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ύριε, σ’ εὐχαριστῶ:
Γιά τό δῶρο τῆς ζωῆς.
Γιά τήν ὀμορφιά τῆς φύσης, πού ἀντανακλᾶ τή δική Σου.
Γιά τή γνώση τῆς χαρᾶς πού ἔρχεται «διά τοῦ σταυροῦ».
Γιά τά χαρίσματα πού μοῦ ἐμπιστεύεσαι «πρός οἰκοδομήν τοῦ
Σώματός Σου».
Γιά ὅ,τι εἶμαι καί γιά ὅ,τι δέν εἶμαι.
Γιά ὅ,τι γνωρίζω καί γιά ὅ,τι ἀγνοῶ.
Γιά τήν ἀγάπη Σου, πού ἀκροθιγῶς γεύομαι καί ἐκπλήττομαι.
Γιά τή συγχώρεση πού μπορῶ νά ἀνανεώνομαι καί νά χαίρομαι.
Γιά τό ὅτι ὑπάρχεις εἰς αἰώνας αἰώνων· γι’ αὐτό μπορῶ νά ἐλπίζω, νά στηρίζομαι, νά ἐγκαταλείπω τόν ἑαυτό μου σ’ Ἐσένα, Κύριε
καί Θεέ μου.
Σ’ εὐχαριστῶ. Σ’ εὐχαριστῶ. Σ’ εὐχαριστῶ! E
π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους
Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Παρρησία (Πρόθεσις), Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, Βενετίας,1640
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XARAS EYAGGELIA

A

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας κ. Ἐπιφανίου
Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ

γαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε, πάλιν ἐρῶ χαίρετε, καί τήν
χαράν αὐτήν οὐδείς αἴρει ἀφ᾽ ἡμῶν, καί ἡ χαρά αὕτη νά πληροῖ τίς
καρδίες σας πάντοτε, καί αὐτή ἡ χαρά προέρχεται ἐκ τοῦ τάφου·
ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε ἡ χαρά, καί δέν εἶναι τίποτε ἄλλο αὐτή ἡ
χαρά παρά μόνο ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτήν τήν
χαράν ἡ Ἐκκλησία μας τήν ὑπενθυμίζει κάθε μέρα, ἰδιαιτέρως τίς
Κυριακές, ἐξαιρέτως δέ τήν ἡμέραν τοῦ Πάσχα καί μέ σχετικές
αὐξομειώσεις τῆς ἐντάσεως τοῦ πανηγυρισμοῦ γιά ἄλλες σαράντα
ἡμέρες μέχρι τήν Ἀνάληψιν. Ἡ Κυριακή εἶναι ἡ κατ᾽ ἐξοχήν ἡμέρα
τῆς χαρᾶς, καθότι εἶναι ἀφιερωμένη ἐξ αὐτῆς τῆς ἐπωνυμίας
της στόν Κύριον καί Θεόν μας, καί εἰς αὐτήν πανηγυρίζουμε
θριαμβευτικά καί ψάλλομε πολλάκις τόν παιάνα τῆς νίκης, ὅτι
Χριστός ἀνέστη ἐκ τοῦ τάφου χαρίζοντας σέ μᾶς τήν καταλλαγή
μέ τόν Θεόν καί τήν υἱοθεσίαν. Μέσα στήν χαρούμενη ἀτμόσφαιρα
τῶν ὕμνων καί τῶν δοξολογιῶν, ὁ ἀναστάς Κύριος μᾶς καλεῖ γιά
νά λάβουμε ἐντός μας αὐτήν τήν χαράν, αὐτόν τόν Κύριον Ἰησοῦν
Χριστόν, καί νά γίνουμε τέκνα Θεοῦ χαρούμενα. Ὄχι χαρούμενα
μέ τήν κοσμικήν ἔννοιαν, νά ξεφαντώσουμε, νά κάνουμε τά δικά
μας, νά ἁμαρτήσουμε ζητῶντας τήν χαράν, διότι αὐτή ἡ χαρά εἶναι
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πρόσκαιρη καί φευγαλέα, γρήγορα ἔρχεται καί γρήγορα φεύγει,
εἶναι φτηνή. Ἀλλά νά εἴμαστε χαρούμενοι ἔχοντας τήν χαράν τοῦ
Θεοῦ μέσα μας, καί ἡ ὁποία δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τόν Κύριον Ἰησοῦν
Χριστόν.
Ὁ Χριστός μας ἐπηγγέλθηκε σέ μᾶς μέσῳ τῶν μαθητῶν του
αὐτή τήν χαράν πρό τοῦ πάθους του. Τούς προεῖπε ὅτι ὁ κόσμος
θά χαρεῖ ὅταν θά τόν συλλάβουν καί θά τόν σταυρώσουν, ἐνῶ
ἐκεῖνοι, οἱ μαθητές του, θά λυπηθοῦν. Ἀλλά ἡ λύπη τους θά εἶναι
σύντομη, διότι μετά ἀπ᾽ αὐτά θά τόν ξαναδοῦν καί θά χαροῦν καί
τήν χαρά τους αὐτήν κανείς δέν θά μπορέσει νά τούς τήν ἀφαιρέσει.
Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐκπληρώνεται μέ τήν ἀνάστασίν του, ὅπου
τά σύμπαντα πληροῦνται χαρᾶς, εὐφροσύνης, ἀγαλλιάσεως· τό
ἴδιο καί οἱ καρδιές μας οἱ ὁποῖες ἐκζητοῦν αὐτήν τήν χαράν καί
κραυγάζουν: «Ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ». Ὁ δέ Κύριος, ἐπειδή ἀγαπᾶ
τό πλάσμα του, διαγγέλλει: «Ἰδού, ἔρχομαι ταχύ».
Ἐμᾶς, ὅταν βρισκόμαστε στήν Θεία Λειτουργία, μᾶς χαροποιεῖ
ἡ ἐκφώνησις τοῦ ἱερέα «Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης
προσέλθετε». Ὁ Κύριος τάχυνε καί ἦλθε, καί μᾶς καλεῖ στήν χαράν
τοῦ γάμου καί στήν χαράν τοῦ Δείπνου τῆς Βασιλείας του, ὅπου
τρώγομεν καί πίνομεν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ «ἵνα
ὦμεν ἕν». Αὐτή ἡ χαρά δέν δίνεται μετά θάνατον ἤ μόνον μετά
θάνατον. Αὐτή ἡ χαρά δίνεται ἀπ᾽ ἐντεῦθεν. Εἶναι ὁ ἀρραβώνας
τῆς μέλλουσας Βασιλείας· εἶναι ἡ σφραγίδα τῆς υἱοθεσίας· εἶναι
τό σημεῖο τῆς θεοαγχιστείας. Ἄς θυμηθοῦμε τόν Ἅγιον Σεραφείμ
τοῦ Σάρωφ, ὅπου τό ξεχείλισμα τῆς χαρούμενης καρδιᾶς του
