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† Π. Ἰ σα άκ 1936-1998

Ὁ π. Ἰ σα άκ εἶ χε ὡς ἐ πί γεια πα τρί δα τήν πο λύ πα θη καί µαρ τυ ρι κή πε ρι ο χή 
τῆς  Μέ σης Ἀ να το λῆς (Λί βα νος). Ἀ φοῦ πῆ ρε τό µο να χι κό σχῆ µα καί ἐ µό να σε 
στήν πα τρί δα του, ἐν συ νε χεί ᾳ ἦρ θε γιά σπου δές στήν Θεσ σα λο νί κη, στήν Θε-
ο λο γι κή Σχο λή τοῦ Α.Π.Θ. Κα τά τήν πε ρί ο δο αὐ τήν ἀ γά πη σε τό Ἅ γιον Ὄ ρος 
καί συν δέ θη κε µέ πνευ µα τι κές προ σω πι κό τη τες πού ζοῦ σαν σέ αὐ τό. Ἔ λα βε 
τό µε γά λο ἀγ γε λι κό Σχῆ µα ἀ πό τόν µα κα ρι στό Γέ ρον τα Πα ΐ σιο. Ἐ ξά σκη σε 
µέ συ νέ πεια καί φό βο Θε οῦ τήν πνευ µα τι κή πα τρό τη τα (δι ε τέ λε σε πνευ µα-
τι κός τῶν µα θη τῶν τῆς Ἀ θω νιά δας Ἐκ κλη στι κῆς Ἀ κα δη µί ας), κα τέ λι πε τίς 
ὑ πο θῆ κες τῆς θε ά ρε στης βι ο τῆς του στήν εὐ λο γη µέ νη συ νο δεί α τῆς Ἱ ε ρᾶς 
Σταυ ρο νι κη τια νῆς Κα λύ βης τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ Κυ ρί ου στήν θέ ση Κα ψά λα. 
Εὐ φυ ής, µε λίρ ρυ τος, µου σι κο λο γι ώ τα τος, ἐρ γα τι κός, ἀ πο τε λοῦ σε πα ρη γο ριά 
Ἑλ λή νων καί Ἀ ρά βων Ὀρ θο δό ξων καί σχε τι κά νέ ος ἀ νε χώ ρη σε γιά τήν ἐ που-
ρά νια πα τρί δα, ὅ που ἀ πο λαµ βά νει τά τῆς αἰ ω νί ου ζω ῆς καί τῆς πνευ µα τι κῆς 
εἰ ρή νης τοῦ Ἀ να στάν τος Χρι στοῦ, τόν ὁ ποῖ ον ἐµ πρά κτως καί ἐκ νε ό τη τος µέ 
ὅ λην τήν θέρ µην τῆς καρ δί ας του ἀ γά πη σε.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ὑπηρετώντας ἀπό τό 1974 στίς τάξεις τοῦ τιµηµένου Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ζοῦ-

σα ὅπως πολλοί συνάδελφοί µου µή ἔχοντας ἰδιαίτερη σχέση µέ τήν Ἐκκλησία
Σέ κά ποι α ἐ πί σκε ψή µου στό Ἅ γιον Ὄ ρος, γνώ ρι σα τόν µα κα ρι στό Γέ ρον τα 

Ἰ σα άκ, πού ἄλ λα ξε τή ζω ή µου καί ὅ σα µοῦ εἶ πε τό τε ἐ πα λη θεύ τη καν ἀ κρι βῶς. 
Ὁ Γέ ρον τας Ἰ σα άκ, ὄν τας πνευ µα τι κό τέ κνο τοῦ ἁ γί ου Γέ ρον τoς Πα ϊ σί ου, µοῦ 
µι λοῦ σε συ χνά γι᾿ αὐ τόν, γιά τήν ἁ γί α του ζω ή καί γιά τά θαύ µα τά του πρίν 
καί µε τά τήν κοί µη σή του (12/7/1994).

Ἡ γνω ρι µί α µου µέ αὐ τούς τούς Ἁ γί ους Πα τέ ρες, ἦ ταν γιά µέ να µε γά λη εὐ λο γί α, 
πού ὁ ρι ο θέ τη σε καί ση µα το δό τη σε τή ζω ή µου. Εἶ δα πλέ ον τά πράγ µα τα ἀ πό ‘’ ἄλ λη 
σκο πιά ’’, πιό βα θειά καί πιό εἰ λι κρι νά. Κα τά λα βα τό πραγ µα τι κό νό η µα τῆς ζω ῆς.

Ὅ λη αὐ τή ἡ ἐµ πει ρί α ἀ πέ βη γιά µέ να οὐ σι α στι κή, για τί γέ µι σε τή ζω ή µου µέ 
τήν µό νη Ἀ λή θεια, µέ τόν Χρι στό, µέ τήν πραγ µα τι κή χα ρά. Εἶ δα ποῦ ἔγ κει ται ἡ 
‘’ ποι ό τη τα ζω ῆ ς’’, πού ἐ πι δι ώ κει ὁ ση µε ρι νός ἄν θρω πος, ἀλ λά δέν ἐ πι τυγ χά νει 
καί τήν εἶ δα βι ω µέ νη στά πρό σω πα αὐ τῶν τῶν Ἁ γι ο ρει τῶν Πα τέ ρων.

Θέ λον τας νά κά νω συµ µε τό χους καί ἄλ λους συ να δέλ φους πού τυ χόν δέν 
γνώ ρι σαν αὐ τούς τούς Γέ ρον τες, ἄλ λά καί ὡς ἐ λά χι στο µνη µό συ νο στή µνή µη 
τῶν Γε ρόν των αὐ τῶν, προ σφέ ρε ται τό πα ρόν πού εἶ ναι συλ λο γή ἀ πο σπα σµά-
των ἀ πό τό βι βλί ο τοῦ Γέ ρον τος Ἰ σα άκ ‘’Βίος Γέ ρον τος Πα ϊ σί ου τοῦ Ἁ γι ο ρεί-
του ’’ πού ἀ να φέ ρε ται στόν ἅ γιο αὐ τόν ἄν δρα πού εἶ ναι πα νελ λη νί ως, ἀλ λά 
καί πα νορ θο δό ξως πλέ ον γνω στός.

Ἡ ζω ή ἑ νός Ἁ γί ου µέ τήν αὐ τα πάρ νη ση καί τήν ἀ γά πη πού τόν χα ρα κτη ρί-
ζουν, µπο ρεῖ νά ἀ πο τε λέ ση τρο χο πέ δη στήν ἀ το µο κεν τρι κή καί φί λαυ τη κοι νω-
νί α µας, ὁ δο δεί κτη γιά ὅ λους µας καί ἁ πλα νή χει ρα γω γό στήν Ἀ λή θεια.

Ἐ ξάλ λου ὁ Γέ ρον τας Πα ΐ σιος εἶ χε ὑ πη ρε τή σει στόν Ἑλ λη νι κό Στρα τό καί εἶ χε πο λε-
µή σει γιά τήν Πα τρί δα. Τα λαι πω ρή θη κε ἀ φάν τα στα ἀ πό τό χι ό νι, τό κρύ ο, τήν πεί να, 
τήν δί ψα καί πολ λές φο ρές κιν δύ νευ σε νά σκο τω θῆ καί ἄλ λο τε νά αἰχ µα λω τι σθῆ.

Πο νοῦ σε γιά τήν Πα τρί δα κί ἔ δει χνε ἰ δι αί τε ρη ἀ γά πη καί ἐν δι α φέ ρον στούς 
Ἕλ λη νες ἀ ξι ω µα τι κούς καί ὑ πα ξι ω µα τι κούς. Ἤ ξε ρε καί πί στευ ε ὅ τι ὁ Ἑλ λη νι κός 
Στρα τός ὑ πη ρε τεῖ ἀ νώ τε ρα ἰ δα νι κά καί ὅ τι πα τρίς-θρη σκεί α-οἰ κο γέ νεια εἶ ναι ἕ να 
ἀ δι ά σπα στο τρί πτυ χο κι ὅ ποι ος πι στεύ ει σ᾿ ἕ να τά ᾿χει ὅ λα, κι ὅ ποι ος ἀρ νεῖ ται 
τό ἕ να τά χά νει ὅ λα. Μέ χρι τό τέ λος τῆς ζω ῆς του δέν ἔ παυ σε νά προ σεύ χε ται 
καί νά µε ρι µνᾶ µέ κά θε τρό πο γιά τό κα λό τῆς Πα τρί δος καί πάν τα, ἀ κό µα καί 
ὅ ταν ἦ ταν βα ριά ἀ σθε νής, δε χό ταν τούς Ἕλ λη νες ἀ ξι ω µα τι κούς, συµ βού λευ ε, 
νου θε τοῦ σε, πα ρη γο ροῦ σε, ἔ δι νε ἐλ πί δες καί τό νω νε τό ἠ θι κό. Ἐν τύ πω ση προ-
κα λεῖ ὅ τι ὅ λοι αὐ τοί οἱ συ νά δελ φοι, µη δε νός ἐ ξαι ρου µέ νου, ἔ χουν κά ποι α προ-
σω πι κή ἐµ πει ρί α νά δι η γη θοῦν, ἤ κά ποι ο θαυ µα στό γε γο νός.

Τώ ρα πλέ ον πρε σβεύ ει ἀ πό τόν οὐ ρα νό γιά ὅ λον τόν κό σµο. Τα πει νά εὐ χό-
µα στε νά πρε σβεύ η καί γιά ὅ λους τούς συ να δέλ φους.

Εὐ χα ρι στῶ θερ µά ὅ σους συ να δέλ φους κο πί α σαν καί µε ρί µνη σαν νά πά ρη τό 
πό νη µα αὐ τό ἀρ τι ό τε ρη µορ φή.

Λάρισα, Ἀπρίλιος 2005
Κα ρα ΐ σκος Δηµήτριος

Συνταγµατάρχης Τεθωρακισµένων
1 Τό κείµενο αὐ τό ἐκ δί δε ται µέ τήν ἄ δεια τῆς Συ νο δεί ας τοῦ Γέ ρον τος Ἰ σα άκ, Κα ψά λα Ἁ γί ου Ὄ ρους, πού 

ἐ ξέ δω σε τό βι βλί ο ‘’Βίος Γέ ρον τος Πα ϊ σί ου τοῦ Ἁ γι ο ρεί του ’’.

Ὑπηρετώντας ἀπό τό 1974 στίς τάξεις τοῦ τιµηµένου Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ζοῦ-
σα ὅπως πολλοί συνάδελφοί µου µή ἔχοντας ἰδιαίτερη σχέση µέ τήν Ἐκκλησία1.

Σέ κά ποι α ἐ πί σκε ψή µου στό Ἅ γιον Ὄ ρος, γνώ ρι σα τόν µα κα ρι στό Γέ ρον τα 
Ἰ σα άκ, πού ἄλ λα ξε τή ζω ή µου καί ὅ σα µοῦ εἶ πε τό τε ἐ πα λη θεύ τη καν ἀ κρι βῶς. 
Ὁ Γέ ρον τας Ἰ σα άκ, ὄν τας πνευ µα τι κό τέ κνο τοῦ ἁ γί ου Γέ ρον τoς Πα ϊ σί ου, µοῦ 
µι λοῦ σε συ χνά γι᾿ αὐ τόν, γιά τήν ἁ γί α του ζω ή καί γιά τά θαύ µα τά του πρίν 

Ἡ γνω ρι µί α µου µέ αὐ τούς τούς Ἁ γί ους Πα τέ ρες, ἦ ταν γιά µέ να µε γά λη εὐ λο γί α, 
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A’ OI ΚΑΤΑ ΣAΡKA

KAI KATA ΠΝΕΥΜΑ ΠΡΟΓΟΝΟΙ

Βάπτιση καί ξερριζωµός

Στά Φά ρα σα τῆς ἁ γι ο τό κου Καπ πα δο κί ας, στίς 25 Ἰ ου λί ου τοῦ 1924, ἀ νή-
µε ρα τῆς ἁ γί ας Ἄν νης γεν νή θη κε ὁ Γέ ρο ντας.

Στήν βά πτι ση οἱ γο νεῖς του ἤ θε λαν νά τόν ὀ νο µά σουν Χρῆ στο, στό 
ὄ νο µα τοῦ παπ ποῦ. Ὁ ὅ σιος Ἀρ σέ νιος ὅ µως εἶ πε στήν για γιά του: «Ἔ, Χατ ζη αννά1, 
τό σα παι διά σοῦ βά πτι σα! Δέν θά δώ σεις καί σέ ἕ να τό ὄ νο µά µου;». Καί στο ύς 
γο νεῖς εἶ πε: «Κα λά, ἐ σεῖς θέ λε τε νά ἀ φή σε τε ἄν θρω πο στό πό δι τοῦ παπ ποῦ, 
ἐ γώ δέν θέ λω νά ἀ φή σω κα λό γηρο στό πό δι µου;». Καί γυ ρί ζο ντας στή νου νά2

τῆς λέ γει: «Ἀρ σέ νιο νά πῆς». Τοῦ ἔ δω σε δη λα δή τό ὄ νο µά του καί τήν εὐ χή του, 
καί προ εῖ δε ὅ τι θά γί νει κα λό γη ρος, ὅ πως καί ἔ γι νε3.

Τό ἔ τος πού γεν νή θη κε ὁ Γέ ρο ντας ἔ γι νε ἡ ἀ νταλ λα γή τῶν πλη θυ σµῶν καί 
ξερ ρι ζώ θη κε ὁ Ἑλ λη νι σµός τῆς Μι κρᾶς Ἀ σί ας ἀ πό τίς πα τρο γο νι κές του ἑ στί ες. 
Πῆ ρε καί ἡ οἰ κο γέ νεια τοῦ Γέ ρο ντα µα ζί µέ το ύς ἄλ λους Φα ρα σι ῶ τες καί τόν 
ὅ σιο Ἀρ σέ νιο τόν δρό µο τῆς πι κρῆς προ σφυ γιᾶς. Στό κα ρά βι µέ σα στόν συ νω-
στι σµό κά ποι ος πά τη σε τό βρέ φος (Ἀρ σέ νιο) πού κιν δύ νε ψε νά πε θά νη. Ἀλ λά 
ὁ Θε ός κρά τη σε στήν ζω ή τόν ἐ κλε κτό Του, για τί ἔ µελ λε νά γί νη χει ρα γω γός 
πολ λῶν ψυ χῶν στήν βα σι λεία τῶν Οὐ ρα νῶν. Ὁ Γέ ρο ντας βέ βαια ἀ πό τα πεί νω-
ση ἔ λε γε ἀρ γό τε ρα: «Ἄν εἶ χα πε θά νει τό τε, πού εἶ χα τήν χά ρι τοῦ Βα πτί σµα τος, 
θά µέ ἔρ ρι χναν στήν θά λασ σα νά µέ φᾶ νε τά ψά ρια, καί τοὐλά χι στον θά µοῦ 
ἔ λε γε «εὐ χα ρι στῶ» κα νέ να ψα ρά κι, καί θά πή γαι να στόν πα ρά δει σο». (Ἤ θε λε 
δη λα δή νά πῆ ὅ τι τώ ρα πού ἔ ζη σε δέν ἔ κα νε τί πο τε).

Ἔ µει ναν γιά λί γο στόν Πει ραι ᾶ. Ἔ πει τα µε τα φέρ θη καν στό κά στρο τῆς Κερ-
κύ ρας, ὅ που ἐ κοι µή θη καί ἐ τά φη ὁ ὅ σιος Ἀρ σέ νιος, σύµ φω να µέ τήν πρόρ ρη σή 

A’ OI ΚΑΤΑ ΣAΡKA

1 Λέ ξη τούρ κι κη, σύν θε τη. Προ σφώ νη ση πού δεί χνει σε βα σµό καί ἀ γά πη. Ση µαί νει: Μητέρα προ σκυ νή-
τρια.

2 Ἀ νά δο χός του ἦ ταν ἡ Ἀ να στα σί α, σύ ζυ γος τοῦ Προ δρό µου Κορ τσι νό γλου, τοῦ ψάλ τη τοῦ ὁ σί ου Ἀρ σε-
νί ου.

3 Ὁ βί ος τοῦ ἁ γί ου Ἀρ σε νί ου τοῦ Καπ πα δό κου γρά φτη κε ἀ πό τόν γέ ρο ντα Πα ΐ σιο. Ἔρ γα τοῦ ἰ δί ου εἶ ναι 
καί: «Ὁ Γέ ρων Χατ ζη-Γε ώρ γης ὁ Ἀ θω νί της», «Ἁ γι ο ρεῖ ται Πα τέ ρες καί ἁγι ο ρεί τι κα» καί «Ἐ πι στο λές». Ἡ 
σει ρά «Γέ ρο ντος Πα ϊ σί ου, Λό γοι», πού ἐκ δί δει ἡ Ἱ. Μο νή Ἁ γί ου Ἰω άν νου τοῦ Θε ο λό γου, Σου ρω τῆς, πε ρι έ χει 
τήν δι δα σκα λί α τοῦ Γέ ρο ντα.
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του: «Ἐ γώ θά ζή σω σα ρά ντα ἡ µέ ρες στήν Ἑλ λά δα καί θά πε θά νω σέ ἕ να νη σί». 
Με τα κό µι σαν στήν συ νέ χεια σέ χω ριό τῆς Ἡ γου µε νί τσας καί τε λι κά ἐ γκα τα στά-
θη καν στήν Κό νι τσα.

Τόν νε ο φώ τι στο Ἀρ σέ νιο, βρέ φος σα ρά ντα ἡ µε ρῶν, οἱ γο νεῖς του τόν ἔ φε ραν 
στήν µη τέ ρα Ἑλ λά δα, ἄ γνω στο τότε ἀ νά µε σα στά πλή θη τῶν προ σφύ γων. Αὐτόν 
πού µετά ἀπό χρόνια θά γινόταν γνωστός σέ ὅλο τόν κόσµο καί θά ὡδηγοῦσε 
πλήθη ἀνθρώπων στήν θεογνωσία. Ἀ πό τίς πρῶ τες ἡ µέ ρες γνώ ρι σε τόν πό νο 
καί τά βά σα να τῶν ἀν θρώ πων. Ἀρ γό τε ρα, ὁ ἴ διος θά γινόταν λι µά νι πα ρη γο ριᾶς 
σέ χι λι ά δες βα σα νι σµέ νες ψυ χές.

Ὁ Γέροντας σέ ἡλικία πέντε ἐτῶν µέ τούς γονεῑς του
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Β’ ΑΣKΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ

Ἀ να τρο φή «ἐν παι δεί ᾳ καί νου θε σί ᾳ Κυ ρί ου»

Οµι κρός καί εὐ λο γη µέ νος Ἀρ σέ νι ος, µα ζί µέ τό γά λα πού θή λα ζε, µά-
θαι νε ἀπό τούς γονεῖς του καί τήν εὐ λά βεια πρός τόν Θεό. Ἀ ντί γι ά 
πα ρα µύ θια καί ἱ στο ρί ες τοῦ µι λοῦ σαν γι ά τόν βίο καί τά θα ύ µα τα 

τοῦ ὁσίου Ἀρσενίου. Μέ σα του γεν νή θη κε θαυ µα σµός καί ἀ γά πη γι ά τόν Χατ-
ζε φε ντῆ, ὅπως ἀ πο κα λοῦ σαν τόν ὅ σιο Ἀρ σέ νι ο. Ἀ πό µι κρός ἤ θε λε νά γίνη καί 
αὐ τός µο να χός, γιά νά µοι ά ση τόν Ἅ γιό του.

Τό πρό σω πο πού µε τά τόν ὅ σιο Ἀρ σέ νιο ἐ πη ρέ α σε εὐ ερ γε τι κά ὅ λη του τήν 
ζω ή ἦ ταν ἡ µη τέ ρα του, πρός τήν ὁ ποί α αἰ σθα νό ταν ἰ δι αί τε ρη ἀ γά πη καί τήν 
βο η θοῦ σε ὅ σο µπο ροῦ σε. Ἀ πό αὐ τήν δι δά χθη κε τήν τα πει νο φρο σύ νη. Τόν συµ-
βού λευ ε νά µήν θέ λη νά νι κᾶ τούς συµ µα θη τές του στά παι χνί δια καί ὕ στε ρα 
νά ὑ πε ρη φα νεύ ε ται, οὔ τε νά ἐ πι δι ώ κη νά µπαί νη πρῶ τος στήν γραµ µή, για τί 
ἦ ταν τό ἴ διο, εἴ τε πρῶ τος, εἴ τε τε λευ ταῖ ος ἔµ παι νε.

Ἐ πί πλέ ον τοῦ ἔ µα θε τήν ἐγ κρά τεια˙ νά µήν τρώ γη πρίν ἀ πό τήν ὥ ρα τοῦ 
φα γη τοῦ. Τήν πα ρά βα ση τήν θε ω ροῦ σε ὡς πορ νεί α.

Ἐ πί σης τόν βο ή θη σε νά ἀ πο κτή ση ἁ πλό τη τα, ἐρ γα τι κό τη τα, νοι κο κυ ρο σύ νη 
καί προ σο χή στήν συµ πε ρι φο ρά του πρός τούς ἄλ λους, καί τόν προέ τρε πε νά 
µήν ἀ να φέ ρη κα θό λου τό ὄ νο µα τοῦ πει ρα σµοῦ (δι α βό λου).

Δυ ό φο ρές τήν ἡ µέ ρα ὅ λη ἡ οἰ κο γέ νεια προ σευ χό ταν µπρο στά στό εἰ κο νο στά-
σι. Ἡ µη τέ ρα του ὅ µως συ νέ χι ζε νά προ σεύ χε ται καί ὅ ταν ἔ κα νε τίς ἐρ γα σί ες 
τοῦ σπι τιοῦ λέ γο ντας τήν εὐ χή.

Τέ τοι α ἦ ταν ἡ εὐ λά βεια τῶν γο νέ ων του, ὥ στε καί στά ἁ λώ νια ἔ παιρ ναν µα-
ζί τους ἀ ντί δω ρο.

Ὁ µι κρός Ἀρ σέ νιος, µέ τό ἐν δι α φέ ρον καί τήν ἐξυ πνά δα πού εἶ χε, εὔ κο λα 
ἀ φω µοί ω νε ὅ,τι κα λό ἄκου γε ἀ πό τούς γο νεῖς του.

Ἀ κο λου θώ ντας τό πα ρά δειγ µά τους ἔ µα θε νά νη στεύ η, νά προ σεύ χε ται καί 
νά ἐκ κλη σι ά ζε ται. Ἦ ταν τό πι ό ἀ γα πη τό ἀ πό ὅ λα τά παι διά τῆς οἰ κο γε νεί ας. 
«Ὁ µέν πα τέ ρας µου», ἔ λε γε ἀρ γό τε ρα ὁ Γέ ρο ντας, «µέ ἀ γα ποῦ σε, για τί εἶ χα 
κλί ση στά τε χνι κά καί ἔ πια ναν τά χέ ρια µου, ἡ δέ µη τέ ρα µου γιά τήν ψε ύ τι κη 
(λί γη, µι κρή) εὐ λά βεια πού εἶ χα».
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Παιδικές ἀσκήσεις

Ὅ ταν ἔ µα θε νά δι α βά ζη κα λά, βρῆ κε τήν Ἁ γία Γρα φή καί µε λε τοῦ σε κά θε 
ἡ µέ ρα τό Τε τρα βάγ γε λο. Εὕ ρι σκε ἐ πί σης βί ους Ἁ γί ων καί ἐ ντρυ φοῦ σε. Εἶ χε µα-
ζέ ψει ἕ να κου τί µέ βί ους. Μό λις γύ ρι ζε ἀ πό τό σχο λεῖ ο, δέν ἤ θε λε οὔ τε νά φά η. 
Πρῶ τα πή γαι νε, ἄ νοι γε τό κου τί, ἔ παιρ νε καί δι ά βα ζε το ύς βί ους τῶν Ἁ γί ων. Ὁ 
µε γα λύ τε ρός του ἀ δελ φός το ύς ἔ κρυ βε, ἄν καί εὐ λα βής, διό τι δέν ἤ θε λε νά ἀ σχο-
λῆ ται ὁ µι κρός Ἀρ σέ νιος πο λύ µέ τά ἐκ κλη σι α στι κά, γι ά νά µήν πα ρα µε λῆ τά 
µα θή µα τα. Ὁ Ἀρ σέ νιος δέν ἔ λε γε τί πο τε. Εὕ ρι σκε ἄλ λους βί ους Ἁ γί ων καί τρε-
φό ταν πνευ µα τι κά. Κά πο τε ὁ µε γά λος του ἀ δελ φός θα ύ µα σε, βλέ πο ντάς τον νά 
δι α βά ζη τόν βίο κά ποι ου ἀ γνώ στου Ἁ γί ου, πού πρώ τη φο ρά µά θαι νε τό ὄ νο µά 
του: «Ποῦ τόν βρῆ κες πά λι αὐ τόν τόν Ἅ γιο;», τόν ρώ τη σε µέ ἀ πο ρί α.

Ἡ εὐ λα βής Κο νι τσι ώ τισ σα Κα ί τη Πα τέ ρα, µε γα λύ τε ρή του στήν ἡ λι κί α, ἀ να-
φέ ρει γι ά τόν Ἀρ σέ νιο: «Εἶ χε πο λύ ἐν δι α φέ ρον γι ά τήν Ἐκ κλη σί α. Τόν ρώ τη σα 
κά πο τε:

– Παι δί µου, ἔ φα γες τί πο τε σή µε ρα;
– Δέν ἔ φα γα. Τί νά φά ω, ἀ φοῦ ἡ µη τέ ρα µου τά βρά ζει ὅ λα τά φα γη τά στήν 

ἴ δια κα τσα ρό λα, καί τό κρέ ας καί τά νη στή σι µα. Ἡ ἴ δια κα τσα ρό λα ἀ πορ ρο φᾶ˙ 
δέν µπο ρῶ νά φά ω.

–Παι δί µου, ἀφοῦ ἡ µάν να σου εἶ ναι τό σο κα θα ρή καί τήν πλέ νει κα λά µέ 
ἀ λι σί βα4.

– Δέν µπο ρῶ νά φά ω ἀ πό αὐ τά, ἀπαντοῦσε.
»Καί νή στευ ε, νή στευ ε συ νέ χεια καί ἀ πο τρα βι ό ταν µο να χός του γι ά νά προ-

σε ύ χε ται».
Μαρ τυ ρεῖ καί ὁ ἀ δελ φός του: «Ὁ Ἀρ σέ νι ος ἀ πό τήν δευ τέ ρα Δη µο τι κοῦ δι ά-

βα ζε θρη σκευ τι κά βι βλί α, ἀ πο µο νω νό ταν καί προ σευ χό ταν πο λύ. Δέν ἔ παι ζε 
ὅ πως τά ἄλ λα παι διά».

Ἡ ἔµ φυ τη µο να χι κή του κλί ση ἐκ δη λώ θη κε ἐ νω ρίς. Αἰ σθα νό ταν ἀ γά πη µε-
γά λη πρός τόν Θε ό καί ἡ προ σευ χή του ἦ ταν ἐκ δή λω ση αὐ τῆς τῆς ἀ γά πης. Στίς 
µε γά λες γι ορ τές πα ρέ µε νε ἄ γρυ πνος, ἄ να βε τό κα ντη λά κι καί προ σευ χό ταν ὄρ-
θιος ὅ λη τή νύ χτα. Ὁ µε γα λύ τε ρος ἀ δελ φός του τόν ἐ µπό δι ζε. Ὅ ταν ση κω νό ταν 
τίς νύ χτες νά δι α βά ση τό Ψαλ τή ρι, δέν τόν ἄ φη νε. Τόν ἔ βα ζε κά τω ἀ πό τίς κου-
βέρ τες. Γε νι κά ἡ τα κτι κή τοῦ ἀ δελ φοῦ του ὄ χι µό νο δέν ἔ καµ ψε τόν ζῆ λο του, 
ἀλ λά αὔ ξη σε τήν ἀ γά πη του πρός τόν Θε ό.

Ὅ ταν τόν ρω τοῦ σαν, τί θά γί νει ὅ ταν µε γα λώ ση, ὁ Ἀρ σέ νιος ἀ πα ντοῦ σε στα-
θε ρά: «Κα λό γη ρος». Οἰ κο νό µη σε ὁ Θε ός καί πῆ ρε ἀ πό µι κρός τήν κα λή στρο φή, 
γι᾿ αὐ τό δέν εἶ χε τα λα ντε ύ σεις στήν ἐ κλο γή του. Γι ά τόν Ἀρ σέ νιο ἕ νας δρό µος 
ἀ νοι γό ταν µπρο στά του, ἡ ἀγ γε λι κή ζω ή τῶν µο να χῶν.

Ὅ,τι δι ά βα ζε στά Συ να ξά ρια προ σπα θοῦ σε νά τό ἐ φαρ µό ση. Δι ά βα σε πώς, 
ὅ ταν φο βᾶ σαι σέ ἕ ναν τό πο, πρέ πει νά συ χνά ζης ἐ κεῖ γι ά νά δι ώ ξης τόν φό βο5. 
Ἐ πει δή φο βό ταν ὅ ταν περ νοῦ σε ἀ πό τό κοι µη τή ρι, ἀ πο φά σι σε νά πά η ἐ κεῖ τή νύ-

4 Νε ρό δι η θη µέ νο ἀ πό βρα σµέ νη στά χτη. Χρη σι µο ποι εῖτο πα λαι ά γιά πλύ σι µο ρού χων καί οἰ κια κῶν 
σκευ ῶν.

5 Κλῖ µαξ Κ΄, στ΄: «Ἐν οἷς εἴ ω θας τό ποις ἐκ δει µα τοῦ σθαι µή ὄ κνει πα ρα γί νε σθαι ἀ ω ρί… Πο ρευ ό µε νος, 
προ σευ χῇ ὁ πλί ζου˙ κα τα λα βών, τάς χεῖ ρας δι α πέ τα σον».
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χτα, γι ά νά τοῦ φύ γη ὁ φό βος. Ἦ ταν τό τε στήν τε τάρ τη τά ξη τοῦ Δη µο τι κοῦ.
«Εἶ δα», δι η γή θη κε, «ἀ πό τήν ἡ µέ ρα ἕ ναν ἄ δει ο τά φο. Μό λις νύ χτω σε ἡ καρ-

διά µου χτυ ποῦ σε, ἀλ λά πῆ γα καί µπῆ κα στόν τά φο. Στήν ἀρ χή ἦ ταν δύ σκο λο, 
ἀλ λά µε τά συ νή θι σα. Κά θη σα ἀρ κε τή ὥ ρα καί ἐ ξοι κει ώ θη κα. Πῆ ρα θάρ ρος καί 
ἄρ χι σα νά γυ ρί ζω ἀ πό µνῆ µα σέ µνῆ µα, ἀλ λά πρό σε χα νά µή µέ δοῦν καί µέ 
πε ρά σουν γι ά φά ντα σµα. Αὐ τό ἦ ταν˙ πῆ γα τρί α βρά δυ α καί ἔ µει να µέ χρι ἀρ γά 
στό κοι µη τή ρι καί µοῦ ἔ φυ γε ὁ φό βος».

Δι η γή θη κε καί τό ἑ ξῆς: «Ὅ ταν ἀ κό µη ἤ µουν στό σχο λεῖ ο, δι ά βα ζα το ύς βί-
ους τῶν Ἁ γί ων καί ἐ πι θυ µοῦ σα ἀ πό τό τε νά γί νω ἀ σκη τής. Ἔ βγαι να συ χνά 
ἔ ξω ἀ πό τό χω ριό. Ἤ µουν τό τε ἕν δε κα χρο νῶν. Μι ά  µέ ρα ἐ πε σή µα να ἕ ναν 
βρά χο µε γά λο. Πρωί-πρωί ξε κί νη σα γι ά νά ἀ νε βῶ, νά γί νω στυ λί της. Πῆ γα˙ 
ἦ ταν ψη λός ὁ βρά χος. Ἀ νέ βη κα µέ δυ σκο λία καί ἄρ χι σα νά προ σε ύ χω µαι. 
Ἐ ξά ντλη σα ὅλες µου τίς δυ νά µεις καί µε τά ἄρ χι σα νά σκέ πτω µαι: «Οἱ ἐ ρη-
µί τες εἶ χαν ρί ζες καί ἔ τρω γαν˙ λί γο νε ρά κι, ἕ ναν χουρ µά... Ἐ σύ δέν ἔ χεις τί-
πο τε ἐ δῶ πά νω στόν βρά χο. Πῶς θά ζή σεις;». Τέ λος, ἀ πο φά σι σα νά κα τέ βω, 
ἀλ λά ἤ δη εἶ χε νυ χτώ σει. Τό κα τέ βα σµα ἦταν πι ό δύ σκο λο, για τί δέν ἔ βλε πα. 
Μέ µε γα λύ τε ρη δυ σκο λία κα τέ βη κα. Ἡ Πα να γία µέ φύ λα ξε καί δέν τσα κί-
στη κα στά βρά χια».

Ἡ ἀ δελ φή του Χρι στί να θυ µᾶ ται ὅ τι, ἐ νῶ κά πο τε οἱ γο νεῖς τους ἦ ταν στό χω-
ρά φι, ἄρ χι σε νά βρέ χη. Ὁ Ἀρ σέ νιος τούς σκε φτό ταν πού βρέ χο νταν. Πῆ ρε τά δύο 
µι κρό τε ρα ἀ δέλ φια του, πῆ γαν στό εἰ κο νο στά σι, γο νά τι σαν, ἔ κα ναν προ σευ χή 
καί ἡ βρο χή στα µά τη σε.

Ὅ ταν ἔ πε φταν κε ραυ νοί, συ νή θι ζε νά λέ γη: «Μέ γα τό ὄ νο µα τῆς Ἁ γί ας 
Τριά δος».

Θεοπτία

Δι η γή θη κε ὁ Γέ ρο ντας: «Ἀ πό ἕν δε κα χρονῶν δι ά βα ζα βί ους Ἁ γί ων καί ἔ κα να 
νη στεῖ ες καί ἀ γρυ πνί ες. Ὁ ἀ δελ φός µου ὁ µε γαλύ τε ρος ἔ παιρ νε καί ἔ κρυ βε το ύς 
βί ους. Δέν κα τάφε ρε τί πο τε. Πή γαι να στό δά σος καί συ νέ χι ζα. Κά ποι ος φί λος 
του τό τε, ὁ Κώ στας, τοῦ εἶ πε: «Θά σοῦ τόν κά νω νά τά πα ρα τή ση ὅ λα».

»Ἦρ θε καί µοῦ ἀ νέ πτυ ξε τήν θε ω ρί α τοῦ Δαρ βί νου. Κλο νί στη κα τό τε καί εἶ-
πα: «Θά πά ω νά προ σευ χη θῶ, καί, ἄν ὁ Χρι στός εἶ ναι Θε ός, θά µοῦ πα ρου σια στῆ 
νά πι στέ ψω. Μι ά σκι ά, µι ά φω νή, κά τι θά µοῦ δεί ξει». Τό σο µοὔ κο βε. Πῆ γα καί 
ἄρ χι σα µε τά νοι ες καί προ σευ χή γι ά ὧ ρες, ἀλ λά τί πο τε. Στό τέλος τσα κι σµέ νος 
στα µά τη σα. Μοῦ ἦρ θε τό τε στήν σκέ ψη κά τι πού µοῦ᾿ χε πεῖ ὁ Κώ στας: «Πα ρα-
δέ χο µαι ὅ τι ὁ Χρι στός εἶ ναι ἕ νας σπου δαῖ ος ἄν θρω πος, δί και ος, ἐ νά ρε τος, τόν 
ὁ ποῖ ο ἐ µί ση σαν ἀ πό φθό νο γιά τήν ἀ ρε τή του καί τόν κα τα δί κα σαν οἱ συµ πα-
τρι ῶ τες του». Τό τε εἶ πα: «Ἀ φοῦ εἶ ναι τέ τοι ος, καί ἄν θρω πος νά ἦ ταν, ἀ ξί ζει νά 
τόν ἀ γα πή σω, νά τόν ὑ πα κο ύ σω καί νά θυ σια σθῶ γι᾿ Αὐ τόν. Δέν θέ λω οὔτε πα-
ρά δει σο, οὔ τε τί πο τε. Γι ά τήν ἁ γι ό τη τά του καί τήν κα λω σύ νη του ἀ ξί ζει κά θε 
θυ σί α». (Κα λός λο γι σµός καί φι λό τι µο).

»Ὁ Θε ός πε ρί µε νε τήν ἀ ντι µε τώ πι σή µου. Ὕ στε ρα ἀπό αὐ τό πα ρου σι ά σθη κε 
ὁ ἴ δι ος ὁ Χρι στός µέ σα σέ ἄ φθο νο φῶς. Φαι νό ταν ἀ πό τήν µέ ση καί πά νω. Μέ 
κοί τα ξε µέ πολ λή ἀ γά πη καί µοῦ εἶ πε: «Ἐ γώ εἰ µι ἡ ἀ νά στα σις καί ἡ ζω ή. Ὁ πι στε-
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ύ ων εἰς ἐ µέ, κἄν ἀ πο θά νῃ, ζή σε ται»6. Τά λό για αὐ τά ἦ ταν γραµ µέ να . Τά λό για αὐ τά ἦ ταν γραµ µέ να 
καί στό Εὐ αγ γέ λιο πού κρα τοῦ σε ἀ νοι κτό στό ἀ ρι στε ρό χέ ρι Του».

Τό γε γο νός αὐ τό δι έ λυ σε στόν δε κα πε ντα ε τῆ Ἀρ σέ νιο το ύς λο γι-
σµο ύς ἀµ φι βο λί ας, πού τά ρα ζαν τήν παι δι κή του ψυ χή, καί γνώ ρι σε σµο ύς ἀµ φι βο λί ας, πού τά ρα ζαν τήν παι δι κή του ψυ χή, καί γνώ ρι σε 
µέ τήν χά ρι τοῦ Θε οῦ τόν Χρι στό ὡς Θε ό ἀ λη θι νό καί Σω τῆ ρα τοῦ µέ τήν χά ρι τοῦ Θε οῦ τόν Χρι στό ὡς Θε ό ἀ λη θι νό καί Σω τῆ ρα τοῦ 
κό σµου. Βε βαι ώ θη κε γι ά τόν Θε άν θρω πο, ὄ χι ἀ πό ἄν θρω πο ἤ ἀ πό βι-
βλί α, ἀλ λά ἀ πό τόν ἴ διο τόν Κύ ριο, πού τοῦ ἀ πο κα λύ φθη κε καί µά λι-
στα σέ τέ τοι α ἡ λι κί α. Στε ρε ω µέ νος πλέ ον στήν πί στη µο νο λο γοῦ σε: στα σέ τέ τοι α ἡ λι κί α. Στε ρε ω µέ νος πλέ ον στήν πί στη µο νο λο γοῦ σε: 
«Κώ στα, ἅ µα θέ λης τώ ρα, ἔ λα νά συ ζη τή σου µε».

Φροντίδα γιά τούς ἄλλους

Ὁ Ἀρ σέ νιος µέ τήν προ σε κτι κή ζω ή καί τίς συµ βου λές του βο ή θη σε πνευ µα-
τι κά καί ἄλ λους νέ ους. Συ να να στρε φό ταν συ νή θως µέ µι κρό τε ρα παι διά. Τά 
συ γκέ ντρω νε στήν ἁ γία Βαρ βά ρα, δι ά βα ζαν βί ους Ἁ γί ων καί τά πα ρα κι νοῦ σε 
νά κά νουν µε τά νοι ες καί νά νη στε ύ ουν. Με ρι κές µη τέ ρες ἀ νη σύ χη σαν καί ἀ πέ-
τρε παν τά παι διά τους νά τόν συ να να στρέ φωνται. Οἱ γο νεῖς ἑ νός παι διοῦ µέ τό 
ὁ ποῖο ἐρ γα ζό ταν στόν ἴ διο µά στο ρα καί προ σεύ χο νταν µα ζί, φο βή θη καν µή γί νη 
καλόγηρος καί δέν τόν ἄ φη ναν νά ἔ χη σχέ ση µέ τόν Ἀρ σέ νιο οὔ τε νά ἀ γω νί ζε-
ται. Ἀρ γό τε ρα πῆ γε νά ἐρ γα σθῆ στήν Γερ µα νία καί σκο τώ θη κε. Οἱ γο νεῖς του 
αἰ σθάν θη καν τύ ψεις καί ἔ λε γαν: «Κα λύ τε ρα νά εἶ χε γί νει καλόγηρος». Κάποιο 
παι δί, πού κα τα γό ταν ἀ πό τά Φά ρα σα, ἤ θε λε ὁ Ἀρ σέ νιος νά τό πά ρη µα ζί του 
γι ά µο να χό καί προ σπα θοῦ σε νά πεί ση τήν µη τέ ρα του. Ἄλ λον νέο τόν στή ρι ξε 
νά γί νη ἱ ε ρέ ας. Κλη ρι κός κα τα γό µε νος ἀ πό τήν Κό νι τσα ὁ µο λο γεῖ ὅ τι βο η θή θη-
κε στήν µο να χι κή του κλί ση ἀ πό τόν λα ϊ κό ἀ κό µη Ἀρ σέ νιο.

Εἶ χε ἐν δι α φέ ρον καί πό θο µε γά λο νά γνω ρί σουν οἱ ἄν θρω ποι τόν Θε ό. Κά ποι-
ον γέ ρο βο σκό, πού ζοῦ σε µό νος πά νω στά βου νά καί εἶ χε πά ει στήν Ἐκ κλη σί α 
δύ ο-τρεῖς φο ρές σέ ὅ λη του τήν ζω ή, ὁ Ἀρσέ νιος τόν πλη σί α σε καί φρό ντι σε νά 
τόν φέ ρη κο ντά στόν Χρι στό.

Στήν Κό νι τσα κάποιος Μου σουλ µά νος ὀ νό µα τι Μπα ϊ ρά µης εἶ χε ἄρ ρω στη τήν 
µη τέ ρα του. Ὁ µι κρός Ἀρ σέ νιος πή γαι νε τή νύ χτα καί βο η θοῦ σε τήν ἄρ ρω στη. 
Ὁ Μπα ϊ ρά µης ἐ ξέ φρα σε τήν ἐ πι θυ µί α νά γί νη Χρι στια νός.

Τά λί γα χρή µα τα πού ἔ παιρ νε ὡς µα θη τευ ό µε νος ξυ λουρ γός, τά µοί ρα ζε 
ἐ λε η µο σύ νη σέ φτω χά παι διά τοῦ ὀρ φα νο τρο φεί ου. Ἔ φερ νε καί στό σπί τι τους 
φτω χά παι διά γι ά φα γη τό.

Ὁ κ. Χατ ζη ρο ύ µπης Ἀ πό στο λος, Κο νι τσι ώ της, ἀ να φέ ρει: «Ὁ Ἀρ σέ νης ἦ ταν ὁ 
µό νος πού προ τι µοῦ σε νά ἀ δι κῆ ται πα ρά νά ἀ δι κῆ. Εἶχε πάντα στήν τσέ πη του 
ἕ να θρη σκευ τι κό βι βλίο πού τό διά βα ζε συ χνά. Θυ µᾶ µαι τόν ζῆ λο του νά ἐ ξα-
σφα λί ση ἀκρο α τή ριο ἀ πό τόν παι δι κό κό σµο, ἀ ντί ὁ ποι ου δή πο τε τι µή µα τος, ὅ πως 
λ.χ. νά ἀ να λαµ βά νη τήν φύ λα ξη τῶν ζώ ων µας, νά γί νε ται νε ρο κου βα λη τής µας, 
κ.ἄ., ἀρ κεῖ ἐ µεῖς νά τόν προ σέ χα µε, ὅ ταν µᾶς δι ά βα ζε τήν Ἁ γία Γρα φή.

»Δέν θά ξε χά σω πο τέ τό πά θος του νά χρω µα τί ζη αὐ τά πού ἔ λε γε, ὅ ταν ἀ να-
φε ρό ταν στήν σταυ ρι κή θυ σία τοῦ Χρι στοῦ. Γι νό ταν τό σο πα ρα στα τι κός, ὥ στε 

6 Ἰω. ια΄, 25.
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κα τώρ θω νε νά ἀ πο σπᾶ τήν προ σο χή καί τῶν πι ό ζω η ρῶν παι δι ῶν. Ἔ βλε πα κα-
τα κά θα ρα στό νε α νι κό του πρό σω πο τήν ἱ κα νο ποί η ση καί τήν ἀ γαλ λί α σή του, 
για τί µπο ροῦ σε νά δι δά σκη τόν λό γο τοῦ Κυ ρί ου σέ τό σο ἁ γνό ἀ κρο α τή ρι ο. Ἀπό 
ὅ σο θυ µᾶ µαι αὐ τή τήν τα κτι κή τήν συ νέ χι σε τέσ σε ρα µέ πέ ντε χρό νια µέ χρι 
πού πῆ γε στρα τι ώ της».

Ὁ Ἀρ σέ νιος πέ ρα σε τά νε α νι κά του χρό νια µέ ἀ µε ρι µνία καί ἀ γῶ νες ἀ σκη τι-
κο ύς. Ἔ πει τα ἦρ θαν τά δύ σκο λα χρό νια τοῦ Ἑλ λη νο ϊ τα λι κοῦ πο λέ µου, τῆς Κα-
το χῆς καί τοῦ ἀνταρτοπολέµου. Τό τε πέ ρα σε πολ λές δυ σκο λί ες καί κιν δύ νους.

Στόν ἀνταρτο πό λε µο τόν συ νέ λα βαν οἱ κοµ µου νι στές αἰχ µά λω το καί τόν φυ-
λάκισαν. Κα κο πά θη σε ὅ σο δι ά στη µα ἔ µει νε στήν φυ λα κή καί ὑ πέ φε ρε ἀ πό τίς 
ψεῖ ρες καί τό πο λύ στρί µωγ µα. Σέ ἕνα µι κρό δω µά τιο ἔ βα λαν πολ λο ύς. Ὅ ταν 
ξά πλω ναν ὁ τε λευ ταῖ ος ἔ µπαι νε σάν σφή να ἀ νά µε σά τους.

Δο κι µά στη κε καί ἠ θι κῶς, για τί τόν ἔ κλει σαν σέ ἕνα δω µά τιο µό νο του καί 
ὕ στε ρα ἔ βα λαν δύο ἀ ντάρ τισ σες σχε δόν γυ µνές. Προ σευ χή θη κε ἔ ντο να ἐ πι κα-
λο ύ µε νος τήν Πα να γία καί ἀ µέ σως ἔ νι ω σε «δύ να µιν ἐξ ὕ ψους», πού τόν ἐ νί σχυ-
σε καί τίς ἔ βλε πε µέ ἀ πά θεια σάν ἀ δελ φές του, ὅ πως ὁ Ἀ δάµ τήν Εὔα στόν πα-
ρά δει σο. Τίς µί λη σε µέ τρό πο κα λό. Ἐ κεῖ νες ἦρ θαν σέ συ να ί σθη ση, ντρά πη καν 
καί ἔ φυ γαν κλα ί γο ντας.

* * *

Ἄν καί ὁ πό λε µος ἔ κα νε τόν Ἀρ σέ νιο νά ἀ να βά λη τήν ἀ να χώ ρη σή του, ὅ µως 
ὁ ζῆ λος του δέν ψυ χράν θη κε. Στούς ἀ γῶ νες καί στίς ἀ σκή σεις προ σέ θε τε νέ ους 
ἀ γῶ νες καί ὑ ψη λό τε ρες ἀ σκή σεις. Ἔ βλε πε τά ἐ θνι κά πράγ µα τα σέ ἄ σχη µη κα-
τά στα ση. Σέ λί γο θά τόν κα λοῦ σαν νά ὑ πη ρε τή ση τήν Πα τρί δα.

Στό ἐ ξωκ κλή σι τῆς ἁγί ας Βαρ βά ρας πα ρα κά λε σε τήν Πα να γί α: «Ἄς τα λαι πω-
ρη θῶ, ἄς κιν δυ νε ύ σω, µό νο νά µή σκο τώ σω ἄν θρω πο, καί ν᾽ ἀ ξι ω θῶ νά γί νω 
µο να χός».

Τό τε ἔ κα νε τά µα, ἄν τόν δι α φυ λά ξη ἡ Πα να γία στόν πό λε µο, νά ὑ πη ρε τή ση 
γι ά τρία χρό νια τό Μοναστήρι της πού τό ἔ κα ψαν οἱ Γερ µα νοί, καί νά βο η θή ση 
νά κτι σθῆ πά λι ἡ Ἱ ε ρά Μο νή Στο µί ου.
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Γ΄. ΣTΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Ἀσυρµατιστής φι λό τι µος

Τ   ό ἔ τος 1945 κλή θη κε νά ὑ πη ρε τή ση τήν Πα τρί δα. Πα ρου σι ά στη κε στό 
Να ύ πλιο καί πῆ ρε τήν εἰ δι κό τη τα τοῦ δι α βι βα στοῦ. Κα τό πιν πῆ ρε µε-
τά θε ση στό Ἀ γρί νιο. Τόν ρω τοῦ σαν:

– Τί µέ σο ἔ χεις καί πῆ ρες τό σο κα λή εἰ δι κότη τα;
– Δέν ἔ χω µέ σο.
– Ἄ στ᾿ αὐ τά.
– Ἔ..., τόν Θεό, ἀ πα ντοῦ σε.
Καί πράγµατι «ἦν Κύ ρι ος µετ᾿ αὐ τοῦ καὶ ἦν ἀνὴρ ἐ πι τυγ χά νων»7.
Ἡ ἀ γά πη του πρός το ύς ἄλ λους ἔ φθα νε µέ χρι θυ σί ας. Ἔ κα νε τίς ὑ πη ρε σί ες 

τους, ἐρ γα ζό ταν πο λύ. Ὅ ταν κά ποι ος ζη τοῦ σε ἔξο δο, ὁ Ἀρ σέ νι ος πρό θυ µα τόν 
ἀντικαθιστοῦσε. Πολ λοί ἐ κµε ταλ λε ύ ο νταν τήν κα λω σύ νη του καί τόν θε ω ροῦ-
σαν κο ρό ι δο. Ὁ ἴ δι ος ὅ µως ἔ νι ω θε χα ρά ἀ πό τήν θυ σί α, καί συγ χρό νως εὕ ρι σκε 
εὐ και ρία νά µένη µόνος καί νά προ σε ύ χε ται. Ὁ Διοικητής του ἔλεγε: «Τί θά γί-
νει µέ αὐ τόν τόν ἄν θρω πο (Ἀρ σέ νι ο); Δέν λέ ει πο τέ νά ξε κου ρα στῆ».

Κά πο τε εἶ χε 39,5 πυ ρε τό ἀλ λά δέν ζή τη σε νά βγῆ ἐ λε ύ θε ρος ὑ πη ρε σί ας. Τε λι-
κά δέν ἄ ντε ξε καί ἔ πε σε λι πό θυ µος. Οἱ στρα τι ῶ τες τόν ἔ βα λαν στό φο ρεῖο γι ά 
νά τόν πᾶ νε στό Νο σο κο µεῖ ο, καί τόν φώ να ζαν εἰ ρω νι κά µέ µο να χι κά ὀ νό µα τα: 
«Ἔ, Βε νέ δι κτε, Ἀ κά κι ε». Εἶ χαν κα τα λά βει ὅ τι θά γίνει µο να χός. Ἡ εἰ ρω νεία µε-
τα τρά πη κε σι γά-σι γά σέ ἐ κτί µη ση καί θαυ µα σµό. Το ύς ἀλ λοί ω σε ὁ τρό πος τῆς 
ζω ῆς του, ἡ µε γά λη ἀ γά πη καί ὁ ἀ κέ ραι ος χα ρα κτή ρας του. Δέν τόν θε ω ροῦ σαν 
πλέ ον κο ρό ιδο, ἀλ λά θη σαυ ρό καί εὐ λο γία γι ά τήν Μο νά δα.

Πάντως ἡ εἰ δι κό τη τα τοῦ ἀ συρ µα τι στοῦ τόν ἀπάλ λα ξε ἀ πό τήν ἔνοπλη συµ-
µε το χή στόν πό λε µο, καί ἔτσι, θεία χά ρι τι, δι α φυ λά χθη κε ἀ πό τό νά φο νεύ ση 
ἄν θρω πο. Προ οι µί α ζε δέ καί τήν µε τέ πει τα ἰ δι ό τη τά του ὡς µο να χοῦ, νά στέλ νη 
σή µα τα στόν Θεό (νά προ σε ύ χε ται).

Κακουχίες

Ἡ δι λο χί α πού ὑ πη ρε τοῦ σε ὁ Γέ ρον τας ἔ κα νε πο λε µι κές ἐ πι χει ρή σεις καί οἱ 

7 Γέν. λθ΄, 2.
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κα κου χί ες πού πέ ρα σαν µοιάζουν ἀ πί στευ τες.
Δι η γεῖ το ὅ τι κά πο τε τε λεί ω σαν τά τρό φι µα καί ἔ τρω γαν σπυ ρω τό χι ό νι. Ἄλ-

λο τε ἔ µει ναν νη στι κοί γι ά δε κα τρεῖς ἡ µέ ρες καί ἐ πέ ζη σαν τρε φό µε νοι µό νον µέ 
ἄ γρια κά στα να. Συ χνό τε ρα ὑ πέ φε ραν ἀ πό τήν δί ψα. Ἀ να γκά ζο νταν τό τε νά πί-
νουν στά σι µο νε ρό ἀ πό τίς πα τη µα σι ές τῶν ζώ ων. Ὁ µε γά λος ἐ χθρός ἦ ταν τό 
κρύ ο. Κοι µό νταν στίς σκη νές καί τό πρωί ξυ πνοῦ σαν θαµ µέ νοι στά χι ό νια˙ µε-
τροῦ σαν το ύς κρυ ο πα γη µέ νους. Ἕ να πρωινό ἔ βγα λε εἴ κο σι ἕ ξι κρυ ο πα γη µέ νους 
σκά βο ντας µέ τόν κα σµά τά χι ό νια. Κά πο τε ἔ µει νε γι ά τρεῖς ἡ µέ ρες στά χι ό νια 
καί ἔ στελ νε σή µα τα στό Ἀρ χη γεῖ ο. Ἔ πα θε καί ὁ ἴ διος κρυ ο πα γή µα τα. Οἱ σάρ κες 
τῶν πο δι ῶν του ξε φλου δί ζο νταν. Τόν ἔ στει λαν στό Νο σο κο µεῖ ο, ἀλ λά βο ή θη σε 
ὁ Θε ός νά µήν ἀ κρω τη ρια σθῆ. Ἄλ λο τε τόν κλώ τση σε ἕνα µου λά ρι. Τό χτύ πη µα 
ἦ ταν πο λύ δυ να τό. Με λά νια σε τό στῆ θος του καί φα ί νο νταν τά ση µά δια ἀ πό 
τά πέ τα λα. Λι πο θύ µη σε, καί ὅ ταν συ νῆλ θε, συ νέ χι σε τήν πο ρεί α.

