  

– Πῶς θὰ γίνη, Γέροντα; 

–  Ὅταν  ἀσχοληθῆς  μὲ  τὸ  «ἄτομό  σου»  καὶ  γνωρίσης  τὸν  ἑαυτό  σου,  θὰ 

ταπεινωθῆς  καὶ  τότε  θὰ  γίνη  ἡ  πνευματικὴ  διάσπαση  τοῦ  ἀτόμου  σου,  θὰ  βγῆ  ἡ 

πνευματικὴ  ἐνέργεια καὶ θὰ πεταχτῆς στὸ  ...διάστημα. Μόνον  ἔτσι θὰ μπορέσης νὰ 

μπῆς στὴν πνευματικὴ τροχιά· διαφορετικὰ θὰ παραμένης στὴν κοσμικὴ τροχιά.  

Σὲ  τίποτε  δὲν  ὠφελεῖ  νὰ  ἐρευνήση  κανεὶς  ὅλον  τὸν  κόσμο,  ἂν  δὲν  ἔχη 

ἐρευνήσει τὸν δικό του κόσμο. Ἂν γνωρίση πρῶτα τὸν ἐσωτερικό του κόσμο, δηλαδὴ 

                                                 
1 Εὐλόγησον: Συγχώρεσέ με. 
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τὸν  ἑαυτό  του,  τὸ  ἄτομό  του,  εὔκολα  μετὰ  γνωρίζει  ὄχι  μόνον  τὴν  γῆ  ἀλλὰ  καὶ  τὸ 

διάστημα. Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  γνωρίση  τὸ  ἄτομό  του,  τότε  γίνεται  αὐτομάτως  καὶ  ἡ 

διάσπαση  τοῦ ἀτόμου  του  καὶ  κινεῖται  πλέον  στὴν πνευματικὴ  τροχιὰ  ἔξω ἀπὸ  τὴν 

ἕλξη τῆς γῆς, ἔξω ἀπὸ τὴν ἕλξη τοῦ κόσμου. Ἐνῶ ζῆ στὴν γῆ ὡς ἄνθρωπος, ζῆ δίχως 

νὰ τὸν ἕλκη ἡ ἁμαρτία καὶ γενικὰ οἱ ἐπιθυμίες τοῦ κόσμου.  

– Ὅταν, Γέροντα, παραμένη ἡ ὑπερηφάνεια, δὲν ἔχει κάνει ὁ ἄνθρωπος σωστὴ 

ἀναγνώριση τοῦ ἑαυτοῦ του;  

– Ναί, δὲν ἔγινε ἀκόμη ἡ πνευματικὴ διάσπαση τοῦ ἀτόμου του. Κατάλαβες;  

– Δηλαδή, Γέροντα, πάλι στὴν ταπείνωση γυρίζουμε. 

– Μὰ βέβαια! Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ὑπερηφάνεια δὲν ἔχει γνωρίσει τὸν ἑαυτό 

του. Ἂν γνωρίση τὸν ἑαυτό του, θὰ φύγη ἡ ὑπερηφάνεια. Ἡ ἀναγνώριση εἶναι τὸ πᾶν. 

Λείπει ἡ ἀναγνώριση, γι᾿ αὐτὸ λείπει ἡ ταπείνωση. Καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀναγνωρίζη 

ταπεινὰ τὸν ἑαυτό του, ἀναγνωρίζεται καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. 

– Κι ἄν, Γέροντα, ὑπάρχη ἀναγνώριση καὶ δὲν ὑπάρχη ταπείνωση; 

– Τότε δὲν θὰ ὑπάρχη καλὴ διάθεση, φιλότιμο. 

 

Ὑψηλὴ θέση καὶ ταπεινὸ φρόνημα 

 

– Σ᾿ ἐμένα, Γέροντα, ὑπάρχει ὑπερηφάνεια; 

–  Ἔ,  ὑπάρχει  καὶ  λίγη  ὑπερηφάνεια.  Τοὐλάχιστον  νὰ  ἔχουμε  τὴν  κανονικὴ 

ὑπερηφάνεια, ὅση προβλέπει ὁ νόμος... 

– Ὑπάρχει, Γέροντα, καὶ «κανονικὴ» ὑπερηφάνεια; 

–  Κοίταξε  νὰ  σοῦ  πῶ:  Ἂν  κάποιος  ἔχη  ἱκανότητες,  γνώσεις  κ.λπ.,  καὶ  νὰ 

ὑπερηφανευθῆ  λίγο,  ἔχει  ἐλαφρυντικά.  Ὄχι  βέβαια  πὼς  εἶναι  καλὴ  καὶ  αὐτὴ  ἡ 

ὑπερηφάνεια, ἀλλὰ δικαιολογεῖται κατὰ κάποιον τρόπο. Ἕνας ὅμως ποὺ δὲν ἔχει οὔτε 

ἱκανότητες  οὔτε  γνώσεις,  δὲν  δικαιολογεῖται  νὰ  ὑπερηφανεύεται·  ἐπιβάλλεται  νὰ 

εἶναι  ταπεινός.  Ἂν  ὑπερηφανεύεται,  εἶναι  τελείως  χαμένος.  Βλέπεις,  μιὰ  νοσοκόμα 

ποὺ κάνει μιὰ ἔνεση πενικιλίνης στὸν ἄρρωστο καὶ τοῦ πέφτει ὁ πυρετός, μπορεῖ νὰ 

ἔχη ὑπερήφανο λογισμό, ἐνῶ ὁ Φλέμινγκ ποὺ ἀνακάλυψε τὴν πενικιλίνη καὶ βοήθησε 

τόσον κόσμο, πόση ταπείνωση εἶχε! Ὁ Φλέμινγκ μετὰ τὴν ἀνακάλυψη τῆς πενικιλίνης 

εἶχε πάει στὴν Ἀμερική. Ἐκεῖ τὸν χειροκροτοῦσαν οἱ ἄλλοι, χειροκροτοῦσε καὶ αὐτός. 

Κάποια  στιγμὴ  ρώτησε:  «Τί  συμβαίνει;  γιὰ  ποιόν  χειροκροτοῦν;».  «Γιὰ  σένα 

χειροκροτοῦν»,  τοῦ  εἶπαν.  Τἄχασε!  Δὲν  εἶχε  καταλάβει  γιὰ  ποιόν  χειροκροτοῦσαν! 

Θέλω νὰ πῶ, ἐκεῖνος ποὺ βρῆκε τὴν πενικιλίνη δὲν ὑπερηφανεύτηκε, καὶ ἡ νοσοκόμα 

ποὺ  κάνει  τὴν  ἔνεση  καὶ  πέφτει  ὁ  πυρετὸς  καμαρώνει.  Γι᾿  αὐτὸ  ὁ Μέγας  Βασίλειος 

λέει: «Τὸ σπουδαιότερο εἶναι νὰ ἔχη ὁ ἄνθρωπος ὑψηλὴ θέση καὶ ταπεινὸ φρόνημα»2. 

Αὐτὸ ἔχει μεγάλη ἀξία καὶ ἀνταμείβεται ἀπὸ τὸν Θεό.  

Βλέπω τὴν ταπείνωση ποὺ ἔχουν μεγάλοι ἀξιωματικοὶ καὶ  τὴν ὑπερηφάνεια 

ποὺ ἔχουν ἁπλοὶ χωροφύλακες. Εἶχε ἔρθει μιὰ φορὰ στὸ Καλύβι ἕνας ὑπονωματάρχης 

μὲ  ἕναν  ἀέρα  καὶ  ἔλεγε‐ἔλεγε...  «Εἶμαι  ἀστυφύλακας,  εἶμαι  ἐκεῖνο,  εἶμαι  τὸ  ἄλλο!». 

Διοικητὴς  τῆς  Χωροφυλακῆς  νὰ  ἦταν,  δὲν  θὰ  μιλοῦσε  ἔτσι.  Φοβερό!  Καὶ  ἄλλοι  μὲ 

πλούτη, μὲ θέσεις, μὲ ἱκανότητες, ἔχουν μιὰ ταπείνωση, μιὰ ἁπλότητα! Νιώθουν σὰν 

νὰ  μὴν  ἔχουν  τίποτε.  Μεγάλοι  ἀξιωματικοὶ  δὲν  φορᾶνε  τὴν  στολή  τους,  γιὰ  νὰ 

                                                 
2 Τὸ χωρίο δὲν ἐντοπίσθηκε. 
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ἀποφύγουν τὶς τιμές. Θυμᾶμαι, ἕνας στρατηγός, ποὺ εἶχε πολλὰ παράσημα ἀπὸ τὸν 

πόλεμο, ὅταν ἦταν νὰ πάη γιὰ παρέλαση, ἔλεγε: «Θὰ φορτωθῶ τώρα τὰ παράσημα...». 

Καὶ ἕνας ἄλλος μόνον ἕνα γαλόνι εἶχε πάρει καὶ φοροῦσε συνέχεια τὴν στολή, γιὰ νὰ 

τὸ  δείχνη.  Εἶχε  βάλει  καὶ  πιὸ  φαρδὺ  σειρίτι  –  μέχρις  ἐκεῖ  ποὺ  νὰ  μὴν  τὸν  κλείσουν 

μέσα, γιατὶ ὑπάρχει κανονισμὸς πόσο φαρδὺ νὰ εἶναι τὸ σειρίτι. Καημένοι ἄνθρωποι! 

–  Δηλαδή,  Γέροντα,  ὅταν  ἔχη  κάποιος  ταπεινὴ  θέση  καὶ  ὑπερηφανεύεται,  τί 

δείχνει; ὅτι εἶναι ἀνόητος; 

– Μιὰ φορά; Πολλὲς φορές! 

 

Μὴν κάνης δικό σου ὅ,τι σοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς 

 

–  Γέροντα,  ὑπερηφανεύομαι  γιὰ  τὶς  σωματικὲς  ἱκανότητες  καὶ  γιὰ  τὰ 

πνευματικὰ χαρίσματα ποὺ νομίζω πὼς ἔχω. 

–  Γιατί  νὰ  ὑπερηφανεύεσαι;  Ἐσὺ  «ἐποίησας  τὸν  οὐρανὸν  καὶ  τὴν  γῆν»3; 

Πρόσεξε,  μὴν  κάνης  δικό  σου  ὅ,τι  σοῦ  ἔδωσε  ὁ  Θεὸς  καί,  ὅ,τι  σοῦ  λείπει,  μὴν 

προσπαθῆς νὰ δείχνης ὅτι  τὸ  ἔχεις. Νὰ λὲς στὸν ἑαυτό σου: «Ὁ Θεός,  ἐπειδὴ ἤμουν 

ἀδύνατη,  μοῦ  ἔ ωσε  μερικὰ  χαρίσματα,  γιατὶ  ἀλλιῶς  θὰ  στεναχωριόμουν  καὶ  θὰ 

ἤμουν κακορρίζικη. Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ κάνω τώρα εἶναι νὰ τὰ ἀξιοποιήσω, γιὰ νὰ 

πλουτήσω πνευματικά. Δόξα σοι, Θεέ μου! Σ᾿  εὐχαριστῶ,  ποὺ μὲ λυπήθηκες καὶ μὲ 

βοήθησες». Ἐσὺ θεωρεῖς ὅτι  εἶναι  δικά σου ὅλα τὰ χαρίσματα ποὺ ἔχεις·  εἶναι ὅμως 

δικά  σου;  «Τί  ἔχεις  ὃ  οὐκ  ἔλαβες;»

δ

                                                

4.  Ἐδῶ  χρειάζεται  ἡ  ἐξυπνάδα,  ἐδῶ  πρέπει  νὰ 

δουλέψης τὸ μυαλὸ καὶ νὰ καταλάβης ὅτι ὅλα τὰ χαρίσματα εἶναι τοῦ Θεοῦ. Λίγο ἂν 

μᾶς ἐγκαταλείψη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, τίποτε δὲν θὰ μποροῦμε νὰ κάνουμε. Εἶναι ἁπλὰ 

τὰ πράγματα. Ἔχει, ἂς ὑποθέσουμε, κάποιος μερικὲς ἱκανότητες καὶ ὑπερηφανεύεται 

γι᾿  αὐτές. Πρέπει  νὰ σκεφθῆ: Ποῦ  τὶς  βρῆκε;  Τοῦ  τὶς  ἔδωσε  ὁ Θεός. Αὐτὸς  τί  ἔκανε; 

Τίποτε.  Δίνει  λ.χ.  ὁ Θεὸς  σὲ  κάποιον  λίγο  παραπάνω μυαλὸ  καὶ  μπορεῖ  νὰ  ἔχη  μιὰ 

μεγάλη ἐπιχείρηση καὶ νὰ  ζῆ ἄνετα. Νὰ ὑπερηφανευθῆ ὅτι  τὰ καταφέρνει; Λίγο νὰ 

τὸν ἐγκαταλείψη ὁ Θεός, μπορεῖ νὰ χρεωκοπήση καὶ νὰ πάη φυλακή.  

Πάντως,  ὅποιος  ἔχει  χαρίσματα,  ἀλλὰ  δὲν  ἔχει  ταπείνωση  καὶ  πληγώνει  μὲ 

τὴν προκλητικὴ συμπεριφορά του τὸν πλησίον του, ἀναγκάζει τὸν Χριστὸ νὰ πάρη τὸ 

κατσαβιδάκι  καὶ  νὰ  τοῦ  λασκάρη  λίγο  τὴν  βίδα,  γιὰ  νὰ  ταπεινωθῆ  ἀκουσίως.  Ἂς 

ὑποθέσουμε, κάποιος θέλει νὰ βγάλη ἕναν βράχο καὶ παιδεύεται, γιατὶ δὲν ἔχει πολὺ 

μυαλό, ὥστε νὰ βρῆ ἕναν τρόπο νὰ τὸν μετακινήση. Ὁπότε τὸν πλησιάζει ἕνας ἄλλος 

ποὺ  εἶναι  λίγο  ἔξυπνος  καὶ  τοῦ  λέει: «Βρὲ  χαμένε,  δὲν  σοῦ  κόβει;». Παίρνει  ἀμέσως 

ἕναν λοστό, τὸν κάνει μοχλὸ καὶ βγάζει εὔκολα τὸν βράχο. Ἔ, ἀφοῦ φέρεται ἔτσι, δὲν 

εἶναι δίκαιο νὰ πάρη τὸ κατσαβίδι ὁ Θεὸς καὶ νὰ τοῦ λασκάρη λίγο τὸ μυαλό; Μερικοὶ 

ποὺ εἶναι μεγάλοι ρήτορες παθαίνουν μεγάλες διαλείψεις καὶ φθάνουν σὲ σημεῖο νὰ 

μὴν μποροῦν οὔτε μιὰ λέξη νὰ ποῦν! Ἔτσι ταπεινώνονται. Ἂν ἄφηνε ὁ Θεὸς κάποιον 

συνέχεια ρήτορα–ρήτορα κι  ἐκεῖνος ὑπερηφανευόταν,  τί θὰ γινόταν;  Τὸν καθέναν ὁ 

Θεὸς τὸν φρενάρει μὲ κάποιον τρόπο, γιὰ νὰ μὴν πάθη ζημιά.  

Πρέπει πολὺ νὰ προσέξουμε τὰ χαρίσματα ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς νὰ μὴν τὰ 

οἰκειοποιούμαστε,  ἀλλὰ νὰ  εὐχαριστοῦμε  τὸν Θεὸ καὶ νὰ  ἔχουμε  τὴν ἀνησυχία μὴν 

 
3 Δ’ Βασ. 19, 15∙ Νεεμ. 9, 6∙ Ἐσθὴρ 4, 17∙ Ἠσ. 37, 16∙ Ἰερ. 39, 17. 
4 Α’ Κορ. 4, 7. 
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τυχὸν  δὲν  ἀνταποκρινόμαστε  σ᾿  αὐτά.  Συγχρόνως  νὰ πονᾶμε  γιὰ  τοὺς  ἄλλους  ποὺ 

δὲν ἀξιώθηκαν νὰ λάβουν τέτοια χαρίσματα ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰ προσευχώμαστε γι᾿ 

αὐτούς. Καὶ ὅταν βλέπουμε ἕναν ἄνθρωπο νὰ ὑστερῆ σὲ κάτι, νὰ λέμε μὲ τὸν λογισμό 

μας: «Ἐὰν αὐτὸς εἶχε τὰ χαρίσματα ποὺ ἔδωσε σ᾿ ἐμένα ὁ Θεός, θὰ ἦταν τώρα ἅγιος, 

ἐνῶ  ἐγὼ  δὲν  τὰ  ἀξιοποίησα,  καὶ  ἐπιπλέον  ἀδικῶ  τὸν  Θεὸ  κάνοντας  δικά  μου  τὰ 

χαρίσματα  ποὺ  μοῦ  ἔδωσε».  Ὁ  Θεὸς  βέβαια  δὲν  στενοχωριέται,  ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος 

οἰκειοποιῆται τὰ χαρίσματα ποὺ τοῦ δίνει· δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ τοῦ δώση ἄλλα, γιὰ νὰ 

μὴν τὸν βλάψη. Ἐνῶ, ἂν κάποιος κινῆται ἁπλὰ καὶ ταπεινά, γιατὶ ἀναγνωρίζει ὅτι τὰ 

χαρίσματα ποὺ ἔχει εἶναι τοῦ Θεοῦ, τότε ὁ Θεὸς θὰ τοῦ δώση καὶ ἄλλα.  

Μὲ  τὴν  ὑπερηφάνεια  κάνουμε  τὸν  ἑαυτό  μας  δυστυχισμένο,  ἐπειδὴ  τὸν 

ἀπογυμνώνουμε ἀπὸ τὰ χαρίσματα ποὺ μᾶς δίνει ὁ Θεός, ἀλλὰ στενοχωροῦμε καὶ τὸν 

Θεό, ποὺ πονάει, γιατὶ μᾶς βλέπει δυστυχισμένους. Γιατί, ἐνῶ ἔχει ἄφθονα πλούτη νὰ 

μᾶς  δωρίση,  δὲν  μᾶς  τὰ  δίνει,  γιὰ  νὰ  μὴ  μᾶς  βλάψη.  Γιατὶ  τί  γίνεται;  Ἂν  μᾶς  δώση 

κάποιο χάρισμα, βλέπουμε τοὺς ἄλλους σὰν μυρμήγκια καὶ τοὺς πληγώνουμε μὲ τὴν 

ὑπερήφανη συμπεριφορά μας. Ἂν δὲν μᾶς δώση,  ἀπελπιζόμαστε. Ὁπότε καὶ ὁ Θεὸς 

λέει: «Ἂν τοὺς δώσω κάποιο χάρισμα, ὑπερηφανεύονται, βλάπτουν τὸν ἑαυτό τους καὶ 

στοὺς  ἄλλους  φέρονται  μὲ  ἀναίδεια.  Ἂν  δὲν  τοὺς  δώσω,  εἶναι  ταλαίπωροι, 

βασανισμένοι. Κι ἐγὼ δὲν ξέρω τί νὰ κάνω».  

Νὰ  εὐχαριστοῦμε  τὸν  Θεὸ  ὄχι  μόνο  γιὰ  τὰ  χαρίσματα  ποὺ  μᾶς  ἔχει  δώσει, 

ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ὅτι μᾶς ἔχει κάνει ἀνθρώπους, ἐνῶ Νοικοκύρης εἶναι καὶ μποροῦσε νὰ 

μᾶς κάνη καὶ φίδια καὶ σκορπιοὺς καὶ χελῶνες καὶ μουλαράκια καὶ γαϊδουράκια. «Ὁ 

Θεός, νὰ λέμε, μποροῦσε νὰ μὲ κάνη μουλάρι καὶ νὰ ἔπεφτα σὲ ἀδιάκριτα χέρια καὶ 

νὰ  μὲ  φόρτωναν  ἑκατὸν  πενῆντα  κιλὰ  βάρος  καὶ  νὰ  μὲ  χτυποῦσαν,  ἀλλὰ  δὲν  μὲ 

ἔκανε. Μποροῦσε  νὰ  μὲ  κάνη φίδι  ἢ  σκορπιό,  ἀλλὰ  δὲν  μὲ  ἔκανε. Μποροῦσε  νὰ μὲ 

κάνη  χελώνα,  γουρούνι,  βάτραχο,  κουνούπι,  μύγα  κ.λπ.,  ἀλλὰ  δὲν  μὲ  ἔκανε.  Τί  μὲ 

ἔκανε;  Μὲ  ἔκανε  ἄνθρωπο.  Ἐγὼ  ἔχω  ἀνταποκριθῆ  σὲ  ὅσα  μοῦ  ἔδωσε;  Ὄχι».  Ἂν  ὁ 

ἄνθρωπος  δὲν  ἐξετάζη  τὰ  πράγματα  μὲ  αὐτὸν  τὸν  τρόπο,  ἐνῶ  φαίνεται  στοὺς 

ἀνθρώπους  δίκαιος,  εἶναι  ὁ  μεγαλύτερος  ἄδικος  τοῦ  κόσμου,  γιατὶ  δὲν  ἀδικεῖ 

ἀνθρώπους, ἀλλὰ τὸν Θεό, ποὺ τοῦ ἔδωσε τόσα χαρίσματα. Ὅταν ὅμως τὰ ἐξετάζη μὲ 

αὐτὸν  τὸν  τρόπο,  ἀκόμη  κι  ἂν  φθάση  σὲ  πνευματικὰ  μέτρα  καὶ  κάνη  χιλιάδες 

θαύματα  τὴν  ἡμέρα,  πάλι  δὲν  θὰ  τοῦ  πῆ  ὁ  λογισμὸς  ὅτι  κάτι  κάνει,  γιατὶ  ὅλα  τὰ 

ἀποδίδει στὸν Θεὸ καὶ αὐτὸς ἐλέγχεται συνέχεια μήπως δὲν ἔχει ἀνταποκριθῆ σὲ ὅσα 

τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός. Καὶ τότε ἀρχίζει ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωὴ ἡ μία Χάρις νὰ διαδέχεται τὴν 

ἄλλη  καὶ  ἡ  ἄλλη  τὴν  ἄλλη,  καὶ  ἔτσι  γίνεται  χαριτωμένος  ἄνθρωπος,  ἐπειδὴ  ἡ 

ταπείνωση τοῦ ἔγινε πλέον κατάσταση. Καὶ ὅταν τὰ ἀποδίδη ὅλα στὸν Θεὸ καὶ γίνη 

εὐγνώμων δοῦλος τοῦ Θεοῦ, θὰ ἀκούση στὴν ἄλλη ζωὴ τὸ «εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! 

ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω»5. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Ματθ. 25, 21 καὶ 25, 23. 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ – ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ  

 

«Μόνον ὁ Θεὸς κρίνει δίκαια, γιατὶ μόνον 

Αὐτὸς γνωρίζει τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. 

Ἐμεῖς, ἐπειδὴ δὲν ξέρουμε 

τὴν δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ, 

κρίνουμε ʺκατ᾿ ὄψινʺ, ἐξωτερικά, 

καὶ γι᾿ αὐτὸ πέφτουμε ἔξω καὶ ἀδικοῦμε τὸν ἄλλον». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ «Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε»1 

 

Ἡ κατάκριση εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἀδικία 

 

– Γέροντα, εὔκολα κρίνω καὶ κατακρίνω. 

– Ἡ κρίση ποὺ ἔχεις, εἶναι, φυσικά, χάρισμα ποὺ σοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, ἀλλὰ τὴν 

ἐκμεταλλεύεται τὸ ταγκαλάκι καὶ σὲ κάνει νὰ κατακρίνης καὶ νὰ ἁμαρτάνης. Γι᾿ αὐτό, 

μέχρι  νὰ  ἐξαγνισθῆ  ἡ  κρίση  σου  καὶ  νὰ  ἔρθη  ὁ  θεῖος  φωτισμός,  νὰ  μὴν  τὴν 

ἐμπιστεύεσαι. Ὅταν κανεὶς ἀσχολῆται μὲ τοὺς ἄλλους καὶ τοὺς κρίνη, ἐνῶ ἀκόμη δὲν 

ἔχει ἐξαγνισθῆ ἡ κρίση του, πέφτει συνέχεια στὴν κατάκριση. 

– Καὶ πῶς, Γέροντα, θὰ ἐξαγνισθῆ ἡ κρίση μου; 

– Πρέπει νὰ τὴν λαμπικάρης. Μπορεῖ νὰ ἔχης καλὴ διάθεση καὶ μιὰ δύναμη 

μέσα  σου,  ἀλλὰ  πιστεύεις  ὅτι  κρίνεις  πάντοτε  σωστά.  Ἡ  κρίση  σου  ὅμως  εἶναι 

ἀνθρώπινη,  κοσμική.  Προσπάθησε  νὰ  ἀπαλλαγῆς  ἀπὸ  τὸ  ἀνθρώπινο  στοιχεῖο,  νὰ 

ἀποκτήσης  ἀνιδιοτέλεια,  γιὰ  νὰ  ἔρθη  ὁ  θεῖος  φωτισμὸς  καὶ  νὰ  γίνη  ἡ  κρίση  σου 

πνευματική, θεϊκή. Τότε ἡ κρίση σου θὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τὴν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ 

καὶ ὄχι μὲ τὴν ἀνθρώπινη δικαιοσύνη· μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ καὶ 

ὄχι μὲ τὴν λογικὴ τὴν ἀνθρώπινη.  

Μόνον  ὁ  Θεὸς  κρίνει  δίκαια,  γιατὶ  μόνον  Αὐτὸς  γνωρίζει  τὶς  καρδιὲς  τῶν 

ἀνθρώπων.  Ἐμεῖς,  ἐπειδὴ  δὲν  ξέρουμε  τὴν  δίκαιη  κρίση  τοῦ  Θεοῦ,  κρίνουμε  «κατ᾿ 

ὄψιν»2, ἐξωτερικά, καὶ γι᾿ αὐτὸ πέφτουμε ἔξω καὶ ἀδικοῦμε τὸν ἄλλον. Ἡ ἀνθρώπινη 

κρίση μας δηλαδὴ εἶναι μιὰ μεγάλη ἀδικία. Εἶδες τί εἶπε ὁ Χριστός: «Μὴ κρίνετε κατ᾿ 

ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε»3.  

Θέλει πολλὴ προσοχή· ποτὲ δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε πῶς ἀκριβῶς ἔχουν 

τὰ πράγματα. Πρὶν ἀπὸ  χρόνια  σὲ  ἕνα μοναστήρι  στὸ Ἅγιον Ὄρος  ἦταν  ἕνας πολὺ 

εὐλαβὴς  διάκος. Κάποτε  ὅμως φόρεσε  ροῦχα κοσμικὰ καὶ  γύρισε στὴν πατρίδα  του. 

Τότε  πολλοὶ Πατέρες  εἶπαν  διάφορα  ἐναντίον  του.  Ἀλλὰ  τί  εἶχε  γίνει;  Κάποιος  τοῦ 

εἶχε  γράψει  ὅτι  οἱ  ἀδελφές  του  ἦταν  ἀκόμη  ἀτακτοποίητες  καί,  ἐπειδὴ  φοβήθηκε 

μήπως  παραστρατήσουν,  πῆγε  νὰ  τὶς  βοηθήση.  Ἔπιασε  δουλειὰ  σὲ  ἕνα  ἐργοστάσιο 

καὶ  ζοῦσε  πιὸ  καλογερικὰ  ἀπὸ  ὅ,τι  προηγουμένως.  Μόλις  τακτοποίησε  τὶς  ἀδελφές 

του, ἄφησε τὴν δουλειά του καὶ πῆγε πάλι σὲ μοναστήρι, γιὰ νὰ μείνη. Ὁ ἡγούμενος, 

ὅταν εἶδε ὅτι τὰ ἤξερε ὅλα, τυπικό, διακονήματα κ.λπ., τὸν ρώτησε ποῦ τὰ ἔμαθε καὶ 

ἐκεῖνος ἄνοιξε τὴν καρδιά του καὶ τοῦ τὰ εἶπε ὅλα. Τότε ὁ ἡγούμενος ἐνημέρωσε τὸν 

ἐπίσκοπο,  καὶ  ἐκεῖνος  τὸν  χειροτόνησε  ἀμέσως  ἱερέα.  Μετὰ  πῆγε  σὲ  ἕνα 

ἀπομακρυσμένο μοναστήρι καὶ ἐκεῖ ζοῦσε πολὺ πνευματικὴ ζωή, μὲ πολλὴ ἄσκηση. 

Ἔφθασε σὲ ἁγία κατάσταση καὶ βοήθησε πνευματικὰ πολλοὺς ἀνθρώπους. Μερικοὶ 

ποὺ δὲν ξέρουν τί ἀπέγινε μπορεῖ ἀκόμη νὰ τὸν κατακρίνουν4.  

                                                 
1 Ματθ. 7, 1 
2 Ἰω. 7, 24.  
3 Ὅ.π. 
4 Τὸ παράδειγμα αὐτὸ ἀναφέρεται σὲ μία ἐνέργεια, ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες 

τῆς Ἐκκλησίας  καὶ  τὴν  ἐκκλησιαστικὴ  τάξη  δὲν μπορεῖ  νὰ  θεωρηθῆ  σωστή. Ὁ  Γέροντας  τὸ 

ἀνέφερε, γιὰ νὰ τονίση ὅτι ἡ «κατ᾿ ὄψιν» κρίση, ὅσο σωστὴ καὶ ἂν φαίνεται, μπορεῖ νὰ ἀδικήση 

τὸν ἄλλον. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Ε’  «Πάθη καὶ Ἀρετὲς»   ‐ 849 ‐ 

Πόσο πρέπει νὰ προσέχουμε τὴν κατάκριση! Πόσο ἀδικοῦμε τὸν πλησίον μας, 

ὅταν τὸν κατακρίνουμε! Ἂν καὶ στὴν πραγματικότητα μὲ τὴν κατάκριση ἀδικοῦμε τὸν 

ἑαυτό  μας  καὶ  ὄχι  τοὺς  ἄλλους,  διότι  μᾶς  ἀποστρέφεται  ὁ  Θεός.  Τίποτε  ἄλλο  δὲν 

ἀποστρέφεται τόσο πολὺ ὁ Θεὸς ὅσο τὴν κατάκριση, γιατὶ ὁ Θεὸς εἶναι δίκαιος καὶ ἡ 

κατάκριση εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἀδικία. 

 

Πῶς φθάνουμε στὴν κατάκριση 

 

– Γέροντα, γιατί πέφτω συχνὰ στὴν κατάκριση; 

–  Ἐπειδὴ  ἀσχολεῖσαι  πολὺ  μὲ  τοὺς  ἄλλους.  Περιεργάζεσαι  τὶς  ἀδελφὲς  καὶ 

θέλεις  ἀπὸ  περιέργεια  νὰ  μαθαίνης  τί  κάνει  ἡ  μιά,  τί  κάνει  ἡ  ἄλλη·  ἔτσι  μαζεύεις 

ὑλικό, γιὰ νὰ ἔχη τὸ ταγκαλάκι νὰ ἐργάζεται καὶ νὰ σὲ ρίχνη στὴν κατάκριση. 

– Γιατί, Γέροντα, ἐνῶ πρῶτα δὲν ἔβλεπα τὰ ἐλαττώματα τῶν ἄλλων, τώρα τὰ 

βλέπω καὶ κατακρίνω; 

– Τώρα βλέπεις τὰ ἐλαττώματα τῶν ἄλλων, γιατὶ δὲν βλέπεις τὰ δικά σου. 

– Ἀπὸ ποῦ προέρχονται, Γέροντα, οἱ λογισμοὶ κατακρίσεως;  

– Ἀπὸ τὴν ἰδέα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας – δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια 

– καὶ ἀπὸ τὴν τάση νὰ δικαιολογοῦμε τὸν ἑαυτό μας.  

– Γέροντα, ἡ κατάκριση ἔχει ἔλλειψη ἀγάπης; 

–  Ἔμ,  τί  ἔχει;  Καὶ  ἔλλειψη  ἀγάπης  ἔχει  καὶ  ἀναίδεια  ἔχει.  Ὅταν  δὲν  ἔχης 

ἀγάπη,  δὲν βλέπεις μὲ  ἐπιείκεια  τὰ λάθη τῶν ἄλλων,  ὁπότε  τοὺς  ταπεινώνεις μέσα 

σου καὶ τοὺς κατακρίνεις. Πάει μετὰ τὸ ταγκαλάκι καὶ τοὺς βάζει νὰ κάνουν καὶ ἄλλο 

σφάλμα·  τὸ  βλέπεις  ἐσύ,  τοὺς  κατακρίνεις  πάλι  καὶ  ὕστερα  συμπεριφέρεσαι  μὲ 

ἀναίδεια. 

–  Μερικὲς  φορές,  Γέροντα,  μὲ  στενοχωρεῖ  ἡ  ἀδελφὴ  μὲ  τὴν  ὁποία 

συνεργάζομαι καὶ τὴν κατακρίνω. 

–  Ποῦ  ξέρεις  ἐσὺ  μὲ  πόσα  ταγκαλάκια  πολεμάει  ἐκείνη  τὴν  ὥρα  ἡ  ἀδελφή; 

Μπορεῖ νὰ τὴν πολεμοῦσαν πενῆντα δαίμονες, γιὰ νὰ τὴν ρίξουν, ὥστε νὰ σὲ κάνουν 

νὰ  πῆς:  «Ἄ,  τέτοια  εἶναι».  Ὕστερα,  ὅταν  δοῦν  ὅτι  τὴν  κατέκρινες,  θὰ  ἔρθουν 

πεντακόσιοι δαίμονες νὰ τὴν ρίξουν πάλι μπροστά σου, γιὰ νὰ τὴν κατακρίνης ἀκόμη 

περισσότερο. Μπορεῖ λ.χ.  νὰ τῆς πῆς: «Ἀδελφή, μὴ βάζης αὐτὸ  τὸ πράγμα ἐκεῖ·  ἐδῶ 

εἶναι ἡ θέση του». Τὴν ἄλλη μέρα θὰ τὴν κάνη τὸ ταγκαλάκι νὰ ξεχάση τί τῆς εἶπες 

καὶ νὰ τὸ βάλη πάλι στὴν ἴδια θέση. Θὰ κάνη καὶ καμμιὰ ἄλλη ἀταξία καὶ θὰ λὲς μὲ 

τὸν  λογισμό  σου:  «Μὰ  χθὲς  τῆς  εἶπα  νὰ  προσέξη  καὶ  σήμερα  τὸ  ἔβαλε  πάλι  ἐκεῖ! 

Ἔκανε κι ἄλλη ἀταξία!». Ὁπότε τὴν κατακρίνεις καὶ δὲν μπορεῖς νὰ συγκρατηθῆς καὶ 

νὰ  μὴ  μιλήσης.  «Ἀδελφή,  τῆς  λές,  δὲν  σοῦ  εἶπα  νὰ  μὴ  τὸ  βάζης  ἐκεῖ;  Αὐτὸ  εἶναι 

ἀκαταστασία.  Μὲ  ἔχει  σκανδαλίσει  ἡ  συμπεριφορά  σου!».  Αὐτὸ  ἦταν!  Ὁ  διάβολος 

ἔκανε τὴν δουλειά του. Σὲ ἔβαλε νὰ τὴν κατακρίνης, ἀλλὰ καὶ νὰ ψυχρανθῆς μαζί της. 

Καὶ  ἐκείνη,  ἐπειδὴ  δὲν  ξέρει  ὅτι  ἐσὺ  ἤσουν  αἰτία  γιὰ  τὴν  ἀπροσεξία  της,  θὰ  νιώθη 

τύψεις ποὺ σὲ σκανδάλισε καὶ θὰ πέση σὲ λύπη. Βλέπετε μὲ τί πονηριὰ ἐργάζεται τὸ 

ταγκαλάκι κι ἐμεῖς τὸ ἀκοῦμε; 

Γι᾿  αὐτὸ  προσπαθῆστε  νὰ  μὴν  κρίνετε  κανέναν·  νὰ  κρίνετε  μόνον  τὰ 

ταγκαλάκια πού, ἐνῶ ἦταν Ἄγγελοι, κατήντησαν δαίμονες καί, ἀντὶ νὰ μετανοήσουν, 

γίνονται  πιὸ  πονηροὶ  καὶ  κακοὶ  καὶ  βάλθηκαν  μὲ  μανία  νὰ  καταστρέψουν  τὰ 
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πλάσματα  τοῦ  Θεοῦ.  Ὁ  πονηρὸς  δηλαδὴ  παρακινεῖ  τοὺς  ἀνθρώπους  νὰ  κάνουν 

παραξενιὲς καὶ ἀταξίες, καὶ ὁ ἴδιος πάλι βάζει λογισμοὺς σὲ ἄλλους ἀνθρώπους, γιὰ 

νὰ κρίνουν καὶ νὰ κατακρίνουν, καὶ ἔτσι νικάει καὶ τοὺς μὲν καὶ τοὺς δέ. Καὶ αὐτοὶ μὲν 

ποὺ νικοῦνται καὶ κάνουν ἀταξίες, αἰσθάνονται μετὰ τὴν ἐνοχή τους καὶ μετανοοῦν, 

ἐνῶ  οἱ  ἄλλοι  ποὺ  κατακρίνουν  δικαιώνουν  τὸν  ἑαυτό  τους,  ὑπερηφανεύονται  καὶ 

καταλήγουν στὴν ἴδια πτώση μὲ τὸν πονηρό, τὴν ὑπερηφάνεια.  

 

Μὲ τὴν κατάκριση φεύγει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ 

 

–  Ὅταν,  Γέροντα,  μοῦ  περνάη  ἕνας  λογισμὸς  εἰς  βάρος  τοῦ  ἄλλου,  εἶναι 

πάντοτε κατάκριση; 

– Δὲν τὸ καταλαβαίνεις ἐκείνη τὴν ὥρα; 

– Μερικὲς φορὲς ἀργῶ νὰ τὸ καταλάβω. 

–  Κοίταξε  νὰ  καταλαβαίνης  τὸ  συντομώτερο  τὴν  πτώση  σου  καὶ  νὰ  ζητᾶς 

συγχώρηση καὶ ἀπὸ  τὴν ἀδελφὴ  τὴν  ὁποία  κατέκρινες  καὶ  ἀπὸ  τὸν Θεό,  γιατὶ  αὐτὸ 

γίνεται  ἐμπόδιο  στὴν  προσευχή.  Μὲ  τὴν  κατάκριση  φεύγει  αὐτομάτως  ἡ  Χάρις  τοῦ 

Θεοῦ καὶ δημιουργεῖται ἀμέσως ψυχρότητα στὴν ἐπικοινωνία σου μὲ τὸν Θεό. Πῶς νὰ 

κάνης μετὰ προσευχή; Ἡ καρδιὰ γίνεται πάγος, μάρμαρο.  

Ἡ  κατάκριση  καὶ  ἡ  καταλαλιὰ  εἶναι  οἱ  μεγαλύτερες  ἁμαρτίες  καὶ 

ἀπομακρύνουν τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο ἁμάρτημα. «Ὅπως τὸ 

νερὸ  σβήνει  τὴν  φωτιά,  λέει  ὁ  Ἅγιος  Ἰωάννης  τῆς  Κλίμακος,  ἔτσι  καὶ  ἡ  κατάκριση 

σβήνει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ»5. 

– Γέροντα, νυστάζω πολὺ στὴν πρωινὴ Ἀκολουθία. 

–  Μήπως  κατέκρινες  καμμιὰ  ἀδελφή;  Ἐσὺ  βλέπεις  ἐξωτερικὰ  τὰ  πράγματα 

καὶ  κατακρίνεις,  γι᾿  αὐτὸ  νυστάζεις  μετὰ  στὴν Ἀκολουθία.  Ἀπὸ  τὴν  στιγμὴ  δηλαδὴ 

ποὺ κατακρίνει κανεὶς καὶ δὲν ἀντιμετωπίζει  τὰ πράγματα πνευματικά, μαζεύονται 

δέκατα πνευματικὰ καὶ ἀποδυναμώνεται. Καὶ ὅταν ἀποδυναμωθῆ, ἢ νυστάζει ἢ ἔχει 

ἀυπνία.  

– Γέροντα, συχνὰ πέφτω καὶ στὴν γαστριμαργία. 

– Κοίταξε,  ἐκεῖνο ποὺ τώρα πρέπει νὰ προσέξης πολὺ εἶναι ἡ κατάκριση. Ἂν 

δὲν κόψης τὴν κατάκριση, οὔτε ἀπὸ τὴν γαστριμαργία θὰ μπορέσης νὰ ἀπαλλαγῆς. Ὁ 

ἄνθρωπος ποὺ κατακρίνει,  ἐπειδὴ  διώχνει  τὴν Χάρη  τοῦ Θεοῦ,  μένει ἀβοήθητος καὶ 

δὲν μπορεῖ νὰ κόψη τὰ ἐλαττώματά του. Καὶ ἂν δὲν καταλάβη τὸ σφάλμα του, γιὰ νὰ 

ταπεινωθῆ, θὰ ἔχη συνέχεια πτώσεις. Ἂν ὅμως τὸ καταλάβη καὶ ζητήση τὴν βοήθεια 

τοῦ Θεοῦ, τότε ξαναέρχεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. 

 

Ὅποιος κατακρίνει τοὺς ἄλλους, πέφτει στὰ ἴδια σφάλματα 

 

–  Γέροντα,  πῶς  συμβαίνει,  ὅταν  κατακρίνω μιὰ  ἀδελφὴ  γιὰ  κάποιο  σφάλμα 

της, σὲ λίγο νὰ κάνω κι ἐγὼ τὸ ἴδιο σφάλμα; 

– Ἂν κατακρίνη κανεὶς τὸν ἄλλον γιὰ ἕνα σφάλμα του καὶ δὲν καταλάβη τὴν 

πτώση  του,  ὥστε  νὰ  μετανοήση,  συνήθως  πέφτει  στὸ  ἴδιο  σφάλμα,  γιὰ  νὰ  τὸ 

                                                 
5 Βλ. Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ, μεταγλωττισθεῖσα ὑπὸ Ἰερεμίου Σιναΐτου, ἐκδοθεῖσα 

τὸ πρῶτον ἐν ἔτει 1774 ἐν Βενετίᾳ, Λόγος Ι´, η´, ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1969, σ. 145. 
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καταλάβη.  Ὁ  Θεὸς  δηλαδὴ  ἀπὸ  ἀγάπη  ἐπιτρέπει  νὰ  ἀντιγράφη  ὁ  ἄνθρωπος  τὴν 

κατάσταση αὐτοῦ τὸν ὁποῖο κατέκρινε. Ἂν πῆς λ.χ. ὅτι κάποιος εἶναι πλεονέκτης καὶ 

δὲν καταλάβης ὅτι κατέκρινες, ὁ Θεὸς παίρνει τὴν Χάρη Του καὶ ἐπιτρέπει νὰ πέσης κι 

ἐσὺ στὴν πλεονεξία· ἀρχίζεις τότε νὰ μαζεύης. Μέχρι νὰ καταλάβης τὴν πτώση σου 

καὶ νὰ ζητήσης συγχώρεση ἀπὸ τὸν Θεό, θὰ λειτουργοῦν οἱ πνευματικοὶ νόμοι.  

Γιὰ  νὰ  σὲ  βοηθήσω,  θὰ  σοῦ  πῶ  κάτι  ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό  μου. Ὅταν  ἤμουν  στὴν 

Ἱερὰ  Μονὴ  Στομίου,  ἔμαθα  γιὰ  μιὰ  συμμαθήτριά  μου  ἀπὸ  τὸ  Δημοτικὸ  ὅτι  εἶχε 

παραστρατήσει  καὶ  ἔκανε  ζημιὰ  κάτω  στὴν Κόνιτσα.  Προσευχόμουν  λοιπὸν  νὰ  τὴν 

φωτίση ὁ Θεὸς νὰ ἀνεβῆ στὸ μοναστήρι, γιὰ νὰ τῆς μιλήσω. Εἶχα ξεχωρίσει καὶ μερικὰ 

κομμάτια περὶ μετανοίας ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἀπὸ Πατερικά. Μιὰ μέρα λοιπὸν 

ἦρθε  μὲ  δυὸ  ἄλλες  γυναῖκες.  Μιλήσαμε  καὶ  ἔδειξε  ὅτι  κατάλαβε.  Στὴν  συνέχεια 

ἐρχόταν συχνὰ μὲ τὸ παιδί της καὶ ἔφερνε κεριά, λάδι, λιβάνι γιὰ τὸν ναό. Μιὰ φορὰ 

κάποιοι  γνωστοὶ  προσκυνητὲς  ἀπὸ  τὴν  Κόνιτσα  μοῦ  λένε:  «Πάτερ,  αὐτὴ  ἡ  γυναίκα 

ὑποκρίνεται. Ἐδῶ φέρνει κεριὰ καὶ λιβάνι καὶ κάτω συνεχίζει μὲ τοὺς ἀξιωματικούς». 

Ὅταν ξαναῆρθε,  τὴν βρῆκα στὴν ἐκκλησία νὰ ἀσπάζεται τὶς εἰκόνες, καὶ τῆς ἔβαλα 

τὶς φωνές: «Φύγε ἀπὸ  ᾿δῶ,  τῆς εἶπα,  ἔχεις βρωμίσει ὅλη τὴν περιοχή!...». Ἡ καημένη 

ἔφυγε κλαίγοντας. Δὲν πέρασε πολλὴ ὥρα καὶ αἰσθάνθηκα μεγάλο σαρκικὸ πόλεμο. 

«Τί  εἶναι  αὐτό;  λέω.  Ποτέ  μου  δὲν  εἶχα  τέτοιον  πειρασμό.  Τί  συμβαίνει;».  Δὲν 

μποροῦσα νὰ βρῶ τὴν αἰτία. Κάνω προσευχή, τὰ ἴδια· ὁπότε παίρνω τὸν ἀνήφορο γιὰ 

τὴν Γκαμήλα6. «Καλύτερα νὰ μὲ φᾶνε οἱ ἀρκοῦδες»,  εἶπα. Προχώρησα ἀρκετὰ μέσα 

στὸ  βουνό·  ὁ  πειρασμὸς  δὲν  ὑποχωροῦσε.  Βγάζω  τότε  ἕνα  τσεκουράκι  ποὺ  εἶχα 

κρεμασμένο στὴν μέση μου καὶ δίνω τρεῖς τσεκουριὲς στὸ πόδι μου, μήπως καὶ μὲ τὸν 

πόνο φύγη ὁ πειρασμός. Τὸ παπούτσι γέμισε αἷμα, ἀλλὰ τίποτε. Σὲ μιὰ στιγμὴ ἦρθε 

στὸν νοῦ μου ἐκείνη ἡ γυναίκα καὶ τὰ λόγια ποὺ τῆς εἶχα πεῖ. «Θεέ μου, εἶπα τότε, ἐγὼ 

γιὰ λίγο ἔζησα αὐτὴν τὴν κόλαση καὶ δὲν μπορῶ νὰ τὴν ἀντέξω, κι αὐτὴ ἡ ταλαίπωρη 

ποὺ  ζῆ  συνέχεια  αὐτὴν  τὴν  κόλαση!...  Συγχώρεσέ  με  ποὺ  τὴν  κατέκρινα».  Ἀμέσως 

ἔνιωσα μιὰ δροσιὰ θεϊκὴ καὶ ἐξαφανίσθηκε ὁ πόλεμος. Βλέπεις τί κάνει ἡ κατάκριση7;  

 

Ἂν παραβλέπουμε τὰ σφάλματα τῶν ἄλλων, θὰ παραβλέψη καὶ ὁ Θεὸς τὰ 

δικά μας 

 

– Γέροντα, σήμερα στὴν διαλογὴ τῶν ἐλιῶν κατέκρινα μερικὲς ἀδελφές, γιατὶ 

ἔβλεπα ὅτι δὲν ἔκαναν προσεκτικὰ τὴν δουλειά τους. 

                                                 
6 Γκαμήλα ὀνομάζεται ἡ βουνοκορφὴ τῆς Πίνδου Πάπιγγο‐Τύμφη, ἐπειδὴ τὸ σχῆμα της 

μοιάζει μὲ καμήλα. 
7  Ὁ  Γέροντας  ἀποκαλύπτοντας  ἐξομολογητικὰ  τὸ  γεγονὸς  αὐτό,  ἀποκαλύπτει 

συγχρόνως τὸ μαρτυρικό του φρόνημα, τὸ ὁποῖο πήγαζε ἀπὸ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὸν Χριστό. Ἡ 

ἀγάπη αὐτὴ κατέφλεγε τὴν καρδιά του καὶ τὸν παρακινοῦσε πρὸς κάθε ὑπερβολὴ ἀσκήσεως 

καὶ ὀδύνης. Τὸ κίνητρο δηλαδὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση αὐτὴν τοῦ πειρασμοῦ δὲν ἦταν τὸ μίσος 

πρὸς τὸ σῶμα, ἀλλὰ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὸν Χριστό. (Παρόμοια παραδείγματα μαρτυροῦνται καὶ 

στοὺς βίους τῶν Ἁγίων. Βλ. Βίος Ὁσίου Μαρτινιανοῦ, 13 Φεβρουαρίου).   Ὁ Γέροντας ἀνέφερε 

τὸ  γεγονὸς  αὐτό,  γιὰ  νὰ  τονίση  ὅτι  μὲ  τὴν  κατάκριση  ἀπομακρύνεται  ἀπὸ  τὸν  ἄνθρωπο  ἡ 

Χάρις  τοῦ  Θεοῦ·  σὲ  καμμιὰ  περίπτωση  δὲν  θὰ  ὑπεδείκνυε  παρόμοια  ἀντιμετώπιση  ἑνὸς 

σαρκικοῦ πειρασμοῦ. 
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– Κοίταξε νὰ ἀφήσης τὶς κρίσεις καὶ τὶς κατακρίσεις, γιατὶ μετὰ θὰ σὲ κρίνη κι 

ἐσένα ὁ Θεός. Ἐσὺ δὲν βάζεις καμμιὰ ἐλιὰ λίγο χαλασμένη μὲ τὶς καλές; 

– Ὄχι, Γέροντα, προσέχω νὰ μὴ βάζω. 

– Ἂν μᾶς κάνη τέτοιο καλὸ διάλεγμα ὁ Χριστὸς στὴν Κρίση, χαθήκαμε! Ἐνῶ, 

ἂν  τώρα  παραβλέπουμε  τὰ  σφάλματα  τῶν  ἄλλων  καὶ  δὲν  τοὺς  κατακρίνουμε,  θὰ 

μποροῦμε τότε νὰ ποῦμε στὸν Χριστό: «Χριστέ μου, βάλε με κι ἐμένα σὲ καμμιὰ ἄκρη 

μέσα στὸν Παράδεισο!». Θυμᾶστε τί γράφει τὸ Γεροντικὸ γιὰ ἕναν ἀμελῆ μοναχὸ ποὺ 

σώθηκε, ἐπειδὴ δὲν κατέκρινε; Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα νὰ πεθάνη, ἦταν πολὺ χαρούμενος 

καὶ εἰρηνικός. Τότε ὁ Γέροντάς του, γιὰ νὰ ὠφεληθοῦν οἱ Πατέρες ποὺ εἶχαν μαζευτῆ 

ἀπὸ  τὰ  γύρω  Κελλιά,  τὸν  ρώτησε:  «Ἀδελφέ,  πῶς  δὲν  φοβᾶσαι  τὸν  θάνατο,  ἀφοῦ 

ἔζησες  μὲ  ἀμέλεια;».  Καὶ  ὁ  ἀδελφὸς  τοῦ  ἀπάντησε:  «Εἶναι  ἀλήθεια  ὅτι  ἔζησα  μὲ 

ἀμέλεια· ἀπὸ τότε ὅμως ποὺ ἔγινα μοναχὸς προσπάθησα νὰ μὴν κατακρίνω κανέναν, 

ὁπότε  τώρα  θὰ  πῶ  στὸν  Χριστό:  Χριστέ  μου,  εἶμαι  ἕνας  ταλαίπωρος,  ἀλλὰ 

τοὐλάχιστον τὴν ἐντολή Σου  ʺμὴ κρίνετε,  ἵνα μὴ κριθῆτεʺ8,  τὴν τήρησα». «Μακάριος 

εἶσαι, ἀδελφέ, τοῦ εἶπε τότε ὁ Γέροντας, γιατὶ σώθηκες χωρὶς κόπο»9. 

–  Γέροντα,  μερικοὶ  πνευματικοὶ  ἄνθρωποι,  ὅταν  βλέπουν  κάποιον  νὰ  ζῆ 

ἁμαρτωλά, λένε: «Ἄ, αὐτός, ἔτσι ποὺ πάει, εἶναι γιὰ τὴν κόλαση!».  

– Ἄχ, ἂν οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι θὰ πᾶνε στὴν κόλαση ἀπὸ τὶς καταχρήσεις, οἱ 

πνευματικοὶ ἄνθρωποι θὰ πᾶνε ἀπὸ τὶς κατακρίσεις... Γιὰ κανέναν δὲν μποροῦμε νὰ 

ποῦμε ὅτι θὰ πάη στὴν κόλαση. Ὁ Θεὸς δὲν ξέρουμε πῶς ἐργάζεται. Τὰ κρίματα τοῦ 

Θεοῦ εἶναι ἄβυσσος. Κανέναν νὰ μὴν καταδικάζουμε, γιατὶ ἔτσι παίρνουμε τὴν κρίση 

ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ· πᾶμε νὰ γίνουμε θεοί. Ἂν μᾶς ρωτήση ὁ Χριστὸς τὴν ἡμέρα 

τῆς Κρίσεως, ἂς ποῦμε τὴν γνώμη μας...  

 

 
8 Ματθ. 7, 1. 
9 Βλ. Τὸ Μέγα Γεροντικόν, τόμος Α´, κεφ. Γ´, παρ. 51, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Τὸ Γενέσιον 

τῆς Θεοτόκου», Πανόραμα Θεσσαλονίκης, 1994, σ. 344. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Ὁ ἀγώνας κατὰ τῆς κατακρίσεως 

 

Ἂν στραφοῦμε στὸν ἑαυτό μας, δὲν θὰ κατακρίνουμε 

 

– Γέροντα, ὅταν βλέπω κάποια ἀταξία στὸ διακόνημα, κατακρίνω μέσα μου. 

– Ἐσύ, νὰ κοιτᾶς τὴν εὐταξία τὴν δική σου καὶ ὄχι τὶς ἀταξίες τῶν ἄλλων. Νὰ 

εἶσαι αὐστηρὴ μὲ τὸν ἑαυτό σου καὶ ὄχι μὲ τοὺς ἄλλους. Τί δουλειὰ ἔκανες σήμερα; 

– Ξεσκόνιζα. 

– Ξεσκόνιζες τοὺς ἄλλους ἢ τὸν ἑαυτό σου; 

– Δυστυχῶς τοὺς ἄλλους.  

–  Κοίταξε,  θὰ  ἀρχίσης  νὰ  κάνης  δουλειὰ  στὸν  ἑαυτό  σου,  ὅταν  πάψης  νὰ 

ἀσχολῆσαι μὲ τὸ τί κάνουν οἱ ἄλλοι γύρω σου. Ἂν ἀσχολῆσαι μὲ τὸν ἑαυτό σου καὶ 

πάψης νὰ ἀσχολῆσαι μὲ  τοὺς ἄλλους,  θὰ βλέπης μόνον  τὰ δικά σου σφάλματα καὶ 

στοὺς  ἄλλους  δὲν  θὰ  βρίσκης  κανένα  σφάλμα.  Τότε  θὰ  ἀπελπισθῆς  μὲ  τὴν  καλὴ 

ἔννοια ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό σου καὶ θὰ κατακρίνης μόνον  τὸν  ἑαυτό σου. Θὰ αἰσθάνεσαι 

τὴν  ἁμαρτωλότητά  σου  καὶ  θὰ  ἀγωνίζεσαι  νὰ  ἀπαλλαγῆς  ἀπὸ  τὶς  ἀδυναμίες  σου. 

Ὕστερα,  ὅταν  θὰ  βλέπης  στοὺς  ἄλλους  κάποια  ἀδυναμία,  θὰ  λές:  «Μήπως  ἐγὼ 

ξεπέρασα τὶς ἀδυναμίες μου; Πῶς λοιπὸν ἔχω τέτοια ἀπαίτηση ἀπὸ τοὺς ἄλλους;». Γι᾿ 

αὐτὸ νὰ μελετᾶς καὶ  νὰ παρακολουθῆς συνέχεια  τὸν  ἑαυτό σου,  γιὰ νὰ ἀποφεύγης 

τὴν κρυφὴ ὑπερηφάνεια, καὶ νὰ ἔχης αὐτομεμψία μὲ διάκριση, γιὰ νὰ ἀποφεύγης τὴν 

ἐσωτερικὴ κατάκριση· ἔτσι θὰ διορθωθῆς.  

–  Γέροντα,  ὁ  Ἀββᾶς  Ἰσαὰκ  γράφει:  «Ἐὰν  ἀγαπᾷς  τὴν  καθαρότητα,  εἰσελθὼν 

ἔργασαι ἐν τῇ ἀμπέλῳ τῆς καρδίας σου, ἐκρίζωσον ἐκ τῆς ψυχῆς σου τὰ πάθη, ἔργασαι 

μὴ γνῶναι κακίαν ἀνθρώπου»1. Τί ἐννοεῖ; 

– Ἐννοεῖ νὰ στραφῆς στὸν ἑαυτό σου καὶ νὰ κάνης δουλειὰ στὸν ἑαυτό σου. Οἱ 

Ἅγιοι πῶς ἁγίασαν; Εἶχαν στραφῆ στὸν ἑαυτό τους καὶ ἔβλεπαν μόνον τὰ δικά τους 

πάθη. Μὲ  τὴν αὐτοκριτικὴ καὶ  τὴν αὐτομεμψία ποὺ  εἶχαν,  ἔπεσαν  τὰ λέπια ἀπὸ  τὰ 

μάτια  τῆς  ψυχῆς  τους  καὶ  ἔφθασαν  νὰ  βλέπουν  καθαρὰ  καὶ  βαθιά.  Ἔβλεπαν  τὸν 

ἑαυτό τους κάτω ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὅλους τοὺς θεωροῦσαν καλύτερους 

ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό  τους.  Τὰ δικά  τους σφάλματα τὰ  ἔβλεπαν μεγάλα καὶ  τὰ σφάλματα 

τῶν ἄλλων πολὺ μικρά, γιατὶ ἔβλεπαν μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς τους καὶ ὄχι μὲ τὰ γήινα 

μάτια.  Ἔτσι  ἐξηγεῖται  ὅταν  ἔλεγαν:  «Ἐγὼ  εἶμαι  χειρότερος  ἀπὸ  ὅλους  τοὺς 

ἀνθρώπους». Τὰ μάτια τῆς ψυχῆς τους εἶχαν καθαρίσει καὶ εἶχαν γίνει διόπτρες, γι᾿ 

αὐτὸ  καὶ  ἔβλεπαν  τὰ  μικρά  τους  σφάλματα  –  τὰ  ξυλαράκια  –  σὰν  δοκάρια.  Ἐμεῖς 

ὅμως,  ἐνῶ  τὰ  σφάλματά  μας  εἶναι  δοκάρια,  δὲν  τὰ  βλέπουμε  ἢ  τὰ  βλέπουμε  σὰν 

ξυλαράκια2.  Κοιτᾶμε  τοὺς  ἄλλους  μὲ  τὸ  μικροσκόπιο  καὶ  βλέπουμε  τὰ  δικά  τους 

ἁμαρτήματα μεγάλα, ἐνῶ τὰ δικά μας δὲν τὰ βλέπουμε, γιατὶ δὲν καθάρισαν τὰ μάτια 

τῆς ψυχῆς μας.  

Ἡ βάση εἶναι νὰ καθαρίσουν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς. Ὅταν ὁ Χριστὸς ρώτησε τὸν 

τυφλό: «πῶς βλέπεις τώρα τοὺς ἀνθρώπους;»,  ἐκεῖνος Τοῦ ἀπάντησε: «σὰν δένδρα»3 

                                                 
1  Βλ.  Τοῦ Ὁσίου  πατρὸς  ἡμῶν  Ἰσαάκ, Τὰ  εὑρεθέντα  ἀσκητικά,  Ἐπιστολὴ  Δ´,  ἐκδ.  Βασ. 

Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 383. 
2 Βλ. Ματθ. 7, 3. 
3 Βλ. Μάρκ. 8, 24. 
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γιατὶ δὲν εἶχε ἀποκατασταθῆ ὅλο τὸ φῶς του. Ὅταν ἀποκαταστάθηκε ὅλο τὸ φῶς του, 

τότε ἔβλεπε καθαρά. Θέλω νὰ πῶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὅταν φθάση σὲ καλὴ πνευματικὴ 

κατάσταση, ὅλα τὰ βλέπει καθαρά, ὅλα τὰ σφάλματα τῶν ἄλλων τὰ δικαιολογεῖ, μὲ 

τὴν καλὴ ἔννοια, γιατὶ τὰ βλέπει μὲ τὸ θεϊκὸ μάτι καὶ ὄχι μὲ τὸ ἀνθρώπινο.  

 

Ἂν δικαιολογοῦμε τοὺς ἄλλους, δὲν θὰ τοὺς κατακρίνουμε 

 

–  Γέροντα,  ὅταν  μοῦ  περνοῦν  λογισμοὶ  ὑπερηφανείας  καὶ  κατακρίσεως, 

προσπαθῶ νὰ δικαιολογῶ τοὺς ἄλλους. Αὐτὸ εἶναι πτώση ἢ ἀγώνας; 

– Ἀγώνας εἶναι. Ὅταν κάποιος χαζεύη μὲ ἀνοιχτὸ τὸ στόμα καὶ μπῆ μιὰ μύγα 

στὸ στόμα του, θὰ τὴν φτύση. Ἀλλὰ καλύτερα εἶναι νὰ προσέχη νὰ μὴν μπῆ.  

– Συχνὰ ὅμως, Γέροντα, βλέποντας τί κάνουν οἱ ἄλλοι τοὺς κατακρίνω.  

–  Ἐδῶ ποὺ  τὰ  λέμε,  δὲν  μπορεῖς  νὰ  μὴ  βλέπης  τί  γίνεται  γύρω  σου.  Πρέπει 

ὅμως νὰ ἀποκτήσης διάκριση, ὥστε νὰ δίνης στοὺς ἄλλους ἐλαφρυντικὰ καὶ νὰ τοὺς 

δικαιολογῆς. Τότε θὰ τοὺς βλέπης σὲ καλὴ κατάσταση. 

–  Γέροντα,  τὴν  ὥρα  τῆς  Ἀκολουθίας  ἔχω  λογισμοὺς  γιατί  μιὰ  ἀδελφὴ  δὲν 

ἔρχεται  στὸ  ἀναλόγιο  νὰ  ψάλη,  γιατί  μιὰ  ἄλλη  ψάλλει  σιγανά,  καὶ  συνέχεια 

κατακρίνω. 

–  Ἔ,  καλά,  γιατί  δὲν  σκέφτεσαι  ὅτι  ἡ  ἀδελφὴ  ἴσως  εἶναι  κουρασμένη  ἢ  εἶχε 

ἕναν πόνο καὶ δὲν μπόρεσε νὰ κοιμηθῆ, καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν ψάλλει; Ξέρω ἀδελφὲς πού, 

καὶ ἄρρωστες νὰ εἶναι καὶ νὰ μὴν μποροῦν νὰ σύρουν τὰ πόδια τους ἀπὸ τὸν πυρετό, 

θὰ ἀγωνισθοῦν νὰ μὴ γίνη αὐτὸ ἀντιληπτό, γιὰ νὰ μὴν τὶς ποῦν νὰ φύγουν ἀπὸ τὸ 

διακόνημα  καὶ  πάη  ἄλλη  ἀδελφὴ  στὴν  θέση  τους  καὶ  δυσκολευθῆ.  Αὐτὸ  δὲν  σὲ 

συγκινεῖ; 

–  Μὲ  συγκινεῖ,  Γέροντα,  ἀλλὰ  δὲν  καταφέρνω  πάντα  νὰ  δικαιολογήσω  μιὰ 

ἀδελφή, ὅταν φέρεται ἄσχημα. 

– Σκέφθηκες ποτὲ ὅτι ἡ ἀδελφὴ μπορεῖ νὰ φέρεται ἄσχημα, γιὰ νὰ κρύψη τὴν 

ἀρετή  της;  Ἐγὼ  γνωρίζω  ἀνθρώπους  ποὺ  κάνουν  ἐπίτηδες  ἀταξίες  καὶ  τοὺς 

κακολογοῦν ὅσοι  δὲν ἀσχολοῦνται μὲ  τὸν  ἑαυτό  τους. Ἢ μπορεῖ κάποια ἀδελφὴ νὰ 

φερθῆ  ἄσχημα,  ἐπειδὴ  εἶναι  κουρασμένη,  ἀλλὰ  ἀμέσως  μετανοιώνει·  ἐσὺ  τὴν 

κατακρίνεις, ἐνῶ ἐκείνη ἔχει ἤδη μετανοιώσει γιὰ τὴν ἄσχημη συμπεριφορά της. Στὰ 

μάτια τῶν ἀνθρώπων εἶναι ταπεινωμένη, στὰ μάτια ὅμως τοῦ Θεοῦ εἶναι ψηλά.  

– Γέροντα, ἔχω μιὰ στενότητα· δὲν ἔρχομαι στὴν θέση τοῦ ἄλλου, γιὰ νὰ τὸν 

δικαιολογήσω. 

– Νὰ βλέπης μὲ πόνο τὸν ἄλλον ποὺ σφάλλει καὶ νὰ δοξάζης τὸν Θεὸ γιὰ ὅσα 

σοῦ ἔχει δώσει, γιατὶ μετὰ ὁ Θεὸς θὰ σοῦ πῆ: «Ἐγώ, παιδί μου, τόσα σοῦ ἔδωσα, κι ἐσὺ 

γιατί  μοῦ  φέρθηκες  σκληρά;».  Νὰ  βλέπης  πλατιὰ  τὰ  πράγματα.  Νὰ  σκέφτεσαι  τὸ 

παρελθὸν τοῦ ἀνθρώπου,  τὶς εὐκαιρίες ποὺ τοῦ δόθηκαν νὰ καλλιεργήση τὸν ἑαυτό 

του καὶ τὶς εὐκαιρίες ποὺ εἶχες ἐσὺ καὶ δὲν τὶς ἀξιοποίησες. Ἔτσι θὰ συγκινηθῆς ἀπὸ 

τὶς δωρεὲς ποὺ σοῦ χάρισε ὁ Θεός, θὰ Τὸν δοξολογήσης γι᾿ αὐτὲς καὶ θὰ ταπεινωθῆς, 

ἐπειδὴ δὲν ἀνταποκρίθηκες. Παράλληλα θὰ νιώσης ἀγάπη καὶ πόνο γιὰ τὸν ἀδελφὸ 

ποὺ δὲν εἶχε τὶς δικές σου εὐκαιρίες καὶ θὰ κάνης γι᾿ αὐτὸν καρδιακὴ προσευχή.  

Ὑπάρχουν  ἄνθρωποι  ποὺ  κάνουν  ἐγκλήματα  μεγάλα,  ἀλλὰ  ἔχουν  πολλὰ 

ἐλαφρυντικά. Ποιός ξέρει οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ πῶς εἶναι στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ; Ἐὰν δὲν 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Ε’  «Πάθη καὶ Ἀρετὲς»   ‐ 855 ‐ 

μᾶς  βοηθοῦσε  ὁ  Θεός,  μπορεῖ  κι  ἐμεῖς  νὰ  ἤμασταν  ἀλῆτες.  Κάποιος  ἐγκληματίας 

ἔκανε λ.χ. εἴκοσι ἐγκλήματα καὶ τὸν κατακρίνω καὶ δὲν σκέφτομαι τί παρελθὸν ἔχει. 

Ποιός  ξέρει  πόσα  ἐγκλήματα  μπορεῖ  νὰ  ἔκανε  ὁ  πατέρας  του!...  Ἀπὸ  μικρὸ παιδὶ  τί 

κλοπὲς θὰ τὸν ἔβαζαν νὰ κάνη! Ὕστερα, ὅταν ἦταν νέος, πόσα χρόνια θὰ ἔζησε μέσα 

στὶς φυλακὲς καὶ θὰ καθοδηγήθηκε ἀπὸ ἄλλους ἔμπειρους φυλακισμένους. Αὐτὸς θὰ 

μποροῦσε νὰ εἶχε κάνει ὄχι εἴκοσι ἀλλὰ σαράντα ἐγκλήματα καὶ συγκρατήθηκε. Ἐνῶ 

ἐγὼ μὲ τὴν κληρονομικότητα καὶ μὲ τὴν ἀγωγὴ ποὺ εἶχα, θὰ ἔπρεπε τώρα νὰ ἔκανα 

θαύματα. Ἔκανα; Ὄχι. Ἄρα εἶμαι ἀναπολόγητος. Ἀλλά, ἀκόμη καὶ εἴκοσι θαύματα ἂν 

ἔκανα,  ἐνῶ μποροῦσα νὰ κάνω σαράντα, πάλι θὰ ἤμουν ἀναπολόγητος. Μὲ αὐτοὺς 

τοὺς  λογισμοὺς  διώχνουμε  τὴν  κατάκριση  καὶ  ἀνοίγουμε  μία  ρωγμὴ  στὴν  σκληρὴ 

καρδιά μας. 

 

Νὰ μὴ βγάζουμε εὔκολα συμπεράσματα 

 

– Γέροντα, τί θὰ μὲ βοηθήση νὰ μὴν κατακρίνω; 

– Ὅλα εἶναι πάντοτε ἔτσι ὅπως τὰ σκέφτεσαι ἐσύ; 

– Ὄχι, Γέροντα. 

– Ἔ, τότε νὰ λές: «Δὲν σκέφτομαι πάντοτε σωστά· πολλὲς φορὲς κάνω λάθος. 

Νά,  στὴν  τάδε  περίπτωση  σκέφθηκα  ἔτσι  καὶ  βγῆκε  ὅτι  εἶχα  ἄδικο.  Στὴν  τάδε 

περίπτωση  ἔκρινα  καὶ  ἔπεσα  ἔξω,  ὁπότε  τὸν  ἀδίκησα  τὸν  ἄλλον.  Ἑπομένως  δὲν 

πρέπει νὰ ἀκούω τὸν λογισμό μου». Ὁ καθένας μας λίγο–πολὺ ἔχει περιπτώσεις ποὺ 

ἔπεσε ἔξω στὴν κρίση του. Ἂν φέρη στὸν νοῦ του τὶς περιπτώσεις ποὺ ἔκρινε καὶ ἔπεσε 

ἔξω, τότε θὰ ἀποφεύγη τὴν κατάκριση. Ἀλλὰ καὶ μιὰ φορὰ νὰ μὴν ἔπεσε ἔξω καὶ νὰ 

εἶχε δίκαιο, ποῦ ξέρει τὰ ἐλατήρια τοῦ ἄλλου; Ξέρει πῶς ἔγινε κάτι; Νὰ μὴ βγάζουμε 

εὔκολα συμπεράσματα. 

Κι  ἐγώ,  ὅταν  ἤμουν  νέος,  εἶχα  τὴν  κατάκριση ψωμοτύρι.  Ἐπειδὴ  ζοῦσα λίγο 

προσεκτικὰ καὶ εἶχα μιὰ ψευτοευλάβεια, ὅ,τι μοῦ φαινόταν στραβό, τὸ ἔκρινα. Γιατί, 

ὅταν  στὸν  κόσμο  ζῆ  κανεὶς  λίγο  πνευματικά,  μπορεῖ  νὰ  βλέπη  πολλὰ  κουσούρια 

στοὺς ἄλλους καὶ νὰ μὴ βλέπη ἀρετές. Ἐκείνους ποὺ καλλιεργοῦν τὴν ἀρετὴ μπορεῖ 

νὰ μὴ τοὺς βλέπει, γιατὶ ζοῦν στὴν ἀφάνεια, ἀλλὰ νὰ βλέπη τοὺς ἄλλους ποὺ κάνουν 

ἀταξίες  καὶ  νὰ  τοὺς  κατακρίνη.  «Αὐτός,  λέει,  κάνει  ἔτσι,  ἐκεῖνος  περπατάει  ἔτσι,  ὁ 

ἄλλος κοιτάζει ἔτσι...». 

Ξέρετε  τί  εἶχα  πάθει  μιὰ  φορά;  Εἴχαμε  πάει  μὲ  ἕναν  γνωστό  μου  νὰ 

λειτουργηθοῦμε σὲ ἕνα μοναστήρι στὸ Μονοδένδρι,  ἐννιὰ ὧρες περίπου μακριὰ ἀπὸ 

τὴν Κόνιτσα. Ὅταν μπήκαμε στὸν ναό, ὁ γνωστός μου στάθηκε στὸ ἀναλόγιο, γιὰ νὰ 

ψάλη,  καὶ  ἐγὼ πῆγα  στὸ  στασίδι  πίσω ἀπὸ  τὸν ψάλτη·  παρακολουθοῦσα  κι  ἔψελνα 

σιγανά. Κάποια στιγμὴ ἦρθε μιὰ γυναίκα μὲ μαῦρα, σχετικὰ νέα, στάθηκε δίπλα μου 

καὶ συνέχεια μὲ κοιτοῦσε. Μὲ κοιτοῦσε, ἔκανε τὸν σταυρό της· μὲ κοιτοῦσε, ἔκανε τὸν 

σταυρό της... Εἶχα ἀγανακτήσει. «Βρέ, παιδάκι μου, ἔλεγα μέσα μου, τί σόι ἄνθρωπος 

εἶναι αὐτή; Μέσα στὸν κόσμο, μέσα στὴν ἐκκλησία, τί κοιτάζει ἔτσι;». Ἐγὼ τὶς ἀδελφές 

μου, ὅταν περνοῦσαν στὸν δρόμο δίπλα μου, δὲν τὶς ἔβλεπα. Πήγαιναν μετὰ στὸ σπίτι 

καὶ  ἔκαναν  παράπονα  στὴν  μάνα  μας:  «Μὲ  εἶδε  ὁ  Ἀρσένιος4,  ἔλεγαν,  καὶ  δὲν  μοῦ 

μίλησε!». «Καλά, μοῦ ἔλεγε μετὰ ἡ μητέρα μου, βλέπεις τὶς ἀδελφές σου στὸν δρόμο 

                                                 
4 Τὸ κατὰ κόσμον ὄνομα τοῦ Γέροντα. 
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καὶ δὲν τὶς μιλᾶς;». «Ἐγὼ θὰ κοιτάζω ἂν αὐτὴ ποὺ περνάει δίπλα μου εἶναι ἡ ἀδελφή 

μου; τῆς ἔλεγα. Ἕνα σωρὸ σόι ἔχουμε5. Αὐτὸ θὰ κάνω;». Θέλω νὰ πῶ, εἶχα κάτι τέτοιες 

ἀκρότητες.  Νὰ  περνᾶ  τώρα  δίπλα  σου  ἡ  ἀδελφή  σου  καὶ  νὰ  μὴν  τῆς  μιλᾶς!  Τέλος 

πάντων...  Μόλις  λοιπὸν  τελείωσε  ἡ  Θεία  Λειτουργία,  πῆγε  αὐτὴ  ἡ  μαυροφόρα  καὶ 

παρακάλεσε  τὸν  ἱερέα  νὰ  μοῦ  πῆ  νὰ  πάω  στὸ  σπίτι  της,  γιατὶ  ἔμοιαζα  πολὺ  μὲ  τὸ 

παιδί  της  ποὺ  εἶχε  σκοτωθῆ  στὸν  πόλεμο!  Ὅταν  πῆγα  στὸ  σπίτι  της,  εἶδα  τὴν 

φωτογραφία τοῦ παιδιοῦ της· πραγματικά, μοιάζαμε σὰν ἀδέλφια! Αὐτὴ ἡ καημένη μὲ 

κοιτοῦσε μέσα στὴν ἐκκλησία καὶ ἔκανε τὸν σταυρό της σὰν νὰ ἔβλεπε τὸ παιδί της. 

Κι  ἐγὼ  ἔλεγα:  «Τὴν ἀθεόφοβη,  μέσα  στὴν  ἐκκλησία πῶς  κοιτάζει!». Ὤ,  μετὰ  ξέρετε 

πῶς  μὲ  εἶχε  λειώσει  αὐτὸ  τὸ  περιστατικό;  «Γιὰ  δές,  εἶπα,  ἐσὺ  νὰ  ἔχης  τέτοιους 

λογισμούς, ὅτι ποιός ξέρει τί γυναίκα εἶναι καὶ μέσ᾿ στὴν ἐκκλησία νὰ μὴ ντρέπεται 

καθόλου..., καὶ αὐτὴ ἡ φουκαριάρα νὰ ἔχη χάσει τὸ παιδί  της καὶ νὰ ἔχη τὸν καημό 

της!».  

Μιὰ ἄλλη φορὰ κατέκρινα τὸν ἀδελφό μου ποὺ ἦταν φαντάρος. Μοῦ ἔστειλε 

μήνυμα  ὁ  σιτιστής:  «Ἔδωσα  στὸν  ἀδελφό  σου  δύο  μπετόνια  μὲ  λάδι·  τί  ἔγιναν  τὰ 

μπετόνια;». «Μά,  αὐτὸς  ἐκεῖ  πέρα,  εἶπα,  ἔφερνε  στὸ  σπίτι  τοὺς  στρατιῶτες  καὶ  τοὺς 

φιλοξενούσαμε, τώρα πῶς τὄκανε αὐτό, νὰ πάρη λάδι ἀπὸ τὸν στρατό;». Ὁπότε πιάνω 

καὶ γράφω στὸν ἀδελφό μου ἀγανακτισμένος ἕνα γράμμα... Κι ἐκεῖνος μοῦ ἀπαντάει: 

«Τὰ μπετόνια νὰ τὰ ζητήσης ἀπὸ τὴν νεωκόρο τῆς κάτω ἐκκλησίας»! Αὐτὸς τὸ λάδι τὸ 

εἶχε  στείλει  στὴν  ἐκκλησία  τῆς  κάτω  Κόνιτσας,  γιατὶ  ἦταν  φτωχή.  «Χρόνια  πολλά, 

εἶπα τότε στὸν ἑαυτό μου. Τὴν ἄλλη φορὰ κατέκρινες ἐκείνη τὴν φουκαριάρα· τώρα 

τὸν ἀδελφό σου. Ἄλλη φορὰ τίποτε‐τίποτε!». Θέλω νὰ πῶ, ὅταν εἶδα ὅτι ἔπεφτα ἔξω 

στὶς  κρίσεις  μου,  ἐξέταζα  τὸν  ἑαυτό  μου:  «Στὴν  τάδε  περίπτωση  εἶχα  πεῖ  γιὰ  τὸν 

ἄλλον  ὅτι  ἐνήργησε  ἔτσι,  ἀλλὰ  τὰ  πράγματα  ἦταν  διαφορετικά.  Ἄλλη  φορὰ  ἄλλο 

συμπέρασμα εἶχα βγάλει κι ἀλλιῶς ἦταν». Ἔτσι ἔβαλα τὸν ἑαυτό μου στὴν θέση του. 

«Ἄλλη  φορά,  εἶπα,  δὲν  θὰ  κρίνης  καθόλου.  Τελεία‐παύλα!  Εἶσαι  στραβὸς  καὶ  ὅλα 

στραβὰ καὶ ἀνάποδα τὰ βλέπεις. Κοίταξε νὰ γίνης σωστὸς ἄνθρωπος». Καὶ μετά, ὅταν 

μοῦ  φαινόταν  κάτι  στραβό,  ἔλεγα:  «Κάτι  καλὸ  θὰ  εἶναι,  ἀλλὰ  ἐγὼ  δὲν  τὸ 

καταλαβαίνω·  ὅσες  φορὲς  ἔβαλα  ἀριστερὸ  λογισμό,  ἔπεσα  ἔξω».  Ὅταν  πλέον 

σιχάθηκα  τὸν  ἑαυτό  μου,  μὲ  τὴν  καλὴ  ἔννοια,  ὅλους  τοὺς  δικαιολογοῦσα·  γιὰ  τοὺς 

ἄλλους ἔβρισκα πάντα ἐλαφρυντικὰ καὶ μόνον τὸν ἑαυτό μου κατέκρινα. Ἀλλά, ἐὰν ὁ 

ἄνθρωπος δὲν παρακολουθῆ τὸν  ἑαυτό  του,  ὅλα  τὰ περνάει ἀπαρατήρητα καὶ μετὰ 

στὴν Κρίση θὰ εἶναι ἀναπολόγητος. 

 

Θέλει παλληκαριά, γιὰ νὰ κοπῆ ἡ κατάκριση6. 

Λοιπόν: 

Καλὴ Ἀρχή. STOP. 

STOP τῶν κριτικῶν λογισμῶν. Ἀμήν. 

Καλὴ ἐξάγνιση τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς. Ἀμήν. 

 

 
5  Ὁ  Γέροντας  εἶχε  ἑπτὰ  ἀδέλφια.  Αὐτὴν  τὴν  ἐποχὴ  οἱ  τρεῖς  μεγαλύτερες  ἀδελφές  του 

εἶχαν ἤδη δημιουργήσει οἰκογένεια. 
6 Ὁ Γέροντας ἔγραψε τὰ ἀκόλουθα ὑπὸ τύπον τηλεγραφήματος πρὸς δόκιμη ἀδελφή. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΥΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ 

Ζήλεια‐Θυμὸς‐Λύπη 

 

«Ὅταν ὁ ἄνθρωπος φθάση νὰ χαίρεται 

γιὰ τὴν πρόοδο τῶν ἄλλων, 

τότε ὁ Χριστὸς θὰ τοῦ δώση ὅλη τὴν πρόοδο τῶν ἄλλων 

καὶ θὰ χαίρεται ὅσο χαίρονται ὅλοι οἱ ἄλλοι, 

καὶ τότε φυσικὰ θὰ εἶναι πολλὴ καὶ ἡ πρόοδός του καὶ ἡ χαρά του». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Τὸ δηλητήριο τῆς ζήλειας 

 

Ἡ ζήλεια εἶναι ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα πάθη 

 

– Γέροντα, ζηλεύω μιὰ ἀδελφή. 

– Ξέρω ποιά ἀδελφὴ ζηλεύεις... Ἔμαθα ὅμως ὅτι κι ἐκείνη ζηλεύει ἐσένα! Ἐγὼ 

θὰ εὔχωμαι καὶ οἱ δυό σας νὰ ζηλεύετε τὸν ζηλωτὴ Ἠλία καὶ ἐκεῖνος νὰ σᾶς διώξη τὴν 

ζήλεια καὶ νὰ σᾶς δώση ἀπὸ τὸν δικό του θεῖο ζῆλο. Ἀμήν. 

– Ὅταν, Γέροντα, ζηλεύω, προσπαθῶ νὰ τοποθετηθῶ λογικά. 

–  Ἂν  ἐξ  ἀρχῆς  προσπαθήσης  νὰ  μὴ  ζηλέψης,  δὲν  εἶναι  πιὸ  καλά; Ἡ  ζήλεια 

εἶναι γελοῖο πράγμα. Λίγη σκέψη χρειάζεται, γιὰ νὰ ξεπεράση τὴν ζήλεια κανείς· δὲν 

χρειάζεται νὰ κάνη μεγάλους ἀγῶνες καὶ πολλὴ ἄσκηση, γιατὶ  εἶναι ψυχικὸ πάθος. 

Πρόσεξε, μὴν ἀφήσης ποτὲ τὸ πάθος τῆς ζήλειας νὰ σὲ κυριέψη, γιατὶ εἶναι ἕνα ἀπὸ 

τὰ μεγαλύτερα πάθη. Ξέρεις ἀπὸ τὴν ζήλεια ποῦ μπορεῖ νὰ φθάση ὁ ἄνθρωπος; Στὸν 

φθόνο  καὶ  στὴν  διαβολή.  Καὶ  οἱ  διαβολὲς  κάνουν  πολὺ  μεγαλύτερο  κακὸ  ἀπὸ  τὸν 

φθόνο.  

– Γέροντα, τί ἔχει μέσα ἡ ζήλεια; 

– Καὶ τί δὲν ἔχει!... Ὑπερηφάνεια ἔχει, ἐγωισμὸ ἔχει, φιλαυτία ἔχει... Δὲν ἔχει 

ἀγάπη οὔτε φυσικὰ καὶ ταπείνωση.  

– Δηλαδή, Γέροντα, ἂν κανεὶς ζηλεύη, ἀποκλείεται νὰ ἔχη ἀγάπη; 

–  Καὶ  βέβαια  ἀποκλείεται!  Δὲν  εἶναι  δυνατὸν  ἕνας  ἄνθρωπος  νὰ  ἔχη 

συγχρόνως  ζήλεια καὶ ἀγάπη. Κι ἂν ἀκόμη  ἔχη λίγη ἀγάπη,  ἡ ἀγάπη  του  δὲν  εἶναι 

καθαρή, γιατὶ μέσα στὴν ἀγάπη του εἶναι ὁ ἑαυτός του. Ἡ ζήλεια μουρνταρεύει τὴν 

ἀγάπη  καὶ  τὴν  καλωσύνη,  ὅπως  τὸ  ψόφιο  ποντίκι  μουρνταρεύει  ὅλο  τὸ  λάδι,  ὅταν 

πέση μέσα στὸ πιθάρι. 

– Γέροντα, ἐγὼ νομίζω ὅτι ζηλεύω, ἐπειδὴ μέσα μου δὲν νιώθω γεμάτη. 