ἐκδηλωνόταν σέ καθένα πρόσωπο ξεχωριστά μέ τόν χαιρετισμό:
«Χριστός ἀνέστη, χαρά μου!»
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Καί δέν εἶναι μόνον ὁ Ἅγιος
Σεραφείμ πεπληρωμένος τῆς
χαρᾶς, τῆς μακαρίας ἐκείνης
χαρᾶς τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί
πάντες οἱ Ἅγιοι. Διότι οὐδείς
Ἅγιος εὑρίσκεται, τῆς χαρᾶς
ἀπούσης. Πάντες οἱ Ἅγιοι,
ἔχοντες τόν Χριστόν μέσα στήν
καρδίαν τους, τήν χαράν τους,
εἰσῆλθαν εἰς τό στάδιον τῶν
ἀγώνων καί ἐθριάμβευσαν, τοῦ
Θεοῦ συνεργοῦντος. Ἀπόντος
τοῦ Θεοῦ, ἀδύνατος ἡ νίκη.
Παρόντος τοῦ Θεοῦ, βεβαία
ἡ νίκη καί ὁ στέφανος καί ἡ
τιμή. Ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος
ἐκλαμβάνεται ἡ ἀρχή, καί ἐκ
τῆς ἀρχῆς προεικάζεται τό ἀποτέλεσμα τοῦ ἀγῶνος. Ἐάν τό
ἀποτέλεσμα εἶναι ὁ ἁγιασμός, τότε ἡ ἀρχή ἦταν ὁ Κύριος Ἰησοῦς
Χριστός ἐν τῇ καρδίᾳ.
Αὐτό γίνεται ἐν πρώτοις μέ τό βάπτισμα, ἀλλά δέν ἀρκεῖ μόνο αὐτό.
Ἐπιβάλλεται ὁ ἄνθρωπος νά θέλει τόν Θεόν ἐν τῇ καρδίᾳ του. Νά
ποθεῖ τόν ἀναστάντα Χριστόν. Ἡ ὀρθοφροσύνη θά προγραμματίσει
τήν ὀρθοπραξία καί ἡ ὀρθοπραξία θά ὁδηγήσει στήν ὀρθοδοξία. Ἐάν
κάποιος, ἀπό τήν ἀρχήν τῆς εἰσόδου τοῦ Χριστοῦ στήν καρδίαν του,
ποιεῖ πάντα ὅσα δύναται, ὥστε νά εὐαρεστεῖ τόν Χριστόν, νά τόν
ἀναπαύει καί νά τόν δοξάζει, τότε ὅσους πειρασμούς καί θλίψεις καί
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στενοχωρίες καί νά περάσει δέν θά τόν βλάψουν σέ τίποτε, μᾶλλον
ὅλα αὐτά θά γίνουν αἰτία ὁ στέφανος τῆς δικαιοσύνης, ὁ στέφανος
τοῦ ἁγιασμοῦ, νά εἶναι λαμπρότερος, τιμιώτερος, ἐνδοξότερος.
Ἀπό τήν ἄλλην, ἔστω καί ἐάν κάποιος, ἀπό τήν ἀρχήν τῆς εἰσόδου
τοῦ Χριστοῦ στήν καρδίαν του, συνέχεια ἁμαρτάνει, ὅσες πτώσεις
καί νά ἔχει, ἐάν ἡ καρδία του στερεώθηκε στήν πέτρα πού εἶναι ὁ
Χριστὸς («τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός»), μετανοῶντας βάλλει
καινούργιαν πνευματικήν ἀρχήν στήν ζωήν του. Τότε, ἔστω καί ἄν
οἱ ἄνεμοι τοῦ πειρασμοῦ πνεύσουν, ἔστω καί ἄν οἱ θύελλες καί οἱ
ἀνεμοστρόβιλοι τῶν θλίψεων διέλθουν, ἔστω καί ἄν οἱ καταιγίδες
τῶν ἀρνητικῶν συμφορῶν καί ἐπιφορῶν ἐπέλθουν θέλοντας νά
τόν καταστήσουν γιά ἄλλην μίαν φοράν ἀποστάτην καί ἀρνητήν
τοῦ Θεοῦ, ἐάν μείνει σταθερός στήν πίστη του στόν Χριστό
διά μετανοίας καί ταπεινώσεως καί ἀγάπης, ὁ ἄνθρωπος αὐτός
παραμένει πάντοτε ὁ νικητής, ὅτι ἐπίστευσεν στόν Χριστόν ἄχρι
θανάτου καί δέν κατακρίθηκε ὡς ἄπιστος, γι᾽ αὐτό λαμβάνει τόν
Χριστόν ὡς ἔπαθλον, δωρεάν, λαμβάνει τήν χαράν τήν ὁποία κανείς
δέν μπορεῖ νά τοῦ τήν ἀφαιρέσει.
Καί αὐτό εἶναι τό Πάσχα. Διάβαση ἀπό τήν Αἴγυπτο τῆς
ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν στήν γῆ τῆς ἐπαγγελίας, τῆς ἀρετῆς
καί τῆς χαρᾶς. Διάβαση ἀπό τήν γῆ στόν οὐρανό. Διάβαση ἀπό
τήν ἐξορία στήν πατρική ἑστία. Διάβαση ἀπό τά λυπηρά στά
χαρούμενα. Διάβαση πρός τόν Παράδεισο. Διάβαση πρός τόν
Χριστό, τήν χαράν ὅλου τοῦ κόσμου. E
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H XRISTIANIKH ZVH H ONTVS ZVH
Ἀρχιμ. Παύλου Παπαδόπουλου