Χαι ρό ταν νά βρέ χε ται, νά κρυ ώ νη, νά κου ρά ζε ται ὁ ἴδι ος, γι ά νά µήν τα λαι-
πω ροῦ νται οἱ ἄλ λοι.

Με ρι κοί στρα τι ῶ τες, ὅ ταν ἔ κα ναν ζη µιά, γι ά νά δι και ο λο γη θοῦν, τήν ἐ πέρ ρι-
πταν στόν Ἀρ σέ νι ο. Ὁ Ἀ ξι ω µα τι κός τόν µάλ ω νε, καί ἐ κεῖ νος, γι ά νά µήν το ύς 
ἐκ θέ ση, ὑ πέ µε νε µέ τα πεί νω ση σιωπηλά το ύς ἐλέγ χους.

Ὁ Δι οι κη τής ὅ µως τόν ἐ κτι µοῦ σε καί τόν ἐµ πι στευ ό ταν. Στίς δύ σκο λες ἀ πο-
στο λές ἔ στελ νε τόν Ἀρ σέ νιο, για τί γνώ ρι ζε ὅ τι ἦ ταν ἱ κα νώ τα τος καί ἔ φερ νε σέ 
πέ ρας ὅ, τι τοῦ ἀ νέ θε ταν.

Μό νο µι ά φο ρά πῆ ρε ἄ δεια καί πῆ γε στό σπί τι του. Ἐ κεῖ ἀρ ρώ στη σε, ἔ χα σε 
πο λύ αἷ µα καί εἰ σή χθη στό Νοσοκοµεῖο Ἰ ω αν νί νων γι ά δε κα πέ ντε ἡ µέ ρες. Ὅ ταν 
συ νῆλ θε ἐπέ στρε ψε στήν Μο νά δα του.

Ἀσκήσεις καί ἐµπειρίες

Μέ σα σέ τέ τοι ες τα λαι πω ρί ες ἔ κα νε καί ἀ γῶ να πνευ µα τι κό. Νή στευ ε καί 
προ σευ χό ταν. Συ νή θως ἔ τρω γε τό µι σό φα γη τό, καί ὅ ταν σή µαι νε σι ω πη τή ριο 
γι ά ὕ πνο, ὁ Ἀρ σέ νιος ἀ νέ βαι νε στήν τα ρά τσα τοῦ κτι ρί ου καί ἄρ χι ζε τίς προ σευ-
χές.

«Μι ά πε ρί ο δο», ἔ λε γε, «ἔ κα να πέ ντε µῆ νες νά λει τουρ γη θῶ, δι ό τι ποῦ νά βρε-
θῆ πα πᾶς καί Ἐκ κλη σία πά νω στά βου νά. Ὅ ταν µε τά µέ ἔ στει λε ὁ Διοικητής 
στό Ἀ γρί νιο νά πά ρω ἀ νταλ λα κτι κά γι ά τόν ἀ σύρ µα το, στόν δρό µο πού βά δι ζα, 
πέ ρα σα ἔξω ἀ πό µι ά Ἐκ κλη σί α, ὅ που µέ σα γί νο νταν οἱ Χαι ρε τι σµοί. Ἔ κα να τόν 
σταυ ρό µου, προ σκύ νη σα καί µέ πῆ ραν τά δά κρυ α. «Πα να γία µου, πῶς ἔ χω γί-
νει ἔ τσι;», εἶ πα. Ποῦ νά φα ντα ζό µουν τό τε ὅ τι ἀρ γό τε ρα θά οἰ κο νο µοῦ σε ὁ Θε-
ός νά ἔ χω Ἐκ κλη σά κι καί µέ σα στό Κα λύ βι µου!». Καί δό ξα ζε γι᾿ αὐτό ἀ πό τά 
βά θη τῆς καρ διᾶς του τόν Θε ό.

Συ γκρί νο ντας αὐ τά πού πέ ρα σε στόν Στρα τό µέ τήν ἄ σκη ση πού ἔ κα νε ὡς µο-
να χός, ἔ λε γε µέ αὐ το µεµ ψί α: «Γι ά τόν Χρι στό δέν ἔ κα να τί πο τε. Ἄν αὐ τή τήν ἄ σκη-
ση (τα λαι πω ρία στόν Στρα τό) τήν ἔ κα να σάν κα λό γη ρος, θά εἶ χα ἁ γι ά σει».

Ὡς στρα τι ώ της ἔ ζη σε θεῖ ες ἐµ πει ρί ες. Κά πο τε προ σευ χό ταν σέ ἐ ρη µι κό µέ ρος 
καί ἡρ πά γη σέ θε ω ρί α. Δι η γή θη κε καί τό ἐξῆς: «Κά πο τε πού εἴ χα µε πά ει στό πε-
δί ο βο λῆς στήν Τρί πο λη, εἶ δα ἕ να ἀλ λοι ώ τι κο φῶς νά βγα ί νη ἀ πό µι ά ρε µα τιά 
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καί νά δια χέ ε ται σέ ὅ λο τό πε δίο βο λῆς, ἐ νῶ ἦ ταν  µέ ρα. Ἀ πο ροῦ σα τί 
νἆ ταν αὐ τό τό φῶς πού οἱ ἄλ λοι δέν ἔβλε παν! Ἀρ γό τε ρα κα τά λα βα. 
Ἐ πει δή ἐ κεῖ γί νο νταν ἐ κτε λέ σεις κα τα δί κων, καί ἴ σως νά εἶ χαν ἐ κτε-
λε σθῆ ἄ δι κα καί κά ποι οι ἀ θῶ οι, γι᾿ αὐ τό φαι νό ταν ἐκεῖ νο τό φῶς. Ὁ 
Θε ός φύ λα ξε πού δέν µέ ἔ στει λαν στό ἐ κτε λε στι κό ἀ πό σπα σµα. Φυ-
σι κά δέν θά µπο ροῦ σα (νά σκο τώ σω) …».

Θυσία γιά τούς ἄλλους

Οἱ πε ρισ σό τε ροι στρα τι ῶ τες εἶ χαν πνεῦ µα θυ σί ας, ἀλ λά ὁ Ἀρ σέ νιος 
ἦ ταν ἄ φο βος στο ύς κιν δύ νους καί στόν θά να το. Πολ λές φο ρές κιν δύ νευ σε νά 
συλ λη φθῆ αἰχ µά λω τος καί ἀ ντί κρυ σε τόν θά να το ἀ πό πο λύ κο ντά.

Κά πο τε ἐπρόκειτο νά ρί ξουν κλῆ ρο γι ά τό ποιός θά πάει στό χω ριό γι ά ἐ φό-
δι α. «Θά πά ω ἐγώ», εἶ πε ὁ Ἀρ σέ νι ος. Τόν εἶ δαν οἱ ἀ ντάρ τες, ἀλ λά τόν πέ ρα σαν 
γι ά δι κό τους. Πῆ ρε τά ἐ φό δια καί γύ ρι σε πί σω.

Ὅ ταν ἔ βα ζαν κά ποι ον νά κά νη ἐ πι κίν δυ νη βάρ δια ἤ πε ρί πο λο, τόν ρω τοῦ σε 
ὁ Ἀρ σέ νιος: «Τί οἰ κο γέ νεια ἔ χεις;». Ἄν τοῦ ἔ λε γε, «εἶ µαι πα ντρε µέ νος, ἔ χω καί 
παι δί», ἔ λε γε, «κα λά». Πή γαι νε στό ὑ πα σπι στή ριο, τόν ἄλ λα ζε καί πή γαι νε αὐ-
τός στήν θέ ση του.

Τόν ἄλ λο ἀ συρ µα τι στή δέν τόν ἄ φη νε νά κου βα λᾶ οὔ τε τόν ἀ σύρ µα το, οὔ τε 
τήν µπα τα ρί α, γι ά νά εἶ ναι ἐ λε ύ θε ρος σέ περίπτωση κιν δύ νου νά σω θῆ.

«Σέ µι ά µά χη», δι η γή θη κε, «εἶ χα σκά ψει µι ά µι κρή λακ κο ύ βα. Ἔρ χε ται ἕ νας 
καί µοῦ λέ ει: «Νά µπῶ καί ἐ γώ ;» Στρι µώ χθη κα καί µέ δυ σκο λία χω ρέ σα µε. Ἔρ-
χε ται καί ἄλ λος. Τόν ἄ φη σα καί αὐ τόν καί ἐ γώ βγῆ κα ἔ ξω. Σέ µι ά στιγ µή µέ πα-
ίρ νει ἕ να βλῆ µα ξυ στά στό κε φά λι. Δέν εἶ χα κρά νος, φο ροῦ σα µό νο κου κο ύ λα. 
Πι ά νω µέ τό χέ ρι µου τό κε φά λι, δέν βλέ πω αἵ µα τα. Τό ξα να πι ά νω, τί πο τα. Τό 
βλῆ µα εἶ χε πε ρά σει ξυ στά ἀ πό τό κε φά λι µου καί εἶ χε ξυ ρί σει µό νο τά µαλ λιά 
καί ἔ κα νε µι ά γραµ µή ἕ ξι πό ντους φάρ δος χω ρίς µαλ λιά καί οὔ τε γρατ ζου νιά 
δέν ἄ φη σε. Τό εἶ χα κά νει µέ τήν καρ διά µου. «Κα λύ τε ρα», εἶπα, «νά σκο τω θῶ 
µι ά φο ρά ἐ γώ, πα ρά νά σκο τω θῆ ὁ ἄλ λος, καί µε τά νά µέ σκο τώ νη ἡ συ νεί δη-
σή µου σέ ὅ λη µου τήν ζω ή. Πῶς νά ἀ ντέ ξω µε τά, ὅταν θά σκέ φτο µαι ὅ τι µπο-
ροῦ σα νά τόν σώ σω καί δέν τόν ἔ σω σα;» Καί ὁ Θε ός φυ σι κά βο η θᾶ πο λύ αὐ τόν 
πού θυ σι ά ζε ται γι ά το ύς ἄλ λους».

Εὐεργετεῖ καί συκοφαντεῖται

Δι η γή θη κε ὁ Γέ ρο ντας: «Ἔ κα να ἔ ρα νο µε τα ξύ τῶν στρα τι ω τῶν καί ἀ γό ρα σα 
κα ντή λια καί µα νου ά λια γι ά κά ποιο ἐ ξωκ κλή σι τοῦ ἁ γί ου Ἰ ω άν νου τοῦ Προ δρό-
µου. Ἐ κεῖ κο ντά εἶ χε κα ταυ λι σµό ἡ δι λο χία µας.

»Ἦρ θαν χειµῶνα και ρό οἱ µε τα γω γι κοί (χω ρι κοί, κυ ρί ως γυ ναῖ κες καί παι διά) 
µέ τά ζῶα καί µᾶς ἔ φε ραν προ µή θει ες. Ἐ πει δή χά λα σε ὁ και ρός καί ἄρ χι σε νά 
χι ο νί ζη, κά θη σαν νά δι α νυ κτε ρε ύ σουν σέ πρό χει ρες ἐ λά τι νες σκη νές.

»Κά ποι ος Ἀν θυ πο λο χα γός κτη νώ δης ἐ νω χλοῦ σε µι ά νέ α. Ἐ κεί νη ἡ κα η µέ νη 
προ τί µη σε νά πε θά νη πα ρά νά ἁ µαρ τή ση. Ἔ φυ γε καί τήν ἀ κο λο ύ θη σε καί µι ά 

καί νά δια χέ ε ται σέ ὅ λο τό πε δίο βο λῆς, ἐ νῶ ἦ ταν  µέ ρα. Ἀ πο ροῦ σα τί 
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ἡ λι κι ω µέ νη. Βά δι ζαν µέ σα στά χι ό νια καί βρέ θη καν στό ἐ ξωκ κλή σι, ἀλ λά ἡ πόρ τα 
ἦ ταν κλει στή. Ἔ µει ναν ἔ ξω, κά τω ἀ πό τό ὑ πό στε γο τρέ µο ντας ἀπό τό κρύ ο.

»Τήν ἴ δια νύ χτα µοῦ ἦρ θε ξαφ νι κά ἕ νας ἐ πί µο νος λο γι σµός νά πά ω στό ἐ ξωκ-
κλή σι νά ἀ νά ψω τά κα ντή λια. Τό χι ό νι εἶ χε φθά σει τά ὀ γδό ντα ἑ κα το στά πε ρί-
που. Πῆ γα καί χω ρίς νά γνω ρί ζω τί προ η γή θη κε, βρῆ κα ἔ ξω ἀ πό τό ἐ ξωκ κλή σι 
τίς δύ ο γυ ναῖ κες µε λα νι α σµέ νες ἀ πό τό κρύ ο. Τίς ἔ δω σα ἀ πό ἕ να γά ντι, ἄ νοι ξα 
τήν πόρ τα, µπῆ καν µέ σα καί ἀ φοῦ συ νῆλ θαν κά πως, δι η γή θη καν τά σχε τι κά. 
«Ἐ γώ», εἶ πε ἡ νέ α, «ἔ κα να ὅ,τι µπο ροῦ σα. Ἀ πό ᾿κεῖ καί πέ ρα, ἄς κά νη καί ὁ Θε-
ός τά ὑ πό λοι πα».

»Τίς συµ πό νε σα τίς κα η µέ νες καί αὐ θόρ µη τα τίς εἶ πα: «Τε λεί ω σαν τά βά σα-
νά σας. Αὔ ριο θά πᾶ τε στά σπί τια σας», ὅ πως καί συ νέ βη».

Ὁ Ἀν θυ πο λο χα γός, ὅ ταν ἔ µα θε ὅ τι ὁ Ἀρ σέ νιος τίς βο ή θη σε καί σώ θη καν, 
ἴ σως γι ά νά κα λύ ψη τήν ἐ νο χή του, δι έ δι δε συ κο φα ντι κά ὅ τι ὁ Ἐζ νε πί δης ἔ βα λε 
στήν Ἐκ κλη σία το ύς µε τα γω γι κο ύς µέ τά µου λά ρια. Τόν κά λε σε ὁ Δι οι κη τής σέ 
ἀ πο λο γί α. «Τό σο ἀ συ νεί δη τος εἶ µαι, κ. Δι οι κη τά, νά βά λω το ύς µε τα γω γι κο ύς 
µέ τά µου λά ρια µέ σα στήν Ἐκ κλη σί α;», εἶπε. Ὅ µως δέν φα νέ ρω σε τήν ὑ πό θε ση 
τοῦ ἔ νο χου Ἀν θυ πο λο χα γοῦ˙ ἀ πο λο γή θη κε µό νον ἐ πει δή τόν κα τη γό ρη σαν γι ά 
κα τα φρό νη ση τοῦ οἴ κου τοῦ Θε οῦ.

Σώζει τήν Μονάδα τους

Δι η γή θη κε ὁ Γέ ρο ντας: «Κά πο τε ἡ δι λο χία µας βρέ θη κε πε ρι κυ κλω µέ νη ἀ πό 
χί λι ους ἑ ξα κό σι ους ἀ ντάρ τες σέ ἕ να φυ σι κό ὀ χύ ρω µα ἀ πό βρά χο. Ὅ λοι οἱ στρα-
τι ῶ τες κου βα λοῦ σαν πυ ρο µα χι κά καί ὁ Διοικη τής κά λε σε καί µέ να νά ἀ φή σω 
τόν ἀ σύρ µα το, νά κου βα λά ω καί ἐ γώ. Μά λι στα µέ ἀ πεί λη σε καί µέ τό πι στό λι. 
Νό µι ζε ὅ τι ἀ πέ φευ γα νά κου βα λά ω, για τί ἤ θε λα δῆ θεν νά κρύ βω µαι.

»Κου βα λοῦ σα, ἀλ λά πή γαι να καί στόν ἀ σύρ µα το καί προ σπα θοῦ σα νά πι ά-
σω ἐ πα φή µέ τό Ἀρ χη γεῖ ο. Ὁ πό τε ἀ πό τά πολ λά ἔ πι α σα ἐ πα φή καί ἔ δω σα νά 
κα τα λά βουν ὅ τι βρι σκό µα στε σέ δύ σκο λη θέση. Τήν ἄλ λη µέ ρα, ἐ νῶ οἱ ἀ ντάρ-
τες εἶ χαν πλη σι ά σει πο λύ κο ντά, ὥ στε νά ἀ κο ύ γω νται οἱ βρι σι ές τους, ἦρ θε ἡ 
ἀ ε ρο πο ρία καί το ύς δι ε σκόρ πι σε».

Τό γε γο νός αὐτό ἀ νέ φε ρε ἀρ γό τε ρα ὁ Γέ ρο ντας σάν πα ρά δειγ µα σέ ὅ σους 
ρωτοῦσαν: «Τί προ σφέ ρουν οἱ µο να χοί στήν ἔ ρη µο καί δέν βγα ί νουν στόν κό σµο 
νά βο η θή σουν;». «Οἱ µο να χοί», ἀ πα ντοῦ σε, «εἶ ναι οἱ ἀ συρ µα τι στές τῆς Ἐκκλη-
σί ας. Ὅ ταν πι ά σουν ἐ πα φή µέ τόν Θεό δι ά τῆς προ σευ χῆς, τό τε ἔρ χε ται καί βο-
η θᾶ ὁ Θε ός κα λύ τε ρα. Ἕνα ἀ κό µη λι α νο ντο ύ φε κο δέν ἔ κα νε τί πο τε, ἐ νῶ, ὅ ταν 
ἦρ θε ἡ ἀ ε ρο πο ρί α, ἔ κρι νε τήν µά χη».

Αὐτοθυσία

Ὁ νῦν µο να χός Ἀρ σέ νιος ἀ πό τήν Κέρ κυ ρα καί τό τε κ. Πα ντε λής Τζέ κος, συ-
στρα τι ώ της τοῦ Γέ ρο ντα, δι η γεῖ ται:

«Στή Να ύ πα κτο, ἐ νῶ ἔ παιρ να ἕ να σῆ µα ἀ πό τήν Πά τρα, µέ πλη σι ά ζει ὁ Ἀρ-
σέ νι ος καί µοῦ λέ ει:
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– Ξέ ρεις; Εἴ µα στε ἀ δέλ φι α.
– Ἀ πό ποῦ εἴ µα στε ἀ δέλ φι α;
Μοῦ προ τεί νει τά δυ ό χο ντρά δά χτυ λα8 καί µοῦ λέ ει:
– Ἔ χο µε τά ἴ δια δά χτυ λα, ὅ µοια τά δι κά σου καί τά δι κά µου, γι᾿ 

αὐ τό εἴ µα στε ἀ δέλ φι α».
Ἑ νώ θη καν µέ ἀ δελ φι κή φι λία καί κά πο τε ὁ Ἀρ σέ νι ος µέ κίν δυ νο 

τῆς ζω ῆς του τόν ἔ σω σε. Ἡ δι ή γη ση εἶ ναι αὐ το ύ σια τοῦ κ. Πα ντε λῆ, 
µό νο πού δι α κό πτε ται ἀ πό λυγ µο ύς καί ἄ φθο να δά κρυα συ γκι νή σε ως 
καί εὐ γνω µο σύ νης γι ά τόν φί λο καί σω τῆρα του:

«Κο ντά στή Να ύ πα κτο κά να µε µι ά µά χη. Ἐ κεῖ πού ὑ πο χω ρο ύ σα µε, 
δι ό τι εἶ χαν πε ρισ σό τε ρες δυ νά µεις οἱ ἀ ντάρ τες, σέ κά ποια στιγ µή ἔ πε-
σα καί χτύ πη σα, για τί εἶ χα ἕ ναν βα ρύ ἀ σύρ µα το στήν πλά τη. Ὅ ταν ἔ φθα σαν οἱ 
στρα τι ῶ τες στήν γραµ µή πού εἶχαν ὁ ρι ο θε τή σει οἱ ἀ ξι ω µα τι κοί µας, εἶ δε ὁ Ἀρ σέ-
νιος ὅ τι ἔ λει πα. Βγά ζει τόν ἀ σύρ µα τό του καί τρέ χει. Τοῦ φώ να ζαν οἱ ἀ ξι ω µα τι-
κοί καί οἱ στρα τι ῶ τες: «Ἄσ᾿ τον αὐ τόν. Πά ει αὐ τός, χά θη κε!». Ἦρ θε κο ντά µου 
ὅ πως µοῦ εἶ παν µε τά οἱ ἄλ λοι, µέ σή κω σε, µέ ἔ βα λε στήν πλά τη του καί µέ πῆ ρε 
στίς γραµ µές πί σω. Ὅ ταν συ νῆλ θα, ἄ κου σα νά τοῦ λέ γη ὁ λο χα γός Βου δού ρης: 
«Ἐ σύ κά ποι ον Ἅ γιο ἔ χεις καί σέ βο ή θη σε καί βο ή θη σες καί τοῦ τον ἐ δῶ». Ρώ τη-
σα: «Τί ἔ γι νε παι διά»; Καί µοῦ ἐ ξή γη σαν. Ἐ κεῖ πού ἔ πε σα ἦ ταν ἑ κα τό µέ τρα ἀ πό 
τήν γραµ µή τῶν ἀ νταρ τῶν καί δι α κό σια ἀ πό τήν γραµ µή τήν δι κή µας».

Προσεύχεται ἐ ν µέσω σφαιρῶν

«Μι ά µέ ρα», συ νε χί ζει ὁ κ. Πα ντε λής, «ἤ µα σταν πά νω σέ ἕ να ὕ ψω µα πού 
λε γό ταν «Φο νι άς». Μᾶς εἶ χαν ἀ πο κλεί σει οἱ ἀ ντάρ τες καί δέν µπο ρο ύ σα µε νά 
φύ γου µε ἀ πό που θε νά, για τί δέν ὑ πῆρ χε δι έ ξο δος. Ὁ Ἀρ σέ νιος ἦ ταν ὄρ θιος. Οἱ 
σφαῖ ρες ἔ πε φταν καί σφύ ρι ζαν. Ἐ γώ τόν ἔ πια να ἀ πό τό χι τώ νιο καί τόν τρα-
βοῦ σα νά πέ ση κά τω. Αὐ τός τί πο τε. Κοί τα ζε ψη λά καί εἶ χε τά χέ ρια του ἔ τσι, 
σταυ ρω µένα. Ἔ, φα ί νε ται µᾶς λυ πή θη κε ὁ Με γα λο δύ να µος, καί κά ποια στιγ µή 
ἦρ θαν τά ἀ ε ρο πλά να καί ἄ νοι ξαν δρό µο. Ὅ ταν φε ύ γα µε, τοῦ λέ ω:

– Κα λά, Χρι στι α νέ µου, για τί δέν ἔ πε φτες κά τω;
– Προ σευ χό µουν.
– Προ σευ χό σουν; ρώ τη σα µέ µε γά λη ἀ πο ρί α».
Τί δύ να µη εἶ χε ἡ προ σευ χή του καί πό σο µε γά λη ἦταν ἡ πί στη του, ὥ στε νά 

ἀ ψη φᾶ τίς σφαῖ ρες! Τό πι θα νώ τε ρο ἦ ταν νά πα ρα κα λοῦ σε τόν Θεό νά σω θοῦν 
οἱ ἄλ λοι καί ἄς σκο τω θῆ ὁ ἴδιος. Γι᾿ αὐ τό στε κό ταν ὄρ θι ος καί ἀ κά λυ πτος. Καί ὁ 
δί και ος Θε ός, βλέ πο ντας τήν αὐ το θυ σία του, τόν ἔ σω σε µα ζί µέ το ύς ἄλ λους.

Ἀνυπακοή σέ βλάσφηµο

Δι η γή θη κε ὁ Γέ ρο ντας ἕ να πε ρι στα τι κό πού συ νέ βη λί γο και ρό πρίν ἀ πο λυ-

8 Ἦ ταν πράγ µα τι χα ρα κτη ρι στι κοί οἱ ἀ ντί χει ρες τοῦ Γέ ρο ντα. Ἡ τε λευ τα ί α φά λαγ γα τῶν δα κτύ λων 
ἦ ταν πιό µι κρή καί τά νύ χια σχε δόν µι σά.
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θῆ: «Γυ ρί ζα µε ἀ πό τήν Φλώ ρι να, ἀ φοῦ εἶ χε τε λει ώ σει ὁ πό λε µος. Στό δρό µο τῆς 
ἐ πι στρο φῆς ἄ κου σα τόν Λο χα γό νά βρί ζη τά θεῖ α. Τόν πλη σί α σα καί τοῦ εἶ πα: 
«Ἀ πό αὐ τή τήν στιγ µή ἀρ νοῦ µαι νά ἐ κτε λέ σω ὁ ποι α δή πο τε δι α τα γή σας, δι ό τι 
βρί ζο ντας τά θεῖα προ σβά λα τε καί τήν πί στη µου καί τόν ὅρ κο µου (Πα τρί δα-
θρη σκεί α- οἰκο γέ νει α)». Ἀ κο ύγο ντας αὐ τά προ σβλή θη κε καί µέ ἀ πε κά λε σε αὐ-
θά δη. Ὅ ταν ἀργότερα µοῦ εἶ πε: «Σέ δι α τάσ σω», ἀπάντησα: «Σᾶς τό δή λω σα 
πρίν ἀ πό λί γο ὅ τι στό ἑ ξῆς δέν θά ἐ κτε λῶ δι α τα γές σας». Ὁ Ἀ ξι ω µα τι κός τό τε 
µοῦ εἶ πε: «Ἄς θε ω ρή σου µε τό θέ µα λῆ ξα ν».

»Ὅ ταν φθά σα µε στό στρα τό πε δο, πῆ γα χω ρίς κα θυ στέ ρη ση καί ἀ νέ φε ρα ὅ σα 
συ νέ βη σαν στόν Δι οι κη τή. Ἐ κεῖ νος µοῦ εἶ πε ὅ τι ἡ ἄρ νη ση νά ἐ κτε λῶ δι α τα γή 
ἀ νω τέ ρου συ νε πά γε ται στρα το δι κεῖ ο. Ξα να δή λω σα ὅ τι δέν πρό κει ται νά ἐ κτε-
λέ σω δι α τα γές τοῦ Λο χα γοῦ, δι ό τι εἶ ναι ἐ πί ορ κος, ἐ πει δή βρί ζει τόν Θεό, στόν 
ὁ ποῖο καί οἱ δυ ό ὡρ κι στή κα µε. Καί εἶ πα µέ ἀ γα νά κτη ση: «Πει θαρ χεῖν δεῖ Θε ῷ 
µᾶλ λον ἤ ἀν θρώ ποις»9.

* * *

Ὁ Ἀρ σέ νι ος, ἀ φοῦ γι ά µι ά πεντα ε τία πε ρί που ὑ πη ρέ τη σε τήν Πα τρί δα, τόν Μάρ-
τιο τοῦ 1950 πῆ ρε τό ἀ πο λυ τή ριο τοῦ Στρα τοῦ ἀ πό τήν Μα κρα κώ µη Λα µί ας.

Ὅ ταν ἀ πο χαι ρε τοῦ σε τόν φί λο του κ. Πα ντε λῆ, ἐ κεῖ νος τόν προ σκά λε σε νά 
ἐ γκα τα στα θοῦν στήν Κέρ κυ ρα µα ζί, νά φτι ά ξουν ἀ πό ἕ να σπί τι καί νά κά νουν 
οἰ κο γέ νει α. Ὁ Ἀρ σέ νι ος ἀρ νή θη κε λέ γο ντας ὅ τι θά γίνει κα λό γη ρος.

Τε λεί ω σε τήν στρα τι ω τι κή του θη τεί α, καί τώ ρα ἐ πι θυ µοῦ σε µι ά ἄλ λη στρα-
τεί α, τήν κα τά τα ξή του στό µο να χι κό τάγ µα, γι ά νά ὑ πη ρε τῆ τόν ἐ που ρά νιο 
Βα σι λέ α.

9 Πράξ. ε΄, 29.
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ΣΤΙΣ ΜΟΝΕΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

Ἀγῶνες ἀρχαρίου

Ὁ Ἀρσένιος προσῆλθε στήν ἱερά Μονή Ἐσφιγµένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους 
πού τότε δέν εἶχε γίνει ζηλωτική γιά νά µονάση. Ἔ χο ντας πρό τυ πα 
το ύς ὁ σί ους Πα τέ ρες, προ σπα θοῦ σε νά το ύς µι µη θῆ. Ἔ βα λε ὡς θε µέ-

λιο τῆς µο να χι κῆς ζω ῆς τήν τα πει νο φρο σύ νη καί τήν ὑ πα κοή καί ἐ πι δό θη κε σέ 
ἀ γῶ νες ὑ πέρ τήν ἀ ντο χή του.

Τίς ἡ µέ ρες κο πί α ζε σω µα τι κά καί τίς νύ χτες πα ρέ µε νε ἄ ϋ πνος, προ σευ χό µε-
νος καί δο ξο λο γώ ντας τόν Θε ό. Αἰ σθα νό ταν µε γά λη κο ύ ρα ση, ἀλ λά ἦ ταν ἀ νυ πο-
χώ ρη τος στήν ἄ σκη ση. Συ νε χῶς πρό σθε τε νέους ἀ γῶ νες, πά ντα µέ εὐ λο γία καί 
πα ρα κο λο ύ θη ση ἀ πό τόν Ἡ γού µε νο. Ὅ λα τά ἔ κα νε µέ χα ρο ύ µε νη δι ά θε ση.

Ἔ λε γε: «Κά να µε πο λύ σκλη ρή δου λειά στόν τόρ νο ὅ λη τήν ἡ µέ ρα. Τό βρά δυ 
πή γαι να στό Ἀρ χο ντα ρί κι καί βο η θοῦ σα µέ χρι τίς 10 ἤ 11 ἡ ὥ ρα. Δέν µοῦ ἔ µε νε 
χρό νος οὔ τε γι ά πνευ µα τι κά. Γι᾿ αὐ τό στήν συ νέ χει α, ὅ ταν πή γαι να στό Κελλί 
µου, δέν κοι µό µουν, µό νο ἔ βα ζα ἕ να τέ ταρ το τά πό δια ψη λά γι ά νά ξε κου ρα στοῦν 
λί γο καί νά κα τέ βη τό αἷ µα (πού µα ζευ ό ταν ἀ πό τήν πο λύ ω ρη ὀρ θο στα σί α). 
Με τά στε κό µουν ὄρ θιος σέ µι ά λε κά νη µέ νε ρό, γι ά νά µή µέ πα ίρ νη ὁ ὕ πνος, 
καί ἔ κα να τά κο µπο σχοί νια. Κοι µό µουν µι σή µέ χρι µία ὥ ρα, καί µε τά πή γαι να 
στήν ἀ κο λου θία γι ά νά δι α βά σω τό Με σο νυ κτι κό. Καί ἐ πει δή εἶ χα τόν λο γι σµό, 
µή πως δέν θά κα τά φερ να ἀρ γό τε ρα νά κά νω τά κα θή κο ντα τοῦ µε γα λο σχή-
µου, ζή τη σα εὐ λο γία ἀ πό τόν Ἡ γού µε νο καί µοῦ ἔ δω σε, νά κά νω τόν κα νό να 
τοῦ µε γα λο σχή µου ἀ πό δό κι µος. Ὄ χι ἀ πό ἐ γω ι σµό, ἀλ λά µή πως δέν µπο ρέ σω 
νά ἀ ντα πο κρι θῶ στίς ὑ πο χρε ώ σεις τοῦ Σχή µα τος. Δέν τἄ κα να µέ ὑ πε ρη φά νεια. 
«Ἄν δέν µπο ρῶ», ἔ λε γα, «νά µήν κο ρο ϊ δε ύ ω τόν ἑ αυ τό µου ».

Στήν Ἐκ κλη σία δέν κα θό ταν κα θό λου. Στε κό ταν ὄρ θι ος στό στα σί δι. Πή γαι-
νε καµ µιά φο ρά νά τόν κλέ ψη ὁ ὕπνος καί ἀ µέ σως τι να ζό ταν.

Τόν χει µῶ να δέν ἄ να βε φω τιά. Εἶ χε τό ση ὑ γρα σία στό Κελ λί, πού ἡ µο ύ χλα 
γι νό ταν σάν βαµ βά κια στο ύς τοί χους. Ὅ ταν τό κρύο ἦ ταν ἀ νυ πό φο ρο, εἶ χε ἕ να 
δέρ µα ζώ ου, ἀ πό αὐ τά πού ἔ κα νε τά σα µά ρια, καί τύ λι γε τά πό δια του. Δο ύ λευ ε 
ἔ ξω στό κρύο µό νο µέ τό ζω στι κό, καί ἔ βα ζε ἀ πό µέ σα ἕ να χαρ τί γι ά νά τόν 
προ στα τε ύ η λί γο.

Πρίν ἀ πό τήν Με γά λη Σα ρα κο στή εἶ χαν τυ πι κό στό Μο να στή ρι νά δί νουν σέ 

Δ’. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 
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ὅ λους το ύς πα τέ ρες ἀπό ἕ να κου τί γά λα. Καί ἐ κεῖ νο ὁ Ἀρ σέ νιος δέν τό ἔπι νε, 
ἀλ λά τό ἔ δι νε στόν γε ρο-Νι κή τα πού ἦ ταν προ φυ µα τι κός. Στή νη στεία τά φα σό-
λια δέν τά µα σοῦ σε κα λά, γι ά νά ἀρ γοῦν νά χω νέ ψουν καί ἔ τσι νά τόν κρα τοῦν 
κά πως. Κοι µό ταν γι ά ἄ σκη ση κά τω στίς πλά κες καί ἄλ λες φο ρές στά τοῦ βλα, 
πού «ἦ ταν πι ό φι λάν θρω πα».

Ἄρ χι σε σι γά-σι γά νά γί νε ται ἀ ντι λη πτή στο ύς πα τέ ρες ἡ ἄ σκη ση καί ἡ εὐ λά-
βειά του. Οἱ ἱ ε ρεῖς τόν προ τι µοῦ σαν νά το ύς ψάλλη στά πα ρεκ κλή σια.

Δαιµονικές ἐµφανίσεις

Ὁ δι ά βο λος δέν ἀρ κεῖτο µόνο στόν πό λε µο τῶν λο γι σµῶν, ἀ φοῦ µά λι στα δέν 
µπο ροῦ σε µέ αὐ το ύς νά ἀ να κό ψη τήν ἀ γω νι στι κό τη τά του. Πα ρου σι α ζό ταν καί 
αἰ σθη τῶς. Τόν ἔ βλε πε ὀ φθαλ µο φα νῶς καί συ νω µι λοῦ σαν. Προ σπα θοῦ σε ὁ πει ρα-
σµός µέ κά θε τρό πο νά τόν ἐκ φο βί ση καί νά τόν ἐ µπο δί ση ἀ πό το ύς ἀ γῶ νες του. 
Φα ί νε ται ὅ τι ἀ πό τήν πεῖ ρα του κα τα λά βαι νε τί θά γι νό ταν αὐ τός ὁ ἀρ χά ρι ος.

Ὁ δόκιµος Ἀρσένιος δέν τα ρασ σό ταν οὔ τε φο βό ταν ἀ πό τήν πα ρου σία τοῦ δι-
α βό λου. Ἔ λε γε: «Νἄρ χε σαι, δι ό τι µοῦ κά νεις κα λό. Μέ βο η θᾶς νά θυ µᾶ µαι τόν 
Θεό, ὅ ταν τόν ξε χνῶ, καί νά προ σε ύ χω µαι».

Ἀρ γό τε ρα σχο λί α ζε ὁ Γέ ρο ντας: «Ποῦ νά µεί νη ὁ πει ρα σµός! Ἐ ξα φα νι ζό ταν 
ἀ µέ σως. Δέν εἶ ναι χα ζός νά προ ξε νῆ στε φά νια στόν µο να χό».

– Γέ ρο ντα, πει ρα σµό ἐν νο εῖ τε το ύς λο γι σµο ύς; τόν ρώ τη σε µέ ἀ φέ λεια κά ποι-
ος µο να χός.

– Βρέ, πει ρα σµός! (δι ά βο λος)˙ κα τα λα βα ί νεις; Τί λο γι σµοί;
Ὁ δόκιµος Ἀρσένιος µέ τήν εὐ στρο φία του «ἐ νί κη σε δαι µό νων πα νουρ γί αν 

δι᾿ ἀν θρω πί νης ἐ πι νοί ας»10.

Ρασοευχή

Στίς 27 Μαρ τί ου 1954 µε τά ἀ πό τήν κα νο νι σµέ νη δο κι µα σία ἐ κά ρη µο να χός. 
Ἔ λα βε ρα σο ευ χή καί τό ὄ νο µα Ἀ βέρ κιος. Ὁ Ἡ γού µε νος τοῦ πρό τει νε νά λά βη 
τό Με γά λο Σχῆ µα, ἀλ λά δέν δέ χθη κε. Ἀ νέ φε ρε: «Ἄν καί µπο ροῦ σα νά γίνω ἀ µέ-
σως µε γα λό σχη µος, διό τι µοῦ εἶ παν: «Ἐ σύ Στρα τό τε λεί ω σες, δέν σέ ἐ µπο δί ζει 
τί πο τε», εἶ πα: «Ἀρ κεῖ ἡ ρα σο ευ χή». Θε ω ροῦ σε τόν ἑ αυ τό του ἀ νά ξιο, ἀλ λά καί 
δέν ἤ θε λε νά δε σµευ θῆ µέ τίς ὑ πο σχέ σεις τοῦ Με γά λου Σχή µα τος, ἐξ αἰ τί ας τῆς 
ἀ γά πης του γι ά τήν ἡ συ χα στι κή ζω ή πού ἐ πι θυ µοῦ σε.

Ἐπίσκεψη τῆς θείας χάριτος

Τήν τρα χύ τη τα τῆς ἀ σκή σε ως ἦρ θε νά γλυ κά νη ἕ να πρω τό γνω ρο γε γο νός, ἡ 
ἐ πί σκε ψη τῆς θεί ας χά ρι τος. «Ὅ ταν εἶ χαν σω θῆ τε λεί ως οἱ µπα τα ρί ες (ἐ ξα ντλή-
θη καν οἱ δυ νά µεις) », δι η γή θη κε, «ἔ ζη σα ἕ να γε γο νός: Μι ά νύ χτα, ἐ νῶ προ σευ-

10 Κλῖ µαξ Δ΄, κα΄.
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Ὁ Γέροντας µετά τήν κουρά του



30
Γέρων Παΐσιος  ὁ  Ἀγιορείτηò

31



30
Γέρων Παΐσιος  ὁ  Ἀγιορείτηò

31

χό µουν ὄρ θιος, ἔ νι ω σα κά τι νά κα τε βα ί νη ἀ πό πά νω καί νά µέ πε ρι λο ύ ζη ὁ λό-
κλη ρο. Αἰ σθα νό µουν µι ά ἀ γαλ λί α ση καί τά µά τια µου ἔ γι ναν δύ ο βρύ σες πού 
ἔ τρε χαν συ νέ χεια δά κρυα. Ἔ βλε πα καί ζοῦ σα αἰ σθη τά τήν χά ρι11. Μέ χρι τό τε, 
συγ κι νή σεις καί τέ τοι α εἶ χα αἰ σθαν θῆ πολ λές φο ρές, ἀλ λά τέ τοι ο πρᾶγ µα πρώ-
τη φο ρά µοῦ συ νέ βη. Ἦ ταν τό σο δυ να τό πνευ µα τι κά αὐ τό τό γε γο νός, ὥ στε µέ 
στή ρι ξε καί κρά τη σε γιά δέ κα πε ρί που χρό νια µέ χρι πού ἀρ γό τε ρα στό Σι νᾶ, 
ἔ ζη σα µε γα λύ τε ρες κα τα στά σεις µέ ἄλ λον τρό πο».

Μικρόσχηµος

Ὁ π. Ἀ βέρ κιος ἐκάρη µι κρό σχη µος µο να χός και τοῦ δό θη κε τό ὄ νο µα Πα ΐ σι-
ος στίς 3 Μαρ τί ου 1957.

Με τά τήν κου ρά ἔ βγα λε µι ά φω το γρα φία καί τήν ἔστει λε στήν µη τέ ρα του, 
καί ἀ πό πί σω ἔ γρα ψε τό ἀκόλουθο ποί η µα: (Βλ. σελ. 28)

Εὐλογίες ἀπό τήν Παναγία

Δι η γή θη κε ὁ Γέ ρο ντας: «Ἢµουν ἂ γρυ πνος καί νη στι κός καί πε ρί µε να τό «µο-
τό ρι», στον ἀρσανά τῆς Ἰβήρων. Ἀ πό τήν ἐ ξά ντλη ση δέν αἰ σθα νό µουν κα λά. 
Φο βή θη κα νά µήν λι πο θυ µή σω ἐ κεῖ καί µέ δοῦν οἱ ἐρ γά τες. Γι᾿ αὐ τό ἔ κα να κου-
ρά γιο καί πῆ γα πί σω ἀ πό µιά ντά να ξύ λα.

»Σκέ φθη κα πρός στιγ µήν νά πα ρα κα λέ σω τήν Πα να γία καί ἀ µέ σως εἶ πα 
στόν ἑ αυ τό µου: «Ἄ θλι ε, τήν Πα να γία γιά τό ψω µά κι τήν ἔ χου µε;».

»Καί µό λις εἶ πα αὐ τό, νά ἡ Πα να γία καί µοῦ ἔ δω σε ζε στό ψω µί καί στα φύ λι! 
Ἔ, ἀ πό κεῖ καί πέ ρα µε τά...».

Κάποιος, τόν ὁποῖον ὁ Γέροντας θεράπευσε ἀπό ἀνίατη ἀσθένεια, ἀκούγοντας 
τήν διήγηση, ρώτησε ἔκπληκτος:

– Κα λά, Γέ ρο ντα, µετά πού ἔ φα γες τίς ρό γες τοῦ στα φυ λιοῦ, τό κο τσά νι σοῦ 
ἔ µει νε στό χέ ρι;

– Καί τό κο τσά νι καί ψί χου λα, ἀ πά ντη σε µέ ἔµ φα ση.

11 «Ἡ θε ό της, δη λα δή ἡ θεία χά ρις καθ᾿ ἑ αυ τήν, ἤ γουν µο να χή δέν φαί νε ται, ἐ άν δέν ἔλ θῃ εἰς τήν 
λο γι κήν ψυ χήν. Καί ἀ νί σως ἡ αἰ σθη τή φω τία δέν φαί νε ται εἰς τά αἰ σθη τά, ὅ ταν δέν εὕ ρη ὕ λην, µή τε ἡ 
νο η τή φω τία φαί νε ται εἰς τά νο η τά, ὅ ταν δέν εὕ ρῃ ὕ λην τῶν ἐ ντο λῶν τοῦ Θε οῦ», Ἁ γί ου Συ µε ών τοῦ νέ ου 
Θε ο λό γου, Λόγος Γ΄, σ. 38.



32
Γέρων Παΐσιος  ὁ  Ἀγιορείτηò

33

Ε’. ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΣΤΟΜΙΟΥ

ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἀ να καί νι ση τοῦ Μο να στη ρι οῦ

Πα ρά Κυ ρί ου τά δι α βή µα τα ἀν θρώ που κα τευ θύ νε ται»12. Μέ ἀ πο κά λυ-
ψη κα τευ θύ νει ὁ Κύ ριος καί τώ ρα τά βή µα τα τοῦ ἀν θρώ που τοῦ Θε-Πψη κα τευ θύ νει ὁ Κύ ριος καί τώ ρα τά βή µα τα τοῦ ἀν θρώ που τοῦ Θε-Ποῦ Πα ϊ σί ου στήν Μο νή Στο µί ου, τῆς Ἐ παρ χί ας Κο νί τσης. Δι ψοῦ σε γι ά 

ἐ ρη µι κή ζω ή καί προ ε τοι µα ζό ταν γι ά τήν ἔ ρη µο, ἀλ λά µέ ἐ ντο λή τῆς Πα να γί ας 
βρέ θη κε σέ Μο να στή ρι τοῦ κό σµου.

Ἄρ χι σε τήν ἀ να καί νι ση τοῦ κα µέ νου Μο να στη ρι οῦ, χω ρίς νά ἔ χη τά ἀ πα ρα-
ί τη τα χρή µα τα καί ὑλι κά.

Ἀ γό ρα σε ξυ λεία καί µό νος ἔ κα νε πόρ τες, πα ρά θυ ρα, στα σί δι α, τρα πέ ζια καί 
ὅ,τι ἄλ λο χρει α ζό ταν.

Ἐ πί σης ἄλλαξε τήν σκε πή τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἔκανε Κελλιά γι ά µο να χο ύς, Ἀρ-
χο ντα ρί κι, στέρ να καί ἄλ λα ἔρ γα.

Αὐ τός ἀ νέ στη σε τό κα τε στραµ µέ νο Μο να στή ρι µέ πολ λούς κό πους. Ἦ ταν 
ἄρ ρω στος ἀλ λά καί νη στευ τής. Τή νη στεί α δέν τήν χα λοῦ σε πο τέ».

Πηδᾶ στόν γκρεµό

Κά πο τε µε τέ φε ρε τά ἅ για Λεί ψα να καί εἶ χε τήν λει ψα νο θή κη δε µέ νη µέ λου ριά 
ἀπό τούς ὤµους του. Σέ ἕνα ση µεῖο τοῦ δρό µου, πού λέ γε ται «Με γά λη Σκά λα», κό-
πη κε τό λου ρί καί ἔ πε σε ἡ λει ψα νο θή κη στόν γκρε µό. Ὁ Γέ ρο ντας ἀ πό τόν πό θο 
καί τήν εὐ λά βεια πρός τά ἅ για Λεί ψα να, χω ρίς νά ὑ πο λο γί ση τόν ἑ αυ τό του καί 
χω ρίς τόν πα ρα µι κρό δι σταγ µό, πή δη σε ἀ µέ σως στόν γκρε µό γι ά νά τά προ λά βη. 
Κα τρα κυ λοῦ σε ἡ λει ψα νο θή κη καί χτυ ποῦ σε στά βρά χι α. Τελικά ὁ ἴ δι ος δι α φυ λά-
χθη κε, χά ρι τι Θε οῦ, σῶ ος˙ δέν ἔ πα θε τί πο τε, οὔ τε γρα τσου νιά! Ἡ λει ψα νο θή κη µέ 
τά ἅγια Λεί ψα να ἔ µει ναν ἐ πί σης ἄ θι κτα, ἐ νῶ ὁ µε ταλ λι κός κορ βα νᾶς πού ἦ ταν 
προ σαρ µο σµέ νος στήν λει ψα νο θή κη εἶ χε κα τα τσα λα κω θῆ ἀ πό τά χτυ πή µα τα. 
Ἦ ταν τό σο βα θύς καί ἀ πό το µος ὁ γκρε µός πού ἦ ταν ἀ δύ να το νά ξα να νε βῆ ὁ Γέ-
ρο ντας. Γι ά νά βγῆ στό µο νο πά τι, βά δι ζε πολ λή ὥ ρα µέ σα στό πο τά µι.

12 Ψαλµ. λς΄, 23.
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Κόποι, ἀσκήσεις καί ἡσυχία

Νή στευ ε αὐ στη ρά καί δου λα γω γοῦ σε µέ κά θε τρό πο τό εὔ θραυ στο σῶ µα 
του, παρ᾿ ὅ τι ἔ κα νε θε ρα πεία µέ ἐ νέ σεις. Κά ποι ες φο ρές µέ ἕ να πο τή ρι νε ρό 
περ νοῦ σε ὅ λο τό ἡ µε ρο νύ κτι ο. Ἄν καί καλ λι ερ γοῦ σε στόν κῆ πο τοῦ Μο να στη ρι-
οῦ κη πευ τι κά πολ λῶν εἰ δῶν, ἡ συ νη θι σµέ νη τρο φή του ἦ ταν τσά ϊ µέ πα ξι µά δι 
ἤ κα ρύ δια κο πα νι σµέ να.

Ἀ να φέ ρει ἡ κυ ρία Πη νε λό πη Μπαρ µπού τη: «Στόν κῆ πο πή γαι νε ξυ πό λυ τος 
καί τό βρά δυ κα θά ρι ζε τά ἀγ κά θια ἀ πό τά πό δια του. Ἕ να πα ξι µά δι ἔ τρω γε τό 
πρω ΐ καί ἕ να τό βρά δυ. Ἄλ λο τε ἔ πι νε σκέ το τσά ϊ. Δο ύ λευ ε πα ρά πο λύ. Δέν κοι-
µό ταν σχε δόν κα θό λου. Προ σπα θοῦ σε νά µήν χα λά ση τό χα τή ρι κα νε νός καί 

Ὁ Γέροντας ὡς Ὁ Γέροντας ὡς 
νέος µοναχόςνέος µοναχός
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ἤ θε λε ὅ λους νά τούς ἀ να πα ύ η. Πο τέ δέν ἔ λε γε ὄ χι. Τά χέ ρια του εἶ χαν κά νει 
ρό ζους ἀ πό τίς πολ λές µε τά νοι ες. Τά πό δια του ἦ ταν µό νο κόκ κα λα. Εἶ χε πολ-
λά προ βλή µα τα µέ τήν ὑ γεία του».

Τήν ἡ µέ ρα ἐρ γα ζό ταν σκλη ρά καί τή νύ χτα ἀ γρυ πνοῦ σε. Μό νος του δι ά βα ζε 
ὅ λες τίς ἀ κο λου θί ες, ὅ πως εἶ χε µά θει στό Ἅ γιον Ὄ ρος.

Παρ᾿ ὅ λο πού τό Μο να στή ρι ἦ ταν σέ ἔ ρη µο καί ἥ συ χο µέ ρος, ὁ Γέ ρο ντας ἀ πο-
συ ρό ταν ἐ νί ο τε σέ µιά σπη λιά. Πή γαι νε τίς νύ χτες καί ἔ κα νε ἀ γρυ πνί ες µέ τό 
κο µπο σχοί νι καί ἀ να ρίθ µη τες µε τά νοι ες. Ἦ ταν ὅ µως ἀ νή λια καί ἔ στα ζε νε ρό.

Προστάτης πτωχῶ ν καί ὀρφανῶ ν

Ἐ κτός ἀ πό τά κτι σί µα τα µε ρι µνοῦ σε συγ χρό νως καί γι ά ὅ σους εἶ χαν ἀ νά γκη. 
Καί αὐ τοί ἦ ταν πολ λοί. Στά χω ριά τῆς Κό νι τσας ὑ πῆρ χε τό τε µε γά λη φτώ χεια, 
ἐ γκα τά λει ψη, δυ στυ χί α. Ὁ Γέ ρο ντας συ γκέ ντρω νε ροῦ χα, χρή µα τα, τρό φι µα καί 
φάρ µα κα, τά ἔ κα νε δέ µα τα καί τά ἔ στελ νε σέ ἀν θρώ πους πού στε ροῦ νταν. Στό 
ἔρ γο τῆς φι λαν θρω πί ας εἶ χε ὡς βο η θο ύς εὐ λα βεῖς γυ ναῖ κες. Ὅ σες εἶχαν τήν δι-
ά θε ση τίς ἔ στελ νε νά ὑ πη ρε τοῦν ἄ το µα ἀ νή µπο ρα, κυ ρί ως γε ρο ντά κια, πού δέν 
εἶ χαν κα νέ να συγ γε νῆ κο ντά τους.

Εἶ χε πά ρει ἄ δεια ἀ πό τήν ἀ στυ νο µία καί σέ κάθε γει το νιά τῆς Κό νι τσας εἶ χε 
ἀ φή σει ἀ πό ἕ να κου µπα ρά καί ὥ ρι σε καί ἕ ναν ὑ πε ύ θυ νο. Ὑ πῆρ χε καί ἕ νας ἐ πί 
πλέ ον κου µπα ράς ἔ ξω ἀ πό τό Ἀ στυ νο µι κό Τµῆ µα. Ἔ κα νε ἐ πι τρο πή, ἡ ὁ ποία δι-
α χει ρι ζό ταν τά χρή µα τα, καί πρό σφε ραν ἀ νά λο γα µέ τίς ἀ νά γκες.

Ἐν δι α φέρ θη κε γι ά φτω χά καί ὀρ φα νά παι διά νά συ νε χί σουν τίς σπου δές 
τους. Τά πα ρέ πε µπε στά κα τάλ λη λα πρό σω πα ἀλ λά τά βο η θοῦ σε καί ὁ ἴ διος 
οἰ κο νο µι κά, ὅ σο µπο ροῦ σε. Πολ λοί ἀ πό αὐ τούς εἶ ναι σή µε ρα ἐ πι στή µο νες καί 
εὐ γνω µο νοῦν τόν Γέ ρο ντα.

Ἔ δι νε τά κτή µα τα τῆς Μο νῆς σέ φτω χές οἰ κο γέ νει ες νά τά καλ λι ερ γοῦν. Ἐ νοί-
κιο δέν ζη τοῦ σε. Τούς ἔ λε γε, ἄν ἔ χουν κα λή σο δειά, νά προ σφέ ρουν στό Μο να-
στή ρι ὅ,τι ἤ θε λαν. Ἄν ἡ χρο νιά δέν πή γαι νε κα λά, δέν ζη τοῦ σε τί πο τε.

Ὅ σες φο ρές ἡ ἀ δελ φή του Χρι στί να πή γαι νε ροῦ χα ἤ τρό φι µα, δέν τά δε χό-
ταν. Τῆς ἔ λε γε νά τά πά η σέ οἰ κο γέ νει ες, πού γνώ ρι ζε ὅ τι στε ροῦ νταν.

Οἰκειότητα µέ τά ἄγρια ζῶ α

Ἡ µε γά λη ἀ γά πη τοῦ Γέροντα πρός τόν Θε ό καί τήν εἰ κό να του, τόν ἄν θρω-
πο, πληµ µύ ρι ζε τήν καρ διά του καί τό ξε χεί λι σµά της ἀγ κά λια ζε καί τήν ἄ λο-
γη κτί ση. Ἰ δι αί τε ρα ἀ γα ποῦ σε τά ἄ γρια ζῶ α, κα ί αὐ τά ἔ νι ω θαν τήν ἀ γά πη του 
καί τόν πλη σί α ζαν.