– Πῶς νὰ νιώθης γεμάτη, ὅταν τὰ θέλης ὅλα δικά σου; 

– Ὅταν ὅμως ἐπιθυμῶ κάτι ποὺ δίνεται σὲ μιὰ ἄλλη ἀδελφή; 

–  Ἀφοῦ  ὁ  Θεὸς  εἶπε:  «οὐκ  ἐπιθυμήσεις  ὅσα  τῷ  πλησίον  σού  ἐστι»1,  πῶς  νὰ 

ἐπιθυμήσουμε  κάτι  ποὺ  ἔχει  ὁ  ἄλλος;  Οὔτε  τὶς  βασικὲς  ἐντολὲς  νὰ  μὴν  τηρήσουμε; 

Μετὰ ἡ ζωή μας γίνεται κόλαση. «Ἕκαστος πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας»2, λέει 

ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος. Αὐτὲς οἱ ἐπιθυμίες θὰ βασανίζουν τὶς ψυχὲς καὶ στὴν 

κόλαση. Κι ἂν μᾶς πάρη ὁ Θεὸς στὸν Παράδεισο, χωρὶς νὰ ἔχουμε ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὴν 

ζήλεια,  καὶ  ἐκεῖ  δὲν  θὰ  βροῦμε  ἀνάπαυση,  γιατὶ  θὰ  ἔχουμε  τὶς  ἴδιες  παράλογες 

ἐπιθυμίες. 

 

Ἡ ζήλεια δηλητηριάζει τὴν πολλὴ ἀγάπη τῆς γυναίκας 

  

– Γέροντα, γιατί τὸ πάθος τῆς ζήλειας ὑπάρχει στὶς γυναῖκες σὲ μεγαλύτερο 

βαθμὸ ἀπὸ ὅ,τι στοὺς ἄνδρες; 

–  Ἐπειδὴ  ἡ  γυναίκα  ἔχει  ἀπὸ  τὴν  φύση  της  πολλὴ  καλωσύνη  καὶ  ἀγάπη,  ὁ 

διάβολος πολὺ τὴν πολεμάει· τῆς πετάει τὴν φαρμακερὴ ζήλεια καὶ τῆς δηλητηριάζει 

                                                 
1 Βλ. Ἔξ. 20, 17· Δευτ. 5, 21.  
2 Ἰακ. 1, 14. 
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τὴν ἀγάπη. Καὶ ὅταν ἡ ἀγάπη της δηλητηριασθῆ καὶ γίνη κακότητα, τότε ἡ γυναίκα 

ἀπὸ μέλισσα γίνεται σφήκα καὶ ξεπερνᾶ τὴν σκληρότητα τοῦ ἄνδρα. Καὶ βλέπεις, ἐνῶ 

γιὰ τὸν ἄνδρα εἶναι ἀρκετὸ νὰ φύγη ἕνα ἀνεπιθύμητο πρόσωπο ἀπὸ κοντά του, γιὰ νὰ 

μὴν τὸ βλέπουν τὰ μάτια του, ἡ γυναίκα, ποὺ τὴν ἔχει πλάσει ὁ Θεὸς μὲ σπλάχνα, δὲν 

ἀρκεῖται στὸ νὰ ἐξαφανισθῆ τὸ πρόσωπο ποὺ ζηλεύει καὶ νὰ μὴν τὸ βλέπουν τὰ μάτια 

της, ἀλλὰ θὰ ἤθελε νὰ πεθάνη. Δηλαδὴ ...σίγουρες δουλειές! 

Ἐμένα φοβήθηκε τὸ μάτι μου ἀπὸ τὴν κακία, ἡ ὁποία,  ὅταν μπῆ μέσα της ἡ 

ζήλεια  καὶ  τὸ  πεῖσμα,  μπορεῖ  νὰ  φθάση  σὲ  δαιμονικὸ  βαθμό.  Οὔτε  τὸν  Θεὸ 

ὑπολογίζουν  μετὰ  οἱ  ἄνθρωποι·  γίνονται  ταγκαλάκια  σωστά.  Καὶ  τοὺς  ἄλλους 

βασανίζουν καὶ οἱ ἴδιοι βασανίζονται καὶ αἰώνια θὰ βασανίζωνται – Θεὸς φυλάξοι –, 

ἂν δὲν διώξουν τὴν ζήλεια.  

Ἡ γυναίκα πρέπει νὰ προσέχη πολὺ τὴν ζήλεια. Ἐπιβάλλεται νὰ βγάλη τὸν 

ἑαυτό της ἀπὸ τὴν ἀγάπη της, γιὰ νὰ μείνη καθαρὴ ἡ πολλὴ ἀγάπη ποὺ ἔχει.  

– Πῶς θὰ γίνη αὐτό, Γέροντα; 

– Ἂν ξεπεράση τὶς μικρότητες καὶ καλλιεργήση τὴν πνευματικὴ λεβεντιὰ καὶ 

τὴν πνευματικὴ ἀρχοντιά, τὴν θυσία. Ἡ ἀρχοντιὰ εἶναι τὸ ἀντίδοτο τῆς ζήλειας. Ἀλλὰ 

δυστυχῶς λίγοι ἔχουν ἀρχοντιά. 

 

Ἡ ζήλεια μᾶς ἀποδυναμώνει 

 

– Γέροντα, δὲν ἔχω καθόλου κουράγιο. 

– Ζηλεύεις, γι᾿ αὐτὸ δὲν ἔχεις κουράγιο. Ὅταν ζηλεύη κανείς, στενοχωριέται, 

δὲν μπορεῖ νὰ φάη, ὁπότε ἀδυνατίζει καὶ χάνει τὸ κουράγιο του· καὶ οἱ ἄλλοι μπορεῖ 

νὰ νομίζουν πὼς εἶναι μεγάλος ἀσκητής! 

– Γέροντα, αἰσθάνομαι πολὺ φτωχὴ πνευματικὰ καὶ ἀδύναμη. 

– Ἐσὺ ἔχεις πολλὲς δυνάμεις, ἀλλὰ τὶς χαραμίζεις μὲ τὴν χαζὴ ζήλεια καί, ἐνῶ 

εἶσαι ἕνα ἀρχοντόπουλο, βασανίζεσαι σὰν κακόμοιρο γυφτάκι. Θὰ εἶχες προχωρήσει 

πολὺ στὴν πνευματικὴ  ζωή,  ἂν δὲν σκάλωνες στὴν ζήλεια. Πρόσεξε,  γιατὶ ἡ  ζήλεια 

σοῦ ρουφάει ὅλες τὶς ψυχικὲς καὶ σωματικές σου δυνάμεις, ποὺ θὰ μποροῦσες νὰ τὶς 

προσφέρης  θυσία  στὸν Θεό.  Ἐὰν  ἔδιωχνες  τὴν  ζήλεια,  καὶ  ἡ  προσευχή  σου  θὰ  εἶχε 

δύναμη.  

Μὲ  τὴν  ζήλεια  ἀποδυναμώνεται  κανεὶς  πνευματικά.  Γιατί,  νομίζετε,  οἱ 

Ἀπόστολοι  δὲν μπόρεσαν νὰ βγάλουν  τὸ  δαιμόνιο ἀπὸ  τὸ  δαιμονισμένο παιδί3,  ἐνῶ 

εἶχαν  λάβει  αὐτὴν  τὴν  ἐξουσία  ἀπὸ  τὸν  Χριστὸ  καὶ  εἶχαν  βγάλει  ἄλλα  δαιμόνια; 

Ἐπειδὴ ζήλεψαν, ποὺ ὁ Χριστὸς πῆρε στὴν Μεταμόρφωση μόνον τοὺς τρεῖς Μαθητές, 

τὸν Πέτρο,  τὸν  Ἰάκωβο  καὶ  τὸν  Ἰωάννη4. Μποροῦσε  ὁ  Χριστὸς  νὰ  πάρη  ὅλους  τοὺς 

Μαθητές, ἀλλὰ δὲν ἦταν ὅλοι σὲ κατάσταση νὰ χωρέσουν αὐτὸ τὸ μυστήριο, γι᾿ αὐτὸ 

πῆρε  αὐτοὺς ποὺ  μποροῦσαν  νὰ  τὸ  χωρέσουν.  Λέτε  νὰ μὴν  ἀγαποῦσε  τοὺς  ἄλλους 

Μαθητές; Ἢ μήπως ἀγαποῦσε τὸν Ἰωάννη περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους; Ὄχι, ἀλλὰ ὁ 

Ἰωάννης ἀγαποῦσε περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους Μαθητὲς  τὸν Χριστὸ καὶ γι᾿ αὐτὸ 

καταλάβαινε  τὴν  ἀγάπη  τοῦ  Χριστοῦ  καλύτερα.  Εἶχε  πολλὴ  χωρητικότητα·  ἡ 

μπαταρία  του ἦταν μεγάλη.  Βλέπετε πῶς ἡ  ζήλεια ἀπομάκρυνε  τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ 

                                                 
3 Βλ. Ματθ. 17, 16· Μάρκ. 9, 18· Λουκ. 9, 40.  
4 Βλ. Ματθ. 17, 1· Μάρκ. 9, 2· Λουκ. 9, 28. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Ε’  «Πάθη καὶ Ἀρετὲς»   ‐ 860 ‐ 

ἀπὸ  τοὺς  ἄλλους  Ἀποστόλους  καὶ  δὲν  μπόρεσαν  νὰ  γιατρέψουν  τὸ  δαιμονισμένο 

παιδάκι; Γι᾿ αὐτὸ ὁ Χριστὸς εἶπε: «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι 

μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;»5!  

 

Ὅποιος θάβει τὰ δικά του χαρίσματα, ζηλεύει τὰ χαρίσματα τῶν ἄλλων 

 

– Γέροντα, πῶς θὰ βοηθηθῆ κάποιος ποὺ ζηλεύει νὰ ξεπεράση τὴν ζήλεια; 

–  Ἂν  γνωρίση  τὰ  χαρίσματα  μὲ  τὰ  ὁποῖα  τὸν  ἔχει  προικίσει  ὁ  Θεὸς  καὶ  τὰ 

ἀξιοποιήση,  τότε  δὲν  θὰ  ζηλεύη  καὶ  ἡ  ζωή  του  θὰ  εἶναι  Παράδεισος.  Πολλοὶ  δὲν 

βλέπουν τὰ δικά τους χαρίσματα· βλέπουν μόνον τὰ χαρίσματα τῶν ἄλλων καὶ τοὺς 

πιάνει ἡ ζήλεια. Θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους ἀδικημένο, μειωμένο, κι ἔτσι βασανίζονται 

καὶ κάνουν τὴν ζωή τους μαύρη. «Γιατί αὐτὸς νὰ ἔχη αὐτὰ τὰ χαρίσματα κι  ἐγὼ νὰ 

μὴν τὰ ἔχω;», λένε. Μὰ ἐσὺ ἔχεις ἄλλα χαρίσματα, ἐκεῖνος ἄλλα. Θυμᾶστε τὸν Κάιν 

καὶ  τὸν  Ἄβελ;  Δὲν  ἔψαξε  ὁ  Κάιν  νὰ  βρῆ  τὰ  δικά  του  χαρίσματα,  ἀλλὰ  κοιτοῦσε  τὰ 

χαρίσματα  τοῦ Ἄβελ·  ὁπότε  καλλιέργησε  τὸν  φθόνο  πρὸς  τὸν  ἀδελφό  του,  μετὰ  τὰ 

ἔβαλε καὶ μὲ τὸν Θεὸ καὶ τελικὰ ἀπὸ τὸν φθόνο ἔφθασε στὸν φόνο6. Καὶ μπορεῖ αὐτὸς 

νὰ εἶχε περισσότερα καὶ μεγαλύτερα χαρίσματα ἀπὸ τὸν Ἄβελ. 

–  Γέροντα, πῶς μπορεῖ  κανείς,  ὅταν βλέπη τὰ χαρίσματα τῶν ἄλλων,  νὰ μὴ 

ζηλεύη, ἀλλὰ νὰ χαίρεται;  

– Ἂν ἀξιοποιῆ τὰ δικά του χαρίσματα καὶ δὲν τὰ θάβη, τότε θὰ χαίρεται μὲ τὰ 

χαρίσματα τῶν ἄλλων. Χρόνια τώρα βλέπω ἐδῶ μιὰ ἀδελφὴ τί φωνὴ ἔχει, τί εὐλάβεια, 

καὶ ὅμως δὲν πάει νὰ ψάλη. Καὶ ἐπειδὴ τὸ δικό της χάρισμα τὸ θάβει καὶ δὲν ψάλλει, 

μαραζώνει,  ὅταν ἀκούη  τὴν ἄλλη ποὺ  δὲν  ἔχει  καὶ  τόσο καλὴ φωνὴ νὰ ψάλλη. Δὲν 

σκέφτεται ὅτι σ᾿ αὐτὴν ἔδωσε ὁ Θεὸς καλύτερη φωνή, ἀλλὰ δὲν τὴν καλλιεργεῖ.  

Γι᾿ αὐτό, λέω, ὁ καθένας νὰ ψάξη νὰ δῆ μήπως τὸ χάρισμα ποὺ βλέπει στὸν 

ἄλλον καὶ τὸ ζηλεύει τὸ ἔχει καὶ αὐτός, ἀλλὰ δὲν τὸ καλλιεργεῖ, ἢ μήπως ὁ Θεὸς τοῦ 

ἔδωσε ἄλλο χάρισμα. Γιατὶ ὁ Θεὸς δὲν ἀδικεῖ κανέναν· στὸν καθέναν ἔχει δώσει ἕνα 

διαφορετικὸ χάρισμα ποὺ θὰ τὸν βοηθήση στὴν πνευματική του πρόοδο. 

Ὅπως ὁ ἕνας ἄνθρωπος δὲν μοιάζει μὲ τὸν ἄλλο, ἔτσι καὶ τὸ χάρισμα τοῦ ἑνὸς 

δὲν μοιάζει μὲ τοῦ ἄλλου. Προσέξατε καμμιὰ φορὰ τὰ ἀγριομπίζελα ποὺ ἔχετε ἐκεῖ 

κάτω στὸν φράχτη; Ὅλα εἶναι ἀπὸ μία ρίζα, ἀλλὰ ἔχουν διαφορετικὰ χρώματα καὶ τὸ 

ἕνα εἶναι πιὸ ὄμορφο ἀπὸ τὸ ἄλλο. Καὶ ὅμως τὸ ἕνα δὲν ζηλεύει τὸ ἄλλο... Τὸ καθένα 

χαίρεται μὲ τὸ χρῶμα ποὺ ἔχει. Βλέπετε καὶ τὰ πουλιά; Τὸ καθένα ἔχει τὴν χάρη του, 

τὸ δικό του κελάηδημα. 

Ἂς βρῆ λοιπὸν ὁ καθένας τὰ χαρίσματα ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, ἂς δοξάζη τὸν 

Καλὸ  Θεό,  ὄχι  ἐγωιστικά,  φαρισαϊκά,  ἀλλὰ  ταπεινά,  ἀναγνωρίζοντας  ὅτι  δὲν  ἔχει 

ἀνταποκριθῆ στὶς δωρεὲς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἂς τὰ ἀξιοποιήση στὸ ἑξῆς. 

– Γέροντα, ζηλεύω μερικὲς ἀδελφές, γιατὶ ἔχουν ὁρισμένα χαρίσματα ποὺ ἐγὼ 

δὲν τὰ ἔχω. 

– Σ᾿ ἐσένα ὁ Θεὸς ἔδωσε τόσα χαρίσματα κι ἐσὺ ζηλεύεις τὰ χαρίσματα τῶν 

ἄλλων;  Μοῦ  θυμίζεις  τὴν  κόρη  ἑνὸς  ζαχαροπλάστη  ποὺ  εἴχαμε  στὴν  Κόνιτσα.  Ὁ 

πατέρας της τῆς ἔδινε κάθε μέρα ἕνα μικρὸ κομμάτι ραβανί, γιὰ νὰ μὴν τὴν πειράξη 

                                                 
5 Ματθ. 17, 17. Βλ. καὶ Μάρκ. 9, 19· Λουκ. 9, 41.  
6 Βλ. Γέν. 4, 3‐8. 
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τὸ  μεγάλο,  καὶ  αὐτὴ  ἔβλεπε  τὰ  παιδιὰ  στὸ  σχολεῖο  ποὺ  ἔτρωγαν  μεγάλο  κομμάτι 

μπομπότα7 καὶ τὰ ζήλευε. «Τί μεγάλο κομμάτι τρῶνε αὐτά! ἔλεγε. Ἐμένα ὁ πατέρας 

μου μικρὸ μοῦ δίνει». Ζήλευε τὴν μπομπότα ποὺ ἔτρωγαν τὰ ἄλλα παιδιά, ἐνῶ αὐτὴ 

εἶχε ὁλόκληρο ζαχαροπλαστεῖο καὶ ἔτρωγε ραβανί! Θέλω νὰ πῶ, κι ἐσὺ δὲν ἐκτιμᾶς τὰ 

μεγάλα χαρίσματα ποὺ σοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, ἀλλὰ βλέπεις τὰ χαρίσματα τῶν ἄλλων καὶ 

ζηλεύεις. 

Ἂς  μὴν  εἴμαστε  ἀχάριστοι  πρὸς  τὸν  Καλὸ  Πατέρα  μας  Θεό,  ὁ  Ὁποῖος  ἔχει 

προικίσει  ὅλα  τὰ  πλάσματά  Του  μὲ  χαρίσματα  διάφορα,  γιατὶ  Αὐτὸς  γνωρίζει  τί 

χρειάζεται ὁ καθένας μας, ὥστε νὰ μὴ βλαφθοῦμε. Ἐμεῖς ὅμως πολλὲς φορὲς κάνουμε 

σὰν τὰ μικρὰ παιδιὰ καὶ παραπονιόμαστε, γιατί δὲν ἔδωσε καὶ σ᾿ ἐμᾶς ὁ Πατέρας ἕνα 

φράγκο8  ἢ  ἕνα  δίφραγκο,  ὅπως  ἔδωσε  στὰ  ἀδέλφια  μας,  ἐνῶ  σ᾿  ἐμᾶς  ἔχει  δώσει 

ὁλόκληρο  ἑκατοστάρικο9.  Νομίζουμε  ὅτι  αὐτὸ  ποὺ  ἔδωσε  σ᾿  ἐμᾶς  δὲν  εἶναι  τίποτε, 

γιατὶ περνᾶμε τὸ ἑκατοστάρικο γιὰ χαρτί, καὶ μᾶς συγκινεῖ τὸ φράγκο ἢ τὸ δίφραγκο 

ποὺ ἔδωσε στὰ ἀδέλφια μας καὶ κλαῖμε καὶ ἀγανακτοῦμε μὲ τὸν Καλὸ Πατέρα μας10. 

 

Ἡ καλὴ ζήλεια 

 

–  Γέροντα,  ζηλεύω μιὰ ἀδελφή, γιατὶ βλέπω πὼς ἔχει  ταπείνωση, ἁπλότητα, 

εὐλάβεια. 

– Ἐγὼ θὰ κάνω κομποσχοίνι νὰ πεθάνη. Θέλεις νὰ πεθάνη; 

–  Ὄχι,  Γέροντα!  Μπορεῖ  νὰ  ζηλεύω  τὸ  καλὸ  τοῦ  ἄλλου,  ἀλλὰ  οὔτε  κατὰ 

διάνοια δὲν θέλω νὰ πάθη κακό. Δὲν θέλω νὰ μὴν ἔχη ὁ ἄλλος ἀρετή· θὰ ἤθελα ὅμως 

νὰ ἔχω κι ἐγὼ κάτι καλό.  

–  Ἔ,  τότε  νὰ  τὸ  μοιράσουμε,  γιὰ  νὰ  τὸ  ἔχετε  ἀπὸ  μισό!  Μὴ  στενοχωριέσαι. 

Καλὴ εἶναι ἡ ζήλεια ποὺ ἔχεις· ζηλεύεις «τὰ κρείττονα»11... 

– Δηλαδή, Γέροντα, ὑπάρχει καὶ καλὴ ζήλεια; 

– Ναί,  ὅταν κάποιος ζηλεύη τὸ καλὸ τοῦ ἄλλου καὶ συγχρόνως χαίρεται γιὰ 

τὴν πρόοδό του, αὐτὴ ἡ ζήλεια εἶναι καλή. Ἂν ὅμως νιώθη ἄσχημα καὶ στενοχωριέται, 

ὅταν βλέπη τὸν ἄλλον νὰ προοδεύη, ἢ χαίρεται ὕπουλα μὲ τὴν δυσκολία του, αὐτὴ ἡ 

ζήλεια  εἶναι κακή. Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι  ζηλεύεις μιὰ ἀδελφή,  ἐπειδὴ ἔχει καλὴ φωνὴ 

καὶ ψάλλει ὡραῖα. Ἂν ἀκούσης ὅτι βράχνιασε καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ψάλη καὶ χαρῆς, αὐτὸ 

σημαίνει ὅτι ἡ ζήλεια σου ἔχει κακία, ἔχει δηλητήριο. Ἂν στενοχωρηθῆς, αὐτὸ δείχνει 

ὅτι ἡ ζήλεια σου δὲν ἔχει κακία· ἁπλῶς θὰ ἤθελες νὰ ψάλλης κι ἐσὺ καλά. 

– Γέροντα, πῶς θὰ ἀποκτήσω τὴν καλὴ ζήλεια; 

– Νὰ σὲ ποῦμε Ὡραιοζήλη!... Προσπάθησε νὰ ἐξαγνίσης τὴν ζήλεια ποὺ ἔχεις, 

γιὰ  νὰ  γίνη  καλὴ  ζήλεια.  Δηλαδὴ  νὰ  χαίρεσαι  τὴν  ἀδελφὴ  ποὺ  προοδεύει  καὶ  νὰ 

ἀγωνίζεσαι νὰ τὴν μιμηθῆς. Ἔτσι θὰ ἀλλοιωθῆς πνευματικὰ καὶ θὰ παραμένη μέσα 

σου ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ποὺ χαρίζει τὴν οὐράνια ἀγαλλίαση ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωή. 

– Μπορεῖ, Γέροντα, ἀπὸ τὴν καλὴ ζήλεια νὰ φθάση κάποιος στὴν κακή; 

                                                 
7 Μπομπότα: Ψωμὶ ἀπὸ καλαμποκήσιο ἀλεύρι.  
8 Φράγκο: Ἔτσι ὀνομαζόταν παλιότερα ἡ δραχμή. 
9 Ἑκατοστάρικο: Χάρτινο νόμισμα ἰσοδύναμο μὲ ἑκατὸ δραχμές. 
10 Ἀπὸ γράμμα τοῦ Γέροντα πρὸς ἀδελφὴ τὸ 1968. 
11 Βλ. Α´ Κορ. 12, 31. 
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–  Ἂν  δὲν  κάνη  δουλειὰ  στὸν  ἑαυτό  του,  καὶ  βέβαια  μπορεῖ.  Θέλει  πολλὴ 

προσοχή. 

– Γέροντα, ἐγὼ δὲν μπορῶ πάντοτε νὰ καταλάβω ἂν αὐτὸ ποὺ νιώθω γιὰ τὴν 

πρόοδο μιᾶς ἀδελφῆς εἶναι ζήλεια καλὴ ἢ κακή. 

– Ρώτησε τὸν ἑαυτό σου: «Ἐὰν ἡ ἀδελφὴ ἔκανε ἕνα θαῦμα,  τί θὰ ἔνιωθα;» ἢ 

«ἐὰν ἔπεφτε σὲ πειρασμὸ καὶ ξέπεφτε στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων, θὰ χαιρόμουν ἢ θὰ 

στενοχωριόμουν;». Ἀπὸ τὴν ἀπάντηση ποὺ θὰ δώσης θὰ καταλάβης ἂν ἡ ζήλεια ποὺ 

ἔχεις εἶναι καλὴ ἢ κακή. Ἀλλὰ γιά πές μου: Ἂν ἀκούσης ὅτι ἡ ἀδελφὴ ποὺ ζηλεύεις τὸ 

ἔρριξε στὸ ρεμπελιὸ καὶ δὲν κάνει καθόλου πνευματικά, ἀλλὰ βάζει τὸ μαγνητόφωνο 

νὰ λέη τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», θὰ στενοχωρηθῆς;  

– Ναί, θὰ στενοχωρηθῶ, ἀλλὰ κι ἂν ἀκούσω ὅτι συνέχεια προοδεύει, νομίζω 

πὼς δὲν θὰ χαρῶ. 

– Κοίταξε, ἂν ἐσὺ μὲ δυσκολία περπατᾶς, νὰ χαίρεσαι αὐτὸν ποὺ τρέχει, ὄχι νὰ 

στενοχωριέσαι.  Ἂν  θέλης  νὰ  κάνης  πνευματικὴ  προκοπή,  νὰ  χαίρεσαι,  ὅταν  οἱ 

ἀδελφὲς προοδεύουν,  καὶ  νὰ παρακαλᾶς  τὸν Θεὸ αὐτὲς  νὰ προοδεύουν συνέχεια  κι 

ἐσὺ νὰ φθάσης στὴν δική τους πρόοδο. Στὸ Κοινόβιο, ὅταν ἤμουν δόκιμος12, ἦταν καὶ 

ἕνας  ἄλλος  δόκιμος  στὴν  ἴδια  ἡλικία  περίπου  μ᾿  ἐμένα,  ποὺ  εἶχε  φθάσει  σὲ  πολὺ 

μεγάλη  πνευματικὴ  κατάσταση·  ἔλαμπε  τὸ  πρόσωπό  του.  Σὲ  ὅλα  ἦταν  πρότυπο, 

ὑπόδειγμα·  πολὺ  ἀγωνιστὴς  καὶ  βιαστής.  Εἶχε  καὶ  πολλὴ  εὐλάβεια·  ἀκόμη  καὶ  οἱ 

γεροντότεροι  σηκώνονταν  ὄρθιοι  ἀπὸ  σεβασμό,  ὅταν  περνοῦσε  ἀπὸ  μπροστά  τους. 

Περισσότερο  ὠφελήθηκα  ἀπὸ  αὐτὸν  τὸν  δόκιμο  παρὰ  ἀπὸ  τὰ  βιβλία  ποὺ  εἶχα 

διαβάσει  μέχρι  τότε,  γιατὶ  ἦταν  ζωντανὸ  παράδειγμα. Μιὰ  φορὰ  πονοῦσε  ἡ  καρδιά 

μου. Ἔτυχε τότε νὰ περάση ἀπὸ τὸ κελλί μου αὐτὸς ὁ ἀδελφὸς καὶ τοῦ εἶπα νὰ κάνη 

εὐχή. Δὲν πρόλαβε νὰ ἀπομακρυνθῆ καὶ μοῦ πέρασε ὁ πόνος. Ἄλλη φορὰ εἶχε ἔρθει 

ἕνας  δαιμονισμένος  καὶ  ζητοῦσε  νὰ  τὸν  κάνουν  οἱ  Πατέρες  καλά.  Τότε  ὁ  Γέροντας 

εἶπε σ᾿ αὐτὸν τὸν δόκιμο: «Ἄντε, πήγαινε νὰ κάνης καμμιὰ εὐχή, νὰ φύγη τὸ δαιμόνιο 

ἀπὸ αὐτὸν  τὸν  ταλαίπωρο». «Μὲ  τὶς  εὐχές σας,  εἶπε  ἐκεῖνος,  νὰ  διώξη ὁ Χριστὸς  τὸ 

δαιμόνιο». Μόλις ἀπομακρύνθηκε, ἔφυγε τὸ δαιμόνιο. Τέτοια παρρησία εἶχε στὸν Θεό! 

Σὲ τέτοια πνευματικὴ κατάσταση εἶχε φθάσει! Παρακαλοῦσα λοιπὸν τὸν Θεὸ αὐτὸς ὁ 

ἀδελφὸς νὰ φθάση στὰ μέτρα τοῦ Ἁγίου ποὺ εἶχε τὸ ὄνομά του κι ἐγὼ νὰ φθάσω στὰ 

μέτρα τὰ δικά του. Ἔτσι νὰ κάνης κι ἐσύ, καὶ θὰ δῆς φανερὰ τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ.  

 

Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  φθάση  νὰ  χαίρεται  γιὰ  τὴν  πρόοδο  τῶν  ἄλλων,  τότε  ὁ 

Χριστὸς θὰ τοῦ δώση ὅλη τὴν πρόοδο τῶν ἄλλων καὶ θὰ χαίρεται ὅσο χαίρονται ὅλοι 

οἱ ἄλλοι, καὶ τότε φυσικὰ θὰ εἶναι πολλὴ καὶ ἡ πρόοδός του καὶ ἡ χαρά του. 

 
12 Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐσφιγμένου, τὸ 1953. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Ε’  «Πάθη καὶ Ἀρετὲς»   ‐ 863 ‐ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Θυμός, ὁ ἐχθρὸς τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ 

 

Νὰ στρέψουμε τὸν θυμὸ ἐναντίον τῶν παθῶν 

 

– Γέροντα, θέλω νὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὸν θυμό. Βλέπω πόσο ἀνάρμοστο εἶναι νὰ 

θυμώνη ὁ μοναχός. 

– Ὁ θυμός, ὁ καθαρὸς θυμός, εἶναι δύναμη τῆς ψυχῆς. Ἐὰν ὁ ἐκ φύσεως πρᾶος 

βοηθιέται  μιὰ  φορὰ  ἀπὸ  τὸν  χαρακτήρα  του  γιὰ  τὴν  πνευματική  του  πρόοδο,  ὁ 

θυμώδης βοηθιέται δυὸ φορὲς ἀπὸ τὴν δύναμη ποὺ ἔχει ὁ χαρακτήρας του, ἀρκεῖ τὴν 

δύναμη αὐτὴ τοῦ θυμοῦ νὰ τὴν ἀξιοποιήση κατὰ τῶν παθῶν του καὶ τοῦ πονηροῦ. Ἂν 

δὲν  τὴν ἀξιοποιήση,  θὰ  τὴν  ἐκμεταλλευθῆ  ὁ  διάβολος. Ὁ  ἐκ φύσεως ἤπιος,  ἐὰν  δὲν 

ἀγωνισθῆ νὰ ἀποκτήση ἀνδρισμό, δὲν μπορεῖ νὰ κάνη ἅλματα. Ἐνῶ ὁ θυμώδης, ἐὰν 

πάρη  μιὰ  γενναία  ἀπόφαση  καὶ  στρέψη  τὸν  θυμό  του  ἐναντίον  τοῦ  κακοῦ,  πάει, 

πήδησε.  Γι᾿  αὐτὸ  τὰ  ἅλματα  στὴν  πνευματικὴ  ζωὴ  τὰ  κάνουν  ὅσοι  ἔχουν  παλαβὴ 

φλέβα. 

– Καταλαβαίνω, Γέροντα, ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ θυμώνω μὲ τὸν διάβολο καὶ ὄχι μὲ 

τὶς ἀδελφές. 

– Κοίταξε, στὴν ἀρχὴ θυμώνει κανεὶς μὲ τοὺς ἄλλους· ὕστερα, ἂν ἀγωνισθῆ, 

θὰ θυμώνη μὲ τὸ ταγκαλάκι καὶ στὸ τέλος φθάνει νὰ θυμώνη μόνο μὲ τὸν παλαιό του 

ἄνθρωπο, μὲ τὰ πάθη του. Προσπάθησε λοιπὸν νὰ θυμώνης μόνον μὲ τὸ ταγκαλάκι 

καὶ ἐναντίον τῶν παθῶν σου καὶ ὄχι μὲ τὶς ἀδελφές.  

– Γέροντα, ὁ θυμός, τὸ πεῖσμα, ποὺ ἔχω εἶναι παιδικὰ πάθη;  

– Ὄχι,  εὐλογημένη! Ἕνα μικρὸ παιδὶ δικαιολογεῖται νὰ θυμώση, νὰ χτυπήση 

τὰ πόδια του κάτω, νὰ φωνάξη: «δὲν θέλω, δὲν θέλω!». Ὅταν ὅμως μεγαλώση, πρέπει 

νὰ  τὰ ἀποβάλη αὐτὰ καὶ  νὰ  κρατήση  τὴν παιδικὴ ἁπλότητα,  τὴν ἀθωότητα·  ὄχι  νὰ 

κρατήση καὶ  τὶς παιδικὲς ἀνοησίες. Καὶ  βλέπεις μερικοὶ ποῦ φθάνουν μετά!... Ὅταν 

θυμώνουν, χτυποῦν τὸ κεφάλι τους στὸν τοῖχο – εὐτυχῶς ποὺ ὁ Θεὸς οἰκονόμησε νὰ 

εἶναι  γερὰ  τὰ  κεφάλια  καὶ  δὲν  παθαίνουν  τίποτε!...  Ἄλλοι  σχίζουν  τὰ  ροῦχα  τους! 

Ἦταν  κάποιος  ποὺ  κάθε  μέρα  ἀπὸ  τὸν  θυμό  του  ἔσχιζε  ἕνα  πουκάμισο.  Τὸ  ἔκανε 

κομμάτια. Ξεσποῦσε σ᾿ ἐκεῖνο, γιὰ νὰ μὴν ξεσπάση στοὺς ἄλλους. 

– Δηλαδή, Γέροντα, ὁ θυμὸς εἶναι ἕνα ξέσπασμα; 

– Ναί, ἀλλὰ δὲν εἶναι καλύτερα νὰ ξεσπάη κανεὶς στὸν παλαιό του ἄνθρωπο 

καὶ ὄχι στοὺς ἄλλους;  

 

Γιατί θυμώνουμε 

 

– Γέροντα, ἐγὼ νομίζω ὅτι δὲν θυμώνω, ἀλλὰ ἁπλῶς νευριάζω.  

–  Πῶς  γίνεται  αὐτό,  βρὲ  παιδί;  Ἂν  νευριάζης,  πρέπει  νὰ  ἐξετάσης  νὰ  δῆς 

μήπως  ἔχεις  τὸ  πάθος  τοῦ  θυμοῦ.  Ἄλλο  ἂν  κάποιος  νευριάση  καὶ  πῆ  καμμιὰ 

κουβέντα,  ἐπειδὴ εἶναι κουρασμένος ἢ ἔχει κάποιο πρόβλημα,  ἕναν πόνο κ.λπ. Τότε 

«καλημέρα» νὰ τοῦ πῆ ὁ ἄλλος, «δὲν μὲ παρατᾶς κι ἐσύ!», μπορεῖ νὰ τοῦ ἀπαντήση. 

Μὰ  καλά,  «καλημέρα»  τοῦ  εἶπε·  δὲν  τοῦ  εἶπε  κάτι  κακό.  Αὐτὸς  ὅμως  εἶναι 

κουρασμένος,  ἔχει  τὸν  πόνο  του,  γι᾿  αὐτὸ  ἀντιδρᾶ  ἔτσι.  Βλέπεις,  καὶ  τὸ  πιὸ 

ὑπομονετικὸ γαϊδουράκι, ὅταν τὸ παραφορτώσης, θὰ κλωτσήση. 
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–  Γέροντα,  ὅταν  δὲν  εἶμαι  συμφιλιωμένη  μὲ  τὸν  ἑαυτό  μου,  μοῦ  φταίει  τὸ 

καθετὶ καὶ ἀντιδρῶ.  

– Ἂν  δὲν  εἶσαι συμφιλιωμένη μὲ  τὸν  ἑαυτό σου,  αὐτὸ σημαίνει  ὅτι  ἔχεις μία 

πνευματικὴ ἀδιαθεσία καὶ εἶναι φυσικὸ μετὰ νὰ ἀντιδρᾶς. Ὅπως, ὅταν κάποιος εἶναι 

σωματικὰ  ἄρρωστος,  χάνει  καμμιὰ  φορὰ  τὴν  ὑπομονή  του  καὶ  κουράζεται  λ.χ.  νὰ 

ἀκούη  τοὺς  ἄλλους  νὰ  μιλᾶνε,  ἔτσι  καὶ  ὅταν  δὲν  εἶναι  σὲ  καλὴ  πνευματικὴ 

κατάσταση, τοῦ λείπει ἡ ἐγρήγορση, ἡ ὑπομονή, ἡ ἀνεκτικότητα. 

– Τί φταίει, Γέροντα, ποὺ θυμώνω μὲ τὸ παραμικρό; 

– Φταίει ποὺ πιστεύεις ὅτι πάντοτε φταῖνε οἱ ἄλλοι. Ὁ θυμὸς σ᾿ ἐσένα ξεκινάει 

ἀπὸ  τοὺς  ἀριστεροὺς  λογισμοὺς  ποὺ  βάζεις  γιὰ  τοὺς  ἄλλους.  Ἐὰν  βάζης  δεξιοὺς 

λογισμούς,  δὲν θὰ  ἐξετάζης  τί σοῦ  εἶπαν ἢ πῶς σοῦ  τὸ  εἶπαν,  θὰ παίρνης  τὸ βάρος 

ἐπάνω σου καὶ δὲν θὰ θυμώνης. 

– Ὅμως, Γέροντα, δὲν μπορῶ νὰ πιστέψω ὅτι πάντοτε φταίω ἐγώ. 

–  Φαίνεται,  ὑπάρχει  μέσα  σου  κρυφὴ  ὑπερηφάνεια.  Νὰ  προσέχης,  γιατὶ  ὁ 

θυμὸς ἔχει μέσα δικαιολογία, ὑπερηφάνεια, ἀνυπομονησία, ἀναίδεια. 

– Γέροντα, γιατί σήμερα οἱ ἄνθρωποι νευριάζουν τόσο εὔκολα; 

–  Τώρα  καὶ  οἱ  μύγες  νευριάζουν!  Ἔχουν  πεῖσμα,  θέλημα!...  Παλιά,  ἂν  τὶς 

ἔδιωχνες,  ἔφευγαν.  Τώρα,  ἐπιμένουν...  Εἶναι  ὅμως  ἀλήθεια  ὅτι  καὶ  μερικὰ 

ἐπαγγέλματα σήμερα ὄχι μόνο δὲν βοηθοῦν γιὰ τὴν ψυχικὴ ἠρεμία, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐκ 

φύσεως ἤρεμο ἄνθρωπο μπορεῖ νὰ τὸν κάνουν νευρικό.  

– Γέροντα,  ἐγώ, ὅταν ἤμουν στὸν κόσμο, θύμωνα πολύ· τώρα στὸ μοναστήρι 

γιατί δὲν θυμώνω; 

– Πολλὲς φορές, ἀπὸ μερικὲς ἐξωτερικὲς ἀφορμὲς ἀγανακτεῖ ὁ ἄνθρωπος καὶ 

ξεσπᾶ, ἐπειδὴ δὲν ἀναπαύεται μὲ αὐτὸ ποὺ κάνει καὶ θέλει κάτι ἄλλο. Αὐτὲς ὅμως οἱ 

ἀντιδράσεις  εἶναι  ἐξωτερικὲς  σκόνες  ποὺ φεύγουν,  ὅταν  βρῆ  ὁ  ἄνθρωπος  αὐτὸ  ποὺ 

τὸν ἀναπαύει. 

 

«Ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε»1 

 

– Γέροντα, ἡ ἀγανάκτηση προέρχεται ἀπὸ ἐγωισμό; 

– Ὄχι πάντοτε. Ὑπάρχει καὶ δίκαιη, θεία, ἀγανάκτηση. Ὁ Προφήτης Μωυσῆς 

τὶς πλάκες μὲ τὶς ἐντολὲς κρατοῦσε στὰ χέρια του καί, ὅταν εἶδε τοὺς Ἰσραηλίτες νὰ 

θυσιάζουν  στὸ  χρυσὸ  μοσχάρι,  τὶς  πέταξε  κάτω  ἀπὸ  θεία  ἀγανάκτηση  καὶ  τὶς 

ἔσπασε2.  Πρὶν  ἀνεβῆ  στὸ  ὄρος  Χωρήβ3,  γιὰ  νὰ  πάρη  τὶς  ἐντολές,  τοὺς  εἶχε  πεῖ  τί 

ἔπρεπε νὰ κάνουν μέχρι νὰ γυρίση. Ὕστερα καὶ οἱ ἴδιοι ἔβλεπαν τὰ ἀστροπελέκια στὸ 

Χωρήβ, ἀλλά, ἐπειδὴ ἄργησε νὰ ἐπιστρέψη, ἔψαχναν γιὰ θεό. Πῆγαν στὸν Ἀαρὼν καὶ 

τοῦ εἶπαν: «Ὁ Μωυσῆς δὲν ξέρουμε τί ἔγινε. Ποιός θὰ μᾶς ὁδηγήση τώρα; Σήκω καὶ 

φτιάξε μας θεούς, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν». Ὁ Ἀαρὼν ἀντιστάθηκε στὴν ἀρχή, ἀλλὰ 

μετὰ  ὑποχώρησε.  Κοπίασαν  λοιπόν,  ἔφτιαξαν  ἕνα  καμίνι,  ἔρριξαν  μέσα  ὅλα  τὰ 

                                                 
1 Ψαλμ. 4, 5.  
2 Βλ. Ἔξ. 32, 1‐24. 
3 Ὀνομασία τοῦ ὄρους Σινᾶ, ἡ ὁποία συναντᾶται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. 
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χρυσαφικὰ  ποὺ  τοὺς  εἶχαν  δώσει  οἱ  Αἰγύπτιοι,  πρὶν  φύγουν  ἀπὸ  τὴν  Αἴγυπτο4,  καὶ 

ἔκαναν ἕνα ὁλόκληρο χρυσὸ μοσχάρι. Τὸ ἔστησαν ἐπάνω σὲ ἕναν βράχο καὶ ἄρχισαν 

νὰ πίνουν καὶ νὰ γλεντοῦν. «Αὐτὸ θὰ μᾶς ὁδηγήση», ἔλεγαν. Τότε ὁ Θεὸς εἶπε στὸν 

Μωυσῆ:  «Κατέβα  γρήγορα,  γιατὶ  ὁ  λαὸς  ἀποστάτησε».  Καθὼς  λοιπὸν  κατέβαινε  ὁ 

Μωυσῆς ἀπὸ τὸ Σινᾶ, ἄκουσε φωνές. Τοῦ λέει ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ποὺ τὸν περίμενε 

λίγο  πιὸ  κάτω:  «Τί  γίνεται;  ἦρθαν  οἱ  ἀλλόφυλοι!».  «Αὐτὲς  οἱ  φωνὲς  δὲν  εἶναι  ἀπὸ 

πόλεμο· γλέντια εἶναι», τοῦ λέει ὁ Μωυσῆς. Πλησιάζουν καὶ τί νὰ δοῦν! Αὐτοὶ εἶχαν 

χαρές,  γιατὶ  θὰ  τοὺς  ὁδηγοῦσε  τὸ  μοσχάρι  στὴν  Γῆ  τῆς  Ἐπαγγελίας!  Βλέπεις,  ἦταν 

χρυσό!... Ὁπότε ἀγανάκτησε ὁ Μωυσῆς καὶ ἔρριξε κάτω τὶς πλάκες μὲ τὶς ἐντολὲς καὶ 

τὶς ἔσπασε.  

Ἕνας  πνευματικὸς  ἄνθρωπος  μπορεῖ  νὰ  νευριάση,  νὰ  ἀγανακτήση  καὶ  νὰ 

φωνάξη, ἀλλὰ γιὰ θέματα σοβαρά, πνευματικά. Δὲν ἔχει ὅμως κακία μέσα του οὔτε 

κάνει κακὸ στὸν ἄλλον. «Ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε»5, δὲν λέει ὁ Δαβίδ; 

 

«Ἡτοιμάσθην καὶ οὐκ ἐταράχθην»6 

 

– Γέροντα, πῶς θὰ ξεπεράσω τὸν θυμό; 

– Σκοπὸς εἶναι νὰ προλαβαίνης νὰ μὴ φθάνης στὸν θυμό. Καὶ τὸ γάλα, ἂν δὲν 

προλάβης νὰ τὸ κατεβάσης ἀπὸ τὴν φωτιά, μόλις φουσκώση, χύνεται.  

– Πῶς θὰ προλαβαίνω νὰ μὴ θυμώνω;  

–  Χρειάζεται  ἐπαγρύπνηση.  Νὰ  παρακολουθῆς  τὸν  ἑαυτό  σου  καὶ  νὰ 

συγκρατῆς  τὸν θυμό σου,  γιὰ  νὰ μὴ  ριζώση μέσα σου  τὸ πάθος,  γιατὶ  μετά,  καὶ  νὰ 

θελήσης νὰ τὸ κόψης μὲ τὸ τσεκούρι, θὰ πετάη συνέχεια «λαίμαργα»7. Νὰ θυμᾶσαι 

αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Δαβίδ: «Ἡτοιμάσθην καὶ οὐκ ἐταράχθην»8. Εἶδες ἐκεῖνος ὁ μοναχὸς τί 

ἔκανε; Μόλις  ἔβγαινε ἀπὸ  τὸ κελλί  του,  ἔκανε  τὸν σταυρό  του καὶ  ἔλεγε: «Θεέ μου, 

φύλαξέ με ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς» καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ ἀντιμετωπίση πειρασμό. Ἦταν 

σὰν νὰ κρατοῦσε σκοπιά. Κοιτοῦσε ἀπὸ ποῦ θὰ τοῦ ἔρθη ὁ πειρασμός, γιὰ νὰ ἀμυνθῆ. 

Ἂν  λοιπὸν  κάποιος  ἀδελφὸς  τοῦ  φερόταν  ἄσχημα,  αὐτὸς  ἦταν  ἕτοιμος  καὶ  τὸν 

ἀντιμετώπιζε μὲ πραότητα καὶ ταπείνωση. Ἔτσι νὰ κάνης κι ἐσύ.  

–  Γέροντα,  μερικὲς  φορὲς  σὲ  ἕναν  πειρασμὸ  λέω  ἀπὸ  μέσα  μου:  «δὲν  θὰ 

μιλήσω», ἀλλὰ στὸ τέλος ξεσπάω. 

–  Τί  θὰ  πῆ  ξεσπᾶς;  Τὰ  σπασμένα  τί  γίνονται  μετά;  Καίγονται;  Δὲν  ἔχεις, 

φαίνεται, πολλὴ ὑπομονή, γι᾿ αὐτὸ φθάνεις μέχρις ἑνὸς σημείου καὶ ὕστερα ξεσπᾶς. 

Χρειάζεσαι λίγη ἀκόμη... Πρὶν μιλήσης, νὰ λὲς δυὸ‐τρεῖς φορὲς τὴν εὐχή, γιὰ νὰ πάρης 

                                                 
4  Βλ. Ἔξ.  11,  1‐3  καὶ  12,  36‐37.  Οἱ  Ἰσραηλίτες,  λίγο  πρὶν  ἀπὸ  τὴν  ἔξοδό  τους  ἀπὸ  τὴν 

Αἴγυπτο,  εἶχαν  δανεισθῆ  κατ᾿  ἐντολὴν  τοῦ Θεοῦ  ἀπὸ  τοὺς Αἰγυπτίους  σκεύη  ἀσημένια  καὶ 

χρυσὰ  καὶ  ἱματισμό.  Αὐτὰ  δὲν  τὰ  ἐπέστρεψαν,  γιατὶ  στὴν  συνέχεια  θανατώθηκαν  τὰ 

πρωτότοκα τῶν Αἰγυπτίων καὶ ὁ Φαραὼ φοβήθηκε καὶ τοὺς ἔδιωξε ἀμέσως ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο.  
5 Ψαλμ. 4, 5. 
6 Ψαλμ. 118, 60. 
7  Λαίμαργα:  Τὰ  κλαδιὰ  ποὺ  ἀπομυζώντας  τὸν  χυμὸ  τοῦ  δένδρου  ἀναπτύσσονται 

ὑπερβολικά, ἀλλὰ δὲν δίνουν καρπό. 
8 Ψαλμ. 118, 60. 
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λίγο  φῶς.  Μιὰ  γυναίκα,  ὅταν  θύμωνε,  ἔλεγε  τὸ  «Πιστεύω»  καὶ  ὕστερα  μιλοῦσε. 

Κοσμικοὶ ἄνθρωποι καὶ βλέπεις τί ἀγώνα κάνουν! 

– Γέροντα, ὅταν ἀντιδρῶ μὲ τὴν συμπεριφορὰ μιᾶς ἀδελφῆς, τί νὰ κάνω; 

– Νὰ βλέπης τὴν ἀδελφὴ μὲ καλωσύνη. Νὰ προσπαθῆς νὰ τὴν δικαιολογῆς μὲ 

ἀγάπη.  Αὐτὸ  θὰ  σὲ  βοηθήση  νὰ  ἀποκτήσης  φυσιολογικὰ  μιὰ  σταθερή,  καλὴ 

πνευματικὴ  κατάσταση  καί,  ὅταν  θὰ  ἔρχεται  τὸ  πάθος  τοῦ  θυμοῦ,  θὰ  βρίσκη 

κατειλημμένη τὴν θέση τῆς καρδιᾶς σου ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ δὲν θὰ μπορῆ πλέον νὰ 

σταθῆ· θὰ φεύγη. 

 

Μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν σιωπὴ δίνουμε τόπο στὴν ὀργὴ 

 

– Γέροντα, πῶς δίνει κανεὶς τόπο στὴν ὀργή; 

– Μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν σιωπὴ δίνουμε τόπο στὴν ὀργή. Γιατί λέμε ὅτι τὸ 

φίδι  εἶναι φρόνιμο; Παρόλο ποὺ ἔχει ὅπλο δυνατό,  τὸ δηλητήριο,  καὶ μπορεῖ νὰ μᾶς 

κάνη κακό, λίγο θόρυβο ἂν ἀκούση, ἀμέσως φεύγει· δὲν πάει κόντρα, δίνει τόπο στὴν 

ὀργή. Ἔτσι κι ἐσύ, ἂν κανεὶς σοῦ πῆ κανέναν λόγο καὶ σὲ πειράξη, μὴν ἀπαντᾶς. Ἂν 

σιωπήσης, ἀφοπλίζεις τὸν ἄλλον. Μιὰ φορὰ στὸ Καλύβι ὁ Ντίκας, ὁ μεγάλος γάτος, 

πῆγε νὰ χτυπήση ἕνα βατραχάκι. Ἐκεῖνο δὲν κουνήθηκε καθόλου, ὁπότε ὁ Ντίκας τὸ 

ἄφησε  καὶ  ἔφυγε.  Τὸ  βατραχάκι  μὲ  τὴν  σιωπή  του  καὶ  μὲ  τήν...  ταπείνωσή  του  τὸν 

νίκησε. Ἂν κουνιόταν λίγο, θὰ τὸ τίναζε ὁ Ντίκας ἐπάνω καὶ θὰ τὸ χτυποῦσε σὰν τὸ 

ντέφι. 

– Γέροντα, ὅταν διαφωνοῦμε μὲ κάποια ἀδελφὴ καὶ ἐπιμένη ἡ καθεμιὰ στὴν 

γνώμη της, φθάνουμε σὲ ἀδιέξοδο καὶ τελικὰ νευριάζω. 

–  Κοίταξε,  πρέπει  ἡ  μιὰ  ἀπὸ  τὶς  δυό  σας  νὰ  ταπεινωθῆ  καὶ  νὰ  ὑποχωρήση· 

ἀλλιῶς δὲν γίνεται. Ἂν δύο ἄνθρωποι θέλουν νὰ περάσουν ἕνα μακρὺ ξύλο ἀπὸ μιὰ 

μικρὴ πόρτα, πρέπει ὁ  ἕνας νὰ κάνη πίσω, γιὰ νὰ μπῆ πρῶτα ὁ ἄλλος·  διαφορετικὰ 

δὲν θὰ μπορέσουν νὰ περάσουν. Ὅταν ὁ καθένας ἐπιμένη στὴν γνώμη του, εἶναι σὰν 

νὰ  χτυπάη  ὁ  πυριόβολος9  στὴν  στουρναρόπετρα  καὶ  πετιοῦνται  φωτιές!...  Οἱ 

Φαρασιῶτες10,  ὅταν  κάποιος  ἐπέμενε  στὸ  δικό  του,  ἔλεγαν:  «Ἂς  εἶναι  τὸ  δικό  σου 

κατσίκι θηλυκὸ καὶ τὸ δικό μου ἀρσενικό»11, κι ἔτσι ἀπέφευγαν τὸν καβγᾶ. Πάντως, 

ὅποιος ὑποχωρεῖ, κέρδος ἔχει, γιατὶ στερεῖται κάτι, κάνει μιὰ θυσία, καὶ αὐτὸ τοῦ δίνει 

τὴν χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη. 

–  Καὶ  ὅταν  κανεὶς  ἐξωτερικὰ  φέρεται  σωστὰ  καὶ  ὑποχωρῆ,  ἀλλὰ  μέσα  του 

ἀντιδρᾶ; 

– Αὐτὸ σημαίνει ὅτι μέσα του ζῆ ἀκόμη ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος καὶ παλεύει μὲ 

αὐτόν.  

– Γιατί ὅμως, Γέροντα, ἂν καὶ φέρεται σωστά, δὲν ἔχει εἰρήνη μέσα του; 

– Πῶς νὰ ἔχη εἰρήνη! Γιὰ νὰ ἔχη ὁ ἄνθρωπος εἰρήνη, πρέπει καὶ ἐσωτερικὰ νὰ 

εἶναι  τοποθετημένος  σωστά.  Τότε  φεύγει  ὁ  θυμός,  ἡ  ἀνησυχία  καὶ  ἔρχεται  στὸν 

ἄνθρωπο ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅταν ἔρθη ἡ ψυχικὴ ἠρεμία μέσα του, ἀφανίζει τὸν 

                                                 
9 Πυριόβολος: Τσακμακόπετρα.  
10 Κάτοικοι τῶν Φαράσων τῆς Καππαδοκίας, πατρίδος τοῦ Γέροντος Παϊσίου. 
11 Τὸ θηλυκὸ κατσίκι, ἐπειδὴ εἶναι παραγωγικό, ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ τὸ ἀρσενικό. 
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καπνὸ  τοῦ  θυμοῦ,  καθαρίζουν  τὰ  μάτια  τῆς  ψυχῆς  καὶ  βλέπει  καθαρά.  Γι᾿  αὐτὸ  ὁ 

Χριστὸς μόνον γιὰ τοὺς «εἰρηνοποιοὺς» λέει ὅτι «υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται»12.  

 
12 Ματθ. 5, 9. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ἡ ψυχοφθόρος λύπη 

 

Ἡ χαρὰ εἶναι τοῦ Χριστοῦ, ἡ λύπη εἶναι τοῦ διαβόλου 

 

– Γέροντα, αὐτὸν τὸν καιρό, στενοχωριέμαι πολύ. 

–  Γιατί  στενοχωριέσαι;  Βούλιαξαν  τὰ  καράβια  σου;  Ποῦ  τὰ  ἔβγαλες  καὶ 

βούλιαξαν;  στὸν  Ἀτλαντικό;  Καλά,  βγάζουν  τὰ  καράβια  μὲ  τέτοιον  καιρὸ  στὸν 

ὠκεανό; Πόσα βούλιαξαν; 

– Ὅλα, Γέροντα, βούλιαξαν. 

– Ἔ, τότε εἶσαι ἀκτήμων καὶ μπορεῖς νὰ γίνης καλὴ μοναχή! Γιατί δὲν δοξάζεις 

διαρκῶς τὸν Θεό; Τί σοῦ λείπει; Νὰ ἔχη λύπη ἕνας ἄνθρωπος ποὺ βρίσκεται μακριὰ 

ἀπὸ  τὸν  Χριστό,  τὸ  καταλαβαίνω·  ἀλλὰ  νὰ  ἔχη  λύπη  ἕνας  ποὺ  εἶναι  κοντὰ  στὸν 

Χριστό, δὲν τὸ καταλαβαίνω, γιατί, καὶ πόνο νὰ ἔχη, ὁ πόνος του μελώνεται ἀπὸ τὸν 

Χριστό. 

Ὅπως  ἔχω  καταλάβει,  στὸν  ἄνθρωπο  δὲν  ὑπάρχει  φαρμάκι,  γιατί,  ἂν  τὸ 

φαρμάκι  τὸ  ἀκουμπήση  στὸν  Χριστό,  γίνεται  γλυκὸ  σιρόπι.  Ὅποιος  ἔχει  μέσα  του 

φαρμάκι, σημαίνει ὅτι δὲν ἀκουμπάει τὰ προβλήματά του στὸν Χριστό.  

Ἡ χαρὰ εἶναι τοῦ Χριστοῦ, ἡ λύπη εἶναι τοῦ διαβόλου. Ὅταν βλέπω μοναχὸ νὰ 

εἶναι σὰν ζημιωμένος μπακάλης, ξέρετε πῶς στενοχωριέμαι; Ἄλλο ἡ κατὰ Θεὸν λύπη, 

τὸ  χαροποιὸν  πένθος.  Τότε  ὁ  ἄνθρωπος  ἀγάλλεται.  Ἡ  σιωπή,  ἡ  συστολὴ  ποὺ  ἔχει, 

στάζουν μέλι στὴν καρδιά του. Ὅταν δῶ ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο, νὰ τοῦ φιλήσω καὶ τὰ 

πόδια. 

– Γέροντα, ἀπὸ ποῦ θὰ καταλάβη κανεὶς ἂν ἡ λύπη του εἶναι πράγματι κατὰ 

Θεόν; 

–  Ἂς  ὑποθέσουμε,  κάνει  μιὰ  ἁμαρτία  ὁ  ἄνθρωπος  καὶ  λυπᾶται.  Ἂν  λυπᾶται 

ἀπὸ καθαρὸ φιλότιμο γιὰ τὴν πτώση του, γιατὶ στενοχώρησε τὸν Χριστό, νιώθει μέσα 

του  ἕναν  γλυκὸ  πόνο,  γιατὶ  ὁ  Θεὸς  σκορπᾶ  στὴν  ψυχή  του  γλυκύτητα,  τὴν  θεία 

παρηγοριά. Αὐτὴ ἡ λύπη εἶναι κατὰ Θεόν. Ἐνῶ,  ὅταν κανεὶς νιώθη συνεχῆ λύπη μὲ 

ἄγχος καὶ ἀπελπισία, πρέπει νὰ καταλάβη ὅτι αὐτὴ ἡ λύπη δὲν εἶναι κατὰ Θεόν. Ἡ 

κατὰ Θεὸν λύπη εἶναι χαρὰ πνευματικὴ καὶ φέρνει στὴν ψυχὴ παρηγοριά, ἐνῶ ἡ λύπη 

ποὺ δὲν εἶναι κατὰ Θεὸν φέρνει ἄγχος καὶ ἀδιέξοδο.  

–  Καὶ  ὅταν,  Γέροντα,  ἕνας  πνευματικὸς  ἄνθρωπος  στενοχωριέται,  ἐπειδὴ 

κάποιος αἱρετικὸς χρησιμοποιεῖ τὸ ὄνομά του καὶ κάνει κακὸ στοὺς ἀνθρώπους1; 

–  Αὐτὴ  ἡ  στενοχώρια  εἶναι  δικαιολογημένη  καὶ  πρέπει  νὰ  στενοχωρεθῆ  ὁ 

ἄνθρωπος,  γιατὶ  βλάπτονται  πολλοί.  Καὶ  σ᾿  αὐτὴν  ὅμως  τὴν  περίπτωση  ἡ 

ἀντιμετώπιση πρέπει νὰ εἶναι πνευματική. Ἂν τοποθετηθῆ ταπεινὰ καὶ πῆ: «Θεέ μου, 

δὲν θέλω νὰ πάθουν κακὸ οἱ ἄνθρωποι· φώτισέ  τους νὰ καταλάβουν  τὴν ἀλήθεια», 

ἀναπαύεται. Ἐνῶ, ἂν ἀρχίση νὰ ἀγωνιᾶ καὶ νὰ λέη: «τί νὰ κάνω;  χρησιμοποιοῦν τὸ 

ὄνομά μου  καὶ  καταστρέφονται  ψυχὲς»  κ.λπ.,  ἀνάπαυση  δὲν  θὰ  ἔχη.  Πάντως,  ὅταν 

                                                 
1  Ἡ  ἀδελφὴ  ποὺ  ἔκανε  τὴν  ἐρώτηση  εἶχε  ὑπ᾿  ὄψιν  της  περιπτώσεις  ἀνθρώπων  ποὺ 

χρησιμοποιοῦσαν  τὸ  ὄνομα  τοῦ Γέροντα,  γιὰ  νὰ  ἐξυπηρετήσουν συμφέροντά  τους ἢ γιὰ  νὰ 

πείσουν τὸν κόσμο νὰ δεχθῆ πλανεμένες ἰδέες τους. 
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κανεὶς δὲν ἔφταιξε καὶ ἔχη ἀναπαυμένη τὴν συνείδησή του, τότε, ἀκόμη κι ἂν οἱ ἄλλοι 

τὸν πληγώνουν, ἐκεῖνος νιώθει μέσα του μεγάλη παρηγοριά. 

Ὁ ἐγωισμὸς πάντα φέρνει λύπη καὶ ἄγχος  

 

– Γέροντα, σκέφτομαι συνέχεια τὸ σφάλμα μου ποὺ σᾶς στενοχώρησε καὶ μὲ 

πιάνει λύπη.  

– Μὴν τὸ σκέφτεσαι, μιὰ ποὺ πέρασε, γιατὶ αὐτὸ μόνο θὰ σὲ θλίβη καὶ δὲν θὰ 

σὲ βοηθήση σὲ τίποτε. Τὸ νὰ προσέχης ὅμως στὸ ἑξῆς, αὐτὸ θὰ σὲ ὠφελῆ. Συνέχισε μὲ 

φιλότιμο τὸν ἀγώνα σου. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι κάνουμε ἀπροσεξίες, ἀλλὰ ὁ Καλὸς Θεὸς 

σὰν2 Πατέρας μᾶς προστατεύει. Γι᾿ αὐτὸ ἔχει τοὺς Ἁγίους Του, γι᾿ αὐτὸ ἔχει βάλει καὶ 

ἀπὸ  ἕναν  Ἄγγελο  ξεχωριστὰ  σὲ  κάθε  ἄνθρωπο,  γιὰ  νὰ  τὸν  προστατεύη,  γι᾿  αὐτὸ 

οἰκονομάει  νὰ  ὑπάρχουν  καὶ  πνευματικοὶ  ἄνθρωποι,  γιὰ  νὰ  βοηθᾶνε  πάλι  τοὺς 

ἀνθρώπους. 

–  Γέροντα,  κάμπτομαι  ἀπὸ  τὴν  στενοχώρια  γιὰ  τὶς  πτώσεις  μου  καὶ 

κουράζομαι στὸν ἀγώνα μου. 

– Ἀπὸ τὸν ἐγωισμὸ εἶναι. Ἐπειδὴ δὲν «κάμπτεις»,  γι᾿ αὐτὸ ἀποκάμνεις μετά. 

Δὲν  ὑπάρχει  ταπείνωση,  μετάνοια,  συντριβή·  ὑπάρχει  ἐγωισμός,  καὶ  ὁ  ἐγωισμὸς 

πάντα  φέρνει  λύπη  καὶ  ἄγχος.  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  ἔχη  μετάνοια,  ἀλλὰ 

στενοχωριέται  ἀπὸ  ἐγωισμό,  ἀπὸ  ἀνθρωπαρέσκεια,  ἐπειδὴ  ξέπεσε  στὰ  μάτια  τῶν 

ἄλλων, τότε ὑπάρχει μέσα του ἀγωνία, φαρμάκι, πόνος.  

– Δηλαδή, Γέροντα, ὅταν κανεὶς μετὰ ἀπὸ μιὰ πτώση του στενοχωριέται πολύ, 

αὐτὸ προέρχεται πάντα ἀπὸ ἐγωισμό; 

– Ὄχι πάντα· μπορεῖ νὰ προέρχεται καὶ ἀπὸ φιλότιμο. Καὶ ὅταν ἡ στενοχώρια 

εἶναι πολλὴ καὶ προέρχεται μόνον ἀπὸ καθαρὸ φιλότιμο, τότε καὶ ἡ θεία παρηγοριὰ 

εἶναι πολλὴ καὶ δυνατὴ καὶ τονώνει ὄχι μόνον τὴν ψυχὴ ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα. 

– Καὶ πῶς θὰ καταλάβω, Γέροντα, ἂν στενοχωριέμαι ἀπὸ φιλότιμο;  

– Ὅποιος στενοχωριέται ἀπὸ φιλότιμο, ρίχνει τὸ βάρος ἐπάνω του· ἐνῶ, ὅποιος 

στενοχωριέται ἀπὸ ἐγωισμό, ρίχνει τὸ βάρος στοὺς ἄλλους καὶ λέει ὅτι τὸν ἀδικοῦν. 

Θίγεται ὁ ἐγωισμός του, κατεβάζει τὰ μοῦτρα, δὲν μιλάει... Νά, σήμερα δυὸ ἀδελφὲς 

ἔκαναν  μιὰ  ζημιά.  Ἔκανα  καὶ  στὶς  δύο  παρατήρηση.  Καὶ  οἱ  δύο  λυπήθηκαν  καὶ 

ἔσκυψαν  τὸ  κεφάλι. Ἡ μία  ὅμως λυπήθηκε ἀπὸ φιλότιμο,  γιατὶ μὲ στενοχώρησε μὲ 

τὴν ζημιὰ ποὺ ἔκανε, ἐνῶ ἡ ἄλλη λυπήθηκε ἀπὸ ἐγωισμό. Ἡ πρώτη ντρεπόταν ἀκόμη 

καὶ  νὰ  μὲ  κοιτάξη.  Ἡ  ἄλλη,  γιὰ  νὰ  μὴ  χάση  τὴν  ὑπόληψή  της,  πῆγε  ἀμέσως  νὰ 

δικαιολογηθῆ, χωρὶς νὰ ἐξετάση πόσο μεγάλη ἦταν ἡ ζημιά. Σκέφθηκε: «Ξέπεσα στὰ 

μάτια τῶν ἄλλων· δὲν θὰ μ᾿ ἔχουν πιὰ ἐμπιστοσύνη. Πῶς νὰ δικαιολογήσω τώρα τὸ 

σφάλμα μου, γιὰ νὰ μὴ χάσω τὴν ὑπόληψή μου;». Ἂν ἀναγνώριζε τὸ σφάλμα της καὶ 

ἔπαιρνε τὸ βάρος ἐπάνω της, θὰ εἶχε μέσα της παρηγοριά. Αὐτὴ ὅμως προσπάθησε νὰ 

δικαιολογηθῆ,  γι᾿ αὐτὸ ἀνάπαυση μέσα  της  δὲν  εἶχε.  Γιατί,  ὅταν  δικαιολογούμαστε, 

δίνουμε  χῶρο  στὸν  διάβολο,  ὁπότε  ἔρχεται,  μᾶς  κάνει  λεπτὴ  ἐργασία  καὶ  μᾶς 

στενοχωρεῖ·  ἐνῶ,  ὅταν  παίρνουμε  ὅλο  τὸ  βάρος  ἐπάνω  μας,  τότε  καὶ  ὁ  Θεὸς  μᾶς 

παίρνει  ὅλο  τὸ  βάρος. Ἂς  κανονίσουμε  λοιπὸν ποιό ἀπὸ  τὰ  δυὸ θὰ  διαλέξουμε:  τὴν 

                                                 
2  Ὁ  Γέροντας  σ᾿  αὐτὲς  τὶς  περιπτώσεις  συνήθως  χρησιμοποιεῖ  τὸ  μόριο  «σὰν»  ἀντὶ  τοῦ 

«ὡς», ποὺ εἶναι τὸ ὀρθό. 
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ταπείνωση  ποὺ  δίνει  ἀνάπαυση  ἢ  τὸν  ἐγωισμὸ  ποὺ  φέρνει  στενοχώρια,  ἄγχος  καὶ 

ταραχή; 

 

Ὁ ἀχάριστος εἶναι πάντα λυπημένος 

 

–  Γέροντα,  γιατί  πολλοὶ  ἄνθρωποι,  ἐνῶ  τὰ  ἔχουν  ὅλα,  νιώθουν  ἄγχος  καὶ 

στενοχώρια; 

– Ὅταν βλέπετε ἕναν ἄνθρωπο νὰ ἔχη μεγάλο ἄγχος, στενοχώρια καὶ λύπη, 

ἐνῶ τίποτε δὲν τοῦ λείπει, νὰ ξέρετε ὅτι τοῦ λείπει ὁ Θεός.  

Ὅποιος τὰ ἔχει ὅλα, καὶ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ ὑγεία, καί, ἀντὶ νὰ εὐγνωμονῆ τὸν 

Θεό,  ἔχει  παράλογες  ἀπαιτήσεις  καὶ  γκρινιάζει,  εἶναι  γιὰ  τὴν  κόλαση  μὲ  τὰ 

παπούτσια.  Ὁ  ἄνθρωπος,  ὅταν  ἔχη  εὐγνωμοσύνη,  μὲ  ὅλα  εἶναι  εὐχαριστημένος. 

Σκέφτεται  τί  τοῦ  δίνει  ὁ  Θεὸς  κάθε  μέρα  καὶ  χαίρεται  τὰ  πάντα.  Ὅταν  ὅμως  εἶναι 

ἀχάριστος,  μὲ  τίποτε  δὲν  εἶναι  εὐχαριστημένος·  γκρινιάζει  καὶ  βασανίζεται  μὲ  ὅλα. 

Ἄν,  ἂς ποῦμε,  δὲν  ἐκτιμάη τὴν λιακάδα καὶ γκρινιάζη,  ἔρχεται  ὁ Βαρδάρης3  καὶ  τὸν 

παγώνει... Δὲν θέλει τὴν λιακάδα· θέλει τὸ τουρτούρισμα ποὺ προκαλεῖ ὁ Βαρδάρης. 

– Γέροντα, τί θέλετε νὰ πῆτε μ᾿ αὐτό; 

– Θέλω νὰ πῶ ὅτι, ἂν δὲν ἀναγνωρίζουμε τὶς  εὐλογίες ποὺ μᾶς δίνει ὁ Θεὸς 

καὶ γκρινιάζουμε, ἔρχονται οἱ δοκιμασίες καὶ μαζευόμαστε κουβάρι. Ὄχι, ἀλήθεια σᾶς 

λέω, ὅποιος ἔχει αὐτὸ τὸ τυπικό, τὴν συνήθεια τῆς γκρίνιας, νὰ ξέρη ὅτι θὰ τοῦ ἔρθη 

σκαμπιλάκι ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ νὰ ξοφλήση τοὐλάχιστον λίγο σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή. Καὶ ἂν 

δὲν τοῦ ἔρθη σκαμπιλάκι, αὐτὸ θὰ εἶναι χειρότερο, γιατὶ τότε θὰ τὰ πληρώση ὅλα μιὰ 

καὶ καλὴ στὴν ἄλλη ζωή.  

– Δηλαδή, Γέροντα, ἡ γκρίνια μπορεῖ νὰ εἶναι συνήθεια; 

–  Γίνεται  συνήθεια,  γιατὶ  ἡ  γκρίνια  φέρνει  γκρίνια  καὶ  ἡ  κακομοιριὰ  φέρνει 

κακομοιριά. Ὅποιος  σπέρνει  κακομοιριά,  θερίζει  κακομοιριὰ  καὶ  ἀποθηκεύει  ἄγχος. 

Ἐνῶ,  ὅποιος  σπέρνει  δοξολογία,  δέχεται  τὴν θεϊκὴ  χαρὰ  καὶ  τὴν αἰώνια  εὐλογία. Ὁ 

γκρινιάρης,  ὅσες  εὐλογίες  κι  ἂν  τοῦ  δώση  ὁ  Θεός,  δὲν  τὶς  ἀναγνωρίζει.  Γι᾿  αὐτὸ 

ἀπομακρύνεται  ἡ  Χάρις  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  τὸν  πλησιάζει  ὁ  πειρασμός·  τὸν  κυνηγάει 

συνέχεια  ὁ  πειρασμὸς  καὶ  τοῦ  φέρνει  ὅλο  ἀναποδιές,  ἐνῶ  τὸν  εὐγνώμονα  τὸν 

κυνηγάει ὁ Θεὸς μὲ τὶς εὐλογίες Του.  

Ἡ ἀχαριστία εἶναι μεγάλη ἁμαρτία, τὴν ὁποία ἤλεγξε ὁ Χριστός. «Οὐχὶ οἱ δέκα 

ἐκαθαρίσθησαν;  οἱ  δὲ  ἐννέα  ποῦ;»4,  εἶπε  στὸν  λεπρὸ  ποὺ  ἐπέστρεψε  νὰ  Τὸν 

εὐχαριστήση. Ὁ Χριστὸς ζήτησε τὴν εὐγνωμοσύνη ἀπὸ τοὺς δέκα λεπροὺς ὄχι γιὰ τὸν 

ἑαυτό Του ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἴδιους, γιατὶ ἡ εὐγνωμοσύνη ἐκείνους θὰ ὠφελοῦσε.  

 

Τὸ ταγκαλάκι θέλει νὰ μᾶς βλέπη λυπημένους 

 

– Γέροντα, γιατί πέφτω ἀπότομα ἀπὸ τὴν χαρὰ στὴν λύπη; 

                                                 
3  Βαρδάρης:  Ὁ  πολὺ  δυνατὸς  καὶ  ψυχρὸς  ἄνεμος,  ὁ  ὁποῖος  πνέει  βορειοδυτικὰ  τῆς 

Θεσσαλονίκης κατὰ μῆκος τοῦ ποταμοῦ Ἀξιοῦ.  
4 Λουκ. 17, 17. 
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– Τὸ ἀπότομο πέρασμα ἀπὸ τὴν χαρὰ στὴν λύπη τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς εἶναι 

τοῦ πειρασμοῦ.  Τὸ  ταγκαλάκι μὲ  τὴν  κακία  του πολεμάει πολὺ  τὸν ἄνθρωπο,  ἰδίως 

τὸν  εὐαίσθητο  καὶ  χαρούμενο  στὴν  φύση  του,  ποὺ  θέλει  νὰ  ζήση  πνευματικὴ  ζωή. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειά του: θέλει νὰ μᾶς βλέπη λυπημένους καὶ νὰ χαίρεται. Γιατί ὅμως 

νὰ ἀφήνουμε τὸ ταγκαλάκι νὰ κάνη τὴν δουλειά του; Ἡ χαρὰ δὲν εἶναι καλύτερη ἀπὸ 

τὴν λύπη; Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὴν κακία;  

– Γέροντα, ὁρισμένες φορὲς πέφτω σὲ λύπη, χωρὶς νὰ ξέρω τὴν αἰτία. 

– Τὸ ταγκαλάκι δὲν θέλει κανένας νὰ χαίρεται. Καὶ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν λόγο νὰ 

στενοχωρηθοῦν  καὶ  αὐτοὺς  ποὺ  δὲν  ἔχουν,  βρίσκει  τρόπους  νὰ  τοὺς  στενοχωρῆ. 

Ἐκεῖνο ποὺ βλέπω σ᾿ ἐσένα εἶναι ὅτι ἀφορμὴ ζητάει νὰ σὲ ἀπογοητεύη. Σὲ μπερδεύει 

ὅλο καὶ περισσότερο μὲ λεπτὲς κλωστές. Ἐὰν σὲ μπέρδευε μὲ σπάγκο, τέλος πάντων, 

θὰ ἔλεγα ὅτι ἔχεις λίγο δίκαιο, ἀλλὰ ἐσὺ τὶς λεπτὲς κλωστὲς τὶς βλέπεις γιὰ χοντρὰ 

σχοινιὰ καὶ στενοχωριέσαι. Μὴ βασανίζεσαι χωρὶς νὰ ὑπάρχη λόγος, γιατὶ δίνεις χαρὰ 

στὸ ταγκαλάκι καὶ στενοχωρεῖς τὸν Χριστό. Θέλεις νὰ στενοχωριέται ὁ Χριστός;  

– Ὄχι, Γέροντα, ἀλλά... 

– Τίποτε! «Ὁ ᾍδης ἐπικράνθη!»5. Πές: «Ἐπικράνθη!». 

– «Ἐπικράνθη!». 

 

Ἡ λύπη ἐξαντλεῖ τὶς ψυχικὲς καὶ σωματικές μας δυνάμεις 

 

– Γέροντα, συχνὰ μοῦ πονάει τὸ στομάχι καὶ δυσκολεύομαι νὰ ἀνταποκριθῶ 

στὰ πνευματικά μου καθήκοντα. 

– Ἐσὺ κάθεσαι καὶ συζητᾶς μὲ τοὺς λογισμούς σου, τὰ βλέπεις ὅλα μαῦρα καὶ 

βασανίζεσαι  χωρὶς  λόγο·  ἔτσι  τσακίζεσαι  ψυχικὰ  καὶ  σωματικά.  Ἔπειτα  ἀπὸ  ἕνα 

τέτοιο  τσάκισμα  πονάει  καὶ  τὸ  στομάχι,  καὶ  ποῦ  νὰ  βρεθῆ  μετὰ  κουράγιο  γιὰ 

πνευματικά; Μπορεῖ νὰ πάρης κάτι καὶ νὰ σοῦ περάση τὸ στομάχι, ἀλλά, ἂν δὲν λείψη 

ἡ στενοχώρια, πάλι θὰ πονέση. Μὴ δέχεσαι τοὺς λογισμοὺς ποὺ σὲ ἀπογοητεύουν, γιὰ 

νὰ μὴν ἀχρηστέψης τὰ δῶρα ποὺ σοῦ ἔχει δώσει ὁ Θεός. Ὅσο θὰ τοποθετῆσαι σωστά, 

τόσο θὰ γαληνεύης καὶ θὰ ἠρεμῆς, καὶ  τόσο ἡ ὑγεία σου θὰ καλυτερεύη καὶ δὲν θὰ 

ἔχης ἀνάγκη ἀπὸ φάρμακα.  

Ἡ  στενοχώρια  ἀφοπλίζει  τὸν  ἄνθρωπο.  Τοῦ  ρουφάει  ὅλο  τὸ  μεδούλι  τῶν 

ψυχικῶν  καὶ  σωματικῶν  του  δυνάμεων  καὶ  δὲν  τὸν  ἀφήνει  νὰ  κάνη  τίποτε. 

Δηλητηριάζει  τὴν  ψυχὴ  καὶ  φέρνει  ἀνωμαλίες  καὶ  στὸ  σῶμα.  Χτυπάει  στὰ  πιὸ 

εὐαίσθητα  μέρη  τοῦ  σώματος  καὶ  ἐξασθενεῖ  τὸν  ἄνθρωπο  μὲ  τὸ  ἄγχος  ποὺ 

δημιουργεῖ. Τὸ δηλητηρίασμα ἀπὸ τὴν πίκρα μπορεῖ νὰ καταβάλη τελείως ὄχι μόνον 

ἕναν εὐαίσθητο ὀργανισμὸ ἀλλὰ καὶ γεροὺς ὀργανισμούς. Μιὰ ἀδελφὴ ἐδῶ ξέρετε τί 

δυνατότητες ἔχει; Μπορεῖ νὰ κάνη πολὺ καλὴ πνευματικὴ ἐργασία, καὶ στὶς δουλειὲς 

εἶναι  σπίρτο! Ὅλο  τὸ μοναστήρι μπορεῖ  νὰ  τὸ φέρη βόλτα,  ἀλλά,  ἐπειδὴ  τὴν πιάνει 

αὐτὸ  τὸ  τσάκισμα ἀπὸ  τὴν στενοχώρια,  δὲν μπορεῖ  νὰ κάνη τίποτε·  χαραμίζεται. Κι 

ἔτσι ἀχρηστεύεται μιὰ γερὴ μηχανή.  

 

Διῶξτε τὴν κακομοιριὰ μὲ τὴν πνευματικὴ λεβεντιὰ 

                                                 
5  Ἁγίου  Ἰωάννου  τοῦ  Χρυσοστόμου, Λόγος  Κατηχητικὸς  εἰς  τὸ  Ἅγιον  Πάσχα,  PG  59,  723· 

Πεντηκοστάριον, ἔκδ. «Ἀποστολικῆς Διακονίας», Ἀθῆναι 22002, σ. 27. Βλ. καὶ Ἠσ. 14, 9. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Ε’  «Πάθη καὶ Ἀρετὲς»   ‐ 872 ‐ 

 

– Γέροντα, ὅταν μοῦ ἔρχωνται ἐπανωτὲς δυσκολίες στὸν ἀγώνα μου, γογγύζω 

καὶ μὲ πιάνει λύπη.  

–  Ἔ,  στὴν  δύσκολη  στιγμὴ  φαίνεται  ἡ  δύναμη  τοῦ  ἀνθρώπου.  Μὴ  φοβᾶσαι, 

μὴν πανικοβάλλεσαι, ὅταν συναντᾶς κάποια δυσκολία. Νὰ ζητᾶς ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ σοῦ 

δίνη πνευματικὸ ἀνδρισμό, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζης τὶς δυσκολίες στὴν πνευματική σου 

πορεία μὲ θάρρος καὶ νὰ ἀγωνίζεσαι μὲ λεβεντιά.  

–  Γέροντα,  ἡ  λύπη ποὺ  νιώθω αὐτὸν  τὸν  καιρὸ  γιὰ  τὴν ἄσχημη πνευματική 

μου κατάσταση μὲ παραλύει πνευματικά. 

– Πάντως ἐκεῖ ποὺ ἤσουν, δὲν εἶσαι – δόξα τῷ Θεῷ –, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ ποὺ ἔπρεπε 

νὰ βρίσκεσαι, δὲν βρίσκεσαι. Πιστεύω ὅμως σύντομα νὰ δείξης τὴν παλληκαριά σου 

καὶ νὰ ξεγαντζωθῆς ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα σχοινιὰ τῆς κακομοιριᾶς, τὰ ὁποῖα μπορεῖς νὰ 

κόψης μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὸ λιοντάρι κόβει τὴν κλωστὴ τῆς ἀράχνης. Διῶξε 

τὴν κακομοιριὰ μὲ τὴν πνευματικὴ λεβεντιά. Περιμένω, εὔχομαι καὶ ἐλπίζω νὰ δῶ τὴν 

πρόοδό σου καὶ νὰ χαρῶ πολύ. 

– Γέροντα, ὅταν παραλείπω τὰ πνευματικά μου καθήκοντα, μὲ πιάνει λύπη. 

– Ἡ λύπη γιὰ ὅ,τι παραλείψαμε νὰ κάνουμε ἢ ἡ χαρὰ γιὰ ὅ,τι κάναμε,  εἶναι 

κάτι φυσικό, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ μπαίνη μέσα καὶ ὁ ἐγωισμός· γι᾿ αὐτὸ νὰ προσέχης. Νὰ 

βάλης  τώρα  μιὰ  καλὴ  ἀρχὴ  καὶ  ἕνα  πρόγραμμα  στὸν  ἀγώνα  σου  καὶ  σιγὰ‐σιγὰ  θὰ 

προχωρᾶς.  Ἔτσι  θὰ  σταθεροποιήσης  κατάσταση  καὶ  θὰ  σταματήσουν  τὰ 

ἀνεβοκατεβάσματα ποὺ σοῦ προκαλεῖ ὁ καμουφλαρισμένος ἐχθρός. Ἐὰν ἀξιοποιήσης 

τὶς δυνάμεις σου μὲ πνευματικὴ λεβεντιὰ στὴν καλογερική, θὰ κάνης πολλὴ προκοπή. 

Ἐὰν  ὅμως  ἀφήσης  τὸν  ἑαυτό  σου  στὴν  κακομοιριά,  ἐσὺ  θὰ  μοιρολογᾶς  καὶ  τὸ 

ταγκαλάκι θὰ χτυπάη παλαμάκια.  

– Γέροντα, ἡ βία μοῦ λείπει; 

– Ἐπίθεση χρειάζεται, βρὲ παιδί! 

– Ἡ ἐπίθεση πῶς γίνεται; 

–  Μὲ  λεβεντιά!  Ἐγὼ  δὲν  θέλω  κακομοῖρες  ἀδελφές,  ἀλλὰ  Σουλιώτισσες 

πνευματικές, νὰ πολεμοῦν τὸ ταγκαλάκι μὲ λεβεντιὰ πνευματική, δοξολογώντας τὸν 

Θεό.  

 

Τὸ ἀντίδοτο τῆς λύπης εἶναι ἡ δοξολογία στὸν Θεὸ 

 

–  Ὅταν,  Γέροντα,  βλέπω  μέσα  μου  ὑπολείμματα  ἀπὸ  ἕνα  πάθος, 

στενοχωριέμαι. 

– Πές: «Δόξα σοι  ὁ Θεός, ποὺ  ἔφυγαν τὰ πολλά!». Ἂν ἤμουν  ἐγὼ στὴν θέση 

σου, θὰ ἔβλεπα τὶς ὁλοφάνερες μεγάλες δωρεὲς τοῦ Θεοῦ καὶ «ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας 

μέχρι  νυκτὸς»6  θὰ  ἔλεγα  τὸ «δόξα σοι  ὁ Θεός». Ἂν θέλης  νὰ  ζῆς παραδεισένια ἀπὸ 

αὐτὴν τὴν ζωή, δὲς κι ἐσὺ τὶς εὐεργεσίες καὶ τὶς πλούσιες δωρεὲς ποὺ σοῦ δίνει ὁ Θεὸς 

καὶ  ἄρχισε  τὸ  «δόξα  σοι  ὁ  Θεός».  Νὰ  δοξάζετε  τὸν  Θεό,  γιατὶ  σᾶς  βοήθησε  καὶ 

προοδεύσατε ἔστω καὶ λίγο, εἴτε ἐπειδὴ ἐσεῖς κοπιάσατε, εἴτε ἐπειδὴ σᾶς βοήθησαν οἱ 

ἄλλοι.  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  λέη  «δόξα  σοι  ὁ  Θεός»,  βοηθάει  ὁ  Θεός,  γιατὶ  ἡ 

                                                 
6 Ψαλμ. 129, 6. 
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εὐγνωμοσύνη μὲ  τὸ ταπεινὸ φρόνημα καὶ μὲ  τὸν φιλότιμο ἀγώνα τραβάει συνέχεια 

οὐράνιες δυνάμεις καὶ εὐλογίες θεϊκές. 