X

ριστιανική ζωή δέν σημαίνει
κατήφεια, σοβαροφάνεια
καθωσπρεπισμός, μάτια αὐστηρά,
βλέμματα κατσουφιασμένα, "πρέπει"
καί "ὄχι". Χριστιανική ζωή σημαίνει ἐλευθερία, χαρά, ἐνθουσιασμός,
πραότητα, ταπείνωση, συγχώρεση,
ἀγάπη...σημαίνει "ΝΑΙ" στήν Ζωή,
σημαίνει "ΝΑΙ" στήν αἰώνια ζωή.
Ὁ χριστιανός Ζεῖ τήν ζωή γιά νά
βρεῖ τήν Ζωή διαμέσου τῆς χριστιανικῆς ἄσκησης ἡ ὁποία δέν καλλιεργεῖ τήν μιζέρια ἀλλά τήν πνευματική σπιρτάδα πού ὁ κάθε ἄνθρωπος θά ἔπρεπε νά ἔχει. Ἐάν γίνεται κάτι διαφορετικό (διαμέσου τῆς χριστιανικῆς ἀσκήσεως) ὁ
χριστιανός θά πρέπει νά ἐξετάσει τά κίνητρα τῆς ἄσκησής του τά
ὁποῖα μᾶλλον ἔχουν ἐγκλωβιστεῖ στό «γράμμα τοῦ νόμου».
Ὁ χριστιανός θά πρέπει νά "γλεντᾶ", ἐάν εἶναι ἐφικτό, κάθε
ἡμέρα, πίνοντας καί τρώγοντας Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, συμμετέχοντας στό πνευματικό πανηγύρι τῆς Θείας Λειτουργίας,
θωπεύοντας τό Ἄκτιστο καί μετέχοντας στήν Χάρη.
Ἡ χριστιανική ζωή εἶναι τό πρότυπο ζωῆς, εἶναι ἡ ζωή διαμέσου τῆς Ζωῆς καί γι᾽ αὐτό ὁ χριστιανός καλεῖται νά Ζήσει τήν
ζωή δηλαδή νά ζεῖ ἐν Χριστῷ, νά ζεῖ δηλαδή διά τοῦ Χριστοῦ
καί γιά τόν Χριστό, ὥστε νά γίνει ἀπό αὐτήν τήν ζωή αἰώνιος
μέτοχος τῆς Ζωῆς. E
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A¶EL¶ISMOY ANASXESIS
Σχόλια στό Ε´ Ἐωθινό ( Λκ. κδ΄ 12-35)
π. Κωνσταντίνου Ν. Καλλιανοῦ