Ἕ να ἐ λα φά κι ἐρ χό ταν καί ἔ τρω γε ἀ πό τά χέ ρια του. Τοῦ ἔ κα νε ἕ να σταυ ρό 
στό µέ τω πο µέ µπο γιά. Εἰ δο ποί η σε το ύς κυ νη γο ύς νά µήν κυ νη γοῦν κο ντά στό 
Μο να στή ρι καί νά προ σέ ξουν αὐ τό τό ἐ λα φά κι µέ τόν σταυ ρό, ὅ που καί ἄν τό 
βροῦν, νά µήν τό χτυ πή σουν. Ἀλ λά δυ στυ χῶς, ἕ νας κυ νη γός πε ρι φρο νώ ντας 
τήν ἐ ντο λή του, κά ποια ἡ µέ ρα εἶ δε τό ἐλα φά κι καί τό σκό τω σε. Ὁ Γέ ρο ντας στε-
νο χω ρή θη κε πο λύ καί εἶ πε µι ά προ φη τεία πού ἐ πα λη θε ύ τη κε στό ἀ κέ ραι ο. Δέν 
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ἀ να φέ ρε ται για τί τό πρό σω πο αὐ τό ζεῖ µέ χρι σή µε ρα.
Στό δά σος γύ ρω ἀ πό τό Μοναστήρι ζοῦν ἀρ κοῦ δες. Μι ά συ νά ντη σε ὁ Γέ ρο-

ντας σέ στε νό µο νο πά τι, ἐ νῶ ἀ νέ βαι νε στό Μοναστήρι µέ ἕ να γα ϊ δου ρά κι φορ-
τω µέ νο. Ἡ ἀρ κο ύ δα µα ζε ύ τη κε στήν ἄ κρη, γι ά νά πε ρά ση ὁ Γέ ρο ντας. Αὐ τός 
πά λι τῆς ἔ κα νε νό η µα µέ τό χέ ρι νά πε ρά ση πρώ τη. «Καί αὐ τή», δι η γεῖ το χα ρι-
το λο γώ ντας, «ἅ πλω σε τό πό δι της καί µοὔ πι α σε τό χέ ρι, γι ά νά πε ρά σω ἐ γώ». 
Τῆς εἶ πε: «Αὔ ριο νά µήν ἐµ φα νι σθῆς ἐ δῶ κά τω, για τί πε ρι µέ νω κό σµο. Ἀλ λοι ῶς 
θά σέ πι ά σω ἀ πό τό αὐ τί καί θά σέ δέ σω µέ σα στό πα χνί».

Ἔ λε γε ὅ τι ἡ ἀρ κο ύ δα ἔ χει ἕναν ἐ γω ι σµό. Ὅ ταν βρε θῆ σέ κίν δυ νο, δεί χνει ὅ τι 
δέν φο βᾶ ται, ἀλ λά µε τά φε ύ γει τρέ χο ντας.

Μιά ἀρ κο ύ δα ἐρ χό ταν συ χνά, εἶ χε ἐ ξοι κει ω θῆ µα ζί του καί ὁ Γέ ρο ντας τήν 
τάιζε. Τίς ἡ µέ ρες πού ἐρ χό ταν κό-
σµος στό Μο να στή ρι ὁ Γέ ρο ντας 
τήν προ ει δο ποι οῦ σε νά µήν ἐµ-
φα νί ζε ται καί προ κα λῆ ἔτσι φό-
βο στο ύς ἀν θρώ πους. Ἡ ἀρ κο ύ-
δα µε ρι κές φο ρές πα ρέ βαι νε τήν 
ἐ ντο λή τοῦ Γέ ρο ντα, ἐµ φα νι ζό ταν 
ἀπροσ δό κη τα καί ὅ σοι τήν ἔ βλε-
παν τρό µα ζαν. Πολ λοί τήν εἶ χαν 
δεῖ˙ µε τα ξύ αὐ τῶν καί ἡ Καί τη Πα-
τέ ρα, ὅ πως δι η γή θη κε: «Ἀ νέ βαι να 
µι ά νύ χτα στό Μο να στή ρι µέ φα-
κό γι ά νά προ λά βω τήν θεί α Λει-
τουρ γί α. Ἄ κου σα ἕ ναν θό ρυ βο, ἔρ-
ρι ξα τό φῶς καί εἶ δα ἕ να ζῶ ο κά τι 
σάν σκυ λί µε γά λο. Μέ ἀ κο λού θη-
σε καί, ὅ ταν ἔ φθα σα, ρώ τη σα τόν 
π. Πα ΐ σιο, ἄν τό σκυ λί εἶ ναι τοῦ 
Μο να στη ριοῦ. Ἀ πά ντη σε: «Σκυ λί 
εἶ ναι αὐ τό; Γιά κοί τα ξε κα λά. Ἀρ-
κού δα εἶ ναι ».

Ὅ ταν εἶ δε ὅ τι τε λεί ω σε ἡ 
ἀ πο στο λή του στήν ἔ ρη µο τοῦ 
κό σµου, καί ἀ φοῦ ξε πλή ρω σε 
τό τά µα πρός τήν Πα να γί α, ἄ φη-
σε ὁ ρι στι κά τό Στό µιο στίς 30 Σε-
πτεµ βρί ου 1962 καί ἀ να χώ ρη σε 
γι ά τό Θε ο βά δι στο Ὄ ρος Σι νᾶ.

Ὁ Γέροντας στήν Ἱερά Μονή 
Στοµίου
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ΣTO ΘEOBAΔIΣTON OΡOΣ ΣINA

Μακαρία ἐρηµική ζωή

ὉΓέ ρο ντας ζή τη σε εὐ λο γία νά µεί νη µό νος στήν ἔ ρη µο. Ἐ γκα τα στά θη-
κε στό ἀσκη τή ριο τῶν ἁ γί ων Γα λα κτί ω νος καί Ἐ πι στή µης, πού ἀ πο-
τε λεῖ ται ἀ πό τό Ἐκ κλη σά κι καί ἕ να πο λύ µι κρό συ νε χό µε νο Κελλά κι. 

Βρί σκε ται σέ ὡ ρα ία θέ ση σέ ὕ ψω µα, ἀ πέ να ντι ἀ κρι βῶς ἀ πό τήν ἁ γία Κο ρυ φή, 
καί ἀ πέ χει λι γώ τε ρο ἀ πό µία ὥ ρα ἀ πό τό Μοναστήρι.

Δι α κό σια µέ τρα πιό πά νω βρί σκε ται ἡ σπη λιά τοῦ ἁ γί ου Γα λα κτί ω νος καί λί-
γο πι ό πί σω εἶ ναι ἡ Σκή τη πού ἔ µε νε ἡ ἁ γία Ἐ πι στή µη µέ τίς ἄλ λες ἀ σκή τρι ες. 
Ἅ για µέ ρη, εὐ λο γη µέ να. Παρ᾿ ὅ λη τήν αὐχ µη ρό τη τά τους, ἐ µπνέ ουν αὐ τά τά 
βρά χια. Ἐ κεῖ ψη λά λοι πόν, σάν ἀ ε τός, ἔ στη σε ὁ Γέ ρο ντας τήν φω λιά του, ἔ κα νε 
µᾶλ λον τήν πο λε µί στρα του ὁ ἀ ε τός τοῦ πνε ύ µα τος.

Πο λύ κο ντά, «ὡ σεί λί θου βο λήν», στό ἀ σκη τή ριο εἶ χε µι ά µι κρή πη γο ύ λα. 
Μά ζευ ε τό 24ω ρο δυ ό-τρία κι λά νε ρό. Ἔ λε γε ὁ Γέ ρο ντας: «Πή γαι να µέ ἕ να τε-
νε κά κι νά πά ρω νε ρό, γι ά νά κά νω τσά ι ἤ νά βρέ ξω λί γο τό µέ τω πο, λέ γο ντας 
τούς χαι ρε τι σµο ύς µέ εὐ γνω µο σύ νη καί τά µά τια µου πληµ µύ ρι ζαν ἀ πό δά κρυ α. 
«Θε έ µου,» ἔ λε γα, «λί γο νε ρό νά πί νω˙ δέν θέ λω τί πο τε ἄλ λο». Τό σο πο λύ τι µο 
ἦ ταν αὐ τό τό λι γο στό νε ρά κι γι᾿ αὐ τόν πού ἤ θε λε νά ζή ση ἐ κεῖ στήν ἔ ρη µο. Ἀλ-
λά καί αὐ τό ὁ Γέ ρο ντας τό µοι ρα ζό ταν µέ τά ἄ γρια ζῶα καί τά δι ψα σµέ να που-
λιά τῆς ἐ ρή µου.

– Γέ ρο ντα, πῶς ζο ύ σα τε στό Σι νᾶ; τόν ρώ τη σε κά ποι ος.
Ἀ πά ντη σε: «Ἡ τρο φή µου ἦ ταν τσάι µέ πα ξι µά δι πού τό ἔ κα να µό νος µου. 

Ἔ κα να πέ του ρα (λε πτά φύλ λα ζύ µης) καί τά ξέ ραι να στόν ἥ λι ο. Γί νο νταν τό σο 
σκλη ρά, πού ἔ σπα ζαν σάν τζά µι. Καµ µιά φο ρά ἔ βρα ζα καί ρύ ζι στου µπι σµέ νο 
µέ σα σέ ἕ να κον σερ βο κο ύ τι. Αὐ τό ἦ ταν καί µπρί κι καί κα τσα ρό λα καί πι ά το καί 
πο τή ρι. Αὐ τό τό κον σερ βο κο ύ τι καί ἕ να κου τά λι λί γο πι ό µι κρό ἀ πό τῆς σο ύ πας 
ἦ ταν ὅ λο τό νοι κο κυ ριό µου.

»Ἀ κό µη, εἶ χα µι ά φα νέλ λα, πού τήν φο ροῦ σα τή νύ χτα γι ά νά ἀ ντι µε τω-
πί ζω τό κρύ ο. Ἔ πι να καί ἕ να τσά ι µαῦ ρο, γι ά νά µέ βο η θᾶ στήν ἀ γρυ πνί α, 
καί ἔ βα ζα καί µι ά κου τα λιά ζά χα ρη πα ρα πά νω, πού ἀ ντι στοι χοῦ σε µέ ἄλ λη 
µι ά φα νέλ λα. (Δη λα δή οἱ θερ µί δες πού τοῦ ἔ δι νε ἡ πα ρα πα νί σια ζά χα ρη ἦταν 
σάν νά φο ροῦ σε ἀ κό µη µι ά φα νέλ λα). Εἶ χα καί µι ά ἀλ λα ξιά χο ντρά ροῦ χα, 
για τί τή νύ χτα ἔ κα νε πο λύ κρύ ο. Δέν εἶ χα οὔ τε φα νά ρι, οὔ τε φα κό, πα ρά µό-
νο ἕ ναν ἀ να πτή ρα, γι ά νά βλέ πω λί γο στό σκο τά δι, ὅ ταν βά δι ζα σέ κα νέ να 

ΣΤ΄. EΡHMITHΣΣΤ΄. EΡHMITHΣ
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πέ τρι νο µο νο πά τι µέ σκα λο πά τια. Τόν χρει α ζό µουν ἐ πί σης γι ά νά ἀ νά βω 
καµ µιά φο ρά φω τιά µέ φρύ γα να, γιά νά κά νω κα νέ να ζε στό. Εἶ χα καί λί γες 
τσα κµα κό πε τρες καί ἕ να µπου κα λά κι πε τρέ λαιο πο λύ µι κρό γι ά τόν ἀ να πτή-
ρα. Τί πο τε ἄλ λο.

»Μι ά φο ρά φύ τε ψα καί µι ά ρί ζα ντο µά τα, ἀλ λά µε τά µέ πεί ρα ξε ὁ λο γι σµός 
µου καί τήν ξερ ρί ζω σα, γι ά νά µήν προ κα λῶ το ύς Βε δου ΐ νους. Μοῦ φαι νό ταν 
ἀ τα ί ρι α στο, οἱ φτω χοί Βε δου ΐ νοι νά µήν ἔ χουν ντο µά τες, καί ἐ γώ πού ἤµουν 
καλόγηρος νά ἔ χω, ἔστω καί µι ά ρί ζα.

»Τήν ἡµέρα ἔ λε γα τήν εὐ χή καί ἔ κα να ἐρ γό χει ρο. Εὐ χή καί ἐρ γό χει ρο. Αὐ τό 
ἦ ταν τό τυ πι κό µου. Τή νύ χτα ἔ κα να µε ρι κές ὧ ρες µε τά νοι ες, χω ρίς νά τίς µε-
τρῶ. Ἀ κο λου θία δέν δι ά βα ζα, τήν ἔ κα να µέ κο µπο σχοί νι.

»Γιά νά µή µέ ἐ νο χλοῦν οἱ πε ρί ερ γοι, ἔ κα να µέ πρά σι νη λα δο µπο γιά νε κρο-
κε φα λές (σῆ µα κιν δύ νου) στά βρά χι α. Μι ά φο ρά ἕ νας του ρί στας Γερ µα νός θέ λη-
σε νά ἀ νε βῆ ἐ πά νω. Νό µι σε ὅ τι εἶ ναι ναρ κο πέ δι ο, ἀλ λά ἐ πει δή φα ί νε ται ἤ ξε ρε 
ἀ πό τέ τοι α, πρό σε χε ποῦ πα τοῦ σε καί κα τώρ θω σε νά φθά ση µέ χρι ἐ πά νω. Ἐ γώ 
τόν πα ρα κο λου θοῦ σα ἀ πό ψη λά. Τόν ἄφη σα νά πλη σι ά ση, µε τά µπῆ κα στήν 
σπη λιά τοῦ ἁγί ου Γα λα κτί ω νος καί τρά βη ξα ἕ να δε µά τι ἀ γκά θια στήν εἴ σο δο. 
Ἔ ψα ξε, ἀλ λά δέν µπό ρε σε νά µέ βρῆ καί γύ ρι σε πί σω».

Ἁ πλο ποί η σε πο λύ τήν ζω ή του καί ἐ πι δό θη κε στήν ἄσκη ση µέ ὅ λες του τίς 
δυ νά µεις, χω ρίς πε ρι σπα σµο ύς. «Ἡ ἔ ρη µος ἐ ρη µώ νει τά πά θη. Ὅ ταν τήν σε βα-
σθῆς καί προ σαρ µο σθῆς πρός τήν ἔ ρη µο, σοῦ δί νει νά αἰ σθαν θῆς τήν πα ρη γο ριά 
της», ἔ λε γε ἀρ γό τε ρα ὁ Γέ ρο ντας µέ νο σταλ γί α, ἐκ φρά ζο ντας µέ λί γες λέ ξεις 
τήν ἐ µπει ρία του ἀ πό τήν Σι να ϊ τι κή ἔ ρη µο.

Ἀ γα ποῦ σε ὁ Γέ ρο ντας νά ἐ πι σκέ πτε ται τό πους, ὅ που ἔ ζη σαν ἀ σκη τές. Θαύ µα-
ζε τά µι κρά ἀ σκη τι κά σπή λαι α. Ἀλ λοῦ σω ζό ταν µι ά µι κρή στερ νο ύ λα, σέ ἄλ λα 
φαι νό ταν µαυ ρι σµέ νος ὁ βρά χος ἀ πό τήν φω τιά πού ἄ να βαν κά που-κά που γι ά 
νά µα γει ρε ύ ουν. Τόν ἐ νέ πνε αν καί τόν συ γκι νοῦ σαν αὐ τά τά πα λαιά ἀ σκη τή-
ρια. Ἐ πι σκέ φθη κε καί τό ἀ σκη τή ριο τοῦ ἁ γί ου Γε ωρ γί ου τοῦ Ἀρ σε λα ΐ του. Εἶ ναι 
µι ά πα νέ ρη µος κα τάλ λη λη γι ά ἀ να χω ρη τές. Τήν Με γά λη Σα ρα κο στή τήν πέ-
ρα σε στό ἀ σκη τή ριο τοῦ ἁ γί ου Στε φά νου, πού ἀ να φέ ρει καί ἡ Κλί µα κα13, κά τω 
ἀ πό τήν ἁγία Κο ρυ φή, µέ µε γά λη νη στεί α, σχε δόν ἀ σι τί α. Εἶ χε ἐ κεῖ µό νο ἕ να 
τε νε κε δά κι, γι ά νά βγά ζη νε ρό ἀ πό τό πη γά δι πού ὑ πῆρ χε πι ό κά τω, στόν προ-
φή τη Ἠ λί α.

Εἶ χε τυ πι κό νά µή φο ρά η πα πού τσια. Εἶ χαν σχι στῆ οἱ φτέρ νες του καί ἔ τρε-
χαν αἷ µα. Τά πα πο ύ τσια τά εἶ χε στό ντορ βά καί τά φο ροῦ σε µό νο ὅ ταν κα τέ βαι-
νε στό Μο να στή ρι ἤ συ να ντοῦ σε κά ποι ον στόν δρό µο. Γι ά ὅ ποι ον γνω ρί ζει τίς 
συν θῆ κες τῆς ἐ ρή µου, εἶ ναι πο λύ ὀ δυ νη ρό νά βα δί ζη κα νείς ξυ πό λυ τος πά νω 
στά βρά χια ἤ στήν ἄµ µο. Τήν ἡ µέ ρα καῖ νε τό σο πο λύ, πού οἱ Βε δου ΐ νοι βά ζουν 
αὐ γά στήν ἄµ µο καί γί νο νται µε λά τα, ἐ νῶ τή νύ χτα εἶ ναι τό σο κρύ α τά βρά χια, 
σάν νά πα τᾶ κα νείς πά νω σέ πά γο.

Στό Μο να στή ρι κα τέ βαι νε κά θε Κυ ρια κή ἤ κά θε δε κα πέ ντε ἡ µέ ρες. Βο η θοῦ-
σε στήν ἀ κο λου θία καί κοι νω νοῦ σε.

13 Κλῖ µαξ Ζ΄, ν΄.
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Λύει τήν ἀνοµβρία

Ὅ ταν πρω το πῆ γε στό Σι νᾶ εἶ χε µε γά λη ἀ νοµ βρί α. Σέ φυ σι ο λο γι κές συν θῆ-
κες στήν πε ρι ο χή αὐ τή βρέ χει πο λύ ἀ ραι ά. Τήν χρο νιά ἐ κεί νη ἦ ταν ἰ δι αί τε ρα 
αἰ σθη τή ἡ ἔλ λει ψη νε ροῦ. Ἕ να κα ρα βά νι ἑ τοι µά σθη κε γιά νά πά η νά κου βα λή-
ση νε ρό ἀ πό µα κρυά. Ὁ Γέ ρο ντας το ύς εἶ πε: «Πε ρι µέ νε τε, µήν πᾶ τε ἀ πό ψε». Τή 
νύ χτα ἔ κα νε προ σευ χή καί ἔ βρε ξε πο λύ.

Ἐργόχειρο κί ἐλεηµοσύνες

Τό ἐρ γό χει ρο τοῦ Γέ ρο ντα ἦ ταν ἡ ξυ λο γλυ πτι κή. Ἀ νέ φε ρε ὁ ἴ διος: «Ἔ κα να 
σέ ξύ λο εἰ κό νες σκα λι στές τόν προ φή τη Μωυσῆ νά πα ίρ νη τόν Δε κά λο γο. Τά 
ξύ λα τά ἔ κο βα µό νος µου. Πολ λές φο ρές καί τή νύ χτα ἄ νοι γα λί γο τήν πόρ τα 
τοῦ Κελλιοῦ καί στό φῶς τοῦ φεγ γα ριοῦ ἔ λε γα τήν εὐ χή καί γυ α λο χάρ τι ζα καί 
προ ε τοί µα ζα τά ξύ λα. Γι ά ἐρ γα λεῖ α εἶχα µό νο δυ ό µα χαι ρά κια ἀ πό ἕ να ψα λί δι 
S i n g er, πού τό ἔ φε ρα ἀ πό τήν Ἑλ λά δα˙ τό δι έ λυ σα στά δύο, τό ἀ κό νι σα καί τό 
ἔ βα ψα µέ λα δοµ πο γιά πρά σι νη, γι ά νά µήν ἀ ντα να κλᾶ τίς ἀ κτῖ νες τοῦ ἡ λί ου 
καί θαµ πώ νει τά µά τια µου.

»Τά ἐρ γό χει ρα τά ἔ δι να στό Μο να στή ρι καί τά πω λοῦ σαν˙ γί νο νταν ἀ νάρ πα-
στα ἀ πό το ύς προ σκυ νη τές. Τά χρή µα τα πού ἔ παιρ να τά ἔ δι να σέ γνω στο ύς τα-
ξιτ ζῆ δες ἀ πό τό Κά ιρο. Το ύς ἔ λε γα νά ψω νί ζουν ροῦ χα, κα πελ λά κια, µπι σκό τα, 
τρό φι µα κ.ἄ. Με τά γέ µι ζα τό σακ κί διο µέ εὐ λο γί ες καί ρω τοῦ σα ποῦ ὑ πάρ χουν 
κα ταυ λι σµοί Βε δουίνων. Πή γαι να στίς σκη νές τους, φώ να ζα πι ό ἔ ξω τά µι κρά 
παι διά καί µοί ρα ζα τίς εὐ λο γί ες.

Ἀ πό τήν πολ λή του ἀ γά πη πρός τά πλά σµα τα τοῦ Θε οῦ ὁ Γέ ρο ντας ἄ φη σε 
τόν ἑ αυ τό του στήν ἄκρη, κου ρα ζό ταν γι ά νά το ύς βο η θᾶ, καί δέν πῆ γε νά προ-
σκυ νή ση στά Ἱ ε ρο σό λυ µα, πού τό σο ἐ πι θυ µοῦ σε, γι ά νά µή στε ρη θοῦν τά Βε δου-
ϊ νά κια τίς εὐ λο γί ες του. Καί αὐ τά κα τα λά βαι ναν τήν µε γά λη του ἀ γά πη, πού 
δέν εἶ χε σκο πι µό τη τα καί ἰ δι ο τέ λεια, καί τόν ὑ πε ρα γα ποῦ σαν. Γι νό ταν σω στό 
πα νη γύ ρι ἀ πό τήν χα ρά πού ἔ κα ναν κά θε φο ρά πού το ύς ἐ πι σκε πτό ταν ὁ ἀ γα-
πη µέ νος τους «Ἀ µπο ύ να Πα ΐ ζι». (Στά Βε δου ίνι κα: πα τήρ Πα ΐ σι ος).

Ἀλ λά καί ὅ ταν τά Βε δου ινά κια πή γαι ναν στό ἀ σκη τή ριό του µέ σκα σµέ να τά 
πό δια, ἐ πει δή περ πα τοῦ σαν ξυ πό λυ τα, το ύς ἔ βα ζε κε ρί στά σχι σί µα τα καί το ύς 
ἔ δι νε καί ἀ πό ἕ να ζευ γά ρι σαν δά λια. Σέ ἄλ λα µοί ρα ζε κα πελ λά κια, γι ά νά µή 
τά ζα λί ζη ὁ ἥλιος, καί ὅ,τι ἄλ λο εἶ χε.

«Ἦν ἐν τῇ ἐρήµῳ πειραζόµενος…»

Κά ποια ἡ µέ ρα ἔ κα νε ἐρ γό χει ρο λέ γο ντας τήν εὐ χή κα θι σµέ νος σέ ἕ να βρά-
χο, ἐ νῶ ἀ πό κά τω ὑ πῆρ χε βα θύς γκρε µός. Πα ρου σι ά ζε ται ὁ δι ά βο λος καί τοῦ 
λέ γει:

– Πή δα κά τω, Πα ΐ σι ε˙ σοῦ ὑ πό σχο µαι, δέν θά πά θεις τί πο τε.
Ὁ Γέ ρο ντας συ νέ χι σε ἀ τά ρα χος τήν εὐ χή καί τό ἐρ γό χει ρό του. Δέν ἔ δω σε ση-

µα σία στόν δι ά βο λο. Ὁ πει ρα σµός συ νέ χι σε νά τόν πα ρα κι νῆ νά πη δή ση στόν 
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γκρε µό ἐ πα να λαµ βά νο ντας τήν ἴ δια ὑ πό σχε ση. Αὐ τό κρά τη σε µιάµιση ὥ ρα πε-
ρί που.

Στό τέ λος πα ίρ νει µι ά πέ τρα καί τήν ρί χνει στόν γκρε µό λέ γο ντας στόν δι-
ά βο λο:

– Ἄ ντε νά σοῦ ἀ να πα ύ σω τόν λο γι σµό σου.
Ὁ δι ά βο λος, ἀ φοῦ ἀ πέ τυ χε νά τόν ρί ξη στόν γκρε µό, τοῦ λέ γει δῆ θεν µέ θαυ-

µα σµό:
– Τέ τοια ἀ πά ντη ση οὔ τε ὁ Χρι στός δέν µοῦ ἔ δω σε. Ἐσύ καλύτερα ἀπάντησες.
– Ὁ Χρι στός εἶ ναι Θε ός. Δέν εἶ ναι σάν καί µέ να τόν κα ρα γκι ό ζη. «Ὕ πα γε 

ὀ πί σω µου σα τα νᾶ».
Καί ἔ τσι, µέ τήν ἐ νοι κοῦ σα θεία χάρι, ἀ πέ φυ γε τόν πρῶ το πει ρα σµό νά πη-

δή ση στόν γκρε µό, νά τσα κι σθῆ στά βρά χι α˙ ἀκόµη ἀ πέ φυ γε καί τόν βα θύ τε ρο 
γκρε µό τῆς ὑ πε ρη φα νεί ας, νά δε χθῆ τόν ἔ παι νο τοῦ δι α βό λου, θε ω ρώ ντας τόν 
ἑ αυ τό του ἀ νώ τε ρο ἀ πό τόν Χρι στό.

Ἐγκαταλείπει τήν γλυκειά ἔρηµο

Ἐνῶ ζούσε τέτοια ζωή καί χαιρόταν πού βρῆκε ἐπιτέλους αὐτό πού 
ἀ ναζητοῦσε ἀ πό χρόνια, ἡ ὑγεία του χειροτέρευε. Ὺπέφερε ἀπό πονοκεφάλους 
πού ὀφείλονταν στήν ἔλλειψη ὀξυγόνου λόγω τοῦ ὑψοµέτρου.

Τελικά, ὅταν εἶδε νά ἐπιδεινώνεται ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του, πῆρε τήν 
ἀπόφαση νά 
ἐγκαταλείψει τήν 
γλυκειά ἔρηµο 
τοῦ Σινά καί νά 
ἐπιστρέψει στό 
Ἄγιον Ὄρος.

Ἒξω ἀπό τό 
ἐρηµητήριό του
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Ζ΄. ΣΤΗΝ ΙΒΗΡΙΤΙΚΗ ΣKHTH

ὉΓέροντας πῆγε στήν Σκήτη τῶν Ἰβήρων, ὃπου βρῆκε τήν Καλύβη τῶν 
Ἀρχαγγέλων (12-5-1964). Ὁ ἴδιος σε ἐπιστολή του (24-6-64) ἀναφέρει 
σχετικά: «Ἐπήρα µε τήν χάριν τοῡ θεοῡ µία Καλύβη στήν ἐρηµωµένη 

Σκήτη τῶν Ἰβήρων. Ἒχει ὃλες τις προϋποθέσεις διά µία ἡσυχαστική ζωή. Ἀπό 
δεκαπέντε καλύβες κατοικούνται µόνον οἱ ἑπτά. Τό Καλύβι τό δικό µου ἒχει 
Ἐκκλησάκι τῶν ἁγίων Ἀρχαγγέλων. Τό σπίτι εἶναι φυσικά παλαιό καί κάνω 
µερικές ἐπισκευές». Κάθε νύχτα ἔκανε ἀγρυπνία µέ ἀµέτρητες µετάνοιες καί 
πολλά κοµποσχοίνια. Τό κύριο ἒργο του ἢταν ἡ προσευχή. Προσπαθούσε νά µήν 
διακόπτεται ἡ νοερά ἐπικοινωνία του µέ τόν Θεό, να εἶναι ἀδιάλειπτη.

Παρά τήν κλονισµένη ὑγεία του, βίαζε τόν ἑαυτό του, νηστεύοντας µέχρις 
ἐξαντλήσεως. Καί ἐκεῖ ποῦ «ἐσώνονταν οἱ µπαταρίες» καί ἒφθανε στό «Ἀµήν», 
ὃλως παραδόξως, ἀνακτοῦσε δυνάµεις καί συνέχιζε τούς ἀγώνες.

Τροφή ἀπό Ἂγγελο

Δι η γή θη κε ὁ Γέ ρο ντας: «Ἦ ταν µι ά Σα ρα κο στή τῆς Πα να γί ας µας (15 Αὐ γού-

Σκήτη Ἱβήρων. Ἄνω ἀριστερά ἡ Καλύβη τῶν Ἀρχαγγέλων καί δεξιά 
τό Καλυβάκι τοῡ Γέροντα. Κάτω ἀριστερά τό δεύτερο Καλύβι του.
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στου) καί εἶ χα µέ ρες νά δο κι µά σω φα γη τό. Ἐν τῷ µε τα ξύ µοῦ εἶ παν νά κα τε βά-
σω ἕ ναν ἄρ ρω στο πα τέ ρα (µο να χό) στήν πα ρα λί α. Τόν κα τέ βα σα καί µε τά ἔ νι-
ω σα µι ά τρο µε ρή ἀ δυ να µί α. Κο ντά νά φθά σω στό Κελ λί µου, πα ρου σι ά στη κε 
κά ποι ος µπρο στά µου (ἦ ταν Ἄγ γε λος) καί µοῦ ἔ δω σε ἕ να κα λα θά κι µέ φροῦ τα, 
στα φύ λια καί σῦ κα, καί ἀ µέ σως ἐ ξα φα νί στη κε».

Ἐγχείρηση στούς πνεύµονες

Ἀ πό νέ ος µο να χός ὁ Γέ ρο ντας εἶ χε ἐνο χλή σεις στο ύς πνε ύ µο νες. Ἤ δη ἀπό 
τήν Ἐ σφιγ µέ νου εἶ χε αἱ µο πτύ σεις καί ἐ σω τε ρι κή αἱ µορ ρα γί α, καί νο ση λε ύ θη κε 
στό Νοσοκοµεῖο τῆς Μο νῆς. Στήν συ νέχεια σέ ὅ λη του τήν ζω ή θά τα λαι πω ρεῖ-
ται ἀ πό αὐ τή τήν πά θη ση.

Ἀ πό τήν Φι λο θέ ου ἀ να γκά σθη κε νά βγῆ στόν κόσµο γι ά θε ρα πεί α. Αὐ τή ἡ εὐ-
πά θεια τῶν πνευ µό νων του, πού ἐ πε τεί νε το ἀ πό τήν ἔλ λει ψη ὀ ξυ γό νου, ἦ ταν ἡ 
αἰ τία πού τόν εἶχε ἀ να γκά σει νά ἐ γκα τα λεί ψη τό Σι νᾶ.

Ἡ ἀ σθέ νειά του ὅ µως δια ρκῶς χει ρο τέ ρευ ε. Ἔ πρε πε νά χει ρουρ γη θῆ ὁ πωσ-
δή πο τε. Ἡ ἐ πέµ βα ση ἔ γι νε στό Κέ ντρο Νο ση µά των Θώ ρα κος Βο ρεί ου Ἑλ λά-
δος. Τοῦ ἀ φαί ρε σαν σχε δόν ὁ λό κλη ρο τόν ἀ ρι στε ρό πνε ύ µο να καί ἐ πί σης τοῦ 
ἀ φαί ρε σαν δύο πλευ ρά. Ὁ Γέ ρο ντας πε ρι γρά φει ὡς ἑ ξῆς τήν ἐγ χεί ρη ση: «Ἦ το 
µία πο λύ σο βα ρή ἐγ χεί ρη ση. Μοῦ ἀ φαι ρέ σα νε τόν ἕ να λο βό ἀ ρι στε ρά, κα θώς 
λι γά κι ἀ πό τόν ἄλ λον. Ἦ το ὁ λο βός γε µᾶ τος ἀ πό σακ κου λί τσες (βρογ χε κτα-

Τό Καλυβάκι του στήν Σκήτη τῶ ν Ἰβήρων
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σί ες). Δι ήρ κη σε ἡ ἐγ χεί ρη ση πε ρί τίς 10 ὧ ρες. Δέν στα µα τοῦ σε τό αἷ µα στήν 
ἐγ χεί ρη σιν καί αὐ τό δυ σκό λευ ε. Ἐ χρειά σθη 4 κι λά αἷ µα… Τά λά στι χα (παρο-
χετεύσεις) µοῦ τά βγά λα νε στίς 9 µέ ρες καί ἔ πα θα µε γά λη δυ σφο ρία καί ἔ τσι 
µέ πή γα νε ξα νά στό χει ρουρ γεῖο ἐ πί δύο ὧ ρες καί µοῦ τά ξα να το πο θε τή σα νε 
καί τ᾿ ἀ φή σα νε πά νω ἀ πό εἴ κο σι ἡ µέ ρες. Μοῦ ἄ φη σε καί µι ά ἀ να πη ρία στά 
µά τια. Τό µέν δε ξί βλέ πει πο λύ ζω η ρά, τό δέ ἄλ λο πού ἔ γι νε ἡ ἐγ χεί ρη ση εἶ-
ναι κλει στό τε ρο καί βλέ πει τα πει νά. Δέν µέ ἀ πα σχο λεῖ αὐ τό, διό τι ἄλ λοι ἔ χουν 
γεν νη θῆ τε λεί ως τυ φλοί.

»Εἶ ναι ἀ λή θεια ὅ τι ὑ πο φέ ρω πο λύ, ἀλ λά ἄ ξι ζε κα νείς νά πλη ρώ νη χω ρίς 
νά ἔ χη καί πά θη ση καί νά περ νά η ἕ να τέ τοιο µι κρό µαρ τύ ριο, διό τι πο λύ ὠ φε-
λή θη κα.

»Ἐ δι ά βα ζα πρίν τό Πά θος τοῦ Κυ ρί ου στήν Ἁ γία Γρα φή σάν ἁ πλῆ ἱ στο ρί α, 
κα θώς καί τούς Συ να ξα ρι στάς τῶν Ἁ γί ων. Τώ ρα θά τούς νι ώ θω, διό τι ἔ νι ω σα ὀ λί-
γους πό νους. Ἔ χω εἰκοσιπέντε ἡ µέ ρες τώ ρα πού δέν ἔ χω ἀ να παυ θῆ».

Ἵδρυση Ἡσυχαστηρίου

Στό Νο σο κο µεῖο συν δέ θη κε πνευ µα τι κά µέ κά ποι ες εὐ λα βεῖς καί φι λο µό να-
χες νέ ες. Τόν ἐ πι σκέ πτο νταν καί τοῦ ἔ δω σαν αἷ µα πού χρει ά σθη κε κα τά τήν 
ἐγ χεί ρη ση. Ὁ Γέ ρο ντας ἀ πό ὑ πο χρέ ω ση τίς βο ή θη σε ἀρ γό τε ρα πνευ µα τι κά µέ 
κά θε τρό πο. Γι᾿ αὐ τό τίς βο ή θη σε νά βροῦν τό πο νά µο νά σουν, καί ἔ τσι ἱ δρύ θη-
κε τό γνω στό Ἡ συ χα στή ριο τοῦ ἁ γί ου Ἰ ω άν νου τοῦ Θε ο λό γου στήν Σου ρω τή. 
Στήν συ νέ χεια, ὥς τήν κοί µη σή του, τίς κα τεύ θυ νε πνευ µα τι κά, καί ἐ κεῖ ἄ φη σε 
καί τό πο λυ πα θές λεί ψα νό του. Ἔ λα βε αἷ µα ἀ πό τίς ἀ δελ φές καί αὐ τός τίς ἔ δω-
σε πνεῦ µα, δη λα δή πνευ µα τι κή βο ή θεια.

Συνοµιλώντας ἔπλεκε κοµποσχοίνι
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Ὁ Γέροντας στόν «Τίµιο Σταυρό»

Η’. ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΒΗ

ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ὉΓέ ρο ντας, ἐ γκα τα στά θη κε γι ά λό γους ἡ συ χί ας στήν Κα λύ βη τοῦ Τι-
µί ου Σταυ ροῦ στις 2-3-69. Τόν συ γκι νοῦ σε καί τόν ἐ νέ πνε ε ὁ τό πος, 
δι ό τι εἶ χε ἰ δι α ί τε ρη χά ρι ἀ πό το ύς ὑ πε ράν θρω πους ἀ γῶ νες τοῦ πα πα-

Τύ χω να καί τά θεῖα γε γο νό τα πού εἶ χαν συµ βῆ ἐ κεῖ.
Ἐ ξω τε ρι κά ἡ ζω ή τοῦ Γέ ρο ντα στό Κα λύ βι τοῦ Τι µί ου Σταυ ροῦ ἦ ταν πε ρί που 

ἡ ἑ ξῆς: Ἀ πο βρα δίς κοι µό ταν δυ ό-τρεῖς ὧ ρες καί ξυ πνοῦ σε κο ντά στά µε σά νυ χτα. 
Ἔ κα νε ἀ γρυ πνί α καί ξε κου ρα ζό ταν λί γο τό πρω ί, πρίν ἀ πό τό φώ τι σµα. Τήν ἡ µέ-
ρα, ἄν δέν εἶ χε ἐ πι σκέ πτες, ἔ κα νε ἐρ γό χει ρο: Σταµ πω τά εἰ κο νά κια καί Σταυ ρο ύς 
στήν πρέσ σα. Τίς ὑ πό λοι πες ὧ ρες µε-
λε τοῦ σε, προ σευ χό ταν καί ἀ πα ντοῦ σε 
στά πολ λά γράµ µα τα πού ἐ λάµ βα νε 
ἀ πό πλῆ θος ἀν θρώ πων καί πού πα ρα-
κα λοῦ σαν γι ά προ σευ χή ἤ ζη τοῦ σαν 
ἀ πά ντη ση σέ σο βα ρά προ βλή µα τα. 
Ἔ γρα φε ἐ πί ὧ ρες τήν ἡ µέ ρα, καί ὅ ταν 
σκο τεί νια ζε συ νέ χι ζε µέ τό κε ρί. Μέ 
τήν πά ρο δο τῶν ἐ τῶν οἱ ἐ πι σκέ πτες 
αὐ ξή θη καν κα τά πο λύ. Πολ λές ὧ ρες 
τόν ἀ πα σχο λοῦ σαν µέ τά προ βλή µα-
τά τους. Ἔ γρα φε: «Ἤ µουν κρυ ω µέ νος 
µέ πυ ρε τό. Οἱ ἐ πι σκέ πτες ἀ πό τό ἕ να 
µέ ρος µοῦ ἀ νε βά ζα νε τόν πυ ρε τό, ἀλ-
λά ἀ πό τό ἄλ λο δέν µ᾿ ἀ φή να νε νά 
πε θά νω, για τί δέν εὐ και ροῦ σα».

«Φῶς ταῖς τρίβοις µου»

Δι η γή θη κε ὁ Γέ ρο ντας: «Βρι σκό-
µουν σέ κά ποιο Μο να στή ρι (Σταυ ρο-
νι κή τα). Ἦ ταν ἑ σπέ ρα. Φε ύ γο ντας, 
βρί σκω ἔ ξω ἀ πό τήν πόρ τα τοῦ Μο-
να στη ριοῦ ἕ ναν λα ϊ κό, πού ἤ θε λε νά 
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µοῦ µι λή ση. Προ χω ρώ ντας ἄρ χι σε νά µοῦ λέ η τά προ βλή µα τά του. Ἡ ὥ ρα περ-
νοῦ σε καί ἤ µουν ἄρ ρω στος. Ἦ ταν τέ τοια ἡ ἀρ ρώ στια, πού οὔ τε µπο ροῦ σα νά 
κα θή σω νά ξε κου ρα στῶ, οὔ τε νά στέ κω µαι ὄρ θιος. Ἐ νῶ λοι πόν µοῦ µι λοῦ σε, 
πέ ρα σε ἡ ὥ ρα καί νύ χτω σε. Σκέ φθη κα σέ µι ά στιγ µή τήν ἀρ ρώ στια µου καί θέ-
λη σα νά δι α κό ψω τήν συ ζή τη ση, ἀλ λά εἶ πα: «Ὁ ἄν θρω πος ἔ χει τό σα προ βλή-
µα τα, ἐ γώ τόν ἑ αυ τό µου θά κοι τά ζω;». Καί ἔ τσι συ νέ χι σε νά µοῦ µι λᾶ, µέ χρι 
πού νύ χτω σε τε λεί ως. Ὁ λα ϊ κός εἶ χε νά κοι µη θῆ κά που, σέ γνω στό του Κελ λί. 
Ἡ πόρ τα τοῦ Μο να στη ριοῦ εἶ χε κλεί σει.

»Ἀ φοῦ τε λει ώ σα µε, πῆ ρα τόν δρό µο γι ά νά πά ω στό Κα λύ βι. Μπῆ κα στό µο-
νο πά τι καί θά περ νοῦ σα ἀ πό ἕ να ση µεῖο πού εἶ ναι στε νό καί ἀ πό το µο. Ὅ ταν 
ἔ φθα σα στό ση µεῖο αὐ τό, ἐ πει δή δέν ἔ βλε πα, δέν εἶ χα καί φα κό µα ζί µου, πέ φτω 
µέ σα στά κλα διά καί στά βά τα καί πι ά στη κα ἀ πό τά κλα διά. Δέν ἔ βλε πα κα θό-
λου καί µοῦ ἦρ θε τό σακ κί διο στό κε φά λι µου. Στήν θέ ση πού βρι σκό µουν σκέ-
φθη κα: «Τί νά κά νω; Ἄς κά νω τό Ἀ πό δει πνο». Ἀρ χί ζω «Ἅ γιος ὁ Θε ός...» κ.λπ. Σέ 
µι ά στιγ µή ἀ νά βει ἕ να φῶς δυ να τό˙ τό κε φά λι µου ἔ γι νε σάν λά µπα! Γύ ρω µου 
ἔ γι νε µέ ρα! Ὁπό τε εἶ δα ποῦ βρι σκό µουν καί σκαρ φά λω σα καί βγῆ κα. Τό φῶς 
συ νέ χι ζε νά φω τί ζη γύ ρω µου. Ἡ καρ διά µου ἦ ταν γε µά τη ἀ πό οὐ ρά νια ἀ γαλ-
λί α ση. Ἔ φθα σα στό Κα λύ βι, πῆ ρα τό κλει δί ἀ πό τήν θέ ση πού τό εἶ χα, ἄ νοι ξα, 
µπῆ κα στήν Ἐκ κλη σί α, ἄ να ψα τά κα ντή λια καί τό τε τό φῶς ὑ πο χώ ρη σε».

Ἐµφάνιση τοῦ ὁσίου Ἀρσενίου

Στίς 21 Φε βρου α ρί ου 1971 ὁ Γέ ρο ντας κα θό ταν στήν αὐ λή τῆς Κα λύ βης του 
καί δι ά βα ζε ἀ πό τό χει ρό γρα φο τόν βίο τοῦ ὁ σί ου Ἀρ σε νί ου, πού εἶχε πρω το γρά-
ψει, γι ά νά ἐ πι ση µά νη τυ χόν λά θη.

«Ἤ θε λε δύο ὧ ρες ὁ ἥ λι ος νά βα σι λέ ψη», γρά φει, «κι ἐ νῶ δι ά βα ζα, µέ ἐ πι σκέ-
φθη κε ὁ πα τήρ Ἀρ σέ νι ος˙ καί ὅ πως ὁ κα θη γη τής χα ϊ δε ύ ει τό µα θη τή, πού ἔγρα-
ψε κα λά τό µά θη µα, τό ἴ διο µοῦ ἔ κα νε καί αὐ τός. Πα ράλ λη λα µέ ἄ φη σε µέ µι ά 
ἀ νέκ φρα στη γλυ κύ τη τα καί ἀ γαλ λί α ση οὐ ρά νια στήν καρ διά µου, πού ἦ ταν 
ἀ δύ να το νά τήν ἀ ντέ ξω. Ἔ τρε χα ἔ ξω µε τά στήν πε ρι ο χή τοῦ Κα λυ βι οῦ µου σάν 
τρελ λός καί τόν φώ να ζα, για τί νό µι ζα ὅ τι θά τόν εὕ ρι σκα»14.

Ἡ ἁγία Εὐφηµία!

Ὁ Γέ ρο ντας, δι η γή θη κε τό ἑ ξῆς: «Εἶ χα γυ ρί σει ἀ πό τόν κό σµο, ὅ που εἶ χα βγῆ 
γι ά ἕ να ἐκ κλη σι α στι κό θέ µα. Τήν Τρί τη15, κα τά ἡ ὥ ρα 10 τό πρω ΐ, ἤ µουν µέ σα 
στό Κελλί µου καί ἔ κα να τίς Ὧ ρες. Ἀ κο ύ ω χτύ πη µα στήν πόρ τα καί µι ά γυ ναι-
κεία φω νή νά λέ η: «Δι᾿ εὐ χῶν τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων ἡ µῶν...». Σκέ φθη κα: «Πῶς 
βρέ θη κε γυ ναί κα µέ σα στό Ὄ ρος;». Ἐν το ύ τοις ἔ νι ω σα µι ά θεία γλυ κύ τη τα µέσα 
µου καί ρώ τη σα:

– Ποι ός εἶ ναι;

14 Ὁ Ἅ γιος Ἀρ σέ νιος, σ. 27.
15 Στίς 27 Φε βρου α ρί ου 1974.



44
Γέρων Παΐσιος  ὁ  Ἀγιορείτηò

45

– Ἡ Εὐ φη µί α, ἀ πα ντᾶ.
»Σκε φτό µουν, «ποιά Εὐ φη µί α; Μή πως καµ µι ά γυναίκα ἔ κα νε καµ µι ά τρέλ λα 

καί ἦρ θε µέ ἀν δρι κά στό Ὄ ρος; Τώ ρα τί νά κά νω;». Ξα να χτυ πᾶ. Ρω τάω: «Ποι ός 
εἶ ναι;». «Ἡ Εὐ φη µί α», ἀ πα ντᾶ καί πά λι. Σκέ φτο µαι καί δέν ἀ νοί γω. Στήν τρί τη 
φο ρά πού χτύ πη σε, ἄ νοι ξε µό νη της ἡ πόρ τα, πού εἶ χε σύρ τη ἀ πό µέ σα. Ἄ κου σα 
βή µα τα στόν δι ά δρο µο. Πε τά χτη κα ἀ πό τό Κελλί µου καί βλέ πω µιά γυναίκα 
µέ µαν δή λα. Τήν συ νώ δευ ε κά ποι ος, πού ἔ µοι α ζε µέ τόν Εὐ αγ γε λι στή Λου κᾶ, 
ὁ ὁ ποῖ ος ἐ ξα φα νί σθη κε. Παρ᾿ ὅλο πού ἤ µουν σί γου ρος ὅ τι δέν εἶ ναι τοῦ πει ρα-
σµοῦ, για τί λα µπο κο ποῦ σε, τήν ρώτησα ποιά εἶναι˙

– Ἡ µάρτυς Εὐφηµία, ἀπαντᾶ.
– Ἄν εἶ σαι ἡ µάρτυς Εὐ φη µί α, ἔ λα νά προ σκυ νή σου µε τήν Ἁ γία Τρι ά δα. Ὅ,τι 

κά νω ἐ γώ νά κά νης καί σύ.
Μπῆ κα στήν Ἐκ κλη σί α, κά νω µι ά µε τά νοια λέ γο ντας: «Εἰς τό ὄ νο µα τοῦ 

Πα τρός». Τό ἐ πα νέ λα βε µέ µε τά νοι α. «Καί τοῦ Υἱ οῦ». «Καί τοῦ Υἱ οῦ», εἶ πε µέ 
ψι λή φω νή.

– Πι ό δυ να τά, ν᾿ ἀ κο ύ ω, εἶ πα καί ἐ πα νέ λα βε δυ να τώ τε ρα.
»Ὕ στε ρα κά θη σε ἡ Ἁ γία στό σκα µνά κι καί ἐ γώ στό µπα ου λά κι καί µοῦ ἔ λυ-

σε τήν ἀ πο ρία πού εἶχα (στό ἐκκλησιαστικό θέµα).
»Με τά µοῦ δι η γή θη κε τήν ζω ή της. Ἤ ξε ρα ὅ τι ὑ πάρ χει µιά ἁ γία Εὐ φη µί α, 

ἀλ λά τόν βίο της δέν τόν ἤ ξε ρα. Ὅ ταν µοῦ δι η γεῖ το τά µαρ τύ ριά της, ὄχι ἁ πλῶς 
τά ἄ κου γα, ἀλ λά σάν νά τά ἔ βλε πα˙ τά ζοῦ σα. Ἔ φρι ξα! Πά, πά, πά!

– Πῶς ἄ ντε ξες τέ τοια µαρ τύ ρια; ρώ τη σα.
– Ἄν ἤ ξε ρα τί δό ξα ἔ χουν οἱ Ἅ γιοι, θά ἔ κα να ὅ,τι µπο ροῦ σα νά πε ρά σω πιό 

µε γά λα µαρ τύ ρια.
»Με τά ἀπ᾿ αὐ τό τό γε γο νός γιά τρεῖς µέ ρες δέν µπο ροῦ σα νά κά νω τί πο τα. 

Σκιρ τοῦ σα καί συ νε χῶς δό ξα ζα τόν Θε ό. Οὔ τε νά φά ω, οὔ τε τί πο τα... συ νε χῶς 
δο ξο λο γί α».

Ἡ κολασµένη ψυχή

Δι η γή θη κε ὁ Γέ ρο ντας: «Μιά γνω στή µου γρι ά ἦ ταν πο λύ τσιγ γού να. Ἡ κό-
ρη της ἦ ταν πο λύ κα λή καί ὅ,τι ἤ θε λε νά δώ ση ἐ λε η µο σύ νη τό ἔρ ρι χνε ἀ πό τό 
πα ρά θυ ρο ἔ ξω, ἔ βγαι νε µέ ἄ δεια χέ ρια, για τί τήν ἔ λεγ χε µή πως πῆ ρε τί πο τε, 
καί ὕ στε ρα τό ἔ παιρ νε καί τό ἔ δι νε. Ὅ µως ἄν τῆς ἔ λε γε ὅ τι ὁ κα λό γη ρος (ἐ γώ 
δη λα δή), εἶ πε νά µοῦ δώ σης αὐ τό τό πρᾶγ µα, τό ἔ δι νε.

»Με τά τόν θά να τό της βλέ πω ἕ ναν νέο (θἄ τα νε ὁ φύ λα κάς της Ἄγ γε λος) 
καί µοῦ λέ ει: «Ἔ λα καί σέ θέ λει ἡ...». Δέν µπό ρε σα νά κα τα λά βω τί µοῦ συ νέ βη 
καί βρε θή κα µε στήν Κό νι τσα, µπρο στά σ᾿ ἕ να τά φο. Κά νει τό χέ ρι του ἔ τσι καί 
ἀ νοί γει ὁ τά φος. Βλέ πω µέ σα ἕ να πολ τό ἀ πό γλῖ τσες καί τήν γνω στή µου γρι ά, 
πού εἶ χε ἀρ χί σει νά λυ ώ νη καί νά φω νά ζη: «Κα λό γε ρε, σῶ σε µε».

»Τήν πό νε σα, τήν λυ πή θη κα. Χω ρίς νά τήν σι χα θῶ, κα τέ βη κα µέ σα, τήν ἀ γκά-
λια σα καί τήν ρω τοῦ σα: «Τί ἔ χεις;». Μοῦ λέ ει: «Πές µου, ὅ,τι µοῦ ζή τη σες ἐ γώ 
πρό θυ µα δέν σοῦ τὄ δω σα;» «Ναί, ἔ τσι εἶναι», εἶ πα. «Ἐ ντά ξει», τήν κα θη σύ χα σε 
ὁ νέ ος (φύ λα κας Ἄγ γε λός της).

»Ἔ κα νε πά λι τό χέ ρι του ἔ τσι καί ξα να τρά βη ξε τόν τά φο σάν κουρ τί να καί 
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βρέ θη κα πά λι στό Κα λύ βι.
»Οἱ ἀ δελ φές ἀ πό τήν Σου ρω τή µέ ρώ τη σαν: «Τί σοῦ συ νέ βη τοῦ ἁ γί ου Ἀν-

δρέ α;»16. Ἀ πα ντῶ: «Νά κά νε τε προ σευ χή γι᾿ αὐ τή τήν ψυ χή».
»Σέ δυ ό µῆ νες17 τήν βλέ πω πά λι. Ὑ πῆρ χε ἕ να χά ος καί ψη λά σ᾿ ἕ να ἴ σι ω µα 

ἦ ταν πα λά τια, σπί τια πολ λά, ἄν θρω ποι πολ λοί. Ἐ κεῖ πά νω ἦ ταν ἡ γρι ά πο λύ 
χα ρού µε νη. Τό πρό σω πό της ἦ ταν σάν µι κροῦ παι διοῦ˙ µό νο ἕ να ση µα δά κι εἶ χε 
καί ἕ να Ἀγ γε λά κι τό ἔ τρι βε γιά νά κα θα ρί ση καί αὐ τό.

»Βα θειά στό χά ος εἶ δα κά ποι ους νά χτυ πι οῦ νται, νά τα λαι πω ροῦ νται καί νά 
προ σπα θοῦν νά ἀ νέ βουν πά νω.

»Τήν ἀ γκά λια σα ἀ πό χα ρά. Τήν πῆ ρα πιό πέ ρα, γιά νά µήν µᾶς βλέ πουν καί 
πλη γώ νω νται. Μοῦ εἶ πε: «Ἔ λα νά σοῦ δεί ξω πού µέ ἔ βα λε ὁ Κύ ριος».

Φῶς γλυκύτατον

«Κά πο τε», δι η γή θη κε, «ἐ νῶ ἔ λε γα τήν εὐ χή τή νύ χτα, ἦρ θε µέ σα µου µι ά χα-
ρά µε γά λη. Συ νέ χι σα νά λέ ω τήν εὐ χή καί ξαφ νι κά τό Κελ λί µου πληµ µύ ρι σε 
ἀ πό φῶς. Ἦταν λευ κό µέ µι ά µι κρή ἀ πό χρω ση πρός τό γα λά ζιο. Ἡ καρ διά µου 
χτυ ποῦ σε γλυ κά. Συ νέ χι σα νά κά νω κο µπο σχοί νι µέ χρι πού βγῆ κε ὁ ἥ λιος. Τό 
φῶς ἦ ταν τό σο δυ να τό! Πι ό δυ να τό ἀ πό τό φῶς τοῦ ἡλί ου. Ὁ ἥ λιος ἔ χα νε τήν 
λάµ ψη µπρο στά του. Ἔ βλε πα τόν ἥ λιο καί µοῦ φαι νό ταν τό ἡ λια κό φῶς ὠ χρό, 
ὅ πως εἶ ναι τό φῶς τῆς σε λή νης κα τά τήν παν σέ λη νο. Τό φῶς τό ἔ βλε πα γιά πο-
λύ. Με τά, ὅ ταν τό φῶς ἔ λει ψε καί ἡ χά ρις µει ώ θη κε, τό τε δέν εὕ ρι σκα καµ µιά 
πα ρη γο ριά καί χα ρά.