– Καὶ ὅταν, Γέροντα, ξέρω ὅτι θὰ ξαναπέσω; 

– Δὲν ξέρεις· ἀπὸ φοβία σκέφτεσαι ἔτσι. Μὴν ἔχετε φοβία μήπως ξανακάνετε 

τὸ ἴδιο σφάλμα, γιατὶ ἔτσι κλονίζεται ἡ πίστη σας στὸν Θεό. Μὴν τὰ σκαλίζετε τόσο 

πολύ. Ὅταν σᾶς λέη ὁ λογισμὸς ὅτι δὲν πρόκειται νὰ διορθωθῆτε καὶ διαλύεσθε ἀπὸ 

τὴν λύπη,  χρειάζεται νὰ δώσετε  ἕνα ψεύτικο κουράγιο στὸν ἑαυτό σας. «Δόξα σοι ὁ 

Θεός, νὰ πῆτε, σήμερα εἶμαι καλύτερα ἀπὸ χθές. Δόξα σοι ὁ Θεὸς χίλιες φορές...». Ἂν 

καὶ φαίνεται ψεύτικο αὐτὸ  τὸ  κουράγιο,  μέσα  του ὅμως κρύβει μιὰ μεγάλη  δύναμη, 

τὴν  ἐλπίδα  στὸν  Θεό.  Ἡ  ἐλπίδα  στὸν  Θεὸ  εἶναι  ὁ  μοχλὸς  ποὺ  ἀναποδογυρίζει  τὴν 

ἀπελπισία, ἐλευθερώνει τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὴν λύπη καὶ τὸ ἄγχος καὶ τονώνει σιγὰ‐σιγὰ 

τὶς πνευματικὲς δυνάμεις μὲ τὴν θεία ζωντάνια ποὺ δίνει. 

– Γέροντα, στενοχωριέμαι γιατὶ ἔχω πολλὰ προβλήματα ὑγείας. 

– Ὅλα νὰ  τὰ  δέχεσαι σὰν μεγάλα δῶρα  τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς  δὲν  εἶναι ἄδικος. 

Στὸν Οὐρανὸ θὰ ἔχης πολλὰ νὰ ἀπολαύσης· θὰ ἔχης σύνταξη μεγάλη,  ἐὰν δὲν  τὴν 

μειώσης μόνη σου μὲ τὸν γογγυσμό. 

– Πῶς, Γέροντα, ἀφοῦ τώρα δὲν νιώθω μέσα μου τὸν Οὐρανό; 

– Δὲν νιώθεις  τὸν Οὐρανό,  γιατὶ  δὲν  δοξολογεῖς  τὸν Θεό. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος 

κινῆται  στὸν  χῶρο  τῆς  δοξολογίας,  χαίρεται  μὲ  ὅλα. Ὑπάρχουν  κοσμικοὶ  ἄνθρωποι 

ποὺ  θὰ  μᾶς  κρίνουν  ἐμᾶς  τοὺς  μοναχούς.  Νὰ  δῆτε  οἱ  Βεδουΐνοι  τί  ταλαιπωρία 

περνοῦν,  ἀλλὰ  εὐχαριστοῦν  τὸν  Θεὸ  καὶ  εἶναι  χαρούμενοι7.  Τὸ  σιτάρι  δὲν  τὸ 

καθαρίζουν,  γιὰ  νὰ  βγάλουν  τὴν  πέτρα,  ἀλλὰ  τὸ  ἀλέθουν  ὅπως  εἶναι,  καὶ  τὸ  ψωμί 

τους  εἶναι  ὅλο  πέτρα!  Καὶ  οἱ  τροφές  τους,  φαίνεται,  δὲν  ἔχουν  τὰ  ἀπαραίτητα 

συστατικά,  ἀσβέστιο  κ.λπ.,  ὁπότε  τὰ  δόντια  τους  καταστρέφονται  τελείως.  Καὶ 

βλέπεις Βεδουΐνους νὰ ἔχουν μόνον ἕνα δόντι καὶ νὰ χαίρωνται σὰν νὰ εἶναι τὸ δόντι 

μαργαριταρένιο. Καὶ ἄλλος τοῦ λείπει ἕνα δόντι καὶ αἰσθάνεται μειονεκτικά. Μὲ ὅλα 

αὐτὰ ποὺ ἀκοῦτε, νὰ κινῆσθε συνέχεια στὴν δοξολογία· νὰ δοξάζετε μέρα–νύχτα τὸν 

Θεὸ γιὰ τὶς εὐεργεσίες Του.  

Μοῦ ἔλεγε κάποιος ἐπίσκοπος ὅτι σὲ ἕναν ναό, τὴν ὥρα ποὺ ὁ διάκος διάβαζε 

τὸ  Εὐαγγέλιο  τῆς  θεραπείας  τῶν  δαιμονισμένων  τῶν  Γεργεσηνῶν8,  ἕνας  ἄνθρωπος 

πολὺ ἁπλὸς στεκόταν πίσω ἀπὸ τὸ δεσποτικὸ καὶ ἔλεγε συνέχεια «δόξα σοι ὁ Θεός». 

Ἀρχίζει ὁ διάκος: «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν», 

«δόξα  σοι  ὁ  Θεός»,  λέει  ἐκεῖνος,  «ὑπήντησαν  αὐτῷ  δύο  δαιμονιζόμενοι»,  «δόξα  σοι  ὁ 

Θεός»· «χαλεποὶ λίαν», «δόξα σοι ὁ Θεός»· «καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων... 

εἰς τὴν θάλασσαν», «δόξα σοι ὁ Θεός». «Κατάλαβα, μοῦ εἶπε ὕστερα ὁ ἐπίσκοπος, ὅτι 

εἶχε δίκαιο αὐτὸς ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος ποὺ ἔλεγε ʺδόξα σοι ὁ Θεόςʺ, γιατὶ τὸ ʺδόξα σοι ὁ 

Θεὸςʺ ρίχνει τοὺς δαίμονες στὴν θάλασσα». Κι ἐσεῖς πάντα νὰ λέτε «δόξα σοι ὁ Θεός, 

δόξα σοι ὁ Θεός», μέχρι νὰ ὁρμήση ἡ ἀγέλη στὴν θάλασσα... 

Ἡ δοξολογία ἁγιάζει τὰ πάντα. Μὲ τὴν δοξολογία διαλύεται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ 

εὐγνωμοσύνη,  παλαβώνει  μὲ  τὴν  καλὴ  ἔννοια,  πανηγυρίζει  τὰ  πάντα.  Καὶ  ὅταν  ὁ 

ἄνθρωπος  εὐχαριστῆ  τὸν Θεὸ ἀκόμη καὶ  γιὰ  τὰ λίγα,  ἔρχεται μετὰ  τόσο πλούσια ἡ 

                                                 
7 Ὁ Γέροντας ἀναφέρεται στὴν ἐποχὴ ποὺ ἔμεινε στὸ Σινᾶ (1962‐1964). 
8 Βλ. Ματθ. 8, 28‐34. 
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εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀντέξη· καὶ τότε ὁ διάβολος δὲν μπορεῖ πιὰ 

νὰ σταθῆ καὶ φεύγει. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ‐ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ 

 

«Ὅποιος ἔχει τὴν πνευματικὴ ὀμορφιὰ 

ποὺ δίνει ἡ ἀρετή, λάμπει ἀπὸ τὴν θεία Χάρη. 

Γιατί, ὅσο ἀποκτάει ὁ ἄνθρωπος ἀρετές, θεώνεται, 

καὶ ἑπόμενο εἶναι νὰ ἀκτινοβολῆ 

καὶ νὰ προδίδεται ἀπὸ τὴν θεία Χάρη». 
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Ἡ καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν  

 

– Πότε φθάνει, Γέροντα, ὁ ἄνθρωπος στὴν θέωση; 

– Ὅταν ἔρθη μέσα του ἡ θεία Χάρις.  

– Τότε ἔχει χαρὰ μέσα του; 

–  Ἔχει  μέσα  του  ὄχι  μόνο  χαρά,  ἀλλὰ  καὶ  πολλὴ  ἀγάπη,  ταπείνωση, 

παρηγοριά,  σιγουριά.  Ἔχει  τὶς  ἰδιότητες  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  γι᾿  αὐτὸ  ἔρχεται  μέσα  του  ἡ 

Χάρις τοῦ Θεοῦ. 

– Γέροντα, τί θὰ πῆ: «Θεὸς θεῶν»1; 

– «Θεοί  ἐστε καὶ  υἱοὶ Ὑψίστου πάντες»2,  δὲν λέει  ὁ Δαβίδ; Ὁ ἄνθρωπος  εἶναι 

πλασμένος  «κατ᾿  εἰκόνα»  Θεοῦ,  ἄρα  ὁ  Θεὸς  εἶναι  Θεὸς  τῶν  θεῶν,  δηλαδὴ  τῶν 

ἀνθρώπων.  Ὁ  ἄνθρωπος  πρέπει  νὰ  θεωθῆ.  «Κατ᾿  εἰκόνα»  Θεοῦ  εἴμαστε  ὅλοι  οἱ 

ἄνθρωποι,  ἀλλὰ  πόσοι  βρισκόμαστε  στὸν  δρόμο  πρὸς  τὸ  «καθ᾿  ὁμοίωσιν»;  Ὅσο 

ἀπομακρυνόμαστε  ἀπὸ  τὸν  Θεό,  τόσο  δὲν  μοιάζουμε  μὲ  τὸν  Θεό,  τόσο  δηλαδὴ 

ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τὸ «καθ᾿ ὁμοίωσιν». 

Γιὰ νὰ ὁμοιάση ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν Θεό, πρέπει νὰ ζῆ σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς 

τοῦ  Θεοῦ  κάνοντας  δουλειὰ  στὸν  ἑαυτό  του.  Ἔτσι  καθαρίζεται  ἀπὸ  τὰ  πάθη  καὶ 

ἀποκτάει ἀρετές, καὶ τότε δὲν εἶναι μόνον «κατ᾿ εἰκόνα» Θεοῦ, ἀλλὰ περνᾶ στὸ «καθ᾿ 

ὁμοίωσιν», γιατὶ ἐνεργεῖ μέσα του ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. 

 

«Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ»3 

 

– Γέροντα, θὰ ἤθελα νὰ δῶ τὸν Ἅγιό μου. 

– Ἐγὼ θὰ ἤθελα νὰ προσπαθήσης νὰ πιάσης φιλία μὲ τὸν Θεό. 

– Πῶς θὰ τὸ κατορθώσω αὐτό, Γέροντα; 

– «Ἐν τίνι κατορθώσει νεώτερος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ; Ἐν τῷ φυλάξασθαι τοὺς λόγους 

σου»4. Ἂν ζῆς σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, θὰ πιάσης φιλία μὲ τὸν Θεό.  

Ἂν εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ τηροῦμε καὶ τὶς ἐντολές Του. Ὅταν οἱ 

Ἰουδαῖοι εἶπαν: «ἐμεῖς πατέρα ἔχουμε τὸν Ἀβραάμ», ὁ Χριστὸς τοὺς εἶπε: «Δὲν ἔχετε 

πατέρα  τὸν  Ἀβραάμ,  ἀλλὰ  τὸν  σατανᾶ,  γιατί,  ἂν  ἤσασταν  παιδιὰ  τοῦ  Ἀβραάμ,  θὰ 

κάνατε καὶ τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραάμ»5. 

–  Γέροντα,  τί  ἐννοεῖ  ὁ  Ἀββᾶς  Ἰσαάκ,  ὅταν  λέη  ὅτι  ὁ  Χριστὸς  δὲν  ζητᾶ  τὴν 

τήρηση τῶν ἐντολῶν ἀλλὰ τὴν διόρθωση τῆς ψυχῆς6; 

–  Γιὰ  ποιόν  λόγο  ἔδωσε  ὁ  Θεὸς  τὶς  ἐντολές;  Γιὰ  τὴν  διόρθωσή  μας  δὲν  τὶς 

ἔδωσε;  Τηρώντας  τὶς  ἐντολὲς  τοῦ Θεοῦ  ἐργαζόμαστε  τὴν  ἀρετὴ  καὶ  ἀποκτοῦμε  τὴν 

ὑγεία  τῆς  ψυχῆς.  «Ἡ  ἐργασία  τῆς  ἀρετῆς,  λέει  ὁ  Ἀββᾶς  Ἰσαάκ,  εἶναι  ἡ  τήρηση  τῶν 

ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ»7. 

                                                 
1 Ψαλμ. 49, 1.  
2 Ψαλμ. 81, 6. 
3 Βλ. Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος ΛΖ´, σ. 140. 
4 Ψαλμ. 118, 9. 
5 Βλ. Ἰω. 8, 39 καὶ 8, 44. 
6 Βλ. Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος ΛΖ´, σ. 140. 
7 Ὅ.π. 
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–  Γέροντα,  ὁ Ἀββᾶς Ἠσαΐας λέει: «Χρείαν  ἔχει  ὁ ἄνθρωπος ἀνδρείας καρδίας 

καὶ μεγάλης, μεριμνᾶν εἰς τὸ φυλάξαι τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου»8. 

–  Ἔτσι  εἶναι.  Γιὰ  νὰ  τηροῦμε  μὲ  ἀκρίβεια  τὶς  ἐντολὲς  τοῦ  Θεοῦ,  χρειάζεται 

ἀνδρεία, παλληκαριὰ καὶ ἐγρήγορση. Γι᾿ αὐτὸ νὰ ψάχνης νὰ βρῆς σὲ τί ὑστερεῖς καὶ τί 

ζητᾶ ὁ Θεὸς ἀπὸ σένα· νὰ ἐξετάζης τί ἔκανες καὶ τί ἔπρεπε νὰ κάνης καὶ δὲν ἔκανες. 

Νὰ λὲς στὸν ἑαυτό σου: «Καλά, αὐτὸ ποὺ κάνω, ἐμένα μὲ ἀναπαύει, τὸν Χριστὸ ὅμως 

Τὸν ἀναπαύει;» καὶ νὰ ἀγωνίζεσαι νὰ κάνης τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. «Διὰ τοὺς λόγους 

τῶν χειλέων σου ἐγὼ ἐφύλαξα ὁδοὺς σκληράς»9, λέει στὴν Ἁγία Γραφή.  

Ἀξία  ἔχει  ἡ  ἀρετὴ  ποὺ  ἀποκτιέται  μὲ  ἐλευθερία,  χωρὶς  πίεση.  Πρέπει  ὁ 

ἄνθρωπος νὰ αἰσθανθῆ ὡς ἀνάγκη τὴν ἀρετὴ καὶ στὴν συνέχεια νὰ ἐργασθῆ, γιὰ νὰ 

τὴν  ἀποκτήση.  Δὲν  εἶναι  ὅτι  ὁ Θεὸς  ἔχει  ἀνάγκη  νὰ  κάνουμε  τὸ  θέλημά  Του·  ἐμεῖς 

ἔχουμε  ἀνάγκη  νὰ  κάνουμε  τὸ  θέλημα  τοῦ  Θεοῦ,  γιὰ  νὰ  ἐλευθερωθοῦμε  ἀπὸ  τὸν 

παλαιό μας ἄνθρωπο. 

Ὅλος  ὁ  ἀγώνας  τοῦ  πιστοῦ  πρέπει  νὰ  ἔχη  στόχο  τὴν  ἀκριβῆ  τήρηση  τῶν 

ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος κοιτάζη πῶς νὰ γίνη τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε 

πλησιάζει  στὸν  Θεὸ  καὶ  τότε,  χωρὶς  νὰ  ζητάη,  λαμβάνει  τὴν  θεία  Χάρη·  παίρνει 

δηλαδὴ νερὸ ἀπ᾿ εὐθείας ἀπὸ τὴν πηγή.  

 

Ὅλες οἱ ἀρετὲς καλλιεργοῦνται 

 

– Γέροντα, μπορεῖ κανεὶς νὰ εἶναι ἐκ φύσεως ἐνάρετος; 

–  Μπορεῖ  κάποιος  ἀπὸ  τὴν  φύση  του  νὰ  εἶναι,  ἂς  ὑποθέσουμε,  ἁπλός, 

φιλήσυχος,  πρᾶος.  Αὐτὰ  ὅμως  εἶναι  φυσικὰ  χαρίσματα  ποὺ  τοῦ  ἔδωσε  ὁ  Θεὸς  καὶ 

πρέπει νὰ τὰ καλλιεργήση, γιὰ νὰ τὰ αὐξήση. Μὲ τὸν ἀγώνα ποὺ θὰ κάνη θὰ λάβη τὰ 

πνευματικὰ χαρίσματα, τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

– Γέροντα, ἡ σύνεση εἶναι χάρισμα ἀπὸ τὸν Θεὸ ἢ εἶναι ἀρετὴ ποὺ ἀποκτιέται 

σιγὰ‐σιγὰ μὲ τὴν πνευματικὴ ἐργασία ποὺ κάνει κανείς; 

–  Κοίταξε  νὰ  σοῦ  πῶ: Ἡ  σύνεση  εἶναι  χάρισμα,  ἀλλὰ  ἂς  ποῦμε  ὅτι  ἐσὺ  δὲν 

ἔχεις αὐτὸ τὸ χάρισμα· ἔχεις ὅμως κάποιο ἄλλο. Καλλιεργώντας τὸ χάρισμα ποὺ ἔχεις, 

καλλιεργεῖς κοντὰ σ᾿ αὐτὸ καὶ τὴν σύνεση καὶ ἄλλες ἀρετές, κι ἔτσι ἀναπληρώνεις τὶς 

ἀρετὲς  ποὺ  σοῦ  λείπουν.  Ὅταν  κανεὶς  ἀγωνίζεται  λ.χ.  στὴν  ἐγκράτεια,  συγχρόνως 

καλλιεργεῖ τὴν σιωπή, τὴν προσοχή, τὴν προσευχή, τὴν σύνεση κ.λπ.  

Ὅλες  οἱ  ἀρετὲς  καὶ  ὅλα  τὰ  πάθη  καλλιεργοῦνται.  Ἐξαρτᾶται  ἀπὸ  τὸ  τί 

ἐργασία θὰ κάνη ὁ ἄνθρωπος. Ἂν καλλιεργήση τὶς ἀρετές, ἀναπτύσσονται οἱ ἀρετὲς 

καὶ πνίγουν τὰ πάθη. Ἂν καλλιεργήση τὰ πάθη, ἀναπτύσσονται τὰ πάθη καὶ πνίγουν 

τὶς ἀρετές. Ἂν καλλιεργήση καὶ  τὰ  δύο,  ἀναπτύσσονται  καὶ  τὰ  δύο,  καὶ  βγαίνει  ἕνα 

μπερδεμένο πράγμα. Γιὰ νὰ τὸ καταλάβετε αὐτό, σκεφθῆτε ἕναν κῆπο ποὺ ἔχει μέσα 

καὶ  λουλούδια  καὶ ἀγριόχορτα. Ἂν  καλλιεργηθοῦν  τὰ ἀγριόχορτα,  θὰ ἀναπτυχθοῦν 

καὶ θὰ πνίξουν τὰ λουλούδια. Ἂν καλλιεργηθοῦν τὰ λουλούδια, θὰ ἀναπτυχθοῦν καὶ 

θὰ  πνίξουν  τὰ  ἀγριόχορτα.  Ἂν  καλλιεργηθοῦν  ὅλα  μαζί,  δὲν  θὰ  ξεχωρίζης  τὰ 

λουλούδια ἀπὸ τὰ ἀγριόχορτα. 

                                                 
8 Ἀββᾶ Ἠσαΐου, Λόγοι ΚΘ´, Λόγος ΚϚ´, ἐκδ. Σωτ. Σχοινᾶ, Βόλος 1962, σ. 171. 
9 Ψαλμ. 16, 4. 
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Γιὰ νὰ προκόψη ὁ ἄνθρωπος, πρέπει νὰ ἀναγνωρίση τὰ πάθη ποὺ ἔχει καὶ νὰ 

καταβάλη προσπάθεια  γιὰ  νὰ  τὰ  κόψη. Ἐπίσης,  νὰ  γνωρίση  τὰ  χαρίσματα ποὺ  τοῦ 

ἔδωσε  ὁ  Θεὸς  καὶ  νὰ  τὰ  καλλιεργήση.  Ἂν  τὰ  καλλιεργήση  ταπεινά,  σύντομα  θὰ 

πλουτήση  πνευματικά.  Ἂν  δουλέψη  κανεὶς  πνευματικά,  γίνεται  καλός·  ἂν 

ἀδιαφορήση, γίνεται κακός. 

Ἔχω  δεῖ  ψυχὲς  πού,  ἐνῶ  τὸ  χωράφι  τους  ἦταν  γόνιμο,  τὸ  ἄφησαν 

ἀκαλλιέργητο καὶ γέμισε παλιούρια καὶ πουρνάρια. Καὶ ἄλλες ψυχὲς ποὺ τὸ χωράφι 

τους  ἦταν  γεμάτο  παλιούρια  καὶ  πουρνάρια,  τὰ  ξερρίζωσαν,  τὸ  ἔσκαψαν  καὶ  ἔγινε 

εὔφορο.  Τί  μᾶς  ὠφελεῖ,  ἂν  ὁ Θεὸς  μᾶς  ἔδωσε  καλὸ  χωράφι  κι  ἐμεῖς  τὸ  ἀφήσαμε  κι 

ἔγινε ρουμάνι; Ὅταν στὸ χωράφι μας μπορεῖ νὰ εὐδοκιμήση τὸ ζαχαροκάλαμο, ἀλλὰ 

ἐμεῖς  εἴμαστε  εὐχαριστημένοι  καὶ  μὲ  τὰ  καλάμια  καὶ  δὲν  φροντίζουμε  νὰ  τὰ 

ξερριζώσουμε καὶ νὰ καλλιεργήσουμε τὰ ζαχαροκάλαμα, τί νὰ μᾶς κάνη ὁ Θεός; Τὰ 

καλάμια μόνον καλάθια γίνονται· ζάχαρη δὲν βγάζουν... 

Ὁ Θεὸς  θὰ  ζητήση  λόγο  ἀπὸ  τὸν  καθέναν  μας,  ἐὰν  διπλασίασε  τὸ  χάρισμα 

ποὺ τοῦ ἔδωσε. Ἐὰν σὲ κάποιον ἔδωσε πέντε χαρίσματα, πρέπει νὰ τὰ κάνη δέκα· τὸ 

ἐννιὰ δὲν εἶναι γι᾿ αὐτὸν ἄριστα. Γι᾿ αὐτό, ὅσο μπορεῖ κανείς, νὰ ἀγωνίζεται ταπεινὰ 

καὶ μὲ διάκριση γιὰ τὸ ἄριστα, γιατὶ ὁ Θεὸς θὰ ζητήση λόγο ἐὰν τὸ ἕνα τάλαντο τὸ 

ἔκανε δύο, ἐὰν τὰ δύο τὰ ἔκανε τέσσερα, ἐὰν τὰ πέντε τὰ ἔκανε δέκα. Ἑπομένως ὅλα, 

ἐὰν διπλασιασθοῦν, εἶναι γιὰ τὸν Θεὸ τὸ ἄριστα. Καὶ ἐὰν κάποιος, ἀπὸ φιλότιμο καὶ 

ὄχι ἀπὸ ἐγωισμό, τὸ ἕνα τάλαντο τὸ κάνη δέκα, αὐτὸ συγκινεῖ ὄχι μόνον τὸν Θεὸ ἀλλὰ 

ἀκόμη καὶ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν γρανιτένια καρδιά. 

 

Ἡ ἀρετὴ τῶν ἄλλων ἀρωματίζει κι ἐμᾶς  

 

– Τί βοηθάει, Γέροντα, νὰ ἀποκτήσης μιὰ ἀρετή; 

–  Νὰ  συναναστρέφεσαι  κάποιον  ποὺ  ἔχει  αὐτὴν  τὴν  ἀρετή.  Ὅπως,  ἂν 

συναναστρέφεσαι κάποιον ποὺ ἔχει εὐλάβεια, θὰ μπορέσης σιγὰ‐σιγὰ νὰ ἀποκτήσης 

κι  ἐσὺ  εὐλάβεια,  τὸ  ἴδιο συμβαίνει  καὶ μὲ ὅλες  τὶς ἀρετές,  γιατὶ ἡ ἀρετὴ  τῶν ἄλλων 

ἀρωματίζει κι ἐμᾶς.  

Ὅταν καθρεφτίζουμε τὸν ἑαυτό μας στὶς ἀρετὲς τῶν ἄλλων καὶ προσπαθοῦμε 

νὰ  τὶς  μιμηθοῦμε,  οἰκοδομούμαστε.  Ἀλλὰ  καὶ  στὰ  ἐλαττώματά  τους  ὅταν 

καθρεφτίζουμε τὸν ἑαυτό μας, πάλι βοηθιόμαστε, γιατὶ τὰ δικά τους ἐλαττώματα μᾶς 

βοηθᾶνε  νὰ  δοῦμε  τὰ  δικά  μας.  Καὶ  τὸ  μὲν  χάρισμα  τοῦ  ἄλλου  μὲ  παρακινεῖ  νὰ 

ἀγωνισθῶ, γιὰ νὰ τὸ μιμηθῶ, ἐνῶ τὸ ἐλάττωμά του μὲ κάνει νὰ σκεφθῶ μήπως τὸ ἔχω 

κι ἐγὼ καὶ σὲ τί βαθμὸ τὸ ἔχω, γιὰ νὰ ἀγωνισθῶ νὰ τὸ κόψω. Βλέπω λ.χ. κάποιον ποὺ 

ἔχει  ἐργατικότητα.  Τὸ  χαίρομαι  καὶ προσπαθῶ νὰ  τὸν μιμηθῶ.  Βλέπω σὲ ἄλλον ὅτι 

ἔχει περιέργεια.  Δὲν  κατακρίνω  τὸν ἀδελφό,  ἀλλὰ ψάχνω νὰ  δῶ μήπως  ἔχω κι  ἐγὼ 

περιέργεια. Κι ἂν δῶ ὅτι ἔχω, προσπαθῶ νὰ τὴν κόψω. Ἂν ὅμως βλέπω μόνον τὶς δικές 

μου  ἀρετὲς  καὶ  τὰ  ἐλαττώματα  τῶν  ἄλλων,  ἐνῶ  τὰ  δικά  μου  ἐλαττώματα  τὰ 

παραβλέπω  ἢ  τὰ  δικαιολογῶ  καὶ  λέω:  «εἶμαι  καλύτερος  καὶ  ἀπὸ  αὐτὸν  καὶ  ἀπὸ 

ἐκεῖνον καὶ ἀπὸ τὸν ἄλλον!», πάει, βούλιαξα. 

Ὁ  καθρέφτης  μας  εἶναι  οἱ  ἄλλοι.  Στοὺς  ἄλλους  καθρεφτιζόμαστε  καὶ 

βλέπουμε τὸν ἑαυτό μας, καὶ οἱ ἄλλοι βλέπουν τὶς μουντζοῦρες μας καὶ πλενόμαστε 

μὲ τὴν ὑπόδειξή τους. 
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Οἱ συνταγὲς τῶν Ἁγίων στὴν ἐργασία τῆς ἀρετῆς 

 

– Γέροντα, ποιά εἶναι τὰ γνωρίσματα τῶν Ἁγίων; 

– Ἡ ἀγάπη μὲ τὴν ταπείνωση, ἡ ἁπλότητα καὶ ἡ διάκριση εἶναι τὰ γνωρίσματα 

τῶν Ἁγίων. Ἂν ὁ ἄνθρωπος βιάση μὲ διάκριση τὸν ἑαυτό του νὰ μιμηθῆ τὴν ζωὴ τῶν 

Ἁγίων, ἁγιάζεται καὶ αὐτός. 

Πολὺ θὰ βοηθηθοῦμε στὴν ἐργασία γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν, ἂν ἔχουμε 

πρότυπο  τοὺς  Ἁγίους.  Συγκρίνοντας  τὸν  ἑαυτό  μας  μὲ  τοὺς  Ἁγίους,  βλέπουμε  τὰ 

πάθη μας, ἐλεγχόμαστε, ταπεινωνόμαστε καὶ ἀγωνιζόμαστε μὲ φιλότιμο καὶ μὲ θεῖο 

ζῆλο νὰ τοὺς μιμηθοῦμε. Δὲν δικαιολογούμαστε νὰ μὴν προχωροῦμε, γιατὶ ἔχουμε τὶς 

συνταγὲς τῶν Ἁγίων καὶ τὴν ζωή τους, τὸ ἅγιο παράδειγμά τους. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι εἶναι 

παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ βοηθᾶνε ἐμᾶς τὰ ταλαίπωρα παιδιὰ τοῦ Θεοῦ δείχνοντάς μας τὴν 

μέθοδο γιὰ νὰ γλυτώνουμε ἀπὸ τὶς μεθοδίες τοῦ πονηροῦ. 

Μὲ τὴν μελέτη τῶν βίων τῶν Ἁγίων θερμαίνεται ἡ ψυχή μας καὶ παρακινεῖται 

νὰ  τοὺς μιμηθῆ καὶ νὰ προχωρήση μὲ λεβεντιὰ στὸν ἀγώνα γιὰ  τὴν ἀπόκτηση τῶν 

ἀρετῶν. Μέσα  στοὺς Ἁγίους  βλέπει  κανεὶς  τὴν  ἴδια  πνευματικὴ  τρέλλα,  μόνον ποὺ 

παρουσιάζεται  στὸν  καθέναν  μὲ  ἄλλη  μορφή.  Βλέπει  τὸν  ἔρωτα  ποὺ  εἶχαν  γιὰ  τὸν 

Θεὸ καὶ ἀνάβει μέσα του ὁ θεῖος ζῆλος νὰ τοὺς μιμηθῆ. 

–  Γέροντα,  τὸ  Συναξάρι  τοῦ  Ἁγίου  τῆς  ἡμέρας  πόσα  χρόνια  πρέπει  νὰ  τὸ 

διαβάζη κανείς; 

–  Συνέχεια,  σὲ  ὅλη  του  τὴν  ζωή.  Ἂν  καί,  ὅσα  κι  ἂν  γράψουν  τὰ  Συναξάρια, 

εἶναι  πολὺ  λίγα,  γιατὶ  ἀπὸ  τοὺς  Ἁγίους  δὲν  ἔχουμε  τὴν  ζωή  τους  ἀλλὰ  τὴν 

ὑπερχείλιση τῆς ζωῆς τους. Θὰ ἦταν ἀνόητοι οἱ Ἅγιοι, ἂν φανέρωναν ὅσα ἔζησαν ἐν 

τῷ  κρυπτῷ.  Φθάνουν  ὅμως  καὶ  τὰ  λίγα  ποὺ  ξέρουμε  ἀπὸ  τὴν  ζωή  τους,  γιὰ  νὰ 

βοηθηθοῦμε, ἀρκεῖ νὰ μᾶς κεντοῦν τὴν καρδιά, γιὰ νὰ τὰ βάζουμε σὲ ἐφαρμογή.  

– Γέροντα, μοῦ φαίνεται δύσκολο νὰ κάνω κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔκαναν οἱ Ἅγιοι. 

Ἂς ποῦμε, ἡ Ἁγία Συγκλητικὴ10 τί ἄσκηση ἔκανε μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς της, ἂν καὶ 

ὑπέφερε ἀπὸ  ἐπώδυνη ἀρρώστια! Ἢ ὁ Ὅσιος Βαρσανούφιος11  πόσα χρόνια  κράτησε 

τέλεια σιωπή!  

–  Ἐντάξει,  ἂν  θέλης  νὰ  μιμηθῆς  τὸν  Ὅσιο  Βαρσανούφιο,  προσπάθησε 

τοὐλάχιστον νὰ μὴ μιλήσης, ὅταν σοῦ κάνουν μιὰ παρατήρηση. Ὅσο γιὰ τὴν ἄσκηση 

τῆς  Ἁγίας  Συγκλητικῆς,  κι  ἐγὼ  βλέπω  ὅτι  δὲν  μπορεῖς  νὰ  ἀσκηθῆς  τόσο  πολὺ 

σωματικά, γιατὶ δὲν ἀντέχεις, ἀλλὰ ἐσωτερικά, νομίζω, μπορεῖς νὰ τὴν μιμηθῆς, καὶ 

ἐκεῖ ἔχεις πολλὴ δουλειὰ νὰ κάνης. Εὔχομαι νὰ σοῦ δώση ἡ Ἁγία λίγα ἀπὸ τὰ πολλὰ 

ποὺ εἶχε ἡ ἴδια.  

 

Νὰ λαμπικάρουμε τὴν ἀρετή μας 

 

– Γέροντα, μερικὲς φορὲς μιλᾶτε γιὰ «τοξινωμένη ἀρετή»· πότε μιὰ ἀρετὴ εἶναι 

«τοξινωμένη»; 

                                                 
10 Ἡ μνήμη της ἑορτάζεται στὶς 5 Ἰανουαρίου. 
11 Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στὶς 6 Φεβρουαρίου. 
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– «Τοξινωμένη» ἀρετὴ εἶναι λ.χ. ἡ καλωσύνη, ὅταν ἔχη ἀνθρωπαρέσκεια, ἢ ἡ 

ἀγάπη, ὅταν ἔχη  ἰδιοτέλεια. Ὅταν δὲν εἶναι ἁγνὰ τὰ κίνητρά μας καὶ βάζουμε στὴν 

ἀρετή μας τὸν ἑαυτό μας, νοθεύουμε τὴν ἀρετή μας. Τότε ἡ ἀρετή μας εἶναι σὰν ἕνα 

ἄγουρο  φροῦτο,  ποὺ  ἔχει  βέβαια  λίγες  βιταμίνες,  ἀλλὰ  συγχρόνως  ἔχει  καὶ  τὴν 

στυφάδα του. 

– Γέροντα, μπορεῖ νὰ μὴν ἔχω ἀρετὴ καὶ ὁ ἄλλος νὰ μὲ θεωρῆ ἐνάρετη; 

– Τὸ κακὸ εἶναι νὰ θεωρῆς ἐσὺ τὸν ἑαυτό σου ἐνάρετο.  

–  Μπορεῖ,  Γέροντα,  νὰ  μὴν  καταλαβαίνω  τὴν  πραγματικὴ  πνευματική  μου 

κατάσταση καὶ νὰ νομίζω ὅτι ἔχω ἀρετή; 

–  Μπορεῖ,  ἀλλά,  ἂν  προσέξης,  θὰ  δῆς  ὅτι  δὲν  ἔχεις  ἐσωτερικὴ  γλυκύτητα, 

ὁπότε  θὰ  καταλάβης  ποῦ  βρίσκεσαι  πνευματικά.  Καμμιὰ  φορὰ  μπορεῖ  νὰ  νομίζη 

κανεὶς ὅτι ἔχει μιὰ ἀρετή, ἐπειδὴ ἔμαθε ἁπλῶς κάποια ἐξωτερικὰ γνωρίσματά της καὶ 

συμμορφώνεται μ᾿ αὐτά, γιὰ νὰ φαίνεται ἐνάρετος. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι πραγματικὴ 

ἀρετὴ  καὶ  δὲν  μπορεῖ  νὰ  μείνη  ἔτσι·  θὰ  κοσκινισθῆ  καὶ  κάποτε  θὰ  φανῆ  ἡ 

πραγματικότητα. Ἄλλο εἶναι, ἂς ὑποθέσουμε, νὰ ἀγωνίζεται κανεὶς νὰ μὴ μιλάη, γιὰ 

νὰ μὴν πληγώνη τοὺς ἄλλους, καὶ σιγὰ‐σιγὰ νὰ ἀποκτήση τὴν ἀρετὴ τῆς σιωπῆς, καὶ 

ἄλλο  νὰ  μὴ  μιλάη,  γιὰ  νὰ φαίνεται  ὅτι  ἔχει  τὴν  ἀρετὴ  τῆς  σιωπῆς.  Τότε  μπορεῖ  νὰ 

σιωπᾶ, ἐνῶ μὲ τοὺς λογισμούς του συνέχεια νὰ φλυαρῆ καὶ νὰ ἔχη μέσα του ἕνα σωρὸ 

πάθη. Ἡ ἐξωτερικὴ συμπεριφορὰ μπορεῖ νὰ παρουσιάζη ἕναν τέλειο ἅγιο καί,  ὅταν 

ἀποκαλυφθῆ ὁ ἐσωτερικός του ἄνθρωπος, νὰ εἶναι... 

–  Γέροντα,  μὲ  ἀπογοητεύει  ἡ πραγματικότητα  τοῦ  ἑαυτοῦ μου.  Καὶ  τὰ  καλὰ 

ποὺ νόμιζα ὅτι εἶχα, ἀποδείχθηκαν σκάρτα. 

– Ποιά δηλαδή;  

– Νά, τὸ φιλότιμο ποὺ νόμιζα ὅτι εἶχα ἀποδείχθηκε ὅτι εἶναι τελικὰ ἐγωισμός.  

–  Δὲν  εἶναι  ἔτσι,  εὐλογημένη!  Ἕνα  πέτρωμα  ἔχει  μέσα  διάφορα  μέταλλα. 

Μπορεῖ νὰ ἔχη πολλὴ ἄμμο, ἀλλὰ ἔχει καὶ χαλκὸ καὶ σίδηρο καὶ λίγο χρυσάφι... Ἂν 

μπῆ στὸ χωνευτήρι, θὰ ξεχωρίση ὁ χρυσός. «Ὁ χρυσὸς ἐν τῷ χωνευτηρίῳ»12, δὲν λέει; 

 

Κλέφτης τῶν ἀρετῶν εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια  

 

– Γέροντα, κλέβομαι ἀπὸ τὰ πάθη μου. Ἄλλοτε μὲ κλέβει ἡ φιλαυτία, ἄλλοτε ἡ 

ἐξωστρέφεια...  

– Ἂν ἀφήνη κανεὶς τοὺς κλέφτες νὰ τὸν κλέβουν, μπορεῖ ποτὲ νὰ πλουτήση; Κι 

ἐσύ, ἂν ἀφήνης νὰ σὲ κλέβουν τὰ πάθη, μπορεῖς νὰ κάνης προκοπή; Πάντα φτωχὴ θὰ 

εἶσαι, γιατί, ὅσα μαζεύεις, θὰ τὰ χάνης. Ἀπορῶ πῶς σὲ κλέβει τὸ ταγκαλάκι, ἐνῶ ἐσὺ 

μπορεῖς νὰ κλέψης τὸν Παράδεισο! 

–  Γιατί,  Γέροντα,  ἐνῶ  ἔχω  διάθεση  νὰ  δουλέψω  γιὰ  μιὰ  ἀρετή,  μένω  σὲ  μιὰ 

στάσιμη κατάσταση; τί φταίει; 

– Πολλὲς φορὲς δὲν ἔχει ἔρθει καὶ ἡ ὡριμότητα γι᾿ αὐτὴν τὴν ἀρετή. Ἐσὺ ὅμως 

βλέπω  ὅτι  ἄρχισες  νὰ  ὡριμάζης  πνευματικά.  Πρόσεξε  λοιπόν,  τώρα  ποὺ  ἔρχεται  ἡ 

ἐποχὴ  τοῦ  καλοκαιριοῦ  καὶ  ἡ  ἀγουρίδα  γίνεται  σιγὰ‐σιγὰ  μέλι,  νὰ  φυλᾶς  καλὰ  τὰ 

σταφύλια ἀπὸ τὶς κουροῦνες – τὰ ταγκαλάκια – ζώντας ταπεινὰ καὶ ἀθόρυβα. 

– Γέροντα, ὅ,τι καλὸ κάνω, τελικὰ τὸ χάνω, γιατὶ ἀμέσως ὑπερηφανεύομαι.  

                                                 
12 Βλ. Σοφ. Σολ. 3, 6. 
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– Ξέρεις ἐσὺ τί κάνεις; Φτιάχνεις μέλι καὶ ὕστερα ἀφήνεις τὸ κακὸ ταγκαλάκι 

καὶ  σοῦ  τὸ  κλέβει,  ὁπότε  μένεις  μὲ  τὸν  κόπο.  Ὅπως  ὁ  μελισσουργὸς  ζαλίζει  τὶς 

μέλισσες μὲ καπνὸ καὶ παίρνει τὸ μέλι, ἔτσι κι ἐσένα σὲ ζαλίζει τὸ ταγκαλάκι μὲ τὸν 

καπνὸ τῆς ὑπερηφανείας, σοῦ κλέβει τὸ πνευματικὸ μέλι ποὺ ἔφτιαξες καὶ τρίβει τὰ 

χέρια του. Σοῦ κλέβει δηλαδὴ τὰ πολύτιμα δῶρα τοῦ Θεοῦ καὶ ὕστερα χαίρεται. Ἐσὺ 

εἶσαι ἔξυπνη, πῶς δὲν τὸ πιάνεις αὐτό; Γιατί δὲν πιάνεις τὸν κλέφτη, τὸν πονηρό, ποὺ 

σὲ κλέβει; 

– Γέροντα, ὅταν κάποιος νιώθη ὅτι ἕνα χάρισμα ποὺ ἔχει εἶναι τοῦ Θεοῦ, πῶς 

εἶναι δυνατὸν νὰ κλέβεται ἀπὸ τὸν πειρασμό; 

– Κλέβεται, γιατὶ δὲν προσέχει. Ὁ Θεὸς προικίζει τὸν κάθε ἄνθρωπο μὲ πολλὰ 

χαρίσματα,  ἀλλὰ  ὁ  ἄνθρωπος,  ἐνῶ  θὰ  ἔπρεπε  νὰ  εὐγνωμονῆ  γι᾿  αὐτὰ  τὸν  Θεό, 

πολλὲς φορὲς  δὲν προσέχει,  οἰκειοποιεῖται  τὰ  χαρίσματα ποὺ  τοῦ  ἔδωσε  ὁ Θεὸς  καὶ 

καυχᾶται ἐσωτερικά. Τότε ὁ πονηρὸς διάβολος, σὰν κλέφτης ποὺ εἶναι, πηγαίνει, τοῦ 

κλέβει τὰ χαρίσματα, τὰ δηλητηριάζει μὲ τὰ δηλητήριά του καὶ ἔτσι τὰ ἀχρηστεύει.  

 

Ἡ πνευματικὴ ὀμορφιὰ  

 

– Γέροντα, πῶς θὰ ἀποκτήσω τὴν πνευματικὴ ὀμορφιά; 

–  Ἂν  ἀγωνισθῆς  μὲ  θεῖο  ζῆλο  νὰ  ἀποκτήσης  ἀρετές,  θὰ  ἀποκτήσης  τὴν 

πνευματικὴ ὀμορφιά. Ἡ Παναγία εἶχε καὶ τὴν ἐξωτερικὴ καὶ τὴν ἐσωτερικὴ ὀμορφιά· 

ὅποιος  τὴν  ἔβλεπε  ἀλλοιωνόταν.  Ἐκείνη  ἡ  πνευματικὴ  ἁπαλάδα  ποὺ  σκορποῦσε 

θεράπευε  ψυχές.  Μὲ  τὴν  ἐσωτερική  της  ὀμορφιὰ  καὶ  τὴν  δύναμη  τῆς  Χάριτος  τί 

ἱεραποστολὴ ἔκανε! Ἀλλὰ καὶ κάθε ἄνθρωπος, ἂν ἐργασθῆ πνευματικὰ καὶ σμιλέψη 

τὸν χαρακτήρα του, χαριτώνεται καὶ ὀμορφαίνει ἡ ψυχή του. 

– Γέροντα, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει τὴν θεία Χάρη, τὸ καταλαβαίνει ὁ ἴδιος; 

– Καταλαβαίνει μερικὲς ἐνέργειες τῆς Χάριτος. 

– Ὁ ἄλλος ποὺ τὸν βλέπει μπορεῖ νὰ διακρίνη ὅτι ἔχει τὴν θεία Χάρη; 

–  Ναί,  τὸ  διακρίνει,  γιατὶ  τὸν  προδίδει  ἡ  θεία  Χάρις.  Βλέπεις,  ἡ  ἀρετὴ  δὲν 

κρύβεται,  ὅσο  καὶ  νὰ  θέλη  κανεὶς  νὰ  τὴν  κρύψη,  ὅπως  ὁ  ἥλιος  δὲν  κρύβεται  μὲ  τὸ 

κόσκινο, γιατὶ περνοῦν ἀρκετὲς ἀκτίνες ἀπὸ τὶς τρυποῦλες του.  

Ὅποιος ἔχει τὴν πνευματικὴ ὀμορφιὰ ποὺ δίνει ἡ ἀρετή, λάμπει ἀπὸ τὴν θεία 

Χάρη.  Γιατί,  ὅσο  ἀποκτάει  ὁ  ἄνθρωπος  ἀρετές,  θεώνεται,  καὶ  ἑπόμενο  εἶναι  νὰ 

ἀκτινοβολῆ  καὶ  νὰ  προδίδεται  ἀπὸ  τὴν  θεία  Χάρη.  Ἔτσι  φανερώνεται  στοὺς 

ἀνθρώπους, χωρὶς νὰ τὸ θέλη καὶ χωρὶς ὁ  ἴδιος νὰ τὸ καταλαβαίνη, καὶ δοξάζεται ὁ 

Θεός. 

Ἡ ἀποτοξίνωση ἀπὸ  τὰ πάθη  καὶ  τὸ  λαμπικάρισμα  τῆς ψυχῆς  διακρίνονται 

καὶ στὴν σάρκα, ἡ ὁποία λαμπικάρεται καὶ αὐτή, γιατὶ τὸ λαμπικάρισμα ξεκινάει ἀπὸ 

τὴν καρδιά. Ἡ καρδιὰ μεταδίδει μὲ τὴν κυκλοφορία τοῦ αἵματος τὴν πνευματικότητά 

της καὶ στὴν σάρκα, κι ἔτσι ἁγιάζεται ὅλος ὁ ἄνθρωπος.  
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΕΤΗ, Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ 

 

«Ἡ ταπείνωση ἀνοίγει 

τὶς πόρτες τοῦ Οὐρανοῦ 

καὶ ἔρχεται στὸν ἄνθρωπο ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ «Ὁ Θεὸς ταπεινοῖς δίδωσι χάριν»1 

 

Ὁ ταπεινὸς ἔχει ὅλες τὶς ἀρετὲς 

 

– Γέροντα, πέστε μας κάτι, πρὶν φύγετε2. 

– Τί νὰ σᾶς πῶ; Τόσα σᾶς εἶπα! 

– Πέστε μας κάτι, γιὰ νὰ τὸ δουλέψουμε, μέχρι νὰ ξαναρθῆτε. 

–  Ἔ,  ἀφοῦ  ἐπιμένετε,  νὰ  σᾶς  πῶ...  Μία  εἶναι  ἡ  ἀρετή,  ἡ  ταπείνωση·  ἐπειδὴ 

ὅμως  δὲν  τὸ  καταλαβαίνετε,  ἄντε,  νὰ  σᾶς  πῶ  καὶ  τὴν  ἀγάπη.  Ἀλλά,  ὅποιος  ἔχει 

ταπείνωση, δὲν ἔχει καὶ ἀγάπη; 

– Γέροντα, ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ λέει: «Ὅ,τι εἶναι τὸ ἁλάτι γιὰ τὸ φαγητό, εἶναι καὶ ἡ 

ταπείνωση γιὰ τὴν ἀρετή»3. 

– Δηλαδὴ χωρὶς τὴν ταπείνωση δὲν ...τρώγονται οἱ ἀρετές! Θέλει νὰ πῆ ὁ Ἅγιος 

πόσο ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ταπείνωση στὴν ἐργασία τῶν ἀρετῶν.  

–  Γέροντα,  ἀλλοῦ  ὁ  Ἀββᾶς  Ἰσαὰκ  λέει  ὅτι  ἡ  ταπείνωση  ἔρχεται,  ὅταν 

ἀποκτήση ὁ ἄνθρωπος ἀρετές4. 

– Μήπως δὲν τὸ κατάλαβες καλά; Ἂν δὲν ἔχη ὁ ἄνθρωπος ταπείνωση, καμμιὰ 

ἀρετὴ δὲν μπορεῖ νὰ τὸν πλησιάση5.  

– Δηλαδή, Γέροντα, ὅποιος ἔχει ταπείνωση ἔχει ὅλες τὶς ἀρετές; 

–  Ἒμ  βέβαια.  Ὁ  ταπεινὸς  ἔχει  ὅλα  τὰ  πνευματικὰ  ἀρώματα:  ἁπλότητα, 

πραότητα, ἀγάπη χωρὶς ὅρια, καλωσύνη, ἀνεξικακία, θυσία, ὑπακοὴ κ.λπ. Ἐπειδὴ ἔχει 

τὴν  πνευματικὴ  φτώχεια6,  ἔχει  καὶ  ὅλον  τὸν  πνευματικὸ  πλοῦτο.  Εἶναι  ἐπίσης  καὶ 

εὐλαβὴς καὶ σιωπηλός, γιʹ αὐτὸ συγγενεύει καὶ μὲ τὴν Κεχαριτωμένη Θεοτόκο Μαρία, 

ἡ  ὁποία  εἶχε μεγάλη  ταπείνωση.  Ἐνῶ  εἶχε μέσα  της  ὁλόκληρο  τὸν Θεὸ σαρκωμένο, 

δὲν  μίλησε  καθόλου,  μέχρι  ποὺ  μίλησε  ὁ  Χριστὸς  στὰ  τριάντα  Του  χρόνια.  Στὸν 

ἀσπασμὸ7 τοῦ Ἀγγέλου εἶπε: «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου»8. Δὲν 

εἶπε: «Ἐγὼ θὰ γίνω μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ». 

Ἡ Παναγία, γιὰ τὴν ταπείνωσή της, κατέχει τὰ δευτερεῖα τῆς Ἁγίας Τριάδος. 

«Χαίροις μετὰ Θεὸν ἡ Θεός, τὰ δευτερεῖα τῆς Τριάδος ἡ ἔχουσα»9, λέει ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας 

                                                 
1 Ἰακ. 4, 6· Α´ Πέτρ. 5, 5. Βλ. καὶ Παρ. 3, 34.  
2  Ἡ  συζήτηση  αὐτὴ  ἔγινε  στὸ  Ἡσυχαστήριο  τὸν  Φεβρουάριο  τοῦ  1968  μὲ  τὶς  πρῶτες 

ἀδελφές. Ὁ  Γέροντας  τὴν  ἄλλη  ἡμέρα  θὰ  ἔφευγε  γιὰ  τὸ Ἅγιον Ὄρος,  ἀφοῦ  εἶχε  μείνει  στὸ 

Ἡσυχαστήριο δύο μῆνες, γιὰ νὰ βάλη τὰ θεμέλια τῆς πνευματικῆς καὶ κοινοβιακῆς ζωῆς. 
3 Βλ. Τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰσαάκ, Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά, Λόγος ΜΘ´, σ. 203. 
4 Βλ. Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος Κ´, σ. 71. 
5 Στὸ χωρίο στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται ἡ ἀδελφὴ ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ μιλάει γιὰ τὴν ταπείνωση ὡς 

τελεία πλέον κατάσταση, ἐνῶ ὁ Γέροντας ἀναφέρεται στὴν ταπεινοφροσύνη ποὺ ἀπαιτεῖται 

στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν καλλιέργεια  τῶν ἀρετῶν.  («Ἡ ταπείνωσις εἶναι κρυπτή τις δύναμις,  τὴν 

ὁποίαν δέχονται οἱ τέλειοι ἅγιοι μετὰ τὸ τέλος πάσης τῆς ἑαυτῶν πολιτείας», Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ 

Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος Κ´, σ. 69). 
6 Βλ. Ματθ. 5, 3: «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι». 
7 Ἀσπασμός: Χαιρετισμός. 
8 Λουκ. 1, 38. 
9 Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης, Προσόμοιον πλ. Α´ ἤχου. (Θεοτοκάριον, ἐκδοθὲν τὸ πρῶτον παρὰ 

τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου, ἐκδ. Σωτ. Σχοινᾶ, Βόλος 1991, σ. 107). 
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Κρήτης. Νὰ εἶναι δούλη, νὰ εἶναι καὶ Νύμφη τοῦ Θεοῦ! Νὰ εἶναι παρθένος, νὰ εἶναι 

καὶ μητέρα! Νὰ εἶναι πλάσμα τοῦ Θεοῦ, νὰ εἶναι καὶ Μητέρα τοῦ Πλάστου! Αὐτὰ εἶναι 

τὰ μεγάλα μυστήρια, τὰ παράξενα, ποὺ δὲν ἐξηγοῦνται, ἀλλὰ μόνο βιώνονται! 

– Γέροντα, ποιά εἰκόνα τῆς Παναγίας σᾶς ἀρέσει περισσότερο; 

– Ἐμένα ὅλες οἱ εἰκόνες τῆς Παναγίας μοῦ ἀρέσουν. Καὶ μόνον τὸ ὄνομά Της 

νὰ  βρῶ  κάπου  γραμμένο,  τὸ  ἀσπάζομαι  πολλὲς  φορὲς  μὲ  εὐλάβεια  καὶ  σκιρτάει  ἡ 

καρδιά μου.  

Εἶναι φοβερό, ἂν τὸ σκεφθῆς! Μικρὸ κοριτσάκι ἦταν καὶ εἶπε τὸ «Μεγαλύνει ἡ 

ψυχή μου τὸν Κύριον, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ»10. Μέσα σὲ 

λίγες λέξεις τόσα νοήματα! Πολὺ θὰ βοηθηθῆς, ἐὰν ἐμβαθύνης στὰ λόγια αὐτά. Εἶναι 

λίγα καὶ δυνατά. Ἂν τὰ μελετᾶς, θὰ ἀγαπήσης τὴν ταπείνωση· κι ἂν ταπεινωθῆς, θὰ 

δῆς τὸν Θεὸ νὰ ἔρχεται μέσα σου καὶ νὰ κάνη τὴν καρδιά σου Φάτνη τῆς Βηθλεέμ.  

 

Στὸν ταπεινὸ ἀναπαύεται τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ 

 

–  Γέροντα,  ποιές ἀρετὲς πρέπει  νὰ  ἔχη ὁ ἄνθρωπος,  γιὰ νὰ  τὸν  ἐπισκιάση ἡ 

Χάρις τοῦ Θεοῦ; 

–  Καὶ  μόνον  ἡ  ταπείνωση  φθάνει.  Συχνὰ  μὲ  ρωτοῦν:  «Πόσος  καιρὸς 

χρειάζεται, γιὰ νὰ ἀποκτήση κανεὶς τὴν θεία Χάρη;». Μερικοὶ μπορεῖ σὲ ὅλη τους τὴν 

ζωὴ νὰ ζοῦν δῆθεν πνευματικά, νὰ κάνουν ἄσκηση κ.λπ., ἀλλὰ νὰ νομίζουν ὅτι κάτι 

εἶναι,  καὶ  γι᾿  αὐτὸ  νὰ  μὴ  λαμβάνουν  τὴν  Χάρη  τοῦ Θεοῦ.  Καὶ  ἄλλοι  σὲ  λίγο  χρόνο 

χαριτώνονται, ἐπειδὴ ταπεινώνονται. 

Ἂν ὁ ἄνθρωπος  ταπεινωθῆ,  μπορεῖ μέσα σὲ  ἕνα λεπτὸ νὰ  τὸν λούση ἡ θεία 

Χάρις, νὰ γίνη ἄγγελος καὶ νὰ βρεθῆ στὸν Παράδεισο. Ἐνῶ, ἂν ὑπερηφανευθῆ, μπορεῖ 

μέσα σὲ ἕνα λεπτό νὰ γίνη ταγκαλάκι καὶ νὰ βρεθῆ στὴν κόλαση. Ἂν θέλη δηλαδὴ ὁ 

ἄνθρωπος,  γίνεται  ἀρνί·  ἂν  θέλη,  γίνεται  κατσίκι.  Τὰ  καημένα  τὰ  κατσίκια,  καὶ  νὰ 

θέλουν  νὰ  γίνουν  ἀρνιά,  δὲν  μποροῦν·  στὸν  ἄνθρωπο  ὅμως  ὁ  Θεὸς  ἔδωσε  τὴν 

δυνατότητα νὰ γίνη ἀπὸ κατσίκι ἀρνί, ἀρκεῖ νὰ τὸ θελήση. 

Ἡ  Χάρις  τοῦ  Θεοῦ  πάει  μόνο  στὸν  ταπεινὸ  καὶ  πρᾶο  ἄνθρωπο.  Ἐκεῖ 

ἀναπαύεται  τὸ  πνεῦμα  τοῦ  Θεοῦ.  Εἶδες  τί  λέει  ὁ  Προφήτης  Ἠσαΐας;  «Ἐπὶ  τίνα 

ἐπιβλέψω, ἀλλ᾿ ἢ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον;»11. 

Ὁ Θεὸς θέλει νὰ ἔχουμε μόνο λίγη ταπείνωση, γιὰ νὰ συγγενεύουμε μαζί Του, 

καὶ  μετὰ  ὅλες  οἱ  δωρεές  Του  ἔρχονται  ἄφθονες  ἡ  μία  μετὰ  τὴν  ἄλλη.  Γιατὶ  ὁ  Θεὸς 

χρωστᾶ κατὰ κάποιον τρόπο στὸν ταπεινὸ ἄνθρωπο πολλὴ Χάρη καὶ τοῦ τὴν δίνει ὡς 

δῶρο,  χωρὶς  ἐκεῖνος  νὰ  τὴν  ζητήση.  Εἶναι  πνευματικὸς  νόμος  αὐτό.  «Ὁ  Θεὸς 

ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν»12 δὲν λέει τὸ Εὐαγγέλιο; Ἔτσι τὰ 

ἔχει  κανονίσει  ὁ  Θεός.  «Εἶμαι  ταπεινὸς»  θὰ  πῆ:  «Ἔχω  θεία  Χάρη»!  Πολὺ  ταπεινός, 

πολλὴ Χάρη λαμβάνει ἀπὸ τὸν Θεό, γιατὶ ὁ ταπεινὸς σὰν σφουγγάρι τὴν ρουφάει τὴν 

θεία Χάρη. 

Ὅποιος σκύβει ταπεινὰ καὶ δέχεται τὰ χτυπήματα ἀπὸ τοὺς ἄλλους, διώχνει 

τὰ δικά του ἐξογκώματα, ὀμορφαίνει πνευματικὰ σὰν Ἄγγελος, καὶ ἔτσι χωράει ἀπὸ 

                                                 
10 Βλ. Λουκ. 1, 46‐48.  
11 Ἠσ. 66, 2. 
12 Ἰακ. 4, 6· Α´ Πέτρ. 5, 5. Βλ. καὶ Παρ. 3, 34. 
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τὴν  στενὴ πύλη  τοῦ Παραδείσου.  Στὸν Οὐρανὸ  δὲν  ἀνεβαίνει  κανεὶς  μὲ  τὸ  κοσμικὸ 

ἀνέβασμα ἀλλὰ μὲ τὸ πνευματικὸ κατέβασμα. 

Ἡ  ταπείνωση  ἀνοίγει  τὶς  πόρτες  τοῦ Οὐρανοῦ  καὶ  ἔρχεται  στὸν  ἄνθρωπο  ἡ 

Χάρις  τοῦ  Θεοῦ,  ἐνῶ  ἡ  ὑπερηφάνεια  τὶς  κλείνει.  Ὁ  Παπα‐Τύχων  ἔλεγε:  «Ἕνας 

ταπεινὸς ἄνθρωπος ἔχει περισσότερη Χάρη ἀπὸ πολλοὺς ἀνθρώπους μαζί. Κάθε πρωὶ 

ὁ Θεὸς εὐλογεῖ τὸν κόσμο μὲ τὸ ἕνα χέρι, ἀλλά, ὅταν δῆ κανέναν ταπεινὸ ἄνθρωπο, 

τὸν  εὐλογεῖ  μὲ  τὰ  δυό  Του  χέρια.  Ἐκεῖνος  ποὺ  ἔχει  μεγαλύτερη  ταπείνωση,  εἶναι  ὁ 

μεγαλύτερος ἀπὸ ὅλους!»13.  

Ὅλα  ἀπὸ  τὸ  ταπεινὸ  φρόνημα  ἐξαρτῶνται.  Ὅταν  ὑπάρχη  στὸν  ἄνθρωπο 

ταπεινὸ φρόνημα, τότε φυσιολογικὰ ἀνταμώνει ἡ γῆ μὲ τὸν Οὐρανό. Οἱ ἄνθρωποι μὲ 

τὴν ταπείνωση βρῆκαν τὸ κουμπί· τὸ πατοῦν καὶ ἀνεβαίνουν στὸν «Τρίτο Οὐρανὸ»14 

μὲ τὸ πνευματικὸ ἀσανσὲρ τῆς ἀγάπης. Καὶ ἀκοῦς μερικοὺς νὰ λένε: «Καὶ γιατί ὁ Θεὸς 

θέλει νὰ ταπεινωθοῦμε;». Ἀκοῦς κουβέντα; Μά, ἂν δὲν ταπεινωθῆ ὁ ἄνθρωπος,  δὲν 

χωράει  στὸν  Παράδεισο,  ἀλλὰ  καὶ  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  ζωὴ  δὲν  ἔχει  ἀνάπαυση.  Τί  εἶπε  ὁ 

Χριστός;  «Μάθετε  ἀπ᾿  ἐμοῦ  ὅτι  πρᾷός  εἰμι  καὶ  ταπεινὸς  τῇ  καρδίᾳ  καὶ  εὑρήσετε 

ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν»15. 

 

Ἕνας ταπεινὸς λογισμὸς κάνει ἀμέσως τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ ἐνεργῆ 

 

Μοῦ  ἔκανε  ἐντύπωση  πῶς  ἕνας  ταπεινὸς  λογισμὸς  κάνει  ἀμέσως  τὴν  Χάρη 

τοῦ Θεοῦ νὰ ἐνεργῆ.  Εἶχε  ἔρθει στὸ Καλύβι  ἕνα ξένο γατάκι.  Τὸ καημένο, φαίνεται, 

κάτι  εἶχε  φάει  ποὺ  τὸ  πείραξε  καὶ  ζητοῦσε  βοήθεια.  Χτυπιόταν  ἀπὸ  τὸν  πόνο  καὶ 

πεταγόταν σὰν τὸ χταπόδι, ὅταν τὸ χτυποῦν... Τὸ λυπόμουν ποὺ τὸ ἔβλεπα σ᾿ αὐτὴν 

τὴν  κατάσταση,  ἀλλὰ  δὲν  μποροῦσα  νὰ  κάνω  τίποτε.  Τὸ  σταύρωνα,  τὸ 

ξανασταύρωνα, τίποτε! «Βρὲ ταλαίπωρε, λέω τότε στὸν ἑαυτό μου, βλέπεις τὰ χάλια 

σου;  Τόσα  χρόνια  καλόγερος,  οὔτε  ἕνα  γατὶ  δὲν  μπορεῖς  νὰ  βοηθήσης!».  Μόλις 

ἐλεεινολόγησα  τὸν  ἑαυτό  μου,  ἐκεῖ  ποὺ  τὸ  γατάκι  κόντευε  νὰ  ψοφήση,  ἀμέσως 

συνῆλθε.  Ἦρθε  κοντά  μου,  μοῦ  ἔγλειφε  τὰ  πόδια  καὶ  ἔκανε  χαρούμενο  ὄμορφες 

τοῦμπες... Τί δύναμη ἔχει ἡ ταπείνωση! Γι᾿ αὐτὸ λέει: «Ἐν τῇ ταπεινώσει ἡμῶν ἐμνήσθη 

ἡμῶν ὁ Κύριος»16. 

Ἔχω προσέξει ὅτι ἕνας ταπεινὸς λογισμὸς κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ λάμπη, νὰ 

ἀκτινοβολῆ. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος παίρνη ὅλο τὸ σφάλμα ἐπάνω του, τὸν λούζει ἡ Χάρις 

τοῦ Θεοῦ. Ἦρθε προχθὲς ἕνας γιατρὸς ποὺ ἔχει πολλὰ παιδιὰ καὶ μοῦ εἶπε: «Πάτερ 

μου,  ἔχω πολλὴ ὑπερηφάνεια  καὶ  γίνεται αἰτία  ἡ  δική μου  ὑπερηφάνεια  νὰ κάνουν 

ἀταξίες τὰ παιδιά». Καὶ τὸ ἔλεγε αὐτὸ μπροστὰ στὰ παιδιά του καὶ τὰ μάτια του ἦταν 

βουρκωμένα,  ἀλλὰ  τὸ  πρόσωπό  του  ἔλαμπε!  Τὸ  ἴδιο  πρόσεξα  πρὸ  ἡμερῶν  καὶ  ἐδῶ. 

Ἦρθαν  μερικὲς  ἀδελφὲς  νὰ  συζητήσουμε.  Εἴπαμε  διάφορα·  ἀναγκάστηκα  νὰ  τὶς 

μαλώσω πολύ. Μία ἀπὸ αὐτὲς δὲν βοηθήθηκε καθόλου· κρύα ἦρθε, κρύα ἔφυγε· μόνον 

ἐκεῖ πέρα ἔλεγε τὰ κουσούρια τῶν ἄλλων χαρτὶ καὶ καλαμάρι – βλέπεις, ὅποιος δὲν 

                                                 
13 Βλ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ Ἁγιορείτικα, Ἱ. Ἡσυχ. Εὐαγγ. 

Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, 112005, σ. 31.  
14 Βλ. Β´ Κορ. 12, 2. 
15 Ματθ. 11, 29. 
16 Ψαλμ. 135, 23. 
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κάνει δουλειὰ στὸν ἑαυτό του, ἔχει αὐτὸ τὸ ...χάρισμα! Μία ἄλλη στρυμώχθηκε, μέχρι 

ποὺ ἔκλαψε. Ταπεινώθηκε, ἀλλὰ μετὰ ἔλαμπε τὸ πρόσωπό της. Βλέπετε τί κάνει ἕνας 

ταπεινὸς  λογισμὸς  μὲ  συντριβή!  Ἀμέσως  πᾶνε  ὅλα  τὰ  κουσούρια  στὴν  ἄκρη, 

τακτοποιεῖται  ὁ  ἄνθρωπος  καὶ  ἀκτινοβολεῖ  τὸ  πρόσωπό  του·  ἐνῶ  μὲ  ἕναν  λογισμὸ 

ὑπερήφανο ἢ βλάσφημο σκοτεινιάζει.  

Ὅσο  ἀνεβάζει  πνευματικὰ  τὴν  ψυχὴ  ἕνας  πολὺ  ταπεινὸς  λογισμὸς  ποὺ  θὰ 

φέρη  γιὰ  μιὰ  στιγμὴ  ὁ  ἄνθρωπος,  δὲν  τὴν  ἀνεβάζουν  χρόνια  ὁλόκληρα  ἀγῶνες 

ὑπερφυσικοί.  

– Γέροντα, ἂν κάποιος εἶναι ὑπερήφανος καὶ βάλη ἕναν ταπεινὸ λογισμό, θὰ 

τὸν βοηθήση ὁ Θεός; 

– Ἔμ, ἂν βάλη ἕναν ταπεινὸ λογισμό, τότε δὲν θὰ εἶναι ὑπερήφανος· θὰ εἶναι 

ταπεινὸς καὶ θὰ τὸν βοηθήση ὁ Θεός. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τρεπτός· πάει μιὰ ἀπὸ ᾿δῶ‐

μιὰ ἀπὸ  ᾿κεῖ, ἀνάλογα μὲ τὸ τί λογισμὸ ἔχει. Ὁ ὑπερήφανος, ἂν βάλη ἕναν ταπεινὸ 

λογισμό, βοηθιέται. Καὶ ὁ ταπεινός, ἂν φέρη ἕναν ὑπερήφανο λογισμό, παύει νὰ εἶναι 

ταπεινός.  Εἶναι  κανεὶς  σὲ  καλὴ  πνευματικὴ  κατάσταση;  Ἂν  ὑπερηφανευθῆ,  τὸν 

ἐγκαταλείπει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ φθάνει σὲ ἄσχημη κατάσταση. Εἶναι σὲ ἄσχημη 

κατάσταση,  γιατὶ  ἔκανε  λ.χ.  κάποιο  σφάλμα;  Ἂν  συναισθανθῆ  τὸ  σφάλμα  του  καὶ 

μετανοήση  εἰλικρινά,  ἔρχεται  ἡ  ταπείνωση  καὶ  φθάνει  σὲ  καλὴ  κατάσταση,  γιατὶ  ἡ 

ταπείνωση  φέρνει  τὴν  Χάρη  τοῦ  Θεοῦ.  Ἀλλά,  γιὰ  νὰ  γίνη  ἡ  ταπείνωση  μόνιμη 

κατάσταση στὸν ἄνθρωπο, ὥστε νὰ παραμείνη μέσα του ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, χρειάζεται 

δουλειὰ πνευματική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Ἡ ἐργασία γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ταπεινώσεως 

 

Πῶς καλλιεργεῖται ἡ ταπείνωση 

 

– Μὲ ποιόν τρόπο, Γέροντα, καλλιεργεῖται ἡ ταπείνωση; 

– Ἡ ταπείνωση καλλιεργεῖται μὲ τὸ φιλότιμο, καλλιεργεῖται καὶ μὲ τὴν κοπριὰ 

τῶν πτώσεων. Ἀνάλογα. Ἕνας φιλότιμος ἄνθρωπος ὅ,τι  καλὸ  ἔχει  τὸ ἀποδίδει στὸν 

Θεό. Βλέπει τὶς πολλὲς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, καταλαβαίνει ὅτι δὲν ἔχει ἀνταποκριθῆ, 

ταπεινώνεται  καὶ  δοξολογεῖ  διαρκῶς  τὸν Θεό.  Καὶ  ὅσο  ταπεινώνεται  καὶ  δοξολογεῖ 

τὸν  Θεό,  τόσο  τὸν  λούζει  ἡ  θεία  Χάρις.  Αὐτὴ  εἶναι  ἡ  ἑκούσια  ταπείνωση.  Ἐνῶ  ἡ 

ταπείνωση ποὺ φέρνουν οἱ διαρκεῖς πτώσεις εἶναι ἡ ἀκούσια ταπείνωση.  

Φυσικὰ  ἡ  ἑκούσια  ταπείνωση  ἔχει  πολὺ  μεγαλύτερη  ἀξία  ἀπὸ  τὴν  ἀκούσια. 

Μοιάζει μὲ χωράφι ποὺ ἔχει καλὸ χῶμα καὶ καρπίζουν τὰ δένδρα,  δίχως λίπασμα ἢ 

κοπριά, καὶ οἱ καρποί τους εἶναι νόστιμοι. Ἡ ἀκούσια ταπείνωση μοιάζει μὲ χωράφι 

ποὺ ἔχει ἀδύνατο ἔδαφος καί, γιὰ νὰ δώση καρπούς, πρέπει νὰ ρίξης καὶ λίπασμα καὶ 

κοπριά, καὶ πάλι οἱ καρποί του δὲν θὰ εἶναι τόσο νόστιμοι.  

–  Γέροντα,  μοῦ  στοιχίζει,  ὅταν  ἐξαιτίας  μιᾶς  ἄσχημης  συμπεριφορᾶς  μου 

πέφτω στὰ μάτια τῶν ἄλλων καὶ ταπεινώνωμαι ἀκούσια. 

– Μὲ  τὴν ἀκούσια  ταπείνωση ἐξοφλᾶς καὶ λίγο ἀπὸ  τὸ χρέος  τῶν ἁμαρτιῶν 

σου. Πρέπει ὅμως νὰ ἀρχίσης νὰ ταπεινώνεσαι ἑκούσια. 

–  Γέροντα,  ἔχω  φθάσει  σὲ  πολὺ  δύσκολη  κατάσταση.  Ἔχω  σαρκικοὺς 

λογισμοὺς  καὶ  πέφτω  στὴν  λύπη.  Φοβᾶμαι  μήπως  δὲν  βγῶ  ποτὲ  ἀπὸ  αὐτὴν  τὴν 

κατάσταση. 

– Ἔχε θάρρος,  καλό μου παιδί,  καὶ ὁ Χριστὸς θὰ νικήση τελικά. Νὰ ψάλλης: 

«Ἐκ νεότητός μου ὁ ἐχθρὸς μὲ πειράζει, ταῖς ἡδοναῖς φλέγει με· ἐγὼ δὲ πεποιθὼς ἐν σοί, 

Κύριε,  τροποῦμαι τοῦτον»1. Στὴν οὐσία δὲν φταίει πολὺ ἡ καημένη ἡ σάρκα, ἀλλὰ ἡ 

ὑπερηφάνεια.  Εἶναι  ἀλήθεια  ὅτι  ἔχεις  πολλὲς  ἱκανότητες,  τὶς  ὁποῖες φυσικὰ  ὁ Θεὸς 

σοῦ  τὶς  ἔδωσε,  ἀλλά,  ἐπειδὴ  ἀμελεῖς  λιγάκι  καὶ  δὲν  προσέχεις,  ὁ  ἐχθρὸς  βρίσκει 

εὐκαιρία,  τὶς  ἐκμεταλλεύεται καὶ σὲ ρίχνει στὴν ὑπερηφάνεια. Κι  ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ 

λούζης τὸ πρόσωπό σου μὲ δάκρυα ἀγαλλιάσεως καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Θεό, τὸ 

λούζεις μὲ πικρὰ δάκρυα πόνου καὶ στενοχώριας. Ἔτσι βγαίνει τὸ ἑξῆς συμπέρασμα: 

Ἐὰν  δὲν  ταπεινωθοῦμε  ἑκουσίως,  θὰ  ταπεινωθοῦμε  ἀκουσίως,  διότι  μᾶς  ἀγαπᾶ  ὁ 

Καλὸς  Θεός.  Θάρρος  λοιπόν,  παιδί  μου,  καὶ  θὰ  νικήση  ὁ  Χριστός.  «Ἐὰν  γὰρ  πάλιν 

ἰσχύσητε, καὶ πάλιν ἡττηθήσεσθε, ὅτι μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός»2. Μπόρα εἶναι καὶ θὰ περάση 

καὶ  πολλὰ  καλὰ  θὰ  φέρη.  Θὰ  γνωρίσης  πιὸ  καλὰ  τὸν  ἑαυτό  σου,  θὰ  ταπεινωθῆς 

ὑποχρεωτικά, καὶ κατὰ τοὺς πνευματικοὺς νόμους ὑποχρεωτικὰ θὰ ἔρθη σ᾿ ἐσένα καὶ 

ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ποὺ προηγουμένως ἐμποδιζόταν ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια. 

Δὲν γνωρίσαμε  τὸν ἑαυτό μας. Ἂν τὸν γνωρίσουμε,  ἡ ψυχή μας θὰ χαίρεται 

καὶ  θὰ  ζητᾶ  ταπεινὰ  τὸ  ἔλεος  τοῦ  Θεοῦ.  Ἡ  γνώση  τοῦ  ἑαυτοῦ  μας  γεννᾶ  τὴν 

ταπείνωση.  Γιατί,  ὅσο  περισσότερο  γνωρίζει  ὁ  ἄνθρωπος  τὸν  ἑαυτό  του,  τόσο 

περισσότερο ἀνοίγουν  τὰ μάτια  τῆς ψυχῆς  του  καὶ  βλέπει  καθαρώτερα  τὴν μεγάλη 

                                                 
1 Πρῶτος Ἀναβαθμὸς τοῦ πλ. Δ´ ἤχου.   
2 Ὡρολόγιον τὸ Μέγα, ἔκδ. «Ἀποστολικῆ Διακονίας», Ἀθήνα 142001, σ. 164. Βλ. καὶ Ἠσ. 8, 9‐

10. 
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του  ἀδυναμία.  Γνωρίζει  τὴν  ἀθλιότητά  του  καὶ  τὴν  ἀχαριστία  του,  καθὼς  καὶ  τὴν 

μεγάλη  ἀρχοντιὰ  καὶ  τὴν  εὐσπλαχνία  τοῦ  Θεοῦ,  ὁπότε  συντρίβεται  ἐσωτερικά, 

ταπεινώνεται πολὺ καὶ ἀγαπάει τὸν Θεὸ πολύ. 

 

Τὸ πᾶν εἶναι ἡ καρδιακὴ ταπείνωση  

 

–  Γέροντα,  μπορεῖ  νὰ  ταπεινώνεται  κανεὶς  σκεπτόμενος  λογικά,  χωρὶς  νὰ 

ταπεινώνεται καρδιακά; 

–  Παλιὰ  τὰ  μοναστήρια  καὶ  πολλὰ  σπίτια  εἶχαν  πολὺ  χαμηλὲς  πόρτες  καὶ 

ἔπρεπε κανεὶς νὰ σκύψη, γιὰ νὰ περάση· ἂν δὲν ἔσκυβε, χτυποῦσε τὸ κεφάλι του. Ἔτσι 

τὸ μπόι του καμπτόταν λίγο καὶ τὸ κεφάλι του ἔβαζε μυαλό, ὥστε νὰ προσέχη ἄλλη 

φορά, γιὰ νὰ μὴ σακατεύεται καὶ ρεζιλεύεται. Μ᾿ αὐτὸ τὸ παράδειγμα θέλω νὰ πῶ ὅτι, 

ὅταν ταπεινώνεται κανεὶς μὲ τὴν λογική, εἶναι ἴσα‐ἴσα γιὰ νὰ μὴ σπάζη τὸ κεφάλι του 

καὶ χάνη τὴν ὑπόληψή του. Νά, προχθὲς ἦρθε μιὰ ἀδελφὴ καὶ μοῦ λέει: «Γέροντα, μοῦ 

εἶπε ἡ Γερόντισσα ὅτι,  ὅταν ψάλλω,  καμαρώνω τὴν φωνή μου,  καὶ ἀπὸ  τότε  τὸ  ἔχω 

στὸν νοῦ μου καὶ προσπαθῶ νὰ ψάλλω πιὸ ταπεινά». «Κατάλαβες αὐτὸ ποὺ σοῦ εἶπε 

ἡ  Γερόντισσα;  τῆς  λέω.  Χρειάζεται  νὰ  αἰσθανθῆς  αὐτὴν  τὴν  ἀδυναμία  σου  καὶ  νὰ 

θελήσης νὰ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ αὐτήν. Γιατί, ἂν ἡ προσπάθειά σου νὰ μὴν καμαρώνης 

τὴν φωνή σου εἶναι μόνον ἐξωτερική, ἁπλῶς γιὰ νὰ μὴ σοῦ ξανακάνη παρατήρηση ἡ 

Γερόντισσα, τότε μπορεῖ νὰ φθάσης νὰ καμαρώνης ὅλον τὸν ἑαυτό σου». 

– Γέροντα, ἐνῶ φέρνω ταπεινοὺς λογισμούς, στὸ βάθος, μέσα μου, ὑπάρχει μιὰ 

αὐτοεκτίμηση. Πῶς συμβιβάζονται αὐτά;  

–  Ἐσὺ  ἁπλῶς  φέρνεις  στὸν  νοῦ  σου  ταπεινοὺς  λογισμούς,  ἀλλὰ  αὐτοὶ  οἱ 

λογισμοὶ δὲν ἀγγίζουν τὴν καρδιά σου. Ἂν ἄγγιζαν τὴν καρδιά σου, θὰ σὲ ἀλλοίωναν 

ἐσωτερικά,  μὲ  τὴν  καλὴ  ἔννοια,  καὶ  θὰ  ἤσουν  ἄγγελος.  Τὸ  πᾶν  εἶναι  ἡ  καρδιακὴ 

ταπείνωση. Τί λέει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ; «Ὁ ἀληθινὰ ταπεινὸς δὲν ψάχνει μὲ τὸν νοῦ του νὰ 

βρῆ τρόπους νὰ ταπεινωθῆ, ἀλλὰ εἶναι πραγματικὰ ταπεινὸς κατὰ τὴν καρδίαν»3. 

 

Ταπείνωση στὴν πράξη, ὄχι μόνο στὰ λόγια 

 

–  Γέροντα,  ἂν  κανεὶς  ταπεινώνεται μόνος  του  κατηγορώντας  τὸν  ἑαυτό  του: 

«εἶμαι λειψός, χαμένος, κ.λπ.», αὐτὸ τὸν βοηθάει νὰ ἀποκτήση ταπείνωση; 

– Μόνος του εὔκολα κατηγορεῖ κανεὶς τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ δύσκολα δέχεται 

τὴν  κατηγορία  τῶν  ἄλλων.  Μόνος  του  μπορεῖ  νὰ  λέη:  «εἶμαι  ἐλεεινός,  ὁ  πιὸ 

ἁμαρτωλός, ὁ χειρότερος ἀπ᾿ ὅλους», ἀλλὰ ἕναν λόγο τοῦ ἄλλου νὰ μὴν τὸν σηκώνη. 

Βλέπεις, ὅταν κάποιος πέφτη μόνος του καὶ χτυπάη, μπορεῖ νὰ πονέση, ἀλλὰ δὲν δίνει 

καὶ  πολλὴ  σημασία.  Ἤ,  ὅταν  τὸν  χτυπήση  ἕνας  ποὺ  τὸν  ἀγαπάει,  λέει:  «Ἔ,  δὲν 

πειράζει».  Ἂν  ὅμως  λίγο  τὸν  γρατζουνίση  ἢ  τὸν  σπρώξη  κάποιος  ποὺ  δὲν  τὸν 

συμπαθεῖ, ὤ, τότε νὰ δῆς! Θὰ βάλη τὶς φωνές, θὰ κάνη πὼς πονάει, πὼς δὲν μπορεῖ νὰ 

περπατήση! 

Ὅταν ἤμουν στὸ Σινᾶ, ἦταν ἐκεῖ κι ἕνας λαϊκὸς – Στρατὴ τὸν ἔλεγαν – πού, ἂν 

τὸν  φώναζες:  «κύριε  Στρατή»,  σοῦ  ἔλεγε:  «Ἁμαρτωλὸ  Στρατῆ,  νὰ  λές,  ἁμαρτωλὸ 

                                                 
3 Βλ. Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος Κ´, σ. 69. 
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Στρατῆ». Ὅλοι ἔλεγαν: «Τί ταπεινὸς ποὺ εἶναι!». Ἕνα πρωὶ τὸν πῆρε ὁ ὕπνος καὶ δὲν 

κατέβηκε  στὴν  ἐκκλησία. Πῆγε  λοιπὸν  κάποιος  νὰ  τὸν  ξυπνήση. «Στρατή,  τοῦ  λέει, 

ἀκόμη  κοιμᾶσαι;  τελείωσε  καὶ  ὁ  Ἑξάψαλμος·  δὲν  θὰ  ᾿ρθῆς  στὴν  ἐκκλησία;».  Ὁπότε 

ἐκεῖνος βάζει κάτι φωνές... «Ἐγὼ ἔχω περισσότερη εὐλάβεια ἀπὸ σένα καὶ ἦρθες ἐσὺ 

νὰ  μοῦ  πῆς  νὰ  κατεβῶ  στὴν  ἐκκλησία;».  Ἔκανε  σὰν  τρελλός...  Μέχρι  ποὺ  πῆρε  τὸ 

κλειδὶ ἀπὸ τὴν πόρτα – ἦταν ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ κλειδιὰ τὰ μεγάλα –, γιὰ νὰ τὸν χτυπήση, 

γιατὶ θίχτηκε. Τὰ ἔχασαν οἱ ἄλλοι ποὺ τὸν ἄκουσαν ἔτσι νὰ φωνάζη, γιατὶ τὸν εἶχαν 

γιὰ ὑπόδειγμα, γιὰ πολὺ ταπεινό. Ἔγινε ρεζίλι. Βλέπεις τί γίνεται; Μόνος του ἔλεγε 

ὅτι εἶναι ἁμαρτωλός, ἀλλά, μόλις θίχτηκε ὁ ἐγωισμός του, ἔγινε θηρίο! 

Ἕνας ἄλλος στὴν Ἤπειρο  εἶχε  ἐπιδιορθώσει μιὰ  ἐκκλησία. Μόνος του ἔλεγε 

ὅτι  δὲν  ἔκανε  τίποτε  παρὰ  μιὰ  ψευτιά.  Ὅταν  ὅμως  τοῦ  εἶπα:  «ὄχι  καὶ  ψευτιά,  κάτι 

ἔκανες», ὤ, πῶς θύμωσε! «Ἐσὺ θὰ τὴν διόρθωνες καλύτερα τὴν ἐκκλησία; μοῦ εἶπε. 

Ἐγὼ  ξέρω  ἀπὸ  οἰκοδομές·  δὲν  εἶμαι  μαραγκὸς  σὰν  κι  ἐσένα.  Ὁ  πατέρας  μου  ἦταν 

ἐργολάβος»!  Θέλω  νὰ  πῶ,  μόνος  του  εὔκολα  ταπεινώνεται  κανείς,  ἀλλὰ  αὐτὸ  δὲν 

σημαίνει ὅτι ἔχει πραγματικὴ ταπείνωση. 

– Γέροντα, ποιά εἶναι ἡ γνήσια, ἡ πραγματικὴ ταπείνωση; 

–  Ὅταν  σὲ  ταπεινώνη  ὁ  ἄλλος  καὶ  τὸ  δέχεσαι,  τότε  ἔχεις  πραγματικὴ 

ταπείνωση,  γιατὶ  πραγματικὴ  ταπείνωση  εἶναι  ἡ  ταπείνωση  στὴν  πράξη,  ὄχι  στὰ 

λόγια.  Μιὰ  φορὰ  ὁ  Ἅγιος  Κοσμᾶς  ὁ  Αἰτωλὸς  ρώτησε  τοὺς  ἀνθρώπους  ποὺ  εἶχαν 

συγκεντρωθῆ γύρω του: «Ποιός ἀπὸ σᾶς δὲν ἔχει ὑπερηφάνεια;». «Ἐγώ», εἶπε κάποιος. 