K

άθε ἄνοιξη, μέ τόν Ἀσπασμό τῆς Ἀνάστασης, ἀνοίγεται
στόν καθένα μας ἡ ἀναπάντεχη εὐκαιρία κατά τήν ἔγκοπο ὁδοιπορία μας "εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ᾗ
ὄνομα Ἐμμαούς"
Μιά ὁδοιπορία κάτω ἀπό τίς συστοιχίες
τῶν αἰωνόβιων δέντρων, μέσ᾿ ἀπ᾿ τίς φυλλωσιές τῶν ὁποίων φιλτραρισμένος ραντίζει
μέ τίς ἀκτῖνες του ὁ ἀνοιξιάτικος ἥλιος τούς
δύο μαθητές καί τόν Κύριο, πού ἀσφαλῶς,
μήτε ἐκεῖνοι Τόν ἀναγνώρισαν, ἀλλ᾿ οὔτε κι ἐμεῖς. Μέχρι σήμερα...
"Καί ἤγγισαν εἰς τήν κώμην....", σέ ὥρα δειλινή, μέ φωτεινά
πολύχρωμα σημάδια νά στολίζουν τό στερέωμα. Ἐκεῖνος "προσποιεῖται πορρωτέρω πορεύεσθαι", κάτι πού δέν τό ἐπιθυμοῦν
μήτε οἱ Μαθηταί, ἀλλ᾿ οὔτε κι ἐμεῖς.
"Μεῖνον μεθ᾿ ἡμῶν, ὅτι πρός ἑσπέραν ἐστί καί κέκλικεν ἡ
ἡμέρα.." Τόν παρακαλοῦμε, κι ἡ φωνή μας ἀνεβαίνει ἀπό τά
σπλάχνα μας ὅπως ἡ προσευχή.
"Μεῖνον..."
Νυχτώνει.
Ἐκεῖνος "εἰσῆλθε τοῦ μεῖναι σύν αὐτοῖς", ἀλλά καί μαζί μας.
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Τώρα πιά δέ φοβόμαστε πού "σκότος ἐγένετο". Ἀναμμένη ἡ
λαμπάδα τῆς Ἀνάστασης, τῆς Παρουσίας καί τῆς εὐλογίας Του
"ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου", καταλύει κάθε σκοτεινιά, συγνεφιά
καί ἄλγος. Κι ἄς ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάληψη. Ἡ Γιορτή μέ τό φτερούγισμα τῆς χαρμολύπης νά γίνεται λόγος Ἀποστολικός, λόγος
καί αἴτημα ὅλων τῶν πιστῶν : «Δέσποτα, μή ἐάσῃς ἡμᾶς ὀρφανούς, οὕς δ᾿ οἶκτον ἠγάπησας δούλους σου, ὡς εὔσπλαχνος·
ἀλλ᾿ ἀπόστειλον ὡς ὑπέσχου ἡμῖν τό Πανάγιόν σου Πνεῦμα,
φωταγωγοῦν τάς ψυχάς ἡμῶν».
Ἡ Ἀνάληψη λοιπόν, πού μᾶς εἰσοδεύει στήν Πεντηκοστή.
Δηλαδή στήν ἔλευση τοῦ Παρακλήτου. Παναπεῖ, ἐκείνου πού
ξέρει νά μᾶς παραηγορεῖ. Ἀκόμα καί σήμερα..... E
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AN ¶RAGMATIKA ¶ISTEYEIS,
OLA DIORUVNONTAI!

p

Ἀρχιμ. Νίκωνα Κουτσίδη «Μαρτυρίες φωτός»