Μέ τέ τοι ες πα ρα κλή σεις πνευ µα τι κές ἡ θεία χά ρις πα ρη γο ροῦ σε τόν ἑ κου σί-
ως πτω χε ύ σα ντα καί µέ αὐ τα πάρ νη ση ἀ σκο ύ µε νο Γέροντα Πα ΐ σι ο.

Ὁ Γιωργάκης ἀπό τό Θιβέτ

Ἦρ θε στό Ἅ γιον Ὄ ρος καί γύ ρι ζε στά µο να στή ρια ἕ νας νέ ος ἡ λι κί ας 16-
17 χρό νων, ὁ Γι ωρ γά κης. Ἀ πό ἡ λι κί ας τρι ῶν ἐ τῶν οἱ γο νεῖς του τόν ἔ βα λαν 
σέ βουδ δι στι κό µο να στή ρι στό Θι βέτ. Προ χώ ρη σε πο λύ στήν Γι ό γκα, ἔ γι νε τέ-
λει ος µά γος, µπο ροῦ σε νά κα λῆ ὅ ποι ον δα ί µο να ἤ θε λε. Εἶχε µα ύ ρη ζώ νη καί 
ἤ ξε ρε τέ λεια κα ρά τε. Μέ τήν δύ να µη τοῦ Σα τα νᾶ ἔ κα νε ἐ πι δεί ξεις πού προ-
ξε νοῦ σαν ἐ ντύ πω ση. Χτυ ποῦ σε µέ τό χέ ρι του µε γά λες πέ τρες καί ἔ σπα ζαν 
σάν κα ρύ δια. Μπο ροῦ σε νά δι α βά ζη κλει στά βι βλί α. Ἔ σπαζε στήν πα λά µη 
του φου ντο ύ κια, ἔ πε φταν κά τω τά τσό φλια καί οἱ καρ ποί ἔ µε ναν κολ λη µέ-
νοι στό χέ ρι του.

Κά ποι οι µο να χοί ἔ φε ραν τόν Γι ωρ γά κη στόν Γέ ρο ντα γι ά νά τόν βο η θή ση. 
Ρώ τη σε τόν Γέ ρο ντα, τί δυ νά µεις εἶ χε καί τί µπο ροῦ σε νά κά νη. Ἀ πά ντη σε ὅτι 
ὁ ἴ διος δέν ἔ χει καµ µιά δύ να µη καί ὅ τι ὅ λη ἡ δύ να µη εἶ ναι τοῦ Θε οῦ.

Ὁ Γι ωρ γά κης θέ λο ντας νά ἐ πι δεί ξη τήν δύ να µή του συ γκέ ντρω σε τό βλέµ µα 

16 Συ γκε κρι µέ να στίς 30-11-73 (ἤ 74).
17 Στίς 30-1-74 (ἤ 75).
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του σέ µι ά µε γά λη πέ τρα πού ἦ ταν σέ ἀ πό στα ση καί ἡ πέ τρα ἔ γι νε 
θρύ ψα λα. Τό τε ὁ Γέ ρο ντας στα ύ ρω σε µι ά µι κρή πέ τρα καί τοῦ εἶ πε νά 
τήν σπά ση καί αὐ τή. Αὐ τός συ γκε ντρώ θη κε, ἔ κα νε τά µα γι κά του, ἀλ-
λά δέν κα τά φε ρε νά τήν σπά ση. Τό τε ἄρ χι σε νά τρέ µη, καί οἱ σα τα νι-
κές δυ νά µεις, πού νό µι ζε ὅ τι ἔ λεγ χε, µή µπο ρώ ντας νά σπά σουν τήν 
πέ τρα, στρά φη καν ἐ να ντί ον του καί τόν ἐκ σφεν δό νι σαν στήν ἄλ λη 
ὄ χθη τοῦ ρέ µα τος. Ὁ Γέ ρο ντας τόν µά ζε ψε σέ ἄ θλια κα τά στα ση.

«Ἄλ λη φο ρά», δι η γή θη κε ὁ Γέ ρο ντας, «ἐ νῶ συ ζη το ύ σα µε, ξαφ νι κά 
ση κώ θη κε, µοῦ ἔ πια σε τά χέ ρια καί µοῦ τά γύ ρι σε πρός τά πί σω. «Ἄν 
µπο ρῆ, ἄς ἔρ θη νά σ᾿ ἐ λευ θε ρώ ση ὁ Χατ ζε φε ντῆς», µοῦ εἶ πε. Τό αἰ-
σθάν θη κα σάν βλα σφη µί α. Κο ύ νη σα ἔτσι λίγο τά χέ ρια µου καί τι νά-
χθη κε πέ ρα. Με τά σάν ἀ ντί δρα ση πή δη σε ψη λά καί πῆ γε νά µέ χτυ πή ση µέ τό 
πό δι του, ἀλ λά τό πό δι του στα µά τη σε κο ντά στό πρό σω πό µου, σάν νά βρῆ κε 
ἕ να ἀ ό ρα το ἐ µπό διο! Μέ φύ λα ξε ὁ Θε ός.

»Τή νύ χτα τόν κρά τη σα καί κοι µή θη κε στό Κελ λί µου. Οἱ δα ί µο νες τόν ἔ συ-
ραν µέ χρι κά τω στόν λάκ κο καί τόν ἔ δει ραν γι ά τήν ἀ πο τυ χία του. Τό πρω ί σέ 
κα κή κα τά στα ση, τραυ µα τι σµέ νος, γε µᾶ τος ἀ γκά θια καί χώ µα τα, ὡ µο λο γοῦ σε: 
«Μέ ἔ δει ρε ὁ Σα τάν, για τί δέν µπό ρε σα νά σέ νι κή σω».

Ἔ πει σε τόν Γι ωρ γά κη νά τοῦ φέ ρη τά µα γι κά του βι βλία καί τά ἔκαψε.
Ὁ Γέ ρο ντας τόν κρά τη σε λί γο κο ντά του καί τόν βο ή θη σε, ὅ σο ἔ κα νε ὑ πα κοή. 

Ἐν δι α φέρ θη κε νά µά θη, ἄν εἶ ναι βα πτι σµέ νος, καί µά λι στα ἔ µα θε καί σέ ποι ά 
Ἐκ κλη σία εἶ χε βα πτι σθῆ. Ὁ Γι ωρ γά κης συγ κλο νι σµέ νος ἀ πό τήν δύ να µη καί τήν 
χά ρι τοῦ Γέ ρο ντα, ἐ πι θυ µοῦ σε νά γί νη µο να χός ἀλ λά δέν µπό ρε σε.

Ὁ Γέ ρο ντας χρη σι µο ποι οῦ σε τήν πε ρί πτω ση τοῦ Γι ωρ γά κη γι ά νά ἀ πο δεί ξη 
πό σο µε γά λη εἶ ναι ἡ πλά νη αὐ τῶν πού νο µί ζουν ὅ τι ὅ λες οἱ θρη σκεῖ ες εἶ ναι ἴ-
 δι ες, ὅ λες τόν ἴ διο Θε ό πι στε ύ ουν, καί ὅ τι δέν δι α φέ ρουν οἱ Θι βε τι α νοί µο να χοί 
ἀ πό το ύς Ὀρ θο δό ξους.

Ἐµφάνιση τοῦ Χριστοῦ

Δι η γή θη κε ὁ Γέ ρο ντας στόν ἱ ε ρο µό να χο Γ.: «Ἔ νι ω θα κά ποια δυ σκο λία νά προ-
σευ χη θῶ στόν Χρι στό. Τήν Πα να γία τήν ἔ χω σάν µάν να. Τήν ἁ γία Εὐ φη µία τό 
ἴ διο. Τήν φω νά ζω: «ἁ γία Εὐ φη µού λα µου». Στόν Χρι στό ἔ νι ω θα δύ σκο λα. Τήν 
εἰ κό να Του µέ φό βο τήν φι λοῦ σα. Καί ὅ ταν τήν ὥ ρα πού ἔ λε γα τήν εὐ χή ἔ φευ γε 
καµ µιά φο ρά ὁ νοῦς µου ἀ πό τόν Χρι στό, δέν στε νο χω ρι ό µου να. «Ποι ός εἶ µαι 
ἐ γώ, γιά νἄ χω συ νέ χεια τόν νοῦ µου στόν Χρι στό», σκε πτό µουν. Καί συ νέ βη αὐ-
τό πού θά σοῦ πῶ:

»Ἦ ταν βρά δυ τοῦ Τι µί ου Προ δρό µου, θά ξη µέ ρω νε τοῦ ἁ γί ου Κάρ που18. Νι-
ώ θω ἀ νά λα φρος, πού που λο. Καµ µιά ὄ ρε ξη νά κοι µη θῶ. Σκέ φτο µαι: «Ἄς κα θή-
σω νά γρά ψω κά τι γιά τόν πα πα-Τύ χω να νά τό στεί λω στίς ἀ δελ φές». Μέ χρι 
τίς 8.30΄ ἁ γι ο ρεί τι κα ἔ γρα ψα ὥς τριά ντα σε λί δες. Ἄν καί δέν νύ στα ζα, εἶ πα νά 
ξα πλώ σω, για τί ἔ νι ω θα λί γη κού ρα ση στά πό δια.

»Παίρ νει νά φω τί ζη. Στίς 9 ἡ ὥ ρα (6 πε ρί που κο σµι κά τό πρωί) δέν εἶ χα κοι µη-

πέ τρα, στρά φη καν ἐ να ντί ον του καί τόν ἐκ σφεν δό νι σαν στήν ἄλ λη 

18 Στίς 26-5-1977.
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θῆ. Σέ µιά στιγ µή σάν νά χά θη κε ὁ τοῖ χος τοῦ Κελλιοῦ µου (δί πλα στό κρεβ βά τι 
πρός τό ἐρ γα στή ριο). Βλέ πω τόν Χρι στό µέ σα στό φῶς, σέ ἀ πό στα ση ἕ ξι µέ τρα 
πε ρί που. Τόν ἔ βλε πα ἀ πό τό πλά ϊ. Τά µαλ λιά του ἦ ταν ξαν θά καί τά µά τια του 
γα λα νά. Δέν µοῦ µί λη σε. Κοίτα ξε λί γο δί πλα, ὄ χι ἀ κρι βῶς ἐ µέ να.

»Δέν ἔ βλε πα µέ τά σω µα τι κά µά τια. Αὐ τά εἴ τε ἀ νοι χτά εἶ ναι εἴ τε κλει στά, 
κα µµιά δι α φο ρά δέν ἔ χει. Ἔ βλε παν τά µά τια τῆς ψυ χῆς.

»Ὅ ταν Τόν εἶ δα σκέ φθη κα: Πῶς µπό ρε σαν νά φτύ σουν τέ τοια µορ φή; Πῶς 
µπό ρε σαν -οἱ ἀ θε ό φο βοι- νά ἀ κου µπή σουν τέ τοια µορ φή; Πῶς µπό ρε σαν νά 
µπή ξουν καρ φιά σ᾿ αὐ τό τό σῶ µα; Πά! πά! πά!

»Ἀ πό µει να! Τί γλυ κύ τη τα ἔ νι ω θα! Τί ἀ γαλ λί α ση! Δέν µπο ρῶ νά ἐκ φρά σω µέ 
δι κά µου λό για τήν ὀ µορ φιά αὐ τή. Ἦ ταν αὐ τό πού λέ ει: «Ὁ Ὡ ραῖ ος κάλ λει πα-
ρά τούς υἱ ούς τῶν ἀν θρώ πων». Αὐ τό ἦταν. Δέν ἔ χω δεῖ πο τέ τέ τοια εἰ κό να του. 
Μό νο µία κά πο τε -δέν θυ µᾶ µαι ποῦ- ἔ µοια ζε κά πως.

»Θἄ ξι ζε νά ἀ γω νί ζε ται κα νείς χί λια χρό νια γιά νά δῆ αὐ τή τήν ὀ µορ φιά γιά 
µιά στιγ µή µό νο. Τί µε γά λα καί ἀ νεί πω τα εἶ ναι δυ να τόν νά χα ρι σθοῦν στόν ἄν-
θρω πο, καί µέ τί τι πο τέ νια ἀ σχο λού µα στε!

»Πι στεύ ω πώς εἶ ναι ἕ να δῶ ρο πού µοῦ ἔ κα νε ὁ πα πα-Τύ χων. Νά µήν τό πῆς 
σέ κα νέ ναν. Πο λύ τό σκέ φθη κα νά τό πῶ καί σέ σέ να. Βλέ πεις τό ση ὥ ρα δέν 
σοῦ µί λη σα, τώ ρα πού φεύ γεις»19.

Ὕ στε ρα ἀ πό δύο µέ ρες ὅ ταν ξα να συ να ντή θη καν, ὁ Γέ ρο ντας εἶ πε: «Ὅ λη τή νύ χτα 
ἔ κλαι γα για τί σοῦ τὄ πα. Δέν φο βᾶ µαι πώς θά τό πεῖς. Ἀλ λά ἐγώ ζη µι ώ θη κα».

Τό γε γο νός αὐ τό τό αἰ σθάν θη κε καί µιά ἀ δελ φή στήν Σου ρω τή καί ἔ γρα ψε 
στόν Γέ ρο ντα: «Τά δε τοῦ µη νός, τά δε ὥ ρα... Τά ὑ πό λοι πα θά µᾶς τά πεῖ τε ἐ σεῖς». 
Καί πράγ µα τι, ὅ ταν ἀρ γό τε ρα βγῆ κε ἔ ξω, τούς τό δι η γή θη κε καί µά λι στα πε ρι-
έ γρα ψε καί ἁ γι ο γρά φη σαν τόν Χρι στό, ὅ πως ἀ κρι βῶς τόν εἶ δε.

Θεόσταλτο ψάρι

Δι η γή θη κε ὁ Γέ ρο ντας: «Ἦ ταν ἡ Κυ ρια κή τοῦ Τυ φλοῦ. Αἰ σθα νό µουν ἐ ξά ντλη-
ση καί µοῦ πέ ρα σε ὁ λο γι σµός ὅ τι, ἄν εἶ χα νά φά ω λί γο ψα ρά κι, θά µοῦ ἔ κα νε 
κα λό. Ὄ χι ἀ πό ἐ πι θυ µί α, ἀλ λά σάν φάρ µα κο. Εἶ χα προ βλή µα τα καί µέ τά ἔ ντε ρά 
µου. Βγῆ κα νά πά ω ἔ ξω. Γυ ρί ζο ντας εἶ δα ἕ να µε γά λο που λί σάν ἀ ε τό νά χα µη-
λώ νη πο λύ καί ἔ σκυ ψα νά µήν µέ χτυ πή ση. Φο βή θη κα µή πως εἶ ναι τίποτε τοῦ 
πειρασµοῦ, γι᾿ αὐ τό δέν ἔ δω σα ση µα σία καί µπῆ κα γρή γο ρα στό Κελλί µου.

»Σέ λί γο χρει ά σθη κε πά λι νά βγῶ ἔ ξω. Στό ἴδιο σηµεῖο πού εἶχα σκύψει εἶ δα 
νά σπαρ τα ρά η ἕ να µε γά λο ψά ρι. Πρῶ τα ἔ κα να τόν σταυ ρό µου, εὐ χα ρίστη σα 
τόν Θεό καί µε τά πῆ ρα τό ψά ρι. Ἀλ λά, σοῦ κά νει καρ διά µε τά νά τό φᾶς;».

Ὁ φύλακας Ἄγγελος

Ὁ Γέ ρο ντας δι η γή θη κε: «Ἦ ταν τοῦ ἁ γί ου Ἰ σι δώ ρου τοῦ Πη λου σι ώ του20. Περ-

19 Ἐλέχθησαν στίς 28 Μαΐου 1977.
20 Στίς 4 Φεβρουαρίου τοῦ 1979. 



48
Γέρων Παΐσιος  ὁ  Ἀγιορείτηò

49

νοῦ σα µι ά πε ρί ο δο µέ πολ λές στε νο χώ ρι ες, καί ἐξ αἰ τί ας αὐ τῶν εἶ χα δυ να το ύς 
πο νο κε φά λους. Ἀ πό τήν πί ε ση χτυ ποῦ σε τό µά τι µου καί κιν δύ νευα νά πά θω 
ἐ γκε φα λι κό. Τό ἔ νι ω θα σάν νά χτυ ποῦ σε κά ποι ος ἀ πό µέ σα µέ σφυ ρί καί ἤ θε-
λε νά πε τα χθῆ ἔ ξω. Κα τά ἡ ὥ ρα 9 τό βρά δυ (κο σµι κή ὥ ρα), ἐ νῶ εἶ χα ξα πλώ σει 
στό κρεβ βά τι, εἶ δα ἕ ναν Ἄγ γε λο πο λύ ὡ ραῖ ον, σάν νά βγῆ κε ἀ πό µέ σα µου, µέ 
µορ φή µι κροῦ παι διοῦ δώ δε κα χρο νῶν. Τά µαλ λά κια του ἦ ταν κα τά ξαν θα µέ-
χρι τούς ὤ µους. Μοῦ χα µο γέ λα σε καί πέ ρα σε ἁ πα λά τό χέ ρι του πά νω ἀ πό τά 
µά τια µου. Ἀ µέ σως µοῦ ἔ φυ γε ὅ λη ἡ στε νο χώ ρια καί ἔ πα ψαν οἱ πό νοι. Ἔ νι ω θα 
τέ τοια γλυ κύ τη τα πού προ τι µοῦ σα νά ξα να πο νέ σω, ἀρ κεῖ νά δῶ καί πά λι τόν 
φύ λα κα Ἄγ γε λό µου».

Εὔθυµα καί εὔστροφα21

21Ὁ  Γέροντας συ χνά δι η γεῖ το χα ρι τω µέ νες ἱ στο ρί ες πού προ κα λοῦ σαν αὐ θόρ-
µη το γέ λιο, γιά νά πα ρη γο ρή ση θλιµ µέ νες ψυ χές, ἀλ λά ἦ ταν καί ἴ διον τοῦ χα ρα-
κτῆ ρος του. Εἶ χε ὅ µως καί τήν λε πτό τη τα νά µήν πλη γώ νη κα νέ ναν καί νά µήν 
κα τα κρί νη πρό σω πα. Ἀ πό τά πολ λά ση µει ώ νο νται λί γα ἐ πι λε κτι κά:

*
Στήν «Πα να γού δα» µιά ἡ µέ ρα φύ τευ ε κοκ κά ρι πού τό εἶ χε µέ σα σ᾿ ἕ να κου-

τί ἀ πό κα λα µα ρά κια. Ἦρ θε ἕ νας «ἔ ξυ πνος» µέ τά χέ ρια πί σω καί τόν ρώ τη σε 
τί κά νει.

– Φυ τεύ ω κα λα µα ρά κια, ἀ πά ντη σε ὁ Γέ ρο ντας.
– Πιά νουν, Γέ ρο ντα;
– Πῶς; Ἅµα τά βά λης µέ τά µου στά κια κά τω, πιά νουν.

*
«Στήν πνευ µα τι κή ζω ή νά µή χω λαί νου µε, νά µή µέ νου µε στό χώλ (προ θά-

λα µο). Ὅ σοι χω λαί νουν δέν µπαί νουν στό σα λό νι τοῦ Θε οῦ», ἐν νο ώ ντας τόν 
πα ρά δει σο.

*
Πα ρα µο νές τοῦ Τρι ω δί ου εἶ πε σέ κά ποι ον προ σκυ νη τή: «Ἔ χεις πε ρά σει ἀ πό 

τά δι ό δια; Ἐ κεῖ ὅ ταν περ νᾶ νε πλη ρώ νουν. Ἐ µεῖς ὅ ταν περ νᾶ µε στό Τρι ώ διο πλη-
ρώ νου µε;», ἐννοώντας: κά νου µε καµ µιά θυ σί α;

*
Ἐ πι κρί νο ντας µέ χα ρι τω µέ νο τρό πο τήν χρή ση νο θευ µέ νου κε ριοῦ, ἔ λε γε ὅ τι 

ἐ πει δή εἶ ναι ἀ πό πα ρα φί νη, πα ρά (χρή µα τα) ἀ φή νει.
*

Κά ποι ος δαι µο νι σµέ νος τοῦ εἶ πε: «Ἐ γώ εἶ µαι ὁ Ὤν. Πέ σε νά µέ προ σκυ νή-
σης». Τοῦ ἀ πα ντᾶ ὁ Γέ ρο ντας: «Ὄ νος εἶ σαι, βρέ, ὄ νος εἶ σαι», ἀ πευ θυ νό µε νος 
στό δαι µό νιο πού στήν πραγ µα τι κό τη τα µι λοῦ σε.

21 Γιά τήν ἀ κρί βεια, τά ἀ να φε ρό µε να στό πα ρόν κε φά λαιο δέν ἐ λέ χθη σαν ὅ λα στόν «Τί µιο Σταυ ρό».
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Στήν αὐλή τῆς «Παναγούδας» (5-6-1983) 
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ΔΟΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΝΕΜΕΝΟΥΣ

Ἐ γκα τά στα ση στήν «Πα να γού δα»

ὉΓέ ρο ντας, ἀ φοῦ πέ ρα σε ἕν δε κα χρό νια ἀ γώ νων καί προ σφο ρᾶς στό 
Κα λύ βι τοῦ Τι µί ου Σταυ ροῦ, ἀ πο φά σι σε ὕ στε ρα γι ά κά ποι ον πνευ µα-
τι κό λό γο νά ἀ να χω ρή ση ἀ πό αὐ τό.

Στίς 27 Φε βρου α ρί ου, ἡ µέ ρα πού τοῦ εἶ χε ἐµ φα νι σθῆ ἡ ἁ γί α Εὐ φη µί α, βρῆ κε, 
καθ᾿ ὑ πό δει ξη τοῦ γε ρο-Ἰ ω α κείµ, τήν «Πα να γού δα». Τό γε γο νός τό αἰ σθάν θη κε 
ὡς εὐ λο γί α τῆς Ἁ γί ας καί συγ κι νη µέ νος τήν εὐ χα ρί στη σε γιά τήν πρό νοι ά της.

Τό Κα λύ βι εἶ χε βα σι κές ἐλ λεί ψεις για τί ἦ ταν πα λαιό καί ἐγ κα τα λε λειµ µέ νο. 
Ἔ λει παν πόρ τες, πα ρά θυ ρα, τα βά νια˙ τό πά τω µα εἶ χε τρύ πες καί ἡ σκε πή ἔ βα ζε 
νε ρά. Ἄρ χι σε µέ πο λύ κό πο τίς πλέ ον ἀ ναγ καῖ ες ἐ πι σκευ ές. Χρή µα τα δέν εἶ χε, 
ἀλ λά καί δύ σκο λα δε χό ταν.

᾿Ε κτός ἀ πό τήν ὁ λο ή µε ρη κο πι α στι κή ἐρ γα σία εἶ χε καί τόν κό σµο.
Ὅ λη τήν ἡ µέ ρα τούς δε χό ταν, το ύς κερ νοῦ σε καί θυ σί α ζε ὧ ρες πολ λές µα-

ζί τους γι ά νά ἀ κο ύ ση τά προ βλή µα τά τους, νά ση κώ ση τόν σταυ ρό τους, νά 
πά ρη τόν πό νο τους, νά συµ βου λεύ ση, νά ἐ πι τι µή ση, νά θε ρα πεύ ση, ἀ κό µη καί 
νά τούς δι α σκε δά ση, χω ρίς κα θό λου νά ὑ πο λο γί ζη, ἄν ὁ ἴ διος ἦ ταν ἄ γρυ πνος, 
νη στι κός, δι ψα σµέ νος, κου ρα σµέ νος, ἄρ ρω στος.

Σύν τῷ χρό νῳ ὅ µως ὁ ἀ ριθ µός τῶν ἐ πι σκε πτῶν αὐ ξή θη κε ὑ περ βο λι κά˙ ξε-
περ νοῦ σε τά ὅ ρια τῆς ἀ ντο χῆς του. Ἔ λε γε ἐ ξο µο λο γη τι κά: «Δέν ὁ ρί ζω τόν ἑ αυ-
τό µου. Ἔ χω γί νει πρό γραµ µα τῶν ἀν θρώ πων. Πα λαιά ὁ νοῦς µου βυ θι ζό ταν 
στήν εὐ χή. Τώ ρα ζῶ τά προ βλή µα τα τῶν ἀν θρώ πων. Πολ λές φο ρές πε τι έ µαι 
στόν ὕ πνο!».

Παρ᾿ ὅ τι ὅ µως τούς δε χό ταν ὅ λους, ὁ κό σµος δέν τόν ἀλ λοί ω σε˙ δέν τόν ἐκ-
κο σµί κευ σε. Ἀ ντί θε τα ὁ Γέ ρο ντας µέ τήν χά ρι τοῦ Θε οῦ µε τα µόρ φω νε τούς 
ἀνθρώπους.

Ἐµφάνιση τοῦ ἁγίου Βλασίου

Ἦ ταν ἡ 21η Ἰ α νου α ρί ου 1980, Κυ ρια κή τοῦ Ἀ σώ του, πρός Δευ τέ ρα. Ὁ Γέ ρο-
ντας ἐ νῶ προ σευ χό ταν τό βρά δυ στό Κελ λί του µέ τό κο µπο σχοί νι, βλέ πει νά 

Θ’. ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΔΑΘ’. ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΥΔΑ
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πα ρου σι ά ζε ται µπρο στά του µέ σα σέ φῶς ἕ νας Ἅ γιος ἄ γνω στος πού φο ροῦ σε 
µαν δύα κα λο γε ρι κό. Δί πλα του στόν τοῖ χο τοῦ Κελλιοῦ του, πά νω ἀ πό τήν σό µπα 
φαί νονταν ἐ ρεί πια Μο να στη ριοῦ. Αἰ σθα νό ταν ἀ πε ρί γρα πτη χα ρά καί ἀ γαλ λί α-
ση καί σκε φτό ταν «ποι ός Ἅ γιος εἶ ναι;». Τό τε ἄ κου σε φω νή ἀ πό τήν Ἐκ κλη σί α: 
«Εἶ ναι ὁ ἅ γιος Βλά σιος ἀπό τά Σκλά βαι να»22.

Ἀ πό εὐ γνω µο σύ νη, γι ά νά εὐ χα ρι στή ση τόν Ἅ γιο γι ά τήν τι µή πού τοῦ ἔ κα νε, 
µε τέ βη στά Σκλά βαι να καί προ σκύ νη σε τά χα ρι τό βρυ τα Λεί ψα νά του.

«Χριστέ µου, εὐλόγησέ µε...»

Στίς 26 Μαρ τί ου 1984 συ νέ βη στόν Γέ ρο ντα ἕ να γε γο νός πού τό δι η γή θη κε µε-
τά ἀ πό λί γες ἡ µέ ρες ὡς ἑ ξῆς: «Ἐ νῶ προ σευ χό µουν ἀ ντι κρύ ζο ντας τήν εἰ κό να τοῦ 
Χρι στοῦ, κά τι ἔ νι ω σα µέ σα µου καί πέ φτο ντας στό πά τω µα εἶ πα: «Χρι στέ µου, 
εὐ λό γη σέ µε». Καί ἀ µέ σως αἰ σθάν θη κα µι ά εὐ ω δία γι ά πολ λή ὥ ρα νά γε µί ζη 
ὅ λο τό Κελλί µου. Ἀ κό µη καί ἕ να χα λά κι γε µᾶ το χῶ µα πού εἶ χα καί αὐ τό εὐ ω-
δί α ζε. Ἔ µει να γο να τι στός καί ἀ σπα ζό µουν καί αὐ τό τό χα λά κι µέ τίς σκό νες».

«Φοβερό ὅραµα!»

Ὁ Γέ ρο ντας στίς 11-4-1984 τήν Τρί τη τῆς Δι α και νι σί µου, στίς 12 τά µε σά νυ χτα, 
εἶ δε ἕ να ὅ ρα µα πού ἀ να φέ ρε ται στό φο βε ρό ἔγ κλη µα τῶν ἐ κτρώ σε ων. Δι η γή θη-
κε: «Ἐ νῶ εἶ χα ἀ νά ψει δύ ο κε ρά κια, ὅ πως συ νή θως, καί ὅ ταν κοι µᾶ µαι ἀ κό µη, 
γιά ὅ σους πά σχουν ψυ χι κά καί σω µα τι κά, πού συ µπε ρι λαµ βά νο νται καί οἱ κε-
κοι µη µέ νοι, βλέ πω ἕ να φο βε ρό ὅ ρα µα! Ἕ ναν κάµ πο ἀ πό σι τά ρι, ἀλ λά τό σι τά ρι 
δέν εἶ χε ξε στα χυά σει ἀ κό µη, µό λις ἄρ χι ζε νά κα λα µιά ζη. Ἐγώ βρι σκό µουν ἔ ξω 
ἀ πό τήν µάν δρα τοῦ χω ρα φιοῦ καί κολ λοῦ σα κε ριά ἀπ᾿ ἔ ξω στόν τοῖ χο γιά τούς 
κε κοι µη µέ νους. Ἀ ρι στε ρά ἦ ταν ἕ νας τό πος ἀ νώ µα λος, κρη µνώ δης καί χέρ σος, 
ὁ ὁ ποῖ ος σει ό ταν ἀ πό µί α δυ να τή βο ή, ἀ πό χι λιά δες φω νές σπα ρα κτι κές, πού 
ἔ κα ναν νά ρα γί ζη καί ἡ πιό σκλη ρή καρ διά. Ἐ νῶ ὑ πέ φε ρα ἀ πό τό ἄ κου σµα τῶν 
σπα ρα κτι κῶν ἐ κεί νων φω νῶν καί δέν µπο ροῦ σα νά ἐ ξη γή σω τό ὅ ρα µα, ἄ κου-
σα µιά φω νή νά µοῦ λέ η: «Ὁ µέν κάµ πος µέ τό σπαρ µέ νο σι τά ρι, πού δέν ἔ χει 
ξε στα χυά σει, εἶ ναι τό κοι µη τή ρι µέ τίς ψυ χές τῶν νε κρῶν πού θ᾿ ἀ να στη θοῦν. 
Ὁ δέ τό πος ἐ κεῖ νος, πού σεί ε ται ἀ πό τίς σπα ρα κτι κές φω νές, εἶ ναι ὁ τό πος πού 
βρί σκο νται οἱ ψυ χές τῶν παι δι ῶν ἀ πό τίς ἐ κτρώ σεις».

»Ἐ νῶ λοι πόν συ νῆλ θα ἀ πό τό ὅ ρα µα, δέν µπο ροῦ σα ὅ µως νά συ νέλ θω ἀ πό 
τόν πο λύ πό νο πού ἕ νι ω σα καί δέν µπο ροῦ σα νά πλα γιά σω, γιά νά ξε κου ρα σθῶ 
λί γο, παρ᾽ ὅ λο πού ἤ µουν κα τά κο πος ἀπό τήν ὁ δοι πο ρί α καί ὀρ θο στα σί α τῆς 
προ η γού µε νης ἡ µέ ρας!»

22 Βλ. καί ἀρ χιµ. Αὐ γου στί νου Κα τσα µπί ρη, Ὁ Ἅ γιος Ἱεροµάρτυς Βλά σιος ὁ Ἀ καρ νάν, Ἀ θῆ ναι 21990, 
σ. 525.
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«Ἡ Παναγία!»

Δι η γή θη κε ὁ Γέ ρο ντας: «Τήν πε ρα σµέ νη Σα ρα κο στή23 πα ρου σι ά στη κε ἡ Πα να-
γία ντυ µέ νη στ᾿ ἄ σπρα. Μοῦ εἶ πε ὅ τι θά συµ βοῦν πολ λά στόν κό σµο, γι᾿ αὐ τό 
νά φρο ντί σω νά πά ρω... (κά τι πού ἀ φο ροῦ σε προ σω πι κά τόν ἴ δι ο)».

Φα νε ρώ θη κε κο ντά στήν Βο ρει ο α να το λι κή γω νία τῆς Κα λύ βης του. Ὅ ταν 
τήν εἶ δε ὁ Γέ ρο ντας, εἶ πε τα πει νά: «Πα να γία µου, καί ὁ τό πος εἶναι βρώ µι κος24

καί ἐ γώ βρώ µι κος». Ὅµως ἔκτοτε εὐ λα βεῖ το καί τόν τό πο «οὗ ἔ στη σαν οἱ πό δες» 
τῆς ἀ χρά ντου Θε ο µή το ρος. Ἤ θε λε στό µέ ρος ἐ κεῖ νο νά φυ τέ ψη λου λο ύ δι α, γι ά 
νά µήν πα τι έ ται.

Περί Ἀντιχρίστου, 666 καί ταυτοτήτων

Ὁ π. Πα ΐ σιος συµ µε ρι ζό ταν τίς ἀ γω νί ες τῶν ἀν θρώ πων καί ἀ πα ντοῦ σε στόν 
προ βλη µα τι σµό τους. Ἕ να θέ µα πού προ βλη µά τι σε ἰ δι αί τε ρα ἐ κεί νη τήν πε ρί ο-
δο το ύς πι στο ύς, ἦ ταν καί τό θέ µα τῶν ταυ το τή των.

Ὁ Γέ ρο ντας ἔ λα βε θέ ση καί µί λη σε ξε κά θα ρα. Δέν ἀρ κέ σθη κε µό νο νά ἀ πα-
ντᾶ στά πολ λά ἐ ρω τή µα τα τῶν πι στῶν, ἀλ λά τό ἔ τος 1987 ἔ γρα ψε τήν γνω στή 
του ἐ πι στο λή: «Ση µεῖα τῶν και ρῶν-666»25. Ἔ γι νε µέ ἀ να κο ύ φι ση δε κτή καί µέ χρι 
σή µε ρα κα θο δη γεῖ. Πολ λοί ἀ να θε ώ ρη σαν τίς ἀ πό ψεις τους, καί συ ντά χθη καν 
µέ τίς ἀ πό ψεις τοῦ Γέ ρο ντα. Ἐ πει δή προ εῖ δε ὅ τι καί στό µέλ λον θά χρεια σθεῖ, 
τήν ἔ γρα ψε ἰ δι ο χεί ρως καί τήν ὑ πέ γρα ψε, γι ά νά µήν ἀλ λοι ω θοῦν οἱ ἀ πό ψεις 
του, πού τίς κρά τη σε ὥς τήν κοί µη σή του.

Συ µπε ρα σµα τι κά ὁ Γέ ρο ντας πί στευ ε ὅ τι: Τό σφρά γι σµα εἶ ναι ἄρ νη ση. Ἀ κό µη 
καί ἡ ταυ τό τη τα εἶ ναι ἄρ νη ση. Ὅ ταν ἔχουν πά νω στήν ταυ τό τη τα τό σύµ βο λο 
τοῦ δι α βό λου 66626 καί ὑ πο γρά φω, ἄ ρα τό ἀ πο δέ χο µαι αὐ τό τό πρᾶγ µα. Εἶ ναι 
ἄρ νη ση, ξε κά θα ρα πράγ µα τα. Ἀρ νεῖ σαι τό Ἅ γιο Βά πτι σµα, βά ζεις ἄλ λη σφρα γί-
δα, ἀρ νεῖ σαι τήν σφρα γί δα τοῦ Χρι στοῦ καί πα ίρ νεις τοῦ δι α βό λου. Ἄλ λο εἶ ναι 
πού στά νο µί σµα τα ἔ χουν τό 666 -»ἀ πό δο τε τά τοῦ Κα ί σα ρος τῷ Κα ί σα ρι...»27- 
καί ἄλ λο ἡ ταυ τό τη τα πού εἶ ναι κά τι τό προ σω πι κό.

»Ἀ κό µη καί ἄν δε χθῆ νά σφρα γι σθῆ κα νείς ἀ πό ἀ δι και ο λό γη τη ἄ γνοια ἤ ἀ δι-
α φο ρί α, πά λι χά νει τήν θεία χάρι καί δέ χε ται δαι µο νι κή ἐ νέρ γει α».

«Μεταµόρφωσις»

Ἦ ταν ἡ 28η Σε πτεµ βρί ου τοῦ ἔ τους 1992. Σέ ἕ να Κελ λί τῆς Κα ψά λας γι νό ταν 
ἀ γρυ πνία πρός τι µήν τοῦ ὁ σί ου Ἰ σα άκ τοῦ Σύ ρου. Με τα ξύ τῶν πα τέ ρων ἦ ταν καί 

23 Στίς 21 Φε βρου α ρί ου 1985.
24 Ἴσως ἐπειδή µερικές φορές πετοῦσε ἐκεῖ κοντά φλοῦδες.
25 Πα ρα πέ µπο µε τόν ἀ να γνώ στη στήν ἐ πι στο λή τοῦ Γέροντα πού κυ κλο φό ρη σε αὐ το τε λῶς, κα θώς καί 

σέ ἕ να φυλ λά διο, πού πε ρι έ χει ἀ πο σπά σµα τα ἀ πο µα γνη το φω νη µέ νης συ νο µι λί ας του γι ̓  αὐ τά τά θέ µα τα, 
Ἔκ δο ση Κα λύ βης Ἀ να στά σε ως, Κα ψά λα 1995. Βλ. ἐπίσης Γέροντος Παϊσίου, Λόγοι Β΄, σ. 175-192.

26 Ἀποκ. ιζ΄, 18.
27 Λουκ. κ΄, 25.
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ὁ γέ ρο ντας Πα ΐ σιος, πού εὐ λα βεῖ το ἰ δι αι τέ ρως τόν 
ἅ γιο Ἰ σα άκ. Συµ µε τεῖ χε στήν ἀ γρυ πνία ἀ πό ἕ να 
Κελλά κι, πού ἦ ταν συ νέ χεια τῆς µι κρῆς Λι τῆς.

Πρίν ἀ πό τήν εἴ σο δο τοῦ Ἑ σπε ρι νοῦ οἱ ψάλ τες 
ἦ ταν ὅ λοι στόν δε ξιό χο ρό καί ἔ ψαλ λαν τό δο ξα-
στι κό. Στό µι κρό Ἐκ κλη σά κι ἐ πι κρα τοῦ σε ἔ ντο να 
κα τα νυ κτι κή ἀ τµό σφαι ρα. Ὅ λοι ἄ κου γαν µέ προ-
σο χή. Τήν ἀ γρυ πνία πα ρα κο λου θοῦσαν καί δυ ό Ὀρ-
θό δο ξοι Λι βα νέ ζοι, ἕ νας κλη ρι κός καί ἕ νας νέ ος, 
πού τήν ὥ ρα ἐ κεί νη στέ κο νταν στά στα σί δια τοῦ 
ἀ ρι στε ροῦ χο ροῦ. Σέ µι ά στιγ µή γύ ρι σε νά πῆ κά τι 
ὁ κλη ρι κός στό νέο καί βλέ πει τόν Γέ ρο ντα ὄρ θιο, 
ὑ πε ρυ ψω µέ νον ἀ πό τό ἔ δα φος 25-30 ἑ κα το στά, νά 
κρα τᾶ µέ τό ἀ ρι στε ρό χέ ρι τό κο µπο σχοί νι του καί 
νά βρί σκε ται ὁ λό κλη ρος µέ σα σέ φῶς. Τά ἀ κά λυ-
πτα µέ ρη τοῦ σώµα τός του, πρό σω πο καί χέ ρια, 
ἐ ξέ πε µπαν φῶς˙ πο λύ δυ να τό φῶς! Ἀ ντι κρύ ζο ντας 
τό ἀ συ νή θι στο καί ὑ περ κό σµιο θέ α µα τοῦ ἦρ θε νά 
ξε φω νή ση, ἀλ λά ἡ φω νή του δέν ἔ βγαι νε. Βλέ πο-
ντας τήν ἔκ πλη ξη τοῦ κλη ρι κοῦ ἐ στρά φη καί ὁ νέ-
ος πρός τά πί σω καί εἶ δε καί αὐ τός τό ἴδιο θέαµα. 
Ὁ Γέροντας εἶ χε λί γο σκυµ µέ νο τό κε φά λι, προ σέ-
χο ντας στόν ἑαυ τό του. Φαι νό ταν εὐ χα ρι στη µέ νος 
καί µει δι οῦ σε. Αἴφ νης δέν µπο ροῦ σαν νά τόν ἀ ντι-
κρύ σουν θαµ βω µέ νοι ἀ πό τό φῶς πού εἶ χε δυ να-
µώ σει. Ὅ ταν σέ λί γο κα τώρ θω σαν νά ση κώ σουν 
πά λι τά µά τια τους νά τόν κοι τά ξουν, τόν εἶ δαν 
πλέ ον στήν φυ σι ο λο γι κή του κα τά στα ση.

Ἐργόχειρα τοῦ Γέροντα

Κατουνάκια

Σκήτη Ἰβήρων

Παναγούδα

Παναγούδα
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ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

«Ἔχεις σπασµένα πόδια»

Γ ρα πτή µαρ τυ ρία Κων στα ντί νου... ἀ πό Ἀ.:
«Ἦ ταν ἡ πρώ τη φο ρά πού πή γαι να στόν π. Πα ΐ σι ο. Μέ ρώ τη σε:
– Κώ στα, πῶς ἦρ θες ἐ δῶ; Ἐ σύ ἔ χεις σπα σµέ να πό δι α.

»Καί συ νέ χι σε:
– Κώ στα, ὁ Θε ός γι ά νά τήν πά ρη, τήν ἀ γά πη σε πι ό πο λύ.
– Ποι ά πά τερ; Ρώ τη σα µέ ἀ πο ρί α.
– Τή µνη στή σου.
»Πράγµατι, τό 1991 εἶ χα πά θει σο βα ρό ἀ τύ χη µα, εἶ χα σπά σει τά πό δια µου 

καί σκο τώ θη κε ἡ µνη στή µου».

«Θά πάρουµε τήν Πόλη»

Μι ά ὁ µά δα µα θη τῶν τῆς Ἀ θω νι ά δος Σχο λῆς συµ φώ νη σαν νά ρω τή σουν τόν 
Γέ ρο ντα ἄν θά πά ρου µε τήν Πό λη καί ἄν θά ζοῦν καί οἱ ἴ διοι τό τε.

Πῆ γαν στό Κα λύ βι του, πῆ ραν κέ ρα σµα, ἀλ λά ντρέ πο νταν νά ρω τή σουν. Ὁ 
ἕ νας ἔ κα νε νό η µα στόν ἄλ λο καί τε λι κά κα νείς δέν τολ µοῦ σε νά κά νη τήν ἐ ρώ-
τη ση. Τό τε τούς λέ γει ὁ Γέ ρο ντας: «Τί εἶ ναι, βρέ παλ λη κά ρια; Τί θέ λε τε νά ρω-
τή σε τε; Γι ά τήν Πό λη; Θά τήν πά ρου µε καί θά ζεῖ τε κι ό λας».

Ἕ να παι δί µε τέ φε ρε τά λό για τοῦ Γέ ρο ντα στόν δά σκα λο Κων στα ντῖ νο Μαλ-
λί δη, πού ἦ ταν κα λός Χρι στια νός καί θερ µός πα τρι ώ της. Αὐ τός ἦρ θε µέ ἐν δι α φέ-
ρον νά βε βαι ω θῆ κα λύ τε ρα ἀ πό τόν ἴ διο τόν Γέ ρο ντα, καί ρώ τη σε γι ά τήν Πό λη. 
Ὁ Γέ ρο ντας τοῦ ἀ πά ντη σε: «Ἄ στα αὐ τά, Κώ στα˙ δέν εἶ ναι γι ά µᾶς αὐ τά. Ἐ µεῖς 
γι ά ἄλ λη Πό λη πρέ πει νά ἑ τοι µα ζώ µα στε».

Αὐ τά ἦ ταν προ ση µάν σεις γι ά τόν ἐ πι κεί µε νο θά να τό τους, για τί πράγµατι 
δέν ἄρ γη σε νά φύ γη πρῶ τα ὁ Κώ στας καί ὕστερα ὁ Γέ ρο ντας, γι ά τήν ἀ λη θι νή 
καί οὐ ρά νια Πατρί δα µας, «τήν και νήν πό λιν», τήν ἄ νω Ἱ ε ρου σα λήµ.

ΑΛΛΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣΑΛΛΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
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Ὁ Γέροντας καί οἱ νέοι

Ὁ Γέ ρο ντας εἶ χε ἰ δι α ί τε ρη πνευ µα τι κή σχέ ση µέ το ύς νέ ους. Το ύς ἀ γα ποῦ σε 
πραγ µα τι κά σάν παι διά του, ἐν δι α φε ρό ταν νά βροῦν τόν δρό µο τους καί προ σευ-
χό ταν γι᾿ αὐ το ύς. Το ύς βο η θοῦ σε νά ὑ περ βοῦν τίς δυ σκο λί ες καί τά προ βλή µα τά 
τους. Συ νέ πα σχε καί συ µπο νοῦ σε µα ζί τους. Αὐ τοί δι αι σθα νό µε νοι τήν µε γά λη 
του ἀ γά πη, τοῦ εἶ χαν ἀ πε ρι ό ρι στη ἐ µπι στο σύ νη, τοῦ ἔ κα ναν ὑ πα κοή, καί κυ ρι ο-
λε κτι κά τόν λά τρευ αν. Ἔ βλε πες στό Κελ λί του ναρ κω µα νεῖς, ἀ ναρ χι κο ύς, πα ρα-
στρα τη µέ νους, ψυ χα σθε νεῖς, µπερ δε µέ νους, ἀπελ πι σµέ νους µέ χρι αὐ το κτο νί ας... 
Ἀ φοῦ µέ τίς συµ βου λές τοῦ Γέ ρο ντα µε τα νο οῦ σαν καί συ νέρ χο νταν, στήν συ νέ-
χεια τόν ἐ πι σκέ πτο νταν ἀλ λοι ω µέ νοι πνευ µα τι κά, ἀλ λά καί κή ρυ κες µε τα νοί ας 
στούς φί λους τους, πού τούς ἔ φερ ναν µα ζί τους στόν Γέ ρο ντα. Γιά νά φα νῆ ὁ 
τρό πος βο η θεί ας ση µει ώ νο νται ἐν δει κτι κῶς λί γα πε ρι στα τι κά:

*
Βο ή θη σε πολ λο ύς το ξι κο µα νεῖς νά ἀ πο το ξι νω θοῦν. Στήν ἀρ χή κα τώρ θω νε 

νά ξυ πνή ση τό ἐν δι α φέ ρον τους, νά ἐ πι κοι νω νή ση µα ζί τους κερ δί ζο ντας τήν 
ἐ µπι στο σύ νη τους. Τόν πα ρα κο λου θοῦ σαν µέ προ σο χή καί δέ χο νταν τίς συµ βου-
λές του. Πολ λοί µέ τήν προσευχή καί τήν βο ή θειά του ἀ πε λευ θε ρώ θη καν ἀ πό 
τό πά θος  καί ἔ γι ναν θερ µοί Χρι στι ανοί καί κα λοί οἰ κο γε νειά ρχες. Ἔ λε γε µέ συ-
µπό νι α: «Τά κα η µέ να, δέν µπο ροῦν νά συµ µα ζευ τοῦν. Ἡ νε ο λαί α σή µε ρα ἀ χρη-
στεύ ε ται µό νη της». Ὁ ἴ διος το ύς ἔ δε νε τά κορ δό νια ἀ πό τά πα πο ύ τσια, ἔ δι ω χνε 
τίς µύ γες πού το ύς ἐ νω χλοῦ σαν καί τα κτο ποι οῦ σε τά µαλ λιά τους πού ἔ πε φταν 
στά µά τια τους. Το ύς συµ βο ύ λευ ε νά ἐ ξο µο λο γη θοῦν, νά ζοῦν πνευ µα τι κή ζω ή, 
νά βροῦν µι ά ἁ πλῆ ἐρ γα σί α, γι ά νά ἀ πα σχο λοῦ νται. Συ νι στοῦ σε νά τρῶ νε κα-
ρό τα καί τούς ἔ δι νε καί ἄλ λες πρα κτι κές ὁ δη γί ες. Το ύς ἔ στελ νε σέ κα τάλ λη λο 
πε ρι βάλ λον γι ά ἀ πο το ξί νω ση, το ύς βο η θοῦ σε νά ἐ ντα χθοῦν στήν κοι νω νί α καί 
νά δη µι ουρ γή σουν οἰ κο γέ νεια.

Κά ποι ος ναρ κω µα νής νέ ος, προ σπα θοῦ σε νά κό ψη τό πά θος του ἀ πό τό ὁ ποῖο 
ὑ πέ φε ρε ὁ ἴ διος καί ἡ οἰ κο γέ νειά του. Ἄν καί µέ σα του εἶ χε µιά ἀ µυ δρά καί ἀ κα-

Ὁ Γέροντας µε προ-
σκυνητές
Ὁ Γέροντας µε προ-
σκυνητές
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θό ρι στη εἰ κό να γιά τόν π. Πα ΐ σιο, ἐν τού τοις στή ρι ξε σ᾿ αὐ τόν τήν τε λευ ταία του 
ἐλ πί δα. «Θἄ χει αὐ τός κα νέ να φάρ µα κο γιά νά τά κό ψω», σκε φτό ταν κα τη φο ρί-
ζο ντας πρός τήν «Πα να γού δα». Μό λις τόν εἶ δε ὁ Γέ ρο ντας τοῦ εἶ πε χα µο γε λώ-
ντας: «Ἔ λα, ἔ λα˙ ἔ χω κά τι κα λά χά πια γιά σέ να», καί τοῦ ἔ βα λε στήν φού χτα 
του λί γα φου ντού κια.

Πράγ µα τι τά «χά πια» του ἀ πο δεί χθη καν ἀ πο τε λε σµα τι κά καί ἔ γι νε τό θαῦ-
µα. Ἡ ἐ ξάρ τη ση τοῦ νέ ου ἀ πό τά ναρ κω τι κά κό πη κε «µα χαί ρι»!

*
Εἶ ναι πολ λές οἱ πε ρι πτώ σεις πού µα νι ώ δεις κα πνι στές ἔ κο ψαν τό τσι γά ρο 

χά ρη στόν Γέ ρο ντα. Τά λό για του δέν ἦ ταν ἁ πλές συµ βου λές ἀλ λά εἶ χαν δύ να-
µη. Ἔ φερ ναν δι ά θε ση ἀ πο στρο φῆς πρός τό τσι γά ρο καί κο βό ταν ἡ ἐ πι θυ µία νά 
κα πνί σουν. Ἀλ λά πε ρισ σό τε ρο βο η θοῦ σε µέ τήν προ σευ χή του.

*
Ὁ Γέ ρο ντας θε ω ροῦ σε κα τα στρε πτι κή τήν ἐ πί δρα ση τῆς τη λε ο ρά σε ως 

γιά ὅλους καί ἰ δι αί τε ρα γιά τά παι διά καί τούς νέ ους. Ἀ νέ φε ρε µέ πό νο πε-
ρι πτώ σεις παι δι ῶν πού οἱ γο νεῖς τους, γιά νά ἔ χουν τήν ἡ συ χία τους, τά 
ἄ φη ναν ὧ ρες νά βλέ πουν τη λε ό ρα ση, µέ ἀ πο τέ λε σµα νά κα τα στρέ φω νται 
δι α νο η τι κά, ψυ χι κά καί σω µα τι κά. Τό νι ζε ἐ πί πλέ ον τήν βλά βη πού φέρ νει 
στό σῶ µα µέ τήν ἀ κτι νο βο λία πού ἐκ πέ µπει στά κυ ο φο ρού µε να βρέ φη καί 
στά µι κρά παι διά. Μι λοῦ σε ἀ κό µη καί γιά δαι µο νι κές ἐ πι δρά σεις. Γι᾿ αὐ τό 
σέ κά θε εὐ και ρία ἀ πέ τρε πε ἀ πό τήν τη λε ό ρα ση καί συµ βού λευ ε νά τήν πε-
τά ξουν ἀπό τό σπί τι δί νο ντας στά παι διά τους κά τι ἄλ λο πνευ µα τι κό (βί-
ους Ἁ γί ων, ἀ γρυ πνί ες καί προ σκυ νή µα τα) ἤ οὐ δέ τε ρο (ἀ θῶα παι χνί δια καί 
ἐκ δρο µές).

Φωτογραφία π. Γαβριήλ Φιλοθεΐτου



58
Γέρων Παΐσιος  ὁ  Ἀγιορείτηò

59

Ι’. ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑ ΚΟΙΜΗΣΗ

Πό νος καί ἀ σθέ νει ες

Ὁ πως προ α να φέρ θη κε, ἡ ἄ σκη ση καί ὁ πό νος συ νώ δευ αν ἰ σο βί ως τόν 
Γέ ρο ντα. Ὁ πό νος καί οἱ ἀ σθέ νει ες τοῦ εἶ χαν γί νει σχε δόν µό νι µη κα-
τά στα ση. Ὁ ἴ διος πο νοῦ σε ἀλ λά πα ρη γο ροῦ σε το ύς πο νε µέ νους.

Ὅ ταν ἐγ χει ρί στη κε στούς πνεύ µο νες, κρυ ο λό γη σε καί τοῦ ἔ δω σαν ἰ σχυ ρή 
ἀν τι βί ω ση, ἐ νῶ ἦ ταν νη στι κός. Τοῦ φά νη κε «σάν νά ξε φλου δί στη καν τά ἔντε-
ρά του». Ἔ κτο τε ἀ πέ κτη σε µε γά λη εὐ αι σθη σί α. Μέ τό πα ρα µι κρό κρυ ο λό γη µα 
εἶ χε ἐ νο χλή σεις, γουρ γου ρη τά καί ἔ βγα ζε ἀ φρο ύς καί αἷ µα. Τό ἴ διο συ νέ βαι νε 
καί µέ ὁ ρι σµέ νες τρο φές.

Τά τε λευ ταῖα χρό νια εἶ χε συ χνότε ρη αἱ µορ ρα γία στά ἔ ντε ρα, πού στα δια κά 
αὔ ξα νε. Ἐ ξα ντλεῖ το ἀ πό τήν αἱ µορ ρα γία καί τήν µε γά λη κο ύ ρα ση. «Μοῦ ἔρχεται 
µε ρι κές φο ρές νά σβή σω», ἔ λε γε.

Με ρι κές φο ρές µά λι στα ἔ πε φτε λιπό θυ µος στήν αὐ λή τῆς Κα λύ βης του, καί 
ὅ ταν συ νερ χό ταν εὐ χα ρι στοῦ σε τόν Θε ό, πού δέν τόν εἶ δε κα νείς.

 Ἀ πό τήν µε γά λη ἀ πώ λεια αἵ µα τος τό πρό σω πό του ἔ γι νε κά τω χρο.
Ὁ Γέ ρο ντας δέν ἀ νη συ χοῦ σε. Ὁ ἴ διος ἤ ξε ρε κα λύ τε ρα ἀ πό τόν καθέ να καί 

γι ά τήν ἀ σθέ νεια καί γι ά τό τέ λος του, πού αἰ σθα νό ταν νά πλη σι ά ζη, ἀλ λά δέν 
τό ἔ λε γε σέ ὅλους.