«Ἔλα  ἐδῶ  ἐσὺ  ποὺ  δὲν  ἔχεις  ὑπερηφάνεια,  τοῦ  λέει.  Κόψε  τὸ  μισὸ  μουστάκι  καὶ 

πήγαινε στὴν πλατεία». «Ἄ, αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ τὸ κάνω», τοῦ ἀπαντᾶ. «Ἔ, τότε δὲν 

ἔχεις  ταπείνωση»,  τοῦ  λέει4.  Ἤθελε  νὰ  πῆ  ὁ  Ἅγιος  ὅτι  χρειάζεται  ἔμπρακτη 

ταπείνωση.  

– Γέροντα, ἐγώ, ὅταν μὲ πειράζουν, ἀντιδρῶ. 

–  Δὲν  ἔχεις  ταπείνωση,  γι᾿  αὐτὸ  ἀντιδρᾶς.  Εἶδες  ὁ  Ἀββᾶς  Μωυσῆς  τί 

ταπείνωση  εἶχε; Ὅταν  τὸν  ἔκαναν  ἱερέα,  θέλησε  ὁ  ἀρχιεπίσκοπος  νὰ  τὸν  δοκιμάση 

καὶ εἶπε στοὺς κληρικούς: «Ὅταν μπῆ στὸ Ἱερὸ ὁ Ἀββᾶς Μωυσῆς, νὰ τὸν διώξετε καὶ 

μετὰ  νὰ  πᾶτε  ἀπὸ  πίσω  του  νὰ  ἀκούσετε  τί  θὰ  πῆ». Μόλις  λοιπὸν  μπῆκε  ὁ  Ἀββᾶς 

Μωυσῆς στὸ  Ἱερό,  τὸν  ἔδιωξαν. «Βρὲ  κατάμαυρε,  τοῦ  εἶπαν,  τί  ζητᾶς  ἐδῶ;». «Ἔχουν 

δίκαιο,  εἶπε  ἐκεῖνος·  τί  δουλειὰ  ἔχω  ἐδῶ  μέσα  ἐγὼ  ὁ  κατάμαυρος;  Αὐτοὶ  εἶναι 

ἄγγελοι»5! Δὲν πειράχθηκε, δὲν θύμωσε. 

–  Γέροντα,  μπορεῖ  κάποιος  νὰ  εἶναι  πρᾶος  καὶ  νὰ  μὴν  ἀντιδρᾶ,  ὅταν  τὸν 

βρίζουν, ἀλλὰ νὰ μὴν ἔχη ταπείνωση; 

–  Ὁ  ταπεινὸς  ἄνθρωπος  εἶναι  καὶ  πρᾶος.  Αὐτὸ  ὅμως  δὲν  σημαίνει  ὅτι  ὅσοι 

εἶναι πρᾶοι  εἶναι  καὶ  ταπεινοί.  Στὴν πραότητα πρέπει  νὰ  ὑπάρχη  καὶ  ἡ  ταπείνωση, 

γιατί, ἂν δὲν ὑπάρχη, μπορεῖ νὰ φαίνεται κανεὶς ἐξωτερικὰ πρᾶος, ἀλλὰ μέσα του νὰ 

εἶναι  γεμάτος  ἀπὸ  ὑπερηφάνεια  καὶ  νὰ  λέη:  «Αὐτοὶ  εἶναι  βλαμμένοι,  ἄσ᾿  τους  νὰ 

λένε!». Σὰν ἐκεῖνον τὸν μοναχὸ ποὺ τὸν ἔβλεπαν οἱ Πατέρες νὰ μὴν ἀντιδρᾶ καθόλου, 

ὅταν  τοῦ  ἔκαναν  παρατηρήσεις  ἢ  τὸν  μάλωναν,  ἀλλὰ  ἡ  ὅλη  ζωή  του  δὲν  τοὺς 

πληροφοροῦσε.  Γι᾿  αὐτὸ  μιὰ  φορὰ  τὸν  ρώτησαν:  «Καλά,  ὅταν  σὲ  μαλώνουμε,  τί 

                                                 
4  Βλ.  Ἀρχιμ.  Χαραλάμπους  Βασιλοπούλου, Ὁ Ἅγιος  Κοσμᾶς  ὁ  Αἰτωλός,  ἐκδ.  «Ὀρθοδόξου 

Τύπου», Ἀθῆναι 1993, ἔκδοσις ὀγδόη ἐπηυξημένη, σ. 198‐199.  
5 Βλ. Τὸ Γεροντικόν, Ἀββᾶς Μωϋσῆς δ´, σ. 72. 
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λογισμὸ ἔχεις καὶ δὲν μιλᾶς;». Καὶ ἐκεῖνος τοὺς ἀπάντησε: «Λέω ἀπὸ μέσα μου: ʺἌσ᾿ 

τους, ξόανα εἶναιʺ»6! Τοὺς περιφρονοῦσε δηλαδή.  

 

Ὅταν ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεὸ ταπείνωση, νὰ δεχώμαστε καὶ τὶς ταπεινώσεις 

 

– Τί θὰ μὲ βοηθοῦσε, Γέροντα, πρακτικὰ νὰ ἀποκτήσω ταπείνωση; 

– Πῶς ἀποκτᾶ  ταπείνωση κανείς; Ὅταν  τοῦ λένε μιὰ κουβέντα,  νὰ λέη  δύο; 

Νὰ  μὴ  σηκώνη  μύγα  στὸ  σπαθί  του;  Εὐλογημένη,  ὅταν  σοῦ  δίνεται  εὐκαιρία  γιὰ 

ταπείνωση, νὰ δέχεσαι τὴν ταπείνωση. Ἔτσι ἀποκτιέται ἡ ταπείνωση. 

Τὸ φάρμακο τὸ δικό σου εἶναι νὰ κινῆσαι ἁπλά, ταπεινά, νὰ δέχεσαι ὅπως ἡ 

γῆ  καὶ  τὴν  βροχὴ  καὶ  τὸ  χαλάζι  καὶ  τὰ  σκουπίδια  καὶ  τὰ  φτυσίματα,  ἐὰν  θέλης  νὰ 

ἐλευθερωθῆς ἀπὸ τὰ πάθη σου. Οἱ ἐξωτερικὲς ταπεινώσεις βοηθοῦν τὸν ἄνθρωπο νὰ 

ἐλευθερωθῆ πολὺ γρήγορα ἀπὸ τὸν παλαιὸ ἑαυτό του, ὅταν τὶς δέχεται.  

– Ἐγώ, Γέροντα, ἔχω ἀνάγκη ἀπὸ πολλὴ ταπείνωση.  

–  Νὰ  πᾶς  νὰ  ἀγοράσης.  Ὑπάρχουν  πολλοὶ  ἄνθρωποι  ποὺ  πουλοῦν  τὴν 

ταπείνωση, καὶ μάλιστα δωρεάν, ἀρκεῖ νὰ τὴν θέλης... 

– Ποιοί εἶναι αὐτοί, Γέροντα; 

–  Εἶναι  οἱ  ἄνθρωποι  πού,  ὅταν  δὲν  ἔχουν  καλὴ  πνευματικὴ  κατάσταση, 

φέρονται ἀδιάκριτα καὶ μὲ τὴν συμπεριφορά τους μᾶς ταπεινώνουν. 

Ἡ ταπείνωση δὲν ἀγοράζεται ἀπὸ τὸν μπακάλη ὅπως τὰ ψώνια. Ὅταν λέμε: 

«δῶσ᾿  μου,  Θεέ  μου,  ταπείνωση»,  ὁ  Θεὸς  δὲν  θὰ  πάρη  τὴν  σέσουλα  καὶ  θ᾿  ἀρχίση: 

«πάρε  ἕνα  κιλὸ  ταπείνωση  ἐσύ»,  «μισὸ  κιλὸ  ἐσύ»,  ἀλλὰ  θὰ  ἐπιτρέψη  νὰ  ἔρθη  λ.χ. 

κάποιος ἄνθρωπος ἀδιάκριτος νὰ μᾶς φερθῆ σκληρὰ ἢ θὰ πάρη ἀπὸ ἄλλον τὴν Χάρη 

Του  καὶ  θὰ  ἔρθη  νὰ  μᾶς  βρίση.  Ἔτσι  θὰ  δοκιμασθοῦμε  καὶ  θὰ  ἐργασθοῦμε,  ἐὰν 

θέλουμε  νὰ  ἀποκτήσουμε  τὴν  ταπείνωση.  Ἀλλὰ  ἐμεῖς  δὲν  σκεφτόμαστε  ὅτι  ὁ  Θεὸς 

ἐπιτρέπει νὰ γίνη ὁ ἀδελφός μας κακός, γιὰ νὰ βοηθηθοῦμε ἐμεῖς, καὶ θυμώνουμε μὲ 

τὸν  ἀδελφό.  Καί,  ἐνῶ  ζητᾶμε  ἀπὸ  τὸν Θεὸ  ταπείνωση,  δὲν  δεχόμαστε  τὶς  εὐκαιρίες 

ποὺ μᾶς στέλνει, γιὰ νὰ ταπεινωθοῦμε, ἀλλὰ δυσανασχετοῦμε. Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε 

νὰ  χρωστᾶμε  εὐγνωμοσύνη  σ᾿  αὐτὸν  ποὺ  μᾶς  ταπεινώνει,  γιατὶ  αὐτὸς  εἶναι  ὁ 

μεγαλύτερος  εὐεργέτης μας. Ὅποιος  ζητάει στὴν προσευχή  του  ταπείνωση ἀπὸ  τὸν 

Θεό, ἀλλὰ δὲν δέχεται τὸν ἄνθρωπο ποὺ τοῦ στέλνει ὁ Θεός, γιὰ νὰ τὸν ταπεινώση, 

δὲν ξέρει τί ζητάει.  

Ὅταν ἤμουν στὴν Μονὴ Στομίου, ἦταν κάτω στὴν Κόνιτσα ἕνας παπᾶς ποὺ μὲ 

ἀγαποῦσε  πολὺ  ἀπὸ  λαϊκὸ  ἀκόμη. Μιὰ Κυριακὴ  εἶχα  κατεβῆ  νὰ  λειτουργηθῶ  στὴν 

Κόνιτσα. Ἡ ἐκκλησία ἦταν γεμάτη κόσμο. Τὴν στιγμὴ ποὺ ἔμπαινα, ὅπως συνήθιζα, 

στὸ Ἱερό, εἶπα μέσα μου: «Θεέ μου, βάλε ὅλους αὐτοὺς τοὺς πιστοὺς στὸν Παράδεισο 

κι  ἐμένα,  ἂν  θέλης,  βάλε  με  σὲ  μιὰ  ἀκρούλα».  Ὅταν  πλησίασε  ἡ  ὥρα  τῆς  Θείας 

Κοινωνίας, ἐνῶ αὐτὸς ὁ παπᾶς πάντα μὲ κοινωνοῦσε μέσα στὸ Ἱερό, γύρισε πρὸς τὸ 

μέρος  μου  καὶ  φώναξε  δυνατά:  «Βγὲς  ἀπὸ  τὸ  Ἱερὸ  καὶ  νὰ  κοινωνήσης  ἀπ᾿  ἔξω 

τελευταῖος, γιατὶ εἶσαι ἀνάξιος». Βγῆκα ἔξω, χωρὶς νὰ πῶ τίποτε. Πῆγα στὸ ἀναλόγιο 

καὶ  ἄρχισα  νὰ  διαβάζω  τὴν  ἀκολουθία  τῆς  Θείας  Μεταλήψεως.  Ὕστερα,  καθὼς 

                                                 
6  Τὸ  περιστατικὸ  ἀναζητήθηκε,  ἀλλὰ  δὲν  ἐντοπίσθηκε.  Παρόμοια  διήγηση  ὑπάρχει  στὶς 

διδαχὲς  τοῦ Ἀββᾶ Δωροθέου.  (Βλ.  Ἀββᾶ Δωροθέου, Ἔργα Ἀσκητικά,  Ζ´Διδασκαλία,  παρ.  80, 

ἐκδ. «Ἑτοιμασία», Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου, Καρέας 62000, σ. 204‐207). 
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πήγαινα τελευταῖος νὰ κοινωνήσω, εἶπα μέσα μου: «Ὁ παπᾶς φωτίσθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ 

καὶ  μοῦ  ἀποκάλυψε  ποιός  εἶμαι.  Κύριε  Ἰησοῦ  Χριστέ,  ἐλέησέ  με,  τὸ  κτῆνος». Μόλις 

κοινώνησα,  αἰσθάνθηκα  μέσα  μου  μεγάλη  γλυκύτητα.  Ὅταν  τελείωσε  ἡ  Θεία 

Λειτουργία, μὲ πλησιάζει ὁ παπᾶς συντετριμμένος: «Συγχώρεσέ με! μοῦ λέει. Πῶς τὸ 

ἔκανα αὐτό! Ἐγὼ μπροστά σου δὲν ἔβαζα οὔτε τὰ παιδιά μου οὔτε τὴν παπαδιά, οὔτε 

τὸν  ἑαυτό  μου.  Τί  ἦταν  αὐτὸ  ποὺ  ἔπαθα!»  Ἔπεφτε  κάτω,  μοῦ  ἔβαζε  μετάνοια,  μοῦ 

ζητοῦσε συγγνώμη, προσπαθοῦσε νὰ μοῦ φιλήση τὰ χέρια. «Παπᾶ μου, τοῦ λέω, μὴ 

στενοχωριέσαι.  Δὲν  φταῖς  ἐσύ·  ἐγὼ  φταίω.  Σὲ  χρησιμοποίησε  ὁ  Θεὸς  ἐκείνη  τὴν 

στιγμή, γιὰ νὰ δοκιμάση ἐμένα». Ὁ παπᾶς δὲν μποροῦσε νὰ καταλάβη τί τοῦ ἔλεγα 

καὶ  τελικά,  νομίζω,  δὲν  τὸν  ἔπεισα.  Ὅλα  αὐτὰ  ἔγιναν  ἐξαιτίας  τῆς  προσευχῆς  ποὺ 

εἶχα κάνει.  

Κι ἐσεῖς, ὅταν βλέπετε μιὰ ἀδελφὴ νὰ παραφέρεται καὶ νὰ σᾶς μιλάη ἄσχημα, 

νὰ  ξέρετε  ὅτι  τὶς  περισσότερες  φορὲς  αἰτία  εἶναι  ἡ  προσευχὴ  ποὺ  κάνετε.  Ἐπειδὴ 

δηλαδὴ ζητᾶτε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ σᾶς δώση ταπείνωση, ἀγάπη κ.λπ., παίρνει ὁ Θεὸς γιὰ 

λίγο τὴν Χάρη Του ἀπὸ τὴν ἀδελφὴ καὶ σᾶς ταπεινώνει καὶ σᾶς στενοχωρεῖ. Ἔτσι σᾶς 

δίνεται εὐκαιρία νὰ δώσετε ἐξετάσεις στὴν ταπείνωση, στὴν ἀγάπη. Ἂν ταπεινωθῆτε, 

θὰ ὠφεληθῆτε. Ὅσο γιὰ τὴν ἀδελφή, θὰ λάβη διπλὴ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ· καὶ γιατὶ τῆς 

πῆρε ὁ Θεὸς τὴν Χάρη, γιὰ νὰ δοκιμάση ἐσᾶς, καὶ γιατὶ ταπεινώθηκε μὲ τὸ σφάλμα 

της καὶ ζήτησε συγχώρεση ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁπότε καὶ ἐσεῖς ἐργάζεσθε στὴν ταπείνωση 

καὶ ἐκείνη γίνεται καλύτερη. 

 

«Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσι»7 

 

– Ὅταν, Γέροντα, κάνω ἕνα σφάλμα καὶ βλέπω ὅτι οἱ ἄλλοι θὰ μποροῦσαν νὰ 

μὲ προλάβουν νὰ μὴν τὸ κάνω, τοὺς ζητῶ τὸν λόγο. 

– Ἀκόμη καὶ στὸ νὰ διορθωθοῦμε, μόνον ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας πρέπει νὰ ἔχουμε 

ἀπαίτηση. Ἀλλὰ ἐσὺ κάνεις σὰν τὰ μικρὰ παιδιὰ ποὺ ἔχουν μόνον ἀπαιτήσεις. 

–  Ὅμως,  Γέροντα,  πότε  θὰ  μεγαλώσω;  πότε  θὰ  καταλάβω  ὅτι  ἔχω  καὶ 

ὑποχρεώσεις; 

–  Ὅταν  ...μικρύνης!  Ὅταν  δηλαδὴ  καλλιεργήσης  τὴν  ταπείνωση  καὶ  τὴν 

ἀγάπη. 

–  Γέροντα,  ὁ Ἀββᾶς  Ἰσαὰκ γράφει: «Σμίκρυνον  σεαυτὸν  ἐν πᾶσι πρὸς πάντας 

ἀνθρώπους»8. Πῶς γίνεται αὐτό; 

– Μὲ  τὴν  ταπεινὴ  συμπεριφορά.  Σὲ  μιὰ  οἰκογένεια,  σὲ  ἕνα μοναστήρι  κ.λπ., 

ὅταν ὑπάρχη ἀγωνιστικὸ πνεῦμα γιὰ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ ταπεινώνεται ὁ 

ἕνας  στὸν  ἄλλον,  αὐτὸ  βοηθάει  ὅλους,  ὅπως  στὴν  πρώτη  Ἐκκλησία  ποὺ  γινόταν 

δημόσια ἐξομολόγηση καὶ ὅλοι βοηθιοῦνταν. Ὅποιος ταπεινώνεται, χαριτώνεται ἀπὸ 

τὸν  Θεὸ  καὶ  μετὰ  βοηθάει  καὶ  τοὺς  ἄλλους.  Ἡ  ταπεινὴ  συμπεριφορὰ  ποτὲ  δὲν 

πληγώνει τὸν ἄλλον, γιατὶ ὁ ταπεινὸς πάντα ἔχει καὶ ἀγάπη.  

– Γέροντα, τί θὰ μὲ βοηθήση νὰ νιώθω ὅτι εἶμαι κάτω ἀπὸ ὅλες τὶς ἀδελφές; 

                                                 
7 Τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰσαάκ, Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά, Λόγος Ε´, σ. 28.   
8 Ὅ.π. 
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–  Γιὰ  νὰ  νιώθης  κατώτερη  ἀπὸ  ὅλες  τὶς  ἀδελφές,  νὰ  σκέφτεσαι  τὶς  πολλὲς 

δωρεὲς ποὺ σοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς καὶ δὲν τὶς ἔχεις διπλασιάσει. Νὰ λὲς στὸν ἑαυτό σου: 

«Τὸ  τάλαντο9  ἔμαθα  μόνον  νὰ  χτυπῶ·  τὰ  τάλαντά  μου  δὲν  μπόρεσα  ἀκόμη  νὰ  τὰ 

διπλασιάσω10».  

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βλέπη τὸν ἑαυτό του κάτω ἀπὸ ὅλους, κάτω, κάτω..., ἀπὸ 

᾿κεῖ βγαίνει ἐπάνω στὸν Οὐρανό. Ἀλλὰ ἐμεῖς τί κάνουμε; Συγκρίνουμε τὸν ἑαυτό μας 

μὲ  τοὺς  ἄλλους  καὶ  βγάζουμε  συμπεράσματα  ὅτι  εἴμαστε  ἀνώτεροι  ἀπὸ  ἐκείνους. 

«Καὶ  ἀπὸ  ἐκεῖνον  εἶμαι  καλύτερος,  λέμε,  καὶ  ἀπὸ  τὸν  ἄλλον...  Δὲν  εἶμαι  σὰν  κι 

αὐτόν...». Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ὅμως ποὺ ἔχουμε τὸν λογισμὸ ὅτι ὁ ἄλλος εἶναι κατώτερος 

ἀπὸ ἐμᾶς, δὲν μποροῦμε νὰ βοηθηθοῦμε.  

– Γέροντα, ὅταν ἀναγνωρίζω τὴν ἀρετὴ τοῦ ἄλλου, αὐτὸ ἔχει ταπείνωση; 

– Φυσικά, ὅταν εὐλαβῆσαι καὶ ἀγαπᾶς τὸν ἄλλον ποὺ ἔχει ἀρετή, αὐτὸ δείχνει 

ὅτι ἔχεις ταπείνωση καὶ ἀγαπᾶς πραγματικὰ τὴν ἀρετή. Σημάδι πνευματικῆς προόδου 

εἶναι καὶ αὐτό:  ἕνα καλὸ ποὺ ἔχεις δὲν τὸ θεωρεῖς σπουδαῖο καὶ τὸ παραμικρὸ καλὸ 

τοῦ ἄλλου τὸ βλέπεις πολὺ ἀνώτερο ἀπὸ τὸ δικό σου· πάντα δηλαδὴ ἐκτιμᾶς τὸ καλὸ 

τῶν ἄλλων. Τότε ἔρχεται ἄφθονη ἡ θεία Χάρις. Γι᾿ αὐτό, ὅποιος πιστεύει ὅτι οἱ ἄλλοι 

εἶναι ἀνώτεροί του, αὐτὸς εἶναι ἀνώτερος, γιατὶ ἔχει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν καὶ τὶς ἀδυναμίες τους,  ἔχουν καὶ τὰ καλά τους, τὰ 

ὁποῖα ἢ κληρονόμησαν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους ἢ τὰ ἀπέκτησαν μὲ ἀγώνα· ἄλλος δέκα 

τοῖς ἑκατό, ἄλλος τριάντα τοῖς ἑκατό, ἄλλος ἑξῆντα τοῖς ἑκατό, ἄλλος ἐνενῆντα τοῖς 

ἑκατό.  Ἑπομένως,  ὅλοι  μποροῦμε  νὰ  πάρουμε  κάτι  καλὸ  ἀπὸ  τοὺς  ἄλλους,  γιὰ  νὰ 

ὠφεληθοῦμε καὶ νὰ ὠφελήσουμε. Αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι τὸ ὀρθόδοξο πνεῦμα. Ἐγὼ καὶ 

ἀπὸ  μικρὰ  παιδιὰ  βοηθιέμαι,  ἄσχετα  ἂν  δὲν  τὸ  φανερώνω,  γιὰ  νὰ  μὴν 

ὑπερηφανευθοῦν καὶ βλαφθοῦν. 

 

«Ὑποκάτω πάσης τῆς κτίσεως»11 

 

– Γέροντα, ποιά εἶναι ἡ ἀνώτερη πνευματικὴ ἐργασία γιὰ ἕναν μοναχό; 

– Δὲν θυμᾶσαι τί ἀπάντησε ὁ Ἀββᾶς Σισώης σὲ ἐκεῖνον τὸν μοναχὸ ποὺ τοῦ 

εἶπε  ὅτι  ὁ  νοῦς  του  βρίσκεται  συνέχεια  κοντὰ  στὸν Θεό;  «Αὐτὸ  δὲν  εἶναι  σπουδαῖο· 

σπουδαῖο εἶναι νὰ ἔχης τὸν ἑαυτό σου ʹʹὑποκάτω πάσης τῆς κτίσεωςʺ»12. 

– Πῶς μπορεῖ,  Γέροντα,  νὰ νιώθη κανεὶς  τὸν ἑαυτό του «ὑποκάτω πάσης τῆς 

κτίσεως»13; 

– Μιὰ μέρα, ἐξετάζοντας τὸν ἑαυτό μου, προσπαθοῦσα νὰ βρῶ μὲ ποιό ζῶο θὰ 

μποροῦσα  νὰ  τὸν  παρομοιάσω  καὶ  ἔφθασα  στὸ  σκαθάρι.  Ὅταν  ὅμως  πρόσεξα  τί 

κάνει, εἶδα ὅτι εἶμαι χειρότερος ἀπὸ αὐτό. Ξέρεις τί κάνει τὸ σκαθάρι; Τὴν κοπριὰ ποὺ 

βρίσκει στὸν δρόμο τὴν κόβει κομματάκια,  τὴν κάνει μπαλάκια,  τὴν κυλάει πρὸς τὰ 

                                                 
9  Τάλαντο:  Ξύλινο  χειροσήμαντρο,  τὸ  ὁποῖο  χτυπάει  ὁ  ἐντεταλμένος μοναχὸς μὲ  ξύλινο 

σφυράκι, γιὰ νὰ ἀναγγείλη τὴν ἔναρξη μιᾶς Ἀκολουθίας. 
10 Βλ. Ματθ. 25, 14‐30. 
11 Τὸ Γεροντικόν, Ἀββᾶς Σισώης ιγ´, σ. 111. 
12 Ὅ.π. 
13 Ὅ.π. 
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ἔξω καὶ καθαρίζει τὸν δρόμο14. Βλέποντας λοιπὸν τὸ ἔργο του, εἶπα στὸν ἑαυτό μου: 

«Εἶσαι  χειρότερος  ἀκόμη  καὶ  ἀπὸ  τὸ  σκαθάρι,  γιατὶ  αὐτό,  ἕνα  τόσο  μικρὸ  ζωύφιο, 

καθαρίζει ἀπὸ τὶς κοπριὲς τὸν δρόμο, ἐνῶ ἐσύ, ποὺ ὁ Θεὸς σὲ ἔκανε ἄνθρωπο, μὲ τὶς 

ἁμαρτίες σου μαζεύεις κοπριὰ στὸν ʺΝαὸ τοῦ Θεοῦʺ15». Θέλω νὰ πῶ, ὅσο ὁ ἄνθρωπος 

σκέφτεται  τὶς  εὐεργεσίες  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  βλέπει  ὅτι  δὲν  ἀνταποκρίνεται,  ὅλο  καὶ  πιὸ 

ἔνοχο  νιώθει  τὸν  ἑαυτό  του  καὶ  αἰσθάνεται  χειρότερος ἀπὸ  ὅλους  τοὺς ἀνθρώπους, 

χειρότερος ἀπὸ ὅλα τὰ ζῶα, χειρότερος καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν διάβολο ἀκόμη. Λέει στὸν 

ἑαυτό του: «Ὁ διάβολος μὲ τὸν λογισμό του ἁμάρτησε μιὰ φορά, ἐγὼ ὅμως ἁμαρτάνω 

κάθε  μέρα  καὶ  μὲ  τὸν  λογισμὸ  καὶ  μὲ  τὶς  αἰσθήσεις.  Ἄρα  εἶμαι  χειρότερος  καὶ  ἀπὸ 

αὐτόν».  

– Γέροντα, δὲν εἶναι ἐπικίνδυνο νὰ σκεφθῆ κάποιος ὅτι εἶναι χειρότερος ἀπὸ 

τὸν διάβολο; 

–  Ἐπικίνδυνο  εἶναι  μόνο  γιὰ  ἕναν  ἄνθρωπο  ποὺ  δὲν  ἔχει  τὴν  πνευματικὴ 

παλληκαριὰ καὶ ἀπογοητεύεται εὔκολα. Αὐτὸς πρέπει νὰ λέη στὸν διάβολο: «Ὅ,τι κι 

ἂν εἶμαι, ἀπὸ σένα καλύτερος εἶμαι. Ἑπομένως δὲν θὰ μὲ ἀφήση ὁ Χριστός· ἐλπίζω ὅτι 

θὰ  μὲ  σώση».  Ἕνας  ὅμως  ποὺ  ἔχει  παλληκαριά,  μπορεῖ  νὰ  πῆ:  «Ὁ  διάβολος  κάνει 

καλὰ τὴν δουλειά του, ἐγὼ ὅμως τί κάνω;». 

 

 
14 Σκαθάρι  (σκαραβαῖος  ὁ  ἱερός): Ἔντομο τὸ ὁποῖο,  γιὰ νὰ  ἐκκολαφθοῦν τὰ αὐγά του,  τὰ 

τοποθετεῖ  μέσα  σὲ  μπαλίτσες  ἀπὸ  κοπριὰ  ζώων,  τὶς  ὁποῖες  κυλάει  μὲ  τὰ πόδια  του  καὶ  τὶς 

βάζει σὲ μέρος ἀσφαλισμένο.  
15 Βλ. Α´ Κορ. 3, 16· Β´ Κορ. 6, 16. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ταπείνωση, ἡ μεγάλη δύναμη τῆς πνευματικῆς ζωῆς 

 

Ὅπου ὑπάρχει ταπείνωση, δὲν ἔχει θέση ὁ διάβολος 

 

– Γέροντα, στὸ βιβλίο «Ἁγιορεῖτες Πατέρες» ἀναφέρετε ὅτι οἱ δαίμονες ἔδειραν 

τὸν Γερο‐Εὐλόγιο1. Πῶς τὸ ἐπέτρεψε ὁ Θεός;  

– Ποιός ἔφαγε τὸ ξύλο; 

– Ὁ Γερο‐Εὐλόγιος. 

– Ὄχι, οἱ δαίμονες ἔφαγαν τὸ ξύλο! Καὶ στὴν περίπτωση ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς 

ἕνας  ἄνθρωπος  νὰ  δείρη  κάποιον  ἄλλον  καὶ  αὐτὸς  τὸ  δέχεται  ταπεινά,  τελικὰ 

σακατεύεται ἐκεῖνος ποὺ δέρνει. Δὲν μοῦ λές, ὁ διάβολος τί φοβᾶται περισσότερο; 

– Τὴν ταπείνωση, Γέροντα. 

–  Κι  ἐγὼ  νόμιζα  ὅτι  φοβᾶται  τὴν  ὑπερηφάνεια,  γιατὶ  νιώθει  ...κόμπλεξ! 

«Περήφανος ἐγώ, λέει, περήφανος καὶ αὐτός, ποῦ θά πάη;»! Ναί, βρὲ παιδί, ἔτσι εἶναι, 

τὴν ταπείνωση φοβᾶται ὁ διάβολος· αὐτὴ τὸν σακατεύει. Ὅπου ὑπάρχει  ταπείνωση, 

δὲν μπορεῖ νὰ σταθῆ ὁ διάβολος.  

Μὲ  τὴν  ταπείνωση  φωτίζεται  ὁ  ἄνθρωπος  καὶ  δὲν  σκοντάφτει  ποτὲ  στὴν 

πνευματική  του  πορεία·  ξεπερνάει  ὅλα  τὰ  ἐμπόδια  ποὺ  τοῦ  βάζει  ὁ  πειρασμός. 

Θυμᾶστε τὸν Μέγα Ἀντώνιο ποὺ εἶδε τὶς παγίδες τοῦ διαβόλου ἁπλωμένες σὲ ὅλη τὴν 

γῆ; «Ποιός μπορεῖ νὰ γλυτώση ἀπ᾿ αὐτές;», φώναξε. Καὶ ἀμέσως ἄκουσε μιὰ φωνὴ νὰ 

τοῦ λέη: «Ἡ ταπεινοφροσύνη»2.  

Στὸ Σινᾶ, τὸ ἀσκητήριο τῆς Ἁγίας Ἐπιστήμης, ὅπου ἔμενα, ἦταν ἕνα ἀμπρί3, 

ποὺ εἶχε ἕνα ἐκκλησάκι καὶ ἕνα κελλάκι.Ἀπὸ τὴν πάνω μεριὰ ἦταν τὸ βουνό· ἀπὸ τὴν 

κάτω ἦταν ἕνας τοῖχος, ποὺ εἶχε ὕψος τέσσερα μὲ πέντε μέτρα. Ἐκεῖ σὲ μιὰ ἄκρη εἶχα 

βάλει  ἕνα  ξύλο  καὶ  ἐκεῖ  πάνω πλάνιζα  τὰ  σανιδάκια  γιὰ  τὰ  ξυλόγλυπτα  εἰκονάκια 

ποὺ ἔκανα. Μιὰ μέρα λοιπὸν ἐκεῖ ποὺ πλάνιζα λέγοντας τὴν εὐχή, ἀκούω μιὰ φωνὴ 

νὰ  μοῦ  λέη:  «Μπορεῖς  νὰ  πέσης  κάτω  ἀπὸ  τὸν  τοῖχο  καὶ  νὰ  μὴν  πάθης  τίποτε». 

Γυρνάω καὶ βλέπω μιὰ μαύρη σκιὰ μὲ ἕνα μεγάλο κεφάλι. «Βρὲ τὸ ταγκαλάκι», λέω. 

Τέλος πάντων, δὲν ἔδωσα σημασία. Αὐτὸ ὅμως ἐκεῖ! δὲν ἔφευγε. «Μπορεῖς νὰ πέσης 

κάτω  καὶ  νὰ  μὴν  πάθης  τίποτε»,  ἔλεγε.  Ἐγὼ  ἔκανα  πὼς  δὲν  ἄκουγα.  Γιὰ  κανένα 

τέταρτο  ἐπαναλάμβανε  τὸ  ἴδιο.  Ἀπόλαυση  ἦταν!  Ὁπότε  κάποια  στιγμὴ  τοῦ  λέω: 

«Ἄντε, θὰ πετάξω κάτω μιὰ πέτρα». «Αὐτό, μοῦ λέει, οὔτε ὁ Χριστὸς δὲν τὸ σκέφθηκε4! 

Καλύτερα  κι  ἀπ᾿  τὸν  Χριστὸ  ἀπάντησες!».  Ἔ,  τότε  ἀγανάκτησα.  «Ὁ  Χριστὸς  ἦταν 

Θεός,  τοῦ λέω,  δὲν ἦταν καραγκιόζης σὰν κι ἐμένα ποὺ κάθομαι καὶ χαζεύω ἐσένα. 

Ἄντε ἀπὸ ᾿δῶ!». Αὐτὸ ἦταν. Ἀμέσως ἐξαφανίσθηκε.  

                                                 
1 Βλ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ Ἁγιορείτικα, σ. 41‐42.  
2 Βλ. Τὸ Γεροντικόν, Ἀββᾶς Ἀντώνιος ζ´, σ. 2. 
3 Ἀμπρί: Καταφύγιο, χαράκωμα ποὺ προστατεύει τοὺς στρατιῶτες ἀπὸ τὶς ἐχθρικὲς βολές. 

(Ἔτσι χαρακτήριζε ὁ Γέροντας καὶ τὸ κελλὶ τοῦ μοναχοῦ). 
4 Ἀναφέρεται στὴν ἀπάντηση «οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου» (Βλ. Ματθ. 4, 6‐7) ποὺ 

ἔδωσε  ὁ  Χριστὸς  στὸν  διάβολο,  ὅταν  Τοῦ  εἶπε  νὰ  πέση  ἀπὸ  τὴν  στέγη  τοῦ  ναοῦ  τοῦ 

Σολομῶντος. 
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Ὅταν  ὑπάρχη  ταπείνωση,  ὁ  διάβολος  δὲν  μπορεῖ  νὰ  ρίξη  τὴν  ψυχή.  Ὁ 

ταπεινὸς  δὲν πέφτει,  γιατὶ  βαδίζει  χαμηλά. Ὁ  Γερο‐Ἀββακούμ,  ὅταν ἀσκήτευε  στὴν 

ἔρημο  τῆς  Βίγλας,  τί  εἶχε  πάθει! Μιὰ  μέρα ποὺ  ἔκανε  προσευχὴ  μὲ  τὸ  κομποσχοίνι 

ἐπάνω σ᾿ ἕναν βράχο, τοῦ παρουσιάζεται ξαφνικὰ ὁ διάβολος ὡς «ἄγγελος φωτός»5. 

«Ἀββακούμ, τοῦ λέει, μὲ ἔστειλε ὁ Θεὸς νὰ σὲ πάρω στὸν Παράδεισο, γιατὶ ἔγινες πιὰ 

ἄγγελος·  ἔλα νὰ πετάξουμε». «Μὰ ἐσὺ  ἔχεις φτερά,  τοῦ λέει  ὁ  Γερο‐Ἀββακούμ,  ἐγὼ 

πῶς  θὰ πετάξω;».  Καὶ  ὁ  δῆθεν ἄγγελος  τοῦ  λέει:  «Κι  ἐσὺ  ἔχεις φτερά,  ἀλλὰ  δὲν  τὰ 

βλέπεις».  Τότε  ὁ  Γερο‐Ἀββακοὺμ  ἔκανε  τὸν  σταυρό  του  καὶ  εἶπε:  «Παναγία  μου,  τί 

εἶμαι  ἐγώ,  γιὰ  νὰ  πετάξω;».  Ἀμέσως  ὁ  δῆθεν  ἄγγελος  ἔγινε  ἕνα  μαῦρο  παράξενο 

κατσίκι μὲ φτερὰ σὰν τῆς νυχτερίδας καὶ ἐξαφανίσθηκε.  

Βλέπετε  πῶς  μὲ  τὴν  ταπείνωση  μποροῦμε  νὰ  καταλάβουμε  τὶς  παγίδες  τοῦ 

διαβόλου;  

 

Πνευματικὴ πρόοδος ὑπάρχει ὅπου ὑπάρχει πολλὴ ταπείνωση 

 

– Γέροντα, πῶς ἕνας ἄνθρωπος ἀλλάζει σὲ ἕναν μήνα, καὶ ἄλλος ἀγωνίζεται 

χρόνια καὶ προκοπὴ δὲν κάνει; 

– Ἐσεῖς τί λέτε; Πῶς γίνεται αὐτό; 

– Γέροντα, μοῦ λέει ὁ λογισμὸς πώς, ἂν ὁ ἄνθρωπος ταπεινωθῆ καὶ ζητήση τὸ 

ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τὸν βοηθάει ὁ Θεὸς καὶ προοδεύει. 

–  Αὐτὸ  εἶναι.  Ταπείνωση  χρειάζεται.  Πνευματικὴ  πρόοδος  ὑπάρχει  ὅπου 

ὑπάρχει πολλὴ ταπείνωση. 

Ὅσοι βρῆκαν τὸν δρόμο τῆς ταπεινοφροσύνης,   προχωροῦν στὴν πνευματικὴ 

ζωὴ σύντομα, σταθερὰ καὶ χωρὶς κόπο. Ἀκόμη δὲν ἔχουμε καταλάβει τὴν ταπείνωση, 

αὐτὴν τὴν μεγάλη δύναμη! Ὅλη ἡ πρόοδος ἐκεῖ βρίσκεται. Ὅσο κανεὶς ταπεινώνεται, 

τόσο  χαριτώνεται  ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  καὶ  τόσο  πιὸ  πολὺ  προοδεύει.  Πόση  δύναμη  ἔχει  ἡ 

ταπείνωση, καὶ ὅμως δὲν τὴν ἀξιοποιοῦν οἱ ἄνθρωποι! 

– Γέροντα, μιὰ ταπεινὴ ψυχὴ ἔχει πιὸ εὔκολο πνευματικὸ ἀγώνα; 

–  Καὶ  βέβαια,  γιατὶ  ὁ  ταπεινὸς  μὲ  λίγο  σπρώξιμο  τρέχει  πολύ.  Πάρε  μιὰ 

μπίλια·  κάν᾿  την  ἔτσι,  κυλάει·  κάν᾿  την  ἀλλιῶς,  πάλι  κυλάει,  γιατὶ  δὲν  ἔχει 

ἐξογκώματα, γιὰ νὰ σκαλώνη. 

–  Γέροντα,  ὑπάρχει  περίπτωση  προσπαθώντας  κανεὶς  νὰ  καλλιεργήση  τὴν 

ταπείνωση νὰ ταπεινώνη συνέχεια τὸν ἑαυτό του καὶ τελικὰ νὰ πέση στὴν ἀπόγνωση; 

–  Ὄχι,  γιατὶ  ἡ  πραγματικὴ  ταπείνωση  φέρνει  ἐλπίδα,  ὄχι  ἀπελπισία. 

Ἀπελπισία  φέρνει  ὁ  ἐγωισμός,  γιατὶ  ὁ  ἐγωιστὴς  στηρίζεται  στὸν  ἑαυτό  του,  ἐνῶ  ὁ 

ταπεινὸς ἐλπίζει στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Μέσα ἀπὸ τὴν συντριβὴ τῆς ταπεινώσεως σιγὰ‐

σιγὰ ἀναπτύσσεται ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος. Ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου μετὰ εἶναι 

ἕνας μεγάλος καὶ φιλότιμος ἀγώνας, ἀλλὰ πάντα προχωρεῖ μὲ μεγάλη ἐλπίδα στὸν 

Θεό,  ἀπογοητευμένος  ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό  του  μὲ  τὴν  καλὴ  ἔννοια,  ἀπογοητευμένος 

δηλαδὴ ἀπὸ τὸ ἐγώ του.  

– Γέροντα, τὴν ἐλπίδα στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ τὴν νιώθει καὶ ἕνας ἄνθρωπος ποὺ 

δὲν ἔχει καλὴ πνευματικὴ κατάσταση; 

                                                 
5 Βλ. Β’ Κορ. 11, 14. 
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– Καὶ ποῦ ξέρει κανεὶς ἂν ἔχει καλὴ πνευματικὴ κατάσταση; Ὁ ἄνθρωπος ἕνα 

μόνον μπορεῖ νὰ ξέρη: ὅτι δὲν ἔχει καλὴ πνευματικὴ κατάσταση. Ἀκόμη καὶ νὰ ἔχη, 

δὲν  τὴν  βλέπει,  ἐπειδὴ  καὶ  τότε  μόνον  τὴν  ἁμαρτωλότητά  του  βλέπει.  Γιατὶ  ὅποιος 

ἀγωνίζεται γιὰ τὴν πρόοδο τὴν πνευματική, ποτὲ δὲν βλέπει τὴν πρόοδό του· μόνον 

τὶς πτώσεις του βλέπει.  

 

Οἱ ταπεινοὶ διαφυλάσσουν τὸν πνευματικό τους πλοῦτο στὸ θησαυροφυλάκιο 

τοῦ Θεοῦ 

 

–  Γέροντα,  βλέπω ὅτι  δὲν ἀγαπῶ τὴν ἀφάνεια. Μήπως γι᾿ αὐτὸ νιώθω μέσα 

μου ἄδεια; 

– Ἐσὺ μόνο γιὰ σαλὴ δὲν κάνεις!... Ἐκεῖ θέλει πολλὴ ταπείνωση. Κοίταξε, ἂν 

θέλης  νὰ  ἀγαπήσης  τὴν  ἀφάνεια,  διάβασε  τὸν  βίο  τῆς  Ὁσίας  Ἰσιδώρας6,  γιὰ  νὰ 

γνωρίσης τὰ φλωριὰ τῆς Ἁγίας, τὶς ἀρετές της, νὰ πετάξης τὰ δικά σου τὰ κάλπικα, τὰ 

μπακιρένια, καὶ στὸ ἑξῆς νὰ μαζεύης χρυσαφένια καὶ νὰ τὰ κρύβης στὴν καρδιά σου 

καὶ νὰ τὰ κλειδώνης καλά, γιὰ νὰ μὴν τὰ κλέψη τὸ ταγκαλάκι. 

Οἱ διὰ Χριστὸν Σαλοὶ δὲν ἔχουν μέσα τους κενό, ἀλλὰ ξεχείλισμα ἀπὸ τὸ πολὺ 

γέμισμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Εἶναι μεγάλοι Ἅγιοι. Λένε μὲν μπανταλομάρες, ἀλλὰ 

στὴν πραγματικότητα λένε σωστὲς συμβουλὲς μὲ πολὺ βάθος. Ἔχουν πολὺ μεγάλη 

ταπείνωση·  δὲν  λογαριάζουν  καθόλου  τὸν  ἑαυτό  τους.  Γι᾿  αὐτὸ  καὶ  ὁ  Θεὸς  τοὺς 

ἀξιώνει νὰ γνωρίσουν τὰ θεῖα μυστήρια καὶ νὰ ἀποκτήσουν πολλὰ χαρίσματα.  

– Γέροντα, πῶς μερικοὶ Φαρασιῶτες7, ἐνῶ ἔβλεπαν τὸν Ἅγιο Ἀρσένιο νὰ κάνη 

τόσα θαύματα, δὲν τὸν καταλάβαιναν καὶ τὸν παρεξηγοῦσαν; 

– Οἱ Ἅγιοι περισσότερο ἀγώνα ἔκαναν, γιὰ νὰ κρύψουν τὸν πνευματικό τους 

πλοῦτο, παρὰ γιὰ νὰ τὸν ἀποκτήσουν. Καὶ ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος κάλυπτε τὶς ἀρετές του 

μὲ διάφορα ἐξωτερικὰ καπιά8, καὶ ἦταν ἑπόμενο οἱ ἐξωτερικοὶ ἄνθρωποι νὰ μὴν τὸν 

«βλέπουν» καὶ νὰ τὸν παρεξηγοῦν ἀπὸ τὰ ἐξωτερικὰ καπιά, δηλαδὴ τὶς προσποιητὲς 

ἰδιοτροπίες  ποὺ  ἔβλεπαν.  Προσπαθοῦσε  δηλαδὴ  πάντοτε  ὁ  Ἅγιος  νὰ  παρουσιάζη 

στοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀντίθετο τῆς κάθε ἀρετῆς του, γιὰ νὰ ἀποφύγη τὸν θαυμασμό 

τους. Ὅσοι φυσικὰ  εἶχαν  κρυμμένες ἀρετές,  καταλάβαιναν πόσο θησαυρὸ  ἔκρυβε  ὁ 

Ἅγιος.  

Οἱ ταπεινοὶ καὶ ἀφανεῖς ἥρωες τοῦ Χριστοῦ εἶναι οἱ ἐξυπνότεροι τοῦ κόσμου, 

διότι  κατορθώνουν  νὰ  φυλάσσουν  τὸν  πνευματικό  τους  θησαυρὸ  στὸ 

θησαυροφυλάκιο  τοῦ  Θεοῦ.  Γι᾿  αὐτὸ  μεγάλη  χαρὰ  νὰ  νιώθουμε,  ὅταν  ζοῦμε  στὴν 

                                                 
6  Ἡ  Ὁσία  Ἰσιδώρα  ἔζησε  στὸ  Μοναστήρι  τῶν  Ταβεννησιωτῶν,  τὸ  ὁποῖο  εἶχε  ἱδρύσει  ὁ 

Ὅσιος  Παχώμιος  στὶς  ἀρχὲς  τοῦ  4ου  αἰῶνος.  Ταπείνωνε  καὶ  ἐξευτέλιζε  τὸν  ἑαυτό  της  καὶ 

ὑποκρινόταν τὴν σαλὴ «διὰ τὸν Χριστόν». Περιφερόταν πάντοτε ξυπόλυτη καὶ φοροῦσε  ἕνα 

κουρέλι  στὸ  κεφάλι  της,  ἐνῶ  οἱ  ἄλλες  μοναχὲς  φοροῦσαν  κουκούλι.  Ἂν  καὶ  πολλὲς  φορὲς 

δέχθηκε ὕβρεις καὶ χτυπήματα, ποτὲ δὲν γόγγυσε. Ἡ ἁγιότητα τοῦ βίου της ἀποκαλύφθηκε 

μὲ ὅραμα στὸν μεγάλο ἀσκητὴ Πιτηροῦν, ὁ ὁποῖος  ἐπισκέφθηκε τὸ Μοναστήρι καὶ φανέρωσε 

ἐνώπιον  ὅλης  τῆς  Ἀδελφότητος  ὅτι  ἡ  Ἰσιδώρα,  τὴν  ὁποία  θεωροῦσαν  σαλή,  ἦταν  Ἀμμᾶς, 

δηλαδὴ πνευματικὴ μητέρα. 
7 Κάτοικοι τῶν Φαράσων τῆς Καππαδοκίας, πατρίδος τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου.  
8 Καπί: Ἐπανωφόρι χονδρό. 
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ἀφάνεια, γιατὶ τότε θὰ δοῦμε πρόσωπο Θεοῦ στὴν ἄλλη ζωὴ καὶ θὰ νιώθουμε καὶ ἀπʹ 

αὐτὴν τὴν ζωὴ τὴν παρουσία Του δίπλα μας.  

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΑΓΑΠΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 

 

«Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος 

δίνει τὴν ἀγάπη του πρῶτα στὸν Θεό, 

ἔπειτα στοὺς ἀνθρώπους, 

καὶ τὴν ὑπερχείλιση τῆς ἀγάπης του 

τὴν δίνει στὰ ζῶα καὶ σὲ ὅλη τὴν κτίση». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ἡ ἀνεξάντλητη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀγάπη μας πρὸς 

τὸν Θεὸ 

 

Ὁ Θεὸς μᾶς «βομβαρδίζει» μὲ τὴν ἀγάπη Του 

 

–  Γέροντα,  μερικὲς φορὲς αἰσθάνομαι  ἔντονα τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ πονῶ 

βλέποντας τὴν δική μου ἀχαριστία. 

– Εὔχομαι νὰ ἀνταποκριθῆς στὶς πολλὲς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ. «Τὸ ἔλεός Σου, 

Κύριε, καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου»1,  ἔλεγε ὁ Δαβίδ. Νὰ τὸ λὲς κι 

ἐσύ, γιατὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι αὐτὸ συμβαίνει καὶ σ᾿ ἐσένα· ἀλλὰ καὶ πάλι εἶναι ἀλήθεια 

ὅτι τὸ ἀναγνωρίζεις καὶ εὐχαριστεῖς καὶ δοξολογεῖς τὸν Θεό. 

Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  ἀναγνωρίζη  τὴν  ἀγάπη  τοῦ  Θεοῦ,  τότε  καὶ  ὁ  Θεὸς  τὸν 

...«βομβαρδίζει» μὲ τὴν ἀγάπη Του. Ἴσως παραξενευθῆτε μὲ τὴν λέξη «βομβαρδίζει», 

ἀλλά,  γιὰ  νὰ  διαλυθῆ  τὸ  πουρὶ  ἢ  ὁ  γρανίτης  ποὺ  εἶναι  γύρω  ἀπὸ  τὴν  καρδιά  μας, 

χρειάζονται  βόμβες  θεϊκὲς  ποὺ  νὰ  ἔχουν  ὡς  ὕλη  ἐκρηκτικὴ  τὴν  ἀγάπη  τοῦ  Θεοῦ. 

Ὅταν πιὰ  διαλυθῆ  ὁ  σκληρὸς  αὐτὸς φλοιός,  τότε  ἡ  καρδιὰ  γίνεται  εὐαίσθητη  καὶ  ὁ 

ἄνθρωπος συγκινεῖται ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὶς πιὸ μικρὲς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ. Αἰσθάνεται 

καταχρεωμένος στὸν Θεὸ καὶ εἶναι συνέχεια κατασυγκινημένος, διότι, ἐνῶ σκέφτεται 

πῶς νὰ ξεχρεωθῆ, ὁ Θεὸς τοῦ δίνει ὅλο καὶ περισσότερες εὐλογίες, μέχρι ποὺ λειώνει 

ἡ ψυχὴ ἡ φιλότιμη ἀπὸ τὴν ἀγάπη Του. 

– Γέροντα, γιατί μᾶς ἀγαπάει τόσο πολὺ ὁ Θεός; 

– Γιατὶ μᾶς ἔχει παιδιά Του· περισσότερα δὲν μπορῶ νὰ σᾶς πῶ! 

– Γέροντα, ἐὰν κανείς, παρόλο ποὺ ἀγωνίζεται, ἔχη συνεχῶς τὶς ἴδιες πτώσεις, 

δὲν δυσαρεστεῖ τὸν Θεό, δὲν Τὸν ἀπογοητεύει; 

– Μήπως ὁ Θεὸς περιμένει προκοπὴ ἀπὸ μᾶς; Ὄχι. Εἴμαστε ὅμως παιδιά Του 

καὶ  μᾶς  ἀγαπάει  ὅλους  τὸ  ἴδιο.  Εἶδα  μιὰ  φορὰ  κάποιον  πατέρα,  ποὺ  εἶχε  κι  ἕνα 

χαζούλικο παιδάκι ποὺ ἔτρεχαν οἱ μύξες του καὶ τὶς σκούπιζε μὲ τὰ μανίκια του, ἀλλὰ 

τὸ  ἔσφιγγε  καὶ  αὐτὸ  στὴν  ἀγκαλιά  του  καὶ  τὸ  φιλοῦσε  καὶ  τὸ  χάιδευε  ὅπως  καὶ  τὰ 

ἄλλα. Ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς σὰν Καλὸς Πατέρας δὲν ἀγαπάει μόνον τὰ χαριτωμένα παιδιά 

Του, ἀλλὰ καὶ τὰ πνευματικὰ ἀδύνατα, γιὰ τὰ ὁποῖα μάλιστα πονάει καὶ ἐνδιαφέρεται 

περισσότερο. 

Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ συλλάβη πόσο ἀγαπάει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο! Ἡ ἀγάπη 

Του δὲν συγκρίνεται μὲ τίποτε! Δὲν ἔχει ὅρια! Εἶναι τόσο μεγάλη πού, κάτι ἐλάχιστο 

ἂν αἰσθανθῆ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν ἀγάπη αὐτήν, ἡ πήλινη καρδιά του δὲν μπορεῖ νὰ 

τὴν ἀντέξη· διαλύεται, γιατὶ εἶναι πηλός.  

Ὁ Θεὸς πολλὲς φορὲς ἐπιτρέπει νὰ πέση ἄφθονη ἡ ἀγάπη Του στὰ πλάσματά 

Του  καὶ  τότε  ἡ  ψυχή  μας  θερμαίνεται  καὶ  βλέπουμε  ὅτι  εἶναι  τόσο  γλυκειὰ  ἡ  θεία 

ἀγάπη,  τόσο  μεγάλη,  ποὺ  δὲν  τὴν  ἀντέχουμε  καὶ  φθάνουμε  στὸ  σημεῖο  νὰ  ποῦμε: 

«Θεέ μου, φθάνει! Ἐλάττωσε λίγο τὴν ἀγάπη Σου, γιατὶ δὲν τὴν ἀντέχω». Μὲ αὐτὸν 

τὸν τρόπο ὁ Θεὸς θέλει νὰ μᾶς δείξη ὅτι ἀπὸ μέρους Του ὑπάρχει ὅλη ἡ διάθεση νὰ 

μᾶς  δώση  ἄφθονη  τὴν  ἀγάπη  Του,  ἀλλὰ  δὲν  τὸ  κάνει,  γιατὶ  ἡ  μπαταρία  μας  εἶναι 

μικρή.  Χρειάζεται  νὰ  τὴν  μεγαλώσουμε,  ὥστε  νὰ  χωράη  περισσότερη  θεία  ἀγάπη, 

                                                 
1 Προκείμενον Ἑσπερινοῦ Τρίτης. Βλ. καὶ Ψαλμ. 22, 6. 
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γιατὶ  τὸ  θεῖο  ρεῦμα  τῆς  ἀγάπης  τοῦ  Θεοῦ  ἔρχεται  σ᾿  ἐμᾶς  ἀνάλογα  μὲ  τὴν 

χωρητικότητά μας. 

– Γέροντα, πῶς θὰ αὐξηθῆ αὐτὴ ἡ χωρητικότητα; 

– Ὅσο θὰ καθαρίζεται ἡ καρδιά μας, τόσο θὰ αὐξάνεται ἡ χωρητικότητά της 

καὶ τόσο θὰ δεχώμαστε τὴν θεϊκὴ ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι ἀπεριόριστη καὶ ἀχώρητη καὶ 

ἀνεξάντλητη.  

 

Ἡ καλὴ μοιρασιὰ τῆς ἀγάπης 

 

– Μπορεῖ, Γέροντα, ἡ ἀγάπη μου πρὸς ἕναν Ἅγιο νὰ ἐλαττώση τὴν ἀγάπη μου 

πρὸς τὸν Θεό; 

– Ὄχι, γιατί, ὅταν κανεὶς ἔχη μεγάλη εὐλάβεια γιὰ ἕναν Ἅγιο καὶ τὸν ἀγαπᾶ 

πολύ,  ἐκεῖ  κρύβεται ἡ μεγάλη ἀγάπη καὶ  εὐλάβεια πρὸς  τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ πρὸς 

τὴν Παναγία. 

Ὅποιος  τιμάει  τοὺς  Ἁγίους,  ἀναμφιβόλως  τιμάει  πολὺ  περισσότερο  τὴν 

Παναγία.  Ὅπως,  ἐπίσης,  αὐτὸς  ποὺ  τιμάει  πολὺ  τὴν  Παναγία,  φυσικά,  τιμάει 

περισσότερο  τὴν Παναγία  Τριάδα.  Καὶ  βλέπεις,  ὅταν  ἔχης  ἐπαφὴ μὲ  ἕναν Ἅγιο  καὶ 

νιώθης μεγάλη εὐγνωμοσύνη πρὸς αὐτόν, θὰ μποροῦσες ἀκόμη καὶ νὰ θυσιασθῆς γι᾿ 

αὐτόν. Ἀλλά, ἂν θυσιαζόσουν γιὰ ἕναν Ἅγιο, πάλι γιὰ τὸν Θεὸ δὲν θὰ θυσιαζόσουν; 

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστό, πρὸς τὴν Παναγία, πρὸς τοὺς Ἁγίους εἶναι μεγάλη 

ὑπόθεση.  Εἶναι  μιὰ  ἀγάπη  ποὺ  δὲν  συγκρίνεται  μὲ  καμμιὰ  ἄλλη  ἀγάπη.  Εἶναι 

σίγουρη· βρίσκεις ἀνταπόκριση. 

–  Γέροντα,  μπορεῖ  κανεὶς  νὰ  ἀγαπάη  τὸν  Θεὸ  καὶ  νὰ  μὴν  ἀγαπάη  τοὺς 

ἀνθρώπους; 

–  Ὄχι,  γιατί,  ὅταν  ἀγαπᾶς  τὸν  Θεό,  δὲν  εἶναι  δυνατὸν  νὰ  μὴν  ἀγαπᾶς  τὴν 

εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸν Θεὸ φέρνει τὴν ἀγάπη πρὸς 

τὸν  πλησίον,  διότι  ὅποιος  πλησιάζει  στὸν  Θεὸ  εἶναι  πλησίον  ὅλων  τῶν  ἀνθρώπων, 

ὅπως καὶ οἱ Ἅγιοι. Ἀλλὰ καὶ στὴν ἀγάπη μας πρὸς τὸν πλησίον κρύβεται ἡ μεγάλη 

ἀγάπη μας πρὸς τὸν Θεό.  

Ὅταν δώση κανεὶς τὴν καρδιά του στὸν Θεό, ὅλα τὰ ἀγαπάει· ὄχι μόνον ὅλους 

τοὺς  ἀνθρώπους,  ἀλλὰ  καὶ  τὰ  πουλιὰ  καὶ  τὰ  δένδρα,  ἀκόμη  καὶ  τὰ  φίδια.  Τότε 

προσκυνάει μὲ εὐλάβεια ὄχι μόνον τὸν Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους ἀλλὰ καὶ τὶς εἰκόνες τοῦ 

Θεοῦ,  τοὺς  ἀνθρώπους.  Κι  ὅλα  τὰ  δημιουργήματα,  μεγάλα  ἢ  μικρά,  πολύτιμα  ἢ 

ἀσήμαντα  πετραδάκια  καὶ  ξυλάκια,  τὰ  παίρνει  μὲ  εὐλάβεια  καὶ  τὰ  ἀσπάζεται,  σὰν 

εὐλογία  ἀπὸ  τὸν  Δημιουργό  του,  ὅπως  ἀσπάζεται  κανεὶς  ἕνα  μικρὸ  ἢ  μεγάλο 

ἀντικείμενο ποὺ παίρνει εὐλογία ἀπὸ κάποιο σεβαστό του πρόσωπο. 

 

Ἡ ἄνοδος στοὺς Οὐρανοὺς  

 

– Γέροντα, πῶς φθάνει ὁ ἄνθρωπος στὸν Θεό; 

– Δύο περιπτώσεις ὑπάρχουν γιὰ νὰ μπορέση νὰ ἀνεβῆ κανεὶς ἐκεῖ ψηλὰ στὸν 

Θεὸ καὶ νὰ Τὸν «κάμψη» νὰ κατεβῆ καὶ νὰ μένη μαζί του. Ἡ πρώτη περίπτωση εἶναι ἡ 

εἰλικρινὴς  μετάνοια  καὶ  ἀφορᾶ  τοὺς  πολὺ  ἁμαρτωλούς.  Ὅταν  συναισθάνωνται  τὶς 

μεγάλες  τους  πτώσεις  καὶ  ταπεινώνωνται  πολύ,  ὁ  Θεὸς  γιὰ  τὴν  μεγάλη  τους  αὐτὴ 
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ταπείνωση τοὺς ἀγαπάει πολὺ καὶ τοὺς ὑψώνει μέχρι τοὺς Οὐρανούς. «Μεγάλη χαρὰ 

γίνεται στοὺς Οὐρανοὺς γιὰ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ μετανοεῖ»2, λέει τὸ Εὐαγγέλιο. Τότε 

φυσικὰ  καὶ  οἱ  ἁμαρτωλοὶ  ἀγαποῦν  τὸν Θεὸ πολύ,  διότι  πολὺ  χρέος  τοὺς  χάρισε. Ἡ 

δεύτερη περίπτωση εἶναι ἡ ἑξῆς: Ὅταν ὁ ἄνθρωπος φυλαχθῆ καθαρὸς ἀπὸ θανάσιμες 

ἁμαρτίες, πρέπει νὰ εὐχαριστῆ τὸν Καλὸ Θεὸ ποὺ τὸν φύλαξε ἀπὸ μικρὸ παιδάκι καὶ 

δὲν  λερώθηκε  τὸ  ἔνδυμα  τῆς  ψυχῆς  του.  Κι  ἐσύ,  ἂν  δὲν  σὲ  ἐφύλαγε  ἀπὸ  μικρὴ  ὁ 

Χριστὸς σὰν τὸ κλωσσοπούλι κάτω ἀπὸ τὰ φτερά Του,  ἴσως νὰ ἤσουν σήμερα ἡ πιὸ 

ἁμαρτωλὴ  τοῦ  κόσμου.  Γι᾿  αὐτὸ  νὰ  δοξολογῆς  μέρα‐νύχτα  τὸν  Καλὸ  Θεὸ  γιὰ  τὴν 

μεγάλη  Του  αὐτὴ  δωρεὰ  καὶ  νὰ  ξεσπᾶς  σὲ  δάκρυα  χαρᾶς  καὶ  εὐγνωμοσύνης  πρὸς 

Αὐτόν. Αὐτὰ τὰ δάκρυα ἔχουν τὴν ἴδια δύναμη – ἢ καὶ μεγαλύτερη – μὲ τὰ δάκρυα τῆς 

μετανοίας καὶ τότε ὑψώνεται ὁ ἄνθρωπος στοὺς Οὐρανούς, φθάνει στὸν Θεὸ καὶ Τὸν 

δοξολογεῖ συνέχεια ὅπως οἱ Ἄγγελοι. Κι ἐνῶ ζῆ στὴν γῆ, εἶναι σὰν νὰ ζῆ στὸν Οὐρανό. 

Ὅλη ἡ ζωή του τότε εἶναι μία δοξολογία καὶ τὸν θάνατο τὸν περιμένει μὲ δοξολογία, 

γιατὶ σκέφτεται ὅτι θὰ πάη πιὰ κοντὰ στὸν Θεὸ μονίμως, ποὺ εἶναι ὁ προορισμός του. 

Τότε ξεσπάει στὴν πιὸ μεγάλη δοξολογία «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς...». 

 

Νὰ δώσουμε τὴν ἀγάπη μας στὸν Χριστὸ 

 

– Γέροντα, πῶς πρέπει νὰ ἐργασθῶ, γιὰ νὰ ἀγαπήσω τὸν Θεό; 

–  Γιὰ  νὰ  ἀγαπήσης  τὸν  Θεό,  πρέπει  νὰ  ξεκινήσης  ἀπὸ  τὴν  θυσία.  Ὅταν  ὁ 

ἄνθρωπος  δὲν  ὑπολογίζη  τὸν  ἑαυτό  του  καὶ  θυσιάζεται,  τότε  τὰ  πράγματα  πᾶνε 

κανονικά:  ἀγαπάει  τὸν πλησίον  του,  ἀγαπάει  τὸν Θεό. Ὅσοι  λένε  ὅτι  ἀγαποῦν  τὸν 

Θεό,  ἀλλὰ  δὲν  κάνουν  μιὰ  θυσία  γιὰ  τὸν  πλησίον  τους,  «ἠγάπησαν  τὸν Θεὸν  ἐν  τῷ 

στόματι αὐτῶν καὶ τῇ γλώσσῃ αὐτῶν ἐψεύσαντο Αὐτῷ»3. 

– Γέροντα, πῶς αὐξάνεται ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό; 

– Νὰ ἔχετε τὸν νοῦ σας συνέχεια στὸν Θεό, νὰ σκέφτεσθε τὸν Θεό. Νὰ λέτε 

τὴν  εὐχή,  νὰ  μιλᾶτε  μὲ  τὸν Θεό. Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  κάνη  αὐτὴν  τὴν  ἐργασία,  κατ᾿ 

ἀρχὰς νιώθει λίγο τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἀργότερα, ὅσο προχωράει, τὴν νιώθει ὅλο 

καὶ  πιὸ  πολύ.  Ὁ  νοῦς  του  βρίσκεται  μόνιμα  πλέον  στὸν  Θεό,  καὶ  δὲν  τὸν  συγκινεῖ 

τίποτε  τὸ  γήινο  καὶ  μάταιο.  Στὴν  καρδιά  του  φουντώνει  ἡ  ἀγάπη  πρὸς  τὸν  Θεό, 

γεμίζει καὶ δὲν θέλει πιὰ νὰ σκέφτεται τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Θεό. Ἀδιαφορεῖ γιὰ 

ὅλα  τὰ  τοῦ  κόσμου  καὶ  σκέφτεται  συνέχεια  τὸν  Οὐράνιο  Πατέρα.  Βλέπεις,  ὅσοι 

ἀσχολοῦνται μὲ ἐφευρέσεις, ἀπορροφοῦνται ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη. Ποῦ εἶναι ὅμως ἡ δική 

μας ἀπορρόφηση ἀπὸ τὸν Χριστό;  

– Τί μᾶς λείπει, Γέροντα, καὶ δὲν ἀναζητοῦμε μὲ τέτοιο ζῆλο τὸν Χριστό; 

– Τίποτε δὲν μᾶς λείπει. Μυαλὸ ἔχουμε, ἡλικία ἔχουμε. Ὁ ἑαυτός μας εἶναι τὸ 

ἐμπόδιο. 

Ἂν  δὲν  πετάξουμε  τὸν  ἑαυτό  μας,  πῶς  θὰ  μπῆ  μέσα  μας  ὁ  Χριστός;  Ἂν 

πετάξουμε  τὸν  ἑαυτό  μας  καὶ  φύγη  ὁ  κακὸς  ἐνοικιαστής,  ὁ  παλαιὸς  ἄνθρωπος,  θὰ 

κατοικήση  στὸ  κενὸ  τῆς  καρδιᾶς  ὁ  καινὸς  ἄνθρωπος  τῆς  Καινῆς  Διαθήκης  καὶ  θὰ 

γεμίση ὁ ναός μας, ὅλη ἡ ὕπαρξή μας, ἀπὸ ἀγάπη, γιατὶ θὰ φιλοξενῆται μέσα μας ἡ 

                                                 
2 Βλ. Λουκ. 15, 7.  
3 Βλ. Ψαλμ. 77, 36. 
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Ἀγάπη,  ὁ  Χριστός.  Τότε  πιὰ  ἡ  καρδιὰ  γίνεται  καμπάνα  καὶ  χτυπάει  συνέχεια 

χαρμόσυνα καὶ τόσο δυνατά, ποὺ κοντεύουν νὰ σπάσουν οἱ τσατμάδες – τὰ κόκκαλα 

τῶν  πλευρῶν  –,  οἱ  ὁποῖοι  εἶναι  σουβαντισμένοι  μὲ  πηλό,  ποὺ  ἔγινε  σάρκα  μὲ  τὴν 

διαταγὴ τοῦ Θεοῦ. Κι ἂν βρεθῆς στὴν ἔρημο καὶ δὲν ὑπάρχη ναός, τότε ναὸς εἶναι τὸ 

σῶμα σου καὶ καμπάνα ἡ καρδιά σου.  

Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  δώση  τὴν  καρδιά  του  στὸν  Θεό,  τότε  καὶ  τὰ  μυαλὰ  τοῦ 

ἀνθρώπου  εἶναι  παρμένα  ἀπὸ  τὴν  ἀγάπη  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  ἡ  καρδιά  του  σκιρτάει 

συνέχεια· νιώθει  τὸ κεφάλι του ἐλαφρὸ καὶ  τὸ σῶμα του σὰν πούπουλο. Καὶ ὅταν ἡ 

ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι περισσότερη ἀπὸ τὴν χωρητικότητα τῆς καρδιᾶς,  τὸ χτύπημα 

τῆς καρδιᾶς ἀκούγεται καὶ στοὺς γύρω του, γιατὶ σ᾿ αὐτὴν τὴν κατάσταση συμμετέχει 

καὶ τὸ σῶμα. 

Μιὰ καρδιὰ τόσο μικρὴ καὶ μπορεῖ νὰ ἀγαπάη τόσο πολύ! Κι ἂν εἶναι τόση ἡ 

ἀγάπη  τοῦ ἀνθρώπου γιὰ  τὸν Θεό,  σκεφθῆτε  τί  εἶναι  ἡ ἀγάπη  τοῦ Θεοῦ! Ἐννοῶ σὲ 

ποσότητα, γιατὶ σὲ ποιότητα εἶναι ἴδια ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν δική μας, ὅταν καὶ ἡ 

δική μας εἶναι πνευματική. 

Τί  μεγάλο  κακὸ  κάνουμε  οἱ  περισσότεροι  ἄνθρωποι  νὰ  μὴ  θέλουμε  νὰ 

δώσουμε τὴν ἀγάπη μας στὸν Χριστό, ἀλλὰ νὰ τὴν χαραμίζουμε σὲ γήινα, φθηνὰ καὶ 

μάταια πράγματα! Μιὰ ζωὴ ἀκόμη καὶ χιλίων ἐτῶν, καὶ χίλιες καρδιὲς νὰ ἔχη κανείς, 

δὲν φθάνουν γιὰ νὰ τὶς δώση στὸν Χριστὸ γιὰ τὴν μεγάλη ἀγάπη ποὺ μᾶς ἔδειξε καὶ 

ποὺ  μᾶς  δείχνει  καὶ  στὴν  συνέχεια:  μᾶς  συγχωρεῖ,  μᾶς  ἀνέχεται  καὶ  καθαρίζει  τὶς 

βρώμικες ψυχές μας μὲ τὸ θεϊκό Του αἷμα.  

 

Ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 

 

– Γέροντα, γιατί δὲν ἀγαπῶ τὸν Θεὸ ὅπως ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἀγαπῶ πολὺ καὶ 

θέλω νὰ εἶμαι κοντά του;  

–  Αὐτὸ  ἔρχεται  σιγὰ‐σιγὰ  μετὰ  ἀπὸ  ἀγώνα·  ἀλλιῶς  θὰ  ἔπιαναν  φωτιὰ  οἱ 

ἄνθρωποι καὶ θὰ καίγονταν ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ θὰ εἶχε γύρω τους κρύο, 

θὰ νόμιζαν ὅτι φλογίζονται καὶ πολλοὶ θὰ ἔπαιρναν τὰ βουνά. Ἕνας στρατιώτης, ἐν 

καιρῷ  πολέμου,  ἄφησε  τὴν  μονάδα  του  καὶ  ἔφυγε  στὸ  βουνό.  Εἶχε  ἀνάψει  τέτοια 

φλόγα  στὴν  καρδιά  του  ποὺ  δὲν  μποροῦσε  νὰ  συγκρατηθῆ·  ἤθελε  νὰ  πάη  νὰ 

προσευχηθῆ.  Δὲν  ὑπολόγισε  τίποτε.  Πῆγε,  βρῆκε  μιὰ  σπηλιά,  μπῆκε  μέσα  καὶ 

προσευχόταν! Ὅταν  οἱ  ἄλλοι  στρατιῶτες  βγῆκαν  στὶς  ἐπιχειρήσεις,  τὸν  βρῆκαν  καὶ 

τὸν  ἔπιασαν.  «Ἀνυπότακτος»,  εἶπαν.  Τὸν  κάλεσε μετὰ  ὁ  διοικητὴς  σὲ ἀνάκριση. «Τί 

εἶναι  αὐτὸ  ποὺ  ἔκανες;»,  τοῦ  λέει.  «Καίγομαν,  κύριε  διοικητά,  καίγομαν  γιὰ  τὸν 

Χριστό. Ξέρεις τί θὰ πῆ καίγομαν;». «Καλά, ἐγὼ δὲν καίγομαι;», τοῦ λέει ὁ διοικητής. 

«Ἐγὼ καίγομαι,  κύριε  διοικητά,  καταλαβαίνετε;»,  ἐπανέλαβε  ἐκεῖνος,  σὰν  νὰ  ἔλεγε: 

«Ἂν καίγεσαι, φύγε κι ἐσύ»! Τὸν βοήθησε ὅμως ὁ Θεὸς καὶ γλύτωσε τὸ στρατοδικεῖο. 

Ἐδῶ, ἐν καιρῷ εἰρήνης ἂν φύγη ἕνας στρατιώτης ἀπὸ τὴν θέση του, ἔχει στρατοδικεῖο, 

πόσο μᾶλλον ἐν καιρῷ πολέμου4!  

                                                 
4 Ὁ  Γέροντας,  ὁ  ὁποῖος ὡς  γνωστὸν  ἦταν  κατὰ πάντα  νομοταγής,  χρησιμοποιεῖ  αὐτὸ  τὸ 

παράδειγμα  τοῦ  ἀνυπότακτου  στρατιώτη,  γιὰ  νὰ  μᾶς  βοηθήση  νὰ  καταλάβουμε  ὅτι,  ἂν 

φουντώση ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο,  τότε «καὶ τὰ μυαλὰ τοῦ ἀνθρώπου 
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– Γέροντα, ὅταν βρίσκεται κανεὶς σ᾿ αὐτὴν τὴν κατάσταση, ὑπάρχει θέρμη σὲ 

ὅλο τὸ σῶμα; 

–  Ναί,  ἀλλὰ  περισσότερο  στὴν  περιοχὴ  τοῦ  στήθους.  Ὅταν  ἀνάψη  ἡ 

πνευματικὴ  ἀγάπη,  φλογίζεται  ὅλο  τὸ  στῆθος.  Ὅλο  τὸ  στῆθος  γίνεται  μιὰ  φλόγα. 

Καίγεται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν μεγάλη γλυκειὰ φλόγα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, πετάει, 

ἀγαπάει μὲ ἀγάπη πραγματική, μητρική.  

Αὐτὴ ἡ ἐσωτερικὴ φλόγα,  τὴν ὁποία ἀνάβει ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς μὲ τὴν ἀγάπη 

Του,  θερμαίνει  τὸ  σῶμα  πολὺ  περισσότερο  ἀπὸ  τὴν  αἰσθητὴ  φωτιὰ  καὶ  ἔχει  τὴν 

δύναμη  νὰ  καίη  καὶ  κάθε  σκουπίδι,  κάθε  κακὸ  λογισμὸ  ποὺ  πετάει  τὸ  ταγκαλάκι, 

καθὼς καὶ κάθε κακὴ ἐπιθυμία καὶ κάθε ἄσχημη εἰκόνα. Τότε ἡ ψυχὴ αἰσθάνεται καὶ 

τὶς θεῖες ἡδονὲς ποὺ δὲν συγκρίνονται μὲ καμμιὰ ἄλλη ἡδονή!  

Ἄχ, αὐτὴ ἡ φλόγα δὲν μπῆκε ἀκόμη μέσα σας! Ἂν ἀνάψη καὶ φουντώση στὴν 

καρδιά  σας,  δὲν  θὰ  σᾶς  συγκινοῦν  καθόλου  πιὰ  τὰ  μάταια  πράγματα.  Εὔχομαι  νὰ 

κάψη ὁ Θεὸς μὲ τὴν ἀγάπη Του τὶς καρδιές σας! 

 

Ὁ θεῖος ἔρως 

 

– Γέροντα, ὁ θεῖος ἔρως εἶναι ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν Θεό; 

– Ὁ θεῖος ἔρως εἶναι κάτι ἀνώτερο ἀπὸ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν Θεό· εἶναι τρέλλα. 

Ἀγάπη‐ἔρως‐τρέλλα,  ὅπως φθόνος‐μίσος‐φόνος. Ἡ  ἀκριβὴ  ἀγάπη πρὸς  τὸν Θεό,  μὲ 

τὶς  θυσίες  της,  γλυκοβράζει  τὴν  καρδιά,  καὶ  σὰν  τὸν  ἀτμὸ  πετιέται  ὁ  θεῖος  ἔρως,  ὁ 

ὁποῖος δὲν μπορεῖ νὰ συγκρατηθῆ, καὶ ἑνώνεται μὲ τὸν Θεό. 

Ὁ  θεῖος  ἔρως  λυγίζει  τὰ  σκληρὰ  κόκκαλα  καὶ  γίνονται  τόσο μαλακά,  ποὺ  ὁ 

ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ σταθῆ ὄρθιος, πέφτει κάτω! Γίνεται σὰν τὴν λαμπάδα ποὺ 

βρίσκεται σὲ θερμὸ χῶρο καὶ δὲν μπορεῖ νὰ σταθῆ ὄρθια· πότε λυγίζει ἀπὸ ἐδῶ, πότε 

λυγίζει  ἀπὸ  ἐκεῖ.  Τὴν  σιάζεις,  ἀλλὰ πάλι  λυγίζει,  πάλι πέφτει,  γιατὶ  εἶναι  θερμὸς  ὁ 

χῶρος, πολὺ θερμός... Ὅταν κανεὶς βρίσκεται σ᾿ αὐτὴν τὴν κατάσταση καὶ πρέπη νὰ 

πάη κάπου ἢ νὰ κάνη κάποια δουλειά,  δὲν μπορεῖ· παλεύει, προσπαθεῖ νὰ βγῆ ἀπὸ 

αὐτὴν τὴν κατάσταση... 

–  Γέροντα,  ὅταν  βρίσκεται  κανεὶς  στὴν  κατάσταση  τοῦ  θείου  ἔρωτος,  ἂν 

πονάη, τὸ αἰσθάνεται; 

– Ὁ πόνος, ἂν εἶναι πολὺ δυνατός, μετριάζεται καὶ γίνεται ὑποφερτός· ἂν εἶναι 

λίγος, χάνεται. Βλέπεις, ὅσοι εἶναι ἐρωτευμένοι, συνεπαίρνονται τελείως, οὔτε ὕπνος 

τοὺς  πιάνει. Μοῦ  ἔλεγε  ἕνας  μοναχός:  «Γέροντα,  ὁ  ἀδελφός  μου  ἔχει  ἐρωτευθῆ  μιὰ 

γύφτισσα,  καὶ  οὔτε  νὰ  κοιμηθῆ  μπορεῖ.  Συνέχεια  ʺΠαρασκευούλα  μου, 

Παρασκευούλα  μουʺ  λέει.  Μάγια  τοῦ  ἔχουν  κάνει;  δὲν  ξέρω!  Ἐγὼ  τόσα  χρόνια 

καλόγερος,  δὲν  ἀγαπῶ  τὴν  Παναγία  οὔτε  ὅσο  ἀγαπάει  ὁ  ἀδελφός  μου  αὐτὴν  τὴν 

γύφτισσα! Καθόλου νὰ μὴ σκιρτάη ἡ καρδιά μου!». 

Δυστυχῶς ὑπάρχουν πνευματικοὶ ἄνθρωποι ποὺ σκανδαλίζονται μὲ τὴν λέξη 

«θεῖος ἔρως». Δὲν ἔχουν καταλάβει τί θὰ πῆ «θεῖος ἔρως» καὶ θέλουν νὰ βγάλουν τὴν 

λέξη αὐτὴ ἀπὸ τὰ Μηναῖα καὶ ἀπὸ τὴν Παρακλητική, γιατὶ λένε ὅτι σκανδαλίζει. Ποῦ 

φθάσαμε! Ἀντίθετα, οἱ κοσμικοὶ ποὺ ἔχουν ζήσει τὸν κοσμικὸ ἔρωτα, ἂν τοὺς μιλήσης 

                                                                                                                                                                  
εἶναι παρμένα ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ» καὶ φθάνει νὰ κάνη πράγματα ποὺ δύσκολα μπορεῖ 

κανεὶς νὰ τὰ καταλάβη καὶ νὰ τὰ δικαιολογήση. 
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γιὰ  θεῖο  ἔρωτα,  ἀμέσως  λένε:  «Κάτι  ἀνώτερο  θὰ  εἶναι  αὐτό».  Πόσα  παιδιὰ  ποὺ 

γνώρισαν τὸν κοσμικὸ ἔρωτα τὰ φέρνω ἀμέσως σὲ λογαριασμό,  ὅταν τοὺς μιλῶ γιὰ 

τὸν θεῖο  ἔρωτα! «Ἐσεῖς πέσατε κάτω καμμιὰ φορὰ ἀπὸ  τὴν ἀγάπη ποὺ νιώσατε;  τὰ 

ρωτάω. Νιώσατε ποτὲ ἐσεῖς ἔτσι ποὺ νὰ μὴν μπορῆτε νὰ κουνηθῆτε, νὰ μὴν μπορῆτε 

νὰ  κάνετε  τίποτε;».  Ἀμέσως  καταλαβαίνουν  ὅτι  αὐτὸ  εἶναι  κάτι  ἀνώτερο  καὶ 

συνεννοούμαστε. «Ἂν ἐμεῖς, λένε, ἀπὸ αὐτὸ τὸ κοσμικὸ κάτι νιώθουμε, φαντάσου τί 

θὰ εἶναι ἐκεῖνο τὸ οὐράνιο!».  

 

Ἡ θεία τρέλλα 

 

– Πῶς μπορεῖς νὰ παλαβώσης, Γέροντα, ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ; 

– Νὰ  συναναστρέφεσαι  μὲ  ...παλαβούς,  γιὰ  νὰ  σοῦ  μεταδώσουν  τὴν  τρέλλα 

τους τὴν πνευματική! Θὰ εὔχωμαι νὰ σὲ δῶ ...θεότρελλη! Ἀμήν. 

Ἔχω κι ἐγὼ μιὰ μικρὴ πεῖρα ἀπὸ τὴν πνευματικὴ τρέλλα, ἡ ὁποία προέρχεται 

ἀπὸ τὸν θεῖο ἔρωτα. Φθάνει τότε ὁ ἄνθρωπος στὴν θεία ἀφηρημάδα καὶ δὲν θέλει νὰ 

σκέφτεται  τίποτε  ἐκτὸς  ἀπὸ  τὸν  Θεό,  τὰ  θεῖα,  τὰ  πνευματικά,  τὰ  οὐράνια. 

Ἐρωτευμένος πιὰ θεϊκά, καίγεται ἐσωτερικά, γλυκά, καὶ ξεσπάει ἐξωτερικά, παλαβά, 

μέσα  στὸν  θεῖο  χῶρο  τῆς  σεμνότητος,  δοξολογώντας  σὰν Ἄγγελος  μέρα‐νύχτα  τὸν 

Θεὸ καὶ Πλάστη του.  

– Εἶναι ἔκστασις αὐτό, Γέροντα; 

– Ναί, εἶναι ἐκτὸς ἑαυτοῦ τότε ὁ ἄνθρωπος, μὲ τὴν καλὴ ἔννοια. Αὐτὸ εἶναι... 

«ἔκστηθι φρίττων οὐρανέ»5! 

Ἡ θεία τρέλλα βγάζει τὸν ἄνθρωπο ἔξω ἀπὸ τὴν ἕλξη τῆς γῆς· τὸν ἀνεβάζει 

στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ, καὶ νιώθει πιὰ ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό του σὰν τὸ σκυλάκι στὰ 

πόδια τοῦ ἀφεντικοῦ του καὶ τοῦ γλείφει τὰ πόδια μὲ χαρὰ καὶ εὐλάβεια. 

 

Ἡ θεία μέθη 

 

– Γέροντα, φοβᾶμαι μήπως δὲν σωθῶ. 

– Μὴ φοβᾶσαι· μαζὶ θὰ πᾶμε  ἐπάνω. Μόνο νὰ πῆς στὴν Γερόντισσα νὰ μᾶς 

δώση  δύο  μεγάλα  μπουκάλια  γιὰ  τὸν  δρόμο  –  πρόσεξε  νὰ  εἶναι  πλαστικά,  ὄχι 

γυάλινα,  γιὰ  νὰ  μὴ  σπάσουν  στὸ  ταξίδι!...  Θὰ  τὰ  γεμίσουμε  νερὸ  καί,  μέχρι  νὰ 

ἀνεβοῦμε  στὸν  Οὐρανό,  ἀπὸ  τὴν  κούραση  θὰ  τὸ  πιοῦμε!  Μόνον  τρία  δάκτυλα  θὰ 

ἀφήσουμε καὶ θὰ παρακαλέσουμε τὸν Χριστὸ νὰ τὸ εὐλογήση, νὰ τὸ κάνη κρασὶ καὶ 

μετὰ θὰ τὸ πιοῦμε καὶ θὰ μεθύσουμε πνευματικὰ κοντὰ στὸν Χριστό. 

– Γέροντα, ποιό εἶναι αὐτὸ τὸ νερό; 

– Εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ἀδελφούς.  

– Καὶ ἡ μέθη; 

– Εἶναι ἡ μέθη ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτοὶ ποὺ μεθοῦν ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, 

ἀγάλλονται συνέχεια ἀπὸ τὴν στοργὴ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατέρα τους.  