ρίν ἀπό μερικές δεκαετίες ὁ μετέπειτα διάσημος
γαλλορουμάνος θεατρικός συγγραφέας Εὐγένιος Ἰονέσκο
ἐπισκέφθηκε γιά πρώτη φορά τό Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ συνέβη τό
ἑξῆς περιστατικό, ὅπως ὁ ἴδιος τό διηγήθηκε σέ συνέντευξή του
στό περιοδικό Paris match πρίν ἀπό ἀρκετά χρόνια:
«Εἶχα γεννηθεῖ σέ ὀρθόδοξη οἰκογένεια καί ζοῦσα στό Παρίσι. Εἴκοσι πέντε χρονῶν, γνήσιος νέος τῆς κοσμικῆς ἐποχῆς τοῦ
τότε Παρισιοῦ. Μοῦ ἦρθε ἡ ἰδέα νά ἐπισκεφθῶ τό Ἅγιον Ὄρος
λόγω τῆς θέσης πού εἶχε -καί ἔχει βέβαια- ὡς τόπος ἀσκήσεως
στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Καί ἐκεῖ, μοῦ ἦρθε ἀκόμη μία σκέψη στό μυαλό: νά ἐξομολογηθῶ. Ἐπῆγα λοιπόν καί βρῆκα ἕνα
ἱερομόναχο -πνευματικό. Τί τοῦ εἶπα; Τά συνηθισμένα ἁμαρτήματα ἑνός κοσμικοῦ νέου πού ζεῖ χωρίς γνώση Θεοῦ. Ὁ Ἱερομόναχος, ἀφοῦ μέ ἄκουσε, μοῦ εἶπε:
-Στόν Χριστό πιστεύεις, παιδί μου;
-Ναί, ναί, λέει ὁ Ἰονέσκο. Πιστεύω, πάτερ. Ἄλλωστε εἶμαι βαπτισμένος χριστιανός ὀρθόδοξος.
-Βρέ παιδάκι μου, τοῦ λέει ἐκεῖνος ὁ διακριτικός πνευματικός, πιστεύεις, τό ἀποδέχεσαι πλήρως, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ
Θεός καί δημιουργός τοῦ κόσμου καί δικός μας;
Τά ἔχασα, λέει ὁ συγγραφέας. Γιατί πρώτη φορά μέ ἔβαζε
ἕνας ἄνθρωπος μπροστά σ’ αὐτό τό ἐρώτημα, στό ὁποῖο ἔπρεπε
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νά ἀπαντήσω μέ εἰλικρίνεια καί νά πάρω θέση. Ὄχι ἁπλῶς ἄν
πιστεύω ὅτι κάποιος ἔφτιαξε τόν κόσμο. Ἀλλά ὅτι αὐτός ὁ Θεός,
ὁ δημιουργός τοῦ κόσμου, ἔχει νά κάνει μέ ᾽μένα. Καί ἐγώ ἔχω
προσωπική σχέση μαζί του! Τοῦ ἀπάντησα:
-Πιστεύω᾽, πάτερ, ἀλλά βοηθῆστε με νά τό καταλάβω καλά
αὐτό τό γεγονός.
-Ἄν πραγματικά πιστεύεις, τότε ὅλα διορθώνονται».
Τό περιστατικό αὐτό ὑπῆρξε ἡ αἰτία τῆς μεταστροφῆς τοῦ
Ἰονέσκο, ὁ ὁποῖος μέχρι τά βαθειά του γεράματα, ὄντας διάσημος καί περιβόητος, ἔζησε ὡς εὐλαβής καί βαθειά πιστός ὀρθόδοξος χριστιανός.
Τά λόγια τοῦ ἁγιορείτη γέροντα «ἄν πραγματικά πιστεύεις,
τότε ὅλα διορθώνονται» σημαίνουν ὅτι: ἡ πίστη στό Χριστό
δέν εἶναι μία ἀφηρημένη θεωρία οὔτε «λόγια του ἀέρα».
-Πίστη στό Χριστό σημαίνει ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη
καί ὑπακοή σέ ἕνα συγκεκριμένο Πρόσωπο, πού εἶναι ὁ
Δημιουργός καί ὁ Σωτήρας
μου! Εἶναι ἔργα συνειδητῆς
μετανοίας καί συνεχοῦς ἐπιστροφῆς στό θέλημα τοῦ Χριστοῦ καί στήν ἀγκαλιά τοῦ
Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία Του. E
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MNHMH KAI ANAMNHSH
Εὐέλθοντος Πρεσβυτέρου καί Μωϋσέως Μοναχοῦ
π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους

S

τό τρέξιμο τῆς καθημερινότητας, κάποια γεγονότα
ἤ πρόσωπα μᾶς ἀναγκάζουν νά σταθοῦμε καί νά
ἀναλογιστοῦμε. Γιατί, ἡ μνήμη τους ζωντανεύει μέσα μας τήν
προσωπικότητά τους δείχνοντάς μας ὁδόν τελειώσεως.
Ὁ Ἰούνιος μήνας, στήν ἀρχή καί στό τέλος μᾶς προβάλλει ἀπό
φέτος μαζί δυό προσωπικότητες πού ἡ ἀνάμνησή τους μᾶς παραπέμπει στή δυναμική τῆς ἀγάπης, τῆς προσφορᾶς, τῆς θυσίας:
π. Εὐέλθων Χαραλάμπους καί Γέροντας Μωϋσῆς Ἁγιορείτης. Ὁ
πρῶτος ἀναχώρησε ἀπό αὐτό τόν κόσμο στίς 27 Ἰουνίου 2011
καί ὁ δεύτερος τήν 1η Ἰουνίου 2014. Ὁ πρῶτος κληρικός μέσα
στόν κόσμο, ἔγγαμος μέ παιδιά, ὁ δεύτερος μοναχός ἐκτός τοῦ
κόσμου, στήν ἡσυχία τῆς ἐρήμου. Ξαφνικά ὁ π. Εὐέλθων, προετοιμασμένος ἐκ νεότητος ὁ π. Μωϋσῆς. Κοινό γνώρισμά τους ἡ
ἀγάπη στό Θεό καί τόν ἄνθρωπο, μέσα ἀπό πόνο μίας ζωῆς.
Ἄν ἀπαριθμήσουμε τίς ἀρετές τοῦ καθενός, μπορεῖ νά φαίνονται ἀκατόρθωτες γιά μᾶς πού παραπαίουμε μέ τά πάνω καί
τά κάτω μας, αἰσθανόμενοι τήν ἀδυναμία μας νά πᾶμε λίγο πιό
πέρα. Ὁ πόνος ὅμως πού γνώρισαν καί ἄντεξαν μπορεῖ νά γίνει
κίνητρο ἐμπιστοσύνης στό Θεό πού τό ἐπιτρέπει καί μέσο ὑπομονῆς γιά τό δικό μας μικρό ἤ μεγάλο πόνο.
Ἡ δοκιμασία πού δέχτηκε ὁ π. Εὐέλθων, νά χάσει αἰφνίδια
υἱόν ἐκλεκτόν, ἀλλά καί οἱ ἄλλες κρυφές καί φανερές δοκιμασίες
ἀπό τήν ἱερατική του διακονία τόν κατέστησαν δοχεῖο τῆς Χά12

ριτος, ὥστε κοντά του νά ἀναπαύονται οἱ ἄνθρωποι.
Ἡ ἀσθένεια τοῦ π. Μωϋσῆ, πού ἀπό νεαρά ἡλικία ἀγόγγυστα
σήκωνε, ἀναμένοντας συνεχῶς τό θάνατο, ἔγινε τό μέσο τῶν χαρισμάτων τοῦ λόγου καί τῆς γραφίδας, ὥστε νά γίνει ἕνας νέος
διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας καί νά ὠφελήσει πλῆθος κόσμου
δείχνοντάς τους ὁδόν σωτηρίας.
Φαίνεται πώς οἱ δοκιμασίες πού θά δεχτοῦμε στήν πορεία
τῆς ζωῆς μποροῦν νά γίνουν τρόποι πού τό Πνεῦμα τό Ἅγιο θά
κατοικήσει στή ὕπαρξή μας καί θά μᾶς καταστήσει, ἐν ἀγνοίᾳ
μας, σημεῖα Θεοῦ ζῶντος καί ἀγαλλίασης.
Φέρνοντας στή μνήμη μου τούς δυό πατέρες, πού γνώρισα
φιλικά καί ἀγάπησα πνευματικά, αἰσθάνομαι τήν εὐλογία τῆς
παρουσίας τους καί τό προσωρινό τῆς ζωῆς μου. Ἀξιοποίησαν
τά χρόνια τῆς ζωῆς τους, πορεύτηκαν μέ ὑπομονή καί πίστη καί
ἀγάπη «ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτή
Ἰησοῦ». Ἔφυγαν γιά τήν Ἄνω Ἱερουσαλήμ, τήν αἰωνιότητα πού
πόθησαν καί ἀγωνίστηκαν νά κατακτήσουν μέσα ἀπό ὅσες δυσκολίες ὁ Κύριος καί Θεός τους ἐπέτρεψε νά ζήσουν, ἀφήνοντάς
μας τή βεβαιότητα τῆς ἀγάπης Του.
Τελικά, σημασία δέν ἔχει νά ζήσουμε σ’ αὐτό τόν κόσμο ἀλλά
πῶς θά ζήσουμε. Οὔτε, βέβαια, τί ἔργα θά κάνουμε ἀλλά τό κίνητρο πού τά κάνουμε, ἡ ὑπομονή πού δείχνουμε στίς δοκιμασίες, ἡ
πίστη πού ἔχουμε στό Θεό, ἡ ἀγάπη καί ἡ συγχωρητικότητα στούς
γύρω μας. Γιατί αὐτά μᾶς ἑνώνουν μέ τό Χριστό ὡς νικητή τοῦ θανάτου καί τότε καί γιά μᾶς ὁ θάνατος νικιέται. Γι’ αὐτό γίνεται τότε
ἀληθινό καί οὐσιαστικό τό «ἐάν τε ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν
τοῦ Κυρίου ἐσμέν». Ὅπως ἔγινε μέ τή βιοτή τους καί γιά τά πιό
πάνω σημαντικά ἐκκλησιαστικά πρόσωπα τῶν ἡμερῶν μας. E
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π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους - Ἔκδοση Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Ἁγίας Τριάδος