Ὁ Γέ ρο ντας, στίς 22 Ὀ κτω βρί ου 1993, βγῆ κε ἀ πό τό Ἅ γι ον Ὄ ρος, γιά τήν 
ἀγρυ πνία τοῦ ὁσίου Ἀρσενίου στήν Σουρωτή. Αὐτή ὅ µως ἐπρόκειτο νά εἶναι ἡ 
τελευταία ἔξοδός του. Δέν θά ἐπέστρεφε πλέ ον οὔ τε κε κοι µη µέ νος.

Έν τῷ µε τα ξύ ἔ πα θε εἰ λεό. Ἔ φρα ξαν τά ἔ ντε ρα, στα µά τη σε γι ά λί γο καί ἡ 
αἱ µορ ρα γί α. Ἐκ τῶν πραγ µά των ἀ να γκά στη κε νά ὑ πο κύ ψη στίς πα ρα κλή σεις 
νά ὑ πο βλη θῆ σέ ἐ ξε τά σεις.

Ἡ ἀ σθέ νειά του ἐ ξε λί χθη κε ἐν συ ντο µί ᾳ ὡς ἑ ξῆς:
Στό Θε α γέ νειο Νο σο κο µεῖο οἱ για τροί δι ε πί στω σαν τήν ὕ παρ ξη προ χω ρη µέ-

νου καρ κί νου.
Ἀ κο λου θώ ντας τήν ὑ πό δει ξη τοῦ για τροῦ πή γαι νε γι ά ἀ κτι νο βο λί ες, ὥ στε νά 

προ ε τοι µα σθῆ ὁ ὄγκος γι ά τήν ἐγ χεί ρη ση. Ἀ φαι ρέ θη κε ὁ ὄ γκος τοῦ πα χέ ος ἐ ντέ-
ρου, ἀλ λά ἡ νό σος ἐ ξε λισ σό ταν τρο µε ρά γρή γο ρα. Σέ ὅ λο αὐ τό τό δι ά στη µα ἦ ταν 
χα ρι τω µέ νος καί εὐ δι ά θε τος, καί ἔ λε γε τά ὄ µορ φα ἀ στεῖα του, σάν νά µήν ἦ ταν 
αὐ τός ὁ ἀ σθε νής. Πα ρη γο ροῦ σε καί ἀ να κο ύ φι ζε ὅ ποι ον πή γαι νε κο ντά του.

– Γέ ρο ντα, για τί δέν κά νε τε προ σευ χή νά σᾶς θε ρα πε ύ ση ὁ Θε ός, ἀ φοῦ σᾶς 
ἔ χου µε τό σο ἀ νά γκη, τόν ρώ τη σε κάποιος.



58
Γέρων Παΐσιος  ὁ  Ἀγιορείτηò

59

– Τί; Νά κο ρο ϊ δε ύ ου µε τόν Θεό; Ἀ φοῦ ἐ γώ ζή τη σα νά µοῦ δώ ση αὐ τή τήν ἀρ-
ρώ στι α…

Μακαρία καί ἀφανής κοίµηση

Ἐ νῶ ὑ πο τασ σό ταν τα πει νά στίς ὑ πο δεί ξεις τῶν για τρῶν, κά ποια ἡ µέ ρα κά-
λε σε τόν για τρό καί τοῦ εἶ πε:

–Ἐ δῶ θά στα µα τή σου µε τήν θε ρα πεί α.
–Για τί, Γέ ρο ντα;
–Τώ ρα θά κά νεις ὑ πα κοή ἐ σύ. Θά δώ σεις ἐ ντο λή νά στα µα τή σου µε. Τώ ρα 

δέν µπο ρῶ νά κά νω τί πο τε. Χθές θέ λη σα νά προ σευ χη θῶ γο να τι στός καί δέν 
µπό ρε σα. Δέν µπο ρῶ νά δῶ κα νέ ναν˙ ἔ λη ξε ἡ ἀ πο στο λή µου. Αὐ τό ἦταν. Ἐ δῶ 
θά µέ ἀ φή σε τε.

–Γέ ρο ντα, τό συ κώ τι σας πρή στη κε καί σᾶς πο νά ει, τοῦ εἶ πα, για τί εἶ χε κά νει 
µε τα στά σεις φο βε ρές.

»Χα µο γέ λα σε καί µοῦ εἶ πε:
– Ἄ, αὐ τό εἶ ναι τό κα µά ρι µου, µή στε νο χω ρι έ σαι. Αὐ τό µέ κρά τη σε ὥς τά 

ἑ βδο µή ντα, καί αὐ τό τώ ρα µέ στέλ νει, ὅ σο πι ό γρή γο ρα µπο ρεῖ, ἐ κεῖ πού πρέ πει 
νά πά ω. Μή στε νο χω ρι έ σαι γι᾿ αὐ τό, µι ά χα ρά εἶ µαι».

Ἒτος 1992. Τό τελευταῖο Πάσχα τοῦ Γέροντα µέ τούς πατέρες.
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Δέν δε χό ταν νά κά νη ἐ νέ σεις παυ σί πο νες. Δέν ἤ θε λε νά λεί ψη τε λεί ως ὁ 
πό νος.

Ὁ Γέ ρο ντας εἶ χε ἐ πι θυ µία νά ἐ πι στρέ ψη στό Ἅ γιον Ὄ ρος. Νά κοι µη θῆ καί νά 
τα φῆ ἀ φα νῶς στό Πε ρι βό λι τῆς Πα να γί ας,

Αλ λά καί πά λι ἐ µπο δί στη κε ἀ πό νέα ἐ πι δεί νω ση τῆς ἀ σθε νεί ας. Πί σω ἀ πό 
αὐ τές τίς δυ σκο λί ες καί τά ἐ µπό δια κρυ βό ταν τό θέ λη µα τοῦ Θε οῦ. Δη λα δή νά 
τα φῆ ἔξω στόν κό σµο. Οἱ ἄν θρω ποι, ὅ σο τόν εἶ χαν ἀ νά γκη, ὅ ταν ζοῦ σε, ἄλ λο 
τό σο θά τόν χρει ά ζο νταν καί µε τά τήν κοί µη σή του.

Οἱ πό νοι συ νε χῶς ἐ πι τεί νο νταν καί ἔ φθα σαν πλέ ον νά ἰ σο τι µοῦ νται µέ το ύς 
πό νους τῶν µαρ τύ ρων.

Δέν πα νι κο βαλ λό ταν, δέν γόγ γυ ζε, ἀλ λά ὑ πέ µε νε καί δο ξο λο γοῦ σε.
Ἔ λε γε: «Ὅ σο µέ ὠ φέ λη σαν οἱ ἀρ ρώ στι ες, δέν µέ ὠ φέ λη σε ἡ ἄ σκη ση πού σάν 

µο να χός ἔ κα να τό σα χρό νια».
Στήν ἑ ορ τή τῆς ἁγί ας Εὐ φη µί ας, 11 Ἰου λί ου (ν.ἡ.), ἡ µέ ρα Δευ τέ ρα, κοι νώ-

νη σε γι ά τε λευ τα ία φο ρά γο να τι στός στό κρεβ βά τι του, ἀ φοῦ πλέ ον ἀ δυ να-
τοῦ σε νά µε τα βῆ στήν Ἐκ κλη σί α.

Εἶ χε στα µα τή σει νά βλέ πη κό σµο. Ἤ θε λε νά εἶ ναι µό νος, νά προ σε ύ χε ται 
ἀ πε ρί σπα στα καί νά προ ε τοι µα σθῆ κα λύ τε ρα γι ά τήν ἔ ξο δό του. Ἐ ξυ πη ρε-
τεῖτο µέ χρι τέ λους µό νος, ἐτα λαι πω ρεῖτο ἀ φά ντα στα, ἦ ταν ὅ µως χα ρο ύ µε-
νος καί εἰ ρη νι κός.

Ὁ Γέ ρο ντας πέ ρα σε τήν τε λευ τα ία νύ χτα µαρ τυ ρι κή. Ἐ πε κα λεῖ το τήν Πα-

Ὁ ὰπέριττος τάφος τοῦ Γέροντα στήν Ἱ.Μ. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου Σουρωτῆς
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να γία µέ σα στο ύς πό νους του: «Γλυ κειά µου Πα να γί α», ἔ λε γε. Ἔ χα σε τίς 
αἰ σθή σεις του γι ά δύο ὧ ρες, καί ὅ ταν συ νῆλ θε, µέ σβη σµέ νη φω νή εἶ πε: 
«Μαρ τύ ριο, πραγ µα τι κό µαρ τύ ριο», καί ἔ πει τα ἐ κοι µή θη εἰ ρη νι κά. Ἦ ταν ἡ 
12η Ἰου λί ου τοῦ ἔ τους 1994, ἡ µέ ρα Τρί τη καί ὥ ρα 11η π.µ. καί µέ τό πα λαιό 
ἑ ορ το λό γιο ἡ 29η Ἰ ου νί ου, µνή µη τῶν πρω το κο ρυ φαί ων ἀ πο στό λων Πέ τρου 
καί Πα ύ λου.

Ἐ ντα φι ά σθη κε πί σω ἀ πό τόν να ό τοῦ ὁ σί ου Ἀρ σε νί ου, χω ρίς νά µά θη καί χω-
ρίς νά κλη θῆ κα νείς στήν κη δεία του. Αὐ τό ἦ ταν τό θέ λη µα τοῦ Γέ ρο ντα. Νά 
γί νη ἀ φα νῶς ἡ κη δεία του.

Με τά ἀ πό τρεῖς ἡ µέ ρες, πού ἔ γι νε γνω στή ἡ κοί µη σή του, τό τί συ νέ βη εἶ-
ναι ἀ πε ρί γρα πτο. Ἀ πό ὅ λα τά µέ ρη µιά κο σµο συρ ροή ξε χυ νό ταν γι ά νά προ-
σκυ νή σουν τόν τά φο του. Ἔ βλε πε κα νείς αὐ θόρ µη τες ἐκ δη λώ σεις ἀ γά πης καί 
εὐ λα βεί ας. Ἄλ λοι τόν ἐ πεκα λοῦ ντο ὡς Ἅ γι ο. Ἄλ λοι ἀ πό εὐ λά βεια ἔ παιρ ναν 
χῶ µα ἀ πό τόν τά φο του. Ὅ σοι εἶ χαν κά ποιο προ σω πι κό του ἀ ντι κεί µε νο τό 
θε ω ροῦ σαν µε γά λη εὐ λο γί α.

Ἐ πά νω στόν ἀ πέ ριτ το τά φο του, σέ µαρ µά ρι νη πλά κα, χα ρά χθη κε τό ποί-
η µα πού γρά φτη κε ἀ πό τόν ἴ διο:



62
Γέρων Παΐσιος  ὁ  Ἀγιορείτηò

63

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ

«Οὐκ ἀπέστη ἡµῶν»

ὉΓέ ρο ντας δέν ἔ παυ σε νά βο η θᾶ το ύς ἀν θρώ πους καί µε τά τήν κοί µη-
σή του. Οἱ ἄν θρω ποι κα τα φε ύ γουν στόν Γέ ρο ντα καί ζη τοῦν τίς πρε-
σβεῖ ες του, ἐ πει δή πι στε ύ ουν στήν ἁ γι ό τη τά του. Ὁ τά φος του ἔ γι νε 

πα νορ θό δο ξο προ σκύ νη µα. Ἔ χει πολ λή εὐ λο γία καί χά ρι. Συ γκε ντρώ νει τούς πο-
νε µέ νους καί πα ρη γο ρεῖ τούς θλιµ µέ νους. Θε ρα πεύ ο νται ἀ σθε νεῖς καί γί νονται 
πολ λά θαύ µα τα. Καί τό Κελ λά κι του στό Ἅγιον Ὄ ρος ἔ γι νε ἐ πί σης προ σκύ νη µα. 
Κα θη µε ρι νά περ νοῦν ἐ πι σκέ πτες πού εἶ χαν γνω ρί σει τόν Γέ ρο ντα καί εὐ ερ γε τή-
θη καν, γι ά νά τόν εὐ χα ρι στή σουν ἤ ἄλ λοι γι ά νά δοῦν ποῦ ζοῦ σε.

Τά θαυ µα στά γε γο νό τα πού κά νουν οἱ Ἅ γιοι, ἐµ φα νί σεις καί θε ρα πεῖ ες, τά 
βλέ που µε καί στόν Γέ ρο ντα καί µε τά τήν κοί µη σή του. Ἰ δι αι τέ ρως θε ρα πεύ ει καρ-
κι νο πα θεῖς καί δαι µο νι σµέ νους. Ἐµ φα νί ζε ται καί σώ ζει πολ λούς ἀ πό τρο χαῖα 
δυ στυ χή µα τα. Πολ λοί ἀ σθε νεῖς τόν εἶ δαν µέ σα στά Νο σο κο µεῖ α. Δι ά φο ρα προ-
σω πι κά του ἀ ντι κεί µε να θαυ µα τουρ γοῦν καί ἐκ πέ µπουν ἄρ ρη τη εὐ ω δί α.

Εἶ ναι ἀ µέ τρη τα τά µε τά τήν κοί µη ση θαύ µα τα τοῦ Γέ ρο ντα καί συ νε χῶς γί-
νο νται καί νέ α.

«Δι ά τοῦ λό γου τό ἀ λη θές» ση µει ώ νο νται στήν συ νέ χεια ἐ πι λε κτι κά ἐ λά χι-
στα, ἐ πι βε βαι ω µέ να καί µαρ τυ ρη µέ να ἀ πό αὐ τό πτες µάρ τυ ρες.

Εὐωδία

Τό χά ρι σµα τῆς εὐ ω δί ας καί µε τά τήν κοί µη ση τοῦ Γέροντα δέν ἐ ξα φα νί στη-
κε. Πολ λοί αἰ σθά νο νται εὐ ω δί α, ὅ ταν προ σκυ νοῦν τόν τά φο του, ὅ ταν ἐ πι σκέ-
πτω νται τό Κελ λί του στό Ἅ γι ον Ὄ ρος, ἤ ἄλ λοι αἰ σθάν ονται εὐ ω δία ἐ ξερ χό µε νη 
ἀ πό προ σω πι κά ἀ ντι κεί µε να ἤ ροῦ χα του.

Ὅ πως µαρ τυ ροῦν οἱ πα τέ ρες πού δι α δέ χθη καν τόν Γέ ρο ντα στό Κελ λί του, 
«τόν πρῶ το και ρό µε τά τήν κοί µη σή του σχε δόν ὅ λοι οἱ ἐ πι σκε πτό µε νοι τό Κελ-
λί αἰ σθά νο νταν αὐ τή τήν ξε χω ρι στή εὐ ω δί α.

Μαρ τυ ρεῖ ὁ π. Ἀ. Κ.: «Τήν χρο νιά πού ἐ κοι µή θη ὁ Γέ ρο ντας ἔ γι νε Λει τουρ-
γία τήν ἡ µέ ρα πού ἑ ώρ τα ζε τό Κελ λί του. Αἰ σθάν θη κα κα τά τήν ὥ ρα τῆς θείας 
Λει τουρ γί ας ἰ σχυ ρή εὐ ω δί α, ἡ ὁ ποία µέ συ νώ δευ σε µέ χρι τό Κουτλουµούσι καί 
ἔπειτα χά θη κε».

IA’. ΘΑΥΜΑΤΑIA’. ΘΑΥΜΑΤΑ
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Διάσωση παιδιοῦ

Ὁ π. Χρῆ στος Τσά ντα λης ἀπό τή Νέα Μη χα νι ώ να Θεσ σα λο νί κης καί ἐ φη µέ-
ριος Κε ρα σιᾶς, µέ ἐν νέα παι διά, καταθέτει: «Με ρι κά ἀ πό τά παι διά µου ἔ παι ζαν 
στήν τα ρά τσα τοῦ σπι τιοῦ καί κά ποια στιγ µή ἄρ χι σαν νά πη δοῦν τόν φω τα γω-
γό. Ἕ να ἀ γο ρά κι µου ἕ ξι ἐ τῶν, πού ἀ κό µη δέν µι λά ει κα λά, θέ λη σε καί αὐ τό 
νά πη δή ξη. Βρέ θη κε στό κε νό καί σάν βο λί δα ἔ φυ γε πρός τά κά τω. Ἔ πε σε ἀ πό 
τόν τρί το ὄ ρο φο. Ἦλ θαν τά παι διά τρο µαγ µέ να καί µοῦ τό εἶ παν. Ἔ τρε ξα µέ 
χτυ πο κάρ δι στό βά θος τοῦ φω τα γω γοῦ, γι ά νά πε ρι µα ζέ ψω τό µι κρό. Ἔ µει να ἔκ-
πλη κτος ὅ ταν τό εἶ δα νά ἔρ χε ται πρός τό µέ ρος µου κα τα κί τρι νο ἀ πό τόν φό βο. 
Τό πῆ γα στό Νο σο κο µεῖ ο. Οἱ για τροί τό ἐ ξέ τα σαν καί εἶ παν ὅ τι δέν ἔ χει τί πο τε, 
οὔ τε τό πα ρα µι κρό τραῦ µα.

»Κα τα λά βα µε ὅ τι πρό κει ται πε ρί θα ύ µα τος, καί σκέ φθη κα πώς ἡ θαυ µα τουρ-
γός εἰ κό να τῆς Πα να γί ας τῆς Νέ ας Μη χα νι ώ νας ἔ σω σε τό παι δί. Τό πῆ γα στήν 
εἰ κό να της καί τό ρώ τη σα: «Αὐ τή σέ φύ λα ξε;». Αὐ τό ἀ πά ντη σε «ὄ χι». Μέ ὡδή-
γη σε στήν φω το γρα φία τοῦ π. Πα ϊ σί ου καί µοῦ τόν ἔ δει ξε µέ τό δά κτυ λο (ὅ τι 
δη λα δή αὐ τός µέ κρά τη σε)».

Ἐπεµβάσεις σέ τροχαῖα

Ὁ κ. Στ. ἀ πό τήν Κα λα µά τα, κά τοι κος Ἀ θη νῶν, τα ξί δευ ε µέ τό αὐ το κί νη τό 
του πρός τά Ἰ ω άν νι να. Καθ᾿ ὁ δόν ἔ πε σε θῦ µα ἰ σχυ ρῆς µε τω πι κῆς συ γκρού σε-
ως, κα τά τήν ὁ ποία τό αὐ το κί νη τό του κυ ρι ο λε κτι κά δι α λύ θη κε καί ὁ ἴ διος τραυ-
µα τί στη κε σο βα ρά στό κε φά λι. Με τα φέρ θη κε ἀναίσθητος στό Νο σο κο µεῖο καί 
µπῆ κε στήν ἐ ντα τι κή.

Ἐ νῶ εὑ ρί σκε το στήν κα τά στα ση αὐ τή, εἶ δε µία φω τει νή νε φέ λη καί στό µέ σον 
ἕ ναν ἡ λι κι ω µέ νο µο να χό. Παρ᾿ ὅτι δέν εἶ χε ἰ δι αί τε ρη σχέ ση µέ τήν Ἐκ κλη σί α, 
ἐ πει δή ἐ κεῖ νες τίς ἡ µέ ρες εἶ χε ἀ κού σει ἀ πό γνω στό του γι ά κά ποι ον χα ρι σµα-
τοῦ χο γέροντα Πα ΐ σι ο, µέ σα στήν ἔκ πλη ξή του ρώ τη σε αὐ θόρ µη τα τόν ἄ γνω-
στο µο να χό:

– Εἶ σαι ὁ γέροντας Πα ΐ σι ος;
Ὁ Γέ ρο ντας δέν ἀ πά ντη σε. Χα µο γέ λα σε, τόν χάι δε ψε ἐ λα φρά στό κε φά λι 

καί τοῦ εἶ πε:
– Μή φο βᾶ σαι˙ θά γί νεις κα λά!
Ὁ Στ. συ νῆλ θε. Ἄν καί σα στι σµέ νος ἀ πό τό πα ρά δο ξο τοῦ πράγ µα τος, καί 

πα ρό λο πού ἀ γνο οῦ σε τόν θαυ µα στό ἐ πι σκέ πτη του, πί στε ψε στήν δι α βε βαί ω σή 
του. Τήν δι η γή θη κε µά λι στα µέ ἔ ντο νο ὕ φος καί στούς για τρούς. Καί αὐ τοί ἔκ πλη-
κτοι δι α πι στώ νο ντας τήν ἀν θρω πί νως ἀ νε ξή γη τη βελ τί ω σή του, ὡ µο λό γη σαν:

– Ὄ ντως πρό κει ται γι ά θαῦ µα!
Ἀ φοῦ βγῆ κε ἀ πό τό Νο σο κο µεῖ ο, στόν δρό µο περ νώ ντας µπρο στά ἀ πό ἕ να 

βι βλι ο πω λεῖο ἔκ πλη κτος ἀ ντί κρυ σε στήν βι τρί να τόν σω τῆ ρα του. Ἀ νε γνώ ρι σε 
τήν µορ φή του στό ἐ ξώ φυλ λο ἑ νός βι βλί ου. Ἔ τσι ἀ νε κά λυ ψε τόν εὐ ερ γέ τη του 
καί γε µᾶ τος εὐ γνω µο σύ νη τό ἀ γό ρα σε καί τό δι ά βα σε.

Συ γκι νη µέ νος ἦλ θε νά προ σκυ νή ση στήν «Πα να γού δα» (Ἰ α νουά ριος 1998), 
ὅ που καί δι η γή θη κε τά ἀ νω τέ ρω. Ἐ κτός τοῦ ὅ τι τόν δι έ σω σε ἀ πό βέ βαιο σω µα-
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τι κό θά να το, ἡ ἐ πέµ βα ση τοῦ Γέ ρο ντα ἄλ λα ξε καί ρι ζι κά τήν ζω ή του. Ἀ νε ζή τη-
σε πνευ µα τι κό καί ἐ ξω µο λο γή θη κε. Στα µά τη σε τήν κο σµι κή ζω ή πα ρά τίς ἔ ντο-
νες πι έ σεις τῶν συγ γε νῶν. «Μοῦ εἶ ναι ἀ δύ να το νά συ νε χί σω τά ἴ δι α˙ στόν νοῦ 
µου ἔρ χε ται συ νέ χεια τό χα µο γε λα στό φω τει νό πρό σω πο τοῦ Γέροντα», ἔ λε γε 
µέ δά κρυα στά µά τι α.

*
Δι ή γη ση εὐ λα βοῦς ἐγ γά µου Ἱ ε ρέ ως πού σπου δά ζει στήν Θεσ σα λο νί κη. «Πρό 

και ροῦ ἦρ θε ἕνας νέος καί µοῦ εἶ πε: «Πά τερ, ἐ γώ χθές ἔ πρε πε νά εἶ χα πε θά νει, 
ἀλ λά ὁ Θε ός µέ ἔ σω σε. Κα θώς ἔ τρε χα µέ µε γά λη τα χύ τη τα χτύ πη σα µέ τήν 
µο το συ κλέτ τα µου ἐ πά νω σέ ἕ να αὐ το κί νη το καί πε τά χθη κα µα κρυά. Τήν στιγ-
µή ἐ κεί νη εἶ δα ἕ ναν παπ πο ύ λη νά µέ πι ά νη γε ρά ἀ πό τό δε ξί χέ ρι καί ἔ τσι δέν 
ἔ πα θα τί πο τε».

»Ἐ γώ (ὁ ἱ ε ρε ύς) τοῦ ἔ δει ξα µε ρι κές εἰ κό νες Ἁ γί ων καί φω το γρα φί ες συγ χρό-
νων Γε ρό ντων. Μό λις εἶ δε τόν γέροντα Πα ΐ σι ο, φώ να ξε συ γκι νη µέ νος: «Αὐ τός 
ἦ τα ν».

»Ὕ στε ρα ἀ πό λί γες ἡ µέ ρες ξα να ῆρ θε καί µοῦ ἀ νέ φε ρε ὅ τι ἐκ τῶν ὑ στέ ρων 
ἀ νε κά λυ ψε στό τσε πά κι τοῦ µπου φάν του, στόν δε ξιό βρα χί ο να (ἀ κρι βῶς ἐκεῖ 
πού τόν ἔ πια σε ὁ Γέ ρο ντας), δύο µι κρές εἰ κο νί τσες, µι ά τοῦ Χρι στοῦ καί µι ά τοῦ 
γέ ρο ντος Πα ϊ σί ου πού τίς εἶ χε βά λει ἡ µη τέ ρα του κρυ φά».

Πνευµατικές νεκραναστάσεις

Τά πε ρισ σό τε ρα ἀλ λά καί µε γα λύ τε ρα θαύ µα τα τοῦ Γέ ρο ντα εἶ ναι τά ἠ θι κά 
θαύ µα τα. Πολ λοί ἄν θρω ποι ἀ δι ά φο ροι θρη σκευ τι κά, ἄ θε οι ἐκ πε ποι θή σε ως, χω-
ρίς ἠ θι κούς φραγ µούς, εἴ τε µε τά ἀπό κά ποια µε τα θα νά τια ἐµ φά νι σή του, εἴ τε 
συ χνό τε ρα ἀ πό τήν ἀ νά γνω ση κά ποι ου βι βλί ου του ἀ να στή θη καν πνευ µα τι κά, 
εἰ σῆλ θαν µέ ζῆ λο στήν Ἐκ κλη σία καί κά ποι οι καί στό µο να χι κό στά διο.

Νέ ος ζοῦ σε στήν ἄ γνοια καί στήν ἁ µαρ τί α. Ὄ χι τυ χαῖ α ἔ πε σαν στά χέ ρια 
του οἱ Ἐ πι στο λές τοῦ Γέ ρο ντα, καί κυ ρι ο λε κτι κά συ γκλο νί στη κε. Ἄλ λα ξε ἡ ζω ή 
του καί ἐ πι θυ µεῖ τόν µο να χι κό βί ο.

«Ἐ γώ πρίν ἕ ξι χρό νι α», ὁ µο λο γεῖ ἕ νας νέ ος ἀ πό το ύς πολ λο ύς, «ἤ µουν ἀ ναρ-
χι κός. Φο ροῦ σα σκου λα ρί κια καί ἔ παιρ να ναρ κω τι κά. Κάποιος ἀ πό τήν πα ρέα 
µου εἶ χε ἕ να βι βλίο τοῦ π. Πα ϊ σί ου καί µοῦ τό ἔ δω σε. Ἀ πό πε ρι έρ γεια τό ξε-
φύλλι σα, µοῦ κί νη σε τό ἐν δι α φέ ρον καί τό τε λεί ω σα µέ σα σέ µιά νύ χτα. Ἀ πό 
τό τε ἄλ λα ξε ἡ ζωή µου».

Τό κασκόλ του ἐξαφανίζει ὄγκο

Μαρ τυ ρία Φι λί τσας... ἀ πό τόν Βό λο:
«Βρέ θη κα στήν δύ σκο λη θέ ση νά µήν µπο ρῶ νά βο η θή σω καί νά ἠ ρε µή σω, 

τήν ἀ πελ πι σµέ νη ἀ δερ φή µου, µε τά ἀ πό τήν ἔν δει ξη ὄ γκου στήν µα στο γρα φία 
πού ἔ κα νε.

»Μέ σε βα σµό ζή τη σα ἀ πό ἀ γα πη τή µου φί λη τήν πολύτιµη κλη ρο νο µιά της, 
τό κα σκόλ τοῦ σε βα στοῦ γέροντος Πα ϊ σί ου. Κρα τώ ντας το σφι χτά στήν ἀ γκα λιά 
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µου, µέ χέ ρια τρε µά µε να, µέ ἔ ντο νο χτυ πο κάρ δι, ἔ τρε ξα καί τό ἐ να-
πό θε σα στήν ἀ γκα λιά τῆς πα σχού σης. Ἐ κεί νη µέ δά κρυα στά µά τια 
πῆ γε στό εἰ κό νι σµα καί προ σευ χή θη κε. Τῆς εὐ χή θη κα πε ρα στι κά, καί 
τό ἐ πέ στρε ψα ἀ µέ σως στήν φί λη µου.

»Με τά ἀ πό 4-5 µέ ρες ἡ ἄρ ρω στη ἐ πα νέ λα βε τήν µα στο γρα φί α. Τό 
θαῦ µα εἶ χε γί νει. Ἡ µα στο γρα φία ἦ ταν πε ντα κά θα ρη. Ὁ ὄ γκος εἶ χε 
ἐ ξα φα νι στῆ. Με γά λη ἡ χά ρι τοῦ γέροντος Πα ϊ σί ου».

Θεραπεία δαιµονισµένης

Ἕ να πρωινό τοῦ Δε κεµ βρί ου τοῦ ἔ τους 1996 στήν ἔκ θε ση τῆς Μο νῆς στήν 
Σου ρω τή βρί σκο νταν ἐ κεῖ ἡ ὑ πε ύ θυ νη ἀ δελ φή, ἕ να ἀν δρό γυ νο µέ τό µι κρό 
τους κο ρι τσά κι καί τόν πα τέ ρα τους, δύο µε σό κο πες γυ ναῖ κες καί ἕ νας νε α-
ρός ἄν δρας. Ξαφ νι κά ἀ κο ύ στη κε µι ά δυ να τή κραυ γή. Μι ά ἀ πό τίς µε σό κο πες 
γυ ναῖ κες, ἀρ κε τά εὔ σω µη, σω ρι ά στη κε στό πά τω µα καί ἄρ χι σε νά χτυ πι έ ται 
καί νά ὠ ρύ ε ται ἄ γρια. Κου νοῦ σε τό κε φά λι γρή γο ρα πέ ρα-δῶ θε. Τό θέ α µα 
ἦ ταν πο λύ ἄ σχη µο. Ἡ γυ ναί κα µέ τό παι δά κι βγῆ καν ἔ ξω, ἐ νῶ οἱ ἄλ λοι πλη-
σί α σαν νά τήν βο η θή σουν. Ἡ γυ ναί κα µο ύ γκρι ζε, ἀ γκο µα χοῦ σε καί ἔ λε γε 
µέ µι ά ἄ γρια, ἀ πει λη τι κή, ἀν δρι κή φω νή: «Θά σᾶς κα νο νί σω ρέ ἐ γώ πού δέν 
πι στε ύ ε τε, θά σᾶς δεί ξω ἐγώ... νά, τώ ρα ἀ κό µα λί γο καί θά σᾶς βά λω ὅ λους 
στό χέ ρι µέ τό 666... θά µέ προ σκυ νᾶ τε ὅ λοι... χα µέ νοι, ἠ λί θιοι...» καί ἄλ λες 
βρι σι ές.

Ἔ πει τα ἄρ χι σε νά τσι ρί ζη καί ἔ δει χνε φο βι σµέ νη. «Πα ΐ σι ε, µέ καῖς, µέ καῖς, 
θέ λεις νά µέ στεί λης πί σω στά τάρ τα ρα... Καί αὐ τή ἡ χα µέ νη ὅ λο σέ µονα-
στήρια µέ φέρ νει... τί τήν βο η θᾶς; Μέ καῖς, µέ καῖς», καί στρί γγλι ζε δυ να τώ-
τε ρα. Χτυ πι ό ταν τό σο δυ να τά, πού ὑ πῆρ χε φό βος νά σπά ση τό κε φά λι της. 
Ἦ ταν φα νε ρό ὅ τι τήν πεί ρα ζε ὁ δα ί µο νας.

«Ἄ... α α αά, φώ να ζε πά λι... Νά, ἦρ θε καί ἡ Μα ρία τώ ρα... µέ καῖς Πα ΐ σι ε», 
εἶ πε µέ µι ά δυ να τή φω νή καί ἔ µει νε ἀ κί νη τη σάν νά λι πο θύ µη σε.

Πλη σί α σαν δι στα κτι κά οἱ πα ρι στά µε νοι γι ά νά τήν βο η θή σουν, ἐ νῶ οἱ γυ-
ναῖ κες φρό ντι ζαν νά τήν σκε πά ζουν µέ τά ροῦ χα της. Ἀ φοῦ τήν τα κτο ποί η σαν, 
τήν σή κω σαν ἀ πό τό πά τω µα. Εἶ χε ἀ νοί ξει τά µά τια της καί ἔ κλαι γε ἤ ρε µα 
καί βου βά. Μι ά εὐ χα ρι στία ξε χύ θη κε ἀ πό τά βά θη τῆς καρ δι ᾶς της.

«Σ᾿ εὐ χα ρι στῶ, Γέ ρο ντα... Σέ εὐ χα ρι στῶ, Θε έ µου», ἔλε γε καί ξα νά λε γε µέ 
πολ λή εὐ γνω µο σύ νη. Ση κώ θη κε, πῆ γε µπρο στά σέ µι ά εἰ κό να τοῦ Χρι στοῦ 
καί τῆς Πα να γί ας καί ἀ να λύ θη κε σέ δυ να το ύς λυγ µο ύς: «Θε έ µου... Θε έ µου. 
Πῶς µέ κα τα δέ χθη κες τήν ἀ νά ξι α... Σέ εὐ χα ρι στῶ, Θε έ µου, σέ εὐ χα ρι στῶ, 
Γέ ρο ντα... Δέν ἄ ξι ζα, Θε έ µου, τέ τοια βο ή θει α».

Ἡ ὅ λη σκη νή ἦ ταν πο λύ συ γκι νη τι κή. Ὕ στε ρα χαι ρέ τη σαν µέ εὐ γνω µο σύ-
νη τήν ἀ δελ φή καί ἔ φυ γαν.

Ἡ γυναίκα αὐ τή εἶ χε δαι µό νι ο. Φεύγοντας ἀ νέ φε ρε ὅ τι τό προ η γο ύ µε νο 
βρά δυ εἶ δε στόν ὕ πνο της τόν γέ ρο ντα Πα ΐ σιο πού τῆς εἶ πε: «Ἔ λα στόν τά φο 
µου καί θά σέ κά νω κα λά». Ἦρ θε στό Μοναστήρι, ρώ τη σε ποῦ εἶ ναι ὁ τά φος 
τοῦ Γέροντα, προ σκύ νη σε τόν τά φο καί ὕ στε ρα ἦρ θαν στήν ἔκ θε ση, ὅπου συ-
νέ βη σαν τά πα ρα πά νω.

πῆ γε στό εἰ κό νι σµα καί προ σευ χή θη κε. Τῆς εὐ χή θη κα πε ρα στι κά, καί 



66
Γέρων Παΐσιος  ὁ  Ἀγιορείτηò

67

Παρέχει ἀνάβλεψη

Μαρτυρία Ρωσσίδος, κυρίας Λαρίσας Νικολάεβνα Μάσλοβα, ἰατροῦ, ἀπό 
τήν Μόσχα: «Ἔ πα θα δυ στύ χη µα µέ ἀ πο τέ λε σµα τό ἀ ρι στε ρό µου µά τι νά χά ση 
τε λεί ως τό φῶς του. Μέ ἔ φε ραν στό πρῶ το Γε νι κό Νο σο κο µεῖ ο τῆς Μό σχας. Οἱ 
θά λα µοι ἦ ταν γε µᾶ τοι, γι᾽ αὐ τό µέ ἔ βα λαν στόν δι ά δρο µο. Τή νύ χτα δέν κοι µή-
θη κα κα θό λου. Ἔ κα να προ σευ χή καί στε νο χω ρι ό µουν πο λύ. Πρός τό πρωί, ἐνῶ 
ἤµουν σέ µιά κατάσταση µεταξύ ὕπνου καί ξύπνιου, ἦρ θε ὁ µπά του σκα Πα ΐ σιος, 
τόν εἶ δα µπρο στά µου ὁ λο φά νε ρα καί τόν ἀ να γνώ ρι σα, για τί εἶ χα δι α βά σει ἕ να 
βι βλί ο σχε τι κό µέ τήν ζω ή του. Μοῦ σκέ πα σε τό κε φά λι µέ µιά πε τσε τού λα καί 
ἐ ξα φα νί στη κε. Τήν ἴ δια στιγ µή κα τά λα βα ὅ τι βλέ πει τό τυ φλό µά τι µου. Οἱ για-
τροί δέν χρει ά σθη κε νά κά νουν τί πο τε. Νο ση λεύ τη κα στήν πα ρα πά νω κλι νι κή 
ἀ πό 4 µέ χρι 11 Φε βρου α ρί ου τοῦ ἔτους 2002. Ὁ ἀ ριθ µός τοῦ ἱ στο ρι κοῦ τῆς ἀ σθε-
νεί ας µου εἶ ναι 31171.

»Εὐχα ρι στῶ τόν Θε ό γιά τό ἔ λε ός Του σέ µέ να καί τόν µπά του σκα Πα ΐ σιο 
γιά τήν βο ή θειά του».

Παριστάµενος σέ κουρά µοναχῆς
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«Πλου το τα πε ί νω σις»

Ὅπως τό ἅ λας µπα ί νει σέ ὅ λα τά φα γη τά καί τά νο στι µί ζει, ἔ τσι καί στήν 
ζωή τοῦ Γέροντα, σέ ὅ λες τίς ἐκ δη λώ σεις, στά λό γι α, στά γρα πτά, στίς 
σχέ σεις του µέ το ύς ἄλ λους, συ να ντοῦ µε τήν τα πει νο φρο σύ νη. Ἐν δύ-

θη κε ἡ ψυ χή του σάν ἔν δυ µα τήν τα πε ί νω ση, τήν «στο λή τῆς θε ό τη τος»28.
Τά θα ύ µα τα καί οἱ εὐ ερ γε σί ες τοῦ Θε οῦ ἀ ντί νά τοῦ φέρ νουν λο γι σµο ύς 

ὑ πε ρη φα νε ί ας, γί νο νταν ἀ φορ µές τα πει νώ σε ως καί µε γα λυ τέ ρου ἀ γῶ νος. Αὐ-
τή εἶ ναι ἡ ἰ δι αι τε ρό τη τα τῆς τα πει νώ σε ώς του. Τα πεί νω ση ἀρ χο ντι κή, «πλου το-
τα πεί νω σις»29.

Ἀ πο στρε φό ταν καί ἀ πέ φευ γε τίς τι µές, τίς δι α κρί σεις, τά ἀ ξι ώ µα τα, τήν προ-
βο λή, ὅ πως ἡ µέ λισ σα τόν κα πνό. Εἶ χε βα θειά καί ἀ λη θι νή τα πει νο φρο σύ νη, 
ὅ πως φα ί νε ται ἀ πό αὐ θόρ µη τες ἐκ δη λώ σεις του.

Στήν Κέρ κυ ρα ὅ ταν συ νά ντη σε τόν φί λο καί συ στρα τι ώ τη του Παν τε λῆ Τζέ κο, 
ἐ κεῖ νος τόν σύ στη σε στήν µη τέ ρα του: «Αὐ τός εἶ ναι πού µέ ἔ σω σε». Ὁ Γέ ρον τας 
τι νά χθη κε ἐ πά νω καί εἶ πε ζω η ρά: «῎Ο χι, ὄ χι ἐ γώ, ὁ Κύ ριος».

Στήν ἐ πι κοι νω νί α µα ζί του δέν ἔ νι ω θες δι α φο ρά, δέν σέ ἄ φη νε νά αἰ σθά νε-
σαι κα τώ τε ρος, για τί ὁ ἴδιος δέν αἰ σθα νό ταν ὅ τι στέ κε ται ψη λότε ρα, ἀλ λά ἔ βλε-
πε τούς ἄλ λους ἀ νω τέ ρους του.

Ἔλεγε γιά τήν ταπείνωση: «Δέν ἀρ κεῖ µό νο νά δι ώ χνου µε τούς λο γι σµούς 
ὑ πε ρη φα νεί ας, ἀλ λά νά σκε φθοῦ µε τήν θυ σί α καί τίς εὐ ερ γε σί ες τοῦ Θε οῦ καί 
τήν δι κή µας ἀ χα ρι στί α. Τό τε ἡ καρ διά µας καί γρα νι τέ νια νά εἶ ναι ρα γί ζει.

Θέλοντας νά δε ί ξη τά ἀ πο τε λέ σµα τα τῆς τα πει νώ σε ως ἀ νέ φε ρε τό ἑξῆς: 
«Μιά φο ρά ἕ να γα τά κι ἦ ταν ἄρ ρω στο. Τό κα η µέ νο, πή γαι νε νά κά νη ἐ µε τό καί 
δυ σκο λευ ό ταν πο λύ, δέν µπο ροῦ σε. Τό πό νε σα πού ὑ πέ φε ρε. Τό στα ύ ρω σα, τί πο-
τε! «Βρέ χα µέ νε », λέ ω στόν ἑ αυ τό µου, « ἕ να γα τά κι δέν µπο ρεῖς νά βο η θή ση ς». 
῞Ο ταν τα πει νώ θη κα, ἀ µέ σως ἔ γι νε κα λά».

Γιά νά ἀ πο φύ γη τίς ἐκ δη λώ σεις τι µῆς κα τά τήν κη δεί α του, ἀλ λά καί στήν 
συ νέ χεια, ἐ πι θυ µοῦ σε νά κοι µη θῆ καί νά τα φῆ ἀ φα νῶς στό Ἅ γιον Ὄ ρος. Ἀλλά 

Α’. ΑΡΕΤΕΣ

28 Ἀβ. Ἰ σα άκ Λό γος Κ΄, σ. 76.
29 «Ἄλ λη ἡ τῶν πεν θούν των σκυ θρω πή τα πεί νω σις, καί ἑ τέ ρα ἡ τῶν ἔ τι ἁ µαρ τα νόν των τοῦ συ νει δό τος 

κα τά γνω σις καί ἄλ λη ἡ τοῖς τε λεί οις δι᾿ ἐ νερ γεί ας Θε οῦ προ σγι νο µέ νη µα κα ρί α πλου το τα πεί νω σις», Κλῖ-
µαξ Ε΄, θ΄.
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ὅ ταν πλη ρο φο ρή θη κε ὅ τι τό θέ λη µα τοῦ Θε οῦ ἦ ταν δι α φο ρε τι κό, τα πει νά ὑ πά-
κου σε καί ἔ κο ψε καί τήν τε λευ ταί α ἐ πι θυ µί α του. Μό νο ζή τη σε νά µήν κλη θῆ 
κα νείς στήν κη δεί α του.

* * *
Ὁ γέροντας Πα ΐ σι ος εἶ χε τήν µα κα ρί α ἁ πλό τη τα, εἶ χε ἁ γι ό τη τα βί ου, ἔ βλε πε 

τό ἄ κτι στο φῶς καί ζοῦ σε µε γά λες κα τα στά σεις, ἀλ λά εἶ χε καί τήν πνευ µα τι-
κή γνώ ση. Ἐ γνώ ρι ζε πο λύ κα λά ὅ τι αὐ τά πού ζοῦ σε ἦ ταν γε γο νό τα θεῖ α, σπά-
νι ες κα τα στά σεις χάριτος. Ἀλ λά ἐ γνώ ρι ζε κα λύ τε ρα ὅ τι αὐ τά ἦ ταν τοῦ Θε οῦ˙ 
δι κές του ἦ ταν µό νο οἱ ἁ µαρ τί ες. Εἶ χε πλή ρη συ νε ί δη ση ὅ τι ὅ λα αὐ τά ἦ ταν µιά 
ἐ λε η µο σύ νη τοῦ Θε οῦ στόν ἴδι ο. Γι᾿ αὐ τό ἔλεγε: «Εἶµαι ἕνα κονσερβοκούτι, πού 
γυαλίζει στόν ἥλιο καί φαίνεται χρυσό, ἀλλά εἶναι ἄδειο. Ἄν µέ ἐ γκα τα λε ί ψη ἡ 
χάρις τοῦ Θε οῦ, θά γίνω ὁ πιό µε γά λος ἀ λή της καί θά γυ ρί ζω µέ σα στήν Ὁ µό-
νοι α, πού καί σάν λα ϊ κός δέν πά τη σα πο τέ σέ κα φε νεῖ ο».

Τήν µε γά λη του ἄ σκη ση δέν τήν ἐ λάµ βα νε κα θό λου ὑπ᾿ ὄ ψιν του, δι ό τι τήν 
ἔ κα νε ἀ πό ἀ γά πη πρός τόν Χρι στό καί ὄ χι «χά ριν µι σθα πο δο σί ας». ῎Ε νι ω θε ἐ λε-
η µέ νος καί ὑ πο χρε ω µέ νος στόν Θεό. Ἀ να στέ να ζε καί πο νοῦ σε, δι ό τι δέν εἶχε κά-
νει τί πο τε. «Γνώ ρι σα Ἁ γί ους καί ἔ πρε πε νά κά νω πολ λά», ἔ λε γε. Ἔ νι ω θε ὅ τι δέν 
ἀν τα πο κρί θη κε, δέν κα τώρ θω σε νά προ σφέ ρη αὐ τά πού ἔ πρε πε στόν Θεό.

Αὐ τός ἦ ταν ὁ Γέροντας. Μέγας, βυ θι σµέ νος µέ σα στήν ἄ βυσ σο τῆς «πλου το-
τα πει νώ σε ώς» του, µέ πλή ρη ἐ πί γνω ση τῶν θε ί ων χα ρι σµά των, ἀλλά καί τῆς 
ἀ να ξι ό τη τός του.

Ἐρ γά της καί κή ρυξ µε τα νο ί ας

Ἐπι στρέ φο ντας ἀ πό µιά ἔ ξο δό του στόν κό σµο ὁ Γέροντας εἶ πε: «Ἡ ἁ µαρ τί α 
σή µε ρα ἔ γι νε τῆς µό δας. Οὔ τε τό δέ κα τοῖς ἑ κα τό δέν ἦ ταν ἐ ξο µο λο γη µέ νοι ἀ πό 
αὐ το ύς πού εἶ δα. Ἐ γώ ἔ χω ἀ νά γκη καί κά θε µέ ρα νά ἐ ξο µο λο γοῦ µαι καί αὐ τοί 
δέν βρί σκουν ἁ µαρ τί ες!».

Ὁ Γέ ρον τας ἐ κι νεῖ το σέ ἄλ λον πνευ µα τι κό χῶ ρο. Ἀ ξι ο λο γοῦ σε δι α φο ρε τι κά 
τίς πρά ξεις του. Γιά το ύς ἄλ λους εὕ ρι σκε πά ντα ἐ λα φρυν τι κά, τόν ἑ αυ τό του 
ὅ µως τόν ἔ κρι νε αὐ στη ρά. Ἔ λε γε: «Τε κµή ριο γνη σι ό τη τος τῆς πνευ µα τι κῆς ζω-
ῆς κά ποι ου εἶ ναι ἡ µε γά λη αὐ στη ρό τη τα στόν ἑ αυ τό του καί ἡ πο λλή ἐ πι εί κεια 
στο ύς ἄλ λους. Νά µήν χρη σι µο ποι ῆ το ύς κα νό νες γιά κα νό νια ἐ ναν τί ον τῶν ἄλ-
λων». ῎Ε κα νε λε πτή πνευ µα τι κή ἐρ γα σί α, µε τα νο οῦ σε, ἐ ξω µο λο γεῖ το καί ἔ κα νε 
µέ φι λό τι µο αὐ το προ α ί ρε τες ἀ σκή σεις καί κα νό νες, µι µο ύ µε νος το ύς Ἁ γί ους. 
Ἀ νέ φε ρε: «῞Ο ταν ἔ λε γαν οἱ Ἅ γιοι ὅ τι εἶ ναι ἁ µαρ τω λοί, τό πί στευ αν. Τά πνευ µα-
τι κά τους µά τια εἶ χαν γί νει σάν µι κρο σκό πια καί ἔ βλε παν καί τά πα ρα µι κρά 
σφάλ µα τά τους σάν µε γά λα».

῞Ο ποι ος ἄ κου γε τόν Γέ ρον τα νά µι λᾶ γιά τόν ἑ αυ τό του, θά σχη µά τι ζε τήν 
ἐν τύ πω ση ὅ τι εἶ ναι µε γά λος ἁ µαρ τω λός. Ζοῦ σε ἔν το να τήν µε τά νοι α, ἀλ λά µέ-
σα του εἶ χε πα ρη γο ριά καί χα ρά πού ξε χε ί λι ζε.

Ἡ µε τά νοιά του ἦ ταν φλο γε ρή, γι᾿ αὐτό αἰ σθα νό ταν τήν ἀ νά γκη νά ἐ ξο µο λο-
γῆ ται συχνά. Γιά ἕ να δι ά στη µα, ἐ κτός τῶν ἄλ λων ἀ σκή σε ων ἔ κα νε καί ἑ βδο µή-
ντα ἑ πτά κοµ πο σχοί νια τρι α κο σά ρια µέ σταυ ρο ύς. Ζη τοῦ σε ἀ πό τόν Θεό συµβο-
λικά τήν ἑ βδο µη κον τά κις ἑ πτά συγ χώ ρη ση. Αὐ τός ἦ ταν ὁ µε γά λος ἁ µαρ τω λός, 
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ὅ πως πί στευ ε, καί ζη τοῦ σε δι α κα ῶς ἀπό τόν Θεό τό ἔ λε ος καί τήν συγ χώ ρη ση 
τῶν ἁ µαρ τι ῶν του.

Κλη ρι κός προ σκυ νη τής πα ραβ ρέ θη κε σέ ἀ γρυ πνία στήν Ἱ. Μο νή Σταυ ρο νι κή-
τα. Ἐ ντυ πω σι ά σθη κε ἀ πό κά ποι ον µο να χό πού κα θό ταν στό δι πλα νό στα σί δι καί 
σέ ὅ λη τήν ἀγρυ πνί α ἔ κλαι γε ἀ στα µά τη τα. Προ σπαθοῦσε νά µή γί νη ἀ ντι λη πτός, 
ἀλ λά δέν τά κα τά φε ρε. Ρώτησε καί ἔ µα θε ὅ τι ὁ µο να χός ἦ ταν ὁ π. Πα ΐ σι ος.

Πλή θη ἀν θρώ πων προ σέρ χον ταν, τοῦ ἄ νοι γαν τήν καρ διά τους καί ζη τοῦ σαν 
βο ή θεια. Ὁ Γέ ρον τας το ύς ἐ ξη γοῦ σε ὅ τι δέν εἶ ναι Πνευ µα τι κός: «Πη γα ί νε τε σέ 
κα νέ ναν Πνευ µα τι κό νά ἐ ξο µο λο γη θῆ τε». Κά ποι ος τοῦ ἀ πάν τη σε: «Γέ ρον τα, 
στόν πει να σµέ νο µήν δε ί χνης στρά τες, τίς στρά τες τίς ξέ ρει. Ὁ πει να σµέ νος 
κοµ µά τια θέ λει νά χορ τά ση».

Ὁ Γέροντας το ύς δε χό ταν µέν, ἀλ λά το ύς ἐ ξη γοῦ σε ὅ τι ἄλ λο εἶ ναι ἡ συ ζή τη-
ση καί ἡ συµ βου λή καί ἄλ λο τό µυ στή ριο τῆς ἐ ξο µο λο γή σε ως. Τό νι ζε ὅτι εἶ ναι 
ἀ πα ρα ί τη το νά πᾶ νε στόν Πνευ µα τι κό νά ἐ ξο µο λο γη θοῦν καί νά το ύς δι α βά ση 
συγ χω ρη τι κή εὐ χή. Ὄ χι µό νο γιά τήν σω τη ρί α τῆς ψυ χῆς τους, ἀλ λά καί ὡς προ-
ϋ πό θε ση τῆς συ ζη τή σε ως µα ζί του. «Πρίν ἀπό τήν ἐ ξο µο λό γη ση, τό µυα λό εἶ ναι 
θο λω µέ νο», ἔ λε γε, «καί δέν θά µπο ρέ σου µε νά συνεν νο η θοῦ µε».

Λυ πό ταν γιά ὅ σους δέν µε τα νο οῦ σαν, καί εὐ χό ταν. Το ύς ἀ δι ά φο ρους προ-
σπα θοῦ σε νά το ύς φέ ρη σέ συ να ί σθη ση, νά αἰ σθαν θοῦν τήν ἀ νά γκη νά ἐ ξο µο-
λο γη θοῦν.

῞Ο ταν ἔ βλε πε κά ποι ον πού µε τα νο οῦ σε καί ἄλ λα ζε τρό πο ζω ῆς, εἶ χε ἔκ δη λη 
χα ρά. Συ νέ πα σχε µέ το ύς µε τα νο οῦν τες καί το ύς ἐ νί σχυ ε.  Ἀ πο ροῦ σε καί στε νο χω-
ρι ό ταν γιά ὅ σους λι πο ψυ χοῦ σαν καί ἀ πο γο η τε ύ ονταν ἀ πό τίς πτώ σεις τους στήν 
ἁ µαρ τί α. ῎Ε λε γε: «Μά ἀ φοῦ ὑ πάρ χει µε τά νοι α. Οἱ ἁ µαρ τί ες σου εἶ ναι µε γα λύ τε ρες 
ἀ πό τό ἔ λε ος τοῦ Θε οῦ;». Πρό σθε τε: «Δέ µ᾿ ἐν δι α φέ ρει πό σο ἁ µαρ τω λός εἶ ναι κά-
ποι ος. Μέ ἀ νη συ χεῖ, ἄν ἔ χη γνω ρί σει τόν ἑ αυ τό του. Ὁ Θεός θά κρί νει ἀ νά λο γα µέ 
τήν ἐρ γα σί α πού ἔ χει κά νει ὁ κα θέ νας στόν πα λαι ό του ἄν θρω πο. Ἡ ψυ χή, ὅταν 
κό ψη τά ἐ λατ τώ µα τά της, τό τε θά πα ρου σια σθεῖ ὡ ραί α στόν Χρι στό».

Ἄν τοῦ ζη τοῦ σε ἀ σθε νής νά προ σευ χη θῆ γιά τήν ὑ γε ί α του, συ νι στοῦ σε νά 
ἐ ξο µο λο γη θῆ καί νά κοι νω νή ση. Τό ἴ δι ο ἔ λε γε σέ φοι τη τές, γιά νά ἔ χουν ἀ πό-
δο ση στά µα θή µα τα. Σέ ἀν δρό γυ να µέ προ βλή µα τα συ νι στοῦ σε νά ἔ χουν Πνευ-
µα τι κό, νά ἐ ξο µο λο γοῦ νται, νά κοι νω νοῦν καί νά ζοῦν πνευ µα τι κά. Ὡς κοι νό 
καί ἰ σχυ ρό φάρ µα κο γιά ὅ λες τίς πε ρι πτώ σεις ὑ πο δε ί κνυ ε τήν µε τά νοι α. Αὐ τή 
ἀ πο τε λοῦ σε τόν πυ ρῆ να τοῦ κη ρύγ µα τός του.