Ἂν μεθύση ὁ ἄνθρωπος πνευματικὰ μὲ τὸ οὐράνιο κρασί, ἡ ζωή του ἐδῶ στὴν 

γῆ  γίνεται  μαρτυρική,  μὲ  τὴν  καλὴ  ὅμως  ἔννοια.  Ἀχρηστεύεται  γιὰ  τὸν  κόσμο, 

                                                 
5 Ἀπὸ τὸν εἱρμὸ τῆς η´ὠδῆς τοῦ κανόνος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.  
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ἀδιαφορεῖ γιὰ καθετὶ γήινο καὶ ὅλα τὰ «θεωρεῖ σκύβαλα»6. Βλέπεις, ὅσοι πίνουν πολὺ 

καὶ  μεθοῦν,  μετὰ  δὲν  νοιάζονται  γιὰ  τίποτε.  «Μπαρμπα‐Θανάση,  τὸ  καλύβι  σου 

καίγεται», φώναζαν σὲ κάποιο γεροντάκι ποὺ τὸ καλύβι του εἶχε πάρει φωτιά. «Ἄσ᾿ το 

νὰ καῆ», ἔλεγε αὐτός, γιατὶ εἶχε πιεῖ καὶ ἦταν μεθυσμένος!...  

Ἡ ἄλλη μέθη,  ἡ  οὐράνια,  εἶναι καλή,  ἀλλὰ πρέπει  νὰ  εἶναι κανεὶς συνέχεια 

ἐκεῖ,  στὸ  ἀτέλειωτο  βαρέλι,  τὸ  οὐράνιο.  Εὔχομαι  νὰ  βρῆτε  τὴν  παραδεισένια  θεία 

κάνουλα καὶ νὰ πίνετε καὶ νὰ μεθᾶτε συνέχεια ἀπὸ τὸ παραδεισένιο κρασί. Ἀμήν! 

 
6 Βλ. Φιλιπ. 3, 8. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον 

 

Ἀγάπη καὶ ταπείνωση, οἱ δυὸ ἀδελφωμένες ἀρετὲς 

 

– Γέροντα, πῶς θὰ σωθῶ μὲ τόσα πάθη ποὺ ἔχω; 

– Μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ταπείνωση. Μόλις αὐξηθοῦν αὐτὲς οἱ δύο ἀρετές, ἡ 

ὑπερηφάνεια  καὶ  ἡ  κακία  θὰ  μείνουν  ἀτροφικὲς  καὶ  τὰ  πάθη  θὰ  ἀρχίσουν  νὰ 

ψυχορραγοῦν. Ἔτσι ὅλα τὰ πάθη σιγὰ‐σιγὰ θὰ ἀφανισθοῦν καὶ ὅλες οἱ ἄλλες ἀρετὲς 

θὰ  ἔρθουν μόνες  τους.  Γι᾿ αὐτὸ στρέψε ὅλες  τὶς  δυνάμεις σου στὴν ἀγάπη καὶ στὴν 

ταπείνωση. 

Ἡ  ἀληθινὴ  ἀγάπη  εἶναι  ἀγκαλιασμένη  μὲ  τὴν  ταπείνωση  σὰν  δύο  ἀδέλφια 

δίδυμα,  πολὺ  ἀγαπημένα.  Ἡ  ἀγάπη  δὲν  χωρίζει  ἀπὸ  τὴν  ταπείνωση.  Μέσα  στὴν 

ἀγάπη βρίσκεις τὴν ταπείνωση καὶ μέσα στὴν ταπείνωση βρίσκεις τὴν ἀγάπη. 

Γιὰ μένα ὅλη ἡ βάση στὴν πνευματικὴ ζωὴ εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ  ταπείνωση. 

Ὅπου  ὑπάρχει  ἀγάπη,  κατοικεῖ  ὁ  Χριστός,  ἡ Ἀγάπη,  καί,  ὅπου  ὑπάρχει  ταπείνωση, 

τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ τὴν πιάνει τὸ ἐνοικιοστάσιο1. Τότε παντοῦ βασιλεύει ὁ Θεὸς καὶ ἡ 

γῆ  μεταβάλλεται  σὲ  Παράδεισο.  Ἐνῶ,  ὅπου  λείπει  ἡ  ἀγάπη  καὶ  ἡ  ταπείνωση,  ἐκεῖ 

κατοικεῖ τὸ ταγκαλάκι, ὁ ἐχθρός, καὶ ζοῦν ἀπὸ ἐδῶ οἱ ἄνθρωποι μαζί του τὴν κόλαση 

καὶ συνέχεια χειροτερεύουν τὴν θέση τους στὴν ἄλλη ζωή.  

Ὁ  εὐκολώτερος  δρόμος γιὰ  νὰ σωθοῦμε  εἶναι  ἡ  ἀγάπη καὶ  ἡ  ταπείνωση·  γι᾿ 

αὐτὰ  θὰ  κριθοῦμε.  Αὐτὲς  οἱ  δύο  ἀρετὲς  συγκινοῦν  καὶ  κάμπτουν  τὸν  Θεὸ  καὶ 

ἀνεβάζουν τὸ πλάσμα Του στὸν Οὐρανό. Ἀπὸ τὰ διακριτικὰ αὐτὰ – τὴν ταπείνωση καὶ 

τὴν ἀγάπη – ξεχωρίζουν οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι τὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, τὰ παίρνουν μὲ ἀγάπη, 

τὰ  περνοῦν  ἄφοβα  ἀπὸ  τὰ  ἐναέρια  τελώνια2  καὶ  τὰ  ἀνεβάζουν  στὸν  φιλόστοργο 

Πατέρα Θεό.  

 

Ἡ ἀκριβὴ ἀληθινὴ ἀγάπη  

 

Κατ᾿ ἐμὲ ἡ ἀγάπη εἶναι τριῶν εἰδῶν: ἡ σαρκικὴ ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι γεμάτη 

πνευματικὰ  μικρόβια,  ἡ  κοσμικὴ  ἀγάπη,  ἡ  ὁποία  εἶναι  φαινομενική,  τυπική, 

ὑποκριτική, δίχως βάθος, καὶ ἡ πνευματικὴ ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἀληθινή, ἡ ἁγνή, ἡ 

ἀκριβὴ ἀγάπη. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη εἶναι ἀθάνατη· μένει «εἰς αἰῶνας αἰώνων». 

– Πῶς θὰ καταλάβω, Γέροντα, ἂν ἔχω ἀληθινὴ ἀγάπη; 

– Γιὰ νὰ τὸ καταλάβης, νὰ ἐξετάσης ἂν ἀγαπᾶς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἐξίσου 

κι ἂν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τοὺς θεωρεῖς καλύτερους ἀπὸ σένα.  

– Γέροντα, ἔχει ψυχρανθῆ ἡ ἀγάπη μου γιὰ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὸν πλησίον. 

–  Σπεῖρε  τὴν  λίγη  ἀγάπη  ποὺ  σοῦ  ἔμεινε,  γιὰ  νὰ  φυτρώση  ἀγάπη,  νὰ 

μεγαλώση,  νὰ  καρπίση  καὶ  νὰ  θερίσης  ἀγάπη.  Μετὰ  θὰ  σπείρης  τὴν  περισσότερη 

ἀγάπη ποὺ θὰ θερίσης, καὶ σιγὰ‐σιγὰ θὰ γεμίση τὸ ἀμπάρι σου καὶ δὲν θὰ ἔχης ποῦ 

                                                 
1 Ἐνοικιοστάσιο: Νομικὴ διάταξη σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ ἐνοικιαστὲς στέγης δικαιοῦνται 

παράταση τῆς μισθώσεως. 
2  Βλ.  Γρηγορίου  μοναχοῦ,  μαθητοῦ  Ἁγ.  Βασιλείου  τοῦ  Νέου,  «Ὁ  τελωνισμὸς  τῶν  ψυχῶν 

κατὰ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου: Τὰ εἴκοσι τρία βασικὰ τελώνια», Ἱ. Ἡσυχ. Ἁγ. Ἀθανασίου καὶ Ἁγ. 

Νεομαρτύρων Ἀκυλίνης, Κυράννης καὶ Ἀργυρῆς, Γαλήνη Ὄσσης Λαγκαδᾶ. 
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νὰ  τὴν  βάλης,  γιατί,  ὅσο  σπέρνεις  ἀγάπη,  τόσο  πιὸ  πολὺ  αὐξάνει.  Ἂς  ποῦμε,  ἕνας 

γεωργὸς  ἔχει  ἕνα  σακκουλάκι  σπόρο  καὶ  τὸν  σπέρνει. Μετὰ μαζεύει  τὸν  καρπὸ  καὶ 

γεμίζει μία μεγάλη σακκούλα. Ἂν σπείρη ὕστερα τὸν καρπὸ ποὺ ἔχει στὴν σακκούλα, 

θὰ  γεμίση  ἕνα σακκί.  Καὶ  ὅταν μαζέψη πολὺ σπόρο  καὶ  τὸν  σπείρη,  θὰ  γεμίση  ἕνα 

ἀμπάρι. Ἐνῶ, ἂν κρατήση τὸν σπόρο στὸ σακκουλάκι καὶ δὲν τὸν σπείρη, ὁ σπόρος θὰ 

σκουληκιάση. Πρέπει νὰ πετάξη τὸν σπόρο στὴν γῆ, γιὰ νὰ φυτρώση, νὰ μεγαλώση 

καὶ νὰ κάνη καρπό. 

Ἔτσι, θέλω νὰ πῶ, γίνεται καὶ μὲ τὴν ἀγάπη. Γιὰ νὰ αὐξηθῆ ἡ ἀγάπη, πρέπει 

νὰ τὴν δώσης. Ὅποιος ὅμως δὲν δίνει ἔστω καὶ τὴν λίγη ἀγάπη ποὺ ἔχει, εἶναι σὰν νὰ 

ἔχη  ἕνα  ἁπλόχερο3  σπόρο,  ἀλλὰ  τὸν  κρατάει  καὶ  δὲν  τὸν  σπέρνει.  Αὐτὸς  εἶναι  ὁ 

πονηρὸς δοῦλος ποὺ ἔκρυψε τὸ τάλαντο4. 

Ἀνάλογα μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ θὰ προσφέρης, θὰ ἔχης νὰ λάβης. Ἂν δὲν δώσης 

ἀγάπη, δὲν θὰ λάβης ἀγάπη. Βλέπεις, ἡ μάνα δίνει συνέχεια στὰ παιδιά της, ἀλλὰ καὶ 

συνέχεια παίρνει ἀπὸ τὰ παιδιά της, καὶ συνέχεια αὐξάνει ἡ ἀγάπη της. Ὅταν ὅμως 

ζητᾶμε τὴν ἀγάπη τῶν ἄλλων ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸν ἑαυτό μας καὶ θέλουμε ὅλοι νὰ 

μᾶς  δίνουν  καί,  ὅταν  κάνουμε  κάποιο  καλό,  σκεφτώμαστε  τὴν  ἀνταπόδοση,  δὲν 

ἔχουμε  ἀκριβὴ  ἀλλὰ  φθηνὴ  ἀγάπη.  Τότε  ἀποξενωνόμαστε  ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  καὶ  δὲν 

λαμβάνουμε ἀγάπη οὔτε ἀπὸ τὸν Θεὸ οὔτε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. 

Ὅσοι ἔχουν κοσμικὴ ἀγάπη μαλώνουν ποιός νὰ ἁρπάξη περισσότερη ἀγάπη 

γιὰ τὸν ἑαυτό του. Ὅσοι ὅμως ἔχουν τὴν πνευματική, τὴν ἀκριβή, ἀγάπη, μαλώνουν 

ποιός  νὰ  δώση περισσότερη ἀγάπη στὸν ἄλλον. Ἀγαποῦν,  χωρὶς  νὰ σκέφτωνται ἂν 

τοὺς  ἀγαποῦν ἢ  δὲν  τοὺς  ἀγαποῦν  οἱ  ἄλλοι,  οὔτε  ζητοῦν ἀπὸ  τοὺς  ἄλλους  νὰ  τοὺς 

ἀγαποῦν. Θέλουν ὅλο νὰ δίνουν καὶ νὰ δίνωνται, χωρὶς νὰ θέλουν νὰ τοὺς δίνουν καὶ 

νὰ τοὺς δίνωνται. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἀγαπιοῦνται ἀπ᾿ ὅλους, ἀλλὰ πιὸ πολὺ ἀπὸ τὸν 

Θεό, μὲ τὸν Ὁποῖο καὶ συγγενεύουν.  

Ἀγάπη  χωρὶς  ἀντιπαροχή!  Νὰ  μὴν  κάνουμε  καλωσύνες,  γιὰ  νὰ  πάρουμε 

εὐλογίες.  Νὰ  καλλιεργήσουμε  τὴν  ἀρχοντική,  τὴν  ἀκριβὴ  ἀγάπη,  τὴν  ὁποία  ἔχει  ὁ 

Θεός, καὶ ὄχι τὴν φθηνὴ κοσμικὴ ἀγάπη, ἡ ὁποία ἔχει κάθε ἀνθρώπινη ἀδυναμία. 

–  Γέροντα,  δυσκολεύομαι  νὰ  δώσω  τὴν  ἀγάπη  μου  ἐκεῖ  ποὺ  δὲν  θὰ  τὴν 

ἐκτιμήσουν. 

–  Δὲν  ἔχεις  πραγματικὴ  ἀγάπη,  γι᾿  αὐτὸ  δυσκολεύεσαι.  Ὅποιος  ἔχει 

πραγματικὴ  ἀγάπη,  δὲν  τὸν  ἀπασχολεῖ  ἂν  ἐκτιμήσουν  τὴν  ἀγάπη  του  ἢ  ὄχι.  Τὴν 

θυσία ποὺ κάνει γιὰ τὸν πλησίον του, ἐπειδὴ τὴν κάνει ἀπὸ καθαρὴ ἀγάπη, οὔτε κἂν 

τὴν θυμᾶται. 

– Πῶς μπορῶ, Γέροντα, νὰ ξεχνῶ τὸ καλὸ ποὺ κάνω; 

– Ρίξ᾿ το στὸ γιαλό... Ἔτσι θὰ τὸ ξεχνᾶς. Ἀλλὰ καὶ τὸ κακὸ ποὺ σοῦ κάνουν, κι 

αὐτὸ νὰ τὸ ξεχνᾶς. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ συγκεντρώσης ἕναν πλοῦτο πνευματικό, 

χωρὶς κἂν νὰ τὸ ἀντιληφθῆς.  

 

Νὰ βγάζουμε τὸν ἑαυτό μας ἀπὸ τὴν ἀγάπη μας 

 

– Γέροντα, ποιό εἶναι τὸ μέτρο τῆς ἀγάπης; 

                                                 
3 Ἁπλόχερο: Ὅσο χωράει μία χούφτα. 
4 Βλ. Ματθ. 25, 25. 
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–  Τὸ  «ἀγαπᾶτε  ἀλλήλους,  καθὼς  ἐγὼ  ἠγάπησα  ὑμᾶς»5.  Μὲ  αὐτὸ  ὁ  Χριστὸς 

ἐννοεῖ  ὅτι  πρέπει  πάντοτε  νὰ  θυσιαζώμαστε  γιὰ  τοὺς  ἄλλους,  ὅπως  Ἐκεῖνος 

θυσιάσθηκε γιὰ μᾶς. 

– Μπορεῖ, Γέροντα, μέσα στὴν θυσία νὰ ὑπάρχη θέλημα; 

– Ναί, μπορεῖ. Θυμᾶμαι – λαϊκὸς ἤμουν ἀκόμη –, κάποιος Κονιτσιώτης ἀμέσως 

μετὰ τὴν Ἀνάσταση ἔλεγε εἰς ἐπήκοον πάντων: «Θὰ πάω πάνω στὸ μοναστήρι, στὴν 

Παναγία, νὰ ἀνάψω τὰ καντήλια». Μὲ τὸν τρόπο ὅμως ποὺ τὸ ἔλεγε, ἔβλεπες ὅτι εἶχε 

ὑπερηφάνεια,  θέλημα...  Πήγαινε  λοιπὸν  τὴν  νύχτα  πάνω  στὸ  μοναστήρι,  γιὰ  νὰ 

ἀνάψη  τὰ  καντήλια,  δυὸ  ὧρες  δρόμο  νὰ  πάη  καὶ  δυὸ  νὰ  γυρίση.  Καὶ  τί  δρόμο; 

κακόδρομο!  Καὶ  στὸ  ἐκκλησάκι  ἦταν  ὅλα  ἐγκαταλελειμμένα,  πεταμένα  ἐδῶ  κι  ἐκεῖ· 

ποῦ νὰ βρῆ καντηλήθρα καὶ φιτίλι! Καὶ τελικά,  ἔκανε ὅλον αὐτὸν τὸν κόπο καὶ ὅλα 

πήγαιναν  χαμένα.  Ἂν  τοῦ  ἔλεγε  κανείς:  «τώρα  ποὺ  θὰ  πᾶς  στὸ  σπίτι,  ἄναψε  τὸ 

καντήλι», μπορεῖ καὶ νὰ μὴν τὸ ἄναβε! Ἂν ἤθελε πραγματικὰ νὰ κάνη θυσία, ἔπρεπε 

νὰ πάη ἁπλά, ἀθόρυβα, στὸ μοναστήρι καὶ νὰ ἀνάψη τὰ καντήλια. 

– Δηλαδή, Γέροντα, μπορεῖ κάποιος νὰ κάνη μιὰ θυσία ἀπὸ ὑπερηφάνεια; 

– Πῶς δὲν μπορεῖ; Μπορεῖ νὰ θυσιάση, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀκόμη 

καὶ τὴν ζωή του, καὶ ἀγάπη νὰ μὴν ἔχη6.  

– Ἔχει ἀξία αὐτὴ ἡ θυσία; 

– Δὲν θυμᾶσαι τί λέει πάλι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος; «Ἀγάπην δὲ μὴ ἔχων, οὐδέν 

εἰμι»7.  Ἡ  θυσία,  γιὰ  νὰ  εἶναι  κατὰ  Θεόν,  πρέπει  νὰ  μὴν  ἔχη  ἀνθρώπινα  στοιχεῖα, 

ἰδιοτέλεια, ὑπερηφάνεια κ.λπ. Ὅταν θυσιάζεται κανεὶς ταπεινά, τότε ἔχει ἀγάπη καὶ 

τότε συγκινεῖ τὸν Θεό. Ὅταν μιλάω γιὰ ἀγάπη, μιλάω γιὰ τὴν ἀληθινή,  τὴν γνήσια 

ἀγάπη ποὺ ἔχει ἀρχοντιά. Γιατὶ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀναπαύεται μὲ τὸν λογισμό του ὅτι 

ἔχει ἀγάπη, ἐπειδὴ τὰ δίνει ὅλα, καὶ ὅμως ἀγάπη νὰ μὴν ἔχη, ἐπειδὴ μέσα στὴν ἀγάπη 

του αὐτὴ ἔχει τὸν ἑαυτό του, ἐπειδὴ δηλαδὴ ἀποβλέπει σὲ ἀτομικό του συμφέρον.  

Γιὰ νὰ εἶναι γνήσια ἡ ἀγάπη μας, πρέπει νὰ τὴν ἐξαγνίσουμε, νὰ βγάλουμε 

τὸν ἑαυτό μας ἀπὸ τὴν ἀγάπη μας. Καὶ ὅταν ὅλοι βγάζουν τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ τὴν 

ἀγάπη  τους,  τότε  ὁ  ἕνας  εἶναι  μέσα  στὸν  ἄλλον  καὶ  ὅλοι  εἶναι  ἕνα  καὶ  εἶναι  πιὰ 

ἑνωμένοι  ἀπὸ  τὴν  μία  ἀγάπη  τοῦ  Χριστοῦ.  Καὶ  μέσα  στὸν  Χριστὸ  εἶναι  ὅλα  τὰ 

προβλήματα λυμένα, διότι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας διαλύει ὅλα τὰ προβλήματα. 

 

Ἀγάπη μητρικὴ γιὰ ὅλους 

 

– Γέροντα, πῶς μπορεῖ νὰ βάλη κανεὶς ὅλον τὸν κόσμο μέσα στὴν καρδιά του; 

– Πῶς μπορεῖ νὰ ἀγκαλιάση ὅλον τὸν κόσμο, ὅταν τὰ χέρια του εἶναι μικρά;... 

Γιὰ νὰ βάλη κανεὶς ὅλον τὸν κόσμο στὴν καρδιά του, πρέπει νὰ πλατύνη τὴν καρδιά 

του. 

– Πῶς θὰ γίνη αὐτό, Γέροντα; 

–  Μὲ  τὴν  ἀγάπη.  Ἀλλὰ  κι  αὐτὸ  δὲν  φθάνει.  Χρειάζεται  μητρικὴ  ἀγάπη.  Ἡ 

μάνα ἀγαπάει  τὰ παιδιά  της περισσότερο ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό  της. Αὐτὴν  τὴν ἀγάπη ἂν 

ἀποκτήση κανείς, ἀγαπάει ὄχι μόνον ὅσους τὸν ἀγαποῦν ἀλλὰ καὶ ἐκείνους ποὺ τὸν 

                                                 
5 Βλ. Ἰω. 13, 34 καὶ 15, 12. 
6 Βλ. Α´ Κορ. 13, 3. 
7 Βλ. Α´ Κορ. 13, 2. 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Ε’  «Πάθη καὶ Ἀρετὲς»   ‐ 908 ‐ 

βλάπτουν,  γιατί,  ὅπως  ἡ  μάνα  ὅλα  τὰ  δικαιολογεῖ,  ἔτσι  καὶ  αὐτὸς  πάντα  βρίσκει 

ἐλαφρυντικὰ γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ ρίχνει τὸ βάρος στὸν ἑαυτό του. Ἀκόμη καὶ νὰ τὸν 

κλέψουν,  νιώθει  τύψεις,  ἂν  πιάσουν  τὸν  κλέφτη  καὶ  τὸν  βάλουν  στὴν  φυλακή. 

«Ἐξαιτίας μου φυλακίσθηκε, θὰ λέη. Ἂν ἔβρισκα τρόπο νὰ τοῦ δώσω τὰ χρήματα ποὺ 

τοῦ χρειάζονταν, δὲν θὰ ἔκλεβε καὶ δὲν θὰ ἦταν τώρα στὴν φυλακή».  

Ἡ  μητρικὴ  ἀγάπη  ὅλα  τὰ  καλύπτει,  ὅλα  τὰ  σβήνει.  Ἂν  ἕνα  παιδὶ  κάνη  μιὰ 

ζημιὰ ἢ φερθῆ ἄσχημα, ἡ μάνα του ἀμέσως τὸ συγχωρεῖ, γιατὶ εἶναι παιδί της. Ἔτσι, 

καὶ ὅταν ἀγαπᾶς τὸν πλησίον σου μὲ ἀγάπη μητρική, δικαιολογεῖς τὶς ἀδυναμίες του 

καὶ  δὲν  βλέπεις  τὰ  σφάλματά  του·  κι  ἂν  τὰ  δῆς,  τὰ  συγχωρεῖς.  Τότε  ἡ  καρδιά  σου 

πλημμυρίζει ἀπὸ ἀγάπη, γιατὶ γίνεσαι μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ ποὺ μᾶς ἀνέχεται ὅλους.  

– Γέροντα, ὅλα τὰ ἀντιμετωπίζω μὲ μιὰ στενότητα· μήπως δὲν ἔχω καρδιά; 

– Ἐσὺ δὲν ἔχεις καρδιά; Ξέρεις τί καρδιὰ ἔχεις; Ἀλλὰ ἀφήνεις νὰ τὴν πνίγη ἡ 

στενοκεφαλιά  σου  καὶ  ὕστερα  βασανίζεσαι.  Ὅποιος  ἔχει  πλατειὰ  καρδιά,  ὅλα  τὰ 

σηκώνει·  ἐνῶ  ὁ  στενόκαρδος  ἀπὸ  μιὰ  παρατήρηση  ἢ  ἀπὸ  ἕνα  δυσάρεστο  γεγονὸς 

λυπᾶται πολύ· δὲν τὸ σηκώνει. 

– Γιατί, Γέροντα; 

– Γιατὶ τόσο σηκώνει ἡ μπαταρία του.  

– Τί νὰ κάνω, Γέροντα, γιὰ νὰ σηκώνη πιὸ πολὺ ἡ μπαταρία μου; 

–  Νὰ  δικαιολογῆς  τὶς  ἀταξίες  καὶ  τὶς  ἐλλείψεις  τῶν  ἄλλων.  Νὰ  τὰ 

ἀντιμετωπίζης ὅλα πνευματικά, μὲ πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. Νὰ σκέφτεσαι 

ὅτι  βρίσκεσαι  στὰ  χέρια  τοῦ  Θεοῦ  καί,  ἂν  δὲν  γίνεται  κάτι  ὅπως  τὸ  θέλεις  καὶ  τὸ 

ἐπιθυμεῖς, νὰ τὸ δέχεσαι μὲ δοξολογία.  

– Γέροντα, πῶς θὰ πλατύνη ἡ καρδιά μου; 

– Γιὰ νὰ πλατύνη ἡ καρδιά σου, πρέπει νὰ ἀφαιρέσης κάτι ἀπὸ μέσα της: νὰ 

πετάξης τὴν φιλαυτία σου. Ἂν ξεραθῆ ὁ κισσὸς τῆς φιλαυτίας καὶ τῆς στενῆς λογικῆς 

ποὺ σὲ πνίγει, θὰ ἀναπτυχθῆ ἐλεύθερα πιὰ τὸ πνευματικό σου δένδρο. Θὰ εὔχωμαι 

γρήγορα νὰ ἐλευθερωθῆ τελείως ἡ καρδιά σου, γιὰ νὰ ἀναπτυχθῆ καὶ νὰ πλατυνθῆ. 

Ἀμήν. 

Ἐγὼ τώρα ξέρετε πῶς νιώθω; Νιώθω τέτοια μητρικὴ ἀγάπη, τέτοια στοργὴ καὶ 

τρυφερότητα,  ποὺ  δὲν  εἶχα  πρῶτα8.  Χωράει  μέσα  μου  ὅλος  ὁ  κόσμος.  Θέλω  νὰ 

ἀγκαλιάσω ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσω. Γιατὶ ἡ ἀγάπη δὲν μπορεῖ 

νὰ  μείνη  κλεισμένη  στὴν  καρδιά. Ὅπως  τὸ  γάλα  μιᾶς  μητέρας  ποὺ  τὸ  παιδάκι  της 

πέθανε, τρέχει καὶ χύνεται, ἔτσι καὶ ἡ ἀγάπη θέλει νὰ δοθῆ.  

 

Ἡ καρδιὰ δὲν γερνάει ποτὲ 

                                                 
8  Ὁ  Γέροντας  τὸ  1981  εἶχε  πεῖ:  «Εἶναι  δυνατὸ  στὸν  ἄνθρωπο  νὰ  ἔχη  μέσα  του  πάντα  τὴν 

φλόγα  τῆς  θεϊκῆς  ἀγάπης.  Ἐγὼ  εἶχα  συνέχεια  αὐτὴν  τὴν  οὐράνια  γλυκύτητα.  Καιγόμουνα 

ὁλόκληρος καὶ τὰ κόκκαλα γίνονταν σὰν ἀναμμένες λαμπάδες. Ὅταν ἔπρεπε νὰ κάνω κάτι ἢ νὰ 

πάω  κάπου,  βίαζα  τὸν  ἑαυτό  μου  νὰ  βγῶ  ἀπ᾿  αὐτὴν  τὴν  κατάσταση.  Πολλὲς  φορὲς  ἀπὸ  τὴν 

γλυκύτητα  αὐτὴ  τὴν  οὐράνια  ἔπεφτα  κάτω.  Τώρα  μετατράπηκε  αὐτὸ  σὲ  πόνο  γιὰ  τὸν  κόσμο. 

Πονάω γιὰ τὸν κόσμο καὶ μέρα μὲ τὴν μέρα μεγαλώνει αὐτὸς ὁ πόνος. Λειώνω κυριολεκτικά». 
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–  Γέροντα,  ὁ  Ἀββᾶς  Παμβὼ  λέει:  «Εἰ  ἔχεις  καρδίαν,  δύνασαι  σωθῆναι»9.  Τί 

ἐννοεῖ μὲ τὸ «εἰ ἔχεις καρδίαν»; 

– Πολλὰ μπορεῖ νὰ ἐννοῆ. Πρῶτον· ἂν ἔχης καρδιά, ἴσον ἂν ἀγαπᾶς τὸν Θεό. 

Δεύτερον· ἂν ἔχης καρδιά, ἴσον ἂν ἔχης εὐαισθησία καὶ δὲν εἶσαι ἀναίσθητος. Τρίτον· 

ἂν  ἔχης  καρδιά,  ἴσον  ἂν  ἔχης  καλωσύνη.  Τέταρτον·  ἂν  ἔχης  καρδιά,  ἴσον  ἂν  ἔχης 

ἀνεκτικότητα.  Πέμπτον·  ἂν  ἔχης  καρδιά,  ἴσον  ἂν  ἔχης  παλληκαριά.  Ὅταν  λέμε 

«καρδιά»,  δὲν  ἐννοοῦμε  ἕνα  κομμάτι  σάρκα,  ἀλλὰ  τὴν  διάθεση  γιὰ  θυσία,  τὴν 

ἀρχοντικὴ ἀγάπη.  

Μεγάλο πράγμα ἡ δύναμη τῆς καρδιᾶς! Ἡ καρδιὰ εἶναι σὰν μιὰ μπαταρία ποὺ 

συνέχεια  φορτίζεται.  Οὔτε  κουράζεται  οὔτε  γερνάει·  ἡ  δύναμή  της  δὲν  ἐξαντλεῖται 

ποτέ. Ἀλλὰ πρέπει  νὰ δουλεύουμε τὴν καρδιά.  Γιατὶ κι  ἐγὼ ἔχω καρδιὰ κι  ἐσὺ ἔχεις 

καρδιά, ἀλλὰ τί τὸ θέλεις, ἂν δὲν τὴν δουλεύουμε; Ἂν δὲν δουλεύη κανεὶς τὴν καρδιά, 

μπορεῖ νὰ εἶναι γίγαντας καὶ νὰ μὴν ἔχη κουράγιο νὰ κάνη τίποτε. Καὶ ἄλλος μπορεῖ 

νὰ εἶναι τόσος δά, ἀλλά, ἐπειδὴ ὅ,τι κάνει τὸ κάνει μὲ τὴν καρδιά του, δὲν κουράζεται 

καθόλου.  Νά,  βλέπω  κι  ἐδῶ  μιὰ  ἀδελφὴ  ποὺ  δὲν  ἔχει  ἀντοχή,  ἀλλά,  ἐπειδὴ  βάζει 

καρδιὰ  σὲ  ὅ,τι  κάνει,  δὲν  νιώθει  κούραση.  Δὲν  κοιτάζει  νὰ  ξεφύγη  τὴν  δουλειά· 

κοιτάζει πῶς θὰ ἀναπαύση τὸν ἄλλον. Τὸ καθετὶ τὸ κάνει μὲ ἀγάπη, γιατὶ τὸ πονάει 

καὶ  ὄχι  γιὰ  νὰ  τὴν  δοῦν  οἱ  ἄλλοι  καὶ  νὰ  τῆς  ποῦν  «μπράβο».  Δὲν  ἔχει  φιλαυτία, 

ἀνθρωπαρέσκεια, κινεῖται στὴν ἀφάνεια, ὁπότε δέχεται τὴν θεία Χάρη καὶ βοηθιέται 

ἀπὸ τὸν Θεό. 

Ὅταν  ἕνας  ἄνθρωπος  εἶναι  ἀσθενικὸς  ἢ  ἔχη  γεράσει  καὶ  τὸ  σῶμα  του  δὲν 

μπορῆ νὰ κοπιάση, ἂν ἔχη μάθει νὰ δουλεύη τὴν καρδιά, ἡ καρδιὰ ζορίζει τὸ σῶμα, 

γιὰ νὰ δουλέψη. Εἶναι σὰν ἕνα παλιὸ αὐτοκίνητο μὲ ρόδες ξεφουσκωμένες, μὲ ἄξονες 

χαλασμένους,  ποὺ  ἡ  μηχανή  του  ὅμως  εἶναι  γερὴ  καὶ  τὸ  σπρώχνει  καὶ  τρέχει.  Ἐνῶ 

ἕνας ἄνθρωπος νέος καὶ γερός, ἂν δὲν δουλεύη τὴν καρδιά, εἶναι σὰν ἕνα καινούργιο 

αὐτοκίνητο ποὺ  δὲν  ἔχει  γερὴ μηχανὴ  καὶ  δὲν  μπορεῖ  νὰ προχωρήση.  Τοῦ φαίνεται 

βουνὸ νὰ κάνη καὶ τὸν πιὸ μικρὸ κόπο. Καμμιὰ φορὰ στὸ Καλύβι τυχαίνει νὰ ξεχάση 

κανένα γεροντάκι τὴν ὀμπρέλα του ἢ μιὰ τσάντα καὶ λέω σὲ κανένα νέο παιδί: «Ἄντε 

παλληκάρι,  τρέχα λιγάκι νὰ προλάβης τὸ γεροντάκι». Μόλις τ᾿ ἀκούη, ἀναστενάζει. 

«Δὲν θὰ γυρίση πίσω, Πάτερ;»,  λέει. «Ἄντε,  βρὲ παλληκάρι,  ξαναλέω,  κάνε ἀγάπη». 

Πάλι  ἀναστενάζει.  Ἔ,  αὐτὸς  μόνον  ποὺ  ἄκουσε:  «τρέχα  λιγάκι»,  κουράστηκε,  πόσο 

μᾶλλον νὰ πήγαινε! 

Ἂν  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  δουλεύη  τὴν  καρδιά,  δὲν  εἶναι  οὔτε  σὰν  ζῶο·  ἄγαλμα 

γίνεται. Εἶναι ἄχρηστη ἡ καρδιά του. 

 

Ἡ συνεργασία τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς 

 

–  Γέροντα,  μερικὲς  φορὲς  μὲ  τὸν  νοῦ  μου  καταλαβαίνω  ὅτι  πρέπει  νὰ 

ἀγαπήσω τὸν ἄλλον, ἀλλὰ δὲν νιώθω μέσα μου ἀγάπη. 

– Σιγὰ‐σιγὰ ἀπὸ τὸν νοῦ θὰ πάη καὶ στὴν καρδιὰ καὶ θὰ νιώσης τὴν ἀγάπη. 

Γιὰ νὰ ἀγαπήσης τὸν ἄλλον, χρειάζεται νὰ δουλέψη καὶ ἡ καρδιά· δὲν ἀρκεῖ ὁ νοῦς. 

Μὲ  τὸν  νοῦ  φθάνεις  στὸ  σημεῖο  νὰ  πῆς:  «Τώρα  πρέπει  αὐτὸν  νὰ  τὸν  ἀνεχθῶ»  ἢ 

«πρέπει  νὰ  προσέξω  νὰ  μὴν  τοῦ  πῶ  αὐτό,  νὰ  μὴν  τοῦ  κάνω  ἐκεῖνο»  κ.λπ.  Αὐτὸ 

                                                 
9 Τὸ Γεροντικόν, Ἀββᾶς Παμβὼ ι´, σ. 102. 
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σημαίνει ὅτι τὸν ἄλλον δὲν τὸν ἀγαπᾶς. Τὸν βλέπεις σὰν ξένο· δὲν τὸν βλέπεις σὰν 

ἀδελφό, γιὰ νὰ τὸν πονέσης καὶ νὰ σκιρτήση ἡ καρδιά.  

– Ὅταν,  Γέροντα,  ὑπάρχη ἀπόσταση μεταξὺ νοῦ καὶ  καρδιᾶς,  μπορεῖ μὲ μιὰ 

λογικὴ τοποθέτηση ποὺ θὰ κάνω νὰ ἀκολουθήση ἡ καρδιὰ τὸν νοῦ; 

– Πόσο ἀπέχει ἡ καρδιὰ ἀπὸ τὸν νοῦ; Γιατί νὰ ὑπάρχη ἀπόσταση;  

–  Γιατί,  ἐνῶ  μὲ  τὸν  νοῦ  τοποθετοῦμαι  σωστά,  ἡ  καρδιὰ  δὲν  μπορεῖ  νὰ 

ἀκολουθήση, ἐπειδὴ εἶναι κυριευμένη ἀπὸ τὰ πάθη. 

–  Καλὴ  εἶναι  ἡ  διάγνωση  ποὺ  κάνεις,  ἀλλὰ  δὲν  φθάνει·  χρειάζεται  καὶ 

προσπάθεια  γιὰ  θεραπεία.  Ὅλη  τὴν  πνευματικὴ  δουλειὰ  τὴν  κάνει  ὁ  νοῦς  μὲ  τὴν 

καρδιά. Ὁ νοῦς εἶναι ὁ πομπὸς καὶ ἡ καρδιὰ ὁ δέκτης. Ὅπου γυρίση κανεὶς τὸν πομπό, 

σ᾿ αὐτὴν τὴν συχνότητα δουλεύει καὶ ὁ δέκτης. Ἂν ὁ νοῦς δουλεύη κοσμικά, στέλνει 

κοσμικὰ  τηλεγραφήματα  στὴν  καρδιά·  ἂν  δουλεύη  πνευματικά,  συγκινεῖται  καὶ 

πονάει  ἡ  καρδιὰ  πνευματικά.  Πῶς  νὰ  φᾶς  λ.χ.  πολύ,  ὅταν  σκεφθῆς  ὅτι  ἀλλοῦ  οἱ 

ἄνθρωποι  πεθαίνουν  ἀπὸ  τὴν  πεῖνα  ἢ  ὅτι  οἱ  Βεδουΐνοι  τρῶνε  τὴν  κοπριὰ  ἀπὸ  τὶς 

καμῆλες10;  

–  Πρόσεξα,  Γέροντα,  ὅτι  ἐγὼ  δὲν  ἀγαπῶ  μὲ  τὴν  καρδιά,  ἀλλὰ  μὲ  τὸ  μυαλό. 

Πῶς θὰ δουλέψη ἡ καρδιά; 

– Δὲν ξέρεις; Τώρα οἱ γιατροί, γιὰ νὰ δουλέψη ἡ καρδιά, τρυποῦν τὸ στῆθος καὶ 

βάζουν  μέσα  ...μπαταρία.  Κι  ἐμεῖς  πρέπει  νὰ  δουλεύουμε  τὸ  μυαλό  μας,  γιὰ  νὰ 

τρυπήση τὴν καρδιά, νὰ πάρη μπρὸς καὶ νὰ ἀρχίση νὰ δουλεύη.  

– Πῶς θὰ γίνη αὐτό, Γέροντα; 

–  Αὐτὸ  κατ᾿  ἐμὲ  γίνεται  μὲ  τρεῖς  τρόπους:  Ἢ  νιώθει  κανεὶς  πολλὴ 

εὐγνωμοσύνη  γιὰ  τὶς  εὐεργεσίες  τοῦ Θεοῦ,  ὁπότε  λειώνει  καὶ  δοξολογεῖ  τὸν Θεό,  ἢ 

νιώθει  τὸ  βάρος  τῶν  ἁμαρτιῶν  του  καὶ  ζητᾶ  μὲ  πόνο  ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  συγχώρηση,  ἢ 

ἔρχεται στὴν θέση τοῦ ἄλλου ποὺ ἔχει κάποια δυσκολία καὶ τὸν πονάει φυσιολογικά. 

– Γέροντα, ἐγὼ φέρομαι αὐθόρμητα, ὅπως νιώθω· αὐτὸ εἶναι καλό;  

– Κοίταξε, ὅταν ὑπάρχη στὴν καρδιὰ ἡ καθαρή, ἡ ὁλοκληρωμένη ἀγάπη πρὸς 

τὸν Θεό, τότε κάθε αὐθόρμητη ἐκδήλωση τῆς καρδιᾶς εἶναι καθαρή. Ὅταν ὅμως δὲν 

ὑπάρχη  στὴν  καρδιὰ  ἡ  καθαρὴ  ἀγάπη,  τότε  χρειάζεται  φρένο  στὸν  αὐθορμητισμό, 

γιατὶ αὐτὴ ἡ αὐθόρμητη ἐκδήλωση εἶναι γεμάτη ἀπὸ κοσμικὲς τοξίνες. 

– Τί θὰ μὲ βοηθήση, Γέροντα, νὰ περιορίσω τὸν αὐθορμητισμό μου; 

– Ἐσὺ δὲν ὁδηγοῦσες αὐτοκίνητο; φρένο δὲν εἶχε; Γιά πές μου λοιπὸν τώρα ποὺ 

εἶσαι... ἔξω φρενῶν, τί πρέπει νὰ κάνης;  

– Πρέπει νὰ βάλω φρένο στὴν καρδιά.  

–  Ναί,  πρέπει  ὁ  νοῦς  νὰ  φρενάρη  τὴν  καρδιά,  γιατί,  ὅταν  προπορεύεται  ἡ 

καρδιά, χαραμίζεται. Σ᾿ ἐσένα ὁ Θεὸς ἔδωσε καὶ πολὺ μυαλὸ καὶ πολλὴ καρδιά, ἀλλὰ 

δὲν χρησιμοποιεῖς τὸ μυαλό σου γιὰ φρένο στὴν καρδιά σου καὶ τὴν χαραμίζεις. Νὰ 

σκέφτεσαι  πρὶν  ἀπὸ  τὴν  κάθε  σου  ἐνέργεια,  γιὰ  νὰ  δουλεύης  τὴν  καρδιὰ  ποὺ  σοῦ 

ἔδωσε ὁ Θεὸς σωστά, ἁπλὰ καὶ φιλότιμα.  

 

«Ἐκ τοῦ ὑστερήματος...»11 

 

                                                 
10 Ὁ Γέροντας ἀναφέρεται στὴν δεκαετία τοῦ 1960. 
11 Λουκ. 21, 4. 
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–  Γέροντα,  ὁ  Ἀπόστολος  Παῦλος  λέει:  «Ἱλαρὸν  δότην  ἀγαπᾷ  ὁ  Θεός»12.  Ἐγὼ 

πιέζω τὸν ἑαυτό μου, γιὰ νὰ δώσω ἢ νὰ κάνω κάποιο καλό.  

– Εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ εἶναι καθῆκον μας νὰ κάνουμε τὸ καλό, γιατὶ ὁ 

Θεὸς  εἶναι  ὅλος  ἀγάπη.  Εἶδες  ἡ  χήρα  ποὺ  φιλοξένησε  τὸν  Προφήτη  Ἠλία13; 

Εἰδωλολάτρις  ἦταν,  ἀλλὰ  τί  ἀγάπη  εἶχε  μέσα  της! Ὅταν  ὁ Προφήτης  πῆγε  καὶ  τῆς 

ζήτησε ψωμί, τοῦ εἶπε: «Ἔχουμε λίγο λάδι καὶ ἀλεύρι· αὐτὰ θὰ φάω μὲ τὰ παιδιά μου 

καὶ  μετὰ  θὰ  πεθάνουμε».  Δὲν  τοῦ  εἶπε:  «Δὲν  ἔχουμε  νὰ  σοῦ  δώσουμε».  Καὶ  ὅταν  ὁ 

Προφήτης, γιὰ νὰ δοκιμάση τὴν προαίρεσή της, τῆς εἶπε νὰ φτιάξη ψωμὶ πρῶτα γιὰ 

ἐκεῖνον καὶ μετὰ γιὰ τὰ παιδιά της, ἡ καημένη ἀμέσως τοῦ ἔφτιαξε14. Ἂν δὲν εἶχε μέσα 

της ἀγάπη, θὰ ἔβαζε λογισμούς. «Δὲν φθάνει ποὺ τοῦ λέω ὅτι ἔχουμε λίγο, θὰ ἔλεγε, 

ζητάει νὰ φτιάξω πρῶτα γιὰ ἐκεῖνον!». Φάνηκε ἡ προαίρεσή της, γιὰ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς 

παραδείγματα. Ἀλλὰ ἐμεῖς διαβάζουμε Ἁγία Γραφή, διαβάζουμε τόσα καὶ τόσα, καὶ τί 

κάνουμε;  

Θυμᾶμαι,  καὶ  στὸ  Σινᾶ  τὰ  Βεδουϊνάκια15  ποὺ  δὲν  ἤξεραν  τίποτε  ἀπὸ 

Εὐαγγέλιο,  ἂν  τοὺς  ἔδινες  κάτι,  ἀκόμη  καὶ  πολὺ  λίγο  νὰ  ἦταν,  θὰ  τὸ  μοιράζονταν 

μεταξύ τους καὶ θὰ ἔπαιρναν ὅλα ἀπὸ λίγο. Καὶ ἂν γιὰ τὸ τελευταῖο δὲν ἔμενε τίποτε, 

θὰ τοῦ ἔδιναν τὰ ἄλλα ἀπὸ τὸ δικό τους. 

Ὅλα αὐτὰ νὰ τὰ παίρνετε σὰν παράδειγμα καὶ νὰ ἐξετάζετε τὸν ἑαυτό σας, 

γιὰ  νὰ βλέπετε ποῦ βρίσκεσθε. Ἂν  ἐργάζεται  ἔτσι  κανείς, ὠφελεῖται  ὄχι μόνον ἀπὸ 

τοὺς Ἁγίους  καὶ ἀπὸ  τοὺς ἀγωνιστές,  ἀλλὰ ἀπὸ  ὅλους  τοὺς ἀνθρώπους.  Σκέφτεται: 

«Αὐτὸ  τὸ φιλότιμο  τὸ  ἔχω  ἐγώ; Πῶς θὰ κριθῶ;».  Γιατὶ  ὁ  καθένας μας μόνος  του θὰ 

κριθῆ ἀπὸ τὸν καλύτερό του. 

Ἀξία  ἔχει  νὰ  δίνουμε  ἀπὸ  τὸ  ὑστέρημά  μας,  εἴτε  πρόκειται  γιὰ  κάτι 

πνευματικὸ εἴτε γιὰ κάτι ὑλικό. Ἔχω, ἂς ὑποθέσουμε, τρία μαξιλάρια. Ἂν δώσω τὸ ἕνα 

ποὺ  μοῦ  περισσεύει,  δὲν  ἔχει  ἀξία.  Ἐνῶ,  ἂν  δώσω  αὐτὸ  ποὺ  χρησιμοποιῶ  γιὰ 

προσκέφαλο,  αὐτὸ  ἔχει  ἀξία,  γιατὶ  ἔχει  θυσία.  Γι᾿  αὐτὸ  καὶ  ὁ  Χριστὸς  εἶπε  γιὰ  τὴν 

χήρα: «Ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν...»16.  

 

Ρίξτε τὸ παλιὸ κατάστιχο μέσα στὴν φωτιὰ τῆς ἀγάπης 

 

– Γέροντα, δὲν μπορῶ νὰ συγχωρήσω εὔκολα τοὺς ἄλλους.  

– Ἐσὺ δὲν θέλεις νὰ σὲ συγχωρῆ ὁ Χριστός; 

– Πῶς δὲν θέλω, Γέροντα; 

– Τότε, γιατί κι ἐσὺ δὲν συγχωρεῖς τοὺς ἄλλους; Αὐτὸ πρόσεξέ το πολύ, γιατὶ 

στενοχωρεῖ τὸν Χριστό. Εἶναι σὰν νὰ σοῦ χάρισε δέκα χιλιάδες τάλαντα κι ἐσὺ νὰ μὴ 

                                                 
12 Β´ Κορ. 9, 7.  
13  Ὁ  Προφήτης  Ἠλίας  ἐξαιτίας  τῆς  ἀνομβρίας  εἶχε  καταφύγει  στὸν  χείμαρρο  Χορράθ. 

Μόλις ξεράθηκε καὶ αὐτὸς ὁ χείμαρρος, ὁ Θεὸς τὸν ἔστειλε στὰ Σαρεπτὰ τῆς Σιδωνίας, γιὰ νὰ 

τὸν διατρέφη μία χήρα. (Βλ. Γ´ Βασ. 17, 1‐24). 
14 Βλ. Γ´ Βασ. 17, 12‐13. 
15 Ὁ Γέροντας ἀναφέρεται στὴν ἐποχὴ ποὺ ἔμεινε στὸ Σινᾶ (1962‐1964). 
16 Λουκ. 21, 3. 
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θέλης νὰ χαρίσης στὸν ἄλλον ἑκατὸ δηνάρια17. Νὰ λὲς μὲ τὸν λογισμό σου: «Πῶς ὁ 

Χριστὸς  ποὺ  εἶναι  ἀναμάρτητος  μὲ  ἀνέχεται  συνέχεια,  καὶ  ἀνέχεται  καὶ  συγχωρεῖ 

δισεκατομμύρια ἀνθρώπους, κι ἐγὼ δὲν συγχωρῶ μιὰ ἀδελφή;».  

Μιὰ  μέρα  ἦρθε  στὸ  Καλύβι  ἕνα  παιδὶ  ποὺ  ἤξερα  ὅτι  εἶχε  παρεξηγηθῆ  μὲ 

κάποιον καί, ἐνῶ ἐκεῖνος τοῦ ζητοῦσε νὰ τὸν συγχωρέση, αὐτὸ δὲν τὸν συγχωροῦσε. 

Κάποια στιγμὴ μοῦ λέει: «Κάνε προσευχή,  Γέροντα,  νὰ μὲ συγχωρέση ὁ Θεός». «Θὰ 

κάνω προσευχή, τοῦ λέω, νὰ μὴ σὲ συγχωρέση ὁ Θεός». Ἀλλὰ ἐκεῖνο πάλι μοῦ εἶπε: 

«Θέλω,  Γέροντα,  νὰ  μὲ  συγχωρέση  ὁ Θεός».  «Ἂν  δὲν  συγχωρέσης,  εὐλογημένε,  ἐσὺ 

τοὺς ἄλλους, τοῦ εἶπα τότε, πῶς θὰ σὲ συγχωρέση ἐσένα ὁ Θεός;».  

Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ μακροθυμία· δὲν ἔχει καμμιὰ σχέση 

μὲ  τὴν  ἀνθρώπινη  δικαιοσύνη.  Αὐτὴν  τὴν  δικαιοσύνη  τοῦ  Θεοῦ  πρέπει  νὰ 

ἀποκτήσουμε. Μιὰ  νύχτα  πῆγε  στὸ Κελλὶ  τοῦ Παπα‐Τύχωνα  ἕνας  κοσμικὸς  νὰ  τὸν 

ληστέψη. Ἀφοῦ βασάνισε ἀρκετὰ τὸν Γέροντα – τοῦ ἔσφιγγε τὸν λαιμὸ μὲ ἕνα σχοινί –

, εἶδε ὅτι δὲν ἔχει χρήματα καὶ ξεκίνησε νὰ φύγη. Τὴν ὥρα ποὺ ἔφευγε, ὁ Παπα‐Τύχων 

τοῦ  εἶπε:  «Θεὸς  συγχωρέσοι,  παιδί  μου».  Ὁ  κακοποιὸς  αὐτὸς  πῆγε  νὰ  ληστέψη  καὶ 

ἄλλον Γέροντα, ἀλλὰ ἐκεῖ τὸν ἔπιασε ἡ ἀστυνομία καὶ ὁμολόγησε μόνος του ὅτι εἶχε 

πάει καὶ στὸν Παπα–Τύχωνα. Ὁ ἀστυνόμος ἔστειλε χωροφύλακα νὰ πάρη τὸν Παπα–

Τύχωνα γιὰ ἀνάκριση,  ἀλλὰ ὁ Γέροντας δὲν ἤθελε νὰ πάη. «Ἐγώ,  παιδί μου,  ἔλεγε, 

συγχώρεσα  τὸν  κλέφτη  μὲ  ὅλη  τὴν  καρδιά  μου».  Ὁ  χωροφύλακας  ὅμως  δὲν  ἔδινε 

καθόλου σημασία στὰ λόγια του. «Ἄντε, γρήγορα, Γέροντα,  τοῦ ἔλεγε! Ἐδῶ δὲν ἔχει 

ʺσυγχώρησονʺ καὶ ʺεὐλόγησονʺ». Τελικά, ἐπειδὴ ὁ Γέροντας ἔκλαιγε σὰν μωρὸ παιδί, 

τὸν  λυπήθηκε  ὁ  διοικητὴς  καὶ  τὸν  ἄφησε  νὰ  γυρίση  στὸ  Κελλί  του.  Ὅταν  μετὰ 

θυμόταν ὁ Γέροντας αὐτὸ τὸ περιστατικό, δὲν μποροῦσε νὰ τὸ χωρέση στὸ μυαλό του: 

«Πὰ‐πὰ‐πά,  παιδί  μου,  ἔλεγε,  αὐτοὶ  οἱ  κοσμικοὶ  ἄλλο  τυπικὸ  ἔχουν·  δὲν  ἔχουν  τὸ 

ʺεὐλόγησονʺ καὶ τὸ ʺΘεὸς συγχωρέσοιʺ»! 

– Γέροντα,  τί εἶναι ἡ μνησικακία; Νὰ θυμᾶσαι τὸ κακὸ ποὺ σοῦ ἔκαναν ἢ νὰ 

αἰσθάνεσαι κακία γιὰ ἐκεῖνον ποὺ σοῦ τὸ ἔκανε; 

– Ἂν θυμᾶσαι τὸ κακὸ καὶ λυπᾶσαι, ὅταν αὐτὸς ποὺ σοῦ τὸ ἔκανε πάη καλά, ἢ 

χαίρεσαι, ὅταν δὲν πάη καλά, αὐτὸ εἶναι μνησικακία. Ἂν ὅμως, παρὰ τὸ κακὸ ποὺ σοῦ 

ἔκανε ὁ ἄλλος, χαίρεσαι μὲ τὴν προκοπή του, αὐτὸ δὲν εἶναι μνησικακία. Αὐτὰ εἶναι 

τὰ κριτήρια, γιὰ νὰ ἐλέγξης τὸν ἑαυτό σου σ᾿ αὐτὸ τὸ θέμα.  

Ἐγὼ  πάντως,  ὅ,τι  κακὸ  κι  ἂν  μοῦ  κάνη  ὁ  ἄλλος,  τὸ  ξεχνῶ·  ρίχνω  τὸ  παλιὸ 

κατάστιχο μέσα στὴν φωτιὰ τῆς ἀγάπης καὶ καίγεται. Τότε μὲ τὸν ἀνταρτοπόλεμο, τὸ 

1944, μιὰ μέρα εἶχαν ἔρθει στὸ χωριό μας ἀντάρτες. Ἔκανε πολὺ κρύο. Εἶπα: «Τί θὰ 

ἔχουν  νὰ  φᾶνε;  Θἆναι  νηστικοί.  Ἂς  τοὺς  πάω  λίγο  ψωμί».  Ὅταν  τοὺς  τὸ  πῆγα,  μὲ 

πέρασαν γιὰ ὕποπτο. Οὔτε κἂν σκέφθηκα ὅτι στὰ βουνὰ κυνηγοῦσαν τὰ ἀδέλφια μου. 

Τί εἶπε ὁ Χριστός; «Ν᾿ ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας καὶ νὰ κάνετε καλὸ σ᾿ αὐτοὺς ποὺ 

σᾶς μισοῦν»18. 

 

Ἀγάπη μὲ πόνο 

                                                 
17 Βλ. Ματθ. 18, 23‐35. Ἡ ἀξία τῶν 10.000 ταλάντων ἦταν ἑπτὰ χιλιάδες φορὲς μεγαλύτερη 

ἀπὸ τὴν ἀξία τῶν 100 δηναρίων. 
18 Βλ. Ματθ. 5, 44· Λουκ. 6, 27. 
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–  Στὸ  Καλύβι  σας,  Γέροντα,  τί  δυσκολίες  ἔχετε!  Ἔρχονται  ψυχοπαθεῖς, 

ναρκομανεῖς...  

–  Ἐκεῖ  ὅμως  φαίνεται  ἂν  ἔχουμε  πραγματικὴ  ἀγάπη.  Στὸ  πρόσωπο  τοῦ 

ἀδελφοῦ  μας  βλέπουμε  τὸν  Χριστό.  Γιατί,  ὅ,τι  κάνουμε,  γιὰ  νὰ  ἀναπαύσουμε  τὸν 

ἀδελφό μας,  εἶναι σὰν νὰ τὸ κάνουμε στὸν Ἴδιο τὸν Χριστό. «Ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ 

τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, εἶπε ὁ Χριστός, ἐμοὶ ἐποιήσατε»19. 

Μιὰ μέρα ἦρθε στὸ Καλύβι ἕνα δαιμονισμένο παιδὶ μὲ τὸν πατέρα του. Ἐκείνη 

τὴν ὥρα ἦρθε καὶ κάποιος γνωστός μου κι  ἐγὼ πῆρα τὸν πατέρα παράμερα,  γιὰ νὰ 

τοῦ πῶ μερικὰ πράγματα, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦταν αἰτία ποὺ εἶχε δαιμονισθῆ τὸ παιδί. Τὸ 

καημένο  ἦταν  χάλια!  Κοτζὰμ  παλληκάρι,  ἔτρεχαν  οἱ  μύξες  του...  Ὅταν  τὸ  εἶδε  ὁ 

γνωστός  μου,  τὸ  πλησίασε,  ἔβγαλε  τὸ  μαντήλι  του,  τοῦ  σκούπισε  τὴν  μύτη  καὶ  τὸ 

ξαναέβαλε στὴν τσέπη του. Ἔβγαλε ὕστερα τὸν σταυρό του – χρυσὸ σταυρὸ – καὶ τὸν 

ἔβαλε  στὸν  λαιμὸ  τοῦ  παιδιοῦ.  Ἀλλὰ  δὲν  ἦταν  τόσο  αὐτό,  ὅσο  μὲ  τί  ἀγάπη,  μὲ  τί 

στοργὴ σκούπισε τὸ παιδὶ – νὰ βλέπατε σὲ τί χάλια ἦταν! Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση! Τὸν 

πόνεσε σὰν ἀδελφό του· ἂν δὲν τὸν ἔνιωθε ἀδελφό, θὰ τὸ ἔκανε αὐτό; Ἂν ἀγαπήσης 

τὸν ἄλλον σὰν ἀδελφό, μὲ τὸ μαντήλι τὸ δικό σου σκουπίζεις καὶ τὴν μύτη του καὶ τὸ 

ξαναβάζεις  στὴν  τσέπη  σου!  Ἀλλά,  ἂν  δὲν  τὸν  νιώθης  ἀδελφό,  εἶναι  σὰν  ἕνα  ξένο 

σῶμα, γι᾿ αὐτὸ λίγο νὰ σὲ ἀγγίξη, ἀμέσως τινάζεσαι· λίγο σάλιο νὰ πέση ἐπάνω σου, 

θὰ πᾶς νὰ πλυθῆς. 

Ἀφοῦ  σ᾿  ἐμᾶς  ὁ  Καλὸς  Θεὸς  ἔδωσε  ἄφθονες  δωρεὲς  καὶ  δὲν  ἐπέτρεψε  νὰ 

ταλαιπωρηθοῦμε,  πρέπει  νὰ  πονέσουμε  γιὰ  τὸν  πλησίον  μας  ποὺ  ταλαιπωρεῖται. 

Βλέπουμε  λ.χ.  ἕναν  ἀνάπηρο.  Ἐὰν  σκεφθοῦμε:  «ἂν  ἐγὼ    ἤμουν  ἀνάπηρος  καὶ  δὲν 

μποροῦσα  νὰ  περπατήσω,  πῶς  θὰ  ἔνιωθα;»,  θὰ  τὸν  πονέσουμε. Ἤ,  ἂν  ζητήση  τὴν 

βοήθειά μας κάποιος ποὺ ἔχει προβλήματα, ἀμέσως πρέπει νὰ σκεφθοῦμε: «Ἂν εἶχα 

ἐγὼ  τὰ  δικά  του  προβλήματα,  δὲν  θὰ  ἤθελα  νὰ  μὲ  βοηθήσουν;»,  κι  ἔτσι  θὰ  τὸν 

πονέσουμε. Ἀλλὰ καὶ δοκιμασίες νὰ περνᾶ κανείς, ὅταν ἔχη ἀγάπη ἀληθινή, μὲ πόνο, 

τὸν  δικό  του  πόνο  τὸν  ξεχνάει  καὶ  πονάει  γιὰ  τὸν  ἄλλον.  Ἐγώ,  ὅταν  μοῦ  μιλάη  ὁ 

ἄλλος γιὰ τὸν πόνο του, κι ἐπάνω σὲ σπασμένα γυαλιὰ νὰ κάθωμαι ἢ σὲ ἀγκάθια νὰ 

πατάω, δὲν καταλαβαίνω τίποτε. 

– Γέροντα, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητὴς γράφει: «Ἕνα μόνον πάθος ἐμποδίζει 

νὰ  κάμωμεν  τὸ  κατὰ  δύναμιν  καλόν,  ἡ  ἀμέλεια.  Τὸ  πάθος  τοῦτο  θεραπεύεται  διὰ 

προσευχῆς  καὶ  ἐλεημοσύνης»20.  Γιατί  ἀναφέρει  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  περίπτωση  τὴν 

ἐλεημοσύνη; 

–  Γιατὶ  ἡ  ἐλεημοσύνη,  ἡ  καλωσύνη,  μαλακώνει  τὴν  καρδιά·  ἐνεργεῖ  ὅπως  τὸ 

λάδι  στὴν  σκουριασμένη  κλειδαριά.  Ἡ  σκληρὴ  καρδιὰ  μαλακώνει  κοντὰ  στὶς 

πληγωμένες  ψυχές·  γίνεται  εὐαίσθητη  καὶ  ταπεινή.  Ὁ  Θεὸς  δὲν  ἔκανε  ἄνθρωπο 

σκληρὸ καὶ ἄσπλαχνο, ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι δὲν καλλιεργοῦν τὴν εὐσπλαχνία ποὺ τοὺς 

ἔδωσε ὁ Θεός· δὲν πονοῦν τὸν συνάνθρωπό τους καὶ ἀπὸ τὴν ἀμέλεια γίνονται σιγὰ‐

σιγὰ σκληροί. 

– Γέροντα, τί βοηθάει νὰ μαλακώση ἡ καρδιά μας; 

                                                 
19 Ματθ. 25, 40.  
20  Τοῦ  Ὁσίου  καὶ  θεοφόρου  Πατρὸς  ἡμῶν  Μάρκου  τοῦ  ἀσκητοῦ,  Τὰ  200  κεφάλαια  περὶ 

πνευματικοῦ νόμου, ξδ´, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1974, σ. 21. 
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– Γιὰ νὰ μαλακώση ἡ καρδιά μας, πρέπει νὰ ἔρθουμε στὴν θέση ὄχι μόνον τῶν 

ἄλλων ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ τῶν ζώων, ἀκόμη καὶ τοῦ φιδιοῦ. Νὰ σκεφθοῦμε: «Θὰ μοῦ 

ἄρεζε  νὰ  ἤμουν φίδι,  νὰ  ἔβγαινα  λίγο  στὴν  λιακάδα  νὰ  ζεσταθῶ  καὶ  νὰ  ἐρχόταν  ὁ 

ἄλλος  νὰ  μὲ  χτυπήση,  νὰ  μοῦ  σπάση  τὸ  κεφάλι; Ὄχι».  Τότε  θὰ  λυπηθοῦμε  καὶ  θὰ 

ἀγαπήσουμε ἀκόμη καὶ τὰ φίδια. Ἂν δὲν ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος στὴν θέση τῶν ἄλλων, 

ἀκόμη καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν ἐντόμων, δὲν γίνεται «ἄνθρωπος».  

Μέσα  στὸν  πόνο  κρύβεται  ἡ  περισσότερη  ἀγάπη  ἀπὸ  τὴν  κανονική.  Γιατί, 

ὅταν πονᾶς τὸν ἄλλον, τὸν ἀγαπᾶς λίγο παραπάνω. Ἀγάπη μὲ πόνο εἶναι νὰ σφίξης 

στὴν ἀγκαλιά σου ἕναν ἀδελφό σου ποὺ ἔχει δαιμόνιο καὶ τὸ δαιμόνιο νὰ φύγη. Γιατὶ 

ἡ  «σφιχτὴ»  ἀγάπη,  ἡ  πνευματικὴ  ἀγάπη  μὲ  πόνο,  δίνει  παρηγοριὰ  θεϊκὴ  στὰ 

πλάσματα τοῦ Θεοῦ, πνίγει δαίμονες, ἐλευθερώνει ψυχὲς καὶ θεραπεύει τραύματα μὲ 

τὸ βάλσαμο τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ποὺ χύνει.  

Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος  εἶναι  ὅλος  ἕνας πόνος. Λειώνει ἀπὸ  τὸν πόνο γιὰ 

τοὺς ἄλλους, εὔχεται, παρηγορεῖ. Καὶ ἐνῶ παίρνει τὸν πόνο τῶν ἄλλων, εἶναι πάντα 

χαρούμενος, γιατὶ ὁ Χριστὸς τοῦ παίρνει τὸν πόνο καὶ τὸν παρηγορεῖ πνευματικά. 

 

Ἡ ἀγάπη πληροφορεῖ 

 

– Γέροντα, πῶς θὰ δείξω ἀγάπη;  

– Νὰ δείξω ἀγάπη; Δὲν τὸ καταλαβαίνω. Αὐτὸ εἶναι κάτι ψεύτικο, ὑποκριτικό. 

Νὰ  ὑπάρχη  ἡ  ἀγάπη  μέσα  μας  καὶ  νὰ  μᾶς  προδώση,  ναί.  Ἡ  ἀληθινὴ  ἀγάπη 

πληροφορεῖ  τὸν  ἄλλον  χωρὶς  ἐξωτερικὲς  ἐκδηλώσεις.  Ἀγάπη  εἶναι  νὰ  ἀκούσης  μὲ 

πόνο τὴν στενοχώρια τοῦ ἄλλου. Ἀγάπη εἶναι κι ἕνα βλέμμα πονεμένο κι ἕνας λόγος 

ποὺ θὰ πῆς μὲ πόνο στὸν ἄλλον, ὅταν ἀντιμετωπίζη κάποια δυσκολία. Ἀγάπη εἶναι 

νὰ συμμερισθῆς τὴν λύπη του, νὰ τὸν ἀναπαύσης στὴν δυσκολία του. Ἀγάπη εἶναι νὰ 

σηκώσης  ἕναν  βαρὺ  λόγο  ποὺ  θὰ  σοῦ  πῆ. Ὅλα  αὐτὰ  βοηθοῦν  περισσότερο  ἀπὸ  τὰ 

πολλὰ λόγια καὶ τὶς ἐξωτερικὲς ἐκδηλώσεις. 

Ὅταν πονᾶς ἐσωτερικὰ γιὰ τὸν ἄλλον, ὁ Θεὸς τὸν πληροφορεῖ γιὰ τὴν ἀγάπη 

σου  καὶ  τὴν  καταλαβαίνει  χωρὶς  ἐξωτερικὲς  ἐκδηλώσεις.  Ὅπως  καὶ  ὅταν  δὲν 

ἐκδηλώνεται  ἡ  κακία  μας,  ἀλλὰ  εἶναι  ἐσωτερική,  πάλι  ὁ  ἄλλος  τὴν  καταλαβαίνει. 

Βλέπεις,  καὶ  ὁ  διάβολος,  ὅταν παρουσιάζεται ὡς «ἄγγελος φωτός»21, φέρνει  ταραχή, 

ἐνῶ ὁ Ἄγγελος ὁ πραγματικὸς φέρνει μιὰ ἁπαλὴ ἀνέκφραστη ἀγαλλίαση.  

– Τί εἶναι αὐτό, Γέροντα, ποὺ μὲ ἐμποδίζει νὰ πληροφοροῦμαι τὴν ἀγάπη τῶν 

ἄλλων; 

– Μήπως δὲν ἔχεις καλλιεργήσει τὴν ἀγάπη; Ὅποιος ἀγαπάει, πληροφορεῖται 

καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ καὶ πληροφορεῖ τὸν ἄλλον γιὰ τὴν ἀγάπη του.  

Καταλαβαίνει  ὁ  ἄλλος  ἂν  ὑποκρίνεσαι  ἢ  ἂν  τὸν  ἀγαπᾶς  πραγματικά,  γιατὶ 

πάει  σὰν  τηλεγράφημα  ἡ  ἀγάπη.  Ἂν  κάνουμε  λ.χ.  μιὰ  ἐπίσκεψη  σὲ  ἕνα 

ὀρφανοτροφεῖο, τὰ παιδιὰ ἀμέσως θὰ καταλάβουν μὲ τί διάθεση πήγαμε. Εἶχαν ἔρθει 

μιὰ φορὰ στὸ Καλύβι νὰ ζητήσουν τὴν γνώμη μου κάποιοι ποὺ ἤθελαν νὰ κάνουν ἕνα 

ἵδρυμα  γιὰ  ἐγκαταλελειμμένα  παιδιά.  «Τὸ  κυριώτερο  ἀπὸ  ὅλα,  τοὺς  εἶπα,  εἶναι  νὰ 

πονέσετε τὰ παιδιὰ αὐτὰ σὰν παιδιά σας καὶ ἀκόμη περισσότερο. Αὐτὸ εἶναι ποὺ θὰ 

πληροφορήση  τὰ  παιδιὰ  γιὰ  τὴν  ἀγάπη  σας.  Ἂν  δὲν  τὰ  πονᾶτε,  μὴν  ξεκινᾶτε  νὰ 

                                                 
21 Βλ. Β´ Κορ. 11, 14.  
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κάνετε τίποτε». Τότε ἕνας γιατρός, πολὺ εὐλαβής, εἶπε: «Ἔχεις δίκαιο, Πάτερ. Κάποτε 

μιὰ συντροφιὰ εἴχαμε ἐπισκεφθῆ γιὰ πρώτη φορὰ ἕνα ὀρφανοτροφεῖο καὶ τὰ παιδιὰ 

κατάλαβαν  τὴν  διάθεση  τοῦ  καθενός.  ʺὉ  κύριος  τάδε,  εἶπαν,  εἶναι  περαστικός·  ὁ 

κύριος  τάδε  ἦρθε  νὰ  περάση  τὴν  ὥρα  του  μαζί  μας·  ὁ  κύριος  τάδε  μᾶς  ἀγαπάει 

πραγματικάʺ». Βλέπετε πῶς πληροφορεῖ ἡ ἀγάπη;  

 

Ἡ ἀγάπη καταργεῖ τὶς ἀποστάσεις 

 

– Γέροντα, πῶς ἐπικοινωνοῦν πνευματικὰ ἀπὸ μακριὰ οἱ ἄνθρωποι; 

– Γράφουν κανένα γράμμα ἢ μὲ ἀσύρματο ἢ μὲ σήματα μόρς!... 

– Δηλαδή, Γέροντα;  

–  Γιὰ νὰ ὑπάρξη πνευματικὴ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, πρέπει νὰ 

ἐργάζωνται στὴν  ἴδια συχνότητα. Αὐτὸ δὲν μποροῦν νὰ  τὸ πιάσουν οἱ  ἐπιστήμονες. 

Θυμᾶσαι ἐκεῖνο τὸ περιστατικὸ ποὺ ἀναφέρω στοὺς «Ἁγιορεῖτες Πατέρες»22; Μιὰ μέρα 

ἕνας μοναχὸς θὰ πήγαινε νὰ ἐπισκεφθῆ ἕναν Πατέρα στὴν Καψάλα καὶ σκεφτόταν: 

«Τί νὰ τοῦ πάω γιὰ εὐλογία;». Οἰκονόμησε λοιπὸν δύο ψάρια καὶ τὰ καθάριζε, γιὰ νὰ 

τοῦ  τὰ  πάη.  Ἐν  τῷ  μεταξύ,  ὁ  ἄλλος  εἶχε  λάβει  πληροφορία  ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  γιὰ  τὴν 

ἐπίσκεψη τοῦ ἀδελφοῦ καὶ σκεφτόταν: «Τώρα ποὺ θὰ  ᾿ρθῆ,  τί  νὰ τὸν φιλέψω;».  Τὴν 

ὥρα λοιπὸν ποὺ ὁ ἀδελφὸς καθάριζε τὰ ψάρια, ἕνας κόρακας ἦρθε ξαφνικά, τοῦ πῆρε 

τὸ  ἕνα ψάρι  καὶ  τὸ πῆγε  στὸν ἄλλον στὴν Καψάλα –  ἀπόσταση πεντέμισι ὧρες.  Τὸ 

καταλαβαίνετε; Ὁ ἕνας σκεφτόταν πῶς νὰ ἀναπαύση τὸν ἄλλον καὶ ὁ κόρακας μετὰ 

ἔκανε τὸν ἐνδιάμεσο!  

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχη τὴν Ἀγάπη, τὸν Χριστό, καὶ βουβὸς νὰ εἶναι, μπορεῖ νὰ 

συνεννοηθῆ  μὲ  ὅλα  τὰ  δισεκατομμύρια  τῶν  λαῶν  καὶ  μὲ  τὴν  κάθε  ἡλικία  τῶν 

ἀνθρώπων,  ποὺ  ἔχει  καὶ  αὐτὴ  τὴν  δική  της  γλῶσσα.  Βάλε  δύο  ἀνθρώπους  ποὺ  δὲν 

ἔχουν ἀγάπη μεταξύ τους νὰ καθήσουν ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλον καὶ νὰ μὴ μιλοῦν. 

Βάλε καὶ δύο ἄλλους ποὺ ἔχουν ἀγάπη μεταξύ τους νὰ καθήσουν ὁ ἕνας δίπλα στὸν 

ἄλλον καὶ νὰ μὴ μιλοῦν καὶ αὐτοί. Πῶς θὰ νιώθουν οἱ μὲν καὶ πῶς θὰ νιώθουν οἱ δέ; 

Καὶ οἱ πρῶτοι δὲν θὰ μιλοῦν καὶ οἱ δεύτεροι δὲν θὰ μιλοῦν. Ὅμως οἱ δεύτεροι καὶ μὲ 

τὴν  σιωπὴ  θὰ  «μιλοῦν»,  γιατὶ  θὰ  ὑπάρχη  ἐπικοινωνία  μεταξύ  τους.  Ἀντίθετα  οἱ 

πρῶτοι δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἐπικοινωνήσουν, γιατὶ ἀνάμεσά τους θὰ ὑπάρχη μόνωση. 

Ὅταν δὲν ὑπάρχη ἀγάπη, μπορεῖ δύο ἄνθρωποι νὰ βρίσκωνται κοντά, ἀλλὰ νὰ εἶναι 

μακριὰ ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον.  

– Γέροντα, στενοχωριέμαι ποὺ ἦρθε ἡ ἡμέρα νὰ φύγετε πάλι ἀπὸ κοντά μας. 

–  Στὴν  πνευματικὴ  ζωὴ  δὲν  ὑπάρχει  «κοντὰ»  καὶ  «μακριά».  Τὴν  ἀγάπη  τοῦ 

Χριστοῦ δὲν τὴν χωρίζουν ἀποστάσεις, γιατὶ ὁ Χριστὸς μὲ τὴν ἀγάπη Του καταργεῖ τὶς 

ἀποστάσεις. Ἑπομένως, εἴτε κοντὰ εἴτε μακριὰ βρίσκεται κανείς, νιώθει πάντα κοντά, 

ὅταν  εἶναι  κοντὰ  στὸν  Χριστὸ  καὶ  συνδέεται  μὲ  τὸν  ἄλλον  ἀδελφικὰ  μὲ  ἀγάπη 

Χριστοῦ. 

 

Δοξολογῶ  τὸν  Θεὸ  ποὺ  ἡ  ἀγάπη  μου  εἶναι  τέτοιου  εἴδους,  πνευματική, 

ἀγγελική, ὁπότε οἱ ἀποστάσεις καταργοῦνται καὶ ἡ ἐπαφὴ θὰ ὑπάρχη μαζί σας καὶ σ᾿ 

                                                 
22 Βλ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ Ἁγιορείτικα, σ. 9‐10.  
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αὐτὴν  τὴν  ζωὴ  ἀπὸ  μακριὰ  καὶ  στὴν  ἄλλη  ποὺ  εἶναι  ἀκόμη  πιὸ  μακριά,  γιατὶ  καὶ 

ἐκείνη ἡ ἀπόσταση θὰ εἶναι πολὺ κοντινή, ἀφοῦ μᾶς ἑνώνει ἡ Ἀγάπη, ὁ Χριστός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ἡ ἀγάπη γιὰ ὅλη τὴν κτίση 

 

Ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ ζῶα πρὶν καὶ μετὰ τὴν πτώση 

 

– Γέροντα, δῶστε μου μιὰ εὐχὴ γιὰ τὰ Χριστούγεννα.  

– Εὔχομαι ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία νὰ σὲ ἔχουν κοντά τους σὰν τὸ ἀρνάκι ποὺ 

εἶναι  δίπλα  στὴν  φάτνη.  Νομίζω,  περνάει  καλά,  ὅπως  καὶ  τὸ  βοϊδάκι  καὶ  τὸ 

γαϊδουράκι ποὺ ζεσταίνουν τὸν Χριστὸ στὴν φάτνη... «Ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον καὶ 

ὄνος  τὴν  φάτνην  τοῦ  κυρίου  αὐτοῦ»1,  λέει  ὁ  Προφήτης  Ἠσαΐας.  Γνώρισε  δηλαδὴ  τὸ 

βοϊδάκι  τὸ  ἀφεντικό  του  καὶ  τὸ  γαϊδουράκι  τὴν φάτνη  τοῦ Κυρίου  του.  Γνώρισαν  τί 

ἦταν  μέσα  στὴν  φάτνη  καὶ  μὲ  τὰ  χνῶτα  τους  τὸ  ζέσταιναν!  Κατάλαβαν  τὸν 

Δημιουργό τους! Ἀλλὰ καὶ τὸ γαϊδουράκι, τί μεγάλη του τιμὴ νὰ πάη τὸν Χριστὸ μετὰ 

στὴν  Αἴγυπτο!  Οἱ  ἄρχοντες  εἶχαν  ἅρματα  χρυσοκέντητα,  καὶ  ὁ  Χριστὸς  τί 

χρησιμοποίησε! Τί καλὰ νὰ ἤμουν αὐτὸ τὸ γαϊδουράκι! 

Μέσα  στὸν  Παράδεισο  τὰ  ζῶα  αἰσθάνονταν  τὴν  εὐωδία  τῆς  Χάριτος  καὶ 

ἀναγνώριζαν τὸν Ἀδὰμ γιὰ ἀφέντη τους2. Μετὰ τὴν παράβαση ὅμως βγῆκαν καὶ αὐτὰ 

ἀπὸ  τὸν Παράδεισο,  χωρὶς  νὰ φταῖνε,  καὶ  δὲν ἀναγνώριζαν  τὸν Ἀδὰμ γιὰ ἀφεντικό 

τους, ἀλλὰ ὁρμοῦσαν νὰ τὸν ξεσχίσουν. Ἦταν σὰν νὰ τοῦ ἔλεγαν: «Εἶσαι κακός· δὲν 

εἶσαι ἀφεντικό μας».  

Τώρα, ὅταν ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ πλησιάζη ξανὰ 

στὸν Θεό, ντύνεται καὶ πάλι τὴν θεία Χάρη, ὁπότε ἐπανέρχεται στὴν κατάσταση ποὺ 

εἶχε πρὸ τῆς πτώσεως καὶ τὰ ζῶα τὸν ἀναγνωρίζουν γιὰ ἀφεντικό τους. Τότε κινεῖται 

ἄφοβα  ἀνάμεσα  στὰ  ἄγρια  ζῶα,  τὰ  ὁποῖα  παύουν  πιὰ  νὰ  εἶναι  ἄγρια,  ἀφοῦ  τὸ 

ἀφεντικό τους ἔχει ἡμερέψει.  

 

Τὰ ζῶα διαισθάνονται τὴν ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου 

 

–  Γέροντα,  ὁ Ἀββᾶς  Ἰσαὰκ  λέει:  «Καρδία  ἐλεήμων  εἶναι  καῦσις  καρδίας  ὑπὲρ 

πάσης τῆς κτίσεως...»3. 

– Ναί,  ἔτσι  εἶναι· «καῦσις  καρδίας»4  καὶ  ὑπὲρ  τῶν  ζώων,  ἀλλὰ καὶ  ὑπὲρ  τῶν 

δαιμόνων  ἀκόμη.  Ὁ  πνευματικὸς  ἄνθρωπος  δίνει  τὴν  ἀγάπη  του  πρῶτα  στὸν  Θεό, 

ἔπειτα στοὺς ἀνθρώπους, καὶ τὴν ὑπερχείλιση τῆς ἀγάπης του τὴν δίνει στὰ ζῶα καὶ 

σὲ  ὅλη  τὴν  κτίση.  Αὐτὴ  ἡ  θεϊκὴ  ἀγάπη  πληροφορεῖ  καὶ  τὰ  ζῶα,  τὰ  ὁποῖα 

καταλαβαίνουν  τὸν  ἄνθρωπο  ποὺ  τὰ  ἀγαπάει  καὶ  τὰ  πονάει  καὶ  τὸν  πλησιάζουν, 

χωρὶς νὰ φοβοῦνται. Ἀκόμη καὶ τὰ ἄγρια ζῶα μποροῦν νὰ διακρίνουν ἕναν ἄνθρωπο 

ποὺ  τὰ  ἀγαπάει  ἀπὸ  ἕναν  κυνηγὸ  ποὺ  θέλει  νὰ  τὰ  σκοτώση.  Τὸν  κυνηγὸ  τὸν 

ἀποφεύγουν,  τὸν  ἄνθρωπο  ποὺ  τὰ  ἀγαπάει  τὸν  πλησιάζουν.  Νόμιζα  ὅτι  δὲν 

συμβαίνει τὸ  ἴδιο καὶ μὲ τὰ φίδια, γιατὶ τὸ φίδι εἶναι τὸ μόνο ζῶο ποὺ δὲν ἀγαπιέται 

ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Διαπίστωσα ὅμως ἀργότερα ὅτι καὶ τὰ φίδια διαισθάνονται τὴν 

ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου καὶ πιάνουν φιλία μαζί του. Ἂν ὁ ἄνθρωπος ἔρθη στὴν θέση τοῦ 

                                                 
1 Ἠσ. 1, 3.       
2 Βλ. Γέν. 1, 28. 
3 Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος ΠΑ´, σ. 270. 
4 Ὅ.π. 
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φιδιοῦ καὶ τὸ πονέση, τὸ φίδι ἀμέσως τὸ καταλαβαίνει καὶ τὸν πλησιάζει σὰν φίλος. 

Εἶναι σὰν νὰ λέη: «Δόξα σοι ὁ Θεός, βρῆκα κι ἐγὼ ἐπιτέλους ἕναν φίλο»! 

– Εἶναι, Γέροντα, τὸ ἔνστικτο ποὺ ἔχουν; 

– Ὁ Θεός, γιὰ νὰ ἐξυπηρετοῦνται, ἔχει δώσει καὶ σ᾿ αὐτὰ ὅ,τι χρειάζονται· τοὺς 

ἔδωσε τὴν διαίσθηση. Μετὰ τὴν πτώση ὁ ἄνθρωπος στερήθηκε τὸ ὑπερφυσικό, ἀλλὰ 

τοῦ  ἔμεινε  ὁ  νοῦς,  ἡ  λογική.  Π.χ.  οἱ  ἄνθρωποι  βλέπουν  κάπου  πλατάνια  καὶ 

καταλαβαίνουν ὅτι ἐκεῖ ὑπάρχει καὶ νερό· ψάχνουν καὶ τὸ βρίσκουν. Ἐνῶ τὰ ζῶα τὸ 

πληροφοροῦνται σὰν νὰ ἔχουν ραντάρ. Ἡ καμήλα, ὅταν εἶναι στὴν ἔρημο καὶ διψάη, 

τρέχει  μόνη  της  πρὸς  τὸ  μέρος  ποὺ  ὑπάρχει  νερὸ  καὶ  ὁ  καμηλιέρης  τὴν  ἀκολουθεῖ. 

Εἶναι σὰν νὰ παίρνη τηλεγράφημα.  

 

Τὰ ζῶα ζητοῦν βοήθεια ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο 

 

Τὰ  καημένα  τὰ  ζῶα  θεὸ  ἔχουν  τὸν  ἄνθρωπο. Ὅπως  ἐμεῖς  ζητοῦμε  βοήθεια 

ἀπὸ τὸν Θεό, ἔτσι καὶ αὐτὰ ζητοῦν βοήθεια ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. 

Στὸ Ἅγιον Ὄρος ἄκουγα γιὰ τὸν Γερο‐Θεοφύλακτο ἀπὸ τὴν Σκήτη τοῦ Ἁγίου 

Βασιλείου ὅτι εἶχε μεγάλη φιλία μὲ τὰ ἄγρια ζῶα. Αὐτὰ διαισθάνονταν τὴν ἀγάπη του 

καὶ  πήγαιναν  στὴν  Καλύβη  του,  ὅταν  εἶχαν  καμμιὰ  ἀνάγκη.  Κάποτε  μάλιστα  ἕνα 

ζαρκάδι ποὺ εἶχε σπάσει τὸ πόδι του πῆγε ἔξω ἀπὸ τὸ Κελλί του καὶ βέλαζε θλιμμένα. 

Βγῆκε ὁ γέροντας καὶ τὸ εἶδε νὰ τεντώνη τὸ σπασμένο του ποδαράκι σὰν νὰ τοῦ τὸ 

ἔδειχνε. Ἐκεῖνος τοῦ ἔφερε λίγο παξιμάδι νὰ φάη καὶ πῆρε δύο ξυλάκια, μὲ τὰ ὁποῖα 

ἔδεσε σταθερὰ τὸ πόδι  του. Μετὰ εἶπε στὸ ζαρκαδάκι: «Πήγαινε  τώρα στὸ καλὸ καὶ 

μετὰ ἀπὸ μιὰ ἑβδομάδα νὰ ξαναπεράσης νὰ τὸ δῶ». Ὁ καλὸς Γέροντας συνεννοήθηκε 

μὲ τὸ ζῶο σὰν γιατρὸς μὲ πονεμένο ἄνθρωπο, ἐπειδὴ εἶχε γίνει ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ!  