Β΄ ἔκδοση βελτιωμένη καί ἐπαυξημένη.

A

ὐτὸς ὁ λόγος πού χαράσσεται
πάνω στό λευκό χαρτί τοῦ βιβλίου, σιωπηλά σέ κρατᾶ καί δέν σέ
ἀφήνει νά τόν προσπεράσεις γρήγορα.
Ἔχει πολλά νά σοῦ πεῖ. Φθάνει ἐσύ νά
ἔχεις τήν διάθεση νά ἀκούσεις. Ἀλλά
γιά νά ἀκούσεις πρέπει πρῶτα νά σιωπήσεις. Ὄχι μόνο νά σιωπήσεις νά
μιλᾶς, ἀλλά νά σιωπήσει καί ἡ καρδιά
σου νά μιλᾶ. Διότι ἡ καρδιά μας μιλᾶ. Μιλᾶ, ὅταν πνίγεται μέ τά χίλια δυό καθημερινά ζιζάνια τῶν μεριμνῶν χωρίς νά ἡσυχάζει ποσῶς.
Ἔτσι λοιπόν πρέπει νά ἀφιερώνουμε χρόνο γιά νά σιωποῦμε ἀπό
ὅλα τά ἐπίγεια καί νά χαρίζουμε λίγο χρόνο στόν ἑαυτό μας γιά τά
ἐπουράνια, γιά νά ἀκούσουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἀκούσουμε τόν λόγο τοῦ λευΐτη πού θέλει νά μᾶς δώσει λόγον Θεοῦ.
Αὐτός ὁ λόγος τοῦ π. Ἀνδρέα, προσφερόμενος καί διαδιδόμενος
στόν καθένα, παραμένει ἐπίκαιρος μέσα στήν καθημερινότητα πού
περνᾶς, καθώς σέ διδάσκει τό μυστήριον τῆς αἰωνιότητας. E
Ἀπό τόν πρόλογο τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας
κ. Επιφανίου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ
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χει μεγάλη ἀξία ἡ προσευχή, ὅταν ἐπεκτείνεται καί σέ
ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν γιά μᾶς καλή γνώμη. Δυνατόν
νά μᾶς ἀντιπαθοῦν εἴτε ἀπό ἄγνοια εἴτε γιατί ζοῦν μακριά ἀπό
τόν Θεό. Καί ὄχι νά λέει κανείς δυό λόγια, ἀλλά μέ τήν καρδιά
του, μέ πραγματική ἀγάπη. Ὁ πιστός πού φεύγει ἀπό αὐτήν τήν
ζωή, πόση χαρά νιώθει γιά τό ὅτι προσευχόταν γιά κάποιον πού
δέν τοῦ φέρθηκε καλά...! E

E

λεημοσύνη δέν εἶναι μόνο νά δώσεις ἕνα κομμάτι ψωμί.
Ἐλεημοσύνη εἶναι νά πεῖς καί μία κουβέντα καλή. Ἐκείνη
θά μείνει περισσότερο. Τό ψωμί θά τό φάει, πάει. Μιά κουβέντα
σωστή, καλή, πού θά πεῖς μέ τήν ἀρετή σου, μέ τήν ἁγιότητά σου,
αὐτή θά μείνει. Αὐτή ἀποτελεῖ ὑπέροχη ἐλεημοσύνη. E
15