Λυ πό ταν πού «χά θη κε ἡ αἴ σθη ση µε τα νο ί ας ἀπό το ύς ἀν θρώ πους. Ἁ µαρ τά-
νουν καί δέν το ύς ἐ λέγ χει ἡ συ νε ί δη σή τους. Ὁ ἑ αυ τός µας ἔ χει ἀ τέ λει ω τη δου-
λειά. Ἡ µε τά νοι α δέν τε λει ώ νει πο τέ, ὅ πως ἕ να ξυ λό γλυ πτο πού µπο ρεῖ νά τό 
δου λε ύ η κα νε ίς σέ ὅ λη του τήν ζωή µέ φα κό. Ἄν ὁ ἄν θρω πος δέν ἀρ χί ση δου λειά 
µέ τόν ἑ αυ τό του, θά τοῦ βρεῖ δου λειά ὁ δι ά βο λος νά ἀ σχο λῆ ται µέ το ύς ἄλ λους. 
Χρει ά ζε ται νά ἀ πο κτή σου µε πνευ µα τι κή εὐ αι σθη σί α. Ὁ Χρι στια νός πρέπει νά 
βλέ πη τά πά θη πού ἔ χει µέ σα του, νά µε τα νο ῆ γι᾿ αὐ τά καί ὄ χι νά ξε χνά η. Οἱ 
Εὐ ρω παῖ οι κα πα κώ νουν τήν συ νε ί δη σή τους καί µε τά ζοῦν σέ µιά κα τά στα ση, 
πού οὔ τε ἔ χουν τί πο τε, οὔ τε κα λά εἶ ναι. ῞Ο ταν συµ βα ί νη κά τι, δέν πρέ πει νά στε-
νο χω ρο ύ µα στε, ἀλ λά νά τα κτο ποι ο ύ µα στε. Ἐ γώ, ὅ ταν ἔ βλε πα καµ µιά ἁ µαρ τί α 
µου, χαι ρό µου να, ἐ πει δή ἀ πο κα λύ φθη κε ἡ πλη γή µου γιά νά τήν θε ρα πε ύ σω. 
Κάποιος σπά ζει ἕ να πο τή ρι καί γελᾶ. Δέν εἶ ναι τό σο τό σπά σι µο τοῦ πο τη ριοῦ, 
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ὅ σο ἡ µή ἀ να γνώ ρι ση αὐ τοῦ πού ἔ κα νε. Ἐφ᾿ ὅ σον γε λᾶ, δέν ἀ να γνω ρί ζει τό 
σφάλ µα του καί θά σπά σει καί ἄλ λο. Πρέ πει νά λυ πη θῆ κα νε ίς κατ᾿ ἀ να λο γί-
αν τοῦ σφάλ µα τός του, δι ό τι ἀλ λι ῶς πέ φτει στά ἴ δια».

Δίδασκε ἀ πό τήν πεῖρα του: «Λει τουρ γοῦν οἱ πνευ µα τι κοί νό µοι στήν πνευ-
µα τι κή ζωή. Ἄν µε τα νο ή σου µε εἰ λι κρι νά γιά κά ποι ο σφάλ µα µας, δέν χρει ά ζε-
ται νά τό ξε πλη ρώ σου µε µέ κά ποι α ἀρ ρώ στι α. Ἐ πι τρέ πει ὁ Θε ός τίς ἀρ ρώ στι ες 
ἤ τίς ἀ δι κί ες γιά τά ἐν ἀ γνο ί ᾳ σφάλ µα τά µας».

Ἀ κό µη συ νι στοῦ σε σέ ὅ λους «µε τά νοι α, γιά νά ἀ πο φευ χθῆ ὁ πό λε µος, δι ό τι, 
ἐ µεῖς οἱ ἴ διοι µέ τίς ἁ µαρ τί ες µας προ κα λοῦ µε το ύς πο λέ µους. Ὁ κό σµος αὐ τός 
χά λα σε, γι᾿ αὐ τό καί θά κα τα στρα φεῖ (ἄν δέν µε τα νο ή ση). Μοιά ζει µ᾿ ἕ να τσου-
βά λι τρύ πιο πού δέν ἐ πι δέ χε ται µπά λω µα. Ἴ σως ὁ Θε ός µπο ρέ ση νά φτειά ξη ἀπ᾿ 
τό τρύ πιο τσου βά λι κα νέ να µι κρό σακ κου λά κι». Ἔ λε γε σέ κά ποι ο µο να χό: «Εἴ µα-
στε ὑ πεύ θυ νοι γι ά ὅ,τι συµ βαί νει˙ τό κα τα λα βαί νεις; Ἕ νας πού προ σπα θεῖ νά 
γί νη κα λύ τε ρος, ἐ πη ρε ά ζει καί τούς γύ ρω του καί ὅ λο τόν κό σµο. Ἄν ἐ γώ ἤ µουν 
ἅ γιος, µέ τήν προ σευ χή µου θά βο η θοῦ σα πο λύ». Ἰδι α ί τε ρα γιά το ύς µο να χο ύς 
ἔ λε γε ὅ τι ντύ νον ται τήν µε τά νοι α. ῞Ο λη ἡ ζωή τοῦ µο να χοῦ εἶ ναι µε τά νοι α.

Αὐ τή τήν σω τή ριο µε τά νοι α ντύ θη κε ὁ Γέ ρον τας καί ἀ να δε ί χθη κε µέ γας ἐρ-
γά της καί κή ρυ κας τῆς µε τα νο ί ας.

Φι λό τι µο

Φι λό τι µο, κα τά τόν Γέ ρον τα, «εἶ ναι εὐ λα βι κό ἀ πό σταγ µα τῆς κα λω σύ νης, ἡ 
λαµ πι κα ρι σµέ νη ἀ γά πη τοῦ τα πει νοῦ ἀν θρώ που. Τό τε ἡ καρ διά του εἶ ναι γε µά τη 
ἀ πό µε γά λη εὐ γνω µο σύ νη πρός τόν Θεό καί το ύς συ ναν θρώ πους του, καί ἀ πό 
πνευ µα τι κή λε πτό τη τα (εὐ αι σθη σί α), προ σπα θεῖ νά ἀν τα πο δώ ση καί τήν πα ρα-
µι κρή κα λω σύ νη πού τοῦ κά νουν οἱ ἄλ λοι». ῞Ο,τι γί νε ται πέ ρα ἀ πό κα θῆ κον καί 
ὑ πο χρέ ω ση, χω ρίς νά ζη τη θῆ, ἀ πό ἀ νι δι ο τε λῆ ἀ γά πη, αὐ τό εἶ ναι τό φι λό τι µο.

῞Ο λες οἱ ἐ νέρ γει ες τοῦ Γέ ρον τα χα ρα κτη ρί ζο νται ἀ πό αὐ τήν τήν ἀ ρε τή. Ἀ πό 
τήν ἁ πλῆ βο ή θεια σέ κά ποι ον, ὥς τήν αὐ το θυ σί α του στόν πό λε µο γιά νά µήν 
κιν δυ νε ύ σουν καί σκο τω θοῦν ἄλ λοι, καί ἐν συ νε χε ί ᾳ στήν µο να χι κή ζω ή, µέ το-
ύς φι λό τι µους ἀγῶ νες του πού ξε περ νοῦ σαν τήν ἀν το χή του. Τόν συγ κι νοῦ σε, 
ὅ ταν ἔ βλε πε καί στο ύς ἄλ λους φι λό τι µο. ῎Ε λε γε: «Νά κι νο ύ µα στε µέ φι λό τι µο. 
Τά φι λό τι µα παι διά προ σέ χουν, πῶς νά ξε κου ρά σουν καί νά εὐ χα ρι στή σουν 
τούς γο νεῖς. Ἐ µεῖς οἱ µο να χοί νά γνω ρί ζου µε τί ἀ να πα ύ ει τόν Γέ ρον τα καί νά 
τό κά νου µε πρίν µᾶς τό πῆ. Νά ἔ χε τε φι λό τι µο καί νά µήν ἐ κµε ταλ λε ύ ε στε τήν 
κα λω σύ νη τῶν ἄλ λων. Ὁ φι λό τι µος βοµ βαρ δί ζε ται ἀ πό εὐ λο γί α, ἐ νῶ ὁ γκρι νι ά-
ρης γεν νᾶ κα κο µοι ριά. Ἡ καρ διά δέν κα θα ρί ζε ται µέ «κλίν» 30, ἀλ λά µέ φι λό τι µο. 
Νά µήν ἀ φή νου µε τόν ἄλ λον νά κου ρά ζε ται. Νά γι νώ µα στε θυ σί α. Μιά γυ ναί-
κα ἔ λε γε: «Ἀ φοῦ ὁ Χρι στός πι κρά θη κε καί ἐ γώ τόν πί κρα να, δέν θέ λω νά ἔ χω 
χα ρά». Καί εἶ χε µιά χα ρά! ῎Ε λε γε στο ύς ἄλ λους νά προ σευ χη θοῦν νά µήν ἔ χη 
χα ρά, ἀλ λά νά πο νᾶ γιά τόν Χρι στό. Τί φι λό τι µο! Καί ὅ σο ἔ λε γε αὐ τά, ἄλ λη τό-
ση χα ρά καί ἀ γαλ λί α ση εἶ χε. Αὐ τή βγῆ κε ἀ πό τόν ἑ αυ τό της».

Συ νι στοῦ σε ὁ Γέ ρον τας: «Νά κά νου µε τό κα λό ὄ χι ὠ φε λι µι στι κά, οὔ τε νο µι κά, 

30 Ἀπορρυπαντικό παλαιότερης ἐποχῆς.
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ἀλ λά ἀ πό ἀ γά πη πρός τόν Θε ό. Τό τε ὄ χι µό νο µέ εὐ κο λί α κά νω ὅ,τι ὑ πο χρε οῦ-
µαι, ἀλ λά θυ σιά ζω καί ὅ,τι δι και οῦ µαι».

Τό φι λό τι µο, αὐ τή ἡ χα ρα κτη ρι στι κή του ἀ ρε τή, λα ϊ κό τόν ἀ νέ δει ξε εὐ ερ γέ τη, 
στρα τι ώ τη ἥ ρω α καί µο να χό Ἅγιο.

Ἐ µπι στο σύ νη στήν θε ί α πρό νοι α

Ὁ Γέροντας εἶ χε µεγάλη πίστη στόν Θεό καί τε λε ί α ἐ µπι στο σύ νη στήν θε ί α 
πρό νοι α, γι᾿ αὐτό ἔλεγε: «Εἶ µαι σί γου ρος χί λι α τοῖς ἑ κα τό, ἄν δώ σω τώ ρα σέ κά-

Ὁ Γέροντας ἐξαϋλωµένος «Τίς σάρκες του τίς θυσίασε ἀπό φιλότιµο γιά 
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ».
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ποι ον αὐ τό τό πλε κτό, µέ χρι νά πά ω στό Κα λύ βι µου, ὁ Θε ός θά µοῦ στε ί λει ἄλ-
λο. Ἀλ λά στήν ἀρ χή, γι ά νά µᾶς δο κι µά ση31, µᾶς ἀ φή νει λί γο καί νά κρυ ώ σου µε 
καί νά ἀρ ρω στή σου µε καί ἐκεῖ χρει ά ζε ται προ σο χή. Νά µήν πῆ κα νείς «Χριστέ 
µου, ἐ γώ γι ά τήν ἀ γά πη σου τό ἔ δω σα καί σύ µ᾿ ἄ φη σες νά ἀρ ρω στή σω;».

Ἡ ἐλ πί δα, πού «οὐ δέ πο τε κα ται σχύ νει», τόν συ νώ δευ ε σέ ὅ λη του τήν ζωή 
καί πε ρισ σό τε ρο στίς δυ σκο λί ες. Μέ σα στό σκό τος καί στήν ὁ µί χλη µι λοῦ σε γιά 
ξα στε ριά. «῞Ο λα θά πᾶ νε κα λά, µέ τήν χά ρι τοῦ Θε οῦ», ἔ λε γε σέ ἀ πε γνω σµέ-
νες ψυ χές. Σέ κά ποι ον πού ἀ νη συ χοῦ σε γιά τίς ἐ χθρι κές ἐ πι βου λές ἐ ναν τί ον 
τῆς Πατρί δος, ἔ δω σε τήν ἑ ξῆς ἐλ πι δο φό ρο ἀ πά ντη ση: «Κι ἄν µοῦ ποῦν ὅ τι δέν 
ὑ πάρ χει κα νε ίς ῞Ελ λη νας, ἐ γώ δέν ἀ νη συ χῶ. Μπο ρεῖ ὁ Θε ός νά ἀ να στή ση ἕ ναν 
῞Ελ λη να. Φθά νει καί ἕ νας». Ἀ κό µη πί στευ ε: «Καί ἕ νας Χρι στια νός νά µε ί νη µό-
νο, ὁ Χρι στός θά κά νει τό σχέ διό Του». ῞Ο ταν ἄλ λοι µι λοῦ σαν γιά δυσά ρε στες 
µελ λον τι κές ἐ ξε λί ξεις στό Ἔ θνος καί ἔσπερ ναν τόν φό βο, ὁ Γέ ρον τας µε τέ δι δε 
αἰ σι ο δο ξί α καί ἐλ πί δα˙ µι λοῦ σε γιά ἀ να στη µέ νη Ἑλ λά δα καί γιά ἀ νά κτη ση τῆς 
Ἁ για-Σο φιᾶς. «Ὑ πάρ χει καί Θε ός˙ τόν Θεό ποῦ τόν ἔ χεις βά λει; », εἶ πε σέ κά ποι-
ον κλη ρι κό πού ἔ βλε πε τό µέλ λον τῆς Πατρί δος ζο φε ρό.

῎Ε λε γε: «Ἄν δέν εἶ χα ἐµ πι στο σύ νη στόν Θεό, δέν ξέ ρω τί θά γι νό µουν. Ὁ ἄν-
θρω πος νά ἐ νερ γῆ µέ χρις ἑ νός ση µε ί ου. Με τά ὁ Θε ός. Νά ἔ χου µε ἀ πό λυ τη ἐµ πι-
στο σύ νη». Αὐ τό δέν ἦ ταν γιά τόν Γέ ρον τα µιά ἀ καθό ρι στη ἐλ πί δα, ἀλ λά χει ρο-
πια στή βε βαι ό τητα, µαρ τυ ρου µέ νη µά λι στα µέ ἄ πει ρα πα ρα δείγ µα τα.

Στήν ζωή του δο κί µα σε πά µπολ λες φο ρές τήν ἐ πέµ βα ση τοῦ Θε οῦ µέ δι α φό-
ρους τρό πους. Ὡς στρα τι ώ της εἶ χε ἕ να Εὐ αγ γέ λιο καί τό χά ρι σε. ῎Ε πει τα ζη τοῦ σε 
νά βρῆ Εὐ αγ γέ λιο, νά δι α βά ζη τόν λό γο τοῦ Θε οῦ. ῎Ε στει λαν στήν Μο νά δα τους 
τά Χρι στο ύ γεν να 200 δέ µα τα, καί µό νο στό δι κό του ὑπῆρ χε Εὐ αγ γέ λιο.

*
Κά πο τε βα δί ζον τας στόν δρό µο βρῆ κε ἕ να ὡ ραῖ ο µε γά λο µα νι τά ρι. «Δό ξα 

τῷ Θε ῷ», εἶ πε, «στήν ἐ πι στρο φή θά τό κό ψω γιά νά πε ρά σω µ᾿ αὐ τό τό βρά δυ». 
Ὅ ταν ἐ πέ στρε ψε κά ποι ο ζων τα νό εἶ χε φά ει τό µι σό µα νι τά ρι. Δί χως νά στε νο χω-
ρη θῆ εὐ χα ρί στη σε πά λι τόν Θε ό: «Δό ξα τῷ Θε ῷ, τό σο ἔ πρε πε νά φά ω», σκέ φθη-
κε καί τό πῆ ρε. Ὅ ταν τήν ἄλ λη µέρα τό πρωΐ βγῆ κε ἀ πό τό Κα λύ βι του, ὅ λος ὁ 
τό πος ἦ ταν γε µᾶ τος µα νι τά ρια. Καί πά λι εὐ χα ρί στη σε τόν Θε ό. «Δό ξα τῷ Θε ῷ» 
καί γιά τό ἕ να, καί γιά τό µι σό καί γιά τά πολ λά.

*
Βρέ θη κε κά πο τε προ σκυ νη τής στόν Γέ ρον τα καί κρύ ω νε. «Τί νά σοῦ δώ σω, 

βρέ παι δί;», τοῦ εἶ πε. Ἔ ψα ξε, δέν βρῆ κε τί πο τε καί τοῦ ἔ δω σε τό πλε κτό πού φο-
ροῦ σε. Μό λις ἔ φυ γε ὁ ἐ πι σκέ πτης, τήν ἴ δια ὥ ρα ἦρ θε κά ποι ος καί τοῦ ἔ φε ρε δε-
µα τά κι πού πε ρι εῖ χε ἕ να πλε κτό.

*
Πῶς νά µήν ἐµ πι στε ύ ε ται στόν Θεό µε τά ἀ πό τό σες καί τέ τοι ες ἐκ δη λώ σεις 

τῆς θε ί ας προ νο ί ας, πού τόν φρό ντι ζε «ὡς τρο φός θάλ που σα τό ἑ αυ τῆς τέ κνον»32 . 
Καί ὅ µως ὁ Θε ός τόν οἰ κο νο µοῦ σε ὡς ἄ ξιο καί ἐ κλε κτό τέ κνο του εἴ τε µέ ἀν θρώ-
πι νο εἴ τε µέ ὑ περ φυ σι κό τρό πο ἀπό τά µι κρά ὥς τά πλέ ον ἀ πα ραί τη τα καί συ-
νή θως χω ρίς νά ἔ χη προ σευ χη θῆ γι᾿ αὐ τά. Γι᾿ αὐ τό ἔ λε γε: «Τί σι γου ριά νι ώ θει 

31 «Ἐ κτός πει ρα σµῶν ἡ πρό νοι α τοῦ Θε οῦ οὐχ ὁ ρᾶ ται», ἀβ. Ἰ σα άκ Λό γος ΜΔ΄, σ. 187.
32 Α΄ Θεσ. β΄, 7.
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τό παι δί στήν ἀγ κα λιά τῆς µάν νας! Με γα λύ τε ρη αἰ σθά νε ται ὁ πι στός στήν ἀγ-
κα λιά τοῦ Θε οῦ! Τώ ρα νι ώ θω τήν χα ρά τοῦ παι διοῦ στήν ἀγ κα λιά τῆς µάν νας 
του. Εἶναι ἡ ἀγ κα λιά τοῦ Θε οῦ σάν τόν πα ρά δει σο. Παύ ει καί ἡ εὐ χή, παύ ουν 
καί ὅ λα. Ζεῖς στόν πα ρά δει σο».

Ἀ γά πη ἀρ χο ντι κή33

Η κο ρυ φή καί ὁ στέ φα νος ὅ λων τῶν ἀ γώ νων τοῦ Γέ ρον τα ἦ ταν ἡ ἀ γά πη. ῎Ε λε-
γε: «Αἰ σθά νο µαι γιά ὅ λους το ύς ἀν θρώ πους τήν ἴ δια ἀ γά πη πού εἶ χα γιά το ύς 
συγ γε νεῖς µου. Τώ ρα αἰ σθά νο µαι ὅ λο τόν κό σµο σάν ἀ δελ φο ύς».

Ὁ Γέροντας ἦ ταν πλή ρης ἀ γά πης γιά τόν ἄν θρω πο, γιά τήν κτί ση, καί φλε-
γό ταν ἀ πό θεῖ ο ἔ ρω τα.

Ἀ πό µι κρό παι δί ἔ κα νε ἐ λε η µο σύ νες καί βο η θοῦ σε πολ λο ύς. Οἱ φτω χοί ἄν-
θρω ποι στήν Κό νι τσα, ὅ ταν εἶ χαν ἀ νά γκες, κα τέ φευ γαν σ᾽ αὐ τόν καί ζη τοῦ σαν 
βο ή θεια. «Ἕ νε κεν συµ πα θεί ας καί στε ναγ µοῦ τῶν πε νή των» ἔ δι νε καί τά ροῦ χα 
πού φο ροῦ σε. Μέ τήν µε γά λη του ἀ γά πη ἀγ κά λια σε τά χω ριά τῆς Κό νι τσας, καί 
εὕ ρι σκε τρό πο νά βο η θᾶ «το ύς ἐν ἀ νά γκαις καί ἐν ἀ σθε νε ί ᾳ ὄν τας». ῎Ε δι νε µε γά-
λη ἀ ξί α στήν ἐ λε η µο σύ νη. Τήν εἶ χε ὡς κρι τή ριο γιά τό ἄν κά ποι ος εἶ ναι ἄ ξιος τοῦ 
θε ί ου ἐ λέ ους καί τῆς σω τη ρί ας. «Μπο ρεῖ νά εἶ ναι ἀ δι ά φο ρος ὁ ἄλ λος, ἄν ὅ µως 
πο νᾶ γιά ἕ ναν ἄρ ρω στο, ἄν κά νη ἐ λε η µο σύ νη, µήν τόν φο βᾶ σαι αὐ τόν».

Πα ρα κι νοῦ σε το ύς ἀν θρώ πους νά ἐ λε οῦν, γι α τί πί στευ ε ὅ τι, «ὅταν πα ίρ νης 
κά τι, δέ χε σαι ἀν θρώ πι νη χα ρά. Ἀλ λά ἄν τό δώ σης, πα ίρ νεις καί θε ϊ κή χα ρά. Τό 
πνευ µα τι κό πάρ σι µο γί νε ται µέ τό δό σι µο».

῞Ο ταν ἔ βλε πε κά ποι ον µέ εἰ δι κή ἀ νά γκη, τοῦ ἔ δι νε τήν καρ διά του καί ἀ πα-
ραι τή τως καί κά ποι α εὐ λο γί α. Σέ πε ρι πτώ σεις πού δέν εἶ χε κά τι ἄλ λο, ἔ δι νε τό 
κοµ πο σχοί νι του ἤ τό πλε κτό του.

Ἐν τύ πω ση προ ξε νεῖ ἡ ἀ νε ξι κα κί α του. Ἀν θρώ πους πού τόν κα τη γο ροῦ σαν 
καί ἦ ταν ἐ χθρι κοί ἀ πέ ναν τί του, το ύς συγ χω ροῦ σε καί εὐ χό ταν γι᾿ αὐ τούς. Ἄν 
µά θαι νε ὅ τι ἔ πε σαν σέ πει ρα σµό ἤ ἀ νά γκη, ἔ τρε χε νά βο η θή ση µέ καρ διά συµ-
πά σχου σα σάν νά ἦ ταν ἀ δελ φοί του. «Ἄν δέν συγ χω ροῦ µε το ύς ἄλ λους βρι σκό-
µα στε ἔ ξω τοῦ πα ρα δε ί σου», τόνιζε χαρακτηριστικά.

Ἡ ἀ γά πη τοῦ Γέροντα ξε χε ί λι ζε καί ἀ γκά λι α ζε καί τά ἄ γρι α ζῶ α. Αὐ τά τήν 
αἰ σθά νο νταν, πλη σί α ζαν κο ντά του καί ἔ τρω γαν ἀ πό τά χέ ρι α του. ῎Ε λε γε: «Θά 
πῶ στόν Χρι στό: «Χριστέ µου, ἐλέησόν µε, τό κτῆ νο ς». Ἄν µέ ρω τή ση: «Ἐσύ ἐ λέ-
η σες τά κτή νη;», τί θά τοῦ ἀ πα ντή σω;».

῞Ο ταν ὁ Γέ ρον τας ἔ κα νε τήν θε ρα πε ί α στήν Κό νι τσα, ἡ Χρυ σάν θη, ἕ να κο ρι-
τσά κι πού βο η θοῦ σε τήν κυ ρί α Πα τέ ρα, ἀρ ρώ στη σε ἀ πό καρ κί νο στά ἔν τε ρα. Ὁ 
Γέ ρον τας συµ πο νοῦ σε, τήν στα ύ ρω νε καί προ σευ χό ταν. Πα ρα κα λοῦ σε: «Χρι στέ 
µου, δῶ σε σέ µέ να τόν καρ κί νο, ἐ γώ νά τόν ἔ χω». Καί ὁ κα λός Θε ός δέν πα ρέ-
βλε ψε τό αἴ τη µά του. Στό τέ λος κα τά τήν ἐ πι θυ µί α του ἔ λα βε τήν πο λυ ώ δυ νη 
νό σο τοῦ καρ κί νου, µέ τήν ὁ πο ί α τε λει ώ θη κε, ἄν καί σέ ὅ λη του τήν ζωή συ νέ-
πα σχε µέ το ύς ἀ σθε νεῖς καί ἰ δι α ί τε ρα µέ τούς καρ κι νο πα θεῖς.

33 Εἶ ναι ἔκ φρα ση τοῦ Γέ ρον τα καί ση µαί νει τήν ἀ γά πη πού δέν ἀ πο βλέ πει στήν ἀν τα πό δο ση. Προ σφέ-
ρει δη λα δή κα νείς σάν τόν ἄρ χον τα πού χα ρί ζει, χω ρίς νά πε ρι µέ νη ἀν τα πό δο ση. Ἀ πό τήν ἔλ λει ψη αὐ τῆς 
τῆς ἀ γά πης προ έρ χον ται τά βά σα να καί οἱ πει ρα σµοί, δι ό τι οἱ ἄν θρω ποι συ νή θως ζη τοῦν ἀ να γνώ ρι ση καί 
ἀ µοι βή. Ὁ Γέ ρον τας µέ δυ ό µό νο λέ ξεις ὑ πέ δει ξε τήν σω στή στά ση πρός τούς συ ναν θρώ πους.
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Ἔλεγε: «῞Ο ταν ἀ κο ύ ω τόν πό νο τοῦ ἄλ λου, σέ σπα σµέ να γυ α λιά νά κά θω µαι 
καί σέ ἀ γκά θι α νά πα τά ω δέν τό κα τα λα βα ί νω. ῞Ο ταν ὁ ἄλ λος πά σχη πραγ µα-
τι κά, µπο ρῶ ἀ κό µη καί νά πε θά νω γιά νά τόν βο η θή σω».

Νέ ος τοῦ δι η γεῖ το τά βά σα νά του καί ἔ κλαι γε, µα ζί του ἔ κλαι γε καί ὁ Γέ ρον-
τας. «Στα µά τα, παι δί µου», τοῦ εἶ πε, «για τί θά µᾶς δεῖ κα νε ίς νά κλαῖ µε καί θά 
µᾶς πε ρά σει γιά τρελ λούς».

Συµ µε τέ χον τας στόν πό νο τῶν ἀν θρώ πων ξε χνοῦ σε τόν ἑ αυ τό του, τήν προ-
κο πή του, τίς δι κές του ἀ σθέ νει ες καί ἔ κα νε καρ δια κή προ σευ χή. «Χρι στέ µου», 
ἔ λε γε, «ἄ σε µε ἐ µέ να, µή µέ ὑ πο λο γί ζης. Κοί τα ξε το ύς ἀν θρώ πους πού βα σα-
νί ζον ται».

Οἱ δα κρύρ ρο ες καί ἔµ πο νες προ σευ χές του συ νω δε ύ ον ταν ἀ πό νη στεῖ ες καί 
ἄ µε τρο κό πο. ῞Ο ταν ἔ µα θε ὅ τι κά ποι ος νέ ος δι α τρέ χει σω µα τι κό καί ψυ χι κό κίν-
δυ νο, γιά µέ ρες δέν ἔ βα λε τί πο τε στό στό µα του, οὔ τε καί ἔ παυ σε προ σευ χό µε-
νος, ὥ σπου ἔ µα θε ὅ τι δι έ φυ γε τόν κίν δυ νο.

 Σέ ὅ λη του τήν ζωή νή στευ ε, κο πί α ζε καί προ σευ χό ταν γιά τόν λαό τοῦ Θε-
οῦ, κι νο ύ µε νος ἀ πό τήν µε γά λη του ἀ γά πη. Αὐ τή ἦ ταν ἡ κι νη τή ρια δύ να µη. Οἱ 
ἀ γῶ νες καί οἱ προ σευ χές του εὐ ω δί α ζαν ἀ πό τό ἄ ρω µα τῆς ἀ γά πης.

Γιά νά φθά ση ὁ Γέροντας σέ µέ τρα τε λει ό τη τος, στήν ἀ λη θι νή ἀ γά πη, δέν 
ὑ πο λό γι σε τόν ἑ αυ τό του. Μίσησε τήν φι λαυ τί α, καί στήν θέ ση της ἔ βα λε τήν 
ἀ γά πη πρός τόν Θεό καί τόν ἄν θρω πο. Μαρ τυ ρεῖ Ἁγι ο ρε ί της: «Τό ἰ δι α ί τε ρο πού 
εἶ χε ὁ γερο-Πα ΐ σι ος ἦ ταν ὅ τι δέν ὑ πο λό γι ζε τόν ἑ αυ τό του. Τοῦ εἶ πα κά πο τε: 
«Πάτερ, οἰ κο νό µη σε λί γο τόν ἑαυ τό σου », καί µοῦ ἀ πά ντη σε: «῞Ο ταν ἔρ χω νται 
οἱ ἄν θρω ποι µέ προ βλή µα τα, τί νά κά νω; Τόν ἑ αυ τό µου θά κοι τά ξω ;».

Ἀ κό µη καί τε λευ ταῖ α µέ τήν µε γά λη ἐ ξάν τλη ση ἀ πό τήν συ χνή αἱ µορ ρα γί α, 
ὅ ταν δι έ βλε πε ὅ τι ὑ πάρ χει ἀ νάγ κη, ξε χνοῦ σε τήν κα τά στα σή του καί εἴ τε κρε-
µα σµέ νος στόν φρά χτη τῆς Κα λύ βης του, εἴτε πε σµέ νος πά νω στήν σα νί δα πού 
εἶ χε γι ά κά θι σµα, «στή ρι ζε τούς ἀ δελ φούς».

Γιά νά φθά ση ὁ Γέροντας στήν ἀ γά πη ἀ γω νί σθη κε νά τη ρῆ τίς ἐν το λές τοῦ 
Θε οῦ. «Ἄν ἀ γα ποῦ µε τόν Θεό, φρον τί ζου µε νά τη ροῦ µε τίς ἐν το λές». «Ὁ ἔ χων 
τάς ἐν το λάς µου καί τη ρῶν αὐ τάς ἐ κεῖ νός ἐ στι ὁ ἀ γα πῶν µε»34. Μέ αὐ τόν τόν 
τρό πο ἐ ξά γνι σε τήν καρ διά του καί ἔ γι νε κα τοι κη τή ριο τοῦ Θε οῦ τῆς ἀ γά πης.

Τήν µε γά λη καί ἀ νι δι ο τε λῆ ἀ γά πη του τήν δι αι σθά νον ταν οἱ ἄν θρω ποι. ῞Ε να 
παι δί µέ προ βλή µα τα καί ψυ χι κά τρα ύ µα τα ἦρ θε νά δῆ τόν Γέ ρον τα. Τόν συ νά-
ντη σε ἔ ξω ἀ πό τό Κα λύ βι του στό µο νο πά τι, τόν ἀγ κά λια σε καί ἔ κλαι γε µέ λυγ-
µο ύς. Ὁ Γέροντας τό πα ρη γό ρη σε καί τό βο ή θη σε νά τε λει ώ ση τίς σπου δές του. 
῞Ο ταν πῆ γε στρα τι ώ της, ἔ γρα φε στόν Γέ ρον τα γράµ µα τα ἀ πο κα λώ ντας τον: 
«Μπαµ πα κο ύ λη µου γλυ κέ».

Γιά τίς µε τα ξύ µας σχέ σεις ἔ λε γε: «Πάντα πρέ πει νά ξε κι νᾶ µε ὄ χι ὅ πως µᾶς 
βο λε ύ ει ἐ µᾶς, ἀλ λά ὅπως ἀ να πα ύ ει τόν ἄλ λον. Καί τό τε ὅ λοι θά ἀ να πα ύ ονται 
καί θά ὑ πάρ χει ἀ γά πη».

Με τά ἀ πό ὅ λα αὐ τά δέν θά ἦ ταν ἄ δι κο, ἐ νῶ ἔ δω σε τά πά ντα γιά τόν Θεό καί 
τόν ἄν θρω πο, νά µήν τοῦ δί νη καί ὁ Θε ός ἄ φθο νη τήν χάρι Του; Σάν ἀ γα πη τό 
παι δί τοῦ Θε οῦ πού ἦ ταν, ὁ Θε ός εἰ σά κου ε τίς προ σευ χές του καί ἀ πα ντοῦ σε 
µέ θα ύ µα τα.

34 Ἰ ω. ιδ΄, 21.
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Σέ ἐ πι στο λή του (6-4-69) γρά φει: «Ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος κα τορ θώ ση νά ἐ λευ θε-
ρω θῆ ἀ πό ὅ λους καί ἀ πό ὅ λα, τό τε µπο ρεῖ νά νι ώ ση τήν µε γά λη ἀ γά πη τοῦ Θε-
οῦ, ἡ ὁ ποί α τόν σκλα βώ νει καί τόν κά νει δοῦ λο τοῦ Θε οῦ».

Αὐ τή τήν ἀ γά πη τοῦ Γέροντα τήν αἰ σθάν θη καν καί τά θη ρί α τοῦ δρυ µοῦ, καί 
οἱ ἑ τε ρό γλωσ σοι Βε δου ίνοι, καί αὐ τή συγ κι νεῖ καί το ύς ση µε ρι νο ύς τα λαι πω ρη-
µέ νους νέ ους. Στό πρό σω πό του βρί σκουν τόν στορ γι κό πα τέ ρα καί τήν ἀ γά πη 
πού στε ρή θη καν. Πολ λοί ἀπό αὐτούς, ἄν καί δέν τόν εἶ χαν γνω ρί σει, πη γα ί νουν 
καί βρέ χουν µέ δά κρυ α τό χῶ µα τοῦ τά φου του, ἐ πει δή νι ώ θουν νά το ύς πε ρι-
πτύσ σε ται µέ τήν ἀρ χον τι κή του ἀ γά πη ἀ πό ἐ κεῖ πού βρί σκε ται.

Ἐργαζόµενος ὡς ξυλουργός στήν συντήρηση
τῶν εἰκόνων του Σινᾶ
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Β’. ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ

Ὑπέρβαση τῶν νό µων τῆς φύ σε ως

Στόν π. Πα ΐ σιο, ὅ πως θά φα νεῖ, τά στοι χεῖ α τῆς φύ σε ως ὑ πο χω ροῦ σαν 
ἐ νί ο τε ἐ νώ πιόν του, ἐνῶ ὁ ἴ διος ἐ νερ γοῦ σε ὑ περ βα ί νον τας καί κα ταρ-
γώ ντας το ύς φυ σι κο ύς νό µους.

Ἄβρεκτος

Ὁ Γέροντας χρη σι µο ποι οῦ σε ὀµ πρέλ λα καί ἀ δι ά βρο χο. Δέν ἦ ταν ἀ λε ξί βρο-
χος, οὔ τε ἀ δι ά βρο χος. Ἀν τι θέ τως ἦ ταν εὐ α ί σθη τος στό κρύ ο καί στήν ὑ γρα σί α. 
Κά ποι ες φο ρές ὅ µως, γι ά τούς λό γους πού γνω ρί ζει ὁ Θε ός, γι νό ταν ἄβρεκτος. 
Ἐ νῶ δη λα δή γύ ρω του ἔ βρε χε πο λύ, αὐ τόν δέν τόν ἄγ γι ζε στα γό να.

*
«Κάποτε µε τέ φε ρα τόν Γέ ρον τα», δι η γεῖ ται ὁ κ. Κου τσο γι άν νης Κων σταν τῖ νος, 

«ἀ πό τό µο να στή ρι τοῦ Τι µί ου Προ δρό µου Χαλ κι δι κῆς στήν Σου ρω τή. Σέ ὅ λη τήν 
δι α δρο µή εἴ χα µε κα ταρ ρα κτώ δη βρο χή λές καί εἶ χαν ἀ νο ί ξει οἱ κα ταρ ρά κτες τοῦ 
οὐ ρα νοῦ. Μόλις φθά σα µε, πε ρί µε ναν οἱ ἀ δελ φές µέ ὀµ πρέλ λες καί πα νω φό ρια 
νά τά δώ σουν στόν Γέ ρον τα νά µήν βρα χῆ. Μοῦ ἔ κα ναν νό η µα νά πλη σι ά σω 
ὅ σο γί νε ται πιό κον τά στό κτί ριο. ῞Ο µως, ὅ λως πα ρα δό ξως ἐ κε ί νη τήν στιγ µή σέ 
µιά ἀ κτί να δύ ο µέ τρων γύ ρω ἀ πό τό αὐ το κί νη το ἔ παυ σε νά πέ φτη βρο χή, ἐ νῶ 
πιό πέ ρα χα λοῦ σε ὁ κό σµος. Ἀφοῦ κα τέ βη κε ὁ Γέροντας καί µέ χαι ρέ τη σε καί 
µπῆ κε µέ σα, ἄρ χι σε νά βρέ χη κα νο νι κά καί πά νω στό αὐ το κί νη το».

Ἀ θέ α τος

Μαρ τυ ρί α κ. Γε ωρ γί ου Κουρ κου λι ώ τη ἀ πό τήν Κό ριν θο: «Ἐ πι σκέ φθη κα τόν γέ-
ρον τα Πα ΐ σιο στό Κα λύ βι τοῦ Τι µί ου Σταυ ροῦ τόν Φε βρουά ριο τοῦ 1979. Βρῆ κα τήν 
πόρ τα ἀ νοι χτή. Φω νά ζω, ξα να φω νά ζω, ξα να φω νά ζω ἀ πό τήν πόρ τα τοῦ φρά κτη, 
δέν πῆ ρα ἀ πάν τη ση. Ἦ ταν πρω ί, 8 ἡ ὥ ρα, καί πε ρί µε να. Σέ µι ά στιγ µή βλέ πω τόν 
π. Πα ΐ σιο µπρο στά µου. Ξαφ νι ά στη κα, τά ἔ χα σα. «Ἐ δῶ ἤ µου να, Γιῶρ γο», µοῦ εἶ πε 



78
Γέρων Παΐσιος  ὁ  Ἀγιορείτηò

79

ἤ ρε µα. Ἀ νέ φε ρα ἔ πει τα σέ δύ ο Πνευ µα τι κούς τήν ξαφ νι κή ἐµ φά νι ση τοῦ Γέ ρον τα 
καί µοῦ εἶ παν ὅ τι «µπρο στά σου ἦ ταν, καί ὅ ταν θέ λη σε πα ρου σι ά στη κε ».

Μετέωρος

Πολ λές φο ρές ὁ Γέ ρον τας κα τά τήν ὥ ρα τῆς προ σευ χῆς γι νό ταν µε τάρ σιος, 
ὑ πε ρυ ψώ νε το καί σω µα τι κά. Ἀλ λά καί σέ ὧ ρες ἐρ γα σί ας, ἤ ὅ ταν βά δι ζε, ἐ θε ά-
θη νά µήν πα τᾶ στήν γῆ.

*
Στόν «Τί µιο Σταυ ρό», ἔ ζη σε ἕ να µε γά λο γε γο νός. Δι η γή θη κε: «Ἐ νῶ προ σευ χό-

µουν, δέν ξέ ρω τί µοῦ συ νέ βη καί ση κώ θη κα ψη λά καί ἔ βλε πα τό Κα λύ βι κά τω. 
Τό πῶς ἀ νέ βη κα δέν τό κα τά λα βα, οὔ τε καί πῶς κα τέ βη κα».

*
Μαρ τυ ρεῖ µο να χός Ἁγι ο ρεί της: «Ἐ πι σκέ φθη κα τόν Γέ ρον τα στήν «Πα να γού-

δα» καί τόν βρῆ κα νά κτί ζη µιά σόµ πα µέ πυ ρό του βλα. Πα τοῦ σε πά νω σέ µιά 
σα νί δα, πού τήν εἶ χε βά λει γιά νά ἀ κουµ πή ση πά νω τά ὑ λι κά. Ἐ νῶ ἐρ γα ζό ταν, 
τόν βλέ πω ὑ πε ρυ ψω µέ νο ἀ πό τό ἔ δα φος πε ρί που τριά ντα ἑ κα το στά καί στήν 
ἀρ χή ἀ πο ροῦ σα ἄν βλέ πω κα λά. Πράγ µα τι ἦ ταν µε τέ ω ρος καί µε τά ἀ πό λί γο 
τόν εἶ δα πά λι στήν φυ σι ο λο γι κή του θέ ση».

Μεταδοτικός χάριτος

Ὁ Γέροντας ὅ που πή γαι νε µε τέ φε ρε δι ά χυ τη γύ ρω του τήν θεί α χά ρι. «Ὅ ποι-
ος ἔ χει χά ρι καί πη γαί νει κά που, ἀ µέ σως σάν ἠ λε κτρι κό ρεῦ µα, δι α χέ ε ται αὐ τή 
ἡ πνευ µα τι κή ἁ πα λά δα πού ἔ χει. Ἐ νῶ ὅταν κά ποι ος ἔ χη δαι µο νι κή κα τά στα ση, 
πά λι δι α σκορ πί ζε ται αὐ τό πού ἔ χει µέ σα του. Ἡ δι κή µας πνευ µα τι κή κα τά στα-
ση ἐ πη ρε ά ζει καί τούς ἄλ λους».

Εἶ χε ἐ πί γνω ση τῆς χά ρι τος πού τοῦ ἔ δω σε ὁ Θε ός καί µε τέ δι δε σέ ἀνθρώπους 
ἀπ᾿ αὐ τόν τόν πλοῦ το γιά κά ποι ον λό γο.

Σηκώνει βράχο

Ὁ ἀ δελ φός τοῦ Γέ ρον τα Λου κᾶς δι η γή θη κε: «Ὅ ταν ἦ ταν στό Στό µιο ὁ π. Πα-
ΐ σιος, κά πο τε ἔ πε σε ἕ νας µε γά λος βρά χος στό µο νο πά τι. Μα ζευ τή κα µε πολ λοί, 
γιά νά τόν µε τα κι νή σου µε µέ ξύ λα γιά µο χλούς, ἀλ λά µάταια. Ἔ φυ γαν ὅ λοι 
καί µοῦ εἶ πε: «Ἄν τε, πή γαι νε καί σύ». Ἔ φυ γα, πῆ γα πιό πέ ρα καί κρύ φθη κα νά 
δῶ τί θά κά νει. Τόν εἶ δα νά κά νη τόν σταυ ρό του, νά πιά νη τόν βρά χο, νά τόν 
ση κώ νη σάν κα ρέ κλα καί νά τόν βγά ζη ἀ πό τόν δρό µο!».

«Ἀσύλληπτος!»

Ὁ Γέ ρον τας ἀ πό τα πεί νω ση ὄ χι µό νο ἀ πέ φευ γε νά φω το γρα φί ζε ται, ἀλ λά 
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Ἀπροσδόκητα µπροστά στόν φωτογραφικό φακό
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καί αἰ σθα νό ταν δυ σφο ρί α καί ἀ πέ χθεια. Ὑ πο χω ροῦ σε µόνον σέ εὐ αί σθη το καί 
τα πει νό ἄν θρω πο, γιά νά µήν πλη γω θῆ ἀ πό τήν ἄρ νη σή του καί τήν ἑρ µη νεύ ση 
ὅ τι ὀ φεί λε ται στήν δι κή του (τοῦ αἰ τοῦν τος) ἀ να ξι ό τη τα. Τότε ὁ Γέ ρον τας προ-
τι µοῦ σε νά θλί ψη τόν ἑ αυ τό του, πα ρά νά ἀ πελ πί ση τόν ἀ δελ φό. Ἀ πό ἀ γά πη 
θυ σί α ζε καί τήν τα πεί νω σή του.

Πολ λοί ἐ πι χεί ρη σαν νά τόν φω το γρα φί σουν κρυ φά ἤ φα νε ρά, σέ πε ρι πτώ-
σεις πού συ στελ λό ταν νά ἀν τι δρά ση λό γῳ πα ρου σί ας ἡ γου µέ νων, ἐ πι σκό πων 
ἤ κα τά τήν διά ρκεια λι τα νεί ας. Εἶ ναι ἀ λή θεια ὅ τι ἐ νί ο τε πέ τυ χαν νά τόν φω το-
γρα φή σουν, ἀλ λά συ νή θως οἱ φω το γρα φί ες βγῆκαν ἀ πο τυ χη µέ νες, δι ό τι στήν 
µορ φή τοῦ Γέ ρον τα ὑ πάρ χει µιά θλί ψη, µιά ἀν τί δρα ση πού σέ κά νει νά νι ώ θης 
ἔ νο χος.

Ἀλλά ὑπάρχουν καί πολλές µαρτυρίες, πού κατ᾽ αὐ τή τήν χω ρίς εὐ λο γί α 
κρυ φή ἤ ἐκ βι α στι κή φω το γρά φη ση ὁ Γέ ρον τας, κα τά θαυ µα στό τρό πο, ἔ µει νε 
ἀ σύλ λη πτος ἀ πό τόν φω το γρα φι κό φα κό. Ἄλ λο τε και γό ταν τό φίλµ ἤ πά θαι νε 
κά ποι α ἐµ πλο κή ἡ µη χα νή καί ἄλ λο τε ἔ βγαι νε ἡ φω το γρα φί α κα νο νι κά, ἀλ λά 
ὁ Γέ ρον τας ἔ λει πε!

*
«Πῆ γα στήν «Πα να γού δα»», µαρ τυ ρεῖ ἄλ λος προ σκυ νη τής, «καί δέν ὑ πῆρ χε 

κα νείς. Ὁ Γέ ρον τας θά ἔ πρε πε νά ἦ ταν µέ σα, για τί τό λου κέ το τῆς ξύ λι νης πόρ-
τας κρε µό ταν ἀ νοι κτό. «Εὐ και ρί α εἶ ναι», σκέ φθη κα. Ἔ βα λα µέ σα ἀ πό τά κλα διά 
τοῦ φρά χτη τήν φω το γρα φι κή µη χα νή, γιά νά µή φαί νε ται, καί τήν το πο θέ τη σα 
κα τάλ λη λα, ὥ στε νά παίρ νη τήν πόρ τα τοῦ Κελλιοῦ. Κτύ πη σα τό σι δε ρά κι. Μό-
λις βγῆ κε ὁ Γέ ρον τας πά τη σα τό κουµ πί. Ἤ µουν ὅ λο χα ρά... Φαν τα σθῆ τε ὅ µως 
τήν ἔκ πλη ξή µου, ὅ ταν, µετά τήν ἐµ φά νι ση τοῦ φίλµ, εἶ δα ὅ τι ἡ µέν πόρ τα εἶχε 
βγῆ ὁ λο κά θα ρα, ἀλ λά ὁ Γέ ρον τας δέν ὑ πῆρ χε!»

*
Πα ρό µοι α συ νέ βαι ναν καί ὅ ταν ἤ θε λαν νά ἠ χο γρα φή σουν τήν συ ζή τη ση. 

Ὑ πάρ χουν πε ρι πτώ σεις πού ἡ κασ σέ τα δέν γύ ρι ζε, ἤ γύ ρι ζε καί δέν ἔ γρα φε. 
Ἄλ λο τε ἔ γρα φε ὅ λα τά ἄλ λα (ὁ µι λί ες τρί των, που λιά, θο ρύ βους), ἀλ λά ἡ φω νή 
τοῦ Γέ ρον τα ἔ λει πε.

*
Μαρ τυ ρί α κ. Γε ωρ γί ου Κουρ κου λι ώ τη: «Πῆ γε µιά πα ρέ α φοι τη τῶν στόν Γέ-

ρον τα καί ἕ νας ἀπ᾿ αὐ τούς εἶ χε πά ρει µα ζί του ἕ να µι κρό κα σσε τό φω νο γιά νά 
γρά ψη τήν συ νο µι λί α τους. Ἀ φοῦ συ ζή τη σαν ἀρ κε τά σέ κά ποι α στιγ µή τοῦ λέ ει 
ὁ Γέ ρον τας: «Αὐ τό πού ἔ χεις στήν τσέ πη σου, δέν ἔ χει γρά ψει τί πο τε». Κόκ κα λο 
τό παι δί. Πράγ µα τι, ὅ ταν δο κι µά στη κε ἡ κασ σέ τα, δέν εἶ χε γρα φῆ λέ ξη».

Συµ φι λί ω ση µέ τήν κτί ση

Στόν Γέ ρον τα δό θη κε τό χά ρι σµα νά συ να να στρέ φε ται µέ τά ἄ γρια θη ρί α, 
χω ρίς νά τόν βλά πτουν, ὅ πως συ νέ βαι νε στόν Ἀ δάµ πρό τῆς πτώ σε ως καί σέ 
πολ λο ύς Ἁ γί ους.

῎Ε λε γε ὁ Γέροντας: «Ἀ πό τήν στιγ µή πού ὁ ἄν θρω πος ἔρ θει στήν θέ ση τοῦ 
ἄλ λου, µε τά ὅ λους µπο ρεῖ νά το ύς ἀ γα πή ση, καί το ύς ἀν θρώ πους, ἀ κό µη καί 
τά ζῶ α καί τά θη ρί α. Τά πά ντα τά χω ρά ει µέ σα του καί βγα ί νει ὁ ἑ αυ τός του 
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ἀ πό τήν ἀ γά πη του.
Κάποια φο ρά ἦρ θαν δύ ο µι κρές ἀρ κοῦ δες µέ σα στήν αὐ λή τοῦ µο να στη ρι οῦ 

τοῦ Στο µί ου. Ὁ Γέροντας τίς ἔ πι α σε ἀ πό τό σβέρ κο καί τίς εἶ πε: «Ἄλ λη φο ρά 
νά µήν µπα ί νε τε µέ σα στό Μο να στή ρι. Νά ἔρ χε σθε πί σω ἀ πό τήν κου ζί να, γιά 
νά σᾶς τα ΐ ζω», καί τίς ὡ δή γη σε στό µέ ρος αὐ τό. (Αὐ τό τό δι η γή θη καν δύ ο Κο νι-
τσιῶ τες στόν δό κι µο τοῦ Στο µί ου Παῦ λο).

*
Μαρ τυ ρί α µο να χοῦ Ἀ λυ πί ου Ἁ γι αν να νί του: «Γνώ ρι ζα τόν Γέ ρο ντα ἀ πό τήν 

ἡ λι κί α τῶν δε κα πέ ντε ἐ τῶν. Μέ τήν χάρι τοῦ Θε οῦ ἔ γι να µο να χός στήν Ἱ. Μ. 
Κουτ λου µου σί ου. Πή γαι να καί τόν ἔ βλε πα κά θε µέ ρα. Ἄ κου γα γι ά τά θαύ µα τά 
του καί µοῦ εἶ χε γεν νη θῆ ἡ ἐ πι θυ µί α νά δῶ ἕ να θαῦ µα του. Γι ά ἕ να µῆ να πε ρί-
που εἶ χα αὐ τόν τόν λο γι σµό.

»Ἕ να χει µω νι ά τι κο πρω ι νό, ἀρ χές Νο εµ βρί ου, πῆ γα νά τόν δῶ καί τόν βρῆ κα 
νά πλέ νη τά χέ ρια του ἔ ξω στό βα ρε λά κι. Ἦ ταν µό νος. Ἄ νοι ξε καί µοῦ εἶ πε νά 
πε ρι µέ νω. Πῆ ρε πί σω ἀ πό τό βα ρέ λι ἕ να ἀ λου µι νό χαρ το, ὅ που µέ σα εἶ χε ψί χου-
λα, τό ἄ νοι ξε καί κοί τα ξε πρός τόν οὐ ρα νό. Ἐ νῶ χα ρα κτη ρι στι κά δέν ὑ πῆρ χε κα-
νέ να που λί, ἀ µέ σως µα ζεύ τη καν σµή νη που λι ῶν. Ποῦ βρέ θη καν ξαφ νι κά τό σα 
που λιά! Ἄλ λα κά θον ταν στό κε φά λι του, ἄλ λα στούς ὤ µους καί στά χέ ρια του 
καί αὐ τός τά τάι ζε. Βλέ πον τας αὐ τό τό θέ α µα µέ κα τέ λα βε ἀ µη χα νί α, χτυ ποῦ-
σε γρή γο ρα ἡ καρ διά µου ἀ πό συγ κί νη ση καί γε λοῦ σα ἀ µή χα να. Ὁ Γέ ρον τας 
χα µο γε λών τας ἔ λε γε στά που λιά: «Πᾶ τε καί σ᾿ αὐ τόν». Τά µι λοῦ σε σάν νἆ ταν 
ἄν θρω ποι. Ἕ να πού κα θό ταν στό χέ ρι του τοῦ ἔ λε γε: «Πή γαι νε καί σ᾿ αὐ τόν, 
δι κός µας εἶ ναι».

»Αὐ τό δι ήρ κε σε δύ ο λε πτά πε ρί που. Σέ µι ά στιγ µή ὁ Γέ ρο ντας δί πλω σε τό 
ἀ λου µι νό χαρ το καί τά που λι ά ἐ ξα φα νί στη καν. Ἤ µουν σα στι σµέ νος καί τόν κοί-
τα ζα. «Πήγαινε τώ ρα », µοῦ εἶ πε».

Εὐ χέ της τοῦ σύ µπα ντος κό σµου

Ἡ προ σευ χή τοῦ Γέροντα γιά τόν κό σµο ἦ ταν συ νάρ τη ση καί ἀ πό το κος τῆς 
ὅ λης πνευ µα τι κῆς κα τα στά σε ώς του, ἰ δι α ί τε ρα τῆς µε γά λης του ἀ γά πης.

Τό σπά νι ο χά ρι σµα τῆς προ σευ χῆς γιά τόν κό σµο τοῦ δό θη κε µε τά ἀ πό µε γά-
λους ἀ γῶ νες. Ἦ ταν εὐ χέ της τοῦ σύ µπα ντος κό σµου. Προ σευ χό ταν γιά ὅ λους, 
ὅ πως γιά τόν ἑ αυ τό του. Ἡ προ σευ χή του ἦταν ἀ δι ά λει πτη, καρ δι α κή, κα θα ρή 
καί ἀ πο τε λε σµα τι κή. Τήν χώ ρι ζε σέ τρί α µέ ρη. ῞Ε να γιά τόν ἑαυ τό του, ἕ να γιά 
το ύς ζῶ ντες καί ἕ να γιά το ύς κε κοι µη µέ νους. Ἀλ λά στήν πραγ µα τι κό τη τα προ-
σευ χό ταν πιό πο λύ γιά το ύς ἄλ λους πα ρά γιά τόν ἑ αυ τό του.

Γε νί κευ ε καί ἐ πε ξέ τει νε τήν προ σευ χή του, γιά νά συµ πε ρι λά βη ὅ λους το ύς 
ἀν θρώ πους. ῞Ο ταν ἔ κα νε προ σευ χή γιά ἰ δι α ί τε ρες πε ρι πτώ σεις, π.χ. γιά κά ποι ον 
νέ ο πού εἶ χε ξε φύ γει ἀ πό τόν δρό µο τοῦ Θεοῦ, πρό σθε τε: «Μνή σθη τι, Κύριε, καί 
βο ή θη σε καί ὅ λους το ύς νέ ους». ῎Η πά λι ὅ ταν προ σευ χό ταν γιά κά ποι ον λ.χ. ἄρ-
ρω στο Νι κό λα ο, συµ πλή ρω νε: «Μνή σθη τι, Κύριε, καί ὅ λους το ύς Νι κο λά ους».