–  Γέροντα,  μοῦ  κάνει  ἐντύπωση  πῶς  ὁ  Ὅσιος  Γεράσιμος  δὲν  φοβήθηκε 

καθόλου τὸ λιοντάρι ποὺ τὸν πλησίασε, γιὰ νὰ τοῦ βγάλη τὸ ἀγκάθι5. 

– Ἔ, Ἅγιος ἦταν, ἀλλὰ καὶ τὰ ζῶα ποτὲ δὲν κάνουν κακὸ στὸν ἄνθρωπο, ὅταν 

βρίσκωνται  σὲ  ἀνάγκη.  Μιὰ  φορά,  τότε  ποὺ  ἤμουν  μὲ  τὴν  κήλη6,  κάποιοι  ἐργάτες 

κουβαλοῦσαν ξύλα μὲ τὰ ζῶα ἐκεῖ στὴν περιοχὴ τοῦ Καλυβιοῦ. Βλέπω σὲ μιὰ στιγμὴ 

ἕνα ζῶο νὰ πέφτη, τὸ καημένο, κάτω καὶ τὸ σαμάρι μὲ τὰ ξύλα νὰ πέφτη ἀπὸ πάνω 

του. Διπλώθηκαν τὰ πόδια του καὶ δὲν μποροῦσε νὰ τὰ ἰσιώση. Ἐγὼ ξέχασα ὅτι εἶχα 

κήλη,  ξέχασα ὅτι δυσκολευόμουν ἀκόμη καὶ νὰ περπατήσω. Τρέχω, πετάω τὰ ξύλα. 

Πάω  νὰ  σηκώσω  τὸ  σαμάρι,  δὲν  μποροῦσα.  Δίνω  μιά,  τραβάω  τὰ  σχοινιὰ  καὶ 

ἐλευθέρωσα  τὸ  ζῶο. Ὁπότε  ἕνας Πατέρας  ποὺ  ἦταν  ἐκεῖ  κοντὰ φώναξε:  «Πρόσεχε, 

ἔχεις κήλη, θὰ πάθης καμμιὰ ζημιά». Τότε θυμήθηκα ὅτι εἶχα κήλη. «Καλά, τοῦ λέω, 

ἐγὼ  ἔχω  κήλη·  ἐσὺ  ποὺ  δὲν  ἔχεις  κήλη,  γιατί  δὲν  ἔτρεξες;».  «Φοβήθηκα  μήπως  μὲ 

                                                 
5  Ὁ  βίος  τοῦ Ὁσίου  Γερασίμου  τοῦ  Ἰορδανίτου  εἶναι  συνδεδεμένος  μὲ  ἕνα  λιοντάρι  ποὺ 

παρουσιάσθηκε μπροστά του στὴν ὄχθη τοῦ Ἰορδάνου καὶ ὠρυόταν ἀπὸ τὸν πόνο, γιατὶ εἶχε 

μπῆ στὸ πόδι του ἕνα μυτερὸ καλάμι. Ὁ Ὅσιος συμπόνεσε τὸ ζῶο καὶ τοῦ ἔβγαλε τὸ καλάμι. 

Ἀπὸ  τότε  τὸ  λιοντάρι  ἀκολουθοῦσε  τὸν  Ὅσιο  «ὡς  γνήσιος  μαθητής»  του.  (Βλ.  Ἰωάννου 

Μόσχου, Πνευματικὸς  Λειμών,  Φιλοκαλία  τῶν  Νηπτικῶν  καὶ  Ἀσκητικῶν,  τόμος  2,  ἐκδ.  «Τὸ 

Βυζάντιον», Θεσσαλονίκη 1987, σ. 204‐207).  
6 Τὸ 1987. 
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κλωτσήση»,  μοῦ  λέει.  «Εὐλογημένε,  τοῦ  λέω,  τὸ  ζῶο,  καὶ  λύκος  νὰ  εἶναι,  ὅταν  τὸ 

καημένο βρίσκεται σὲ ἀνάγκη, ζητάει βοήθεια καὶ δὲν κάνει κακὸ στὸν ἄνθρωπο». 

Ἀλλὰ κι ἂν πεινοῦν κι ἂν διψοῦν τὰ ζῶα, στὸν ἄνθρωπο καταφεύγουν, γιατὶ ὁ 

ἄνθρωπος  εἶναι  τὸ  ἀφεντικό  τους.  Θυμᾶμαι,  στὸ  Καλύβι  τοῦ  Τιμίου  Σταυροῦ7,  ἕνα 

καλοκαίρι,  μιὰ  ὀχιὰ  κατέβηκε  ἀπὸ  τὴν  λαμαρίνα  τῆς  σκεπῆς  καὶ  κουλουριάστηκε 

μπροστά  μου.  Σήκωνε  τὸ  κεφάλι  της  ψηλά,  ἔβγαζε  τὴν  γλῶσσα  της  καὶ  σφύριζε. 

Διψοῦσε πολὺ – εἶχε καῆ ἀπὸ τὸν πολὺ καύσωνα – καὶ μὲ ἀπειλοῦσε. Ζητοῦσε νερό, 

ἀλλὰ μὲ ἐπιτακτικὸ τρόπο, λὲς καὶ ἤμουν ὑποχρεωμένος νὰ πάω νὰ τῆς φέρω νερό. 

«Βρέ, τῆς λέω, ἐσύ, ἔτσι ποὺ κάνεις, δὲν συγκινεῖς τὸν ἄλλον!». Τῆς ἔβαλα μετὰ νεράκι 

καὶ ἤπιε. Ἐνῶ τὰ τσακάλια πολὺ μὲ συγκινοῦν, γιατί, ὅταν πεινοῦν, κλαῖνε σὰν μωρὰ 

παιδιά. Νὰ δῆτε  τί  ἔχω πάθει καὶ μὲ  τὰ γατάκια τώρα στὸ Καλύβι8. Πρόσεξαν πώς, 

κάθε  φορὰ  ποὺ  χτυποῦσε  τὸ  καμπανάκι,  ἔβγαινα  ἔξω,  καὶ  πότε‐πότε  τοὺς  ἔρριχνα 

κάτι  νὰ φᾶνε. Ὅταν  λοιπὸν πεινοῦν,  τραβοῦν  τὸ  σχοινὶ  καὶ  χτυπάει  τὸ  καμπανάκι. 

Βγαίνω καὶ βλέπω νὰ χτυποῦν αὐτὰ τὸ καμπανάκι καὶ  τὰ ταΐζω. Πῶς τὰ ἔχει κάνει 

ὅλα ὁ Θεός! 

– Ἔρχονται, Γέροντα, ζῶα στὸ Καλύβι σας; 

– Πῶς δὲν ἔρχονται! Ἔρχονται τσακάλια, ἀγριόχοιροι... Ἔρχεται ποῦ καὶ ποῦ 

καὶ  μιὰ  μικρὴ  ἀλεποῦ.  Ὅταν  φεύγουν  οἱ  γάτες,  ἔρχεται  ἡ  ἀλεπουδίτσα.  Οἱ 

ἀγριόχοιροι,  τὸ  καλοκαίρι,  δὲν  ἐμφανίζονται,  ἐπειδὴ φοβοῦνται  τοὺς κυνηγούς·  τότε 

μόνο φίδια ἐμφανίζονται, γιατὶ τὰ φοβοῦνται οἱ ἄνθρωποι.  

Ἔρχονται καὶ πουλιά, κοπάδια, μικρὰ‐μεγάλα. Τοὺς βάζω βρεγμένο παξιμάδι 

καὶ τρῶνε. Τὸ ἰνδοκάρυδο ἀπὸ τὰ λουκούμια τὸ κρατῶ ξεχωριστὰ γιὰ κάτι πουλιὰ ποὺ 

φέρνουν τὴν ἄνοιξη. Τὰ καημένα κελαηδοῦν ἀνοιξιάτικα ἀκόμη ἀπὸ τὸν χειμώνα μὲ 

τὰ χιόνια. Φέρνουν παρηγοριὰ δηλαδή. Αὐτὰ πεθαίνουν γιὰ τὸ ἰνδοκάρυδο! 

– Γέροντα, στὸ Σινᾶ, ἐκεῖ ποὺ μένατε, εἶχε ζῶα; 

– Στὸ Σινᾶ, ἐπειδὴ ἦταν ἔρημος, πλησίαζαν πιὸ πολὺ τὰ ἄγρια ζῶα, καθὼς καὶ 

τὰ πουλιά. Εἶχε καὶ πέρδικες, εἶχε καὶ ὀρτύκια, σὰν αὐτὰ ποὺ ἔτρωγαν οἱ Ἑβραῖοι στὴν 

ἔρημο9. Εἶχε καὶ κάτι ὄμορφα ποντίκια, σὰν χελωνάκια, χωρὶς οὐρά, ποὺ εἶχαν ἐπάνω 

στὴν ράχη τους ἕνα τρίχωμα σὰν βούρτσα! Τὰ τάιζα ὅλα, τὶς πέρδικες, τὰ ὀρτύκια, τὰ 

ποντίκια! Ἔβαζα ὅ,τι εἶχα ξεχωριστὰ πάνω στὶς πλάκες, γιατὶ μάλωναν! Πήγαινε τὸ 

πουλάκι νὰ φάη, πήγαινε καὶ τὸ ποντίκι, ὁπότε σηκωνόταν τὸ πουλάκι νὰ φύγη.  

Τὰ  πουλιά,  ὅπου  πήγαινα,  μὲ  ἀκολουθοῦσαν.  Ὅταν  ἀνέβαινα  πάνω  στὰ 

βράχια καὶ ἄρχιζα νὰ ψάλλω, μαζεύονταν ἐκεῖ καὶ στὸ τέλος τοὺς ἔρριχνα λίγο ρύζι. 

Ἅμα ἤθελα ἡσυχία, δὲν ἔπρεπε νὰ ψάλω καθόλου, γιατὶ μαζεύονταν ὅλα γύρω μου! 

Θυμᾶμαι μιὰ φορὰ ποὺ πιάστηκε ἡ μέση μου καὶ ἔμεινα μερικὲς μέρες ξαπλωμένος, 

ἕνα πουλάκι, τὸ καημένο, μπῆκε μέσα στὸ κελλί μου καὶ ἦρθε πάνω στὸ στῆθος μου. 

Στάθηκε  ἐκεῖ,  μὲ  κοιτοῦσε  στὸ  πρόσωπο  καὶ  κελαηδοῦσε,  ὧρες,  πολὺ  γλυκά.  Μοῦ 

ἔκανε ἐντύπωση! 

 

Νὰ παραδειγματιζώμαστε ἀπὸ τὰ ζῶα 

 

                                                 
7 Τὴν περίοδο 1968‐1979.  
8 Στὸ Καλύβι «Παναγούδα». 
9 Βλ. Ἔξ. 16, 13· Ἀριθμ. 11, 31‐32. 
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– Γέροντα, τί εἶναι αὐτὸ τὸ βουητὸ ποὺ ἀκούγεται; 

–  Ἕνα  μελίσσι  ἐγκαταστάθηκε  στὸ  παράθυρό  μου10  καὶ  τώρα  ἐργάζεται 

ἐντατικά. Τί τραβάω τὸ βράδυ μὲ τὶς φωνές τους! Ἐλᾶτε νὰ σᾶς δείξω τὴν κυψέλη μου. 

Νὰ δῆτε μὲ τί ἀρχιτεκτονικὴ ἐργάζονται οἱ μέλισσες, ἐνῶ δὲν ἔχουν οὔτε ἀρχιτέκτονα 

οὔτε  ἐργολάβο!  Εὔχομαι  νὰ  δουλέψετε  καὶ  ἐσεῖς  σωστά,  πνευματικά,  νὰ  φτιάξετε 

πνευματικὴ κυψέλη, νὰ βγάζη μέλι πνευματικό, νὰ ἔρχωνται οἱ λαϊκοὶ νὰ τρῶνε καὶ 

νὰ γλυκαίνωνται πνευματικά.  

–  Τί  σημαίνει,  Γέροντα,  αὐτὸ  ποὺ  λέει  ὁ  Ψαλμωδός:  «Ἀνθρώπους  καὶ  κτήνη 

σώσεις, Κύριε»11; 

–  Ἐννοεῖ  ὅτι  ὁ  Θεὸς  βοηθάει  καὶ  τὰ  ζῶα.  Πόσοι  Ἅγιοι  εἶναι  προστάτες  τῶν 

ζώων! Ἀλλὰ καὶ τί τραβᾶνε τὰ καημένα! Ἐμεῖς οὔτε μιὰ ἑβδομάδα δὲν θὰ μπορούσαμε 

νὰ κάνουμε τὴν ὑπακοὴ ποὺ κάνουν αὐτὰ στὸν ἄνθρωπο. Ἂν τὰ ταΐσουν, τὰ τάισαν· 

διαφορετικὰ  μένουν  νηστικά.  Ἂν  δὲν  κάνουν  αὐτὸ  ποὺ  θέλει  τὸ  ἀφεντικό  τους,  τὰ 

χτυποῦν. Καὶ τί κόπο κάνουν, χωρὶς νὰ περιμένουν κανέναν μισθό. Ἐμεῖς ἕνα «Κύριε 

ἐλέησον»  νὰ ποῦμε, Παράδεισο  ἔχουμε νὰ λάβουμε. Μικρὸ πράγμα εἶναι αὐτό; Μᾶς 

πέρασαν ἑπομένως καὶ στὴν ἀκτημοσύνη καὶ στὴν ὑπομονὴ καὶ στὴν ὑπακοή.  

Ὅλα  νὰ  τὰ  παρακολουθῆτε,  γιατὶ  ὅλα  βοηθοῦν.  Παρατηρῶ  τὰ  μυρμήγκια 

πόσο  φιλότιμα  ἐργάζονται,  χωρὶς  νὰ  ἔχουν  ἐπιστάτη.  Ἐγὼ  δὲν  βρῆκα  σὲ  κανέναν 

ἄνθρωπο  τὴν  λεπτότητα  ποὺ  εἶδα  στὰ  μυρμήγκια.  Τὰ  νέα  μυρμηγκάκια  πᾶνε  καὶ 

κουβαλοῦν  στὴν  φωλιὰ  ξυλάκια  καὶ  ἕνα  σωρὸ  ἄλλα  ἄχρηστα  πράγματα,  ἐπειδὴ 

ἀκόμη  δὲν  ξέρουν  τί  πρέπει  νὰ  φέρουν.  Τὰ  παλιὰ  μυρμήγκια  τὰ  ἀφήνουν  νὰ  τὰ 

κουβαλήσουν, χωρὶς νὰ τοὺς κόβουν τὴν προθυμία, καὶ μετὰ τὰ βγάζουν ἔξω ἀπὸ τὴν 

φωλιά. Ὕστερα, σιγὰ‐σιγὰ τὰ νέα βλέπουν τί κουβαλοῦν τὰ παλιὰ καὶ μαθαίνουν τί 

πρέπει νὰ φέρνουν. Ἂν ἤμασταν ἐμεῖς, θὰ λέγαμε: «Ἔλα ἐδῶ ἐσύ, τί εἶναι αὐτὰ ποὺ 

κουβαλᾶς; Πέταξέ τα γρήγορα ἔξω!». 

Τὰ ζῶα τὰ ἔκανε ὁ Θεός, γιὰ νὰ ἐξυπηρετῆται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ 

παραδειγματίζεται. Ὁ ἄνθρωπος, ἂν εἶναι ἄνθρωπος, ἀπὸ ὅλα ὠφελεῖται. 

 

Ὁ Ὄλετ, τὸ φιλότιμο πουλὶ 

 

Στὸ τελευταῖο σας γράμμα12 μοῦ εἴχατε στείλει μιὰ εἰκόνα μὲ τὸν Ἀδὰμ καὶ τὰ 

ζῶα  στὸν  Παράδεισο.  Σκέφθηκα  λοιπὸν  νὰ  σᾶς  στείλω  κι  ἐγὼ  μὲ  τὴν  σειρά  μου 

ζωγραφισμένο  ἕνα  πουλί,  τὸν  πιὸ  στενό  μου  φίλο,  γιατί,  ἂν  σᾶς  ἔστελνα 

ζωγραφισμένο ἕνα φίδι, νομίζω, θὰ σᾶς ἔπιανε φόβος. Τὸν ἔχω ὀνομάσει Ὄλετ, ποὺ 

σημαίνει στὰ ἀραβικὰ «παιδί»13. Μένει στὸ ραχώνι14, πεντακόσια μέτρα μακριὰ ἀπὸ τὸ 

                                                 
10 Τὸ μελίσσι εἶχε μπῆ ἀπὸ τὶς τρύπες τοῦ κλειστοῦ παντζουριοῦ καὶ εἶχε φτιάξει τὴν 

κυψέλη του ἀνάμεσα στὸ κλειστὸ παντζούρι καὶ στὸ τζάμι. Ὁ Γέροντας εἶχε συνέχεια κλειστὸ 

αὐτὸ τὸ παράθυρο τοῦ κελλιοῦ του καὶ τραβηγμένη τὴν κουρτίνα. (Συνέβη στὸ Ἡσυχαστήριο 

τὸν Ἰούνιο τοῦ 1993).  
11 Ψαλμ. 35, 7. 
12  Τὸ γράμμα τὸ  εἶχαν στείλει στὸν Γέροντα ἀδελφὲς  τοῦ Ἡσυχαστηρίου  τὴν ἄνοιξη  τοῦ 

1975.  
13 Τὸ πουλὶ αὐτὸ ἦταν ἕνας κοκκινολαίμης. 
14 Ραχώνι: Λόφος, βουναλάκι. 
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Καλύβι μου15. Κάθε μεσημέρι τοῦ πηγαίνω καλούδια καὶ φιλεύματα. Μόλις τοῦ δίνω 

κάτι νὰ φάη, παίρνει λίγο καὶ φεύγει. Ἐγὼ τὸ φωνάζω νὰ ἔρθη, ἀλλὰ αὐτὸ φεύγει καὶ 

σὲ λίγο ἔρχεται κρυφὰ ἀπὸ πίσω καὶ κρύβεται κάτω ἀπὸ τὴν ζακέτα μου. Ὅταν πάω 

νὰ  φύγω,  μὲ  ξεπροβοδίζει  σὲ  ἀπόσταση  ἑκατὸ  μέτρων  περίπου,  κι  ἐγώ,  γιὰ  νὰ  μὴ 

συνεχίση νὰ ἔρχεται ἀπὸ πίσω μου καὶ κουρασθῆ, τοῦ ἀφήνω κανένα ψίχουλο, γιὰ νὰ 

ἀπασχοληθῆ, καὶ φεύγω γρήγορα, γιὰ νὰ μὲ χάση.  

Τώρα τελευταῖα ἄφησε τὴν ἄσκηση καὶ ζητάει καλοπέραση!... Οὔτε σπασμένο 

ρύζι τρώει οὔτε βρεγμένο παξιμάδι, ἀλλὰ μόνο σκουληκάκια, ποὺ θέλει νὰ τὰ βάζω 

στό... πιάτο – στὴν χούφτα μου – καὶ νὰ ἀνεβαίνη ἐκεῖ νὰ τρώη. Πρόοδος! 

Εἶναι μέρες ποὺ πανηγυρίζω μὲ τὸν Ὄλετ καὶ τὴν συντροφιά του. Μπορεῖ νὰ 

πῆ κανείς: «Γιατί κάνεις ἐξαιρέσεις στὸν Ὄλετ; Γιατί δὲν κάνεις τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὰ ἄλλα 

πουλιά;».  Ἀπαντῶ:  «Ὅταν  φωνάζω  τὸν  Ὄλετ  νὰ  ἔρθη,  φέρνει  μαζί  του  καὶ  ἄλλα 

πουλιά,  φίλους  του,  τὰ  ὁποῖα  τρέχουν  ἀμέσως  στὸ  φαΐ,  ἐνῶ  ὁ  Ὄλετ  ἔρχεται  ἀπὸ 

ὑπακοὴ καὶ ἀπὸ ἀγάπη. Ἀκόμη καὶ ὅταν εἶναι νηστικός, κάθεται ἀρκετὴ ὥρα μαζί μου 

καὶ ξεχνάει  τὸ φαγητό·  ἐγὼ τοῦ τὸ θυμίζω. Καὶ  τώρα ποὺ καλωσύνεψε ὁ καιρὸς καὶ 

βρίσκει ζουζούνια νὰ φάη, ὅταν τὸ φωνάζω, πάλι ἔρχεται, γιὰ τὴν ὑπακοή, ἐνῶ εἶναι 

χορτάτο καὶ δὲν τὸ ἀναγκάζει ἡ πεῖνα. Ἔ, πῶς νὰ μὴν τὸ χαίρεσαι περισσότερο ἀπὸ τὰ 

ἄλλα πουλιὰ αὐτὸ τὸ φιλότιμο πουλάκι;».  

Πολλὲς φορὲς μοῦ ἔρχεται ἀπὸ τὴν πολλή μου ἀγάπη νὰ τὸ σφίξω μέσα στὴν 

χούφτα μου, ἀλλὰ φοβᾶμαι μήπως κάνω σὰν τὴν μαϊμοῦ ποὺ ἀπὸ ἀγάπη σφίγγει τὰ 

παιδιά της καὶ τελικὰ τὰ πνίγει. Γι᾿ αὐτὸ σφίγγω τὴν καρδιά μου καὶ τὸ χαίρομαι ἀπὸ 

μακριά, γιὰ νὰ μὴν τὸ βλάψω16. 

Μιὰ μέρα ἄργησα νὰ πάω στὸ ραχώνι καὶ ὁ Ὄλετ, ἐπειδὴ φυσοῦσε πολύ, εἶχε 

λουφάξει  ἀπὸ  νωρίς.  Ἄφησα  τὸ φαγητό  του  καὶ  ἔφυγα,  χωρὶς  νὰ  τὸν  δῶ.  Τὴν  ἄλλη 

μέρα ξεκίνησα νὰ πάω πολὺ νωρίς, γιατὶ ἀνησύχησα μήπως τὸ ἔφαγε κανένα γεράκι. 

Αὐτό,  ὅταν  εἶδε  τὸ  πρωὶ  τὸ  φαγητὸ  ποὺ  τοῦ  εἶχα  ἀφήσει  ἀποβραδίς,  «τὸ  πείραξε  ὁ 

λογισμὸς»  καὶ κατέβηκε στὰ μισὰ τοῦ δρόμου καὶ μὲ περίμενε. Ὅταν μὲ  εἶδε,  ἔκανε 

σὰν  τρελλὸ  ἀπὸ  τὴν  χαρά  του.  Τοῦ  ἔδινα  νὰ  φάη,  ἀλλὰ  αὐτὸ  περισσότερο  ἤθελε 

συντροφιὰ  παρὰ φαγητό.  Τὸ  θαυμάζω  γιὰ  τὴν  ἄσκησή  του  καὶ  γιὰ  τὴν  ἀγάπη ποὺ 

ἔχει, καθὼς καὶ γιὰ τὴν εὐγνωμοσύνη του. Εὔχεσθε νὰ μιμηθῶ τὶς ἀρετές του. 

Πιστεύω  νὰ  μὴν  ἔχετε  παράπονο·  σᾶς  τὰ  εἶπα  ὅλα,  χωρὶς  νὰ  πάρω  τὴν 

συγκατάθεση  τοῦ Ὄλετ.  Ἐλπίζω  νὰ  μὴν  τὸν  στενοχωρήσω,  μιὰ  ποὺ  δὲν  θὰ  γίνουν 

γνωστὰ  ἔξω...  Ἔχετε  τοὺς  χαιρετισμοὺς  τοὺς  δικούς  του  καὶ  τοὺς  δικούς  μου  τοὺς 

πολλούς. 

Στὸ  Καλύβι  μου  ὄχι  μόνον  τὰ  πετούμενα  πουλάκια  ἀλλὰ  ὅλα  τὰ  ζῶα  ποὺ 

ἔρχονται ἐκεῖ – τσακάλια, λαγοί, νυφίτσες, χελῶνες, σαῦρες, φίδια – χορταίνουν ἀπὸ 

τὴν ὑπερχείλιση τῆς ἀγάπης μου καὶ χορταίνω κι ἐγώ, ὅταν χορταίνουν αὐτά, καὶ ὅλοι 

                                                 
15 Τὸ Καλύβι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.     
16  Ἡ  σχέση  τοῦ  Γέροντα  μὲ  τὰ  ζῶα  δὲν  ἦταν  μιὰ  ἐκδήλωση  ζωοφιλίας  ἀλλὰ  ἔκφραση 

«ἐλεήμονος καρδίας», τῆς ὁποίας ἡ ἀγάπη ξεχυνόταν πρὸς ὅλη τὴν κτίση. 
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μαζί,  «τὰ  θηρία  καὶ  πάντα  τὰ  κτήνη,  ἑρπετὰ  καὶ  πετεινὰ  πτερωτά»17,  «αἰνοῦμεν, 

εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον»18. 

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ 

 

«Ὅπου ὑπάρχει ἀρχοντιά, 

ὑπάρχει τὸ ἀθόρυβο, 

ὑπάρχει ἡ ἀφάνεια, 

γι᾿ αὐτὸ ἐκεῖ ἀναπαύεται ὁ Χριστὸς 

καὶ ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ εὐλογία τοῦ Χριστοῦ». 

 

 
17 Ψαλμ. 148, 10. 
18  Ἀπὸ  τὴν  ὀγδόη Ὠδὴ  (Ὕμνος  τῶν Ἁγίων  Τριῶν Παίδων).  Βλ. Ὡρολόγιον  τὸ Μέγα,  ἔκδ. 

«Ἀποστολικῆς Διακονίας», Ἀθήνα 142001, σ. 76. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ἀρχοντιά, τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ 

 

Τί εἶναι ἀρχοντιὰ 

 

– Γέροντα, τί νὰ προσέξουμε περισσότερο τὴν Μεγάλη Σαρακοστή; 

– Τὴν ἀρχοντιά, τὴν πνευματικὴ ἀρχοντιά. 

– Γέροντα, ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ δὲν εἶναι περισσότερο περίοδος μετανοίας; 

–  Ἀρχοντιὰ‐ἀρχοντιά,  γιὰ  νὰ  δικτυωθῆτε  μὲ  τὸν  Χριστό,  ἀλλιῶς  δὲν  γίνεται 

προκοπή.  Ἂν  ξέρατε  τί  δίνει  ἡ  ἀρχοντιά,  θὰ  τὴν  κυνηγούσατε  μέρα‐νύχτα·  οὔτε  θὰ 

κοιμόσασταν.  Ἂν  ἀναλύση  κανεὶς  τὴν  πνευματικὴ  ἀρχοντιά,  θὰ  δῆ  ἐκεῖ  μέσα 

κρυμμένο τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ!  

– Γέροντα, τί εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀρχοντιά; 

– Ἀρχοντιὰ πνευματικὴ εἶναι ἡ πνευματικὴ ἀνωτερότητα, εἶναι ἡ θυσία. Μιὰ 

ἀρχοντικὴ ψυχὴ ἔχει ἀπαιτήσεις μόνον ἀπὸ τὸν ἑαυτό της καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς ἄλλους. 

Θυσιάζεται  γιὰ  τοὺς  ἄλλους,  χωρὶς  νὰ  περιμένη  ἀνταμοιβή.  Ξεχνάει  ὅ,τι  δίνει  καὶ 

θυμᾶται ἀκόμη καὶ τὸ παραμικρὸ ποὺ τῆς δίνεται. Ἔχει φιλότιμο, ἔχει ταπείνωση καὶ 

ἁπλότητα, ἔχει ἀνιδιοτέλεια, τιμιότητα..., ὅλα τὰ ἔχει. Ἔχει καὶ τὴν μεγαλύτερη χαρὰ 

καὶ τὴν πνευματικὴ ἀγαλλίαση.  

Ἡ πνευματικὴ ἀρχοντιὰ  ἔχει  Χάρη Θεοῦ,  εἶναι –  πῶς  νὰ  τὸ πῶ; –  μιὰ θεϊκὴ 

ἰδιότητα. Ὅπου ὑπάρχει ἀρχοντιά, ὑπάρχει τὸ ἀθόρυβο, ὑπάρχει ἡ ἀφάνεια, γι᾿ αὐτὸ 

ἐκεῖ ἀναπαύεται ὁ Χριστὸς καὶ ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ εὐλογία τοῦ Χριστοῦ. 

 

Ἡ πνευματικὴ ἀρχοντιὰ εἶναι πνευματικὴ δικαιοσύνη 

 

–  Γέροντα,  ἡ  πνευματικὴ  ἀρχοντιὰ  εἶναι  ἀνώτερη  ἀπὸ  τὴν  πνευματικὴ 

δικαιοσύνη; 

–  Ἡ  πνευματικὴ  ἀρχοντιὰ  ἔχει  πνευματικὴ  δικαιοσύνη  καὶ  ἡ  πνευματικὴ 

δικαιοσύνη  ἔχει  πνευματικὴ  ἀρχοντιὰ  ἤ,  καλύτερα,  ἡ  ἀρχοντιὰ  εἶναι  πνευματικὴ 

δικαιοσύνη.  Γι᾿  αὐτό,  τὸν ἄνθρωπο ποὺ  ἔχει πνευματικὴ ἀρχοντιά,  δὲν  τὸν πιάνει  ὁ 

νόμος  –  «δικαίοις  νόμος  οὐ  κεῖται»1. Ἕνας  τέτοιος  ἄνθρωπος  προτιμάει  νὰ  σκοτωθῆ 

παρὰ νὰ σκοτώση. 

– Γέροντα, ὅταν μοῦ ζητοῦν νὰ κάνω μιὰ δουλειά, ἀμέσως σκέφτομαι ὅτι ἔχω 

καὶ ἄλλες δουλειὲς νὰ κάνω καὶ ἀντιδρῶ. 

–  Ἂν  ἀποκτήση  κανεὶς  ἀρχοντιά,  ὅλα  αὐτὰ  τὰ  ξεπερνάει.  Δὲν  βάζει  τὴν 

λογική, γιατὶ ἡ ἀρχοντιὰ εἶναι ἔξω τῆς λογικῆς. Ἐσεῖς πηγαίνετε νὰ τακτοποιήσετε τὰ 

πράγματα  μὲ  τὴν  ἀνθρώπινη  λογική,  μὲ  τὴν  κοσμικὴ  δικαιοσύνη.  Ποῦ  εἶναι  ἡ 

πνευματικὴ δικαιοσύνη; Δὲν ἔχω πεῖ ὅτι, ὅσο πιὸ πνευματικὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τόσο 

λιγώτερα δικαιώματα ἔχει σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή; ὅτι ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος μόνο δίνει 

καὶ ποτὲ δὲν ζητάει νὰ πάρη;  

–  Γιατί  ὅμως,  Γέροντα,  στὸ  Εὐαγγέλιο  λέει:  «Ὁ  αἰτῶν  λαμβάνει  καὶ  ὁ  ζητῶν 

εὑρίσκει»2; 

                                                 
1 Βλ. Α´ Τιμ. 1, 9. 
2 Ματθ. 7, 8· Λουκ. 11, 10.  
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– Ἄλλο εἶναι  ἐκεῖνο. Ἀλλά,  καὶ ὅταν ζητάη κανεὶς ἀπὸ τὸν Θεὸ κάτι γιὰ τὸν 

ἑαυτό  του,  τὸ  ὁποῖο  δὲν  ἔχει  ἀγάπη  γιὰ  τοὺς  ἄλλους,  πάλι  γιὰ  τὸ  βόλεμά  του 

φροντίζει. Ἐνῶ, ὅταν λ.χ. μιὰ μάνα ζητάη ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ γίνη καλὰ τὸ παιδί της ἢ νὰ 

ἔρθουν βολικὰ τὰ πράγματα στὴν οἰκογένειά της, αὐτὸ δὲν εἶναι γιὰ τὸν ἑαυτό της, 

ἀλλὰ  γιὰ  τὸ  καλὸ  τοῦ  σπιτιοῦ.  Νά,  ἡ  Χαναναία  ποὺ  ἀναφέρει  τὸ  Εὐαγγέλιο3  δὲν 

ζητοῦσε τίποτε γιὰ τὸν ἑαυτό της. Ἔτρεχε πίσω ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ Τὸν παρακαλοῦσε 

νὰ βοηθήση τὴν κόρη της ποὺ εἶχε δαιμόνιο. Πλησίασαν τότε οἱ Ἀπόστολοι τὸν Χριστὸ 

καὶ  Τοῦ  εἶπαν:  «Κάνε  αὐτὸ  ποὺ  σοῦ  ζητάει,  γιὰ  νὰ  μὴν  τρέχη  ἀπὸ  πίσω  μας  καὶ 

φωνάζει».  Ἀλλὰ  Ἐκεῖνος  τοὺς  ἀπάντησε:  «Οὐκ  ἀπεστάλην  εἰ  μὴ  εἰς  τὰ  πρόβατα  τὰ 

ἀπολωλότα  οἴκου  Ἰσραήλ»4. Ἡ  Χαναναία  ὅμως  συνέχισε  νὰ  ζητάη  βοήθεια,  ὁπότε  ὁ 

Χριστὸς γύρισε καὶ τῆς εἶπε: «Οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν 

τοῖς κυναρίοις»5. Κι ἐκείνη Τοῦ ἀπάντησε: «Ναί, Κύριε, ἀλλὰ καὶ τὰ σκυλάκια τρῶνε 

ἀπὸ τὰ ψίχουλα ποὺ πέφτουν ἀπὸ τὰ τραπέζια τῶν κυρίων τους». Καὶ τότε ὁ Χριστὸς 

τῆς  εἶπε: «Γιὰ τὸν λόγο σου αὐτὸν ἡ κόρη σου ἔγινε καλά»6.  Εἴδατε  τί πίστη εἶχε,  τί 

ταπείνωση, τί ἀρχοντιά, τί ἀνωτερότητα! Ἂν εἶχε ἐγωισμό, θὰ ἔλεγε στὸν Χριστό: «Δὲν 

τὸ περίμενα ἀπὸ σένα νὰ μὲ κάνης καὶ σκυλί! Ἔχασα πᾶσαν ἰδέαν!» καὶ θὰ ἔφευγε μὲ 

ἀντίδραση! Θὰ εἶχε καὶ ἀναπαυμένο τὸν λογισμό της ὅτι φέρθηκε πολὺ σωστά, πολὺ 

δίκαια. Μπορεῖ καὶ νὰ ἔλεγε: «Ἀπορῶ πῶς τόσος κόσμος κάθεται καὶ τὸν ἀκούει!»...  

– Γέροντα, ἡ πίστη της τὴν βοήθησε; 

– Ἡ ἀρχοντιά της τὴν βοήθησε καὶ εἶχε τέτοια πίστη. Δὲν εἶχε καθόλου  ἰδέα 

γιὰ τὸν ἑαυτό της οὔτε εἶχε καμμιὰ ἀπαίτηση. Εἶχε καὶ καλὸ λογισμό: «Ἀφοῦ ἔτσι εἶπε 

ὁ Θεὸς γιὰ τὸν λαὸ τοῦ Ἰσραήλ, κάτι ξέρει. Ἐμεῖς ἀνήκουμε σὲ ἄλλο ἔθνος». 

 

Πῶς ἀποκτιέται ἡ ἀρχοντιὰ 

 

– Γέροντα, πῶς θὰ ἀποκτήσω ἀρχοντιά; 

–  Νὰ  κινῆσαι  ταπεινά,  μὲ  καθαρὸ  φιλότιμο  καὶ  πάντα  νὰ  θυσιάζεσαι.  Νὰ 

καλλιεργήσης  τὴν  πνευματικὴ  εὐαισθησία.  Νὰ  δέχεσαι  ἤρεμα  τὴν  ἐνόχληση  τοῦ 

ἄλλου καὶ νὰ χαίρεσαι ποὺ ἐνοχλεῖσαι καὶ δὲν ἐνοχλεῖς.  Γιατὶ  εἶναι μερικοὶ ποὺ δὲν 

τοὺς ἀπασχολεῖ ἂν ἐνοχλοῦν· τοὺς ἀπασχολεῖ μόνο νὰ μὴν τοὺς ἐνοχλοῦν. Ἄλλοι δὲν 

θέλουν οὔτε αὐτοὶ νὰ ἐνοχλοῦν, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ τοὺς ἐνοχλοῦν. Ἄλλοι πάλι λένε: 

«Εἶμαι  εὐαίσθητος,  δὲν  μπορῶ  οὔτε  μιὰ  κουβέντα  νὰ  σηκώσω»,  αὐτοὶ  ὅμως  στοὺς 

ἄλλους λένε κουβέντες. Τί εὐαισθησία εἶναι αὐτή; Ἡ λαμπικαρισμένη εὐαισθησία ἔχει 

ἀρχοντιά. 

– Ἂν κάποιος, Γέροντα,  ἔχη ἐλαττώματα, ἀλλὰ ἀγωνίζεται νὰ ἀποκτήση τὴν 

ἀρχοντιά, θὰ βοηθηθῆ;  

– Ἡ ἀρχοντιὰ θὰ διώξη τὰ ἐλαττώματα.  

– Γέροντα, ἡ πνευματικὴ ἐλευθερία εἶναι ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ πάθη;  

– Ἡ πνευματικὴ ἐλευθερία εἶναι ἡ ἀρχοντιὰ ποὺ λέω ὅτι πρέπει νὰ ἔχετε. Καὶ 

γιὰ νὰ ἔχη ὁ ἄνθρωπος ἀρχοντιά, πρέπει νὰ μὴν ὑπάρχουν μέσα του κατώτερα πάθη, 

                                                 
3 Βλ. Ματθ. 15, 21‐28· Μάρκ. 7, 24‐30. 
4 Ματθ. 15, 24. 
5 Ματθ. 15, 26. 
6 Βλ. Ματθ. 15, 27‐28· Μάρκ. 7, 28‐29. 
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μικρότητες  κ.λπ.  Στὶς  μικρότητες  δὲν  βρίσκεται  ὁ  Θεός,  γιατὶ  ὁ  Θεὸς  εἶναι  φύσει 

ἀγαθός. 

– Γιὰ νὰ ἀγαπήσω, Γέροντα, τὴν κακοπάθεια, πάλι στὴν ἀρχοντιὰ πρέπει νὰ 

δουλέψω; 

–  Ἄχ,  ἀκόμη  δὲν  ἔχετε  καταλάβει  τί  θὰ  πῆ  ἀρχοντιά!  Ἡ  ἀρχοντιὰ  ἔχει  καὶ 

λεβεντιὰ  μέσα,  γιατὶ  τότε  δουλεύει  ἡ  καρδιά.  Γιὰ  νὰ  καταλάβετε  τὴν  ἀρχοντιά, 

σκεφθῆτε τὸν Χριστό· τί κράτησε ὁ Χριστὸς γιὰ τὸν Ἑαυτό Του; Τίποτε. Ὅλα τὰ ἔδωσε. 

Θυσιάστηκε καὶ ὅλο θυσιάζεται γιὰ ὅλους μας. Μᾶς δίνει τὴν ἀγάπη Του, μᾶς παίρνει 

τὶς ἁμαρτίες μας. Ἐμεῖς, ἀντίθετα, θέλουμε νὰ μαζεύουμε ἀγάπη. Σκεφθῆτε ἀκόμη τί 

κάνουν  καὶ  οἱ  καλοὶ  γονεῖς·  θυσιάζονται  συνέχεια  γιὰ  τὰ  παιδιά  τους,  παρόλο  ποὺ 

μπορεῖ  νὰ φᾶνε  καὶ  κλωτσιὲς ἀπὸ  τὰ παιδιά  τους. Καὶ  νὰ  ξέρουν  τί  τοὺς περιμένει, 

πάλι θυσιάζονται. Τὸ ἴδιο κάνουν καὶ τὰ ζῶα καὶ τὰ πουλιά. Τὸ χελιδόνι φροντίζει τὰ 

μικρά του, ἀλλὰ καὶ τὰ χελιδονάκια, ὅταν μεγαλώσουν, θὰ φροντίσουν τὰ μικρά τους· 

ἔτσι τὰ δημιούργησε ἡ ἀρχοντικὴ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.  

 

Μὲ τὴν ἀρχοντιὰ ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐπαφὴ μὲ τὸν Θεὸ 

 

– Πῶς συγγενεύει, Γέροντα, ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν Θεό;  

– Ὅλη ἡ βάση εἶναι νὰ ἀποκτήση ὁ ἄνθρωπος τὴν πνευματικὴ ἀρχοντιά. Τότε 

συγγενεύει μὲ τὸν Θεό.  

– Γέροντα, μπορεῖ μιὰ ἀδελφὴ νὰ κάνη στὸ κελλί της πνευματικὰ καὶ ὕστερα 

νὰ μὴν ἔχη κουράγιο νὰ βοηθήση σὲ μιὰ κοινὴ ἐργασία; 

– Τί πνευματικά7; εἰς βάρος τῶν ἄλλων; Δηλαδὴ νὰ κοπιάζη ὁ ἄλλος κι ἐγὼ νὰ 

κάνω πνευματικά; Μὰ αὐτὸ δὲν εἶναι πνευματικό,  ἰδίως γιὰ ἕναν νέο. Ὁ νέος πρέπει 

νὰ  κοιτάξη  πῶς  νὰ  βοηθήση  ἕναν  ἡλικιωμένο.  Ἄντε  τώρα,  ὁ  νέος  νὰ  κάνη  δῆθεν 

πνευματικὰ  καὶ  ἕνας  γέρος  νὰ  ζορίζεται  νὰ  βγάλη  πέρα  τὴν  δουλειά!  Ἔχει  θυσία 

αὐτό;  Ἔχει  ἀρχοντιά;  Νὰ  μελετήσω,  νὰ  κάνω  πνευματικὰ  καὶ  νὰ  ἀφήσω  γιὰ  τοὺς 

ἄλλους  τὶς  δουλειές;  Αὐτὰ  εἶναι  κούφια πράγματα! Πολλὲς ψυχὲς  δὲν  ἔχουν ἀκόμη 

συλλάβει  τὸ  νόημα  τῆς  πνευματικῆς  ζωῆς.  Τὴν  ἀλλοίωση  τὴν  ἀρχοντικὴ  δὲν  τὴν 

ἔχουν γευθῆ· σκέφτονται τὸν ἑαυτό τους. 

Στὴν δυσκολία δίνει ἐξετάσεις ὁ ἄνθρωπος. Θυμᾶμαι, μιὰ φορὰ στὸ Κοινόβιο8 

μοῦ  εἶχαν  πεῖ  νὰ  μείνω  στὸ  κελλὶ  καὶ  νὰ  εἶμαι  σὲ  τελεία  ἀκινησία,  γιατὶ  ἔβγαζα 

συνέχεια αἷμα. Κάποια στιγμὴ βλέπω ἀπὸ τὸ παράθυρο ἕνα γεροντάκι, τὸν πορτάρη, 

νὰ παιδεύεται νὰ σχίση μὲ τὸ τσεκούρι ἕνα κούτσουρο, γιὰ νὰ τὸ βάλη στὸ τζάκι. Αὐτὸ 

τὸ γεροντάκι εἶχε πρόβλημα μὲ τὰ ἔντερα καὶ εἶχε, τὸ καημένο, συνέχεια αἱμορραγίες· 

εἶχε  τελείως  ἐξαντληθῆ.  Νὰ  σκεφθῆτε  κοιμόταν  μὲ  τὰ  παπούτσια,  γιατὶ  δὲν  εἶχε 

κουράγιο νὰ τὰ λύνη καὶ νὰ τὰ δένη. Πετάγομαι, πιάνω τὸ τσεκούρι, χτυπῶ μιὰ‐δυὸ τὸ 

κούτσουρο, τὸ σχίζω, καὶ νά, μετὰ βγῆκε τὸ αἷμα ἀπὸ τὸ στόμα μου. Κατάλαβες; Οὔτε 

κἂν σκέφθηκα τὴν κατάστασή μου· δὲν ὑπολόγισα καθόλου τὸν ἑαυτό μου.  

Ἀρχοντιὰ  πνευματική!  Τίποτε  ἄλλο  δὲν  συγκινεῖ  τὸν  Θεὸ  ὅσο  ἡ  ἀρχοντιά! 

Εἶναι ὁ δέκτης τῆς θείας Χάριτος. Πόσο ἁπλὰ καὶ εὔκολα εἶναι τὰ πράγματα καὶ πόσο 

                                                 
7  Πνευματικά:  Ἡ  πνευματικὴ  ἐργασία  ποὺ  κάνει  ὁ  μοναχὸς  στὸ  κελλί  του  (εὐχὴ  μὲ  τὸ 

κομποσχοίνι, μετάνοιες, πνευματικὴ μελέτη κ.λπ.).  
8 Ὁ Γέροντας μόνασε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐσφιγμένου ἀπὸ τὸ 1953 μέχρι τὸ 1955. 
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δύσκολα  τὰ  κάνουμε!  Σὲ  ὅλα  χρειάζεται  ἀρχοντιὰ  πνευματική.  Ἅμα  κανεὶς  δὲν  τὸ 

καταλάβη  αὐτό,  μπορεῖ  νὰ  κάνη  τρεῖς  ἀγρυπνίες  τὴν  ἑβδομάδα,  τρία  τριήμερα  τὸν 

μήνα,  νὰ προσεύχεται ὧρες,  νὰ διατηρῆ καὶ  τὴν σωματική  του ἁγνότητα,  ἀλλὰ ὅλα 

αὐτὰ νὰ  εἶναι ἄχρηστα. Δὲν λέω  ἐγὼ ὅτι  δὲν χρειάζεται  νὰ  τὰ κάνη αὐτά,  ἀλλὰ νὰ 

φροντίση νὰ ἀποκτήση τὸ κυριώτερο ἀπὸ ὅλα: τὴν πνευματικὴ ἀρχοντιά, ποὺ εἶναι ἡ 

ψυχικὴ  ἁγνότητα.  Νὰ  μὴν  ὑπάρχη  μέσα  του  ἰδιοτέλεια,  θέλημα,  ἐγωισμός, 

ἀνθρωπαρέσκεια κ.λπ., γιὰ νὰ ἀναπαύεται ὁ Θεός. Ὅταν δὲν ὑπάρχουν αὐτά, ὑπάρχει 

ψυχικὴ  ἁγνότητα  καὶ  ἀπὸ  ἐκεῖ  καὶ  πέρα,  καὶ  νὰ  μὴν  προσεύχεται  ὁ  ἄνθρωπος, 

συγγενεύει μὲ τὸν Θεό, εἶναι ἑνωμένος μὲ τὸν Θεό. 

Μόνο  μὲ  τὴν  ἀρχοντιὰ  ἔχει  ὁ  ἄνθρωπος  τὸ  κουμπὶ  γυρισμένο  στὴν  ἴδια 

συχνότητα  μὲ  τὸν  Θεὸ  καὶ  ἔχει  ἐπαφὴ  μὲ  τὸν  Θεό,  ἐργάζεται  στὴν  συχνότητα  τοῦ 

Θεοῦ· διαφορετικὰ τὸ κουμπὶ εἶναι γυρισμένο σὲ ἄλλον σταθμό. Γι᾿ αὐτὸ κοιτάξτε νὰ 

ἀλλάξετε  κεραία...  Ὑπάρχουν  κεραῖες  κάθετες  καὶ  ὁριζόντιες.  Οἱ  κάθετες 

...«κάθονται»  στὸν  ἑαυτό  τους  καὶ  δὲν  ἔχουν  καλὴ  ἐπαφή,  εὔκολα  χάνουν  τὴν 

ἐπικοινωνία! Ἐνῶ οἱ ὁριζόντιες κεραῖες τεντώνονται, γι᾿ αὐτὸ ἔχουν μεγάλη ἐμβέλεια 

καὶ  πιάνουν  καὶ  τὰ  ἀσθενικὰ  κύματα.  Θέλω  νὰ  πῶ  ὅτι  αὐτὸς  ποὺ  «κάθεται»  στὸν 

ἑαυτό  του,  δὲν  ἔχει  ἐλευθερωθῆ ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό  του,  δὲν  ἔχει  ἀρχοντιά,  γι᾿ αὐτὸ  δὲν 

ἔχει οὔτε Χάρη Θεοῦ οὔτε θεῖο φωτισμό. 

 

Ὁ ἄνθρωπος ἢ θὰ γίνη ἀρχοντόπουλο ἢ θὰ μείνη κακορρίζικος 

 

– Γέροντα, ζηλεύω, μαλώνω καὶ φέρομαι ἀδιάκριτα. 

–  Σοῦ  λείπει  ἡ  πατερική,  ἡ  πνευματική,  ἀρχοντιά,  καὶ  ἑπόμενο  εἶναι  νὰ 

μαλώνης.  Κοίταξε  νὰ  ἀποκτήσης  πνευματικὴ  ἀρχοντιά,  γιὰ  νὰ  ἀποκτήσης  καὶ 

διάκριση. Ἀλλά, γιά πές μου τί λογισμοὶ ἀνέβηκαν καὶ κατέβηκαν, ὅταν δὲν ἔστειλα 

καὶ σ᾿ ἐσένα μικρὴ εἰκονίτσα ὅπως στὶς ἄλλες ἀδελφὲς καὶ τί σκέφτηκες, ὅταν ἔλαβες 

τὴν ἄλλη φορὰ τὴν μεγαλύτερη; Κάνε καὶ ἕναν πνευματικὸ λογαριασμό, νὰ ρίξω κι 

ἐγὼ μιὰ ματιὰ καί, ἂν εἶναι σωστός, θὰ σοῦ φτιάξω ἕνα ξυλόγλυπτο Ἅγιον Ὄρος καὶ 

θὰ  σοῦ  τὸ  στείλω  ἀπὸ  τὸ  Ἅγιον  Ὄρος.  Εἶχα  ξεκινήσει  νὰ  φτιάχνω  ἕνα  μὲ  τὰ 

μοναστήρια,  τὶς  πέτρες,  τὰ  δρομάκια,  τὰ  καλντερίμια...  Ἦταν  περίπου  εἴκοσι 

ἑκατοστά, μισοέτοιμο, ἀλλὰ μοῦ τὸ πῆραν κάποια παιδιά. Τὸ ἤθελαν γιὰ εὐλογία καὶ 

ἐπέμεναν νὰ τοὺς τὸ δώσω.  

– Γέροντα, θὰ ἦταν πολὺ καλὰ παιδιά... 

– Ἅμα ἦταν πολὺ καλὰ παιδιά, θὰ εἶχαν ἀρχοντιὰ καὶ δὲν θὰ τὸ ζητοῦσαν μὲ 

τέτοια  ἀπαίτηση!  Τοὺς  εἶπα:  «Νὰ  τὸ  τελειώσω·  πῶς  νὰ  σᾶς  τὸ  δώσω μισό;».  Ἐκεῖνα 

ἐπέμεναν: «Ὄχι, δῶσ᾿ το μας ἔτσι! Τί νὰ παιδευτῆς νὰ τὸ τελειώσης»! Κατάλαβες; Μὲ 

διευκόλυναν! Τί κόσμος ὑπάρχει!... Νὰ φαντασθῆτε κάποιος μοῦ ζήτησε τὸ μάτι μου 

γιὰ εὐλογία.  

– Σοβαρά, Γέροντα; 

–  Ναί,  σοβαρά!  Νὰ  τοῦ  δώσω  τὸ  μάτι  μου  γιὰ  εὐλογία!  Ἦταν  καμμιὰ 

τριανταριὰ  χρονῶν,  εἶχε  χάσει  τὸ  φῶς  του  καὶ  θὰ  ἔκανε  μιὰ  ἐγχείρηση.  Τὸν  εἶχαν 

φέρει  στὸ  Καλύβι.  Τὸν  λυπήθηκα,  τὸν  πόνεσα  τόσο,  ποὺ  τοῦ  εἶπα:  «Κοίταξε,  μὴ 

στενοχωριέσαι,  ἂν  τυχὸν  δὲν  πετύχη  ἡ  ἐπέμβαση,  θὰ  σοῦ  δώσω  τὸ  δικό  μου  μάτι. 

Ἐμένα  μοῦ  φθάνει  τὸ  ἕνα,  γιὰ  νὰ  ἐξυπηρετοῦμαι».  Ἦρθε  μετὰ  ἀπὸ  λίγο  καιρό, 
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χαρούμενος, γιατὶ πέτυχε ἡ ἐγχείρηση καὶ ἔβλεπε καλὰ καὶ μὲ τὰ δυό του μάτια καὶ 

μοῦ λέει: «Ἦρθα, νὰ μοῦ δώσης τὸ μάτι»! «Καλά, τοῦ λέω, ἀφοῦ βλέπεις τώρα!». «Ὄχι, 

τὸ θέλω γιὰ εὐλογία», μοῦ λέει. Πάλι τὸν πόνεσα, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορὰ τὸν πόνεσα 

ποὺ δὲν εἶχε ἴχνος ἀρχοντιᾶς! Ἄλλος πόνος αὐτός...  

–  Γέροντα,  πρόσεξα  ὅτι,  ὅταν  κάνω  κάτι  ποὺ  θὰ  τὸ  ἐκτιμήσουν,  τὸ  κάνω μὲ 

περισσότερη ὄρεξη.  

–  Ξέρεις  τί  μοῦ  θύμισες  τώρα;  Ἕνα  κακόμοιρο  κοριτσάκι,  τὴν  Σπυριδούλα. 

Ἕνας σιδερᾶς τὸ εἶχε βάλει νὰ φυσάη μὲ τὸ φυσερὸ τὸ καμίνι καὶ τοῦ ἔλεγε συνέχεια: 

«Φύσα‐φύσα,  Σπυριδούλα,  καὶ  θὰ  σοῦ  πάρω  καινούργιο  φουστάνι».  Κι  ἐκεῖνο  τὸ 

φουκαριάρικο, ἐπειδὴ τοῦ ἔταξε καινούργιο φουστάνι, ζοριζόταν· σήκωνε τὰ χεράκια 

του καὶ φυσοῦσε μὲ τὸ φυσερὸ τὰ κάρβουνα! Κατάλαβες; Ἂν δὲν ἀποκτήσης ἀρχοντιά, 

σὰν  τὴν  Σπυριδούλα  θὰ  εἶσαι.  Ὁ  ἄνθρωπος  ἢ  θὰ  γίνη  ἀρχοντόπουλο  ἢ  θὰ  μείνη 

κακορρίζικος. 

– Γέροντα, ἔχω τὸν λογισμὸ ὅτι δὲν μὲ βοηθᾶτε ὅσο τὶς ἄλλες ἀδελφές. 

– Ἂν καὶ σοῦ ἔχω δώσει πολλά, καὶ ἀπὸ μακριὰ καὶ ἀπὸ κοντά, κάθε φορὰ ποὺ 

ἐρχόμουν  ἀπὸ  τὸ  Ἅγιον Ὄρος,  φαίνεται  δὲν  τὰ  κράτησες·  τὰ  ἔχεις  σπαταλήσει  καὶ 

τώρα  εἶσαι  σὰν ἀπογοητευμένη  ζητιάνα ποὺ  ἔχασε  ὅ,τι  μάζεψε.  Τί  νὰ  σὲ  κάνω; Θὰ 

εὔχωμαι σύντομα νὰ γίνης πλούσια  τοῦ Χριστοῦ,  γιὰ νὰ φύγης ἀπὸ  τὴν καλύβα μὲ 

τοὺς τενεκέδες καὶ νὰ εἶσαι πλέον ἀρχοντοπούλα τοῦ Χριστοῦ.  

 

Πολὺ μὲ συγκινοῦν οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ἀρχοντιά. Ὅποιος ἔχει ἀρχοντιά, 

χωρὶς  νὰ  μὲ  ρωτήση  –  οὔτε  κι  ἐγὼ  τὸν  ρωτάω  –,  μπαίνει  μόνος  του  μέσα  μου  καὶ 

κοινοβιάζει στὴν καρδιά μου καὶ τὸν μεταφέρω μαζί μου καὶ τὸν χαίρομαι ἀπὸ κοντά, 

ὅσο μακριὰ κι ἂν βρίσκεται σωματικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Φιλότιμο, ἡ πολὺ‐πολὺ εὐγνώμων ἀγάπη 

 

Οἱ φιλότιμοι εἶναι ἀρχοντικὲς ψυχὲς 

 

– Τί εἶναι, Γέροντα, τὸ φιλότιμο; 

– Τί λέει τὸ λεξικό; Ἡ λέξη «φιλότιμο» δὲν ὑπάρχει σὲ καμμιὰ ἄλλη γλῶσσα. 

Βλέπεις,  οἱ Ἕλληνες  μπορεῖ  νὰ  ἔχουν  μερικὰ  κουσούρια,  ἀλλὰ  ἔχουν  καὶ  δύο  δῶρα 

ἀπὸ τὸν Θεό: τὸ φιλότιμο καὶ τὴν λεβεντιά· ὅλα τὰ πανηγυρίζουν. 

Νὰ  σᾶς  πῶ  λοιπὸν  τί  λέει  τὸ  δικό  μου  λεξικό:  Φιλότιμο  εἶναι  τὸ  εὐλαβικὸ 

ἀπόσταγμα τῆς καλωσύνης· ἡ πολὺ‐πολὺ εὐγνώμων ἀγάπη ποὺ εἶναι ὅλο καλωσύνη 

καὶ ταπείνωση. Εἶναι ἡ λαμπικαρισμένη ἀγάπη τοῦ ταπεινοῦ ἀνθρώπου ποὺ δὲν βάζει 

καθόλου  τὸν  ἑαυτό  του  σὲ  ὅ,τι  κάνει  καὶ  ἡ  καρδιά  του  εἶναι  γεμάτη  πνευματικὴ 

λεπτότητα, εὐαισθησία καὶ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὶς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, 

τοὺς συνανθρώπους του. 

Οἱ φιλότιμοι λειώνουν ἐσωτερικὰ ἀπὸ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεό, τὴν ὁποία 

ἐκδηλώνουν μὲ κάθε πνευματικὸ τρόπο, σὰν παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδὴ κινοῦνται στὸν 

οὐράνιο χῶρο τῆς δοξολογίας, δέχονται μὲ χαρὰ καὶ τὶς δοκιμασίες. Δοξάζουν τὸν Θεὸ 

γιʹ αὐτές, ὅπως καὶ γιὰ τὶς εὐλογίες, καὶ δέχονται συνέχεια τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.  

Οἱ  φιλότιμοι  εἶναι  ἀρχοντικὲς  ψυχές.  Ὑποφέρουν  καὶ  ἀπὸ  τὴν  παραμικρὴ 

καλωσύνη ποὺ τοὺς κάνουν οἱ ἄλλοι καὶ προσπαθοῦν νὰ τὴν ἀνταποδώσουν, ἀλλά, 

ὅ,τι κι ἂν κάνουν, ποτὲ δὲν αἰσθάνονται ὅτι μπόρεσαν νὰ τὴν ἀνταποδώσουν καὶ ποτὲ 

δὲν τὴν ξεχνοῦν. 

– Αὐτός, Γέροντα, ποὺ ἀγαπάει πραγματικὰ τὸν εὐεργέτη του φανερώνει ὅτι 

ἔχει φιλότιμο; 

–  Αὐτὸς  ποὺ  ἀγαπάει  μόνον  τὸν  εὐεργέτη  του  δὲν  κάνει  τίποτε.  Ἀλλὰ 

δυστυχῶς σήμερα οὔτε αὐτὸ τὸ φιλότιμο ὑπάρχει· σπάνια βρίσκεις ἄνθρωπο νὰ ἔχη 

εὐγνωμοσύνη. Παλιά,  τί φιλότιμο  εἶχαν οἱ ἄνθρωποι! Μοῦ  ἔλεγαν οἱ γονεῖς μου ὅτι 

ἕνας  Αὐστριακὸς  βιομήχανος,  ποὺ  ἦταν  στὰ  Ἄδανα,  γλύτωσε  τὸν  πατέρα  μου  ἀπὸ 

τοὺς Τούρκους. Μετὰ χρεωκόπησε ὁ καημένος καὶ τὸ θεωροῦσε προσβολὴ νὰ καθήση 

στὰ Ἄδανα, ἀλλὰ οὔτε ἤθελε νὰ γυρίση στὴν Αὐστρία. Τότε ὁ πατέρας μου, ποὺ δὲν 

εἶχε ξεχάσει ποτὲ ὅτι τοῦ εἶχε σώσει τὴν ζωή, τὸν πῆρε στὸ σπίτι στὰ Φάρασα καὶ τὸν 

γηροκόμησαν. 

– Τὸ φιλότιμο, Γέροντα, ἔχει κάποιο ὅριο; 

–  Ὄχι,  δὲν  ἔχει  ὅριο.  Εἶναι  μιὰ  συνεχὴς  μεγάλη  παλαβομάρα...  Πνευματικὴ 

παλαβομάρα!  

– Χρειάζεται, Γέροντα, διάκριση στὸ φιλότιμο; 

– Τὸ φιλότιμο ἔχει καὶ διάκριση καὶ εὐαισθησία καὶ ἀρχοντιά... Ὅλα τὰ ἔχει... 

Ὁ φιλότιμος, κουτὸς δὲν εἶναι· ἀδικημένος μπορεῖ νὰ εἶναι, ἀλλὰ ἔχει τὸν Χριστὸ μέσα 

του, γιατὶ ὁ πιὸ ἀδικημένος εἶναι ὁ Χριστός. 

 

Τὸν φιλότιμο ἀγώνα μας χαίρεται ὁ Χριστὸς 

 

– Πέστε μου κάτι, Γέροντα, γιὰ τὸν ἀγώνα μου. 
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–  Παλληκαριά,  λεβεντιά,  φιλότιμο!  Μὲ  φιλότιμο  νὰ  ἐργάζεσαι  στὸν  Χριστό. 

Καὶ  ὁ  Χριστὸς  στὴν  ψυχὴ  ποὺ  ἔχει  καλὴ  διάθεση,  ἀγωνιστικὸ  πνεῦμα  καὶ  φιλότιμο 

ἐργάζεται ἀθόρυβα.  

–  Γέροντα,  γιατί  δὲν  γεμίζω  ἀπὸ  τὴν  προσευχή,  ἐνῶ  φροντίζω  νὰ  εἶμαι 

συνεπὴς στὰ πνευματικά μου καθήκοντα;  

–  Ἔ,  πῶς  νὰ  γεμίσης;  Ἔτσι  θὰ  γεμίσης;  Θέλει  γύρισμα  τὸ  κουμπὶ  ἀλλοῦ. 

Ἐξέτασε νὰ δῆς πόσο δουλεύεις στὴν πνευματικὴ ζωὴ μὲ τὴν λογικὴ καὶ πόσο μὲ τὴν 

καρδιά·  πόσο  κινεῖσαι  ἀπὸ  τὴν  εὐρωπαϊκὴ  συνέπεια  καὶ  πόσο  ἀπὸ  τὸ  ὀρθόδοξο 

φιλότιμο. Αὐτὸ ποὺ λέμε «συνέπεια»,  μερικὲς φορὲς  εἶναι  ἐγωισμὸς  καὶ μᾶς  κλέβει. 

Νὰ φανῶ συνεπής, γιὰ νὰ δείξω στοὺς ἄλλους ὅτι εἶμαι σὲ ὅλα ἐντάξει. Τότε ὅμως ἡ 

ζωή  μου  γίνεται  μιὰ  μεγάλη  ἀταξία  πνευματική.  Νὰ  κινῆσαι  παντοῦ  μὲ  φιλότιμο, 

γιατὶ  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  συχνότητα  κινοῦνται  ὁ  Χριστός,  ἡ  Παναγία,  οἱ  Ἅγιοι...  Χωρὶς 

φιλότιμο δὲν ἔρχεται ἡ θεία Χάρις. 

– Γέροντα, ἡ διαρκὴς ἐγρήγορση κουράζει; 

– Κουράζει, ὅταν μπαίνη ὁ ἐγωισμός, γιατὶ τότε ὁ ἄνθρωπος πιέζει τὸν ἑαυτό 

του. Ὅταν  ὅμως μπαίνη  τὸ φιλότιμο,  ὁ ἀγώνας γίνεται μὲ  τὴν καρδιά,  καὶ  τότε  δὲν 

κουράζει,  γιατὶ  τὸν γλυκαίνει  τὸ φιλότιμο. Ἐσύ,  νομίζω,  ζορίζεσαι λίγο στὸν ἀγώνα 

σου, γιατὶ λές: «πρέπει νὰ κάνω ἐκεῖνο καὶ ἐκεῖνο», ἔτσι μὲ μιὰ πειθαρχία· καί, χωρὶς 

νὰ τὸ καταλαβαίνης, μπαίνει καὶ ὁ ἐγωισμός: «Νὰ τὸ κάνω, γιὰ νὰ ἁγιάσω». Νὰ κάνης 

τὸν ἀγώνα σου, ὄχι γιὰ νὰ ἁγιάσης, ἀλλὰ γιὰ νὰ χαρῆ ὁ Χριστός. Ἂν δούλευες, γιὰ νὰ 

χαρῆ ὁ Χριστός, θὰ ἦταν ἁπαλὸς ὁ ἀγώνας σου καὶ θὰ εἶχες μέσα σου θεία παρηγοριά. 

Τώρα ὁ ἀγώνας σου εἶναι σκληρὸς καὶ δὲν ἔχει παρηγοριά. Ὁ Χριστὸς εἶναι στοργικὸς 

Πατέρας καὶ ὄχι τύραννος. Τὸν φιλότιμο ἀγώνα μας χαίρεται ὁ Χριστός.  

Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  ἀγωνίζεται  πνευματικὰ  μὲ  φιλότιμο,  νιώθει  ἐσωτερικὴ 

ἀγαλλίαση, γιατὶ ὁ Θεὸς τοῦ δίνει πνευματικὴ εὐχαρίστηση. Βέβαια ὁ φιλότιμος ποτὲ 

δὲν ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀνάπαυση καὶ τὴν εὐχαρίστηση. Κι ἂν δὲν τοῦ δώση ὁ Θεὸς 

καὶ  τὸν Παράδεισο,  δὲν  θὰ  τὸν πειράξη,  γιατὶ  δὲν  λέει:  «νὰ ἀγωνισθῶ,  γιὰ  νὰ πάω 

στὸν Παράδεισο, γιὰ νὰ περνάω καλὰ καὶ νὰ μὴν ὑποφέρω στὴν κόλαση», ἀλλὰ ἀπὸ 

φιλότιμο  δὲν  ἁμαρτάνει,  γιατὶ  δὲν  θέλει  νὰ πάη  στὴν  κόλαση  καὶ  νὰ πληγώση  τὸν 

Εὐεργέτη του Χριστό. Κι ἂν ὁ Χριστὸς τοῦ πῆ ὅτι καὶ στὸν Παράδεισο θὰ ἔχη μαρτύρια 

κ.λπ., πάλι θὰ θέλη νὰ πάη ἐκεῖ γιὰ τὸν Χριστό. 

 

Ὁ ἐχθρὸς τοῦ φιλότιμου εἶναι ἡ φιλαυτία 

 

– Ὁ ἄνθρωπος, Γέροντα, ποὺ ἔχει φιλότιμο, ἔχει πάντα καὶ αὐταπάρνηση; 

–  Ἂν  εἶναι  καθαρὸ  τὸ  φιλότιμο  ποὺ  ἔχει,  ἔχει  αὐταπάρνηση.  Ὅσο  βγάζει  ὁ 

ἄνθρωπος  τὸν  ἑαυτό  του ἀπὸ  τὴν ἀγάπη του,  τόσο περισσότερο φιλότιμο ἀποκτάει. 

Ὅπου ὑπάρχει φιλαυτία, δὲν ὑπάρχει φιλότιμο, γιατὶ ὁ ἐχθρὸς τοῦ φιλότιμου εἶναι ἡ 

φιλαυτία.  

– Γέροντα, παρόλο πού, ἂν χρειασθῆ, δουλεύω μὲ φιλότιμο δώδεκα‐δεκατρεῖς 

ὧρες, ἀντιδρῶ, ἂν μοῦ ζητηθῆ νὰ κάνω κάτι ἄλλο ποὺ δὲν τὸ ἔχω προγραμματισμένο. 

– Νὰ μὴν τὸ λὲς αὐτὸ φιλότιμο. Ὅποιος ἔχει φιλότιμο δὲν ἀντιδρᾶ, ὅταν τοῦ 

ζητοῦν βοήθεια, οὔτε λέει πόσο δουλεύει. Στὸ Κοινόβιο ποὺ ἤμουν, ὅποιος ἔκανε τὴν 

πιὸ πολλὴ δουλειὰ κρυβόταν. Μάζευε ἕνας ἀδελφὸς δυὸ τσουβάλια ἐλιὲς καὶ ἔλεγε ὅτι 
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μάζεψε ἕνα καλαθάκι καὶ ὅτι ὁ ἄλλος μάζεψε πολλὰ τσουβάλια. Αὐτὸ εἶναι ἀγάπη. 

Ἐδῶ ρωτᾶς: «Ποιά ἀδελφὴ μάζεψε τὶς ἐλιές;». «Ἐγώ», σοῦ λέει ἡ ἄλλη. Ἔ, καλύτερα νὰ 

μὴν  τὶς  μάζευε.  Ἂν  ξεκινήσατε  γιὰ  τὸν Μοναχισμό,  γιὰ  νὰ πάρετε  ἐπαίνους,  κρίμα 

στὰ ναῦλα σας.  

– Γέροντα, ὅταν βλέπω νὰ ἔχουμε πολλὴ δουλειά, ἐμένα μὲ πιάνει πανικὸς καὶ 

ζορίζομαι. 

– Ἐγώ, ἂν ἤμουν στὴν θέση σου, θὰ ζόριζα τὸν ἑαυτό μου νὰ βγάλω καὶ τὴν 

δουλειὰ  τῆς ἄλλης. Ὅταν μάθαινα μαραγκός,  τὸ  ἀφεντικὸ  εἶχε πάρει  καὶ  ἕνα ἄλλο 

παιδὶ  γιὰ  βοηθὸ  ποὺ  ἦταν  μεγαλύτερο  ἀπὸ  μένα  καὶ  πιὸ  γεμάτο,  ἀλλὰ  ἦταν 

τεμπέλικο.  Μᾶς  ἔδινε  δουλειὰ  τὸ  ἀφεντικὸ  καὶ  ἐκεῖνο  καθόταν.  «Τί;  ἐγὼ  θὰ  κάνω 

πλούσιο  τὸν  μάστορα;»,  ἔλεγε  καὶ  δὲν  ἔκανε  τίποτε!  «Βρέ,  κοίταξε,  τοῦ  ἔλεγα,  ἂν 

θέλης νὰ μάθης τὴν τέχνη, δούλεψε!». Τίποτε ἐκεῖνο! Ὁπότε ἔβγαζα καὶ τὴν δική του 

τὴν  δουλειά.  «Τοὐλάχιστον,  τοῦ  ἔλεγα,  κάθησε  ἐπάνω  στὸν  πάγκο  νὰ  πατᾶς  τὰ 

σανίδια, κι ἐγὼ νὰ τὰ σχίζω, γιατὶ εἶναι χασομέρι νὰ τὰ σφίγγω καὶ νὰ τὰ ξεσφίγγω μὲ 

τὸν σφιγκτήρα». Μποροῦσα νὰ πῶ: «Ἔβγαλα τὴν δουλειά μου, εἶμαι ἐντάξει» καὶ νὰ 

᾿ρθῆ τὸ ἀφεντικὸ νὰ τοῦ πῆ: «Τί ἔκανες ἐσύ; Πῶς αὐτὸς ποὺ εἶναι καὶ πιὸ ἀδύνατος 

ἀπὸ  σένα  ἔβγαλε  τόση  δουλειά;».  Ἂν  τὸν  μάλωνε,  δὲν  θὰ  στενοχωριόμουν;  Νὰ 

καμάρωνα ποὺ θὰ ἔπαιρνα ἐγὼ ἕναν ἔπαινο καὶ ἐκεῖνος ἕνα μάλωμα; αὐτὸ ἐμένα θὰ 

μὲ βοηθοῦσε; Καὶ τελικὰ ἀδίκησε τὸν ἑαυτό του, γιατὶ δὲν ἔμαθε τὴν τέχνη καὶ μετὰ 

δούλευε μὲ τὸν κασμᾶ. Ὁ φιλότιμος ἄνθρωπος, ὅπου κι ἂν βρεθῆ, θὰ κάνη προκοπή, 

γιατὶ θὰ ἐργασθῆ φιλότιμα. Ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν καλλιεργεῖ τὸ φιλότιμο ποὺ τοῦ 

χάρισε ὁ Θεός, ὅ,τι κι ἂν κάνη, ἀνεπρόκοπος θὰ εἶναι. 

Βλέπαμε  παλιὰ  τὰ  καημένα  τὰ  ζῶα,  καὶ  τὰ  βόδια  καὶ  τὰ  ἄλογα,  ὅταν  στὸ 

ζευγάρι  τὸ  ἕνα ἦταν φιλότιμο καὶ  τὸ ἄλλο δὲν τραβοῦσε,  ζοριζόταν τὸ φιλότιμο καὶ 

ἔσερνε καὶ τὸ ἄλλο. Καὶ τελικὰ ἐκεῖνο ποὺ δὲν εἶχε φιλότιμο κατέληγε στὸν χασάπη. 

Ἕνα  βουβάλι  ξέρετε  πόσο  τὸ  εἶχα  πονέσει!  Ζεύαμε  τρία  ζῶα  μαζί,  κι  ἐκεῖνο  τὸ 

καημένο,  παρόλο  ποὺ  δὲν  ἦταν  καὶ  τόσο  δυνατό,  ζοριζόταν  νὰ  προχωρήση  καὶ 

τραβοῦσε καὶ τὰ ἄλλα δύο. Ὅσο ζοριζόταν, τόσο γινόταν μούσκεμα στὸν ἱδρώτα. Ἂν 

μᾶς  παρουσιάση  κανένα  τέτοιο  ζῶο  ὁ  Χριστὸς  μεθαύριο  καὶ  μᾶς  πῆ:  «δῆτε  αὐτό, 

σβάρνιζε  καὶ  τὰ  ἄλλα  δύο·  ἐσεῖς  τί  κάνατε;»,  τί  θὰ  ποῦμε;  Ἂχ  μωρέ,  πάρτε  το  στὰ 

ζεστά! Ἡ πνευματικὴ ζωὴ εἶναι λεβεντιά. Σᾶς δίνονται τόσες δυνατότητες! 

 

Οἱ φιλότιμοι ἔχουν λεπτὴ συνείδηση καὶ βοηθιοῦνται ἀπὸ τὸν Θεὸ 

 

– Γέροντα, ὅποιος ἔχει φιλότιμο τὸ καταλαβαίνει ὁ ἴδιος; 

– Ἐσὺ ἔχεις; Αὐτὸ φαίνεται, εὐλογημένη! Λίγο‐πολὺ καταλαβαίνει κανεὶς τὸν 

ἑαυτό  του,  πληροφορεῖται,  γιατὶ  ἔχει  ἐσωτερικὴ  ἀνάπαυση  καὶ  εἰρήνη.  Ἀλλὰ  καὶ 

ὅποιος  ἔχει  φιλότιμο  δὲν  καυχᾶται,  δὲν  λέει  «ἐγὼ  ἔχω  φιλότιμο»,  γιατὶ  πάντα 

σκέφτεται: «Πρέπει νὰ κινοῦμαι μὲ περισσότερο φιλότιμο». 

Ὁ φιλότιμος ἄνθρωπος  ἔχει  εἰλικρίνεια,  δὲν  ὑπολογίζει  τὸν  ἑαυτό  του,  εἶναι 

ἁπλός, ἔχει ταπείνωση. Ὅλα αὐτὰ δίνουν ἀνάπαυση καὶ στὸν ἴδιο, ἀλλὰ εἶναι αἰσθητὰ 

καὶ στὸν ἄλλον· ἔχει καὶ ἐπικοινωνία ἐσωτερικὴ μὲ τὸν ἄλλον καὶ τὸν καταλαβαίνει. 

Καὶ  νὰ  τοῦ  λές,  ἐνῶ  πονᾶς,  «εἶμαι  πολὺ  καλά»,  γιὰ  νὰ  μὴ  στενοχωρεθῆ,  ἐκεῖνος 

καταλαβαίνει ὅτι πονᾶς καὶ προσπαθεῖ νὰ μὴ σὲ κουράση. Καὶ ἄλλος, ἐνῶ σὲ βλέπει 
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νὰ μὴν ἔχης κουράγιο, νὰ ζαλίζεσαι,  ἐπειδὴ θέλει νὰ σὲ ἀπασχολήση, σοῦ λέει: «Σὲ 

βλέπω,  Γέροντα, πιὸ καλὰ ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, σὲ βλέπω ὑγιέστατο!». Καὶ νὰ εἶχε 

τοὐλάχιστον κανένα σοβαρὸ πρόβλημα, θὰ ἦταν κάπως δικαιολογημένος. Ἀντιθέτως 

ὁ φιλότιμος, καὶ νὰ ἔχη ἀνάγκη, λέει: «Γέροντα, μόνον τὴν εὐχή σου νὰ μοῦ δώσης, νὰ 

μὴ σὲ ἀπασχολῶ». Τὸν κρατῶ καὶ βουρκώνουν τὰ μάτια του. «Νὰ φύγω, Γέροντα, λέει, 

νὰ φύγω, κουρασμένο σὲ βλέπω». Ἔ, αὐτὸς πῶς νὰ μὴ δεχθῆ θεία βοήθεια;  

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἀπὸ τὸ φιλότιμο ποὺ ἔχουν ἀμέσως καταλαβαίνουν 

τί  βοηθάει  καὶ  τί  εὐχαριστεῖ  τὸν  ἄλλον,  μὲ  τὴν  καλὴ  ἔννοια,  γιατὶ  σκέφτονται 

συνέχεια  τὸν  ἄλλον  καὶ  ὄχι  τὸν  ἑαυτό  τους.  Μερικοί,  ἐνῶ  δὲν  μὲ  γνωρίζουν, 

καταλαβαίνουν ἀπὸ τί  ἔχω ἀνάγκη· μοῦ στέλνουν κανένα δεματάκι καὶ ἔχουν μέσα 

ἀκριβῶς ὅ,τι μοῦ χρειάζεται. Τὸ δέμα τους σοῦ δίνει νὰ καταλάβης ὅλον τὸν ἐσωτερικό 

τους κόσμο. Βλέπεις τὴν λεπτή τους συνείδηση νὰ εἶναι ἁπλωμένη στὸ κάθε πράγμα. 

– Γέροντα, στὸ Καλύβι σας μερικὲς φορὲς καταφέρνουν καὶ σᾶς βλέπουν αὐτοὶ 

ποὺ εἶναι λίγο ἀναιδεῖς καὶ ἐπιμένουν.  

– Ναί, ἀλλὰ ἀνταμείβονται οἱ φιλότιμοι ποὺ ἀπὸ λεπτότητα δὲν θέλουν νὰ μὲ 

ἀνησυχήσουν. Τὴν ἄλλη φορὰ ἦρθε ἐδῶ νὰ μὲ δῆ ἕνας οἰκογενειάρχης. Τὸν εἶδα καὶ 

χωριστά, τὸν εἶδα καὶ μὲ τὴν γυναίκα του καὶ μὲ τὰ παιδιά του. Μετὰ ἀπὸ δυὸ‐τρεῖς 

μέρες ξαναῆρθε. Ἐκείνη τὴν ὥρα ἔβλεπα κάποιον ἄλλον καὶ ἔξω περίμενε μιὰ κοπέλα 

ποὺ εἶχε ἔρθει ἀεροπορικῶς ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ μὲ ρωτήση γιὰ ἕνα θέμα ποὺ τὴν 

ἀπασχολοῦσε. «Μπορῶ νὰ ἀπασχολήσω τὸν Γέροντα γιὰ πέντε λεπτά;», τῆς εἶπε, κι 

ἐκείνη τοῦ ἔδωσε τὴν σειρά της. Περίμενε μιάμιση ὥρα, γιὰ νὰ βγῆ ὁ κύριος ποὺ τῆς 

ζήτησε νὰ τοῦ δώση τὴν σειρά της μόνο γιὰ  ...πέντε λεπτά. Ὅταν βγῆκε, εἶχε ἔρθει ἡ 

ὥρα νὰ φύγη γιὰ τὸ ἀεροδρόμιο, ὁπότε ἡ καημένη μοῦ εἶπε: «Δῶσε μου τὴν εὐχή σου, 

Πάτερ, ἦρθα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, νὰ σὲ συμβουλευθῶ γιὰ ἕνα πρόβλημα ποὺ ἔχω, ἀλλὰ 

τώρα  δὲν  προλαβαίνω·  εἶχα  πάρει  ἄδεια  ἀπὸ  τὴν  δουλειά  μου  γιὰ  λίγες  ὧρες  καὶ 

πρέπει νὰ φύγω, γιὰ νὰ μὴ χάσω τὸ ἀεροπλάνο». Ἔ, πῶς νὰ τὴν ξεχάσω αὐτὴν τὴν 

ψυχή! Τελικὰ μόνον μὲ τὸν ἀρχοντικὸ τρόπο βοηθιέται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Θεό.  

– Γέροντα, ὅταν ὁ φιλότιμος ζῆ μὲ δύσκολους ἀνθρώπους, δὲν ταλαιπωρεῖται; 

–  Σκοπὸς  εἶναι  νὰ  δείξη  τὸ  φιλότιμό  του  στοὺς  ἀνάποδους  ἀνθρώπους.  Τὸ 

Εὐαγγέλιο λέει: «Εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί;»1.  

Οἱ φιλότιμοι καὶ εὐαίσθητοι ἀδικοῦνται ἑκουσίως ἀπὸ τὶς παραχωρήσεις ποὺ 

κάνουν  ἀπὸ  ἀγάπη  στοὺς  ἄλλους  ἢ  ἀπὸ  τὴν  πονηρία  τῶν  ἄλλων,  ἀλλὰ  ποτὲ  δὲν 

περιμένουν οὔτε  ἐπιδιώκουν νὰ δικαιωθοῦν σ᾿ αὐτὴν  τὴν μάταιη  ζωή. Σὲ  τούτη  τὴν 

ζωὴ οἱ φιλότιμοι τὰ πληρώνουν ὅλα, ἀλλὰ λαμβάνουν καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, καὶ 

στὴν ἄλλη ζωὴ θὰ ἔχουν μεγάλο μισθό. 

 

 

                                                 
1 Λουκ. 6, 32. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ‐ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ 

Ἁπλότητα καὶ Καθαρότητα 

Πίστη καὶ Ἐλπίδα 

Ὑπομονὴ ‐ Χαρὰ ‐ Διάκριση 

 

 

«Μόνον κοντὰ στὸν Χριστὸ βρίσκει κανεὶς 

τὴν πραγματική, τὴν γνήσια χαρά, 

γιατὶ μόνον ὁ Χριστὸς δίνει χαρὰ 

καὶ παρηγοριὰ πραγματική». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Ἡ ἁπλότητα καὶ ἡ καθαρότητα 

 

Ἡ ἁπλότητα, τὸ πρῶτο παιδὶ τῆς ταπεινώσεως 

 

Τὸ  πρῶτο  παιδὶ  τῆς  ταπεινώσεως  εἶναι  ἡ  ἁπλότητα.  Καὶ  ὅταν  ὑπάρχη  στὸν 

ἄνθρωπο  ἁπλότητα,  ὑπάρχει  καὶ  ἀγάπη,  θυσία,  καλωσύνη,  φιλότιμο,  εὐλάβεια.  Ὁ 

ἁπλὸς ἄνθρωπος ἔχει καθαρότητα ψυχῆς καὶ μιὰ ἀπερίεργη ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. 

Ἡ ἁπλότητα ἦταν ἡ κατάσταση τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς πτώσεως, ποὺ τὰ ἔβλεπε ὅλα ἁγνὰ 

καὶ καθαρά, γιατὶ ἦταν ντυμένος μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ.  

– Γέροντα, ὅταν λένε: «ἐν τῇ ἁπλότητι ἡ χάρις», ἐννοοῦν τὴν θεία Χάρη; 

–  Φυσικά.  Ὁ  ἁπλὸς  καὶ  ἀπονήρευτος  ἄνθρωπος,  ἐπειδὴ  ἔχει  ταπείνωση, 

δέχεται τὴν Χάρη ἀπὸ τὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἁπλὸς καὶ φύσει ἀγαθός.  

– Γέροντα, μπορεῖ κανεὶς νὰ κινῆται ἁπλὰ καὶ νὰ ἔχη ὑπερηφάνεια; 

–  Αὐτὸ  δὲν  γίνεται.  Στὸν  ἄνθρωπο  ποὺ  ἔχει  πραγματικὴ  ἁπλότητα  δὲν 

ὑπάρχει ὑπερηφάνεια. 

–  Μπορεῖ,  Γέροντα,  κάποιος  νὰ  μιμῆται  μερικὲς  ἐκδηλώσεις  τοῦ  ἁπλοῦ 

ἀνθρώπου, χωρὶς νὰ ἔχη πραγματικὴ ἁπλότητα; 

–  Ναί,  καὶ  κάνοντας  τὸν  ἁπλό,  νὰ  πετυχαίνη  αὐτὸ  ποὺ  θέλει!  Ὅποιος 

παριστάνει τὸν ἁπλό, γιὰ νὰ πετύχη κάτι, μέσα σ᾿ αὐτὴν τὴν ἁπλότητα ὑπάρχει ἡ πιὸ 

χονδρὴ πονηριά.  Εἶναι σὰν νὰ φοράη  ἕνας γέρος καλτσάκια μικροῦ παιδιοῦ,  γιὰ νὰ 

τοῦ  κάνουν  τὰ  χατίρια  ποὺ  κάνουν  σ᾿  ἕνα  παιδί!  Ἐνῶ,  ὅποιος  ἔχει  πραγματικὴ 

ἁπλότητα, ἔχει καὶ εὐθύτητα καὶ διάκριση. 

 

Ἄλλο ἁπλότητα καὶ ἄλλο ἀναίδεια 

 

– Γέροντα, μερικὲς φορὲς νομίζω ὅτι κινοῦμαι μὲ ἁπλότητα, ἀλλὰ μοῦ λένε ὅτι 

κινήθηκα μὲ ἀναίδεια. Πῶς θὰ ξεχωρίσω τὴν ἁπλότητα ἀπὸ τὴν ἀναίδεια; 

–  Ἄλλο  ἁπλότητα  καὶ  ἄλλο  ἀναίδεια.  Ἡ  ἀναίδεια  ἀναπαύει  τὸν  ἄνθρωπο 

κοσμικά. Φέρεται κανεὶς μὲ ἀναίδεια καὶ  ἱκανοποιεῖ τὸν ἐγωισμό του. Σοῦ λέει: «Τὸν 

ἔβαλα  τὸν  ἄλλον  στὴν  θέση  του».  Αὐτὸ  δίνει  μιὰ  ἱκανοποίηση  κοσμική,  ποὺ  δὲν 

ἀναπαύει τὸν ἄνθρωπο πραγματικά. Ἐνῶ ἡ ἁπλότητα ἀναπαύει πνευματικά· ἀφήνει 

στὴν καρδιὰ μιὰ ἁπαλάδα. 

–  Γέροντα,  μοῦ  λένε  ὅτι  φέρομαι  μὲ  ἐπιπολαιότητα,  ἐγὼ  ὅμως  νομίζω  ὅτι 

κινοῦμαι ἁπλά. 

–  Κοίταξε·  ὅταν  λέμε  «ἁπλότητα»,  δὲν  ἐννοοῦμε  νὰ  φέρεται  κανεὶς  ἀνόητα. 

Ἐσὺ τὰ μπερδεύεις. Μιλᾶς χωρὶς νὰ σκέφτεσαι καὶ νομίζεις ὅτι κινεῖσαι ἁπλά. Ἔχεις 

λίγη φυσικὴ ἁπλότητα, σοῦ λείπει ὅμως ἡ σύνεση καί, ἐνῶ στὰ μυαλὰ δὲν εἶσαι παιδί, 

φέρεσαι σὰν παιδί. Εὐτυχῶς ποὺ οἱ ἀδελφὲς σὲ γνωρίζουν καὶ δὲν σὲ παρεξηγοῦν.  

– Μπορεῖ,  Γέροντα,  ἕνας  ἄνθρωπος  νὰ  εἶναι  πραγματικὰ  ἁπλὸς  καὶ  ὅμως  ἡ 

συμπεριφορά του νὰ πειράζη τοὺς ἄλλους; 

– Ἂν κάποιος λέη ἢ κάνη κάτι μὲ πραγματικὴ ἁπλότητα, καὶ παρεξηγήσιμο νὰ 

εἶναι, δὲν παρεξηγεῖται ὁ ἄλλος, γιατὶ ὁ ἁπλὸς ἔχει Χάρη Θεοῦ καὶ δὲν προκαλεῖ. Ἐνῶ 

κάποιος ποὺ δὲν  ἔχει ἁπλότητα καὶ σοῦ μιλάει μὲ  εὐγένεια κοσμική,  σοῦ σπάζει  τὰ 

κόκκαλα. 
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«Γίνεσθε ὡς τὰ παιδία»1 

 

– Γέροντα, ποιά εἶναι ἡ φυσικὴ ἁπλότητα;  

– Ἡ φυσικὴ ἁπλότητα  εἶναι  ἡ ἁπλότητα ποὺ  ἔχει  ἕνα μικρὸ παιδί.  Τὸ παιδί, 

ὅταν κάνη μιὰ ἀταξία, τὸ μαλώνεις καὶ κλαίει. Ἂν μετὰ τοῦ δώσης ἕνα αὐτοκινητάκι, 

πάει,  τὰ ξεχνάει ὅλα. Δὲν ἐξετάζει γιατί προηγουμένως τὸ μάλωσες καὶ ὕστερα τοῦ 

ἔδωσες  τὸ  αὐτοκινητάκι,  ἐπειδὴ  ὁ  μικρὸς  δουλεύει  μὲ  τὴν  καρδιά,  ἐνῶ  ὁ  μεγάλος 

δουλεύει μὲ τὴν λογική. 

–  Γέροντα,  ὑπάρχουν καὶ μεγάλοι ποὺ ἔχουν στὴν φύση τους μιὰ ἁπλότητα. 

Αὐτὸ εἶναι ἀρετή; 

–  Ναί,  ἀλλὰ  ἡ  φυσικὴ  ἁπλότητα  –  ὅπως  καὶ  ὅλες  οἱ  φυσικὲς  ἀρετὲς  – 

χρειάζεται  λαμπικάρισμα.  Ὁ  φύσει  ἁπλὸς  ἄνθρωπος  ἔχει  ἀκακία,  καλωσύνη  κ.λπ., 

ἔχει ὅμως καὶ τὶς παιδικὲς πονηρίες. Μπορεῖ λ.χ. νὰ μὴ σκεφθῆ κακὸ γιὰ τὸν διπλανό 

του, ἀλλά, ἂν πρέπη νὰ διαλέξη ἀνάμεσα σὲ δυὸ πράγματα, θὰ πάρη τὸ καλύτερο γιὰ 

τὸν ἑαυτό του καὶ θὰ ἀφήση τὸ χειρότερο στὸν ἄλλον. Εἶναι σὰν ἕνα κομμάτι χρυσὸς 

ποὺ  ἔχει  σὲ  μικρὸ  ποσοστὸ  καὶ  ἄλλα  μείγματα  καὶ  χρειάζεται  νὰ  περάση  ἀπὸ  τὸ 

χωνευτήρι, γιὰ νὰ μείνη χρυσὸς καθαρός. Πρέπει δηλαδὴ νὰ καθαρισθῆ ἡ καρδιά του 

ἀπὸ κάθε πονηρία,  ἰδιοτέλεια κ.λπ., καὶ τότε θὰ φθάση στὴν κατάσταση τῆς τελείας 

ἁπλότητος. 

Μέσα  στὴν  ἀληθινὴ  ἀγάπη  τοῦ  Χριστοῦ,  στὴν  κατάσταση  ἐκείνη  τῆς 

ἁπλότητος  καὶ  καθαρότητος,  ἀναπτύσσεται  ἡ  καλὴ  παιδικότητα,  τὴν  ὁποία  ζητᾶ  ὁ 

Χριστὸς νὰ ἀποκτήσουμε – «γίνεσθε ὡς τὰ παιδία»2, λέει. Στὴν ἐποχή μας ὅμως, ὅσο 

προχωράει  ἡ  κοσμικὴ  εὐγένεια,  τόσο  χάνεται  ἡ  ἁπλότητα,  ἡ  ἀληθινὴ  χαρὰ  καὶ  τὸ 

φυσικὸ χαμόγελο.  

Θυμᾶμαι ἕνα γεροντάκι ἀπὸ τὴν Σκήτη τῶν Ἰβήρων, τὸν Γερο‐Παχώμιο. Ὅσο 

μεγάλη  στενοχώρια  κι  ἂν  εἶχες,  μόνον  νὰ  τὸν  ἔβλεπες,  ἔφευγε  ἡ  στενοχώρια  ἀπὸ 

μόνη της. Καὶ ἂν πήγαινες μὲ σκοπὸ νὰ τοῦ πῆς πολλά, τὰ ξεχνοῦσες ὅλα, περνοῦσαν 

ὅλα. Εἶχε κάτι κόκκινα μάγουλα καὶ γελοῦσε σὰν παιδάκι! Ἦταν γέρος μὲ ὄψη μικροῦ 

παιδιοῦ. Νὰ χαλοῦσε ὁ κόσμος, γελοῦσε. Πανηγύρι! Οὔτε γράμματα ἤξερε, οὔτε καὶ 

ἀπὸ  ψαλτικὰ  ἤξερε,  ἐκτὸς  ἀπὸ  τὸ  «Χριστὸς  Ἀνέστη»,  ποὺ  ἔψαλλε  τὸ  Πάσχα.  Ὅταν 

ἐρχόταν  στὸ  Κυριακὸ3  τῆς  Σκήτης,  γιὰ  νὰ  ἐκκλησιασθῆ  στὶς  γιορτές,  ποτὲ  δὲν 

καθόταν στὸ στασίδι,  ἀλλὰ στεκόταν πάντα  ὄρθιος,  ἀκόμη καὶ  στὶς  ὁλονυκτίες,  καὶ 

ἔλεγε τὴν εὐχή. Εἶχε ἀγωνιστικὸ πνεῦμα καὶ πολὺ φιλότιμο. Ἂν τὸν ρωτοῦσες: «Γερο‐

Παχώμιε,  ποῦ  βρίσκεται  ἡ  Ἀκολουθία»,  ἀπαντοῦσε:  «Ψαλτήρια‐ψαλτήρια  λένε  οἱ 

Πατέρες». Ὅλα ψαλτήρια τὰ ἔλεγε.  

                                                

Ἦταν  πολὺ  ἁπλὸ  τὸ  γεροντάκι  αὐτὸ  καὶ  πολὺ  χαριτωμένο.  Εἶχε  ἀπαλλαγῆ 

ἀπὸ  τὰ πάθη,  γι᾿ αὐτὸ ἦταν σὰν ἄκακο παιδί. Ἐνῶ,  ὅταν ὁ ἄνθρωπος  δὲν ἀποβάλη 

ἀπὸ  μικρὸς  τὸν  παιδικὸ  ἐγωισμό,  τὴν  παιδικὴ  ὑπερηφάνεια,  τὸ  παιδικὸ  πεῖσμα  καὶ 

παραμείνη  σὲ  μιὰ  νηπιώδη  κατάσταση,  φθάνει  στὰ  γεράματα  νὰ  ἔχη  ἀπαιτήσεις 

 
1 Βλ. Ματθ. 18, 3.  
2 Ὅ.π. 
3  Ὁ  κυρίως  ναὸς  μιᾶς  σκήτης,  στὸν  ὁποῖο  ἐκκλησιάζονται  οἱ  σκητιῶτες  μοναχοὶ  τὶς 

Κυριακὲς καὶ τὶς μεγάλες γιορτές. 
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μικροῦ παιδιοῦ. Γι᾿ αὐτὸ λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, 

ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε»4. 

 

Ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος ἔχει ὅλο καλοὺς λογισμοὺς 

 

Ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος εἶναι ἄκακος καὶ ἀπονήρευτος. Καὶ τὸ κακὸ καὶ τὸ ἄσχημο 

τὰ  μετατρέπει  σὲ  καλό.  Ἔχει  πάντα  καλοὺς  λογισμοὺς  γιὰ  τοὺς  ἄλλους.  Δὲν  εἶναι 

κουτός, ἀλλὰ νομίζει ὅτι, ὅπως σκέπτεται αὐτός, ἔτσι σκέπτονται καὶ οἱ ἄλλοι. 

– Γέροντα, νὰ μᾶς πῆτε ἕνα παράδειγμα;  

–  Δὲν  σᾶς  ἔχω πεῖ  γιὰ  ἐκεῖνον  τὸν Παπα‐Χαράλαμπο ποὺ  ἦταν παλιὰ  στὴν 

Μονὴ  Κουτλουμουσίου5;  Τὸν  εἶχαν  βιβλιοθηκάριο,  ἀλλὰ  τελικὰ  τὸν  ἔβγαλαν,  γιατὶ 

ποτὲ  δὲν  ἔκλεινε  τὴν πόρτα  τῆς  βιβλιοθήκης.  «Τί  τὰ  θέλετε  στὶς  πόρτες  τὰ  κλειδιά; 

ἔλεγε. Ἀφῆστε  τοὺς ἀνθρώπους νὰ διαβάζουν τὰ βιβλία».  Εἶχε  τέτοια ἁπλότητα καὶ 

ἁγνότητα ποὺ δὲν τοῦ περνοῦσε ὁ λογισμὸς ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄνθρωποι ποὺ κλέβουν 

βιβλία.  

Ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος, ἐπειδὴ ἔχει ὅλο καλοὺς λογισμοὺς γιὰ τοὺς ἄλλους, τοὺς 

βλέπει ὅλους καλούς. Θυμᾶμαι κι  ἕνα ἄλλο γεροντάκι,  τὸν Γερο‐Θεόκτιστο ἀπὸ τὴν 

Μονὴ Διονυσίου, πόση ἁπλότητα εἶχε! Ἕνα βράδυ εἶχε μείνει μαζὶ μὲ ἕναν μοναχὸ στὸ 

κονάκι  τους  στὶς  Καρυές.  Ἀργὰ  τὴν  νύχτα  χτύπησε  κάποιος  τὴν  πόρτα  καὶ  ὁ  Γερο‐

Θεόκτιστος ἔτρεξε ν᾿ ἀνοίξη. «Ἄσ᾿ τον, τοῦ λέει ὁ μοναχός, μὴν ἀνοίγης τέτοια ὥρα, 

γιὰ  νὰ  μπορέσουμε  νὰ  ἡσυχάσουμε».  «Καὶ  ποῦ  ξέρεις,  πάτερ,  τοῦ  λέει,  ποιός  εἶναι; 

μπορεῖ  νὰ  εἶναι  καὶ  ὁ  Χριστός!  Νὰ  τοῦ  ἀνοίξουμε».  Καὶ  πῆγε  κι  ἄνοιξε.  Βλέπετε,  ὁ 

ἁπλὸς ἄνθρωπος μόνον καλὸ λογισμὸ βάζει καὶ πάντα τὸ καλὸ περιμένει. 

 

Ἡ ἁπλότητα ξεκουράζει 

 

–  Γέροντα,  νομίζω  ὅτι  ἁπλότητα  εἶναι  νὰ  κινῆται  κανεὶς  ὅπως  νιώθει 

ἐσωτερικά. Ἔτσι εἶναι; 

–  Ἀνάλογα  μὲ  τὸ  ποῦ  ζῆ.  Γιὰ  νὰ  κινηθῆ  ὁ  ἄνθρωπος  ἁπλά,  πρέπει  νὰ  βρῆ 

ἀνάλογη  ἀτμόσφαιρα.  Μέσα  στὸν  κόσμο,  ἰδίως  τὸν  σημερινό,  πρέπει  νὰ  προσέξη 

κανεὶς πῶς θὰ κινηθῆ. Σὲ ἕνα μοναστήρι ὅμως ἢ σὲ μιὰ οἰκογένεια δὲν δικαιολογεῖται 

νὰ μὴ ζῆ κανεὶς μὲ ἁπλότητα. Εἶναι πολὺ κουραστικό, ὅταν δὲν ὑπάρχη ἁπλότητα καὶ 

ἐμπιστοσύνη!  Τότε,  γιὰ  νὰ  πῆς  μιὰ  κουβέντα  στὸν  ἄλλον,  χρειάζεται  πρόλογος, 

ἐπίλογος,  ἐξηγήσεις...  Ἔτσι  ἡ  ζωὴ  γίνεται  τυραννία,  μαρτύριο.  Ἐνῶ,  ὅταν  ὑπάρχη 

ἁπλότητα, λὲς στὸν ἄλλον «τώρα κάθησε» καὶ κάθεται, «τώρα δὲν χρειάζεσαι, φύγε» 

καὶ  φεύγει,  χωρὶς  νὰ  φοβᾶσαι  μήπως  παρεξηγηθῆ. Ἡ  ἁπλότητα  ξεκουράζει,  ἐνῶ  ἡ 

ἔλλειψη ἁπλότητος κουράζει. 

– Γέροντα, τί σημαίνει: «Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάλης 

ἐλευθερωθῇς»6; 

                                                 
4 Α´ Κορ. 14, 20. 
5 Βλ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ Ἁγιορείτικα, σ. 10‐11. 
6 Τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰσαάκ, Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά, Λόγος ΚΓ´, σ. 93. 
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– Νὰ ἀποκτήσης ἁπλότητα στὴν συναναστροφή σου, γιὰ νὰ μὴ ζαλίζεσαι ἀπὸ 

τοὺς λογισμοὺς καὶ μπερδεύεσαι. Ὅταν κανεὶς ἐκφράζη ἁπλὰ αὐτὸ ποὺ νιώθει, καὶ ὁ 

ἴδιος ἐλευθερώνεται καὶ τοὺς ἄλλους βοηθάει.  

Μιὰ  φορὰ  κατέβαινα  στὴν  Ἀθήνα  γιὰ  κάποια  ὑπόθεση  μὲ  τὸ  αὐτοκίνητο 

κάποιου γνωστοῦ μου – μαζί μας ἦταν καὶ ἕνας ἄλλος κύριος. Ἐπειδὴ τὸ αὐτοκίνητο 

μὲ πειράζει, ἄνοιξε ὁ ὁδηγὸς τὸ παράθυρο, ἀλλὰ ἔκανε ψύχρα. «Μήπως κρυώνετε;», 

τοὺς ρώτησα. «Ὄχι, ὄχι», μοῦ εἶπαν. Σὲ λίγο ὅμως εἶδα νὰ μαζεύεται ὁ ἄλλος καὶ νὰ 

κουμπώνη τὸ σακκάκι του. Ὁπότε τοὺς εἶπα: «Ἂν θέλετε νὰ μὴν ἀρρωστήση κανείς, 

νὰ τὸ λέτε ἁπλά, ὅταν κρυώνετε, ὅπως κι ἐγὼ θὰ σᾶς λέω, ὅταν αἰσθάνωμαι ἄσχημα». 

Ἔτσι κανένας δὲν δυσκολεύτηκε. Ἂν ὅμως ἐγὼ ἔνιωθα ἄσχημα καὶ δὲν μιλοῦσα, καὶ ὁ 

ἄλλος κρύωνε καὶ δὲν μιλοῦσε, μπορεῖ κάποιος νὰ ἔφθανε ἄρρωστος στὴν Ἀθήνα. Κι 

ἐσεῖς  νὰ  συμπεριφέρεσθε  μὲ  ἁπλότητα  μεταξύ  σας.  Ἀλλιῶς  θὰ  ἔχετε  συνέχεια  τὴν 

ἀνησυχία  μήπως  κάνετε  κάτι  καὶ  στενοχωρηθῆ  ἢ  πειραχθῆ  ὁ  ἄλλος.  Ἔτσι  καὶ 

στενοχωριέται κανεὶς καὶ ἀνάπαυση δὲν βρίσκει, ἀλλὰ καὶ ἡ συμπεριφορά του γίνεται 

ἀφύσικη. 

– Γέροντα, μπροστὰ σὲ ἄλλους δὲν μπορῶ νὰ κάνω καὶ τὸ πιὸ ἁπλὸ πράγμα. 

Αὐτὸ εἶναι συστολὴ ἢ ὑπερηφάνεια; 

– Ὁ Θεὸς δίνει μερικὲς φορὲς ὑπερβολικὴ συστολὴ στὸν ἄνθρωπο σὰν φρένο, 

γιὰ νὰ μὴν πάθη κακό.  Γιατί, ποιός  ξέρει,  ἂν  δὲν  εἶχε αὐτὴν  τὴν συστολή,  πόσο θὰ 

μποροῦσε  νὰ  ξεφύγη  ἀπὸ  τὸν  σωστὸ  δρόμο!  Αὐτὸ  ποὺ  πρέπει  νὰ  κάνης  τώρα  ἐσύ, 

εἶναι νὰ προσέχης λίγο καὶ νὰ ἀφήνης πολὺ τὸν ἑαυτό σου στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Νὰ μὴ 

σφίγγεσαι  καὶ  βασανίζεσαι  ἀνθρώπινα,  γιατὶ  μέσα  σ᾿  αὐτὸ  τὸ  ἀνθρώπινο  σφίξιμο 

κρύβεται  καὶ  ἐγωισμός.  Δὲν  μὲ  βλέπεις  ἐμένα  ποὺ  συμπεριφέρομαι  φυσιολογικὰ  – 

χωρὶς νὰ καταβάλλω προσπάθεια – πότε σὰν παπποῦς, πότε σὰν πατέρας, πότε σὰν 

μεγάλος ἀδελφὸς καὶ πότε σὰν παιδί; 

–  Γέροντα,  ἐγὼ  σκέφτομαι  πῶς  θὰ  τὸ  πάρη  ὁ  ἄλλος  αὐτὸ  ποὺ  θὰ  πῶ  καὶ 

φοβᾶμαι μὴν παρεξηγηθῶ κ.λπ.  

– Ἐσὺ βραχυκυκλώνεσαι, ἐπειδὴ δὲν ἔχεις ἁπλότητα. Κοίταξε, νὰ ἀποκτήσης 

ἁπλότητα  καρδίας,  γιὰ  νὰ  ἀναπτυχθῆς  πνευματικά.  Νὰ  δέχεσαι  ἁπλὰ  τὶς 

παρατηρήσεις ποὺ σοῦ κάνουν καὶ νὰ προσπαθῆς νὰ διορθώνεσαι, ζητώντας καὶ τὴν 

βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Μπορεῖ νὰ σοῦ ποῦν ὅτι σὲ ἐκείνη τὴν περίπτωση φέρθηκες χωρὶς 

σύνεση. Ἄλλη φορά, σὲ ἀνάλογη περίπτωση, πρέπει νὰ σκεφθῆς: «Τότε μοῦ εἶπαν ὅτι 

φέρθηκα χωρὶς σύνεση·  τώρα πρέπει  νὰ προσέξω νὰ φερθῶ συνετά». Μὲ αὐτὸν τὸν 

τρόπο  ἀποκτᾶς  σιγὰ‐σιγὰ  πεῖρα,  διορθώνεσαι,  προοδεύεις  καὶ  ἐξελίσσεσαι 

πνευματικά.  Ἔτσι  καὶ  ὁ  ἄλλος  πληροφορεῖται  καὶ  ὁ  Θεὸς  πληροφορεῖται  κι  ἐσὺ 

πληροφορεῖσαι καὶ εἶσαι εἰρηνική. 

Ἡ  ἁπλότητα  μὲ  τὸν  φιλότιμο  ἀγώνα  καὶ  μὲ  τὴν  ἐμπιστοσύνη  στὸν  Θεὸ 

φέρνουν ἐσωτερικὴ εἰρήνη καὶ χαρὰ καὶ γεμίζει ἡ ψυχὴ ἀπὸ ἐλπίδα καὶ παρηγοριά.  

 

Μὲ τὴν ἁγία ἁπλότητα γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ 

 

–  Γέροντα,  ἡ μελέτη τῶν βιβλίων καὶ ἡ γνώση βοηθοῦν νὰ γνωρίση κάποιος 

τὸν Θεό; 
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–  Κοίταξε  νὰ  σοῦ  πῶ·  ὅταν  ἐργασθῆ  κανεὶς  πνευματικὰ  καὶ  φθάση  σὲ  μιὰ 

καλὴ  πνευματικὴ  κατάσταση,  βλέπει  μερικὰ  πράγματα  πολὺ  καθαρά,  μὲ  τὸν  θεῖο 

φωτισμό,  χωρὶς  νὰ  τὰ  ἔχη  γνωρίσει  ἀπὸ  τὰ  βιβλία.  Καὶ  μάλιστα  τὰ  βλέπει 

καθαρώτερα ἀπὸ ἄλλους ποὺ ἔχουν διαβάσει τοῦ κόσμου τὰ βιβλία. Μὲ τὴν ἐσωτερική 

του καθαρότητα βλέπει καθαρὰ πολὺ μακριὰ καὶ πολὺ βαθιά, γιατὶ ἔχει βγῆ ἀπὸ τὴν 

κοσμικὴ τροχιὰ καὶ κινεῖται πλέον στὴν πνευματικὴ τροχιά, στὸν μυστηριακὸ χῶρο. 

Ὅσοι  ἀπέκτησαν  τὴν  ἐσωτερικὴ  ἁπλότητα  καὶ  καθαρότητα  βλέπουν  καὶ  τὰ 

ὑπερφυσικὰ  πράγματα  πολὺ  ἁπλά,  σὰν  φυσικά,  γιατὶ  στὸν  Θεὸ  ὅλα  ἁπλὰ  εἶναι  – 

ὅπως καὶ ὁ Ἴδιος εἶναι πολὺ ἁπλός, καὶ μᾶς τὸ φανέρωσε ὁ Υἱός Του ἐπὶ τῆς γῆς μὲ 

τὴν  ἁγία  Του  ἁπλότητα  –  καὶ  δὲν  χρησιμοποιεῖ  μεγαλύτερη  δύναμη  γιὰ  τὰ 

ὑπερφυσικὰ καὶ μικρότερη γιὰ τὰ φυσικά, ἀλλὰ τὴν ἴδια δύναμη γιὰ ὅλα. 

– Δηλαδή,  Γέροντα, μπορεῖ  ἕνας ἄνθρωπος χωρὶς πολλὴ μελέτη νὰ γνωρίση 

τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ; 

– Ναί, ἂν ἔχη τὴν ἁγία ἁπλότητα, μπορεῖ ὄχι μόνο νὰ γνωρίση, ἀλλὰ καὶ νὰ 

ζήση τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ. Θυμᾶστε ἐκεῖνον τὸν πολὺ ἁπλὸ μοναχὸ ποὺ ἀξιώθηκε 

νὰ φάη  μαζὶ  μὲ  τὸν  Χριστό;  Πρὶν  γίνη  μοναχός,  ἦταν  βοσκός,  καὶ  τὸ  μόνο  ποὺ  τὸν 

ἐνδιέφερε ἦταν πῶς θὰ σωθῆ. Κάποτε πέρασε ἀπὸ τὰ μέρη του ἕνας ἐρημίτης καὶ τοῦ 

εἶπε: «Ἂν θέλης νὰ σωθῆς, νὰ βαδίζης τὸν ἴσιο δρόμο». Αὐτὸς πῆρε κατὰ γράμμα τὸν 

λόγο του. Παίρνει λοιπὸν ἕναν δρόμο καὶ τρεῖς μέρες βάδιζε συνέχεια ὅλο ἴσια, ὥσπου 

τελικὰ ἔφθασε σὲ ἕνα μοναστήρι. Ἐκεῖ ὁ ἡγούμενος, ὅταν εἶδε τὸν πόθο ποὺ εἶχε γιὰ 

τὴν σωτηρία του, τὸν ἔκανε ἀμέσως μοναχὸ καὶ τὸν ἔβαλε νὰ διακονῆ στὴν ἐκκλησία. 

Μιὰ μέρα, τὴν ὥρα ποὺ καθάριζε τὸν ναό, πέρασε ὁ ἡγούμενος καὶ τὸν συμβούλεψε 

νὰ  κάνη  καλὰ  τὴν  δουλειά  του.  Ἐκεῖνος,  ἀφοῦ  ἄκουσε  τὶς  συμβουλές,  ρώτησε  τὸν 

Γέροντα δείχνοντας τὸν Ἐσταυρωμένο: «Γέροντα, ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ στέκεται ἐκεῖ 

ἐπάνω; Ἔχω τόσες μέρες ἐδῶ καὶ δὲν κατέβηκε οὔτε νὰ φάη οὔτε νὰ πιῆ». Θαύμασε ὁ 

ἡγούμενος  τὴν  ἁπλότητά  του  καὶ  τοῦ  λέει:  «Ἐγὼ  τὸν  τιμώρησα  νὰ  στέκεται  ἐκεῖ 

ἐπάνω, γιατὶ δὲν ἔκανε καλὰ τὴν δουλειά του». Ὁ μοναχὸς τὸν ἄκουσε χωρὶς νὰ πῆ 

τίποτε. Τὸ βράδυ πῆρε τὸ φαγητό του καὶ κλείσθηκε μέσα στὸν ναό. Πῆγε κάτω ἀπὸ 

τὸν  Ἐσταυρωμένο  καὶ  Τοῦ  εἶπε  μὲ  πόνο:  «Κατέβα,  ἀδελφέ,  νὰ  φᾶμε  μαζί».  Τότε  ὁ 

Χριστὸς κατέβηκε καὶ ἔφαγε μαζὶ μὲ τὸν ἁπλὸ μοναχὸ καὶ τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ τὸν 

πάρη  στὸ  σπίτι  τοῦ  Πατέρα  Του,  γιὰ  νὰ  εὐφραίνεται  αἰώνια.  Πράγματι,  μετὰ  ἀπὸ 

λίγες μέρες ὁ ἁπλὸς αὐτὸς μοναχὸς κοιμήθηκε εἰρηνικά. Βλέπετε, τέλεια ἄγνοια εἶχε, 

ἀλλὰ τί ἀξιώθηκε νὰ ζήση, χάρη στὴν πολλὴ ἁπλότητα καὶ καθαρότητα ποὺ εἶχε! 

Γιὰ νὰ ἀναπαυθῆ ἡ Χάρις  τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο, πρέπει νὰ ὑπάρχη μέσα 

του  αὐτὸ  τὸ  ἄδολο,  τὸ  καθαρό.  Ὁ  Θεὸς  χαρίζεται  σὲ  ὅσους  ἔχουν  ἐξαγνισμένη 

ἁπλότητα. Ὅταν προηγηθῆ ἡ ἁπλότητα καὶ  ἡ  καθαρότητα,  μὲ  τὴν θερμὴ πίστη καὶ 

τὴν  εὐλάβεια,  φθάνει  μετὰ  ὁ  ἄνθρωπος  νὰ  ἔχη  θεῖα  γεγονότα  καὶ  νὰ  γνωρίζη  τὰ 

μυστήρια τοῦ Θεοῦ,  χωρὶς νὰ ἔχη γνώσεις.  Γιατὶ  τότε φιλοξενεῖται μέσα του ἡ Ἁγία 

Τριάδα  καὶ  μὲ  τὸν  θεῖο  φωτισμὸ  ποὺ  ἔχει  βρίσκει  εὔκολα  τὰ  κλειδιὰ  τῶν  θείων 

νοημάτων  καὶ  ἑρμηνεύει  τὸ  πνεῦμα  τοῦ  Θεοῦ  πολὺ  ἁπλὰ  καὶ  φυσικά,  χωρὶς 

διανοητικὸ πονοκέφαλο.  

Ὅταν καθαρίσουμε τὴν πονηρή μας καρδιά, «ἐκ τῆς ὁποίας ἐξέρχονται ὅλα τὰ 

κακά»7, θὰ γίνουμε καθαρὰ καὶ ταπεινὰ δοχεῖα τῆς θείας Χάριτος καὶ θὰ ἀναπαύεται 

                                                 
7 Βλ. Ματθ. 15, 18‐19· Μάρκ. 7, 21‐23.  
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πλέον  μέσα  μας  ἡ  Ἁγία  Τριάδα.  Θὰ  εὔχωμαι  κι  ἐγὼ  γιὰ  σᾶς,  καθὼς  κι  ἐσεῖς  νὰ 

εὔχεσθε γιὰ μένα, νὰ βοηθήσουν ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία νὰ καθαρισθοῦν οἱ καρδιές 

μας,  γιὰ  νὰ  δοῦμε  τὸν  Θεό.  «Μακάριοι  οἱ  καθαροὶ  τῇ  καρδίᾳ,  ὅτι  αὐτοὶ  τὸν  Θεὸν 

ὄψονται»8. Ἀμήν. 

 
8 Ματθ. 5, 8. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Ἡ πίστη καὶ ἡ ἐλπίδα στὸν Θεὸ 

 

Ὅλο τὸ κακὸ σήμερα προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀπιστία 

 

–  Γέροντα,  βλέπω ὅτι  μερικοὶ  ἄνθρωποι ποὺ  δὲν πιστεύουν στὸν Θεό,  ἔχουν 

ἔντονη τὴν ἐπιθυμία νὰ γνωρίσουν τὸν κόσμο, νὰ ταξιδέψουν, νὰ διασκεδάσουν.  

–  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  πιστεύη  στὴν  ἄλλη  ζωή,  ζητάει  νὰ  γνωρίση  τὸν 

κόσμο,  νὰ  χαρῆ  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  ζωὴ  ἐκεῖνο,  τὸ  ἄλλο...,  καὶ  τελικὰ  τί  βγαίνει;  Ἔχει 

συνέχεια  μέσα  του  ἕνα  κενό.  Ἐνῶ,  ἅμα  πιστέψη  στὸν  Θεό,  γνωρίζει  τὸν  Θεό,  τὸν 

γνωρίζει ὁ Θεός1, καὶ τότε νιώθει μέσα του γεμάτος.  

–  Γέροντα, ἂν οἱ ἄνθρωποι σκέφτονταν ὅτι αὐτὴ ἡ ζωὴ εἶναι πρόσκαιρη,  δὲν 

θὰ ἄλλαζαν; 

– Ἐξαρτᾶται. Ἂν ποῦμε τώρα: «τελειώνει ὁ κόσμος», ἕνας ποὺ δὲν πιστεύει θὰ 

ἀποθρασυνθῆ περισσότερο καὶ θὰ ὁρμήση στὸ κακό, στὴν ἁμαρτία. Ἕνας ὅμως ποὺ 

πιστεύει, θὰ φρενάρη τὸν ἑαυτό του. «Τί νὰ ξανοιχτῶ μὲ χαμένα; θὰ πῆ. Νὰ κοιτάξω 

τὴν ψυχή μου, νὰ ζήσω πνευματικά, νὰ κάνω καμμιὰ ἐλεημοσύνη». 

Ὅλο τὸ κακὸ σήμερα προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀπιστία. Παλιὰ ὁ κόσμος πίστευε· 

καὶ ὁ πιὸ ἀδιάφορος εἶχε μέσα του πίστη. Μπορεῖ οἱ ἄνθρωποι νὰ ἦταν ἁπλοί· μπορεῖ 

νὰ μὴν καταλάβαιναν τίποτα ἀπὸ ὅσα ἄκουγαν στὴν ἐκκλησία. Μερικοὶ δὲν ἤξεραν 

οὔτε ὅτι τὰ Εὐαγγέλια εἶναι τέσσερα· νόμιζαν ὅτι εἶναι δώδεκα, ἀλλὰ τί πίστη εἶχαν, τί 

εὐλάβεια!  Καὶ  οἱ  νοσοκόμες  τί  παλληκαριὰ  εἶχαν!  Πόσες  στὸν  πόλεμο  πήγαιναν 

ἐθελόντριες! Εἶχαν καὶ πίστη καὶ θυσία καὶ βοηθοῦσαν πάρα πολύ. Σήμερα μοῦ εἶπε 

κάποιος ὅτι ἕνας ἄρρωστος ἔλεγε τὸ «Πιστεύω» καὶ ἡ νοσοκόμα τὸν χτυποῦσε, γιατὶ 

νόμιζε ὅτι τῆς ἔκανε μάγια! Νὰ μὴν ξέρη οὔτε τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως! Ποῦ ἔχουμε 

φθάσει!  Νέα  παιδιὰ  τὰ  ρωτᾶς:  «Τί  πιστεύεις;».  «Δὲν  ξέρω,  σοῦ  λένε,  ἀκόμη  δὲν 

κατέληξα».  «Τί  θρησκεία  ἔχει  ἡ  μάνα  σου,  ὁ  πατέρας  σου;».  «Δὲν  ξέρω·  δὲν  τοὺς 

ρώτησα». Δὲν  ἐνδιαφέρθηκε νὰ μάθη τί θρησκεία  ἔχουν οἱ γονεῖς  του! Ὅταν κανεὶς 

εἶναι τόσο ἀδιάφορος, πῶς νὰ βοηθηθῆ;  

– Γέροντα, στὰ κράτη ποὺ εἶχαν ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς εἶναι ἀκόμη δύσκολη 

ἡ κατάσταση. 

– Ναί, ἀλλὰ πόσοι μάρτυρες θὰ βγοῦν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κράτησαν τὴν πίστη 

τους  μέσα  στὰ  ὁλοκληρωτικὰ  καθεστῶτα!  Μοῦ  ἔλεγε  ἕνας  Ρῶσος  ποὺ  πῆγε  στὴν 

Ρωσία ὕστερα ἀπὸ χρόνια: «Μὲ πλησίασε μιὰ γιαγιὰ ποὺ μὲ γνώριζε ἀπὸ παλιὰ καὶ 

μοῦ  εἶπε:  ʺΜ᾿  αὐτὸ  τὸ  παλτὸ  πηγαίνεις  στὸ Ἅγιον Ὄρος;ʺ.  ʺΝαί,  μ᾿  αὐτόʺ,  τῆς  εἶπα. 

Βούρκωσαν ἀμέσως τὰ μάτια της, πῆρε τὸ παλτὸ καὶ  τὸ φιλοῦσε ἡ καημένη, γιὰ νὰ 

πάρη  εὐλογία».  Βλέπεις,  ἡ  πίστη,  ὅσο  καταπιέζεται,  τόσο  δυναμώνει.  Εἶναι  σὰν 

ἐλατήριο  πού,  ὅσο  περισσότερο  τὸ  πιέση  κανείς,  μὲ  τόσο  μεγαλύτερη  δύναμη  θὰ 

τιναχθῆ. Κάποτε κουράζεται ἐκεῖνος ποὺ τὸ πιέζει, τὸ ἀφήνει καὶ τινάζεται.  

 

Ὅταν ἡ πίστη κλονίζεται 

                                                 
1  Βλ.  Ἀντωνίου  τοῦ Μεγάλου, Παραινέσεις  περὶ  ἤθους  ἀνθρώπων  καὶ  χρηστῆς  πολιτείας, 

ρξδ´, Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν,  τόμος Α´,  ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1974, σ. 25. «Γνωρίζει 

τὸν Θεὸν ὁ ἄνθρωπος καὶ γνωρίζεται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ,  ὁ σπουδάζων διὰ παντὸς ἀχώριστος εἶναι 

τοῦ Θεοῦ». 
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– Γέροντα, γιατί πολλοὶ ἄνθρωποι, ἐνῶ πίστευαν, ἔχασαν τὴν πίστη τους; 

– Ἂν δὲν προσέχη κανεὶς στὰ θέματα τῆς πίστεως καὶ τῆς λατρείας, σιγὰ‐σιγὰ 

ξεχνιέται καὶ μπορεῖ νὰ γίνη ἀναίσθητος, νὰ φθάση σὲ σημεῖο νὰ μὴν πιστεύη τίποτε.  

–  Μερικοί,  Γέροντα,  λένε  ὅτι  ἡ  πίστη  τους  κλονίζεται,  ὅταν  βλέπουν  νὰ 

ὑποφέρουν καλοὶ ἄνθρωποι. 

–  Ἀκόμη  κι  ἂν  κάψη  ὁ Θεὸς  ὅλους  τοὺς  καλούς,  δὲν πρέπει  νὰ  βάλη  κανεὶς 

ἀριστερὸ λογισμό, ἀλλὰ νὰ σκεφθῆ πὼς ὁ Θεός, ὅ,τι κάνει, ἀπὸ ἀγάπη τὸ κάνει. Ξέρει 

ὁ Θεὸς πῶς ἐργάζεται. Γιὰ νὰ ἐπιτρέψη νὰ συμβῆ κάποιο κακό, κάτι καλύτερο θὰ βγῆ.  

– Γέροντα, σήμερα ἀκόμη καὶ τὰ πιστὰ παιδιὰ ἀμφιταλαντεύονται, γιατὶ στὰ 

σχολεῖα ὑπάρχουν καθηγητὲς ποὺ διδάσκουν τὴν ἀθεΐα. 

–  Γιατί  νὰ  ἀμφιταλαντεύωνται; Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη  δεκαεννιὰ  χρονῶν  ἦταν 

καὶ διακόσιους φιλοσόφους τοὺς ἀποστόμωσε μὲ τὴν κατὰ Θεὸν γνώση καὶ τὴν σοφία 

της. Ἀκόμη καὶ οἱ Προτεστάντες τὴν ἔχουν προστάτιδα τῆς ἐπιστήμης.  

Στὰ  θέματα  τῆς  πίστεως  καὶ  στὰ  θέματα  τῆς  πατρίδος  δὲν  χωρᾶνε 

ὑποχωρήσεις· πρέπει νὰ εἶναι κανεὶς ἀμετακίνητος, σταθερός. 

–  Γέροντα, παλιὰ προσευχόμουν μὲ πίστη στὸν Θεὸ καὶ  ὅ,τι  ζητοῦσα μοῦ  τὸ 

ἔκανε. Τώρα δὲν ἔχω αὐτὴν τὴν πίστη. Ποῦ ὀφείλεται αὐτό; 

– Στὴν κοσμικὴ λογικὴ ποὺ ἔχεις. Ἡ κοσμικὴ λογικὴ κλονίζει τὴν πίστη. «Ἐὰν 

ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε2, πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, 

λήψεσθε3»,  εἶπε ὁ Κύριος. Ὅλη ἡ βάση ἐκεῖ  εἶναι. Στὴν πνευματικὴ ζωὴ κινούμαστε 

στὸ  θαῦμα.  Ἕνα  σὺν  δύο  δὲν  κάνει  πάντα  τρία·  κάνει  καὶ  πέντε  χιλιάδες  καὶ  ἕνα 

ἑκατομμύριο! 

Χρειάζεται  καλὴ  διάθεση  καὶ  φιλότιμο.  Γιατί,  ἂν  ὁ  ἄνθρωπος  δὲν  ἔχη  καλὴ 

διάθεση,  τίποτε  δὲν  καταλαβαίνει.  Νά,  καὶ  γιὰ  τὴν  Σταύρωση  τοῦ  Χριστοῦ,  τόσες 

λεπτομέρειες  εἶχαν πεῖ  οἱ Προφῆτες –  μέχρι  καὶ  τί  θὰ κάνουν  τὰ  ἱμάτιά Του4,  τί θὰ 

κάνουν  τὰ  χρήματα  τῆς  προδοσίας,  ὅτι  θὰ  ἀγοράσουν  μ᾿  αὐτὰ  τὸν  ἀγρὸ  τοῦ 

Κεραμέως, γιὰ νὰ θάβουν τοὺς ξένους5 –, ἀλλὰ οἱ Ἑβραῖοι πάλι δὲν καταλάβαιναν. «Ὁ 

δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι»6... 

 

Δυσπιστία καὶ ὀλιγοπιστία  

 

– Γέροντα, γιατί ὁ Μωυσῆς γιὰ ἕνα παραμικρὸ σφάλμα στερήθηκε τὴν Γῆ τῆς 

Ἐπαγγελίας7; 

–  Δὲν  ἦταν  παραμικρὸ  σφάλμα·  ἦταν  δυσπιστία.  Ὁ  Θεὸς  εἶχε  περάσει  τοὺς 

Ἰσραηλίτες ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰ Θάλασσα8, τοὺς εἶχε βγάλει νερὸ στὸ Σινᾶ9, τοὺς ἔτρεφε 

                                                 
2 Ματθ. 21, 21 («Ἐὰν μὴ διακριθῆτε»: Ἂν δὲν ἔχετε ἀμφιβολίες).  
3 Ματθ. 21, 22. 
4 Βλ. Ψαλμ. 21, 19. 
5 Βλ. Ματθ. 27, 7‐9. Πρβλ. καὶ Ἰερ. 18, 2 καὶ 39, 9. 
6 Ἀπὸ τὸ Τρίτον Ἀντίφωνον τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς (Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων 

Παθῶν). 
7 Βλ. Ἀριθμ. 20, 1‐13· Δευτ. 32, 48‐52. 
8 Βλ. Ἔξ. 14, 1‐31. 
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μὲ τὸ μάννα10, τόσα θαυμαστὰ γεγονότα τοὺς εἶχε δείξει καὶ αὐτοί, ὅταν τοὺς ἔλειψε 

πάλι τὸ νερό, γόγγυσαν. Καὶ ὁ Μωυσῆς, ὅταν τοῦ εἶπε ὁ Θεὸς νὰ χτυπήση τὸν βράχο, 

γιὰ  νὰ  βγῆ  νερό,  δυσπίστησε.  «Μήπως  μπορεῖ  νὰ  βγῆ  ἀπ᾿  αὐτὸν  τὸν  βράχο  νερό;», 

εἶπε11.  Γι᾿  αὐτὸ  μετὰ  ὁ Θεὸς  τοῦ  ἔβαλε  ἐκεῖνον  τὸν  κανόνα:  «Γιὰ  τιμωρία,  τοῦ  εἶπε, 

μόνον ἀπὸ μακριὰ θὰ δῆς τὴν Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας»12. Ἂν ὁ Θεὸς δὲν τοὺς εἶχε βγάλει 

κι ἄλλη φορὰ νερὸ μὲ θαυμαστὸ τρόπο, θὰ εἶχε ὁ Μωυσῆς κάποια ἐλαφρυντικά· τώρα 

ὅμως ἦταν ἀδικαιολόγητος γιὰ τὴν δυσπιστία  του,  γι᾿ αὐτὸ ὁ Θεὸς δὲν  ἐπέτρεψε νὰ 

μπῆ στὴν Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας. 

– Γέροντα, νομίζω ὅτι μόνο μὲ τὴν δική μου προσπάθεια θὰ διορθωθῶ καὶ γι᾿ 

αὐτὸ δὲν προχωράω. 

–  Τί  μπορεῖς  νὰ  κάνης  ἐσὺ  μόνη  σου;  Ὅσο  εἶναι  κανεὶς  γαντζωμένος  στὸν 

ἑαυτό του, ἐμποδίζει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ μένει πίσω, δὲν προχωράει. Ἐὰν εἶχες λίγη 

πίστη,  θὰ  ἄλλαζαν  σχεδὸν  ὅλα  καί,  ἐὰν  εἶχες  καὶ  λίγη  ταπείνωση,  θὰ  εἶχες  Χάρη 

Θεοῦ.  Ὅλα  ὀφείλονται  στὸ  ὅτι  χωλαίνεις  στὴν  πίστη  καὶ  στὴν  ταπείνωση.  Ἔτσι 

«δένεται»  ὁ  Θεὸς  καὶ  δὲν  μπορεῖ  νὰ  σὲ  βοηθήση,  γιατὶ  σέβεται  τὸ  αὐτεξούσιο.  Νὰ 

ζητᾶς  πίστη  ἀπὸ  τὸν  Χριστὸ  –  «πρόσθες  ἡμῖν  πίστιν»13  –  καὶ  νὰ  καλλιεργῆς  τὴν 

ταπείνωση.  Γιατί,  ἀκόμη  καὶ  ὅταν  πιστεύη  κανείς,  ἂν  ἔχη  ὑπερηφάνεια,  πάλι  δὲν 

ἐνεργεῖ ἡ πίστη. 

Εἴδατε  ὁ  ἑκατόνταρχος,  ποὺ  ἀναφέρει  τὸ  Εὐαγγέλιο;  Δὲν  εἶχε  καθόλου 

ὑπερήφανο λογισμό,  ἀλλὰ καὶ  τί πίστη  εἶχε! «Δὲν  εἶμαι ἄξιος,  εἶπε στὸν Χριστό,  νὰ 

μπῆς στὸ σπίτι μου· πὲς μόνον ἕναν λόγο καὶ θὰ γίνη καλὰ ὁ δοῦλος μου», καὶ δὲν Τὸν 

ἄφησε  νὰ  πλησιάση  στὸ  σπίτι  του.  Γι᾿  αὐτὸ  ὁ  Χριστὸς  εἶπε:  «Οὐδὲ  ἐν  τῷ  Ἰσραὴλ 

τοσαύτην πίστιν εὗρον»14. 

 

Ὅποιος πιστεύει στὸν Θεό, δὲν φοβᾶται τίποτε 

 

– Γέροντα,  οἱ παπποῦδες μας ἔλεγαν ὅτι θὰ ἔρθη καιρὸς ποὺ θὰ ἔχουμε ἀπ᾿ 

ὅλα  τὰ  ἀγαθά,  ἀλλὰ  δὲν  θὰ  μποροῦμε  νὰ  φᾶμε.  Σήμερα  οἱ  ἄνθρωποι  γιὰ  τὶς 

περισσότερες τροφὲς ἔχουν ἐρωτηματικά. 

– Τί νὰ κάνουμε; Μόλυναν ὅλο τὸ περιβάλλον. Μὴ σᾶς πιάνη ὅμως φοβία. Νὰ 

κάνετε τὸν σταυρό σας καὶ νὰ μὴ φοβᾶσθε. Ἔχω ὑπ᾿ ὄψιν μου ἀνθρώπους ποὺ κάνουν 

τὴν ζωή τους μαρτύριο, γιατὶ φοβοῦνται τὰ πάντα· καὶ εἶναι Χριστιανοί, βαπτισμένοι, 

μυρωμένοι, κοινωνοῦν, διαβάζουν τὸ Εὐαγγέλιο, τὰ ἔχουν μάθει ἀπ᾿ ἔξω τὰ ρητά. Δὲν 

βλέπουν τί δύναμη ἔχει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ; «Ὁτιδήποτε θανάσιμο κι ἂν πιῆτε, δὲν θὰ 

σᾶς βλάψη»15,  εἶπε ὁ Χριστός, καὶ «σᾶς δίνω ἐξουσία νὰ πατᾶτε πάνω στὰ φίδια καὶ 

στοὺς σκορπιοὺς χωρὶς νὰ παθαίνετε κακό»16. 

                                                                                                                                                                  
9 Βλ. Ἔξ. 15, 22‐25 καὶ 17, 1‐7. 
10 Βλ. Ἔξ. 16, 1‐36.  
11 Βλ. Ἀριθμ. 20, 1‐13. 
12 Βλ. Δευτ. 32, 48‐52. 
13 Λουκ. 17, 5. 
14 Βλ. Ματθ. 8, 5‐10· Λουκ. 7, 1‐10. 
15 Βλ. Μάρκ. 16, 18. 
16 Βλ. Λουκ. 10, 19. 
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Ἂν ὁ ἄνθρωπος ἔχη τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, δὲν φοβᾶται τίποτε. Γι᾿ αὐτὸ πάντα νὰ 

ζητᾶμε  τὴν Χάρη  τοῦ Θεοῦ κάνοντας  τὸν σταυρό μας. Θυμᾶστε  τὸ περιστατικὸ ποὺ 

ἀναφέρει τὸ Λαυσαϊκό; Πῆγε ἕνας μοναχὸς νὰ πάρη νερὸ ἀπὸ τὸ πηγάδι καί, ἐπειδὴ 

εἶδε μέσα μιὰ ἀσπίδα17,  ἔφυγε κατατρομαγμένος, χωρὶς νὰ πάρη νερό. «Πάει, Ἀββᾶ, 

χαθήκαμε,  εἶπε στὸν  Γέροντά  του,  μιὰ ἀσπίδα  εἶναι μέσα στὸ πηγάδι!». «Καλά,  τοῦ 

λέει  ὁ  Γέροντας,  ἂν  πᾶνε  σ᾿  ὅλα  τὰ  πηγάδια  δηλητηριώδη  φίδια,  τί  θὰ  κάνης;  θὰ 

πεθάνης ἀπ᾿ τὴν δίψα;». Πῆγε ὁ Γέροντας, σταύρωσε τὸ πηγάδι, πῆρε νερὸ καὶ ἤπιε. 

«Ὅπου σταυρὸς ἐπιφοιτᾷ, τοῦ εἶπε, οὐκ ἰσχύει κακία τοῦ σατανᾶ»18. 

– Γέροντα, ἔχω μέσα μου μιὰ φοβία. 

– Ἡ φοβία ποὺ ἔχεις εἶναι εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό· εἶναι οἰκονομία Θεοῦ, γιὰ νὰ 

καταφεύγης πάντα σ᾿ Ἐκεῖνον  διὰ  τῆς προσευχῆς. Θὰ σὲ  βοηθήση νὰ πιασθῆς ἀπὸ 

τὸν  Θεό.  Βλέπεις,  τὸ  μικρὸ  παιδί,  ἂν  δὲν  τὸ  φοβερίσουν,  δὲν  μποροῦν  νὰ  τὸ 

συμμαζέψουν.  Νὰ  ἀγωνίζεσαι  φιλότιμα  καὶ  μὲ  ἐλπίδα  στὸν  Θεὸ  καὶ  τότε  δὲν  θὰ 

φοβᾶσαι τίποτε. «Τὸν δὲ φόβον ἡμῶν οὐ μὴ φοβηθῶμεν οὐδ᾿ οὐ μὴ ταραχθῶμεν, ὅτι μεθ᾿ 

ἡμῶν ὁ Θεός»19, δὲν ψάλλουμε στὸ Μεγάλο Ἀπόδειπνο; 

 

«Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντὸς»20 

 

– Γέροντα, ὁ φόβος ποὺ ἔνιωσε ὁ Προφήτης Δανιήλ, ὅταν εἶδε τὸν Ἄγγελο21, τί 

φόβος ἦταν; 

–  Ἦταν  μιὰ  συστολή,  ἕνα  δέος,  ἕνα  ἱερὸ  πράγμα.  Ἔπεσε  ὁ  Δανιὴλ  νὰ 

προσκυνήση  τὸν Ἄγγελο,  ἀλλὰ  ἐκεῖνος  τοῦ  εἶπε: «Σήκω, Δανιήλ,  καὶ μὴ φοβᾶσαι·  ὁ 

Θεὸς ἄκουσε τὴν προσευχή σου»22.  

Ὁ  φόβος  τοῦ  Θεοῦ  εἶναι  ὁ  πολὺς  σεβασμός,  ἡ  εὐλάβεια,  ἡ  πνευματικὴ 

συστολή,  ποὺ  προέρχεται  ἀπὸ  τὴν  πολλὴ  ἀγάπη  πρὸς  τὸν  Θεό.  Ὅπως  κανεὶς 

αἰσθάνεται μιὰ συστολὴ μπροστὰ σὲ κάποιο σεβάσμιο πρόσωπο, ἔτσι αἰσθάνεται καὶ 

ὁ  ἄνθρωπος  ποὺ  ἔχει  φόβο  Θεοῦ,  ὅπου  κι  ἂν  βρεθῆ,  γιατὶ  παντοῦ  αἰσθάνεται  τὴν 

παρουσία  τοῦ Θεοῦ.  «Τὰ Χερουβεὶμ φόβῳ παριστάμενα»23,  δὲν  λέει;  Αὐτὴ  ἡ  συστολὴ 

καὶ  ὁ  φόβος  ἔχουν  μέσα  εἰρήνη  καὶ  ἀγαλλίαση·  δὲν  ταλαιπωροῦν τὸν  ἄνθρωπο. 

«Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ»

 

                                                

24, λέει ὁ Ψαλμωδός. 

– Γέροντα, τί σχέση ἔχει ἡ ἥσυχη συνείδηση μὲ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ ; 

– Μά, ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχη φόβο Θεοῦ, τί συνείδηση θὰ ἔχη; Χωρὶς τὸν φόβο 

τοῦ  Θεοῦ  εὔκολα  μπορεῖ  νὰ  καταπατήση  τὴν  συνείδηση  του,  καὶ  τότε  ὁ  ἄνθρωπος 

παύει νὰ εἶναι ἄνθρωπος. 

 
17 Ἀσπίδα: Δηλητηριῶδες φίδι. 
18 Παλλαδίου, Λαυσαϊκὴ Ἱστορία, σ. 58. 
19 Ὡρολόγιον τὸ Μέγα, ἔκδ. «Ἀποστολικῆς Διακονίας», Ἀθήνα  142001, σ. 164. Βλ. καὶ Ἠσ. 8, 

12. 
20 Ψαλμ. 15, 8. 
21 Βλ. Δαν. 10, 8‐12. 
22 Ὅ.π. 
23  Βλ.  Τριαδικὸς  Ὕμνος  πλ.  Β´  ἤχου,  Ὄρθρος  Μεγάλης  Τεσσαρακοστῆς.  Ὡρολόγιον  τὸ 

Μέγα, ἔκδ. «Ἀποστολικῆς Διακονίας», Ἀθήνα 142001, σ. 59. 
24 Ψαλμ. 2, 11. 
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– Γέροντα, ὅταν νιώθω εὐγνωμοσύνη γιὰ ἕναν ἄνθρωπο, μπορῶ νὰ κάνω ὅ,τι 

μοῦ ζητήση. Ἀνησυχῶ ὅμως, ἐπειδὴ δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸν Θεό. Μήπως δὲν 

ἔχω τὴν ἀνάλογη εὐγνωμοσύνη γιὰ τὶς εὐεργεσίες Του; 

– Ὑπάρχει μέσα σου ἡ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεό, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει αὐτὸ τὸ 

φτερούγισμα.  Πρὸς  τὸν  ἄνθρωπο  νιώθεις  πιὸ  πολὺ  τὴν  εὐγνωμοσύνη,  ἐπειδὴ 

αἰσθάνεσαι  τὴν  παρουσία  του.  Χρειάζεται  νὰ  κάνης  δουλειὰ  πνευματική,  γιὰ  νὰ 

νιώσης ἔντονα τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ἂν νιώσης τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ,  τότε θὰ 

νιώθης καὶ εὐγνωμοσύνη μεγάλη στὸν Θεό. Τώρα λὲς «Πάτερ ἡμῶν...» καὶ δὲν νιώθεις 

τίποτε. Ἂν ὅμως ἔνιωθες πράγματι ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Πατέρας σου, δὲν θὰ μποροῦσες 

νὰ ἀντέξης αὐτὰ τὰ λόγια. 

Συνέχεια  ὁ  ἄνθρωπος πρέπει  νὰ  ἔχη  τὴν  αἴσθηση  τῆς  παρουσίας  τοῦ Θεοῦ. 

Καὶ  ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  αἰσθάνεται  τὴν  παρουσία  τοῦ  Θεοῦ,  τῶν  Ἀγγέλων  καὶ  τῶν 

Ἁγίων, αὐτὸ εἶναι μεγάλο φρένο, γιὰ νὰ μὴν ξεφύγη. «Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν 

μου  διὰ  παντός,  ἵνα  μὴ  σαλευθῶ»25,  λέει  ὁ  Δαβίδ.  Ἂν  ἐνεργοῦμε  μὲ  τὴν  σκέψη  ὅτι  ὁ 

Θεὸς μᾶς βλέπει, μᾶς παρακολουθεῖ, ὅ,τι κάνουμε θὰ εἶναι σίγουρο. 

                                                

–  Γέροντα,  πῶς  ἡ  λογικὴ  αἴσθηση  τοῦ  Θεοῦ  θὰ  γίνη  καρδιακή,  ὥστε  νὰ 

γνωρίσουμε τὸν Θεό; 

– Πρέπει  νὰ καθαρίσουμε τὴν καρδιά μας. Ἂν καθαρίση ἡ καρδιά,  ἔρχεται ὁ 

Θεὸς στὴν καρδιά μας καὶ Τὸν γνωρίζουμε. Προηγεῖται δηλαδὴ ὁ φιλότιμος ἀγώνας, ἡ 

φιλότιμη  ἀντιμετώπιση  καὶ  τοποθέτηση,  καὶ  τότε  ἡ  καρδιακὴ  αἴσθηση  τοῦ  Θεοῦ 

ἔρχεται σὰν ἀποτέλεσμα. 

 

Ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀσφάλεια 

 

– Γέροντα, ἀκόμη ἀντιμετωπίζω τὸ καθετὶ ἀνθρώπινα καὶ ὄχι πνευματικά, καὶ 

ἔχω ἀγωνία. 

– Ἐσὺ βάζεις τὰ προγράμματά σου μπροστὰ ἀπὸ τὰ προγράμματα τοῦ Θεοῦ, 

γι᾿  αὐτὸ  βασανίζεσαι. Μὲ  τὴν  ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ  καὶ  μὲ  τὴν  ταπείνωση  ὅλα  τὰ 

προβλήματα λύνονται. Νὰ κάνης αὐτὸ ποὺ μπορεῖς ἐσὺ καὶ μετὰ νὰ ἀφήνεσαι στὴν 

θεία Πρόνοια,  στὸ  θεῖο  θέλημα. Ἡ  ἐλπίδα  στὸν Θεὸ  εἶναι  τονισμένη  πίστη·  εἶναι  ἡ 

μεγαλύτερη ἀσφάλεια γιὰ τὸν ἄνθρωπο. 

Μικρὸ πράγμα εἶναι νὰ ἔχη κανεὶς σύμμαχο τὸν Θεό; Θυμᾶμαι, πρὶν πάω στὸν 

στρατό, ἔκανα προσευχὴ στὴν Ἁγία Βαρβάρα νὰ μὲ βοηθήση – τὴν εἶχα σὲ εὐλάβεια, 

γιατὶ πήγαινα στὸ ἐξωκλήσι της ἀπὸ μικρὸς καὶ προσευχόμουν. «Ἂς κινδυνεύσω στὸν 

πόλεμο, εἶπα, ἀλλὰ μόνον ἄνθρωπο νὰ μὴ σκοτώσω». Καὶ πῶς τὰ οἰκονόμησε ὁ Καλὸς 

Θεός!  Ὅταν  βγῆκαν  τὰ  ἀποτελέσματα,  ἐνῶ  ἄλλους  ποὺ  ἦταν  μορφωμένοι  τοὺς 

ἔστειλαν  στὴν  πρώτη  γραμμὴ  σὰν  ἁπλοὺς  στρατιῶτες,  τουφεκιοφόρους,  ἐμένα  ποὺ 

ἤμουν  τοῦ  δημοτικοῦ  μὲ  πῆραν  γιὰ  ἀσυρματιστή!  Μοῦ  ἔλεγαν  οἱ  ἄλλοι:  «Ἔχεις 

μεγάλο μέσο». «Βρὲ τί μέσο ἔχω; Δὲν ἔχω κανέναν γνωστό». «Τί; μᾶς κοροϊδεύεις; μοῦ 

ἔλεγαν. Ποιόν ἔχεις στὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο;». Ἀφοῦ ἐπέμεναν, τοὺς ἔλεγα κι ἐγώ: «Ἔχω 

στὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο τὸν Χριστό». Ἔτσι δὲν χρησιμοποίησα ποτὲ τουφέκι. 

– Γέροντα, πῶς αὐξάνει ἡ ψυχικὴ ἀντοχή; 

 
25 Βλ. Ψαλμ. 15, 8. 
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–  Μὲ  τὴν  ἐλπίδα  καὶ  τὴν  ἐμπιστοσύνη  στὸν Θεό,  οἱ  ὁποῖες  δίνουν  δυνάμεις 

πολλές.  Πρέπει  νὰ  ἀφήνουμε  τὸν  ἑαυτό  μας  στὰ  χέρια  τοῦ  Θεοῦ  μὲ  ἀπόλυτη 

ἐμπιστοσύνη  καὶ  νὰ  βλέπουμε  τὴν  κάθε  δοκιμασία  σὰν  δῶρο  σταλμένο  ἀπὸ  τὴν 

ἀγάπη  τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ  ἔχει μεγάλη  ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ χαίρεται  τὰ 

πάντα.  Εἴτε  εἶναι  ἄρρωστος,  εἴτε  μένει  νηστικός,  εἴτε  τὸν  ἀδικοῦν,  εἴτε...,  εἴτε..., 

πιστεύει ὅτι ὁ Θεὸς τὰ ἔχει ἐπιτρέψει, ἐλπίζει στὸν Θεὸ καὶ εἶναι πάντα ἀσφαλισμένος 

στὸ λιμάνι τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ. 

 

Ὅποιος ἔχει ὀρθὴ πίστη, ἔχει ἀληθινὴ ἀγάπη 

 

–  Γέροντα, μᾶς  ἔχετε πεῖ ὅτι πρῶτα εἶναι ἡ πίστη καὶ μετὰ ἔρχεται ἡ ἀγάπη 

πρὸς τὸν Θεό.  

–  Κοίταξε,  γιὰ  νὰ ἀγαπήσης  τὸν Θεό,  πρέπει  νὰ Τὸν πιστέψης. Ἀνάλογη μὲ 

τὴν πίστη μας εἶναι καὶ ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸν Θεό. Μοῦ λέει ὅμως ὁ λογισμὸς ὅτι γιὰ 

ἕναν φιλότιμο ἄνθρωπο ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ προηγεῖται τῆς πίστεως. Εἶναι φθηνὸ 

νὰ ζητᾶ κανεὶς νὰ τοῦ ἀποκαλυφθῆ πρῶτα ὁ Θεός, γιὰ νὰ Τὸν πιστέψη καὶ μετὰ νὰ 

Τὸν ἀγαπήση. Ἀγαπῶ φιλότιμα τὸν Θεὸ καὶ μετὰ ἐνεργεῖ ὁ Θεός. Καὶ ὅσο βλέπω τὶς 

εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, τόσο αὐξάνει καὶ ἡ πίστη μου καὶ ἡ ἀγάπη μου πρὸς τὸν Θεὸ καὶ 

ἀγαπῶ καὶ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀφοῦ εἶναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅλα τὰ ζῶα καὶ 

τὰ πουλιὰ καὶ ὅλη τὴν κτίση, γιατὶ εἶναι δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ.  

– Μπορεῖ, Γέροντα, κάποιος νὰ ἔχη ἀγάπη χωρὶς νὰ ἔχη ὀρθὴ πίστη; 

–  Μπορεῖ  νὰ  νομίζη  ὅτι  ἔχει  ἀγάπη  καὶ  στὴν  πραγματικότητα  νὰ  μὴν  ἔχη. 

Μέσα στὸ δόγμα τὸ ὀρθό,  τὸ Ὀρθόδοξο,  βρίσκει κανεὶς  τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη. Ἦρθαν 

μιὰ  φορὰ  στὸ  Καλύβι  δύο  Καθολικοί·  ὁ  ἕνας  ἦταν  δημοσιογράφος  καὶ  ὁ  ἄλλος 

γραμματέας στὸ Βατικανό. «Πρῶτα νὰ ποῦμε τὸ  ʺΠάτερ ἡμῶνʺ», μοῦ εἶπαν. «Γιὰ νὰ 

ποῦμε  τὸ  ʺΠάτερ  ἡμῶνʺ,  τοὺς  λέω,  πρέπει  νὰ  συμφωνοῦμε  καὶ  στὸ  δόγμα,  ἀλλὰ 

μεταξὺ  ἡμῶν  καὶ  ὑμῶν  χάσμα  μέγα  ἐστί».  «Καλά,  μοῦ  λέει  ὁ  ἕνας,  μόνον  οἱ 

Ὀρθόδοξοι  θὰ σωθοῦν; Ὁ Θεὸς  εἶναι μὲ  ὅλον  τὸν κόσμο». «Ναί,  τοῦ λέω,  ἀλλὰ  ἐσὺ 

μπορεῖς νὰ μοῦ πῆς πόσος κόσμος εἶναι μὲ τὸν Θεό;». «Νὰ δείξουμε ἀγάπη», μοῦ λένε 

μετά. «Καὶ ἡ ἁμαρτία ἔγινε μόδα», τοὺς λέω. «Καὶ αὐτὸ μέσα στὴν ἀγάπη εἶναι», μοῦ 

λένε. «Ὅλοι μιλᾶνε γιὰ ἀγάπη,  εἰρήνη καὶ  ὁμόνοια,  τοὺς  εἶπα στὸ  τέλος,  ἀλλὰ ὅλοι 

αὐτοὶ εἶναι διχασμένοι καὶ μὲ τὸν ἑαυτό τους καὶ μὲ τοὺς ἄλλους, γι᾿ αὐτὸ ἑτοιμάζουν 

ὅλο καὶ μεγαλύτερες βόμβες».  

Πολλοὶ ποὺ μιλοῦν γιὰ ἀγάπη καὶ ἑνότητα, οἱ ἴδιοι δὲν εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸν 

Θεό, γιατὶ δὲν Τὸν ἔχουν ἀγαπήσει οὔτε ἔχουν ἀγάπη ἀληθινή. Ἀγάπη ἀληθινὴ ἔχει 

ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ὀρθὴ πίστη,  ζῆ κοντὰ στὸν Θεό,  καὶ  τότε ὁ Θεὸς ζωγραφίζεται στὸ 

πρόσωπό του, καὶ οἱ ἄλλοι βλέπουν στὸ πρόσωπό του τὸν Θεό.  

 

Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ φωτίση ὅλους  τοὺς ἀνθρώπους,  μὲ  τοὺς ὁποίους  εἴμαστε 

κατὰ  σάρκα  ἀδέλφια  –  ἀπὸ  τὸν  Ἀδὰμ  καὶ  τὴν  Εὔα  –,  νὰ  ἔρθουν  «εἰς  ἐπίγνωσιν 

ἀληθείας»26, γιὰ νὰ γίνουν καὶ πνευματικά μας ἀδέλφια. 

Ἀμήν. 

 
26 Α´ Τιμ. 2, 4. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Ἡ σωτήριος ὑπομονὴ 

 

«Μακάριος ἀνήρ, ὃς ὑπομένει πειρασμὸν»1 

 

–  Γέροντα,  ὅταν  περνοῦμε  κάποιον  πειρασμό,  μιὰ  μεγάλη  δοκιμασία,  τί  νὰ 

κάνουμε; 

– Τί νὰ κάνετε; Ὑπομονὴ νὰ κάνετε. Ἡ ὑπομονὴ εἶναι τὸ ἰσχυρότερο φάρμακο 

ποὺ θεραπεύει τὶς μεγάλες καὶ μακροχρόνιες δοκιμασίες. Οἱ περισσότερες δοκιμασίες 

μόνο  μὲ  τὴν  ὑπομονὴ  περνοῦν.  Ἡ  μεγάλη  ὑπομονὴ  ξεδιαλύνει  πολλὰ  καὶ  φέρνει 

θεϊκὰ  ἀποτελέσματα·  ἐκεῖ  ποὺ  δὲν  περιμένεις  τὴν  λύση,  δίνει  ὁ Θεὸς  τὴν  καλύτερη 

λύση.  

Νὰ  ξέρετε  ὅτι  ὁ Θεὸς  εὐαρεστεῖται,  ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος περνᾶ  δοκιμασίες  καὶ 

ὑπομένη  ἀγόγγυστα  δοξάζοντας  τὸ  ἅγιο  ὄνομά  Του.  «Μακάριος  ἀνήρ,  ὃς  ὑπομένει 

πειρασμόν»2, λέει ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος. Γι᾿ αὐτὸ νὰ προσευχώμαστε νὰ μᾶς δίνη ὁ Καλὸς 

Θεὸς ὑπομονή, ὥστε νὰ τὰ ὑπομένουμε ὅλα ἀγόγγυστα καὶ μὲ δοξολογία.  

Ἡ ζωή μας σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο εἶναι μία συνεχὴς ἄσκηση καὶ ὁ καθένας μας 

ἀσκεῖται  μὲ  διαφορετικὸ  τρόπο.  Νὰ  σκέφτεσθε  τί  τράβηξε  ὁ  Χριστὸς  σ᾿  ἐκεῖνα  τὰ 

δύσκολα χρόνια! Πόσα προβλήματα  τοῦ  δημιουργοῦσαν  οἱ Ἑβραῖοι  καὶ  δὲν μιλοῦσε 

καθόλου!  Ἀλλὰ  καὶ  ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος  τί  ὑπομονὴ  ἔκανε!  Ἐνῶ  εἶχε  πληροφορία 

ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  ὅτι  θὰ  πάη  στὴν  Ρώμη3,  ἔμεινε  στὴν  φυλακὴ  δύο  χρόνια,  γιατὶ  ὁ 

ἡγεμόνας καθυστεροῦσε τὴν δίκη4. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος πάλι τί ὑπέφερε! Γιὰ 

ἕναν  μικρὸ  γογγυσμὸ  ὑπέστη  ναυάγιο5...  Βλέπετε,  ἐπιτρέπει  ὁ  Θεὸς  νὰ 

ταλαιπωρηθοῦν  γιὰ  μικρὰ  πράγματα  οἱ  Ἅγιοι,  γιὰ  νὰ  ἔχουμε  ἐμεῖς  παραδείγματα, 

ὥστε  νὰ ἀντιμετωπίζουμε  τοὺς πειρασμοὺς μὲ  ὑπομονή,  μὲ προσευχή,  ἀλλὰ  καὶ  μὲ 

χαρά. 

 

Γιὰ νὰ ὑπομείνης τὸν ἄλλον, πρέπει νὰ τὸν ἀγαπήσης 

 

– Γέροντα, πῶς ἀποκτιέται ἡ ὑπομονή; 

                                                 
1 Ἰακ. 1, 12.  
2 Ὅ.π. 
3 Βλ. Πράξ. 23, 11. 
4 Βλ. Πράξ. 24, 27. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔμεινε δέσμιος στὴν Καισάρεια δύο χρόνια, ἐπειδὴ 

ὁ Ρωμαῖος ἡγεμόνας Φῆλιξ ἀνέβαλλε τὴν δίκη του μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ δωροδοκηθῆ. Στὴν 

συνέχεια  ὁ  Φῆστος,  ὁ  διάδοχος  τοῦ  Φήλικα,  τὸν  ἔστειλε  νὰ  δικασθῆ  στὴν  Ρώμη,  γιατὶ  ὁ 

Ἀπόστολος  στηριζόμενος  στὴν  πληροφορία  ποὺ  εἶχε  λάβει  ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  ἐπικαλέσθηκε  τὸ 

δικαίωμα τοῦ ρωμαίου πολίτη καὶ ζήτησε νὰ δικασθῆ στὴν Ρώμη. 
5  Ὁ  Ἅγιος  Ἰωάννης  ὁ  Θεολόγος,  ὅταν  ἐπρόκειτο  νὰ  πάη  νὰ  κηρύξη  τὸ  Εὐαγγέλιο  στὴν 

Μικρὰ Ἀσία, λιποψύχησε καὶ γόγγυσε, ἐπειδὴ ἡ περιοχὴ ἦταν βυθισμένη στὴν εἰδωλολατρικὴ 

πλάνη. Γιὰ τὸν γογγυσμό του αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ πέση σὲ πειρασμό. Ἐνῶ λοιπὸν ἔπλεε 

πρὸς  τὴν Μικρὰ Ἀσία,  ἔπεσε  σὲ  ναυάγιο  καὶ  σώθηκε,  ἀφοῦ πάλεψε  σαράντα  ἡμέρες  μὲ  τὰ 

κύματα. 
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–  Ἡ  ὑπομονὴ  ἔχει  βάση  τὴν  ἀγάπη.  «Ἡ  ἀγάπη  πάντα  ὑπομένει»6,  λέει  ὁ 

Ἀπόστολος. Γιὰ νὰ ὑπομείνης τὸν ἄλλον, πρέπει νὰ τὸν ἀγαπήσης, νὰ τὸν πονέσης. 

Ἂν δὲν τὸν πονέσης, τὸν βαριέσαι.  

– Γέροντα, νὰ μιλήσω γιὰ μιὰ δυσκολία ποὺ ἀντιμετωπίζω ἢ νὰ σιωπήσω; 

–  Ἂν  δὲν μιλήσης  γιὰ  τὴν  δυσκολία  σου ἀπὸ ἀγάπη,  γιὰ  νὰ μὴ  δυσκολέψης 

τοὺς  ἄλλους,  θὰ  διατηρήσης  τὴν  εἰρήνη  μέσα  σου.  Αὐτὴ  ἡ  δυσκολία  θὰ  φέρη  τὴν 

εὐλογία  τοῦ  Θεοῦ.  Καλύτερα  νὰ  δυσκολευθῆς  ἐσύ,  παρὰ  νὰ  δυσκολευθῆ  ὁ  ἄλλος 

ἐξαιτίας  σου.  Μιὰ  φορὰ  ἐπέστρεψα  ἀργὰ  στὸ  Κελλὶ  ἀπὸ  τὴν  Λιτανεία  τῆς  Μονῆς 

Κουτλουμουσίου.  Ἤμουν  κατακουρασμένος  καὶ  πονοῦσα  πολύ,  γιατὶ  τότε  εἶχα 

πρόβλημα μὲ τὴν μέση μου.  Βρῆκα ἀπ᾿  ἔξω νὰ μὲ περιμένη ἕνα γεροντάκι ὀγδόντα 

πέντε χρονῶν ποὺ ἤθελε νὰ μείνη τὸ βράδυ στὸ Κελλί. Εἶχε ἀφήσει καὶ τὴν βαλίτσα 

του  πιὸ  κάτω,  γιατὶ  δὲν  μποροῦσε  νὰ  τὴν  σηκώση.  Ἀφοῦ  τοῦ  ἐξήγησα  ὅτι  δὲν 

μποροῦσε νὰ διανυκτερεύση σ᾿ ἐμένα, φορτώθηκα στὸν ὦμο τὴν βαλίτσα του καὶ τὸν 

πῆγα στὸ ξενοδοχεῖο, μισὴ ὥρα ἀνήφορο· τοῦ ἔδωσα καὶ πεντακόσιες δραχμὲς γιὰ τὰ 

ἔξοδά του. Ἔκανα λίγη ὑπομονὴ καὶ μετὰ ἤμουν ἀναπαυμένος, γιατὶ ἀναπαύθηκε ὁ 

ἄλλος.  

–  Γέροντα,  ὅταν  ἡ  ἀδελφὴ  μὲ  τὴν  ὁποία  συνεργάζομαι  εἶναι  ζορισμένη,  τὴν 

λυπᾶμαι καὶ τὴν κάνω ὑπομονή· αὐτὸ ἔχει μέσα ἀγάπη; 

–  Καὶ  ποῦ  ξέρεις  ἂν  δὲν  εἶσαι  ἐσὺ  αἰτία  ποὺ  εἶναι  ἡ  ἄλλη  ζορισμένη  καὶ  σὲ 

κάνει ἐκείνη ὑπομονή; Ἂν νομίζης ὅτι ἐσὺ εἶσαι σὲ καλύτερη πνευματικὴ κατάσταση 

καὶ  τὴν  κάνης  ὑπομονή,  τότε  πρέπει  νὰ  λυπᾶσαι  τὸν  ἑαυτό  σου.  Ὅταν  ὑπάρχη 

πραγματικὴ ἀγάπη καὶ ὑπομονή, δικαιολογεῖ κανεὶς τὸν ἄλλον, καὶ μόνον τὸν ἑαυτό 

του κατηγορεῖ. «Θεέ μου, ἐγὼ εἶμαι ἔνοχος, λέει, μὴ μὲ ὑπολογίζης ἐμένα· πέταξέ με 

στὴν ἄκρη καὶ βοήθησε τὸν ἄλλον». Αὐτὴ εἶναι ἡ σωστὴ τοποθέτηση, ἡ ὁποία ἔχει καὶ 

πολλὴ  ταπείνωση,  καὶ  τότε  δέχεται  ὁ  ἄνθρωπος  πλούσια  τὴν  Χάρη  τοῦ  Θεοῦ.  Θὰ 

εὔχωμαι νὰ γίνης «σκύμνος»7 πνευματικός, σὰν τὰ μπρούντζινα λεονταράκια ποὺ μὲ 

τὴν πλάτη  τους  στηρίζουν  τὰ μανουάλια  τῆς  ἐκκλησίας  καὶ  οὔτε  ταράσσονται  οὔτε 

ἀκοῦνε οὔτε μιλᾶνε, ἀλλὰ σηκώνουν βάρος στὴν πλάτη τους. Ἀμήν. 

 

Ὁ Χριστὸς τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων τὴν κρέμασε στὴν ὑπομονὴ 

 

Μὲ λίγη ὑπομονὴ ποὺ θὰ κάνη ὁ ἄνθρωπος στὶς δύσκολες στιγμὲς μπορεῖ νὰ 

ἀποκτήση τὴν θεία Χάρη. Ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς ἔδειξε ἄλλον τρόπο σωτηρίας, παρὰ τὴν 

ὑπομονή. Τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων τὴν κρέμασε στὴν ὑπομονή. Βλέπεις τί εἶπε; «Ὁ 

ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται»8. Δὲν εἶπε «ὁ ὑπομείνας εἰς ...θέρος!». Μέχρι τὸ 

καλοκαίρι  εὔκολο  εἶναι  νὰ  ὑπομείνης,  ἀλλὰ  μέχρι  τέλους;...  Νὰ  προσέχουμε  νὰ  μὴ 

χάνουμε τὴν ὑπομονή μας, γιὰ νὰ μὴ χάσουμε τελικὰ τὴν ψυχή μας. «Ἐν τῇ ὑπομονῇ 

ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν»9, λέει τὸ Εὐαγγέλιο.  

Εἶχα ἀκούσει γιὰ τὴν ὑπομονὴ ποὺ ἔκανε μιὰ γυναίκα, ἡ ὁποία ἐκτὸς ἀπὸ τὸν 

οὐράνιο  μισθὸ  ποὺ  θὰ  ἔχη,  ἀνταμείφθηκε  ἀπὸ  τὸν  Θεὸ  καὶ  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  ζωὴ 

                                                 
6 Α´ Κορ. 13, 7.  
7 Ὁ σκύμνος: Τὸ λεονταράκι. 
8 Ματθ. 10, 22 καὶ 24, 13· Μάρκ. 13, 13. 
9 Λουκ. 21, 19. 
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ἑκατονταπλάσια10. Εἶχε τρία παιδιὰ καὶ ὁ ἄνδρας της ἦταν γιατρός. Σὰν γιατρὸς ἦταν 

πολὺ καλός, σὰν ἄνθρωπος ὅμως ὄχι, γιατὶ ἦταν δυστυχῶς κυριευμένος ἀπὸ σαρκικὰ 

πάθη  καὶ  δημιουργοῦσε  προβλήματα  καὶ  σὲ  ἄλλες  οἰκογένειες.  Ἔπαιρνε  καὶ  στὸ 

ἰατρεῖο  του  κοπέλες  δῆθεν  νὰ  τὸν  βοηθᾶνε  σὰν  νοσοκόμες.  Μιὰ  ἀπὸ  αὐτὲς  τὶς 

νοσοκόμες μπῆκε σὰν σφήνα ἀνάμεσα στὸ ἀνδρόγυνο καὶ κατόρθωσε νὰ διώξη τὴν 

σύζυγο μὲ τὰ τρία παιδάκια καὶ νὰ συζῆ μαζί του παράνομα στὸ σπίτι του. Ἡ μάνα μὲ 

τὰ  παιδάκια  ἀναγκάστηκε  νὰ  πάη  στὸ  πατρικὸ  της  σπίτι  καὶ  νὰ  ἐργάζεται,  γιὰ  νὰ 

μπορέσουν νὰ συντηρηθοῦν. Προσευχόταν βέβαια πολὺ καὶ ἔκανε πολλὴ ὑπομονή. Ὁ 

γιατρὸς  μὲ  τὴν  παράνομη  γυναίκα  ἀπέκτησε  ἄλλα  τρία  παιδιά.  Τί  συνέβη  ὅμως; 

Μόλις γεννήθηκε τὸ τρίτο παιδί, ξεμυαλίσθηκε μὲ μιὰ ἄλλη κοπέλα δεκαέξι χρονῶν, 

τὴν  ὁποία  πῆρε  στὸ  ἰατρεῖο  του,  γιὰ  νὰ  τὸν  βοηθάη,  καὶ  ἔδιωξε  τὴν  προηγούμενη 

παράνομη μὲ  τὰ τρία παιδιά.  Βλέπετε,  λειτούργησαν οἱ πνευματικοὶ νόμοι, ὥστε νὰ 

ἐξοφλήση τὸ σφάλμα της, ἀλλὰ καὶ νὰ καταλάβη τὸν πόνο τῆς πραγματικῆς συζύγου. 

Μετὰ ἀπὸ λίγο  καιρὸ  ὁ  γιατρὸς ἀρρώστησε  καὶ  ἔμεινε  κατάκοιτος στὸ σπίτι  του. Ἡ 

τελευταία μικρὴ κοπέλα κάθησε μαζί του, ὅσο εἶχε χρήματα, ἀλλὰ ἔκανε ἄτακτη ζωή. 

Μάζευε φίλους στὸ σπίτι του, γιατὶ αὐτὴ δὲν μποροῦσε νὰ γυρίζη,  ἐπειδὴ δῆθεν τὸν 

πρόσεχε.  Ἡ  ἀπρόσεκτη  ὅμως  ζωή  της  τὸν  πλήγωνε  συνέχεια,  γιατὶ  τὴν  ζήλευε. 