Ὁ πο λύς ἀν θρώ πι νος πό νος πού ἔ βλε πε γύ ρω του τόν ἔ κα νε νά βγαί νη ἀ πό 
τόν ἑ αυ τό του. Φαι νό ταν ἐ νί ο τε ὁ Γέ ρον τας νά σέρ νη τά πό δια του ἀ πό ἐ ξά ντλη-
ση, νά ἀ σθε νοῦν τά γό να τά του ἀ πό τή νη στεί α, νά εἶ ναι ἕ τοι µο τό ὀ στρά κι νο 
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σκεῦ ος του νά δι αρ ρα γῆ ἀ πό τίς ἀ σθέ νει ες, ἀλ λά ὅ µως δέν ἄ φη νε τήν προ σευ-
χή γι ά τόν κό σµο.

Ἔ λε γε: «Πο λύ βο η θᾶ ἡ προ σευ χή γιά τόν κό σµο, ὅ ταν µά λι στα ὑ πάρ χη καρ-
δια κός πό νος. Δέν συµ µε τέ χω στόν πό νο τοῦ ἄλ λου, ὅ ταν ἔ χω τό ἕ να πό δι πά νω 
στό ἄλ λο καί κά θω µαι ἀ να παυ τι κά καί ἔ χω ὅ λες τίς ἀ νέ σεις».

Ἡ προ σευ χή του συ νω δευ ό ταν µέ νη στε ί α, κόπο, µε τά νοι ες καί κυ ρί ως τα πεί-
νω ση. ῎Ε λε γε: «Νά ζη τᾶ µε τα πει νά. Ἐ γώ λέ ω: «Θεέ µου, εἶ µαι ἕ να κτῆ νος. Ἐ λέ-
η σε καί µέ να καί ὅ λον τόν κό σµο »».

Πίστευε ὅ τι αὐ τός ἦ ταν ὑ πε ύ θυ νος γιά τά πα θή µα τα τῶν ἄλ λων: «Ἄν ἐ γώ 
ἤ µουν ἅ γιος καί εἰ σα κου ό ταν ἡ προ σευ χή µου, αὐ τοί δέν θά ἔ πα σχαν».

Ὁ ἴ διος συ ναι σθα νό µε νος τήν πε νί α του, ὡς κα λός ζη τι ά νος, γο νά τι ζε, ἅ πλω-
νε τά χέ ρια του στόν Θεό, καί πα ρα κα λοῦ σε νά βο η θή ση τόν κα θέ να. Ξε σποῦ σε 
σέ πα ρα κλη τι κά λό για: «Χρι στέ µου, σέ πα ρα κα λῶ, βο ή θη σε τόν τά δε πού εἶ ναι 
πα ρά λυ τος λί γο νά µπο ρῆ νά συµ µα ζε ύ ε ται (ἐξυπηρετῆται) µό νος του». ῎Η: «Πα-
να γί α µου, καί πά λι θά σέ ἐ νο χλή σω…».

Δύ ο πα τέ ρες πή γαι ναν σέ ἀ γρυ πνί α, πα ρα µο νή τοῦ ἁ γί ου Σπυ ρί δω νος. Πέ-
ρα σαν ἀ πό τόν Γέ ρον τα νά πά ρουν τήν εὐ χή του. Εἶ δαν τό πρό σω πό του κα τα-
κόκ κι νο καί φαι νό ταν ἀρ κε τά στε νο χω ρη µέ νος. Εἶ πε στούς πα τέ ρες: «Κάν τε 
προ σευ χή ἐ κεῖ πού θά πᾶ τε, πέ στε καί στούς ἄλ λους. Γί νε ται πο λύ κα κό στήν 
Ρου µα νί α, ἔ χουν ἐµ φύ λιο πό λε µο καί σκο τώ νονται πολ λοί». Ἐ κεῖ νο τόν και ρό 
εἶ χε ἀ να τρα πῆ ὁ Τσα ου σέ σκου. Ὁ Γέ ρον τας ἀ πό τήν δι κή του «πνευ µα τι κή τη-
λε ό ρα ση» ἔ µα θε τά συµ βάν τα καί συµ µε τεῖ χε στήν δο κι µα σί α τοῦ ρου µα νι κοῦ 
λα οῦ πο νώντας, καί προ σευ χό µενος ἔντονα.

Ὁ Γέροντας µέ τίς εὐ χές του στή ρι ξε ἀ να ρίθ µη τες ψυ χές, πού ἀ ξί ζουν πο λύ 
περισσότερο ἀ πό ὅ λον τόν κό σµο. Ἐ πι πλέ ον µέ τήν προ σευ χή του θε ρά πευ σε 
ἀ σθε νεῖς, κα θά ρι σε δαι µο νι σµέ νους, καί µό νο ὁ Θε ός γνω ρί ζει πό σους βο ή θη σε 
ἀ φα νῶς νά βροῦν τόν Θεό καί νά σω θοῦν.

Τώρα πλέ ον πού ὁ Γέροντας δέν εἶ ναι κον τά µας, γιά ν᾿ ἀ νά βη κε ριά καί νά 
προ σε ύ χε ται γιά ὅ λο τόν κό σµο, µᾶς βο η θᾶ κα λύ τε ρα καί πιό ἀ πο τε λε σµα τι κά 
ἀ πό τόν οὐ ρα νό. ῎Ε χου µε ἀ πο δε ί ξεις τά θα ύ µα τα καί τίς ἐµ φα νί σεις του πού γί-
νον ται µε τά τήν κο ί µη σή του.

Ἀ φοῦ σέ ὅ λη του τήν ζωή «ἠ να λώ θη ἥ δι στα ὡς κη ρί ον» προ σευ χό µε νος, τώ-
ρα ἡ ἄ σβε στη λαµ πά δα τῆς προ σευ χῆς του κα ί ει ἀ κο ί µη τη µπρο στά στήν Ἁγί α 
Τρι ά δα καί πρε σβε ύ ει γιά ὅ λους µας.

Δι δά σκα λος χα ρι σµα τοῦ χος

Αποτελεῖ κοι νή δι α πί στω ση ὅ λων ὅσοι συ νω µί λη σαν µέ τόν Γέροντα καί ὅ σοι 
δι ά βα σαν τά κεί µε νά του, ὅ τι κα τεῖ χε τό χά ρι σµα τοῦ λό γου καί τῆς θε ο λο γί ας, 
τό ἀ νώ τε ρο ἀ πό ὅ λα τά χα ρί σµα τα τοῦ Ἁ γί ου Πνε ύ µα τος.

Ὁ λό γος του ἦ ταν ἁ πλός, σάν τῶν ἁ λι έ ων-Ἀπο στό λων, πρα κτι κός, ζων τα νός, 
πα ρα στα τι κός, ἑλ κυ στι κός, ἁ πα λός καί γλυ κύς. ῎Ε πε φτε σάν δρο σιά στίς δι ψα-
σµέ νες ψυ χές. Στίς δι η γή σεις του ἦ ταν ἀπα ρά µιλ λος. Συ νέ πλε κε φυ σι ο λο γι κά 
χα ρι τω µέ νες ἱ στο ρί ες καί ἀ στεῖ α, γιά νά γί νη ἡ δι ή γη ση εὐ χά ρι στη, πιό πα ρα-
στα τι κή καί νά το νί ση κά τι τό πνευ µα τι κό. Συ χνά µι λοῦ σε µέ πα ρα δε ίγ µα τα, 
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«ἐν πα ρα βο λαῖς», ἀ πό τήν φύ ση καί τήν ζωή. ῏Η ταν σα φής στά λό για του, ποι-
η τι κός καί ἀ πο φθεγ µα τι κός. Ἦ ταν ἱ κα νός νά µι λᾶ ἄ νε τα ὅ λη τήν ἡ µέ ρα χω ρίς 
προ ε τοι µα σί α καί οἱ ἀ κρο α τές του νά κρέ µων ται ἀπό τά χε ί λη του.

Ὁ λό γος του ἄγ γι ζε τίς ψυ χές τῶν ἀν θρώ πων. «Ἐ κεῖ νο πού µ᾿ ἔ κα νε ἐν τύ πω-
ση», εἶ πε ναρ κω µα νής, «εἶ ναι πού ὁ Γέ ρον τας µέ δύ ο-τρί α λό για κα τά φε ρε νά 
ἐ πι κοι νω νή ση µα ζί µας καί νά κι νή ση τό ἐν δι α φέρον µας».

Ἀ νά λο γα µέ τήν δι ά θε σή τους, ἄλ λοι συ νέρ χονταν καί µε τα νο οῦ σαν, ἄλ λοι 
προ βλη µα τί ζον ταν, ἄλ λοι ἐν θου σι ά ζον ταν καί ἄλ λοι πα ρη γο ροῦν ταν. Δέν ἔ πει-
θε το ύς ἀν θρώ πους λο γι κά, ἀλ λά το ύς βο η θοῦ σε πνευ µα τι κά.

Κα τά πλη ξη προ ξε νοῦν ἡ πο λυ µέ ρειά του, οἱ πρα κτι κές γνώ σεις, ἡ σο φί α, ἡ 
ἀ πέ ραν τη µνή µη του.

Εἶ χε τήν ἱ κα νό τη τα νά κα τευ θύ νη πνευ µα τι κά µο να χο ύς καί µο να στή ρια, 
νά δί νη λύ σεις στά προ βλή µα τα λα ϊ κῶν, ἀ γά µων καί ἐγ γά µων, νά δι α λέ γε ται 
µέ ἐ πι στή µο νες, πού ἐν τυ πω σι ά ζον ταν ἀ πό τίς γνώ σεις καί τήν εὐ στρο φί α του. 
Συγ κα τέ βαι νε ἤ ἀ νερ χό ταν στό µορ φω τι κό ἐ πί πε δο καί στήν πνευ µα τι κή κα τά-
στα ση τῶν ἀν θρώ πων, λαµ βά νον τας ὑπ᾽ ὄ ψιν του τόν χα ρα κτῆ ρα τους, τό ἐ πάγ-
γελ µά τους, τήν κα τα γω γή τους, τά ἐν δι α φέ ρον τά τους κ.ἄ.

Ὁ Γέροντας, καί µε τά τήν κο ί µη σή του, βο η θᾶ το ύς ἀν θρώ πους µέ τά γραπτά 
του. Τά βιβλία του ἔ χουν πρω το φα νῆ ἀ πή χη ση, δι α βά ζο νται ἄ πλη στα, µε τα φρά-

1978. Στήν Σουρωτή 
µέ γνωστό του νέο 
ἀ πό Αὐ στραλία.
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ζο νται σέ πολ λές ξέ νες γλῶσ σες, µι λᾶ νε στήν καρ δι ά, συ γκι νοῦν καί ἁ πλο ύς 
καί δι α νο ου µέ νους.

Μέ τήν δι δα σκα λί α πού ἄ φη σε ὁ Γέροντας, ἀ να δε ί χθη κε σύγ χρο νος δι δά σκα-
λος τῆς πνευ µα τι κῆς ζω ῆς. Τά λό για του κυ κλο φο ροῦν στά στό µα τα τῶν ἀν θρώ-
πων, ἐ πι δροῦν χα ρι σµα τι κά καί ὁ δη γοῦν ψυ χές στήν σω τη ρί α.

Χά ρι σµα πα ρα κλή σε ως (= παρηγοριᾶς)

Όπως ὁ ἀ νοι ξι ά τι κος ἥ λι ος δι ώ χνει τήν ὁ µί χλη καί θερ µα ί νει, ἔ τσι καί ὁ 
Γέροντας, µέ τό χά ρι σµα τῆς πα ρα κλή σε ως (πα ρη γο ρι ᾶς) ἔ δι ω χνε τήν θλί ψη 
καί πα ρη γο ροῦ σε κά θε βα σα νι σµέ νη ψυ χή πού τόν πλη σί α ζε.

Πολ λοί κα τέ φευ γαν κον τά του, ἔρ χον ταν στε νο χω ρη µέ νοι, καί ἔ φευ γαν τε-
λε ί ως ἀλ λαγ µέ νοι. Μό νο νά τόν ἔ βλε πε κα νείς ἔ παιρ νε δύ να µη καί χα ρά. Ἄν 
εἶ χε καί τήν εὐ λο γί α νά συ νο µι λή ση µα ζί του, τό τε ἔ νι ω θε πρω τό γνω ρη χα ρά 
καί ἔ φευ γε ἀλ λοι ω µέ νος. Τά ἴ δια πε ρί που λό για µπο ροῦ σε νά πῆ καί κά ποι ος 
ἄλ λος σ᾿ ἕ ναν πο νε µέ νο. Τά λό για ὅ µως τοῦ Γέ ρον τα µε τέ δι δαν τήν χά ρι τοῦ 
Θε οῦ, εἶ χαν ἄλ λη δύ να µη.

Κα τώρ θω νε νά πα ίρ νη ὅ λον τόν ἀν θρώ πι νο πό νο καί τήν θλί ψη καί νά µε-
ταγ γί ζη χα ρά καί πα ρη γο ριά. Ὁ ἴ δι ος γευόταν τήν πί κρα, ἀλ λά οἱ ἄν θρω ποι γέ-
µι ζαν χα ρά καί γλυ κύ τη τα.

Ἡ εἰ λι κρι νής ἀ γά πη του γιά τόν κά θε ἄν θρω πο ἔ κα νε τόν πό νο καί τά προ-
βλή µα τα τῶν ἄλ λων δικά του.

Οἱ ἀσθενεῑς ἔβλεπαν τό πα ρά δειγ µά του καί πα ρη γο ροῦ ντο. Ἐ νῶ ὁ ἴ δι ος ὑ πέ-
φε ρε ἀ πό πολ λές ἀ σθέ νει ες, ὑ πέ µε νε καί δο ξο λο γοῦ σε. Δέν πα ρα κα λοῦ σε τόν 
Θεό νά τοῦ δώ ση ὑγε ί α. ῏Η ταν πά ντα εὐ δι ά θε τος, ξε χε ί λι ζε ἀ πό χα ρά καί χα ρο-
ποι οῦ σε το ύς θλιµ µέ νους. ῞Ο λοι ἔ φευ γαν χα ρού µε νοι µέ σα στίς θλί ψεις τους. 
Δέν ἔ δι νε ψε ύ τι κη πα ρη γο ριά. Τό νι ζε τήν πί στη στόν Θεό, τήν ὑ πο µο νή, τήν 
δο ξο λο γί α, τήν πνευ µα τι κή ἀ ντι µε τώ πι ση τῆς δο κι µα σί ας, καί ἔ δει χνε τό τέ λος 
καί τόν σκο πό τῶν θλί ψε ων. Γλύ και νε τά πα θή µα τα τῆς πα ρο ύ σης ζω ῆς µέ τήν 
ἐλ πί δα τῆς αἰ ω νί ας.

Ὅ ταν κα νε ίς πλη σί α ζε στό Κα λύ βι του, ἔ νι ω θε µιά γλυ κύ τη τα. «῞Ο λη ἡ ἀ τµό-
σφαι ρα σέ γλύ και νε», ὅ πως µαρ τυ ροῦν πολ λοί. Κα νε ίς δέν ἔ φευ γε ἀ πό κο ντά 
του ἀ πα ρά κλη τος. Νέ οι µέ ψυ χο λο γι κά προ βλή µα τα καί τά σεις αὐ το κτο νί ας 
πα ρη γο ροῦ ντο καί ἔ φευ γαν µέ στα θε ρή ἀ πό φα ση νά µε τα νο ή σουν καί νά ζή-
σουν πνευ µα τι κά.

Ἑλ λη νο πό ντιος πρό σφυ γας δέν κα τά φερ νε νά βρῆ ἐρ γα σί α. ῏Ηρ θε σέ ἀ πό γνω-
ση. Εἶ χε ἀ πο φα σί σει νά αὐ το κτο νή ση. Ἕ νας φί λος τοῦ συ νέ στη σε νά ἐ πι σκε φθῆ 
τόν γέ ρον τα Πα ΐ σιο καί πῆ γε νά τόν δῆ. Ἄλ λα ξε, ἔ γι νε ἄλ λος ἄν θρω πος καί ἔ φυ-
γε χα ρο ύ µε νος µέ ἐλ πί δες. Στό τέ λος εἶ πε: «Καί βου νό νά µοῦ τύ χη τώ ρα θά τό 
κά νω στήν ἄ κρη νά πε ρά σω».

Εὐ λα βής προ σκυ νη τής κλαί γον τας ἀ πό συγ κί νη ση δι η γή θη κε: «Εἶ χα ἔρ θει τό 
1992 ἀ πό τόν Κα να δᾶ ἀ πελ πι σµέ νος. Ἤ µουν χω ρι σµέ νος, ἔ παιρ να ναρ κω τι κά 
καί δε κα τέσ σε ρα φάρ µα κα. Εἶ χα τρι αν τα δύ ο χρό νια νά κοι νω νή σω. Ὁ Γέ ρον τας 
συ νω µι λοῦ σε µέ καµ µιά δε κα πεν τα ριά ἀν θρώ πους στήν αὐ λή. Φαι νό ταν πο λύ 
ἐ ξαν τλη µέ νος. Ἔ φυ γαν οἱ ἄλ λοι καί ἔ µει να τε λευ ταῖ ος. Μοῦ εἶ πε: «Ἀ πό πο λύ 
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µα κρυ ά ἔρ χε σαι. Πο λύ και ρό σέ πε ρί µε να». Ἡ ἀ γά πη του µέ ἀλ λοί ω σε. Ἔ νι ω-
θα ὅ τι ἔ βλε πε τά πάν τα. Ξέ χα σε τήν κα τά στα σή του καί πῆ ρε πά νω του ὅ λα τά 
προ βλή µα τά µου. Ὅ λα µοῦ τά τακτοποίησε: Τήν ὑ γεία˙ (τώ ρα παίρ νω µό νο ἕ να 
χά πι γι ά τήν πί ε ση), τήν οἰ κο γέ νεια˙ ἔ χω τώρα καί µι ά κορούλα Πα ϊ σί α, τήν ἐρ-
γα σί α καί τό κυ ρι ώ τε ρο τήν πί στη µου στόν Χρι στό. Ἡ µη τέ ρα µου χα ρού µε νη 
µοῦ λέ ει: «Παι δί µου, εἶ σαι ὅ λος ἕ να θαῦ µα».

Κά πο τε στήν Θεσ σα λο νί κη συ νά ντη σε ὁ Γέ ροντας ἕ ναν κλη ρι κό-µα θη τή του. 
Ἐ νῶ συ νω µι λοῦ σαν, το ύς πλη σί α σε µιά µαυ ρο φό ρα γυ ναί κα, πο λύ πι κρα µέ νη, 
καί εἶ πε µέ ἔν τα ση καί πό νο: «Πέ στε µου, για τί εἶ ναι ἄ δι κος ὁ Θε ός; Μοῦ πῆ ρε 
τόν ἄν δρα µου καί τώ ρα τό παι δί µου». Ὁ Γέ ρον τας δέν εἶ πε τί πο τε. Κοί τα ξε 
δε ξιά-ἀ ρι στε ρά καί προ σευ χή θη κε. ῞Υ στε ρα εἶ πε στήν γυ ναί κα: «Εὐ λο γη µέ νη, 
τώ ρα σάν µο να χή εἶ σαι». Ἡ γυ ναί κα ἠ ρέ µη σε, ἔ βα λε µε τά νοι α, φί λη σε τό χέ ρι 
του καί ἔ φυ γε εὐ χα ρι στώ ντας.

Ἀ κό µη καί λί γο πρίν ἀπό τήν κο ί µη σή του, ὅ ταν ἦ ταν µε γά λοι οἱ πό νοι τῆς 
ἀ σθε νε ί ας του καί ἦ ταν σχε δόν ἡ µι θα νής, δέν ἔ παυ ε νά πα ρη γο ρῆ τόν λαό τοῦ 
Θε οῦ.

Νέ ος γνω στός του εἶ χε σο βα ρό πρό βλη µα ὑ γείας, πού τοῦ δη µι ο ύρ γη σε θλί-
ψη ἀ βά στα χτη. Κα τέ φυ γε σέ ψυ χι ά τρους καί ἔ παιρ νε φάρ µα κα. Ὁ Γέ ρον τας τόν 
κά λε σε ἰ δι α ί τε ρα, τόν εἶ δε γιά λί γα λεπτά, τοῦ εἶ πε δυ ό λό για, ἀλ λά ἡ χα ρά πού 
πῆ ρε τό παι δί ἦ ταν µε γά λη καί ἀ πε ρί γρα πτη. ῎Ε φυ γε ἄλ λος ἄν θρω πος καί πέ-
τα ξε τά ψυ χο φάρ µα κα.

Ἄν καί ὁ ἴ δι ος ὑ πέ φε ρε, ἔ δι νε ὅµως πα ρη γο ρι ά στο ύς ἄλ λους. ῞Ο σο ζοῦ σε 
πα ρη γο ροῦ σε ἀ πό τήν γῆ. Τώρα πιά εἶ ναι πα ρά κλη τος ἀ πό το ύς οὐ ρα νούς καί 
µε σί της πρός τόν Θεό.

«Μύρον ἐκκενωθέν»

Έλε γε ὁ Γέροντας: «Εὐ ω δί α δί νει ὁ Θε ός κά πο τε σέ ὥρα προ σευ χῆς. Ἄλ λο τε 
σέ ὥ ρα πού δέν προ σε ύ χε σαι. Αὐ τό εἶ ναι γιά νά πα ρη γο ρή ση, νά ἐν δυ να µώ ση 
καί νά πλη ρο φο ρή ση κά ποι α ψυ χή, πά ντως γιά κά ποι ον σκο πό. Εἶ ναι ἔ ντο νη ἡ 
εὐ ω δί α. Δέν µοι ά ζει µέ τήν εὐ ω δί α τῶν ἀ ρω µά των. Αἰ σθά νε σαι µε γά λη ἀ να κού-
φι ση. Με ρι κές φο ρές δέν ἀ ντέ χεις ἀ πό τήν ἔ ντο νη εὐ ω δί α».

Αὐ τή ἡ θε ϊ κή εὐ ω δί α εἶ ναι δη λω τι κή τῆς πα ρου σί ας τοῦ Ἁ γί ου Πνε ύ µα τος, 
σέ µέ ρη ἁ γι α σµέ να ἤ ὅ που ὑ πάρ χουν ἅ γι α Λε ί ψα να.

*
῎Ο χι µό νο αἰ σθα νό ταν εὐ ω δί α ὁ Γέ ρον τας, ἀλ λά καί ὁ ἴ διος εἶ χε γί νει «εὐ ω δί α 

Χρι στοῦ». Ἄ πει ρες φο ρές τόν πρό δι δε ἡ θε ί α χά ρις καί πι στο ποι οῦ σε τήν ἁ γι ό-
τη τά του µέ εὐ ω δί α, πού σάν «µύ ρον ἐκ κε νω θέν», ἐ ξερ χό ταν ἀ πό τόν ἴ διο, ἀ πό 
προ σω πι κά του ἀν τι κεί µε να, ἤ ἀ πό χώ ρους ὅ που ἔ ζη σε.

*
Μο να χός ἁ γι ο ρε ί της δι η γεῖ ται: «Ἡ εὐ ω δί α, ἡ ὁ πο ί α πή γα ζε ἀ πό τόν Γέ ρον τα, 

ἦ ταν ἄλ λο πρᾶγ µα. Πολ λές φο ρές, ὅ ταν ἀ σπα ζό µουν τό χέ ρι του, αἰ σθα νό µουν 
ἕ να ὑ περ φυ σι κό ἄ ρω µα, σάν µύ ρο. Τό ἴ διο αἰ σθα νό µουν νά ἐ ξέρ χε ται ἀ πό τό 
στό µα του καί ὅ ταν µοῦ µι λοῦ σε, ἐνῶ φυ σι ο λο γι κά, λό γῳ τῆς ὑ περ βο λι κῆς του 
νη στε ί ας, θά ἔ πρε πε νά ἐ ξέρ χε ται δυ σο σµί α. Ἐ πα νει ληµ µέ νως εἶ χε συµ βῆ τό ἴ διο 
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ἄ ρω µα νά τό πρω το αι σθά νω µαι µό λις περ νοῦ σα τό ρέ µα καί νά µέ συ νο δε ύ η σέ 
ὅ λη τήν δι α δρο µή µέ χρι νά φθά σω στό Κελ λί του, στήν «Πα να γο ύ δα».

*
Ὁ ἁ γι ο ρε ί της ἱ ε ρο µό να χος Ἀ. µαρ τυ ρεῖ: «Μέ πε ρί µε νε ὁ Γέροντας ἕ να πρωινό 

γιά νά κά νου µε µιά ἐρ γα σί α µα ζί. ῞Ο ταν τοῦ ἀ σπά σθη κα τό χέ ρι, αἰ σθάν θη κα 
ἔν το νη εὐ ω δί α, ἀλ λά καί ὅ λη ἡ αὐ λή ἦταν πλή ρης εὐ ω δί ας».

*
«Κάποια φο ρά», µαρ τυ ρεῖ ὁ γέροντας Γρη γό ρι ος ἀ πό τήν Ἱ. Μονή Τι µί ου Προ-

δρό µου Με τα µορ φώ σε ως, «αἰ σθα νό µουν εὐ ω δί α, ὅ πως ἀ πό τά ἅ γι α Λε ί ψα να. Ὁ 
παπ πο ύ λης (π. Πα ΐ σι ος) ἦ ταν σέ µι κρή ἀπό στα ση. Στήν ἀρ χή ἀ πο ροῦ σα, ἀ πό 
ποῦ προ έρ χε ται, καί πλη σι ά ζο ντας κο ντά του δι α πί στω σα ὅ τι ἡ εὐ ω δί α ἐ ξερ χό-
ταν ἀ πό τόν Γέροντα».

Συνεννόηση µέ ἑτερογλώσσους

Εἶ ναι γνω στό ὅ τι ὁ Γέ ρον τας ἐ κτός ἀ πό Ἑλ λη νι κά δέν γνώ ρι ζε ἄλ λη γλῶσ σα. 
Ὅ µως συ νέ βη ἐ πα νει ληµ µέ νως -ὅ ταν ὑ πῆρ χε λό γος- µέ τήν γλῶσ σα τῆς Πεν τη-
κο στῆς νά συ νο µι λή ση καί νά συνεν νο η θῆ θαυ µά σια µέ ἑ τε ρο -γλώ σσους.

*
«῎Η µουν πα ρών», δι η γεῖ ται ὁ ἱ. Ε. Κ., «κά πο τε στό Κελ λί τοῦ Γέροντα, µα ζί 

µέ ἄλ λους τρεῖς ἐ πι σκέ πτες καί ἕ να Γάλλο, πού δέν µι λοῦ σε λέ ξη Ἑλ λη νι κά. 
῞Ο ταν ἦρ θε ἡ σει ρά του νά µι λή ση µέ τόν Γέ ροντα, πῆ γαν πιό πέ ρα, καί γιά δε-
κα πέ ντε λε πτά συ νω µι λοῦ σαν κα θι σµέ νοι στά κο ύ τσου ρα. Το ύς βλέ πα µε πού 
συ ζη τοῦ σαν µέ ἐν δι α φέ ρον. Πῶς ἐ πι κοι νω νοῦ σαν, ἀ φοῦ δέν ὑ πῆρ χε κοι νή γλῶσ-
σα ἐ πι κοι νω νίας; Ὁ ξέ νος ἔ φυ γε χα ρο ύ µε νος. Ἡ ἱ κα νο πο ί η ση φαι νό ταν ἔκ δη λη 
στό πρό σω πό του».

*
Γάλ λος πε ρι η γη τής εἶ χε συµ φω νή σει µέ κά ποι ον µο να χό νά πᾶ νε µα ζί νά δοῦν 

τόν Γέ ρον τα. Τό βρά δυ εἶ χε ἀ γρυ πνί α στό Μο να στή ρι πού ἔ µε νε. Ὁ µο να χός µε τά 
τήν ἀ γρυ πνί α πῆ γε στό Κελ λί του νά ξε κου ρα στῆ. Ὁ ἀλ λο δα πός ἀ πό τόν πό θο νά δῆ 
τόν Γέ ρον τα κα τέ βη κε µό νος του στό Κα λύ βι. Συ νω µί λη σαν θαυ µά σια καί ἀ πό τήν 
συ ζή τη ση σχη µά τι σε τήν ἐν τύ πω ση ὅ τι ὁ Γέ ρον τας γνώ ρι ζε ἄ πται στα Γαλ λι κά.

*
Μαρ τυ ρί α π. Π. Λ.: «Βρέ θη κα κά πο τε στήν “Πα να γού δα” καί ἕ νας ἀλ λο δα-

πός πε ρί µε νε νά µι λή ση µέ τόν Γέ ρον τα. Προ σφέρ θη κα νά κά νω τόν δι ερ µη νέ α. 
Ἀρ χι κῶς ὁ Γέ ρον τας πε ρί µε νε νά ἀ κού ση τήν µε τά φρα ση τῶν ἐ ρω τή σε ων. Στήν 
συ νέ χεια ἀ πα ντοῦ σε στίς ἐ ρω τή σεις, πρίν κά νω τήν µε τά φρα ση!»

*
Πνευ µα τι κό τέ κνο τοῦ Γέροντα διηγεῖται: «Μιά µέ ρα πῆ γα πο λύ πρωί στήν «Πα-

να γού δα». Πέ ρα σα στό Ἀρ χον τα ρί κι καί βρῆ κα ἕ ναν ἀλ λο δα πό ἐ πι σκέ πτη. Μέ χρι 
νά ἑ τοι µά ση ὁ Γέ ρον τας τό κέ ρα σµα, µέ τά λί γα Ἀγ γλι κά πού ἤ ξε ρα, πι ά σα µε τήν 
συ ζή τη ση καί µοῦ εἶ πε ὅ τι χθές βρά δυ ἦρ θε ἀρ γά. Κα θυ στέ ρη σε, για τί ἔ χα σε τόν 
δρό µο, πέ ρα σε ἡ ὥ ρα καί ὁ Γέ ρον τας τόν φι λο ξέ νη σε. Συ ζή τη σαν χω ρίς καµ µιά δυ-
σκο λί α, καί ὁ ξέ νος νό µι ζε ὅ τι ὁ Γέ ρον τας ἤ ξε ρε Ἀγ γλι κά».
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Παράδοξες µεταβάσεις

Ὁ Γέροντας, ἐ νῶ βρι σκό ταν στό Κελ λί του στό Ἅ γιον ῎Ο ρος, µε τα-
φε ρό ταν πο λύ µα κρυά γιά νά βο η θή ση κά ποι ον πού κιν δύ νευ ε ἤ γιά 
κά ποιον ἄλλον λόγο.

Οἱ ἄν θρω ποι τόν ἔ βλε παν καί τόν ἄ κου γαν. Ἄλ λο τε ἦ ταν ἀ θέ α-
τος, πα ρα κο λου θοῦ σε καί γνώ ρι ζε τί συµ βα ί νει σέ κά ποι ο πρό σω πο, 
σέ µιά οἰ κο γέ νει α ἤ σέ ἕ να µο να στή ρι.

*
Στό µο να στή ρι τοῦ ἁ γί ου Ἰ ω άν νου τοῦ Θε ο λό γου Σου ρω τῆς ἔ κει-

ραν κά ποι α ἡ λι κι ω µέ νη µο να χή ἐσπευ σµέ να, λό γῳ τοῦ ἐ πι κει µέ νου 
θα νά του της. Ὁ π. Πα ΐ σιος δέν εἶ χε πλη ρο φο ρη θῆ ἀ κό µη τήν ρα σο φο ρί α, ὡ στό-
σο, ἐ νῶ ἦ ταν στό Ἅ γιον Ὄ ρος, πα ρευ ρί σκε το καί πα ρα κο λου θοῦ σε τήν κη δεί α, 
καί δέν µπο ροῦ σε νά κα τα λά βη ποι ά µο να χή κη δεύ ουν.

*
Τίς ἡ µέ ρες πού πῆ γε νά προ σκυ νή ση στά Ἱ ε ρο σό λυ µα ἦλ θε µί α πα ρέ α νέ ων 

νά τόν δῆ. Ἐ νῶ ἀ που σί α ζε ἀ πό τό Κελ λί του, αὐ τοί τόν βρῆ καν! Τούς ἄ νοι ξε ὁ 
Γέ ρον τας, τούς κέ ρα σε λου κού µι, συ ζή τη σαν καί ἔ φυ γαν πο λύ χα ρού µε νοι. Δι α-
νυ κτέ ρευ σαν στήν Μο νή Φι λο θέ ου καί ἐ κεῖ ἀ νέ φε ραν ὅ τι εἶ δαν τόν Γέ ρον τα. Οἱ 
πα τέ ρες ἀ πο ροῦ σαν πῶς τόν βρῆ καν, ἐνῶ ἔ λει πε. Τήν ἑ πο µέ νη κά ποι ος Φι λο θε-
ΐ της πῆ γε στήν «Πα να γού δα», ἀλ λά δέν βρῆ κε τόν Γέ ρον τα. Ρώ τη σε σέ γει το νι-
κό Κελ λί καί ἐ πι βε βαί ω σαν τήν ἀ που σί α του.

Τό γε γο νός αὐ τό εἶχε πληροφορηθῆ καί ὁ τό τε πορ τά ρης τῆς Μο νῆς Κουτ λου-
µου σί ου, ὁ νῦν ἡγού µε νος Βα το πε δί ου Ἀρ χιµ. Ἐ φραίµ καί ἄλ λοι πα τέ ρες, καί εἶ-
χε γί νει εὐ ρύ τε ρα γνω στό στό Ἅ γιον Ὄ ρος.

*
Ὁ γέ ρον τας Γρη γό ριος ἀ πό τό  Μο να στή ρι τοῦ Τιµίου Προδρόµου Μεταµορ-

φώσεως Χαλκιδικῆς δι η γεῖ ται: «Μιά µέ ρα, πού ἐ πι σκέ φθη κα τόν Γέ ρον τα στήν 
«Πα να γο ύ δα», εἶ χε πο λύ κό σµο. Στό τέ λος µοῦ εἶ πε νά κοι µη θῶ στό Κα λύ βι 
του. Φάγαµε κά τι πρό χει ρο καί εἶ πε νά ξε κου ρα στοῦ µε, για τί ἦταν πο λύ κου ρα-
σµέ νος καί ξά γρυ πνος. Εἶ χε δυό βρα δυ ές νά κοι µη θῆ. Τό πρω ί πού µέ κά λε σε 
γιά τήν ἀ κο λου θί α, µοῦ εἶ πε:

– Δέν µ᾿ ἄ φη σαν νά κοι µη θῶ ὅ λη τή νύ χτα.
– Ποι ός, Γέροντα;
– Νά, γι νό ταν ἔ ξω ἀ γρυ πνί α. ῏Η ταν πο λύ ὡ ραῖ α.
Ἐ νῶ βρι σκό ταν στό Ἅ γιον Ὄ ρος συµ µε τεῖ χε στήν ὁ λο νύ κτια πού γι νό ταν σέ 

Μο να στή ρι ἔ ξω στόν κό σµο.

Δι ό ρα ση καί προ ό ρα ση

Ὁ Γέροντας ἔ χον τας τό δι ο ρα τι κό καί τό προ ο ρα τι κό χά ρι σµα προ γνώ ρι ζε, 
µέ τήν χά ρι τοῦ Θε οῦ, ἐ νί ο τε τόν ἐρ χο µό τῶν ἐ πι σκε πτῶν, τήν δι ά θε ση, τήν 
πνευ µα τι κή τους κα τά στα ση, τό ὄ νο µα, τόν τό πο κα τα γω γῆς, τό θέ µα πού τούς 
ἀ πα σχο λοῦ σε, τό πα ρελ θόν καί τό µέλ λον τους. Εἶ χε δι κή του τη λε ό ρα ση (πνευ-
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µα τι κή) καί ἔ βλε πε ἀ κό µη κά ποι ο πρό σω πο πού ἦ ταν µα κρυ ά του, τί κά νει, 
πῶς περ νᾶ, µέ τί ἀ σχο λεῖ ται. Ἐ γνώ ρι ζε ἄλ λο τε τί γρά φει ἕ να γράµ µα πού τοῦ 
ἔ στελ ναν καί ἔ δι νε τήν ἀπάν τη ση, χω ρίς νά τό δι α βά ση˙ τί πε ρι έ χει ἕ να δέ µα, 
χω ρίς νά τό ἀ νοί ξη.

*
Εἶ πε: «῞Ο ταν ἄρ χι σε ὁ πό λε µος στόν Περ σι κό, αἰ σθάν θη κα στόν ὕ πνο µου ἕ ναν 

πό νο. Ἄ κου γα ἕ να βου η τό ἀ πό κα νό νια, βόµ βες, ἀ ε ρο πλά να καί ξύ πνη σα. Κα τά-
λα βα ὅ τι εἶ χε ἀρ χί σει ὁ πό λε µος καί γι νό ταν µε γά λο κα κό. Ὅ ταν µε τά ἦρ θε ἕ νας 
πα τέ ρας ἀπό τό Κουτ λου µού σι καί µοῦ εἶ πε ὅ τι ἄρ χι σε ὁ πό λε µος, ἀ πά ντη σα ὅ τι 
ἔ χει πε ρί που δύ ο ὧ ρες πού ἄρ χι σε. Τό ἴ διο αἰ σθάν θη κα καί τήν τρί τη ἡ µέ ρα».

*
Ὁ κ. Τσο λά κης Βα σί λει ος, Ἀ στυ νο µι κός ἀ πό Ἀ ρι δα ί α, δι η γεῖ ται: «Κάποιος γνω-

στός µου εἶ χε πά ει στό ἐ ξω τε ρι κό. Δυ στυ χῶς ἐ κεῖ ἔµ πλε ξε µέ Προ τε στά ντες µέ 
ἀ πο τέ λε σµα νά ἀρ νη θῆ τήν Ὀρ θο δο ξί α καί νά γί νη Προ τε στά ντης.

»Μιά µέ ρα µέ ἐ πι σκέ φθη κε στό γρα φεῖ ο µου καί βλέ πον τας τήν φω το γρα φί α τοῦ 
π. Πα ϊ σί ου µοῦ εἶπε ἔν τρο µος: «Αὐ τόν τόν ξέ ρω. Πρίν δέ κα χρό νια πῆ γα στό Κελ λί 
του µέ ἄλ λους δύ ο. Μό λις φτά σα µε µό νο ἐ µέ να δέν µοῦ ἐ πέ τρε ψε νά µπῶ. Δι ό τι µοῦ 
εἶ πε ὅ τι εἶ µαι αἱ ρε τι κός, για τί δέν πι στεύ ω στήν Πα να γία καί στούς Ἁγίους»».

*
Ὁ κ. Θ., κά τοι κος Χ., τε λευ ταῖ α πα ρα κο λου θοῦ σε τίς δι α λέ ξεις κά ποι ας ὀρ-

γα νώ σε ως ἀ πό αὐ τές πού σάν δη λη τη ρι ώ δη µα νι τά ρια ξε φυ τρώ νουν κά θε τό-
σο στήν χώ ρα µας µέ φι λο σο φι κο ε πι στη µο νι κή δῆ θεν κά λυ ψη, ἀλ λά ὑ πό πτου 
πε ρι ε χο µέ νου καί στό χων. Με λε τοῦ σε ἐ πί σης σχε τι κά βι βλί α καί φυλ λά δια πού 
τοῦ ἔ δι ναν. ῞Ο σα ἄ κου γε ἤ δι ά βα ζε, εἶ χαν σάν ἀ πο τέ λε σµα νά τόν κά νουν νά 
µήν αἰ σθά νε ται κα λά, κά πως σάν ζα λι σµέ νος, θο λω µέ νος, µπερ δε µέ νος. Προ-
βλη µα τι ζό ταν ἄν ἔ πρε πε νά συ νε χί ση, δι χα ζό ταν καί στε νο χω ρι ό ταν. Κάποιος 
φί λος του πού πλη ρο φο ρή θη κε τήν δυ σκο λί α του, τοῦ συ νέ στη σε νά πά η στό 
Ἅ γιον ῎Ο ρος νά συµ βου λευ θῆ τόν γέ ρον τα Πα ΐ σιο. Πε ί σθη κε καί ξε κί νη σε γιά 
τό Ἅ γιον ῎Ο ρος, ἔ βα λε µά λι στα στήν δε ξιά ἐ ξω τε ρι κή τσέ πη τοῦ µπου φάν του 
τήν Ἁ γί α Γρα φή, ἐ νῶ στήν ἀ ρι στε ρή ἐ σω τε ρι κή τσέ πη κά ποι ο βι βλί ο καί φυλ λά-
δια τῆς ὀρ γα νώ σε ως.

Φθάνοντας στήν «Πα να γο ύ δα» βρῆ κε τόν Γέ ρον τα πε ρι τρι γυ ρι σµέ νο ἀ πό πο-
λύ κό σµο. Πε ρί µε νε µέ χρις ὅ του ἔ φυ γαν οἱ ἄλ λοι, ἐ κτός ἀ πό δύ ο, πού ἤ θε λαν 
νά δοῦν ἰ δι αι τέ ρως τόν Γέ ρον τα. Σκε φτό ταν πῶς νά ἐκ θέ ση τό πρό βλη µά του, 
ἀλ λά ὁ Γέροντας τόν πρό λα βε καί ρώ τη σε:

– Τί κά νει ἡ Χ.; (ἀνέφερε τήν πατρίδα του).
– Κα λά εἶ ναι, πά τερ, εἶ πε γε µᾶ τος ἀ πο ρί α, γιά τό πῶς ὁ Γέροντας πού τόν 

ἔ βλε πε πρώ τη φο ρά, γνώ ρι ζε τήν πατρί δα του.
– Κοί τα Θ., (νέ ο ξάφ νια σµα για τί τόν προ σφώ νη σε µέ τό ὄ νο µά του), αὐ τό 

τό βι βλί ο πού ἔ χεις σ᾿ αὐ τή τήν τσέ πη (καί τοῦ ἔ δει ξε τήν τσέ πη πού εἶ χε τήν 
Ἁ γί α Γρα φή) εἶ ναι κα λό καί νά τό µε λε τᾶς, ὅ σο πιό συ χνά µπο ρεῖς, ἀλ λά αὐ τά 
πού ἔ χεις ἐ δῶ (καί τοῦ ἔ δει ξε ἀ ρι στε ρά στό στῆ θος) πέ τα ξέ τα τό συντο µώ τε ρο, 
για τί… ἔ χει τρελ λο κο µεῖ ο ἡ Χ. (πα τρί δα του); Ἄν δέν ἔ χη θά πᾶς ἀλ λοῦ».

*
Στό Στό µι ο, ἐ νῶ κα θό ταν µέ ἀν θρώ πους στό Ἀρ χο ντα ρί κι, ἔ λε γε: «῎Ερ χε ται 

ὁ Βα σί λης καί ὁ Δη µή τρης», καί ση κω νό ταν νά µα γει ρέ ψη ἤ νά ἑ τοι µά ση κα φέ. 
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Ἀ πο ροῦ σαν οἱ ἄλ λοι πῶς τό ξέ ρει.
*

Ὑ πῆρ χαν καί µε ρι κοί πού ζη τοῦ σαν νά λά βουν πεῖρα «τοῦ ἐν αὐ τῷ λα λοῦ-
ντος Χρι στοῦ». ῎Η θε λαν νά δι α πι στώ σουν ἄν ὁ Γέροντας ἔ χη δι ο ρα τι κό καί προ-
ο ρα τι κό χά ρι σµα.

Ἀ ξι ω µα τι κός πού ἦ ταν στά ραν τάρ θέ λη σε νά δο κι µά ση ἄν καί τό «ραν τάρ» 
τοῦ Γέ ρον τα λει τουρ γῆ κα λά, ἀλ λά «πι ά στη κε» ἀ πό αὐ τό. Δη λα δή «ἔ πια σε» καί 
ἀ πε κά λυ ψε τούς λο γι σµούς του.

*
Σέ γνω στή του µο να χή εἶ πε: «Σέ βλέ πω (ἀ πό τό Ἅ γιον Ὄ ρος) πού δι α βά ζεις 

συ νέ χεια τόν βί ο τοῦ ἁ γί ου Ἀρ σε νί ου. Κα λά κά νεις, νά τόν δι α βά ζης».
*

Κά ποι ος χτύ πη σε τό καµ πα νά κι, ἐ νῶ ὁ Γέ ροντας ἔ κα νε εἰ κο νά κια στήν πρέσ-
σα. Κοί τα ξε ἀ πό τό πα ρά θυ ρο καί εἶ δε ἕ να νέ ο. Δέν ἄ νοι ξε. Συ νέ χι σε τό ἐρ γό χει-
ρό του. Τρεῖς φο ρές πῆ γε στό πα ρά θυ ρο καί προ σε κτι κά πα ρα τη ροῦ σε τόν νέ ο. 
Τήν τρί τη φο ρά µο νο λο γοῦ σε, «ἄν τε στό κα λό παλ λη κά ρι», καί ἐ ξή γη σε στόν 
πα ρι στά µε νο µο να χό: «Καί νά τοῦ ἀ νο ί ξω δέν βγα ί νει τί πο τε, δι ό τι ἔ χει κά νει 
τήν καρ διά του σταῦ λο».

*
Κά πο τε στόν «Τί µιο Σταυ ρό» χτύ πη σε τό καµπα νά κι. Ὁ Γέ ρον τας κοί τα ξε ἀ πό 

τό πα ρά θυ ρο καί εἶ δε ἕ ναν λα ϊ κό νά πε ρι µέ νη. Τόν πα ρα τη ροῦ σε γιά λί γη ὥ ρα καί 
µο νο λο γοῦ σε: «Πε τρα χή λι ἔ χει, παπᾶς δέν εἶ ναι». Ἀ φοῦ τοῦ ἄ νοι ξε καί συ ζή τη σαν 
ἀ πε κά λυ ψε ὁ ἐ πι σκέ πτης ὅ τι ἦ ταν µά γος καί φο ροῦ σε κα τά σαρ κα πε τρα χή λι.

*
Μαθητής τῆς Ἀ θω νι ά δος πῆ γε στόν Γέροντα, καί ἐ κεῖ νος τόν ρώ τη σε: «Πόσα 

ἀ δέλ φι α εἶ στε;». «Ὀκτώ», ἀ πά ντη σε τό παι δί. «Λά θος κά νεις», τοῦ εἶ πε, «ἐν νιά 

Στήν Ἱ.Μ. Τιµίου 
Προδρόµου 
Μεταµορφώσεως

Στήν Ἱ.Μ. Τιµίου 
Προδρόµου 
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εἶ στε». Ἡ µη τέ ρα του ἦ ταν ἔ γκυ ος καί ὁ µα θη τής δέν τό γνώ ρι ζε.
*

Πολ λές φο ρές δε χό ταν ἐλ λάµ ψεις. Ἐ νῶ βά δι ζε ἤ συ νω µι λοῦ σε ἤ ἐργοχειροῦσε, 
λάµ βα νε ἕ να µή νυ µα, µί α πλη ρο φο ρί α γιά κά τι πού συ νέ βαι νε πο λύ µα κρυά 
σέ κά ποι ο πρό σω πο. Τό Ἅ γιο Πνεῦ µα τόν πλη ρο φο ροῦ σε καί ὁ Γέροντας ἀ νά λο-
γα µέ τήν πε ρί πτω ση ἤ ἄ να βε κε ρί καί προ σευ χό ταν ἤ ἔ σπευ δε αὐ το προ σώ πως 
νά βο η θή ση.

Χάρισµα ἰ ά σε ων

Ὁ ἅ γιος Μάξιµος ὁ Ὁ µο λο γη τής θε ω ρεῖ τό ἰ α µα τι κό χά ρι σµα ἐ πα κό λου θο 
τῆς ἀ γά πης. Γρά φει: «Ὁ τήν φυ σι κήν κα τορ θώ σας φι λαν θρω πί αν, µε τά τήν τε-
λε ί αν τῆς φι λαυ τί ας ἀ να ί ρε σιν, ἰ α µά των δέ χε ται χά ρι σµα»35 .

Τέ τοι ο χά ρι σµα ἔ λα βε καί ὁ Γέροντας. Θε ρά πευ σε πολ λο ύς πού ἔ πα σχαν ἀ πό 
ἀ σθέ νει ες ἀ νί α τες, καρ κί νο, λευ χαι µί α, καρ δι ο πά θεια, πα ρα λυσί α, τύ φλω ση, καί 
ἔ λυ σε τήν στε ί ρω ση πολ λῶν γυ ναι κῶν.

Συ νή θως προ γνώ ρι ζε τό πρό βλη µα καί τήν ἐ ξέ λι ξή του. Ἄν ἔ βλε πε πί στη 
στόν ἀ σθε νῆ, καί ὅ τι ἡ θε ρα πεί α δέν θά τόν βλά ψει πνευ µα τι κά, µέ µό νο τόν 
λό γο του, «δέν ἔ χεις τί πο τε, εἶ σαι κα λά», ὁ ἀ σθε νής ἔ φευ γε ὑ γι ής. Ἐ νί ο τε σταύ-
ρω νε το ύς ἀρ ρώ στους µέ τά ἅ για Λε ί ψα να καί το ύς ἔ χρι ε µέ ἔ λαι ον ἀ πό τό καν-
τή λι τῆς Πα να γί ας.

*
Δι η γή θη κε ὁ Γέ ρον τας τό ἑ ξῆς: «Χθές (Ἰ ού λιος τοῦ 1992), φέ ρα νε ἕ να παι δά κι 

ἐ δῶ, δέ κα ἐτῶν, τε λε ί ως τυ φλό. Μό λις τό εἶ δα, τό ρώ τη σα: «Παι δί µου, τί θέ λεις 
νά σοῦ δώ ση ὁ Χρι στός; ». Αὐ τό µοῦ εἶ πε: «Θέ λω νά γί νω κα λό παι δί», καί πρίν 
προ λά βω νά προ σευ χη θῶ τό παι δί ἀ πέ κτη σε τό φῶς του».

Ὁ Γέ ρον τας δι η γή θη κε αὐ τό, γιά νά πα ρη γο ρή ση ἄλ λον ἀ όµ µα το, ἀλ λά ἀ πέ-
κρυ ψε τήν δι κή του συµ βο λή, ὅ πως καί σέ ἄλ λες πε ρι πτώ σεις πού ἁπλῶς ἀ να-
φέ ρει ὅ τι ὁ τά δε δέν ἔ χει τί πο τε, θά γί νει κα λά.

*
Ὁ κ. Γκό λιας Ματ θαῖ ος ἀ πό τά Ἰ ω άν νι να µαρ τυ ρεῖ: «Ἑ νός φί λου µου ἡ κό ρη, 

ἡ λι κί ας 17 ἐ τῶν, ἔ πα σχε ἀ πό σκλή ρυν ση κα τά πλά κας καί σι γά-σι γά πα ρέ λυ ε. 
Πή γα µε στόν Γέ ρον τα καί τοῦ ἀ να φέ ρα µε σχε τι κά. Λέ ει στόν πα τέ ρα της: «Ἡ 
Γε ωρ γί α θά γί νει κα λά καί θά πά ει νά σπου δά ση».

Σέ δι ά στη µα ἑ νός ἔ τους ἡ βελ τί ω ση ὑ πῆρ ξε θε α µα τι κή. Ἡ Γε ωρ γί α ἔ γι νε τε-
λεί ως κα λά καί σπο ύ δα σε στήν Ἀθή να. Ἔκτοτε δέν ἀρρώστησε ξανά».

*
Μαρ τυ ρί α Π. Δ. ἀ πό Θεσ σα λο νί κη, ἀ πο φοί του Ἀ θω νιά δος: «Κά ποι ος µα θη τής 

τῆς Ἀ θω νιά δος, ὁ Ἰ.  Μ.  κα τά τό ἔ τος 1989 ἀρ ρώ στη σε ἀ πό καρ κί νο. Βρέ θη κε ὄγ-
κος πί σω ἀ πό τό µά τι. Πρίν µπῆ στό χει ρουρ γεῖ ο, πῆ γε ἡ µέ ρα Σάβ βα το µέ τόν 
πα τέ ρα του στόν Γέ ρον τα. Ὁ πα τέ ρας µέ δά κρυ α πα ρα κα λοῦ σε νά κά νη προ σευ-
χή καί τόν ρω τοῦ σε ἐ πί µο να, ἄν θά γί νει κα λά τό παι δί του.

Ὁ Γέ ρον τας µέ σι γου ριά τούς εἶ πε: «Μήν στε νο χω ρι έ στε, δέν εἶ ναι τί πο τε».

35 Πρός Θα λάσ σιον 59, PG 90, 617C.
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Ἔ φυ γαν κά πως πα ρη γο ρη µέ νοι. Ὅ ταν τήν Τε τάρ τη πῆ γαν γιά 
τήν ἐγ χεί ρη ση, οἱ για τροί κα τό πιν ἐ ξε τά σε ων, δι ε πί στω σαν ὅ τι ὁ 
ὄγ κος εἶ χε ἐ ξα φα νι σθῆ, δέν ὑ πῆρ χε τί πο τε καί φυ σι κά ἐ ξε πλά γη-
σαν.

Ὁ πα τέ ρας καί ὁ γυι ός κα τά λα βαν τί εἶ χε συµ βῆ καί τό Σάβ βα το 
ἦρ θαν πά λι στό Ὄ ρος καί πῆ γαν χα ρού µε νοι στόν Γέ ρον τα, γιά νά 
τόν εὐ χα ρι στή σουν. Ὁ πα τέ ρας καί πά λι ἔ κλαι γε, ἀλλ᾿ αὐ τή τήν φο-
ρά µέ δά κρυ α χα ρᾶς, δι ό τι µέ τίς εὐ χές τοῦ Γέ ρον τα σώ θη κε τό µά τι 
τοῦ παι διοῦ του».

*
Ὁ Ἱ ε ρο µό να χος Ἀ. ἀ νέ φε ρε: «Κά ποι α γυ ναί κα εἶ χε 14 χρό νια 

παν τρε µέ νη χω ρίς νά ἀ πο κτή ση παι δί. Ἀ γα να κτοῦ σε καί ἔ λε γε: «Για τί ὁ Θε ός 
νά µήν µοῦ δώ ση καί µέ να παι δί; «. Ἀ νέ φε ρα στόν Γέ ρον τα τήν πε ρί πτω ση καί 
µοῦ εἶ πε: «῎Ε, νά κά νη ἕ να πα δί, γιά νά µήν γογ γύ ζη». Καί ὄν τως στό χρό νο 
ἀ πέ κτη σε».

*
Ὑ πῆρ χαν καί ἄλ λες δυ σκο λώ τε ρες πε ρι πτώ σεις, ὅ πως ἀ νέ φε ρε ὁ Γέρο-

ντας: «Κάνω γιά ὁ ρι σµέ νους χρό νια προ σευ χή καί δέν βο η θι οῦν ται, για τί 
ἔ χουν πεῖ σµα, θέ λη µα, ἐ γωι σµό. Λένε: «Για τί ὁ Θε ός δέν µοῦ δί νει αὐ τό;» 
Καί για τί νά µᾶς τό δώ ση; Γιά νά µᾶς κά νη πιό ἐ γω ιστές, πιό θε λη µα τά ρη-
δες; Δέν τούς ὠ φε λεῖ ἄν τό δώ ση. Εἶναι σάν νά δι α τά ζη µ᾿ αὐ τόν τόν τρό πο 
τόν Θεό. Ἐ νῶ, ἄν ἔ λε γαν: «Ἄν θέ λης, δῶ σε µου αὐ τό». Ὁ τρό πος προ σευ χῆς 
νά εἶναι τα πει νός».

Ἔ γρα φε σέ ἐ πι στο λή (18-9-67): «Πολ λές φο ρές ἐ πέ µει να στήν προ σευ χή διά 
δι ά φο ρα θέ µα τα (ἀ παι τη τι κῶς) ἤ ἀ το µι κά µου ἤ ἄλ λων ἀ δελ φῶν καί µε τά ἀ ναγ-

Ἔ φυ γαν κά πως πα ρη γο ρη µέ νοι. Ὅ ταν τήν Τε τάρ τη πῆ γαν γιά 
τήν ἐγ χεί ρη ση, οἱ για τροί κα τό πιν ἐ ξε τά σε ων, δι ε πί στω σαν ὅ τι ὁ 

ρά µέ δά κρυ α χα ρᾶς, δι ό τι µέ τίς εὐ χές τοῦ Γέ ρον τα σώ θη κε τό µά τι 

Τό Κελλί τοῦ Ὑπατίου τήν ἐποχή πού διέµενε ἐκεῖ ὁ Γέροντας
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κά στη κα νά ζη τή σω συγ γνώ µην ἀ πό τόν Θε ό καί νά ζη τῶ ξα νά τό ἀν τί θε το. 
Ἔ κτο τε πα ρα κα λῶ ὅ,τι εἶ ναι συµ φέ ρον τῆς ψυ χῆς νά δί δη σάν κα λός πα τέ ρας, 
δι ό τι ὅ λη ἡ θυ σί α Του ἔ γι νε διά νά ἀ πο κα τα στή ση τίς ψυ χές µας στόν πα ρά δει-
σο κον τά Του».

Ὁ Γέροντας δέν µε ρο λη πτοῦ σε, οὔ τε ἔ κα νε δι α κρί σεις. Τό θέ λη µα τοῦ Θε οῦ 
εἶ ναι δι α φο ρε τι κό γιά τόν κά θε ἄν θρω πο. Τό βέ βαι ο εἶ ναι ὅ τι ὅ λοι πα ρη γο ροῦ-
νταν καί ἐ νι σχύ ο νταν ἀ πό τόν Γέροντα.

Ἄν δέν προ η γη θῆ ἡ ψυ χι κή θε ρα πεί α, ἡ σω µα τι κή µό νη της δέν ὠ φε λεῖ, για τί 
συ νή θως οἱ θε ρα πευ µέ νοι ἐ πα νέρ χον ται στόν ἴ διο ἁ µαρ τω λό τρό πο ζω ῆς.

Ἐ πε δί ω κε ὄ χι µό νο νά θε ρα πευ θῆ ὁ ἀ σθε νής, ἀλ λά πε ρισ σό τε ρο νά σω θῆ ἡ 
ψυ χή του, γιά τήν ὁ πο ί α ὁ ἴ διος ὁ Θε ός ἔ γι νε ἄν θρω πος καί ἔ χυ σε τό αἷ µα Του. 
Φυ σι κά τό πιό µε γά λο θαῦ µα γι᾿ αὐ το ύς πού θε ρα πε ύ ον ταν ἦ ταν ὅ τι ἐν δυ να µώ-
νον ταν στήν πί στη, γί νον ταν συ νει δη τά πι στοί, θε ρά πευ αν τήν ψυ χή τους ἀ πό 
τά πά θη καί δό ξα ζαν µέ ρα-νύ χτα τόν Θεό. Αὐ τό ἔ χει ἀ πε ί ρως µε γα λύ τε ρη ἀ ξί α 
καί αἰ ώ νια δι άρ κεια. ῎Η θε λε νά συ νερ γή σουν καί οἱ ἀ σθε νεῖς στήν θε ρα πεί α 
τους. Νά κά νουν ἔ στω καί µιά µι κρή θυ σί α γιά τόν Χρι στό, π.χ. νά κό ψουν ἕ να 
πά θος τους, τό τσι γά ρο, τό πο τό ἤ κά τι ἄλ λο.

῞Ο ταν οἱ θε ρα πευ θέ ντες ἀ πό εὐ γνω µο σύ νη ἤ θε λαν νά προ σφέ ρουν κά τι, 
ὁ Γέροντας δέν τό δε χό ταν. Ζη τοῦ σε µό νο νά τα κτο ποι η θοῦν πνευ µα τι κά, νά 
ἐ ξο µο λο γη θοῦν, νά κοι νω νοῦν καί νά ζοῦν ὡς κα λοί Χρι στια νοί. Δέν ζη τοῦ σε 
νά κά νουν ἐ λε η µο σύ νες µε γά λες, νά κτί ζουν Ἐκ κλη σί ες κ.λπ., οὔ τε ἐ πέ βαλ-
λε φορ τί α δυ σβά στα κτα. Αὐ τά τά ἄ φη νε στήν προ α ί ρε σή τους. Ἡ χα ρά τοῦ 
Γέροντα ἦ ταν µε γά λη, ὅ ταν µα ζί µέ τήν σω µα τι κή θε ρα πε ί α θε ρα πευ ό ταν καί 
ἡ ψυ χή τοῦ ἀ σθε νοῦς, βο η θι ό ταν ὅ λη ἡ οἰ κο γέ νειά του καί δο ξα ζό ταν τό ὄ νο-
µα τοῦ Θε οῦ.

Προβολέας ἀκτίστου φωτός

Ὁ Σε βα σµι ώ τα τος µη τρο πο λί της Ξάν θης κ.κ. Παν τε λε ή µων ὡς αὐ τό πτης 
µάρ τυς ἀ να φέ ρει: «῏Η ταν βα θύς ὄρ θρος, µε τά ἀ πό δι α νυ κτέ ρευ ση στήν Κα λύ-
βη τῆς «Πα να γο ύ δας». Δι α βά σα µε τήν ἀ κο λου θί α στό Ἐκ κλη σά κι τοῦ Κελ λιοῦ. 
Λει τουρ γοῦ σα (ὡς ἱ ε ρε ύς) καί ἔ ψελ νε ὁ γε ρο-Πα ΐ σιος. Κα θώς προ χω ροῦ σε ἡ 
θε ί α Λει τουρ γί α, ἦλ θε ἡ ὥ ρα τῆς θε ί ας Κοι νω νί ας. Ὁ Γέ ρον τας πλη σί α σε µε-
τά πολ λῆς εὐ λα βε ί ας καί συ στο λῆς νά µε τα λά βη τῶν ἀ χρά ντων Μυ στη ρί ων. 
Κα θώς ἔ σκυ ψε, ἔ βγα λε τό σκοῦ φο του ἐ λευ θε ρώ νον τας τά µαλ λιά του. ῎Εκ-
πλη κτος πα ρα τη ροῦ σα ὅ τι τό πρό σω πό του µέ φα νε ρά τά ση µεῖ α τῆς θε ί ας 
ἀλ λο ί ω σης εἶ χε γί νει φω τει νό. Ἐ ξέ πεµ πε ἱ λα ρό, ἔν το νο φῶς! Θέ α µα ἀ συ νή θι-
στο γιά µέ να, τό ὁ ποῖ ο µε τέ φε ρε µέ σα µου τόν γλυ κα σµό αὐ τῆς τῆς θε ί ας µαρ-
µα ρυ γῆς. Δέν θέ λη σα νά πῶ τί πο τα. Κρά τη σα ὡς τί µιον δώ ρη µα στήν µνή µη 
µου τήν φω το φό ρο µορ φή του ἕ τοι µη νά ὑ πο δε χθῆ τόν Κύ ριο τῆς δό ξης, καί 
τήν κα τα θέ τω, για τί δέν ἀ νή κει στήν ἐ λα χι στό τη τά µου, ἀλ λά σέ ὅ λους ὅ σοι 
ἀ πο ζη τοῦν πα ρη γο ριά ἀ πό τό φω το φό ρο πρό σω πο τοῦ Γέ ρον τα».
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Γ’. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πρός τήν µη τέ ρα Ἐκ κλη σί α

Ὅπως ὁ Εὐ αγ γε λι στής Ἰ ω άν νης ὁ Θε ο λό γος εἶχε τρεῖς µη τέ ρες, τήν φυ-
σι κή του µη τέ ρα, τήν Πα να γί α καί τήν βρον τή, διότι ὠ νο µά σθη κε ἀ πό 
τόν Κύριο «βο α νερ γές» (υἱ ός βρον τῆς), ἔτσι καί ὁ Γέ ρον τας, ἐ κτός ἀ πό 

τήν µη τέ ρα του Εὐ λο γί α καί τήν Πα να γί α, αἰ σθα νό ταν καί τήν ἁ γί α µας Ἐκ κλη-
σί α ὡς ἀ λη θι νή του µη τέ ρα. Εἶ ναι ὄν τως µη τέ ρα ὅ λων τῶν πι στῶν, ἀ φοῦ µᾶς 
ἀ να γεν νᾶ µέ τό Βά πτι σµα καί µᾶς τρέ φει µέ τήν χά ρι τῶν µυ στη ρί ων της.

Ὁ Γέ ρον τας τό νι ζε ἰ δι α ί τε ρα αὐ τή τήν σχέ ση του. ῎Ε γρα φε σέ ἐ πι στο λή του 
πρός κά ποι ον νέ ον: «Με τά, ὅ ταν τε λει ώ σης τίς σπου δές, νά κά νης ὅ,τι σέ ἀ να-
πα ύ ει ἐν τός τῶν κόλ πων τῆς µη τέ ρας Ἐκ κλη σί ας».

῏Η ταν µο να χός µέ ἐκ κλη σι α στι κό φρό νη µα καί ἐκ κλη σι α στι κή συ νε ί δη ση. 
Οἱ ἐκ κλη σι ο λο γι κές του ἀ πό ψεις ἦ ταν ὀρ θο δο ξό τα τες. Πίστευε ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σία 
κα τέ χει τό πλή ρω µα τῆς ἀ πο κα λυ φθε ί σης Ἀ λη θεί ας. Ἔ λε γε: «῞Ο,τι ἔ χει ἡ Ἐκ-
κλη σί α εἶ ναι λαµ πι κα ρι σµέ νο». Ἡ σω τη ρί α τῶν ἀν θρώ πων κα τορ θώ νε ται στήν 
Ἐκ κλη σί α. Αἰ σθα νό ταν ὅ τι ἀ πο τε λεῖ µέ λος της. Ὑ πέ τασ σε τό θέ λη µά του καί 
θυ σι α ζό ταν γιά τό κα λό της. Ἀ κό µη καί ἡ ἄ σκη σή του εἶ χε ἐκ κλη σι α στι κή ἀ να-
φο ρά. Πίστευε ὅ τι, «ὅ ταν δι ορ θώ σω τόν ἑ αυ τό µου, δι ορ θώ νε ται ἕ να κοµ µά τι 
τῆς Ἐκ κλη σί ας». Ἡ ἀ γά πη του γιά αὐ τήν ἦ ταν πο λύ µε γά λη. Γιά τήν εὐ στά θειά 
της ὑ πέ µει νε κό πους καί θυ σί ες, γιά τήν δό ξα της προ σευ χό ταν συ νε χῶς. Γιά 
τήν ἑ νό τη τά της ἀ γω νί στη κε πο λυ τρό πως. Ἔ γρα φε: «Δέν εἶµαι ἀ πό ἐ κεί νους 
πού ἔ χουν κά νει τήν Ὀρ θό δο ξον τοῦ Χρι στοῦ Ἐκ κλη σί αν κόµ µα. Ἀ γα πῶ τούς 
κα λούς ἐρ γά τας τοῦ Χρι στοῦ καί βο η θῶ ὅ σο µπο ρῶ».

Βο ή θη σε πολ λο ύς νέ ους νά γί νουν κα λοί κλη ρι κοί, ἐρ γά τες στόν ἀµ πε λῶ να 
τοῦ Κυ ρί ου. Τούς συµ βο ύ λευ ε: «Ἐρ γα σθεῖ τε τα πει νά µέ σα στήν Ἐκ κλη σί α καί 
ὁ Κύριος θά σᾶς προ δώ σει (ἀ να δεί ξει, φα νε ρώ σει) στά µά τια τῶν ἀν θρώ πων». 
Κάποιοι ἀ πό αὐ τούς σή µε ρα κο σµοῦν τήν Ἱ ε ραρ χί α.

῎Η θε λε οἱ κλη ρι κοί νά ἑ τοι µά ζουν τόν λα ό µέ τήν µε τά νοι α, γι ά νά ἀ πο φύ-
γου µε τήν δι καί α ὀρ γή τοῦ Θε οῦ. Ἡ δι α κο νί α τους νά ἀ πο βλέ πη στήν σω τη ρί α 
τῶν πι στῶν καί στήν δό ξα τῆς Ἐκ κλη σί ας, ὄχι στήν αὐ το προ βο λή. ῎Ε λε γε γιά 
κλη ρι κό πού ἐ πετέ λε σε ἔρ γο ἀ ξι ό λο γο, ὅ τι «θά εἶ χε ἀ ξί α τό ἔρ γο του, ἄν δέν 
ἦ ταν κά τι τό προ σω πι κό».

Ὁ ἴ διος ἀ θό ρυ βα ἀ πό τό ἀ σκη τή ριό του πα ρα κο λου θοῦ σε τήν ἐκ κλη σι α στι-
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κή κα τά στα ση µέ ἐν δι α φέ ρον. Προ σευ χό ταν, µι λοῦ σε, ἔ γρα φε καί, ὅ ταν τό ἔ κρι νε 
ἀ ναγ καῖ ο, ἐ ξερ χό ταν στόν κό σµο γιά κά ποι α ἐκ κλη σι α στι κή ὑ πό θε ση. Γιά ἕ να τέ-
τοι ο θέ µα βγῆ κε καί συ νά ντη σε τόν ἀρ χι ε πί σκο πο  Ἱ ε ρώ νυ µο καί ἄλ λη φο ρά πῆ γε 
στόν µη τρο πο λί τη Φλω ρί νης κ.κ. Αὐ γου στῖ νο. Ἐ κεῖ νος τοῦ εἶ πε: «Κα λό γε ρε, ἦρ θες 
νά µέ ἐ λέγ ξης;» «Ὄ χι, Σε βα σµι ώ τα τε», ἀ πάν τη σε. «Τό Εὐ αγ γέ λιο λέ ει «ἐ άν ἁ µαρ-
τή ση εἰς σέ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καί ἔλεγξον αὐτόν»36 , δέν λέ ει γιά τόν Πα τέ ρα». 
Τοῦ ἔ βα λε ἐ δα φι α ί α µε τά νοι α καί στήν συ νέ χεια τοῦ εἶ πε κά τι, τό ὁ ποῖ ο δέ χθη κε ὁ 
ἀ γω νι στής Μη τρο πο λί της καί ἔ κτο τε τόν εἶ χε σέ µε γά λη εὐ λά βεια. Ἀρ κε τοί Ἐ πί σκο-
ποι τόν συµ βου λε ύ ον ταν καί ἐ πι ζη τοῦ σαν τήν ἐ πι κοι νω νί α µα ζί του.

Πο νοῦ σε πο λύ, ὅ ταν ὑ πῆρ χαν σκάν δα λα καί ἐκ κλη σι α στι κές κρί σεις. Τό τε προ-
σευ χό ταν πε ρισ σό τε ρο. «Σᾶς ἔ γρα ψα τό βα θύ πό νο µου», ἔ γρα φε σέ ἐ πι στο λή του 
σέ µι ά τέ τοι α πε ρί ο δο (12-4-75), καί ἐ ξη γοῦ σε για τί συµ βαί νουν αὐ τά: «Λεί πει ἡ πα τε-
ρι κή πνευ µα τι κή ἀρ χον τιά καί ἑ πό µε νο εἶ ναι νά µα λώ νου µε σάν τούς γύ φτους».

Γιά τό πο λυ συ ζη τη µέ νο θέ µα τῶν θρη σκευ τι κῶν ὀρ γα νώ σε ων ὁ Γέροντας εἶ πε: 
«Τίς χρι στι α νι κές ὀρ γα νώ σεις νά µήν τίς δι α λύ σου µε, ἀλ λά νά τίς κά νου µε πα τε-
ρι κές».

Ἰ δι αι τέ ρως σε βό ταν τόν Οἰ κου µε νι κό θρό νο. Ἀναγνώριζε τήν πα νορ θό δο ξη 
ἀ πο στο λή του καί κατανοοῦσε τήν δύ σκο λη θέ ση πού βρί σκε ται. Προ σευ χόταν 
πολύ καί τόν ὑ πε ρα σπί στη κε δη µό σι α σέ πολ λές πε ρι πτώ σεις.

Ἀ πό τό Στό µι ο εἴ δα µε τόν Γέροντα σφο δρό πο λέ µι ο τῶν αἱ ρέσεων. Στά θέ µα-
τα τῆς πί στε ως ἦ ταν ἀ κρι βής καί ἀ συ γκα τά βα τος.

Εἶ χε µε γά λη ὀρ θό δο ξη εὐ αι σθη σί α, γι᾿ αὐ τό δέν δε χό ταν συ µπρο σευ χές καί 
κοι νω νί α µέ πρό σω πα µή ὀρ θό δο ξα. Τόνιζε: «Γιά νά συ µπρο σευ χη θοῦ µε µέ κά-
ποι ον, πρέ πει νά συµ φω νοῦ µε στήν πί στη». Δι έ κο πτε τίς σχέ σεις του ἤ ἀ πέ φευ γε 
νά δῆ κλη ρι κο ύς πού συµ µε τεῖ χαν σέ κοι νές προ σευ χές µέ ἑ τε ρο δό ξους. Τά « µυ-
στή ρι α » τῶν ἑ τε ρο δό ξων δέν τά ἀ να γνώ ρι ζε καί συµ βο ύ λευ ε οἱ προ σερ χό µε νοι 
στήν Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α, νά κα τη χοῦ νται κα λά πρίν βαπτισθοῦν.

Κα τα πο λέ µη σε τόν οἰ κου µε νι σµό καί µι λοῦ σε γι ά τό µε γα λεῖ ο καί τήν µο να-
δι κό τη τα τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, τήν πλη ρο φο ρί α του ἀ ρυ ό µε νος ἀ πό τήν ἐν καρ δί ᾳ 
του θεί α χά ρι. Ὁ βί ος του ἀ πο δεί κνυ ε τήν ὑ πε ρο χή τῆς Ὀρ θο δο ξί ας.

Γιά ἕ να δι ά στη µα εἶ χε δι α κό ψει, µα ζί µέ ὅλο σχε δόν τό ὑ πό λοι πο Ἅ γιον ῎Ο ρος, 
τό µνη µό συ νο τοῦ πα τρι άρ χου Ἀ θη να γό ρα γιά τά ἐ πι κίν δυ να ἀ νο ίγ µα τά του 
πρός το ύς Ρω µαι ο κα θο λι κο ύς. Ἀλ λά τό ἔ κα νε µέ πό νο: «Κάνω προ σευ χή», εἶ πε 
σέ κά ποιον, «γιά νά κό βη ὁ Θε ός µέ ρες ἀ πό µέ να καί νά τίς δί νη στόν πα τρι άρ-
χη Ἀ θη να γό ρα, γιά νά ὁ λο κλη ρώ ση τήν µε τά νοιά του».

Χω ρίς νά ἐ πι δι ώ κη νά φα ί νε ται ὁ µο λο γη τής, µέ τόν τρό πο του, ἀν τι δροῦ σε, µι-
λοῦ σε καί ἔ γρα φε σέ ἐκ κλη σι α στι κά πρό σω πα. «Ἡ Ἐκ κλη σί α», ἔ λε γε, «δέν εἶ ναι 
κα ρά βι τοῦ κά θε ἐ πι σκό που νά κά νη ὅ,τι θέλει». Οἱ ἀν τι δρά σεις του αὐ τές συ νωδεύ-
ον ταν ἀ πό πολ λή προ σευ χή καί ἀ γά πη γι ά τήν Ἐκ κλη σί α, ἀλλά καί γι ά τούς πα-
ρε κτρε πο µέ νους, καί προ ϋ πέ θε ταν ἀ πά θεια, δι ά κρι ση καί ἄ νω θεν φω τι σµό.

῞Ε να ἄλ λο θέ µα πού ἀ πα σχό λη σε τόν Γέ ρον τα ἦ ταν τό θέ µα τοῦ ἡ µε ρο λο-
γί ου. Πο νοῦ σε γιά τόν χω ρι σµό καί προ σευ χό ταν. Λυ πό ταν γιά τίς πα ρα τά ξεις 
τῶν πα λαι ο η µε ρο λο γι τῶν πού εἶ ναι ξε κοµ µέ νες σάν τά κλή µα τα ἀ πό τήν Ἄµ πε-

36 Ματθ. ι η΄, 15.
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λο, καί δέν ἔχουν κοι νω νί α µέ τά Ὀρ θό δο ξα Πα τρι αρ χεῖ α καί τίς κα τά τό πους 
αὐ το κέ φα λες Ὀρ θό δο ξες Ἐκ κλη σίες. Με ρι κές τέ τοι ες ἐ νο ρί ες στήν Ἀ θή να καί 
στήν Θεσ σα λο νί κη ἑ νώ θη καν καθ᾿ ὑ πό δει ξή του µέ τήν Ἐκ κλη σί α κρα τώ ντας 
τό πα λαιό ἑ ορ το λό γιο.

Ἔ λε γε: «Κα λό ἦ ταν νά µήν ὑ πῆρ χε αὐ τή ἡ ἑ ορ το λο γι κή δι α φο ρά, ἀλ λά δέν 
εἶ ναι θέ µα πί στε ως». Στίς ἐν στά σεις ὅ τι τό νέ ο ἡ µε ρο λό γιο τό ἔ κα νε Πά πας, 
ἀ παν τοῦ σε: «Τό νέ ο ἡ µε ρο λό γιο τό ἔ κα νε Πά πας καί τό πα λι ό εἰ δω λο λά τρης», 
ἐν νο ών τας τόν Ἰού λιο Καί σα ρα.

Μέ τήν ἀ γά πη, τήν προ σευ χή καί τήν δι ά κρι σή του, γνώ ρι ζε πό τε νά µι λᾶ, 
πῶς νά ἐ νερ γῆ καί νά βο η θᾶ ἀθόρυβα τήν µη τέ ρα Ἐκ κλη σί α, ἀ πο φεύ γο ντας τά 
ἄ κρα καί θε ρα πεύ ον τας πληγές πού τα λαι πω ροῦν τό σῶ µα τῆς Ἐκ κλη σί ας καί 
σκαν δα λί ζουν τούς πι στούς.

Ὑ πέρ τοῦ γέ νους καί τῆς Πα τρί δος

Ὁ Γέροντας, ξερ ρι ζω µέ νος ἀ πό τήν βρε φι κή του ἡ λι κί α, καί ἔχοντας ζήσει 
τήν φρί κη τοῦ πο λέ µου καί τῆς Κα το χῆς, γνώ ρι ζε ἀ πό τήν πεῖρα του ὅ τι τό νά 
«δι ά γω µεν ἤ ρε µον καί ἡ σύ χι ον βί ον» εἶ ναι µε γά λη εὐ λο γί α.

Ἀ γα ποῦ σε τήν Πα τρί δα καί ἔ λε γε: «Καί ἡ Πα τρί δα εἶ ναι µι ά µε γά λη οἰ κο γέ-
νεια». Δέν ἐ πε δί ω κε τό ἐ θνι κό µε γα λεῖ ο, τήν δό ξα καί τήν ἰ σχύ µέ τήν κο σµι κή 
ἔν νοι α, ἀλ λά τήν εἰ ρή νη, τήν πνευ µα τι κή ἄ νο δο καί τήν ἠ θι κή ζωή τῶν πο λι τῶν, 
γιά νά µᾶς βο η θᾶ καί ὁ Θε ός. Οὔ τε ἐ πι ζη τοῦ σε τήν ἀ σφά λεια γιά νά ἀ πο λαµ-
βά νουν οἱ ἄν θρω ποι τίς ἀ νέ σεις τους.

Σέ κά ποι ον ῞Ελ λη να θερ µό πα τρι ώ τη πού ζοῦ σε στήν Ἀ µε ρι κή καί προ σπα-
θοῦ σε νά προ βάλ λη τήν Ἑλ λά δα, συ νέ στη σε ν᾿ ἀ γω νι σθῆ γιά νά ἁ γι ά ση καί 
ὕ στε ρα νά προ βάλ λη σω στά καί πνευ µα τι κά καί τήν Ἑλ λά δα.

῞Ο πως οἱ Προ φῆ τες τοῦ Ἰσ ρα ήλ συµ µε τεῖ χαν στήν ζωή τοῦ ἔ θνους ἐ νερ γά µέ 
τόν τρό πο τους, προ σεύ χον ταν, θρη νοῦ σαν, ἔ λεγ χαν βα σι λεῖς, κή ρυτ ταν µε τά-
νοι α καί προ φή τευ αν γιά τά ἐ περ χό µε να δει νά, τό ἴ διο καί ὁ Γέροντας δέν ἦ ταν 
ἀ δι ά φο ρος καί ἀ πα θής στά θέ µα τα τῆς Πα τρί δος. Ὁ προ φή της δέν ἦ ταν ἐ θνι κι-
στής πού ἔ λε γε: «Διά Σι ών οὐ σι ω πή σο µαι» 37. Τό ἴ διο καί ἡ στά ση τοῦ Γέροντα 
ἦ ταν κα θα ρά πνευ µα τι κή.

Στά θέ µα τα τῆς Πα τρί δος δέν ἤ θε λε οἱ Χρι στια νοί νά εἶ ναι ἀ δι ά φο ροι. Πο λύ λυ-
πό ταν πού ἔ βλε πε πνευ µα τι κο ύς ἀν θρώ πους νά ἐ πι ζη τοῦν νά βο λευ θοῦν οἱ ἴ διοι καί 
νά µήν ἐν δι α φέ ρων ται γιά τήν Πα τρί δα. Ὁ κα η µός του καί ἡ ἀ πο ρί α του ἦ ταν πῶς 
οἱ ὑ πεύ θυ νοι δέν ἀν τι λαµ βά νον ται ποῦ ὁ δη γού µα στε. Ὁ ἴ διος ἀ πό πα λαι ά δι έ βλε πε 
τήν ση µε ρι νή κατά στα ση καί ἀ νη συ χοῦ σε, ἀλ λά δέν δι έ σπει ρε τίς ἀ νη συ χί ες του 
στόν κό σµο. Ἔλεγε: «Ἀπό τό κακό πού ἐπικρατεῖ σήµερα θά βγεῖ µεγάλο καλό».

Πί στευ ε ὅ τι ἕ νας µο να χός µπο ρεῖ νά βο η θή ση ὁ λό κλη ρο τό Ἔ θνος. «Ἄλ λον ὁ 
Θε ός τόν κά νει µο να χό γιά νά βο η θή ση µιά οἰ κο γέ νεια καί ἄλ λον γιά νά βο η θή-
ση ὁ λό κλη ρο  Ἔθνος. Τό Ἅ γιον Ὄ ρος πολ λά µπο ρεῖ νά προ σφέ ρη. Μπο ρεῖ νά δη-
µι ουρ γή ση πά λι τό Βυ ζάν τιο ἀ πό τό ὁ ποῖ ο προῆλθε».

37 Ἡσ. ξα΄, 1.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Μορ φή, χα ρα κτή ρας καί φυ σι κά χα ρί σµα τα τοῦ Γέροντα

Η ἐ ξω τε ρι κή ἐµ φά νι ση τοῦ Γέροντα ἦ ταν ἑ νός συ νη θι σµέ νου µο να χοῦ. Τό 
ἀ νά στη µά του µέ τρι ο, πε ρί που 1,60 µ. ὕ ψος. ῏Η ταν πο λύ λε πτός, σκε λε τω µέ νος 
ἀ πό τήν πο λυ ε τῆ ἄ σκη ση, µέ ὡ ραῖ α, ἁρ µο νι κά καί λε πτά τά χα ρα κτη ρι στι κά τοῦ 
προ σώ που. Ἡ ὅ λη ἐµ φά νι σή του ἀ πέ πνε ε κα λω σύ νη καί συ µπά θει α.

Τό βλέµ µα του ζω η ρό, ἐκ φρα στι κό (ἐκ φρα ζό ταν καί µι λοῦ σε µέ τά µά τι α 
του), δι εισ δυ τι κό καί σπιν θη ρο βό λο. Εἰ ρή νη, σι γου ριά καί ἀρ χο ντιά συ νώ δευ αν 
τίς κι νή σεις του. Τά γέ νι α του µέ τρι α, πυ κνά καί σχε δόν κα τά λευ κα πρίν ἀπό 
τήν κοί µη σή του. Τά µαλ λιά του µι ξο πό λι α (ἀ σπρό µαυ ρα) καί πο λύ πυ κνά, ἔ φθα-
ναν ὥς το ύς ὤ µους του. Συ νή θως φο ροῦ σε πλε κτό µάλ λι νο σκοῦ φο, χο ντρό γιά 
τό κρύ ο. Σέ ἐ ξό δους φο ροῦ σε τόν συ νη θι σµέ νο ἁ γι ο ρε ί τι κο.

Οἱ πα λά µες τῶν χε ρι ῶν του µε γα λύ τε ρες τοῦ κα νο νι κοῦ, στι βα ρές, ἔ δει χναν 
ἄν θρω πο πού εἶ χε ἀ σχο λη θῆ µέ χει ρω να κτι κές ἐρ γα σί ες. Τά πέλ µα τα τῶν πο-
δι ῶν του µε γά λα, δυ σα νά λο γα πρός τό ἀ νά στη µά του. Τά δό ντι α του ἔ λει παν 
σχε δόν ὅ λα, ἐ κτός ἀ πό δύ ο στήν ἄ νω σι α γό να καί λί γα µπρο στι νά στήν κά τω. 
Δέν θέ λη σε νά βά λη δό ντι α, ἄν καί τοῦ πρό τει ναν πνευ µα τι κά του τέ κνα. Συ-
γκα τα τέ θη κε ὅ µως καί ἔ βα λε δύ ο «γκυ λι έ δες», ὅ πως ὠνό µα ζε τίς θῆ κες. ῞Ο ταν 
γε λοῦ σε, φα ί νο νταν χα ρα κτη ρι στι κά. Πα ρά τήν ἔλ λει ψη τῶν δο ντι ῶν, µι λοῦ σε 
κα θα ρά, καί δέν φαι νό ταν αὐ τό σάν σω µα τι κό µει ο νέ κτη µα. Ἡ ἔκ δη λη θε ί α 
χάρι σκέ πα ζε αὐ τή τήν ἔλ λει ψη καί τόν ἔ κα νε νά φα ί νε ται «ὡ ραῖ ος κάλ λει». Τό 
πρό σω πό του ἦ ταν φω τει νό καί χα ρι τω µέ νο. Ὁ λό κλη ρος ἦ ταν «λα µπρόν τῆς 
χά ρι τος γνώ ρι σµα».

Οἱ αἰ σθή σεις του πα ρέ µει ναν ὀ ξύ τα τες ὥς τήν κο ί µη σή του καί λει τουρ γοῦ-
σαν πο λύ κα λά. Μέ τήν ὄ σφρη σή του ἀ πό ἕ να χι λι ό µε τρο µα κρυά αἰ σθα νό ταν 
κά ποι ον πού κά πνι ζε. Ἡ ἀ κοή του πο λύ εὐ α ί σθη τη. Ἡ ὅ ρα σή του κα τα πλη κτι κή. 
Ἔ βλε πε λε πτο µέ ρει ες ἀ πό πο λύ µα κρυ ά. Μέ γυα λιά πρε σβυ ω πί ας ἔ κα νε ξυ λό-
γλυ πτα µέ λε πτο µέ ρει ες ὥς τά τέ λη τῆς ζω ῆς του.

Φαι νό ταν ἕ νας φυ σι ο λο γι κός ἄν θρω πος, ἀλ λά ἔ κρυ βε στόν «κρυ πτόν τῆς καρ-
δί ας ἄν θρω πον, τόν κα τά Θε όν κτι σθέν τα», τήν θεί α χά ρι πού ἦ ταν ἀ δύ να το νά 
κρυ φθῆ καί ἀ σύλ λη πτο νά κα τα νο η θῆ.

Ἄν καί γέ ρων λευ κό θριξ, ἀ σθε νής καί χω ρίς δό ντια, ἦ ταν ὅ µως λέ ων. Εἶ χε 
κά τι τό δυ να τό, τό ἀ πο φα σι στι κό, τό θε ϊ κό. Μέσα σέ αὐ τό τό ἀ σθε νι κό καί µι-
κρο κα µω µέ νο σῶ µα κρυ βό ταν µιά ψυ χή ἀν δρεί α, µέ πολ λή δύ να µη καί θυ µό. 
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Τόν θυ µό οἱ ἅ γιοι Πα τέ ρες τόν ὀ νο µά ζουν νεῦ ρο τῆς ψυ χῆς. Αὐ τή τήν 
δύ να µη (θυ µό) τήν ἔ στρε ψε πρός τό κα λό καί τήν ἀ ξι ο πο ί η σε γιά νά 
ἐ πι τύ χη τίς ἀ ρε τές. Δέν δί στα ζε νά ἐ λέγ ξη κά ποι ον, ὅ ταν ἔ κα νε κα κό 
πού ὑ πε ρέ βαι νε τά ὅ ρια, καί νά θυ µώ ση ἀπαθῶς38 -«ὀρ γί ζε σθε καί µή 
ἁ µαρ τά νε τε»- χω ρίς νά χά ση τήν εἰ ρή νη του, πά ντο τε ὅ µως ὑ πε ρα σπί-
ζον τας κά τι ἀ νώ τε ρο καί ὄ χι τόν ἑ αυ τό του. Μι λοῦ σε τό τε, ὄ χι κυ ρι ευ-
µέ νος ἀ πό τό πά θος τῆς ὀρ γῆς, ἀλ λά µέ πό νο ψυ χῆς.

Ἦταν ἀ πό φύ σε ως ἀ νοι κτός καί εὐ χά ρι στος, φι λό ξε νος καί ἐ λε ή-
µων, γνή σι ος Ἀ να το λί της. Ἀ γα ποῦσε νά δι η γῆ ται χα ρι τω µέ νες ἱ στο ρί-
ες µέ πνευ µα τι κό πε ρι ε χό µε νο καί νά γε λᾶ ἀ πό τήν καρ διά του: «Δυ-
στυ χῶς σή µε ρα», ἔ λε γε, «χά θη κε ἀ πό το ύς πολλο ύς τό φυ σι κό γέ λι ο». 
Μπο ροῦ σε νά ξε σπά ση σέ κλά µα τα ἀ πό συ µπά θει α, νά ἀ σπα σθῆ ὡς ἀ δελ φό 
του κά ποι ον πο νε µέ νο πού πρώ τη φο ρά ἔ βλε πε, καί νά κά νη κά θε θυ σί α γιά 
νά τόν ἀνα πα ύ ση καί νά τόν βο η θή ση. Καί ὅ λα αὐ τά τά ἔ κα νε ἀπό τήν καρ διά 
του φυ σι κά καί αὐ θόρ µη τα.

Θυ σι α ζό ταν γιά τό πι στε ύ ω του καί γιά τήν ἀ γά πη πρός τόν πλη σί ον. Ἀ πε-
χθά νετο τήν δι προ σω πί α, τήν χα µέρ πε ι α καί τήν ἀ συ νει δη σί α. Τι µοῦ σε καί σε-
βό ταν το ύς ἐ να ρέ τους, το ύς εὐ λα βεῖς, ὅ σους εἶ χαν ἰ δα νι κά καί ἐρ γά ζο νταν γιά 
τό κα λό τῆς Ἐκ κλη σί ας καί τοῦ Ἔ θνους, το ύς φι λό τι µους πού εἶ χαν πνεῦ µα θυ-
σί ας. ῎Ε λε γε: «῎Ε χω µέ σα στήν καρ διά µου αὐ το ύς πού ἔ χουν κα λω σύ νη, εὐ λά-
βει α καί ἁπλό τη τα».

Στόν πιό ἄ ση µο ἄν θρω πο, ἄν µά λι στα ἦ ταν πο νε µέ νη καί εὐ α ί σθη τη ψυ χή, 
τα πει νω νό ταν ἀ πε ρι ό ρι στα, γι νό ταν χῶ µα. Ἀλ λά γι νό ταν βου νό πα νύ ψη λο, βρά-
χος ἀ σά λευ τος στίς ἀ πει λές, στο ύς ἐκ φο βι σµο ύς, στίς κο λα κεῖ ες, στίς δω ρο δο-
κί ες τῶν δυ να τῶν. ῏Η ταν ἀ πτό η τος µπρο στά στίς ἀ πει λές, τόν κίν δυ νο καί τόν 
θά να το. ῏Η ταν ἄ τρω τος ἀ πό συ κο φαν τί ες, ἀ κό µη καί στά κτυ πή µα τα «τῶν πο-
λε µο ύ ντων αὐ τόν ἀ πό ὕ ψους» 39 (δη λα δή τῶν ἰ σχυ ρῶν τῆς γῆς).

῏Η ταν ἄν θρω πος µέ πλο ύ σιο ἐ σω τε ρι κό πε ρι ε χό µε νο. Εἶ χε καρ διά µέ αἰ σθή µα-
τα ἐ ξα γνι σµέ να (ἄ σχε τα µέ κά θε συ ναι σθη µα τι σµό). ῏Η ταν ἄν θρω πος τέ λει ος, 
ἄν θρω πος τοῦ Θε οῦ. Μί α θε ό τευ κτη εἰ κό να µέ πο λύ τι µες ψη φί δες, τίς ἀ ρε τές. 
῞Ε να «κα θα ρό καί ἀ κη λί δω το ἔ σο πτρο», πού ἀν τα να κλοῦ σε θεῖ ες ἰ δι ό τη τες. Ὁ 
Γέ ρον τας ἦ ταν φύ ση ἀ γα θή, µέ κα λές κα τα βο λές, προι κι σµέ νος µέ σπά νια χα-
ρί σµα τα. Ἀλ λά ἀ γω νί σθη κε πο λύ, αὔ ξη σε καί δι πλα σί α σε τά τά λαν τά του. Ὁ 
Θε ός τοῦ ἔ δω σε πολ λά, καί ὁ Γέ ροντας τά ἀ πέ δω σε πολ λα πλά.

῏Η ταν φαι νό µε νο εὐ φυ ΐ ας, εὐ στρο φί ας, ἑ τοι µό τη τος. Σπά νια καί ἀ συ νή θης 
πε ρί πτω ση. Εἶ χε κα τα πλη κτι κή µνή µη. Θυ µό ταν κά ποι ον πού ἔ βλε πε µιά φο ρά 
γιά δε κα ε τί ες. Κάποτε στήν «Πα να γο ύ δα» τόν ἐ πι σκέ φθη κε ἕ νας ἡ λι κι ω µέ νος. 
Ὁ Γέροντας τόν ρώ τη σε: «Εἶ σαι ὁ Κοκ κι νέ λης;». Πράγ µα τι ἦ ταν ὁ Κοκ κι νέ λης, 
µέ τόν ὁ ποῖ ο εἶ χαν συ νυ πη ρε τή σει γιά λί γο στρα τι ῶ τες πρίν ἀ πό µι σόν αἰ ῶ να.

Ἦταν µέ σα σέ ὅ λα, χω ρίς νά ἀ σχο λῆ ται µέ ὅλα. Γνώ ρι ζε τά τοῦ κό σµου, δια-
µέ νοντας στήν ἔ ρη µο. Ἦταν πνευ µα τι κά µα ζί µέ ὅ λους, ἀ γα ποῦ σε ὅ λο τόν κό-
σµο καί ἀ πεῖ χε ἀ πό ὅ λους.

38 «Ὁ δέ θυ µός τό τε πά λιν κι νεῖ ται κα τά φύ σιν, ὅ τε πάν τας ἀν θρώ πους ἀ γα πᾷ καί πρός οὐ δέ να αὐ τῶν ἤ λύ-
πην ἤ µνη σι κα κί αν κέ κτη ται», ἁ γί ου Ἰ ω άν νου Δα µα σκη νοῦ Λό γος ψυ χω φε λής, Φι λο κα λί α τοµ. Β΄, σ. 236.

39 Ψαλµ. νε΄, 3.
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Γνώ ρι ζε πολ λά χω ρίς νά ἔ χη σπου δά σει. Συ να να στρε φό ταν ἄ νε τα καί συ ζη-
τοῦ σε µέ ἐ πι στή µο νες καί ἄλ λες προ σω πι κό τη τες, χω ρίς νά µει ο νε κτῆ. Ἀ ντι θέ-
τως οἱ κα τά κό σµον σο φοί τόν συµ βου λε ύ ον ταν.

Σέ ἐ ρώ τη ση, ἄν µε τα νό η σε πού δέν σπο ύ δα σε, ἀ πά ντη σε ἀρ νη τι κά. Μό νο γιά 
τήν γνώ ση τῆς ἀρ χαί ας Ἑλ λη νι κῆς ἔ λε γε: «Ἄν εἶ χα βγά λει κα νά δυό τά ξεις στό 
Γυ µνά σιο, θά κα τα λά βαι να κα λύ τε ρα τήν Ἁ γί α Γρα φή καί το ύς ἁ γί ους Πα τέ-
ρες». Ἦ ταν ὅ µως ἀ κρι βής στά λό για του. Οἱ ἀ παν τή σεις του δέν ἄ φη ναν κε νά. 
Κα τα λά βαι νες αὐ τό πού ἤ θε λε νά πῆ καί χω ρίς λό για. Μέ λί γα ἔ λε γε πολ λά. 
Μέ µιά πα ρα στα τι κή χει ρο νο µί α ἔ δι νε νά ἐν νο ή ση κα νε ίς ἕ να πρό σω πο, µιά 
ὁ λό κλη ρη ὑ πό θε ση.

῏Η ταν ἀ πό τήν φύ ση του καλ λι τέ χνης καί ποι η τής. Εἶ χε τήν ἱ κα νό τη τα νά 
γρά φη ποι ή µα τα καί τρο πά ρια, καί νά ζω γρα φί ζη.

Ἀ γα ποῦ σε τή νοι κο κυ ρε µέ νη δου λειά. ῞Ο,τι ἔ πια νε στά χέ ρι α του, τό ἔ κα νε 
µέ µε ρά κι, τέ λει α· πε ρισ σό τε ρο ὅ,τι εἶχε σχέ ση µέ τόν Θεό καί τήν Ἐκ κλη σία. Εἶ-
χε ἐ πι µο νή καί µέ θο δο στήν ἐ πί τευ ξη τῶν στό χων του.

Στίς σχέ σεις του µέ το ύς ἄλ λους ἦ ταν ἁ πλός, αὐ θόρ µη τος, ζε στός καί εἶ χε 
ἕ να δι κό του τρό πο, µιά πνευ µα τι κή τέ χνη γιά νά σέ πλη σι ά ση, νά ἐ πι κοι νω νή ση 
µα ζί σου καί νά σέ ἀ να πα ύ ση. Σέ πα ρα κο λου θοῦ σε σι ω πη λά µέ προ σο χή τε τα-
µέ νη, σέ ἄ φη νε νά µι λή σης καί ἐρ χό ταν στήν θέ ση σου. Φε ρό ταν στο ύς ἄλ λους 
µέ εὐ αι σθη σί α καί λε πτό τη τα, καί µό νο στόν ἑ αυ τό του ἦ ταν αὐ στη ρός. Αὐ τές 
οἱ ἀν τι θέ σεις στόν χα ρα κτῆ ρα του συ νέ θε ταν µιά θαυ µα στή ἁρ µο νί α: Ἐπιείκεια 
πρός τούς ἄλ λους καί αὐ στη ρό τη τα στόν ἑ αυ τό του, ἡ συ χί α καί κοι νω νι κό τη τα, 
ἁ πλό τη τα πί στε ως καί δει νό τη τα δι α νο η τι κή, τή ρη ση µέ εὐ λά βεια τῶν τυ πι κῶν 
καί πνεῦ µα ἐ λευ θε ρί ας.

Ὅ ποι ον δρό µο καί ἄν ἀ κο λου θοῦ σε ὁ Γέ ρον τας στήν ζωή του, θά δι α κρι νό ταν, 
για τί ἦ ταν «δο χεῖ ον χω ρη τι κόν», µη χα νή δυ να τή, φα κός µε γά λης ἐν τά σε ως.

Προ τί µη σε ὅµως νά γί νη «κον σερ βο κο ύ τι» πού ἀν τα να κλᾶ τίς ἀ κτῖ νες τοῦ 
Ἡλί ου τῆς δι και ο σύ νης, καί δε ί χνει τόν Ἥλιο, ἀν τί νά λά µψη πρό σκαι ρα σ᾿ αὐ-
τόν τόν ψε ύ τι κο κό σµο µέ τήν δι κή του αὐ το προ βο λή. Ἀ γω νί σθη κε πο λύ µέ φι-
λό τι µο καί αὐ τα πάρ νη ση. ῎Ε δω σε τά πά ντα στόν Θεό, καί ὑ πέ µει νε πει ρα σµο ύς 
καί θλί ψεις γιά τόν Θεό. Βο ή θη σε ἀ να ρίθ µη τα πλή θη ἀν θρώ πων. Μο νο µά χη σε 
µέ τόν δι ά βο λο καί βγῆ κε νι κη τής. Τώρα ἀ κο ύ ει τήν εὐ λο γη µέ νη φω νή: «Τῷ νι-
κῷν τι δώ σω αὐ τῷ φα γεῖν ἐκ τοῦ ξύ λου τῆς ζω ῆς, ὅ ἐ στιν ἐν τῷ πα ρα δε ί σῳ τοῦ 
Θε οῦ µου» 40.

40 Ἀ ποκ. β΄, 7.
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Τό µήνυµά του41

Πρῶ τα πι στεύ ου µε στόν Θε ό καί ὕ στε ρα ἀ γα πᾶ µε τόν Θε ό καί τήν εἰ κό να 
του, τόν ἄν θρω πο. Ἡ πί στη αὐ ξά νει µέ τήν προ σευ χή. «Πρό σθες ἡ µῖν πί στιν».

«Ὅ πως ἔ χω κα τα λά βει, ὅ λο τό κα κό προ έρ χε ται ἀ πό τήν ἀ πι στί α. Ὅ ταν ὁ 
ἄν θρω πος δέν πι στεύ η στόν Θε ό, θέ λει νά γλεν τή ση τήν ζω ή του. Γι᾿ αὐ τό καί 
ἐ πι δί δε ται σέ κά θε εἴ δους ἁ µαρ τί α».

«Ὁ ἄν θρω πος πρέ πει νά συλ λά βη τό βα θύ τε ρο νό η µα τῆς ζω ῆς, ὅ τι αὐ τή ἡ 
ζωή εἶ ναι νά ἑ τοι µα στοῦ µε γιά τήν ἄλ λη. Ἀ πό κεῖ καί πέ ρα, ὅ πως ἕ νας πού τα-
ξι δε ύ ει νά πά η κά που χρει ά ζε ται ἕ ναν ὁ δη γό, ἔ τσι καί γιά τό οὐ ρά νιο τα ξί δι, 
πρέ πει νά βρῆ ἕ ναν ὁ δη γό (Πνευ µα τι κό). Με τά, νά τόν βά λη σέ ἕ να πρό γραµ-
µα, λί γη µε λέ τη, λί γη προ σευ χή, νά ἀ πο φε ύ γη τίς ἀ φορ µές τῆς ἁ µαρ τί ας, καί 
τό κο σµι κό φρό νη µα πού εἶ ναι τό χει ρό τε ρο ἀπ᾿ ὅ λα. Ὁ πό τε ἔ τσι ἡ καρ διά του 
θά εἶ ναι στόν Χρι στό».

«Πρέ πει νά ἀ γω νι στοῦ µε µέ φι λό τι µο νά σω θοῦ µε, γιά νά µή λυ πή σου µε τόν 
Χρι στό. Θά µᾶς πεῖ ὁ Χρι στός: «Παι δί µου ἐ γώ ἔ κα να τό σα γιά νά σέ σώσω. Ἔ χυ-
σα τό αἷ µα µου καί ὑ πέ µει να τό σα πά θη, ἐσύ τί ἔ κα νες γιά νά σω θῆς» ;

«Ὁ κά θε ἄν θρω πος πρέ πει νά βρῆ καί νά ἁ γιά ση τήν κλί ση του. Ὁ προ κοµ-
µέ νος ἄν θρω πος, ὅ που καί νά βρε θῆ, εἴ τε στόν γά µο, εἴ τε στόν µο να χι σµό, θά 
εἶ ναι ἐ πι τυ χη µέ νος».

«Νά προ τι µοῦ µε τίς θλί ψεις καί νά τίς δε χώ µα στε κα λύ τε ρα ἀ πό τίς χα ρές. 
Τό πι κρό φάρ µα κο πολ λές φο ρές εἶ ναι κα λύ τε ρο ἀ πό τό γλυ κό, δι ό τι θε ρα πεύ ει. 
Ἡ πραγ µα τι κή χα ρά γε ννι έ ται ἀ πό τόν πό νο».

 «Ἐ κεῖ νο πού ἐµ πο δί ζει τόν ἄν θρω πο στήν προ κο πή του στά πνευ µα τι κά εἶ-
ναι ὅ τι δέν δου λεύ ει τό µυα λό του σέ ὅ,τι τόν ὠ φε λεῖ πνευ µα τι κά ἀλ λά σέ ἄλ-
λα πράγ µα τα».

«Πρέ πει νά µπῆ µέ σα µας ὁ πό νος γιά τήν σύγ χρο νη κα τά στα ση γιά νά µπο-
ρέ σου µε νά κά νου µε καρ δια κή προ σευ χή».

«Σή µε ρα ἦρ θε ἡ ἐ πο χή νά δι α χω ρι σθοῦν τά πρό βα τα ἀ πό τά ἐ ρί φια, οἱ πι-
στοί ἀ πό τούς ἀ πί στους. Ἀρ γό τε ρα θά ᾿ρθεῖ και ρός πού θά δώ σου µε ἐ ξε τά σεις, 
θά ὑ πο στοῦ µε καί δι ωγ µούς γιά τήν πί στη µας, καί τό τε θά φα νεῖ τό µπα κί ρι 
ἀ πό τό χρυ σό».

«Ὅ ταν κά ποι ος στε νο χω ρῆται για τί ὑ πο φέ ρει γιά τούς ἄλ λους, πο νᾶ τούς ἄλ-
λους, κά νει τά δι κά τους προ βλή µα τα δι κά του, τό τε αὐ τός ἔ χει µι σθό µάρ τυ ρος. 

41 Ἀντί ἐπιλόγου παρατίθενται µερικά χαρακτηριστικά σηµεῖα τῆς διδασκαλίας τοῦ Γέροντα.
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Ὁ Γέροντας παρηγορεῖ καί συµβουλεύει

Οἱ ἄν θρω ποι πού θυ σιά ζουν τά πάν τα πό σο χα ρι τω µέ νοι εἶ ναι! Οὔ τε προ βλή µα-
τα ἔ χουν καί λάµ πει τό πρό σω πό τους για τί ἔ χουν τήν θε ϊ κή χα ρά συ νέ χεια».

«Ὅ λη ἡ βά ση τῆς πνευ µα τι κῆς ζω ῆς εἶ ναι νά σκέ φτε ται τόν ἄλ λον καί τόν 
ἑ αυ τό του νά τόν βά ζη τε λευ ταῖ ο, νά µήν τόν ὑ πο λο γί ζη. Ὅ ταν ἔρ θου µε στήν 
θέ ση τοῦ ἄλ λου καί τόν κα τα λά βου µε, τό τε συγ γε νεύ ου µε µέ τόν Χρι στό».

«Ἡ χά ρις τοῦ Θε οῦ εἶ ναι ἀ κρι βό πρᾶγ µα. Γιά νἄρ θη νά κα τοι κή ση µέ σα στόν 
ἄν θρω πο, πρέ πει νά βρῆ τόν ἄν θρω πο νά συµ φω νῆ κα τά Πνεῦ µα µέ τόν Θε ό 
καί ὁ ἄν θρω πος νά ἐ ξα σκή ση (ἐ ξαν τλή ση) ὅ λο τό ἀν θρώ πι νο. Ἐ νῶ ἐ µεῖς θέ λο µε 
νά ἔλ θη ἡ θεί α χά ρις γιά νά µᾶς ἀ παλ λά ξη ἀ πό τίς ἀ δυ να µί ες, χω ρίς ἀ γῶ να. 
Γιά νά κα τοι κή ση στόν ἄν θρω πο τό Ἅ γιο Πνεῦ µα χρει ά ζε ται πο λύ αὐ τα πάρ νη-
ση, πο λύ φι λό τι µο, τα πεί νω ση, ἀρ χον τιά, θυ σί α. Ἡ πνευ µα τι κή ζω ή δέν εἶ ναι 
ἀ πό λαυ ση. Ὁ Χρι στός ἔ χει το πο θε τή σει τήν µπρί ζα, ἀλ λά τά δι κά µας κα λώ δια 
εἶ ναι σκου ρι α σµέ να καί δέν δέ χον ται τήν θεί α χά ρι. Νά ξε σκου ρι ά σου µε τά κα-
λώ δια, ν᾽ ἀ γω νι στοῦ µε νά γνω ρί σου µε τόν ἑ αυ τό µας, νά κό ψου µε τά πά θη µας, 
νά ἀ πο κτή σου µε τίς ἀ ρε τές καί ἔ τσι θά µᾶς ἐ πι σκε φθῆ ἡ χά ρις τοῦ Θε οῦ». Αὐ τῷ 
ἡ δό ξα καί τό κρά τος εἰς τούς αἰ ῶ νας. Ἀ µήν.
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Αὐτό τό ἰδιόγραφο κείµενο
τοῦ Γέροντα βρέθηκε αὐτοτελές 

στήν «Παναγούδα»,
µετά τήν κοίµησή του.

Ἡ Πνευµατική διαθήκη τοῦ Γέροντα

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ
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