Τελικά,  ἀφοῦ  τοῦ  ἔφαγε  ὅλα  τὰ  χρήματα  ποὺ  εἶχε  στὴν  ἄκρη,  τὸν  ἐγκατέλειψε.  Ἡ 

πραγματικὴ  σύζυγός  του,  ὅταν  ἔμαθε  ὅτι  βρίσκεται  σὲ  κακὰ  χάλια,  πῆγε  καὶ  τοῦ 

συμπαραστάθηκε.  Καθάρισε,  συγύρισε  τὸ  σπίτι  του  καὶ  τὸν  συντηροῦσε  ἀπὸ  τὶς 

οἰκονομίες ποὺ εἶχε ἀπὸ τὴν ἐργασία της καὶ ἀπὸ τὰ χρήματα τῶν παιδιῶν της, ποὺ 

εἶχαν  μεγαλώσει  καὶ  ἐργάζονταν.  Ἡ  προηγούμενη  παράνομη  ποὺ  εἶχε  διωχθῆ,  ὄχι 

μόνο  δὲν  τὸν  πλησίασε  νὰ  τὸν  βοηθήση  καὶ  νὰ  τοῦ  συμπαρασταθῆ  ἔστω  καὶ  λίγο, 

ἀλλὰ  οὔτε  ἤθελε  νὰ  ἀκούση  γι᾿  αὐτόν.  Μόνον  ἡ  στεφανωμένη  γυναίκα  του  τοῦ 

συμπαραστάθηκε,  τὸν περιποιήθηκε καὶ τὸν βοήθησε πνευματικά. Τελικὰ ὁ γιατρὸς 

ζήτησε  νὰ  ἐξομολογηθῆ  καὶ  στὴν  συνέχεια  ζοῦσε  ἐν  μετανοίᾳ.  Βλέποντας  ὁ  Καλὸς 

Θεὸς ὅλη αὐτὴν τὴν καλὴ προσπάθεια τῆς καλῆς συζύγου – χρόνια νὰ κάνη ὑπομονή, 

νὰ ζῆ τίμια καὶ νὰ ἐργάζεται σκληρά, γιὰ νὰ συντηρῆ καὶ τὸν ἄνδρα της, ἐνῶ ἐκεῖνος 

τῆς εἶχε φερθῆ τόσο σκληρὰ καὶ βάρβαρα – τὴν ἀντάμειψε. Τί συνέβη λοιπόν; Πέθανε 

στὴν  Ἀμερικὴ  ἕνας  πλούσιος  συγγενὴς  τοῦ  ἄνδρα  της  καὶ  κληρονόμησαν  μεγάλη 

περιουσία. Στὸ τέλος ὅλη ἡ περιουσία ἔμεινε στὴν καλὴ σύζυγο καὶ καλὴ μητέρα,  ἡ 

ὁποία  βοήθησε  καὶ  τὰ  παιδιά  της  γιὰ  τὴν  καλή  τους  ἀποκατάσταση,  βοήθησε  καὶ 

ἄλλους φτωχούς, καὶ αὐτὴ ἔζησε τὰ ὑπόλοιπα χρόνια της χωρὶς φτώχεια. Ἂν καὶ ὅταν 

ζοῦσε φτωχικά, πάλι ἦταν πλούσια, γιατὶ ἦταν πλούσια σὲ αἰσθήματα – τὸ κυριώτερο. 

 

Τὸν χειμώνα κάνουμε ὑπομονὴ μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀνοίξεως 

 

– Γέροντα, βλέπω ὅτι δὲν προχωράω πνευματικὰ καὶ στενοχωριέμαι. 

– Μιὰ φορὰ κάποιος εἶχε φυτέψει ἕνα κλῆμα καί,  ἐνῶ δὲν εἶχε πιάσει ἀκόμη 

ρίζες, εἶχε τὴν ἀπαίτηση νὰ βγάλη σταφύλια, νὰ κάνη ἄφθονο κρασί, γιὰ νὰ πίνη, νὰ 

εὐφραίνεται  καὶ  νὰ  μεθάη. Ἔτσι  κάνεις  κι  ἐσύ.  Φύτεψες  μιὰ  κληματσίδα  καὶ  θέλεις 

ἀμέσως νὰ πιῆς κρασί. Αὐτὸ δὲν γίνεται. Τὸ κλῆμα δὲν τὸ φυτεύεις σήμερα καὶ αὔριο 

πίνεις κρασί. Σὲ ἕναν χρόνο μπορεῖ νὰ φᾶς μερικὰ τσαμπιά. Σὲ δυὸ χρόνια θὰ φᾶς ἕνα 

                                                 
10 Βλ. Ματθ. 19, 29· Μάρκ. 10, 30. 
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κοφίνι σταφύλια καὶ σὲ πέντε χρόνια θὰ πιῆς καὶ κρασί. Νὰ ἀγωνίζεσαι λοιπὸν καὶ νὰ 

κάνης ὑπομονή, ἂν θέλης νὰ ἀπολαύσης καρποὺς πνευματικούς.  

– Γέροντα, δὲν ἔχω συνηθίσει νὰ περιμένω καὶ εὔκολα χάνω τὴν ὑπομονή μου. 

–  Χρειάζεσαι  ὑπομονὴ καὶ  σύνεση.  Βλέπεις,  πολλὲς φορές,  ἐνῶ κάνει  κανεὶς 

ὑπομονὴ μιὰ‐δυὸ ὧρες, γιὰ νὰ ψηθῆ τὸ φαγητό, δὲν περιμένει δυὸ λεπτὰ νὰ κρυώση, 

ἀλλά,  χωρὶς  νὰ  σκεφθῆ,  τρώει  καὶ  καίγεται.  Λοιπόν...  Ὅταν  ἐπιστρέψω  στὸ  Ἅγιον 

Ὄρος,  θὰ  σοῦ  στείλω μία  εἰκόνα  τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς. Μοῦ  ἔστειλαν  τρεῖς  εἰκόνες, 

δύο Ὁσίων καὶ μία τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς· τῶν Ὁσίων τὶς ἔδωσα καὶ τὶς δύο εὐλογία, τῆς 

Ἁγίας Ὑπομονῆς τὴν κράτησα... 

– Γέροντα, τώρα ποὺ ἤρθατε δὲν μοῦ φέρατε κανένα «βότανο» ἀπὸ τὸ Ἅγιον 

Ὄρος11.  

–  Αὐτὴν  τὴν  ἐποχὴ  δὲν  ὑπάρχουν  «βότανα»  στὸ  περιβόλι  τῆς  Παναγίας... 

Πρέπει  νὰ  ἔρθη  ἡ  ἄνοιξη.  Ἀλλά,  γιὰ  νὰ  ἔρθη  ἡ  ἄνοιξη,  χρειάζεται  νὰ  κάνης  λίγη 

ὑπομονὴ  νὰ  περάση  ὁ  χειμώνας.  Ἑπομένως  τώρα  τὸ  καλύτερο  καὶ 

ἀποτελεσματικώτερο «βότανο» γιὰ σένα εἶναι ἡ ὑπομονή. 

– Γέροντα, νιώθω νὰ βρίσκωμαι στὴν καρδιὰ τοῦ πνευματικοῦ χειμώνα. 

– Ἂν θέλης νὰ ἀλλάξη ὁ καιρός, νὰ γίνη γλυκός, νὰ ἀνθίσης καὶ νὰ καρπίσης, 

νὰ παράγης καρποὺς ἀρετῆς, πρέπει νὰ χαίρεσαι καὶ τὴν παγωνιὰ καὶ τὶς λιακάδες, 

γιατὶ ὅλα βοηθοῦν γιὰ τὸ καλό. Τὸν πνευματικὸ χειμώνα τὸν περνᾶμε μὲ ὑπομονὴ καὶ 

τὴν  ὑπομονὴ  τὴν  δίνει  ἡ  ἐλπίδα  τῆς  πνευματικῆς  ἀνοίξεως.  Ὕστερα,  τὸ  καλοκαίρι 

ἀναγνωρίζουμε τὸ καλὸ τοῦ χειμώνα ποὺ γέμισε τὶς δεξαμενὲς μὲ νερὸ καὶ ἐξαφάνισε 

μὲ τὶς παγωνιὲς ὅλα τὰ μικρόβια. 

Ὁ Καλὸς Θεὸς ὅλα τὰ οἰκονόμησε σοφὰ γιὰ τὴν σωτηρία μας καὶ μᾶς βοηθάει 

σὰν Καλὸς Πατέρας· ἀπὸ μᾶς χρειάζεται μόνο λίγη ὑπομονή. 

 
11 Ἡ ἀδελφὴ ζητᾶ κάποιο «βότανο»,  δηλαδὴ λόγο πνευματικό,  ἔχοντας ὑπ᾿ ὄψιν της τὴν 

ἐπιστολὴ  «Πνευματικὰ  βότανα»,  τὴν  ὁποία  ὁ  Γέροντας  ἔστειλε  στὸ Ἡσυχαστήριο  στὶς  13‐1‐

1971. (Βλ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ἐπιστολές, 92005, σ. 151‐162). 



  Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Ε’  «Πάθη καὶ Ἀρετὲς»   ‐ 949 ‐ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ‐ Ἡ πνευματικὴ χαρὰ 

 

Ἡ Παναγία ἔφερε στὸν κόσμο τὴν χαρὰ 

 

–  Γέροντα,  μπορεῖτε  νὰ μᾶς ψάλετε  τὸ Μεγαλυνάριο ποὺ  εἴχατε  γράψει  γιὰ 

τὴν Παναγία1;  

–  Ἔλα  νὰ  τὸ  ψάλουμε  μαζί.  «Εὗρες  πολλὴν  Χάριν  παρὰ  Θεοῦ,  Μῆτερ  τοῦ 

Δεσπότου, Μεγαλόχαρη, ἀληθῶς, Κεχαριτωμένη, ὡς Γαβριὴλ ἐβόα, Βασίλισσα Ἀγγέλων, 

φρούρει  τοὺς  δούλους  σου».  Νὰ  σοῦ  πῶ  τώρα  καὶ  ἕνα  δογματικό:  Ἡ Παναγία  ἦταν 

Κόρη  καὶ Μητέρα,  Δούλη  καὶ  Βασίλισσα,  Βασίλισσα  ὅλου  τοῦ  κόσμου.  Χωράει  στὸν 

νοῦ τοῦ ἀνθρώπου αὐτό; Καὶ ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου εἶναι κάτι τὸ ὑπερφυσικό, 

ἔξω τῆς λογικῆς. Εὔχομαι ἡ Παναγία νὰ σοῦ δώση τὴν χαρὰ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ ὁ 

Ἄγγελος νὰ σὲ εὐλογήση, γιὰ νὰ ἔχης πνευματικὴ πρόοδο. Ἀμήν. 

– Γέροντα, ἕνα τροπάριο λέει: «Χαῖρε ἡ τῆς Εὔας χαρά· ἡ γὰρ ἐκείνης λύπη διὰ 

τοῦ τόκου σου πέπαυται, Ἁγνή»2. 

– Ὅ,τι καλὸ κι ἂν βρῆ ὁ ἄνθρωπος νὰ πῆ γιὰ τὴν Παναγία, δὲν θὰ μπορέση νὰ 

ἐκφράση τὸ μεγαλεῖο Της. Ἡ Παναγία μὲ  τὴν ὑπακοή Της ἄνοιξε πάλι γιὰ μᾶς  τὸν 

Παράδεισο, ποὺ τὸν εἶχε κλείσει ἡ παρακοὴ τῆς Εὔας. Ἡ Εὔα ἔσπασε τὸν κρίκο ποὺ 

μᾶς ἕνωνε μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἔφερε στὸν κόσμο λύπη καὶ πόνο3· ἡ Παναγία ἕνωσε πάλι 

τὸν κρίκο καὶ  ἔφερε στὸν κόσμο τὴν παραδεισένια χαρά. Μᾶς συνέδεσε μὲ τὸν Θεό, 

ἀφοῦ ὁ Χριστὸς εἶναι Θεάνθρωπος.  

Ὁ  Ἀρχάγγελος  Γαβριὴλ  ἔφερε  στὸν  κόσμο  τὴν  χαρμόσυνη  ἀγγελία  ὅτι  οἱ 

ἄνθρωποι χάρη στὴν Παναγία βρῆκαν «χάριν παρὰ Θεοῦ». Χαίρεται ἡ Παναγία, γιατὶ 

σαρκώθηκε  ὁ  Λόγος  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  μᾶς  λύτρωσε  ἀπὸ  τὴν  ἁμαρτία.  Χαιρόμαστε  καὶ 

ἐμεῖς,  γιατὶ  ἡ  Παναγία  μᾶς  ἔβγαλε  ἀσπροπρόσωπους.  Γι᾿  αὐτὸ  ψάλλουμε  τὰ 

Χριστούγεννα: «Ἡ ἔρημος προσφέρει  στὸν Χριστὸ  τὴν φάτνη καὶ  ἐμεῖς  οἱ  ἄνθρωποι 

προσφέρουμε τὴν Μητέρα Του, τὴν Παναγία»4.  

 

Ὅπου Χριστός, ἐκεῖ χαρὰ ἀληθινὴ 

 

–  Γέροντα,  μερικὲς φορὲς  δὲν μπορῶ νὰ  χαρῶ,  καὶ  τότε  σκέφτομαι μήπως ἡ 

χαρὰ δὲν εἶναι γιὰ μένα. 

–  Τί  λές;  Δὲν  εἶναι  ἡ  χαρὰ  γιὰ  σένα;  Καὶ  γιὰ ποιόν  εἶναι;  γιὰ  τὸ  ταγκαλάκι; 

Χαμένο τὄχεις; Γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι ἡ χαρά. Ὁ Θεὸς δὲν ἔδωσε λύπη· ἔδωσε μόνο 

χαρά.  

– Γιατί ὅμως, Γέροντα, δὲν ἔχω πάντοτε μέσα μου χαρά; 

– Ὅταν ὁ νοῦς σου δὲν εἶναι στὸν Θεό, πῶς θὰ νιώσης τὴν χαρὰ τοῦ Θεοῦ; Ἐσὺ 

ξεχνᾶς τὸν Χριστὸ καὶ ὁ νοῦς σου γυρίζει συνέχεια στὶς δουλειὲς καὶ στὶς μηχανές, καὶ 

                                                 
1 Ὁ Γέροντας ἔγραψε τὸ Μεγαλυνάριο αὐτὸ καὶ τὸ ἔστειλε στὴν γιορτὴ ἀδελφῆς ποὺ ἔφερε 

ὄνομα τῆς Παναγίας, γιὰ νὰ τὸ ψάλλη στὸ κελλί της. 
2  Ἀπὸ  τὸ  Θεοτοκίον  τῆς  α´  ὠδῆς  τοῦ  β´  κανόνος  τῆς  Δευτέρας  τῆς  Γ´  Ἑβδομάδος  τῶν 

Νηστειῶν. 
3 Βλ. Γέν. 3, 16. 
4 Βλ. Τέταρτον Ἰδιόμελον Ἑσπερίων τῶν Χριστουγέννων. 
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ἔτσι  σταματάει  ἡ  πνευματική  σου  μηχανή.  Βάλε  λοιπὸν  μπρὸς  τὴν  εὐχὴ  καὶ  τὴν 

σιγανὴ  ψαλμωδία,  καὶ  μετὰ  θὰ  τρέχης  καὶ  θὰ  γυρίζης  σὰν  σβούρα  γύρω  ἀπὸ  τὸν 

Χριστό.  

Μόνον κοντὰ στὸν Χριστὸ βρίσκει κανεὶς τὴν πραγματική,  τὴν γνήσια χαρά, 

γιατὶ  μόνον  ὁ  Χριστὸς  δίνει  χαρὰ  καὶ  παρηγοριὰ  πραγματική.  Ὅπου  Χριστός,  ἐκεῖ 

χαρὰ ἀληθινὴ καὶ ἀγαλλίαση παραδεισένια. Ὅσοι εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστό, δὲν 

ἔχουν πραγματικὴ χαρά. Μπορεῖ νὰ κάνουν ὄνειρα: «θὰ φτιάξω αὐτό, θὰ φτιάξω τὸ 

ἄλλο, θὰ πάω ἐδῶ, θὰ πάω ἐκεῖ», μπορεῖ νὰ ἀπολαμβάνουν τιμὲς ἢ νὰ τρέχουν στὶς 

διασκεδάσεις  καὶ  νὰ  χαίρωνται,  ἀλλὰ  ἡ  χαρὰ  ποὺ  νιώθουν  δὲν  εἶναι  δυνατὸν  νὰ 

γεμίση  τὴν  ψυχή  τους.  Αὐτὴ  ἡ  χαρὰ  εἶναι  ὑλική,  κοσμικὴ  χαρά,  ἀλλὰ  ἀπὸ  ὑλικὲς 

χαρὲς δὲν γεμίζει ἡ ψυχή, καὶ ὁ ἄνθρωπος μένει μ᾿ ἕνα κενὸ στὴν καρδιά του. Εἶδες τί 

λέει  ὁ Σολομών; «Ἔχτισα σπίτια, φύτεψα ἀμπέλια,  ἔκανα κήπους, μάζεψα χρυσάφι, 

ἀπέκτησα  ὅ,τι  πόθησε  ἡ  καρδιά  μου,  ἀλλὰ  στὸ  τέλος  κατάλαβα  ὅτι  ὅλα  αὐτὰ  εἶναι 

μάταια»5.  

Ἡ κοσμικὴ χαρὰ δίνει κάτι τὸ πρόσκαιρο, κάτι γιὰ ἐκείνη τὴν στιγμή, δὲν δίνει 

αὐτὸ ποὺ δίνει ἡ πνευματικὴ χαρά. Ἡ πνευματικὴ χαρὰ εἶναι ζωὴ παραδεισένια. Ὅσοι 

πέρασαν  πρῶτα  ἀπὸ  τὴν  Σταύρωση  καὶ  ἀναστήθηκαν  πνευματικά,  ζοῦν  τὴν 

πασχαλινὴ  χαρά.  «Πάσχα,  Κυρίου  Πάσχα»6!  Καὶ  μετὰ  ἔρχεται  ἡ  Πεντηκοστή!...  Καὶ 

ὅταν  φθάσουν  πιὰ  στὴν  Πεντηκοστὴ  καὶ  δεχθοῦν  τὴν  πύρινη  γλῶσσα,  τὸ  Ἅγιο 

Πνεῦμα, τότε ὅλα τελειώνουν7...  

 

Ἡ πνευματικὴ χαρὰ ἔρχεται μὲ τὴν πνευματικὴ ἐργασία 

 

– Γέροντα, πέστε μας κάτι γιὰ τὶς οὐράνιες χαρές. 

– Καὶ σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωὴ ὑπάρχουν οὐράνιες χαρὲς καὶ ἡδονὲς καὶ ἀναρωτιέται 

κανεὶς ἂν στὴν ἄλλη ζωὴ ὑπάρχει κάτι ἀνώτερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ζῆ ἐδῶ. Αὐτὲς οἱ χαρὲς 

δὲν ἐκφράζονται, μόνο βιώνονται. 

– Γέροντα, πῶς μπορεῖς νὰ φθάσης σ᾿ αὐτὴν τὴν κατάσταση; 

– Γιὰ νὰ ἔρθης στὴν κατάσταση ποὺ νὰ μὴν μπορῆς νὰ χωρέσης τὴν χαρὰ οὔτε 

νὰ τὴν ἐκφράσης, χρειάζεται νὰ προσέξης τρία πράγματα: Νὰ κινῆσαι ἁπλά, νὰ μὴν 

ἀσχολῆσαι  μὲ  τοὺς  ἄλλους,  νὰ  λὲς  τὴν  εὐχή.  Ἂν  κάνης  αὐτά,  θὰ  ἔρθη ὥρα ποὺ θὰ 

νιώθης  τόση  χαρὰ  ποὺ  θὰ  μοῦ  λές:  «Παππούλη  μου,  παλάβωσα!  Μήπως  δὲν  εἶμαι 

καλά; τί εἶναι αὐτὸ ποὺ νιώθω;». Τέτοια παλαβὴ χαρὰ θὰ ἔχης!  

–  Γέροντα,  γιὰ  νὰ  ἔχη  κανεὶς  πνευματικὴ  χαρά,  πρέπει  νὰ  εἶναι  σὲ  καλὴ 

κατάσταση; 

– Ἐσὺ τί λές; Πότε θὰ ἔχη κανεὶς πνευματικὴ χαρά; ὅταν εἶναι ἀκατάστατος; 

Ἡ ἐσωτερικὴ χαρὰ ἔρχεται μὲ τὴν ἐσωτερικὴ τακτοποίηση καὶ δίνει φτερὰ στὴν ψυχή. 

Ὅταν δὲν ζεσταθῆ ἡ ψυχὴ μὲ τὴν ἐσωτερικὴ ἐργασία, μοιάζει μὲ αὐτοκίνητο ποὺ ἔχει 

                                                 
5 Βλ. Ἐκκλ. 2, 11.  
6 Ἀπὸ τὸν εἱρμὸ τῆς α´ ὠδῆς τοῦ κανόνος τῆς Ἀναστάσεως. 
7 Οἱ λόγοι αὐτοὶ τοῦ Γέροντα ἐκφράζουν τὸν τελικὸ σκοπὸ τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος κάθε 

πιστοῦ,  ποὺ  εἶναι  ἡ  ἀπόκτηση  τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  γίνη  κοινωνὸς  τῆς 

θεοποιοῦ Χάριτος  τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,  τότε φθάνει πλέον στὴν  κατάσταση  τῆς θεώσεως, 

στὴν «ἀτέλεστον τελειότητα». 
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παγωμένη  τὴν  μηχανὴ  καὶ  τὸ  σπρώχνουν,  γιὰ  νὰ  προχωρήση.  Ἐνῶ  ἡ  ἐσωτερικὴ 

ἐργασία – ἡ ἐγρήγορση μὲ τὴν παρακολούθηση τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἡ μελέτη καὶ ἡ εὐχὴ – 

θερμαίνει  τὴν  ψυχὴ  καὶ  ἡ  μηχανὴ  παίρνει  μπρὸς  καὶ  τρέχει.  Τότε  ὁ  ἄνθρωπος 

παραβλέπει πλέον τὰ ἐξωτερικὰ καὶ κάνει ἅλματα πνευματικά. 

– Καὶ τότε, Γέροντα, δὲν ἐπηρεάζεται, ἂν βρεθῆ σὲ δύσκολο περιβάλλον; 

– Ὄχι, δὲν ἐπηρεάζεται, γιατὶ κινεῖται σὲ ἄλλη ἀτμόσφαιρα· βρίσκεται ἔξω ἀπὸ 

αὐτὸ  τὸ περιβάλλον.  Καὶ  ἐπειδὴ  κινεῖται  σὲ  ἄλλη ἀτμόσφαιρα,  αὐτὸ  τὸ περιβάλλον 

δὲν τὸν ἐνοχλεῖ. Εἶναι σὰν νὰ μιλᾶνε μιὰ ἄλλη γλῶσσα ποὺ αὐτὸς δὲν τὴν γνωρίζει 

καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν καταλαβαίνει τί λένε. Καὶ καλύτερα ποὺ δὲν καταλαβαίνει, γιατί, ἂν 

καταλάβαινε ἔστω καὶ κάτι, θὰ πήγαινε ἡ προσοχή του πρὸς τὰ ἐκεῖ. Τώρα ὅμως εἶναι 

ἀφοσιωμένος στὴν γλῶσσα ποὺ γνωρίζει. Ἔτσι ἀρχίζει τὸ φτερούγισμα τὸ ἐσωτερικό. 

Ξέρετε τί εἶναι φτερούγισμα ἐσωτερικό; Φτερὰ ποιό ἀγγελικὸ τάγμα ἔχει; Τὰ Χερουβὶμ 

ἢ τὰ Σεραφίμ; «Ἓξ πτέρυγες»8, ποὺ λέει ὁ Προφήτης Ἠσαΐας, ποιό τάγμα ἔχει; 

– Τὰ Σεραφίμ, Γέροντα.  

–  Ξέρετε  πῶς  κάνουν  τὰ  Σεραφίμ;  Χτυποῦν  τὰ φτερά  τους  μὲ  ἕναν  ρυθμό... 

Ἔτσι  χτυπάει  καὶ  ἡ  καρδιά,  μὲ  παλμό,  ὅταν  ὑπάρχη  φτερούγισμα  ἐσωτερικό.  Εἶναι 

πανηγύρι  τότε  ἡ  ζωή.  Ἐσεῖς  ὅμως  ἀκόμη  εἶστε  δεμένες  μὲ  τὸν  ἑαυτό  σας·  δὲν 

λυθήκατε ἀπὸ τὸν ἑαυτό σας, κι ἔτσι ἡ καρδιὰ δὲν ἔχει ἐλευθερωθῆ, γιὰ νὰ φθάση σ᾿ 

αὐτὴν  τὴν  κατάσταση,  νὰ  σκιρτᾶ ἀπὸ  χαρά.  Γιὰ  γευθῆτε,  βρὲ παιδιά,  πρῶτα αὐτὴν 

τὴν χαρὰ καὶ μετὰ ἐλᾶτε νὰ κουβεντιάσουμε!  

 

Ἡ θεϊκὴ χαρὰ ἔρχεται μὲ τὸ δόσιμο 

 

– Γέροντα, κάθε ἄνθρωπος ποὺ ζῆ κατὰ Θεὸν ἔχει πνευματικὴ χαρά;  

–  Φυσικά!  Γιὰ  νὰ  χαίρεται  κανεὶς  ἀληθινά,  πνευματικά,  πρέπει  νὰ  ἀγαπάη 

καί, γιὰ νὰ ἀγαπάη, πρέπει νὰ πιστεύη. Δὲν πιστεύουν οἱ ἄνθρωποι καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν 

ἀγαποῦν,  δὲν  θυσιάζονται  καὶ  δὲν  χαίρονται.  Ἂν  πίστευαν,  θὰ  ἀγαποῦσαν,  θὰ 

θυσιάζονταν καὶ θὰ χαίρονταν. Ἀπὸ τὴν θυσία βγαίνει ἡ μεγαλύτερη χαρά. 

– Γέροντα, χαίρεσαι, ὅταν ἀγαπᾶς.  

– Ὄχι, ἀνάποδα τὸ εἶπες! Ὅταν ἀγαπᾶς, χαίρεσαι. Καὶ ὅταν αὐξηθῆ ἡ ἀγάπη, 

τότε ὁ ἄνθρωπος δὲν ζητάει τὴν χαρὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ θέλει νὰ χαίρωνται οἱ 

ἄλλοι. 

– Δηλαδή,  Γέροντα,  ἡ χαρὰ ἀπορρέει ἀπὸ κάπου,  ἐνῶ ἡ ἀγάπη ὑπάρχει ἀπὸ 

μόνη της; 

– Ἔτσι  εἶναι·  ἡ  ἀγάπη  ὑπάρχει  ἀπὸ  μόνη  της,  ἐνῶ  ἡ  χαρὰ πηγάζει  ἀπὸ  τὴν 

ἀγάπη. Ὅταν  δίνης  τὴν  ἀγάπη,  τότε  ἔρχεται  ἡ  χαρά.  Δίνει  ἀγάπη  ὁ  ἄνθρωπος  καὶ 

δέχεται χαρά· ἀνταμείβεται δηλαδὴ μὲ τὴν χαρὰ ποὺ νιώθει. Βλέπεις, κάποιος παίρνει 

ἕνα  πράγμα  ποὺ  τοῦ  δίνουν  καὶ  χαίρεται  γι᾿  αὐτὸ  τὸ  ἕνα.  Ἄλλος  τὰ  δίνει  ὅλα  καὶ 

χαίρεται  γιὰ  ὅλα.  Ἡ  χαρὰ  ποὺ  νιώθει  ὁ  ἄνθρωπος,  ὅταν  παίρνη,  εἶναι  χαρὰ 

ἀνθρώπινη. Ἐνῶ ἡ χαρὰ ποὺ νιώθει, ὅταν δίνη, εἶναι θεϊκή. Ἡ θεϊκὴ χαρὰ ἔρχεται μὲ 

τὸ δόσιμο!  

 

Οἱ πνευματικὲς χαρὲς εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ 

                                                 
8 Ἠσ. 6, 2.  
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– Γέροντα, πῶς πληροφορεῖται κανεὶς ὅτι εἶναι συμφιλιωμένος μὲ τὸν Θεό; 

–  Ἡ  ἐσωτερικὴ  χαρά,  ἡ  θεία  παρηγοριά,  ποὺ  νιώθει  μέσα  του  εἶναι  μιὰ 

πληροφορία ὅτι εἶναι συμφιλιωμένος μὲ τὸν Θεό.  

– Μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται κανεὶς συμφιλιωμένος μὲ  τὸν Θεὸ καὶ νὰ μὴ νιώθη 

χαρά, θεία παρηγοριά; 

– Δὲν μπορεῖ, κάτι θὰ νιώθη. Μπορεῖ νὰ ἔνιωσε μιὰ φορὰ δυνατὴ παρηγοριὰ 

καὶ μετὰ ἡ παρηγοριὰ ποὺ νιώθει  νὰ  εἶναι λιγώτερη καὶ γι᾿  αὐτὸ  νὰ νομίζη ὅτι  δὲν 

νιώθει θεία παρηγοριά. 

– Πῶς γίνεται, Γέροντα, μερικὲς φορές, ἐνῶ βρίσκεσαι σὲ μιὰ καλὴ πνευματικὴ 

κατάσταση καὶ χαίρεσαι, ξαφνικὰ νὰ χάνης αὐτὴν τὴν χαρά;  

– Σοῦ στέλνει ὁ Θεὸς πνευματικὲς χαρὲς καὶ χαίρεσαι. Τὶς παίρνει, κι ἐσὺ μετὰ 

τὶς  ἀναζητᾶς  καὶ  καταβάλλεις  περισσότερο  ἀγώνα  καὶ  προχωρᾶς  πιὸ  πολὺ 

πνευματικά.  

–  Γέροντα,  τί  χαρὰ  εἶναι  αὐτὴ  ποὺ  νιώθω;  Μήπως  δὲν  ἔχω  συναίσθηση  τῆς 

ἁμαρτωλότητός μου; 

– Ὄχι, παιδί μου! Σοῦ δίνει ὁ Θεὸς καμμιὰ σοκολάτα, γιὰ νὰ χαίρεσαι. Τώρα 

σοκολάτες, ἀργότερα κρασί, σὰν κι αὐτὸ ποὺ πίνουν στὸν Παράδεισο. Ξέρεις τί γλυκὸ 

κρασὶ  πίνουν  ἐκεῖ;  Οὔ!  Λίγο  φιλότιμο  νὰ  δῆ  ὁ  Θεός,  λίγη  καλὴ  διάθεση,  καὶ  δίνει 

πλούσια τὴν Χάρη Του καὶ σὲ μεθάει ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωή. Τὴν πνευματικὴ ἀλλοίωση 

ποὺ  δέχεται  ὁ  ἄνθρωπος  καὶ  τὴν  ἀγαλλίαση ποὺ  νιώθει  στὴν  καρδιά  του,  ὅταν  τὸν 

ἐπισκέπτεται  ἡ  Χάρις  τοῦ  Θεοῦ  δὲν  μπορεῖ  νὰ  τὴν  δώση  οὔτε  ὁ  ...μεγαλύτερος 

καρδιολόγος  τοῦ  κόσμου.  Ὅταν  νιώθης  αὐτὴν  τὴν  χαρά,  προσπάθησε  νὰ  τὴν 

κρατήσης, ὅσο μπορεῖς περισσότερο. 

– Πρέπει, Γέροντα, νὰ ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μᾶς δίνη πνευματικὲς χαρές;  

– Εἶναι φθηνὸ νὰ ζητᾶμε πνευματικὲς χαρές· αὐτὲς ἔρχονται μόνες τους, ὅταν 

ὑπάρχουν  οἱ  προϋποθέσεις.  Ἂν  θέλης  νὰ  εἶσαι  συνέχεια  χαρούμενη,  αὐτὸ  ἔχει 

φιλαυτία.  Ὁ  Χριστὸς  ἦρθε  στὸν  κόσμο,  γιὰ  νὰ  σταυρωθῆ  ἀπὸ  ἀγάπη·  πρῶτα 

σταυρώθηκε καὶ μετὰ ἀναστήθηκε. 

Τὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ δὲν ἐργάζονται οὔτε γιὰ οὐράνιο μισθό, ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ 

πνευματικὲς  χαρὲς  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  ζωή.  Γιατὶ  τὰ  παιδιὰ  δὲν  πληρώνονται  ἀπὸ  τὸν 

Πατέρα, ἀφοῦ ὅλη ἡ περιουσία τοῦ Πατέρα τους εἶναι δική τους. Ἄλλο τὰ θεῖα δῶρα 

ποὺ θὰ προσφέρη ὁ Θεὸς σὰν Καλὸς Πατέρας καὶ σʹ αὐτὴν τὴν ζωὴ καὶ στὴν αἰώνια. 

 

Ὁ πνευματικὸς πόνος εἶναι χαρὰ πνευματικὴ 

 

– Γέροντα, πῶς μπορεῖ νὰ κρατήση κανεὶς μέσα του τὴν χαρά; 

–  Ἂν  τὰ  ἀντιμετωπίζη  ὅλα πνευματικά.  Τότε  ἀκόμη  καὶ  οἱ  ἀρρώστιες  καὶ  οἱ 

δοκιμασίες δὲν τοῦ ἀφαιροῦν τὴν χαρά.  

– Γέροντα, δὲν πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχη ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὰ πάθη του, γιὰ νὰ 

ἀντιμετωπίζη τὶς δοκιμασίες πνευματικά; 

–  Καὶ  ὅταν  κανεὶς  δὲν  ἔχη  ἀπαλλαγῆ  ἀπὸ  τὰ  πάθη  καὶ  περνάη  δοκιμασίες, 

στενοχώριες, πάλι μπορεῖ νὰ εἶναι χαρούμενος. Ἐὰν σκεφθῆ ὅτι οἱ στενοχώριες αὐτὲς 
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εἶναι τὸ φάρμακο γιὰ τὰ πάθη του, τότε τὶς δέχεται μὲ χαρά, ὅπως ὁ ἄρρωστος δέχεται 

εὐχάριστα τὸ πικρὸ φάρμακο μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ γίνη καλά.  

– Πῶς συνδυάζονται, Γέροντα, ἡ χαρὰ καὶ ὁ πόνος; 

–  Στὴν  πνευματικὴ  ζωὴ  συμβαίνει  κάτι  τὸ  παράδοξο:  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος 

ὑπομένη γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἀκόμη καὶ μαρτύριο, πλημμυρίζει ἡ καρδιά του 

ἀπὸ  θεία  ἡδονή.  Τὸ  ἴδιο,  καὶ  ὅταν  συμμετέχη  στὸ  Πάθος  τοῦ  Κυρίου.  Ὅσο  δηλαδὴ 

σκέφτεται  ὅτι  ὁ  Χριστὸς  σταυρώθηκε  γιὰ  τὶς  ἁμαρτίες  μας  καὶ  πονάει,  τόσο 

ἀνταμείβεται  μὲ  θεία  ἀγαλλίαση.  Πονάει‐ἀγάλλεται,  πονάει‐ἀγάλλεται.  Καὶ  ὅσο 

περισσότερο  πονάει,  τόσο  μεγαλύτερη  χαρὰ  ἔχει.  Νιώθει  σὰν  νὰ  τὸν  χαϊδεύη  ὁ 

Χριστὸς καὶ νὰ τοῦ λέη: «Μὴ στενοχωριέσαι, παιδάκι μου, γιὰ μένα».  

Μιὰ ἀδελφὴ ἔλεγε: «Δὲν θέλω χαρά· θέλω νὰ στενοχωριέμαι γιὰ τὸν Χριστό. 

Ἀφοῦ  ὁ  Χριστὸς  σταυρώθηκε  γιὰ  μένα,  πῶς  ἐγὼ  νὰ  χαίρωμαι;  Γιατί  ὁ  Χριστὸς  μοῦ 

δίνει  χαρά;».  Ζοῦσε  καταστάσεις  πνευματικὲς  καί,  ὅσο  συμμετεῖχε  στὸ  Πάθος  τοῦ 

Χριστοῦ καὶ στενοχωριόταν φιλότιμα, τόσο πιὸ πολλὴ χαρὰ τῆς ἔδινε ὁ Χριστός. Τὴν 

εἶχε παλαβώσει!  

Ἡ σταύρωση προηγεῖται πάντοτε τῆς ἀναστάσεως καὶ φέρνει νίκη. Ὁ σταυρὸς 

φέρνει δόξα. Ὁ Χριστός, ἀφοῦ ἀνέβηκε πρῶτα στὸν Γολγοθᾶ μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ ἀφοῦ 

σταυρώθηκε, μετὰ ἀπὸ τὸν Σταυρὸ ἀνέβηκε στὸν Πατέρα. Καὶ τώρα ὁ Ἐσταυρωμένος 

Χριστὸς γλυκαίνει τὶς πίκρες τῶν ἀνθρώπων καὶ ὁ σταυρωμένος ἄνθρωπος μιμεῖται 

τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ. 

Ὁ Καλός μας Ἰησοῦς πῆρε μαζὶ μὲ ὅλη τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου καὶ ὅλες τὶς 

πίκρες καὶ μᾶς ἄφησε τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἀγαλλίαση, τὴν ὁποία αἰσθάνεται ὅποιος ἔχει 

ἀπεκδυθῆ τὸν παλαιό του ἄνθρωπο καὶ ζῆ πλέον μέσα του ὁ Χριστός. Τότε ζῆ μέρος 

τῆς  χαρᾶς  τοῦ Παραδείσου  ἐπὶ  τῆς  γῆς,  καθὼς  λέει  τὸ  Εὐαγγέλιο:  «Ἡ  βασιλεία  τοῦ 

Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν»9. 

Εὐχαριστῶ τὸν Θεὸ ποὺ μὲ ἀξίωσε νὰ γνωρίσω πολλοὺς τέτοιους ἀνθρώπους 

καὶ Τὸν παρακαλῶ νὰ μὲ βοηθήση νὰ μὴν Τὸν λυπήσω, τοὐλάχιστον στὸ ἑξῆς, ἔστω κι 

ἂν δὲν ἀξιωθῶ τέτοιες καταστάσεις. 

 

Εὔχομαι νὰ ἔχετε πάντοτε τὴν πνευματικὴ χαρὰ σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή, καὶ στὴν 

ἄλλη, τὴν αἰώνια, νὰ χαίρεσθε μόνιμα πιὰ κοντὰ στὸν Χριστό. Ἀμήν. 

 
9 Λουκ. 17, 21. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ‐ Διάκριση, ἡ κορωνίδα τῶν ἀρετῶν 

 

Ἀνάλογη μὲ τὴν πνευματική μας κατάσταση εἶναι καὶ ἡ διάκρισή μας 

 

–  Γέροντα,  γιατί  οἱ  Πατέρες  λένε  ὅτι  ἡ  ἀρετὴ  τῆς  διακρίσεως  εἶναι  «μείζων 

πασῶν τῶν ἀρετῶν»1; 

–  Ἡ  διάκριση  δὲν  εἶναι  ἁπλῶς  μιὰ  ἀρετή·  εἶναι  ἡ  κορώνα,  τὸ  στεφάνι,  τῶν 

ἀρετῶν.  

Ἀνάλογη μὲ τὴν πνευματική μας κατάσταση, ἀνάλογη μὲ τὴν ποιότητα τῶν 

ἀρετῶν μας,  εἶναι  καὶ  ἡ  διάκρισή μας. Ἂν  οἱ  ἀρετές μας  εἶναι  χάρτινες,  χάρτινο θὰ 

εἶναι καὶ τὸ στεφάνι τους, ἡ διάκριση δηλαδὴ ποὺ θὰ ἔχουμε. Ἂν οἱ ἀρετές μας εἶναι 

ἀπὸ μπροῦντζο, μπρούντζινο θὰ εἶναι καὶ τὸ στεφάνι τους. Ἂν εἶναι ἀπὸ χρυσό, χρυσὸ 

θὰ  εἶναι  καὶ  τὸ  στεφάνι  τους.  Ἂν  οἱ  ἀρετές  μας  ἔχουν  διαμαντόπετρες, 

διαμαντόπετρες θὰ ἔχη καὶ τὸ στεφάνι τους, ἡ διάκριση. 

– Γέροντα, τί εἶναι διάκριση; 

– Διάκριση εἶναι ἡ πνευματικὴ ὅραση. Καὶ πνευματικὴ ὅραση ἔχει ἐκεῖνος ποὺ 

ἔχει ἐξαγνισμένο νοῦ· γι᾿ αὐτὸ ἔχει καὶ πνευματικὴ διαύγεια καὶ θεῖο φωτισμό. 

–  Γέροντα,  ὁ Ἅγιος  Ἰωάννης τῆς Κλίμακος λέει: «Μὲ τὰ δύο μάτια βλέπουμε 

σωματικὰ καὶ μὲ τὴν διάκριση βλέπουμε πνευματικά»2.  

– Ἔτσι  εἶναι.  Βλέπεις,  ἂν  τὰ  μάτια  μας  εἶναι  γερά,  βλέπουμε  καλά,  ἐνῶ,  ἂν 

ἔχουμε μιὰ πάθηση στὰ μάτια, δὲν βλέπουμε καλά. Τὸ φῶς μας εἶναι ἀνάλογο μὲ τὴν 

ὑγεία τῶν ματιῶν μας. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὴν πνευματικὴ ζωή. Ἀνάλογη μὲ τὴν 

πνευματική μας ὑγεία εἶναι καὶ ἡ πνευματική μας ὅραση, ἡ διάκρισή μας.  

– Γέροντα, πῶς ἀνοίγουν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς; 

–  Μὲ  λάσπη  δὲν  ἄνοιξε  ὁ  Χριστὸς  τὰ  μάτια  τοῦ  τυφλοῦ3;  Ἀλλά,  γιὰ  νὰ 

ἀνοίξουν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας, πρέπει νὰ πετάξουμε ἀπὸ πάνω μας τὴν λάσπη τῆς 

ἁμαρτίας. «Ἰλὺν γὰρ ἐκτινάξας ὄμματος νόου»4, δὲν λέει; Ἂν δὲν πετάξουμε τὸν ἑαυτό 

μας καὶ δὲν ἐλευθερωθοῦμε ἀπὸ τὸν παλαιό μας ἄνθρωπο, ἀλλὰ ὑπάρχη μέσα μας 

φιλαυτία, ἐγωισμός, ἀνθρωπαρέσκεια, δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε διαύγεια πνευματική. 

Ὅσο προχωρεῖ ὁ ἄνθρωπος στὴν πνευματικὴ ζωή, τόσο περισσότερο ἀνοίγουν 

τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του. Ὁ νοῦς του λαμπικάρεται, διακρίνει καλύτερα τὰ σφάλματά 

του  καὶ  τὶς  πολλὲς  εὐεργεσίες  τοῦ  Θεοῦ,  ταπεινώνεται,  συντρίβεται  ἐσωτερικὰ  καὶ 

ἔρχεται φυσιολογικὰ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ὁ θεῖος φωτισμός, καὶ ἀποκτᾶ διάκριση. Τότε 

σὲ κάθε περίπτωση βλέπει καθαρὰ ποιό εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν σκοντάφτει 

στὴν πνευματική του πορεία. Γιατὶ ἡ διάκριση εἶναι τὸ τιμόνι ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο 

μὲ ἀσφάλεια, ὥστε νὰ μὴν ξεφεύγη ἀπὸ τὸν  ἴσιο δρόμο καὶ νὰ μὴν πέφτη οὔτε ἀπὸ 

δεξιὰ οὔτε ἀπὸ ἀριστερά.  

                                                 
1 Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Λόγος ψυχωφελὴς καὶ θαυμάσιος, 

Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμος Β´, ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1975, σ. 237. 
2 Βλ. Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ  , Λόγος ΚϚ´, μέρος Β´, παρ. ο´, ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 

1970, σ. 145. 
3 Βλ. Ἰω. 9, 6. 
4 Ἀπὸ τὸν εἱρμὸ τῆς α´ ὠδῆς τοῦ ἰαμβικοῦ κανόνος τῆς Πεντηκοστῆς. 
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– Ὅταν,  Γέροντα,  ξεκινάη  κανεὶς  ἀπὸ  καλὴ  διάθεση  νὰ  κάνη  κάτι  καλὸ  καὶ 

τελικὰ φθάνη στὰ ἄκρα καὶ γίνεται κακό, λείπει ἡ διάκριση; 

– Μπορεῖ νὰ ξεκινάη καλά, ἀλλά, ἂν δὲν προσέξη, μπαίνει ὁ ἐγωισμὸς μέσα 

καὶ  ξεφεύγει.  Ὅταν  μπαίνη  ὁ  ἑαυτός  μας,  τὸ  ἐγώ  μας,  στὶς  ἐνέργειές  μας, 

δημιουργοῦνται ἐμπάθειες καὶ μετὰ ἁλωνίζει ὁ διάβολος. Γι᾿ αὐτὸ νὰ προσπαθῆτε νὰ 

ζῆτε ἐσωτερικά, ταπεινά, νὰ ἐργάζεσθε στὴν ἀφάνεια, γιὰ νὰ ἔχετε τὸν θεῖο φωτισμό. 

Ὅποιος  ζῆ  ἐσωτερικά,  ταπεινά,  ξεπερνάει  τὶς  ἀνθρώπινες  μικρότητες,  τοὺς 

φανατισμοὺς κ.λπ., καὶ γίνεται ζηλωτὴς μὲ τὴν καλὴ ἔννοια. 

– Γέροντα, δυσκολεύομαι νὰ διακρίνω ποιό εἶναι τὸ σωστὸ σὲ κάθε περίπτωση. 

–  Ἔχεις  ἀνάγκη  ἀπὸ  ἐξαγνισμό,  γιὰ  νὰ  ἔλθη  ἡ  διαύγεια  ἡ  πνευματική.  Νὰ 

διαβάζης Λαυσαϊκό, Λειμωνάριο, Φιλόθεο Ἱστορία καὶ τὸν Ἀββᾶ Βαρσανούφιο καὶ νὰ 

καθρεφτίζης σ᾿ αὐτὰ τὸν ἑαυτό σου, γιὰ νὰ ἀποκτήσης πνευματικὸ αἰσθητήριο. Τότε 

θὰ  μπορῆς  νὰ  ξεχωρίζης  τὸ  χρυσὸ  ἀπὸ  τὸ  μπακίρι  καὶ  θὰ  γίνης  χρυσοχόος 

πνευματικός. 

 

Κάθε ἀρετὴ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ διάκριση 

 

–  Γέροντα,  ὁ Ἀββᾶς  Ἰσαὰκ γράφει: «Ὁ Θεὸς ὡς πρὸς  τὴν  διάκρισιν λογίζεται 

τὴν ἀρετήν»5. 

–  Ἔτσι  εἶναι.  Κάθε  πράξη  μας,  γιὰ  νὰ  εἶναι  εὐάρεστη  στὸν  Θεό,  καὶ  κάθε 

ἀρετή, γιὰ νὰ εἶναι πράγματι ἀρετή, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ διάκριση. Ἡ διάκριση εἶναι τὸ 

ἅλας  τῶν ἀρετῶν.  Γιʹ  αὐτὸ  καὶ  ὁ  Χριστὸς  μᾶς  λέει  στὸ  Εὐαγγέλιο:  «Πᾶσα  θυσία  ἁλὶ 

ἁλισθήσεται»6. Ἡ ἄσκηση, ἂς ὑποθέσουμε, πόση διάκριση χρειάζεται! Πρέπει νὰ λάβη 

ὑπ᾿ ὄψιν του ὁ ἄνθρωπος τὶς δυνάμεις ποὺ ἔχει, τὴν πνευματική του κατάσταση κ.λπ. 

Ἂν  ξεπεράση κανεὶς  τὰ ὅρια,  θὰ φθάση νὰ μὴν μπορῆ νὰ κάνη  τίποτε καὶ αὐτὸ θὰ 

εἶναι  εἰς  βάρος  ὅλης  τῆς  πνευματικῆς  του  ζωῆς.  Γι᾿  αὐτὸ  οἱ  Πατέρες  λένε  ὅτι  τὰ 

ὑπέρμετρα εἶναι τοῦ διαβόλου7. Γιὰ τὸν Μέγα Παΐσιο λ.χ. ποὺ μποροῦσε νὰ μείνη καὶ 

εἴκοσι μέρες νηστικός, ἂν ἔκανε συνέχεια τριήμερα, αὐτὸ δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολή. Γιὰ 

ἕναν ὅμως ποὺ τρέμουν τὰ πόδια του καὶ  δὲν μπορεῖ νὰ κρατήση τὸ  τριήμερο8  οὔτε 

μιὰ  φορὰ  τὸν  χρόνο,  ἂν  θέλη  νὰ  κάνη  συνέχεια  τριήμερα,  αὐτὸ  εἶναι  ὑπέρμετρο, 

ἤγουν ἐκ τοῦ διαβόλου.  

                                                

–  Γέροντα,  στὴν ἄσκηση καταλαβαίνω ὅτι  χρειάζεται  διάκριση,  ἀλλὰ γιὰ  τὶς 

ἄλλες  ἀρετὲς  δυσκολεύομαι  νὰ  τὸ  καταλάβω.  Θὰ  μπορούσατε  νὰ  μᾶς  πῆτε  ἕνα 

παράδειγμα; 

– Νὰ πάρουμε ἐσένα γιὰ παράδειγμα· ἐσὺ ἔχεις καρδιὰ μάνας καί..., νὰ πῶ καὶ 

τὸ πιὸ κάτω; 

– Ναί, Γέροντα. 

–  Καὶ  τρόπο  ...κακιᾶς μητρυιᾶς. Ἔχεις  τόση θυσία,  τόση αὐταπάρνηση,  τόση 

καλωσύνη,  καὶ  δὲν  ἔχεις  διάκριση. Δὲν προσέχεις νὰ δῆς ποιός  εἶναι αὐτὸς ποὺ σοῦ 

 
5 Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι, Λόγος ΝΗ´, σ. 210‐211.  
6 Μάρκ. 9, 49. 
7 Τὸ Γεροντικόν, Ἀββᾶς Ποιμὴν ρκθ´, σ. 97. 
8  Τριήμερο:  Οἱ  τρεῖς  πρῶτες  ἡμέρες  τῆς  Μεγάλης  Τεσσαρακοστῆς  κατὰ  τὶς  ὁποῖες 

ἀπέχουμε ἀπὸ τροφὴ καὶ νερό. 
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μιλάει  καὶ  τί  ἀκριβῶς  θέλει·  δὲν  σκέφτεσαι  πῶς  πρέπει  νὰ  τοῦ  φερθῆς,  ἀλλὰ  τὸν 

παίρνεις  σβάρνα.  Ὁ  ἄλλος  ὅμως  ποὺ  δὲν  βλέπει  τὴν  καρδιά  σου  ἀλλὰ  τὴν 

συμπεριφορά σου, στενοχωριέται.  

– Δηλαδή, Γέροντα, τί πρέπει νὰ κάνω; 

– Νὰ παρακαλᾶς τὸν Θεὸ νὰ σοῦ δίνη φώτιση, γιὰ νὰ τὰ ἀντιμετωπίζης ὅλα μὲ 

διάκριση.  Ὁπλίσου  τώρα  μὲ  τὴν  ὑπομονὴ  καὶ  τὴν  προσευχὴ  καὶ  σιγὰ‐σιγὰ  θὰ 

ἀποκτήσης καὶ διάκριση. 

 

Καὶ ἡ ἀγάπη χρειάζεται διάκριση 

 

–  Γέροντα,  ὁ  Ἀββᾶς  Ποιμὴν  λέει:  «Μάθε  τί  θέλει  ὁ  ἀδελφὸς  καὶ  ἀνάπαυσέ 

τον»9. Τί θέλει νὰ πῆ ἀκριβῶς; 

– Ἐννοεῖ νὰ μάθης τί ἀνάγκη ἔχει ὁ ἀδελφός σου, ὁ πλησίον σου, καὶ ἀνάλογα 

νὰ  τὸν ἀναπαύσης,  μὲ  τὴν καλὴ  ἔννοια.  Γιατὶ  καὶ  ἡ ἀγάπη χρειάζεται  διάκριση. Ἂν 

κάποιος λ.χ. εἶναι γαστρίμαργος, δὲν πρέπει νὰ τοῦ δίνης συνέχεια νόστιμα φαγητά, 

γιατὶ αὐτὸ θὰ τὸν βλάψη. Θὰ κάνης νόστιμο φαγητὸ γιὰ ἕναν ποὺ ἔχει ἀνορεξία, γιὰ 

νὰ μπορέση νὰ τὸ φάη. Ἤ, ἂν κάποιος ἔχη ζάχαρο καὶ τοῦ δίνης γλυκά, ἀγάπη εἶναι 

αὐτή;  

– Γέροντα, πῶς γίνεται νὰ ἀγαπάη κανεὶς τὸ  ἴδιο ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ 

νὰ τοὺς ἀγαπάη μὲ διάκριση;  

– Ἀγαπάει ὅλους τὸ ἴδιο, ἀλλὰ δὲν ἐκδηλώνει τὴν ἀγάπη του σὲ ὅλους τὸ ἴδιο. 

Ἄλλον  τὸν  ἀγαπάει  ἀπὸ  μακριά,  γιατὶ  χρειάζεται  νὰ  τὸν  κρατήση  σὲ  ἀπόσταση, 

ἄλλον ἀπὸ κοντά, ἀνάλογα μὲ τὸ τί ὠφελεῖ τὸν καθένα. Σὲ ἕναν δὲν πρέπει καθόλου 

νὰ μιλήση, σὲ ἄλλον πρέπει νὰ πῆ δυὸ λόγια, σὲ ἄλλον λίγα παραπάνω.  

– Μπορεῖ, Γέροντα, ἡ ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης μου νὰ βλάψη τὸν ἄλλον;  

– Ἂν ὁ ἄλλος ἔχη φιλότιμο καὶ ἐσὺ τοῦ δείξης πολλὴ ἀγάπη, τότε ἀλλοιώνεται 

μὲ  τὴν  καλὴ  ἔννοια  καὶ  προσπαθεῖ  μὲ  κάθε  τρόπο  νὰ  σὲ  εὐχαριστήση,  νὰ  μὴ  σὲ 

λυπήση.  Ὁ  ἀναιδὴς  ὅμως,  ἂν  τοῦ  δείξης  πολλὴ  ἀγάπη,  γίνεται  ἀκόμη  πιὸ  ἀναιδής, 

γιατὶ ἡ πολλὴ ἀγάπη τοὺς μὲν φιλότιμους τοὺς κάνει πιὸ φιλότιμους, τοὺς δὲ ἀναιδεῖς 

τοὺς  κάνει  πιὸ  ἀναιδεῖς.  Ὁπότε,  ὅταν  δῆς  πὼς  δὲν  βοηθᾶς  μὲ  τὴν  ἀγάπη  σου,  τὴν 

λιγοστεύεις μὲ διάκριση· ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἀπὸ ἀγάπη τὸ κάνεις. 

– Γέροντα, ὑπάρχει περίπτωση νὰ κάνω μία θυσία μὲ καθαρὰ ἐλατήρια καὶ νὰ 

φθάσω στὴν ἀγανάκτηση; 

– Ναί, γι᾿ αὐτὸ ἡ θυσία πρέπει νὰ γίνεται μὲ διάκριση. Νὰ προσέχης νὰ μὴν 

ξεπερνᾶς  τὴν  ἀντοχή  σου,  γιατὶ  καὶ  οἱ  σωματικὲς  δυνάμεις  ἔχουν  ὅριο.  Ὅταν 

ξεπεράσης  τὴν  σωματικὴ ἀντοχή  σου,  τότε,  ἂν  κάποιος  σοῦ πῆ:  «τίποτε  δὲν  ἔκανες 

ἀπ᾿  τὸ  πρωί»,  μπορεῖ  νὰ  πῆς  μέσα  σου:  «Βρὲ  τὸν  ἀχάριστο!  Ἐγὼ  ἀπ᾿  τὸ  πρωὶ 

σκοτώθηκα  στὴν  δουλειά,  κι  αὐτὸς  λέει  ὅτι  δὲν  ἔκανα  τίποτε!».  Ἔτσι  πᾶνε  ὅλα 

χαμένα.  

– Ἄν, Γέροντα, πρὸς στιγμὴν μέσα μου ἀγανακτήσω, ἀλλὰ ἀμέσως σκεφθῶ ὅτι 

συνέβη αὐτό, γιατὶ τὰ ἐλατήριά μου δὲν ἦταν καθαρά, τότε πάλι τὰ χάνω ὅλα;  

–  Σ᾿  αὐτὴν  τὴν  περίπτωση  σοῦ  δίνει  μιὰ  σπρωξιὰ  τὸ  ταγκαλάκι  κι  ἐσὺ  τοῦ 

δίνεις μιὰ σφαλιάρα. Ὁπότε τρώει τὸ ταγκαλάκι τὴν σφαλιάρα καὶ φεύγει. 

                                                 
9 Πρβλ. Τὸ Γεροντικόν, Ἀββᾶς Ποιμὴν Ϟβ´, σ. 93. 
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Ἡ διάκριση δὲν ἔχει ὅρια καὶ κανόνες 

 

– Γέροντα, ἡ διάκριση ἔχει ἕνα ὁρισμένο μέτρο; 

– Ὄχι, ἡ διάκριση δὲν ἔχει ὁρισμένο μέτρο· δὲν ἔχει ὅρια καὶ κανόνες. Ἔχει καὶ 

τὸ «ὄχι», ἔχει καὶ τὸ «ναί»· ἔχει καὶ τὸ λίγο, ἔχει καὶ τὸ πολύ. Σὲ μιὰ ἀδελφὴ ποὺ ἔχει 

διάκριση  δὲν  χρειάζεται  νὰ  τῆς  πῆς  τί  νὰ  κάνη  ἢ  πῶς  νὰ  μιλήση.  Κινεῖται  πάντοτε 

σωστά,  γιατὶ  πάντοτε  σκέφτεται  πνευματικά.  Ἔχει  θεῖο  φωτισμὸ  καὶ  αἰσθητήριο 

πνευματικό.  

–  Γέροντα,  κάποια  φορὰ  μοῦ  εἴπατε  ὅτι  ἔχω  στενοκεφαλιά.  Τί  ἀκριβῶς 

ἐννοούσατε; 

– Βλέπεις στενὰ τὰ πράγματα· κοιτᾶς μόνον τί πρέπει νὰ γίνη καὶ ἀδιαφορεῖς 

γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Στὴν Ἀκολουθία λ.χ. λές: «Ἡ τάδε ἀδελφὴ πρέπει νὰ σταθῆ ἐκεῖ καὶ 

νὰ  ψάλη  αὐτό».  Δὲν  ἐξετάζεις  ἂν  ἔχη  κουράγιο  νὰ  σταθῆ  κι  ἂν  μπορῆ  νὰ  τὸ  ψάλη 

αὐτό. Νὰ βλέπης πρῶτα πότε καὶ πῶς πρέπει νὰ ἐφαρμοσθῆ τὸ «πρέπει» καὶ ὕστερα 

νὰ ζητᾶς τὴν ἐφαρμογή. Δὲν ἔχεις διάκριση, καὶ γι᾿ αὐτὸ τὰ ἀντιμετωπίζεις ὅλα ξερά, 

τυπικά.  

Γιὰ νὰ ἐφαρμόση κανεὶς σωστὰ τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ὠφελήση 

τοὺς ἀνθρώπους, πρέπει νὰ ἔχη πνευματικὴ κατάσταση, γιὰ νὰ ἔχη καὶ πνευματικὴ 

διάκριση.  Γιατὶ  ἀλλιῶς  μένει  στὸ  γράμμα  τοῦ  νόμου·  τὸ  γράμμα  τοῦ  νόμου  ὅμως 

«ἀποκτείνει»10.  Σοῦ  λέει  ὁ  ἄλλος:  «Τὸ  Πηδάλιο11  ἔτσι  γράφει»  καί,  ὅπως  τὰ  βρίσκει 

γραμμένα,  τὰ  ἐφαρμόζει  κατὰ  γράμμα·  ἐνῶ  θὰ  ἔπρεπε  νὰ  ἐξετάζη  τὴν  κάθε 

περίπτωση  ξεχωριστά.  Ὅπως  ἔχω  δεῖ,  σὲ  μιὰ  περίπτωση  μπορεῖ  νὰ  κρύβωνται  καὶ 

ἄλλες χίλιες περιπτώσεις. Τὸ ἐπιτίμιο λ.χ. πρέπει νὰ εἶναι ἀνάλογο μὲ τὸν ἄνθρωπο, 

μὲ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται, μὲ τὸ σφάλμα ποὺ ἔκανε, μὲ τὴν μετάνοια 

ποὺ ἔδειξε καὶ τόσα ἄλλα· δὲν ὑπάρχει μία συνταγή, ἕνας κανόνας. 

Ἡ διάκριση, ὁ θεῖος φωτισμός, εἶναι τὸ πᾶν σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις. Γι᾿ αὐτὸ 

πάντα εὔχομαι, φώτιση‐φώτιση νὰ δίνη ὁ Θεὸς στὸν κόσμο. «Χριστέ μου, λέω, ἔχουμε 

χάσει καὶ τὸ σπίτι μας καὶ τὸν δρόμο ποὺ πάει σ᾿ αὐτό. Φώτισέ μας νὰ βροῦμε τὸ σπίτι 

μας, τὸν Πατέρα μας. Δῶσε μας τὴν θεία γνώση». 

 

 

 

 
10 Βλ. Β´ Κορ. 3, 6.  
11  Συλλογὴ  Κανόνων  τῆς Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας,  ἡ  ὁποία  περιέχει  τοὺς  Ἱεροὺς  Κανόνες 

τῶν  Οἰκουμενικῶν  Συνόδων,  τοὺς  Ἀποστολικοὺς  Κανόνες,  καθὼς  καὶ  τοὺς  Κανόνες  τῶν 

Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, μὲ σύντομη ἑρμηνεία. Τὴν συνέταξαν κατὰ τὸ 1793 ὁ Ἅγιος 

Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καὶ ὁ μοναχὸς Ἀγάπιος. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ ‐ Η ΚΑΛΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ 

 

«Ὅταν δὲν ξεχνοῦμε ὅτι 

ὁ σκοπός μας ἐδῶ στὴν γῆ 

εἶναι ἡ ἀπόκτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, 

τότε μπαίνει μέσα μας ἡ καλὴ ἀνησυχία. 

Αὐτὴ ἡ ἀνησυχία ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ μεταφέρη 

τὴν ψυχή μας στὸν πνευματικὸ χῶρο, 

ὅπου θὰ βρῆ ἄφθονο ὀξυγόνο, 

θὰ ζωντανέψη καὶ θὰ πετάξη ψηλά». 
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Καλὴ ἀνησυχία, ἡ καλὴ ἀγωνία γιὰ τὸν «καλὸν ἀγῶνα»925 

 

– Γέροντα, τί εἶναι ἡ καλὴ ἀνησυχία;  

–  Ἡ  καλὴ  ἀνησυχία  εἶναι  ἡ  καλὴ  ἀγωνία  γιὰ  τὸν  «καλὸν  ἀγῶνα»926. 

Ἀγωνίζεται  κανείς,  παρακολουθεῖ  τὸν  ἑαυτό  του,  ἐντοπίζει  τί  ἐμποδίζει  τὴν 

πνευματ κή του πρόοδο, προβληματίζεται,  ζητάει, ἂν χρειάζεται,  βοήθεια,  καὶ κάνει 

ἐργασία  πνευματική.  Βλέπει  λ.χ.  ὅτι  στὴν  τάδε  περίπτωση  φέρθηκε  ὑπερήφανα· 

ἀμέσως  σκέφτεται:  «Πῶς  χτυπιέται  ἡ  ὑπερηφάνεια;  Μὲ  τὴν  ταπείνωση.  Ταπείνωση 

λοιπόν». Τὰκ‐τάκ, χτυπάει τὴν ὑπερηφάνεια μὲ τὸ τσεκούρι. Μὲ λίγα λόγια ζητάει τὴν 

ἐξέλιξη τὴν πνευματικὴ καὶ κάνει ἐργασία πνευματική. Βλέπεις, ὁ μαθητὴς τελειώνει 

τὴν  πρώτη  δημοτικοῦ,  πηγαίνει  στὴν  δευτέρα,  τελειώνει  τὸ  δημοτικό,  πηγαίνει  στὸ 

γυμνάσιο, στὸ λύκειο κ.λπ. Ἂν δὲν εἶναι καλὸς μαθητής, θὰ ζητήση βοήθεια. Ἤ, γιὰ 

νὰ μπῆ στὸ Πανεπιστήμιο, κάνει φροντιστήριο. Μετά, γιὰ νὰ πάρη τὸ πτυχίο, διαβάζει 

ἐντατικά. Στὴν συνέχεια μπορεῖ νὰ κάνη μεταπτυχιακό, ὕστερα διδακτορικό· μπορεῖ 

νὰ πάη καὶ στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ περισσότερες σπουδές. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ κάνει, γιὰ νὰ 

ἐξελιχθῆ  σὲ  μιὰ  ἐπιστήμη.  Πόσο  μᾶλλον  στὴν  πνευματικὴ  ζωή,  ποὺ  εἶναι  ἡ 

πνευματικὴ  ἐπιστήμη,  πρέπει  νὰ  ἔχη  κανεὶς  ἀνησυχία  γιὰ  τὴν  πνευματική  του 

ἐξέλιξη! 

ι  

                                                

Ἡ  καλὴ  ἀνησυχία  εἶναι  φτερούγισμα.  Δίνει  στὴν  ψυχὴ  λεβεντιά,  ζωντάνια· 

δὲν φέρνει ἄγχος καὶ στενοχώρια, ἀλλὰ παρηγοριά· δὲν εἶναι κόπος, δὲν εἶναι ἀγωνία, 

ἀλλὰ  ζῆλος  γιὰ  ἀγώνα.  Ἐσεῖς  μερικὲς φορὲς  παρουσιάζετε  μιὰ  στασιμότητα.  «Ἔτσι 

ἀγωνίζομαι,  λέτε,  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  κατάσταση  βρίσκομαι»,  καὶ  μένετε  ἐκεῖ.  Ἐντάξει· 

βρίσκεσθε  σ᾿  αὐτὴν  τὴν  κατάσταση.  Ἕνας  Ἅγιος  ὅμως  τί  θὰ  ἔκανε  σ᾿  αὐτὴν  τὴν 

περίπτωση; Δὲν ὑπάρχει αὐτὸ  τὸ  τίναγμα ἀπὸ μέσα σας· αὐτὸ  τὸ φτερούγισμα. Δὲν 

ἔχετε ἀλλοιωθῆ ἐσωτερικά, γιατὶ δὲν μπῆκε μέσα σας ὁ μοχλὸς τῆς καλῆς ἀνησυχίας, 

γιὰ νὰ σᾶς τινάξη. 

 

Νὰ πάρουμε στὰ ζεστὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας 

 

– Γέροντα, γράφετε στὸν βίο τοῦ Γέροντα Χατζη‐Γεώργη: «Τὸ ἐνδιαφέρον τῆς 

σωτηρίας  τῆς ψυχῆς  ταπεινώνει  τὸ σῶμα καὶ νεκρώνει  τὰ πάθη»927. Σ᾿  ἐμένα λείπει 

αὐτὸ τὸ ἐνδιάφερον;  

– Βασικὰ ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιά σου δὲν εἶναι ἐκεῖ. Ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιὰ πρέπει νὰ 

εἶναι  συνέχεια  στὸ  πῶς  θὰ  φθάσουμε  στὸν  προορισμό  μας,  στὴν  Βασιλεία  τῶν 

Οὐρανῶν. Ὅταν πονάη ἡ καρδιὰ γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς, καὶ ὁ νοῦς πηγαίνει ἐκεῖ 

ποὺ  εἶναι  ὁ πόνος  τῆς  καρδιᾶς. Ὁ πόνος  εἶναι  ὅλη  ἡ  ὑπόθεση.  Καὶ  ὅταν πονᾶς,  δὲν 

θέλεις  νὰ  φᾶς,  δὲν  θέλεις  νὰ  κοιμηθῆς.  Ὅποιος  ἔχει  καλὴ  ἀνησυχία,  παίρνει  τὰ 

πράγματα στὰ  ζεστά. Φαίνεται  ὅμως  ἐσὺ  δὲν  ἔχεις  βάλει ἀκόμη στόχο  τὸν Οὐρανό· 

ἔχεις στόχο τὴν γῆ. Δὲν πῆρες ἀκόμη στὰ ζεστὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς σου. Ἀλλά, ἂν 

δὲν πάρουμε στὰ ζεστὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, τί θὰ πάρουμε;  

 
925 Α´ Τιμ. 6, 12. 
926 Ὅ.π. 
927 Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ὁ Γέρων Χατζη‐Γεώργης, σ. 34. 
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Δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε ἀδιάφοροι γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Πρέπει 

νὰ μᾶς ἀπασχολῆ συνέχεια πῶς θὰ σωθοῦμε. Ἂν δὲν μᾶς ἀπασχολῆ αὐτό, θὰ μένουμε 

δεμένοι μὲ τὰ γήινα καὶ θὰ εἴμαστε συνέχεια βραχυκυκλωμένοι. Ὅταν δὲν ξεχνοῦμε 

ὅτι ὁ σκοπός μας ἐδῶ στὴν γῆ εἶναι ἡ ἀπόκτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τότε μπαίνει 

μέσα μας ἡ καλὴ ἀνησυχία. Αὐτὴ ἡ ἀνησυχία ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ μεταφέρη τὴν ψυχή 

μας  στὸν  πνευματικὸ  χῶρο,  ὅπου  θὰ  βρῆ  ἄφθονο  ὀξυγόνο,  θὰ  ζωντανέψη  καὶ  θὰ 

πετάξη ψηλά.  

Ὁ Θεὸς δὲν ἔδωσε τὸ μυαλὸ στὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ καταγίνεται συνέχεια μὲ τὸ 

πῶς νὰ βρῆ ταχύτερο μέσο νὰ πηγαίνη ἀπὸ τὴν μιὰ χώρα στὴν ἄλλη, ἀλλά, γιὰ νὰ 

καταγίνεται πρῶτα μὲ τὸ κυριώτερο: πῶς νὰ φθάση στὸν προορισμό του, κοντὰ στὸν 

Θεό, στὴν ἀληθινὴ χώρα, στὸν Παράδεισο. 

 

«Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ σοφώτερος ἔσται»928 

 

– Γέροντα, τί μπορεῖ νὰ κεντήση ἕναν ἄνθρωπο ποὺ εἶναι ἀδιάφορος, γιὰ νὰ 

ἀρχίση νὰ ζῆ πνευματικά; 

– Πολλὰ μποροῦν νὰ τὸν κεντήσουν, ὅταν ὁ ἴδιος θέλη νὰ προχωρήση. Ἀλλά, 

ἂν  ὁ  ἴδιος  δὲν θέλη νὰ προχωρήση,  ἁπλῶς θὰ γεμίση πληγὲς ἀπὸ  τὸ  κέντημα,  σὰν 

μερικὰ βόδια ποὺ τὰ κεντᾶς μὲ  τὴν βουκέντρα,  γιὰ νὰ πᾶνε πιὸ γρήγορα, ἀλλὰ δὲν 

προχωροῦν· μόνον πληγώνονται ἀπὸ τὴν βουκέντρα καὶ δουλειὰ πάλι δὲν βγάζουν. 

– Γέροντα, ἂν κάποιος ἔχη καλὴ διάθεση καὶ τὸν κεντᾶς, δὲν θὰ βοηθήση καὶ ὁ 

Θεός, ὥστε κάτι νὰ κάνη; 

– Ναί, θὰ βοηθήση καὶ ὁ Θεός, ἀλλὰ μὲ ἕνα κέντημα πρέπει νὰ τρέξη. Ἀλλιῶς 

κουράζεται κι ἐκεῖνος ποὺ τὸν κεντάει. Ὅταν σκαλώνη κανεὶς συνέχεια στὰ ἴδια, γιατὶ 

δὲν θέλει νὰ διορθωθῆ, εἶναι πολὺ κουραστικὸ γιὰ τὸν ἄλλον ποὺ προσπαθεῖ νὰ τὸν 

βοηθήση. 

Ἂν δὲν μπῆ στὸν ἄνθρωπο ἡ καλὴ ἀνησυχία, γιὰ νὰ παίρνη στροφὲς καὶ νὰ 

δουλεύη  πνευματικά,  δὲν  μπορεῖ  νὰ  κάνη  προκοπὴ  πνευματική·  μένει  τετράγωνη 

ρόδα  καὶ  θέλει  κάθε  τόσο σπρώξιμο.  Δίνεις  μιά, «γκάπ»,  σταματάει·  τοῦ  ξαναδίνεις 

μιά, «γκάπ», πάλι σταματάει. Πῶς νὰ πάη ἔτσι μπροστά; Ἂν ἔχη νὰ κάνη μιὰ μακρινὴ 

πορεία,  γίνεται μὲ σπρώξιμο νὰ  τὴν φέρη σὲ πέρας; Καὶ  ἡ πνευματικὴ πορεία  εἶναι 

μακρινή· δὲν εἶναι ἑκατὸ ἢ διακόσια μέτρα, γιὰ νὰ τὸν σπρώξουν καὶ νὰ προχωρήση. 

– Γέροντα, πῶς προκαλεῖται ἡ καλὴ ἀνησυχία; 

–  Ἂς  ὑποθέσουμε,  διαβάζω  ἕνα  πνευματικὸ  βιβλίο  καὶ  μοῦ  κάνει  ἐντύπωση 

κάποιο σημεῖο. Σταματάω ἐκεῖ – σὰν νὰ βρίσκω ἕνα πετράδι καὶ θέλω νὰ δῶ τί εἶναι – 

καὶ  τὸ  μελετῶ.  Καθρεφτίζω  σ᾿  αὐτὸ  τὸν  ἑαυτό  μου,  ρωτάω  μετὰ  ἂν  τὸ  κατάλαβα 

σωστὰ καὶ προσπαθῶ νὰ τὸ ἐφαρμόσω. Στὴν συνέχεια ρωτάω ἂν τὸ ἐφάρμοσα σωστά. 

Ἔτσι σιγὰ‐σιγὰ μαθαίνω νὰ προχωράω σωστὰ στὴν πνευματικὴ ζωή. Ποιός μοῦ εἶχε 

μιλήσει  ἐμένα γιὰ Ἀββᾶ Ἰσαάκ; Ἕνας μπακάλης μοῦ τύλιξε μιὰ φορὰ μιὰ ρέγκα σὲ 

ἕνα φύλλο ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη». Ὅταν τὴν ξετύλιγα, ἔπεσε τὸ 

μάτι μου στὸ κείμενο ποὺ ἦταν γραμμένο στὸ χαρτί. Ἦταν ἀπὸ τὸν Ἀββᾶ Ἰσαάκ. Τὸ 

πῆρα,  τὸ στέγνωσα στὸν ἥλιο,  τὸ  διάβασα καὶ μὲ  διέλυσε. Μὲ  τὴν ἀνάγνωση αὐτὴν 

                                                 
928 Παρ. 9, 9.  
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πέρασα ἕναν χρόνο·  τὸ διάβαζα‐τὸ ξαναδιάβαζα,  κι  ἔτσι ἀγάπησα τὸν Ἀββᾶ Ἰσαάκ. 

Ἀναρωτήθηκα ἂν ὑπάρχει βιβλίο. Ἔψαξα καὶ τρόμαξα νὰ βρῶ καὶ νὰ πάρω τὸ βιβλίο 

στὰ χέρια μου. Κι ἐσεῖς τόσα καὶ τόσα διαβάζετε· δὲν σᾶς κάνει κάτι ἐντύπωση; Αὐτὸ 

ποὺ σᾶς κάνει ἐντύπωση νὰ τὸ ἀντιγράφετε. Ἂν τὸ ἀντιγράψετε καὶ τὸ φέρνετε συχνὰ 

στὸν νοῦ σας, δὲν θὰ τὸ ξεχάσετε εὔκολα καὶ θὰ τὸ ἐφαρμόσετε.  

Σὲ  μερικοὺς  λέω  ἕνα‐δυὸ  λόγια  καὶ  ἀμέσως  γυαλίζουν  τὰ  μάτια  τους.  Τὰ 

σημειώνουν  σὲ  ἕνα  τόσο  δὰ  χαρτάκι,  τὰ  ἐφαρμόζουν  καὶ  προχωροῦν  παραπέρα. 

«Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ σοφώτερος ἔσται»929, δὲν λέει ὁ Σολομών; Καὶ ἄλλοι, ἂν καὶ 

ἔχουν ἀκούσει ἕνα σωρὸ καὶ ἔχουν βοηθηθῆ πολύ, δὲν κάνουν τίποτε, γιατὶ δὲν μπῆκε 

μέσα  τους  ἡ  καλὴ  ἀνησυχία.  Ἔρχονται  καὶ  μοῦ  κάνουν  ἁπλῶς  μιὰ  ἔκθεση  τῆς 

καταστάσεώς  τους,  χωρὶς  νὰ  ἔχουν  τὴν  καλὴ  ἀνησυχία  γιὰ  νὰ  ἀγωνισθοῦν.  Αὐτὸ 

εἶναι μιὰ ρηχὴ κατάσταση. Ἀπορῶ! Δὲν προβληματίζονται στὴν πνευματικὴ ζωή; Δὲν 

ἔχουν ἐρωτηματικά; 

Ἀπὸ  τὴν στιγμὴ ποὺ μπαίνει  στὸν ἄνθρωπο ἡ  καλὴ ἀνησυχία,  παρατηρεῖ  τί 

τοῦ λείπει, ρωτάει πῶς θὰ τὸ ἀποκτήση καὶ ὠφελεῖται. Πῶς θὰ μάθη κανείς, ἅμα δὲν 

ρωτάη; Ταξίδευα μιὰ φορὰ μὲ ἕνα ἀνδρόγυνο ποὺ εἶχαν μαζί τους καὶ τὸ παιδάκι τους. 

Τὸ παιδάκι σὲ ὅλη  τὴν διαδρομὴ δὲν ἄφησε ἥσυχο  τὸν πατέρα του μὲ  τὶς  ἐρωτήσεις 

του.  «Μπαμπά,  ἐκεῖνο  τί  εἶναι;  μπαμπά,  ἐκεῖνο  γιατί;».  «Πάψε,  τὸν  ζάλισες  τὸν 

πατέρα σου», τοῦ λέει ἡ μάνα. «Ἄσ᾿ το τὸ παιδί, λέει ἐκεῖνος· ἂν δὲν ρωτήση, πῶς θὰ 

μάθη;». Ἔτσι καὶ στὰ πνευματικά.  

Γιὰ νὰ καταλάβετε πιὸ καλὰ πῶς ἐργάζεται πνευματικὰ αὐτὸς ποὺ ἔχει καλὴ 

ἀνησυχία, θὰ ἔπρεπε νὰ σᾶς πῶ τί θέματα ἀπασχολοῦν ἐδῶ μιὰ ἀδελφή. Τὴν βλέπω 

καὶ τὴν χαίρομαι. Σὲ κάθε ἐρώτηση ποὺ μοῦ κάνει, ἀπὸ καλὴ ἀνησυχία καὶ ὄχι γιὰ νὰ 

βρισκώμαστε  σὲ  συζήτηση,  χρειάζεται  νὰ  γράψω  ὁλόκληρο  τετράδιο,  γιὰ  νὰ  τῆς 

ἀπαντήσω. Ἔχει μεγάλη καλὴ ἀνησυχία, πιάνει πολλά, ἀγωνίζεται πολύ, γι᾿ αὐτὸ καὶ 

χαριτώνεται  πολύ.  Ὅταν  ὁ  ἄνθρωπος  ψάχνη  νὰ  βρῆ  ποῦ  δὲν  πηγαίνει  καλὰ  καὶ 

προσπαθῆ  νὰ  διορθωθῆ,  ταπεινώνεται,  ἔρχεται  ἡ  Χάρις  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  ἀπὸ  ἐκεῖ  καὶ 

πέρα προχωράει κανονικά. 

 

Ἡ καλὴ ἀνησυχία δὲν σταματᾶ ποτὲ 

 

– Γέροντα, ἀνησυχῶ, μήπως δὲν ἀγωνίζομαι σωστά. 

– Ἔχεις ἄγχος; 

– Ὄχι, ἀλλὰ γιατί ἔχω αὐτὴν τὴν ἀνησυχία; 

–  Εὐλογημένη,  ὑπάρχει  ἡ  ἥσυχη  ἀνησυχία  καὶ  ἡ  ἀνήσυχη  ἡσυχία.  Ἡ  καλὴ 

ἀνησυχία πρέπει πάντοτε νὰ ὑπάρχη μέσα μας· ἄγχος νὰ μὴν ὑπάρχη. Ὅταν κανεὶς 

ἀγωνίζεται σωστά, ποτὲ δὲν μένει εὐχαριστημένος ἀπὸ τὸν ἑαυτό του· ἔχει συνέχεια 

μέσα του μιὰ ἀνησυχία ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν φιλότιμη προσπάθεια ποὺ κάνει. 

– Γέροντα, φθάνει κάποτε ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀγωνίζεται σὲ σημεῖο ποὺ νὰ μὴν 

τοῦ χρειάζεται πιὰ ἡ καλὴ ἀνησυχία; 

                                                 
929 Ὅ.π. 
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– Ὄχι, γιατὶ ἡ καλὴ ἀνησυχία δὲν σταματᾶ ποτὲ σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή. «Τρέχετε, 

ἵνα καταλάβητε»930, λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τρέχει ὁ ἄνθρωπος, ὅσο ζῆ, νὰ βρῆ τὸν 

Χριστό, χωρὶς νὰ σταματᾶ ποτέ. Τρέχει καὶ δὲν νιώθει κούραση, ἀλλὰ χαρά.  

Γιὰ νὰ καταλάβετε, θὰ σᾶς φέρω ἕνα παράδειγμα: ἕνα καλὸ λαγωνικό, μόλις 

μυρισθῆ  τὸν λαγό,  δὲν  κάθεται ἄλλο κοντὰ στὸν κυνηγό·  ἀρχίζει  νὰ ψάχνη,  γιὰ  νὰ 

βρῆ τὸν λαγό. Τρέχει, σταματᾶ λίγο, μυρίζει ἀριστερὰ–δεξιά, ἀρχίζει ξανὰ νὰ τρέχη· 

δὲν μπορεῖ νὰ σταθῆ. Ὁ νοῦς του εἶναι πῶς νὰ βρῆ τὸν λαγό· δὲν χαζεύει. Μεγαλύτερη 

χαρὰ ἔχει, ὅταν τρέχη, παρὰ ὅταν κάθεται. Τὸ τρέξιμο καὶ τὸ ψάξιμο τοῦ δίνει ζωή.  

Ἔτσι  κι  ἐμεῖς  αὐτὴν  τὴν  ἐγρήγορση πρέπει  νὰ  ἔχουμε. Ὁ  νοῦς  μας  νὰ  εἶναι 

συνέχεια στὸν Χριστό, ἀφοῦ αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος μας. Ἐμεῖς ὅμως,  ἐνῶ βρήκαμε τὰ 

ἀχνάρια,  βρήκαμε  τὸν  δρόμο,  ξέρουμε ἀπὸ ποῦ θὰ πᾶμε,  γιὰ νὰ συναντήσουμε  τὸν 

Χριστό,  πολλὲς  φορὲς  στεκόμαστε·  δὲν  προχωροῦμε.  Ἂν  δὲν  γνωρίζαμε  τὸν  δρόμο, 

δικαιολογημένα νὰ σταματούσαμε.  

Θυμᾶμαι,  ὁ  πατέρας  μου  στὴν  Κόνιτσα  εἶχε  δυὸ  λαγωνικὰ  καλὰ 

ἐκπαιδευμένα. Ὁ Γερο‐Πρόδρομος ὁ Κορτσινόγλου, ὁ ψάλτης τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου, μιὰ 

φορὰ τοῦ ζήτησε ἕνα κουταβάκι καλὸ ἀπὸ τὴν ἴδια ράτσα, γιὰ νὰ φυλάη τὰ ζῶα του, 

νὰ  γαυγίζη  δηλαδή,  ὅταν  θὰ  πλησίαζε  λύκος.  Ὁ  πατέρας  μου  τοῦ  ἔδωσε  ἕνα.  Μιὰ 

μέρα,  ἕνας  γείτονας  τοῦ  Κορτσινόγλου  ποὺ  ἀγαποῦσε  πολὺ  τὸ  κυνήγι,  ἦταν  πολὺ 

στενοχωρημένος,  γιατὶ  ἀρρώστησε  τὸ  σκυλί  του  καὶ  δὲν  μποροῦσε  νὰ  πάη  νὰ 

κυνηγήση. Ὅταν τὸ ἄκουσε ὁ Γερο‐Πρόδρομος, τοῦ λέει: «Μὴ στενοχωριέσαι· θὰ σοῦ 

δώσω  τὸ  δικό  μου  σκυλί,  εἶναι  ράτσα Ἐζνεπίδη931».  Χαρούμενος  ὁ  γείτονας  πῆρε  τὸ 

σκυλὶ καὶ ξεκίνησε γιὰ τὸ κυνήγι. Ὅταν ἔφθασε στὸ δάσος, κούνησε τὸ χέρι του, ὅπως 

συνηθίζουν  νὰ  κάνουν  οἱ  κυνηγοί,  γιὰ  νὰ  τρέξη  τὸ  λαγωνικό,  ἀλλὰ  ἐκεῖνο,  ἀντὶ  νὰ 

τρέξη, γύριζε γύρω του,  τοῦ ἔγλειφε τὰ πόδια καὶ κοιτοῦσε τὰ χέρια του μήπως ἔχει 

ψωμί! Βλέπετε, ἦταν καλὸ σκυλί, ἀπὸ ράτσα, ἀλλὰ δὲν εἶχε ἐκπαιδευθῆ, γιὰ νὰ μπορῆ 

νὰ  πιάνη  τὸν  λαγό,  καὶ  γύριζε  συνέχεια  γύρω  ἀπὸ  τὸν  κυνηγό.  Πιστεύω  ὅμως  ὅτι 

ἐσεῖς,  ἀφοῦ  βρήκατε  τὰ  ἀχνάρια  τοῦ  Χριστοῦ,  θὰ  τρέχετε  συνέχεια  νὰ  βρῆτε  τὸν 

Χριστό, γιὰ νὰ γεμίση ἡ καρδιά σας τόσο πολὺ ἀπὸ τὸν Χριστό, ποὺ νὰ μὴν μπορῆτε 

νὰ Τὸν χωρέσετε καὶ νὰ λέτε: «Φθάνει, Θεέ μου, δὲν ἀντέχω ἄλλο».  

 

 

 

 
930 Α´ Κορ. 9, 24.  
931 Τὸ ἐπώνυμο τοῦ πατέρα τοῦ Γέροντα. 
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