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Οι δύο ηλικίες 

Σε κάποια άλλη ευκαιρία ο Γέροντας έλεγε, πώς στην ζωή του κάθε ανθρώπου δύο ηλικίες είναι οι 

πιο σηµαντικές: το εικοστό  και το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του. Πού και σε ποια κατάσταση θα τον 

βρουν οι δύο αυτές ηλικίες στην πορεία της ζωής του; 

Για τον κάθε άνθρωπο το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του είναι σηµαδιακό, γιατί τόσα χρόνια έκαµαν 

και οι εβραίοι περιπλανώµενοι στην έρηµο µε προορισµό την γη της επαγγελίας την Ιερουσαλήµ. Τα είκοσι 

χρόνια είναι το µισό από αυτά. Αυτήν την ερµηνεία δίνει ο επίσκοπος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ. Το 

εικοστό έτος της ζωής σου σε βρήκε στο µοναστήρι. Πού άραγε θα σε βρει το τεσσαρακοστό; Καλό θα ήταν 

να σε εύρισκε στην επουράνιο Ιερουσαλήµ, στην Βασιλεία του Θεού!  

Εχε µε παρητηµένον 

Είχα ένα φίλο. Πολύ µορφωµένο, πού ζει ακόµη. Είχε κάποια κλήση για την µοναχική ζωή. Πολλές φορές 

πέρασε από την σκέψη µου ότι, αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να είχε έρθει εδώ, στην Σκήτη, µαζί µας. Πριν την 

κούρα µου, του είπα: «Πρόσεχε, γιατί ο κόσµος µε τις παγίδες του, ασκεί µεγάλη δύναµη στον άνθρωπο». 

«Τα ιδανικά µου είναι πολύ ψηλά για να κατεβώ σε τόσο χαµηλό επίπεδο», ήταν ή απάντηση του. 



Όταν πήγα στην Μαντζουρία, πληροφορήθηκα ότι παντρεύτηκε. Πολύ λυπήθηκα. Μα, µετά από ένα χρόνο 

την χώρισε. Καταρώµενος την ήµερα πού παντρεύτηκε. Ναι, έχει δίκιο το ευαγγέλιο πού λέει: «µόλις 

παντρεύτηκα, σε παρακαλώ, άσε µε ήσυχο» (Λουκ. 14, 20). Από µόνος του, ο γάµος είναι µεγάλο µυστήριο. 

ο ίδιος ο Χριστός τον αγίασε. Το ζήτηµα όµως, είναι: Το ευαγγέλιο λέει πώς, ο Κύριος (ό οικοδεσπότης) 

ετοίµασε ένα ∆είπνο. και όταν ήρθε ή ώρα ειδοποίησε τους καλεσµένους. Εκείνοι δεν επήγαν. Έλεγαν: 

«ερωτώ σε, έχε µε παρητηµένον». Γιατί; «Γυναίκα έγηµα� ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε». και συνεχίζει το 

ευαγγέλιο: «τότε, οργιστείς ο οικοδεσπότης, είπε τω δούλω αυτού έξελθε ταχέως εις τάς πλατείας και τάς 

ρύµας της πόλεως και τους πτωχούς εισάγαγε ώδε». και γέµισε το σπίτι. ο Κύριος κάλεσε στρατηγούς και 

υπουργούς και δεν επήγαν. ∆εν ήθελαν. ∆εν το θεώρησαν σπουδαίο πράγµα. Όµως. ο Κύριος, ο ∆ηµιουργός 

του κόσµου, δεν έχει ανάγκη κανέναν, µπορεί να βρει άλλους. 

Υπάρχουν πολλοί, πνευµατικά µέτριοι, µοναχοί. Υπάρχουν όµως και µοναχοί οι όποιοι φλέγονται από 

αγάπη για τον Κύριο� εκείνοι πού τον λατρεύουν «εν πνεύµατι και αλήθεια»� πραγµατικοί µοναχοί, 

χωρίς µώµο και ψεγάδι. Τέτοιους θέλει ο Κύριος� τέτοιους αναζητεί τέτοιους καλεί κοντά Του. Επίστευα 

ότι ο Κύριος θα τον ευλογούσε� και ότι εκείνος ο φίλος µου, θα γινόταν µια ηµέρα Γέροντας. Θα µπορούσε. 

Τώρα, δεν ξέρω τι θα απογίνει. 

 

ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ 

Αγάπη 

Στην µεσηµεριανή τράπεζα (26 Σεπτεµβρίου 1909) ο π. Βαρσανούφιος είπε δυο λόγια: 

- Είναι υποχρέωση και καθήκον µου, πατέρες και αδελφοί, σήµερα, µνήµη του αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου, να σας υπενθυµίσω, ότι κάθε χριστιανός και ιδιαίτερα ο µοναχός πρέπει να φροντίζει να έχει 

ειρήνη και µε τον Θεό και µε τους ανθρώπους. ο Άγιος Ιωάννης λέγει, πώς ο άνθρωπος δεν µπορεί να 

αγαπήσει τον Θεό, αν δεν αγαπάει τον αδελφό του. ∆ιαφορετικά αυτός ο άνθρωπος θα είναι ψεύτης. Για 

αυτό σας Ικετεύω, µην επιτρέπετε στον εαυτό σας, να εµφωλεύει κακία µέσα σας για κανέναν, αλλά να 

«αγαπάτε όλους τους ανθρώπους. 

Ό εωσφόρος, πού κάποτε ήταν ο ανώτερος άγγελος, αγωνίζεται ακατάπαυστα να σπέρνει στις 

καρδιές των ανθρώπων κακία, έχθρα και κάθε είδους επανάσταση κατά του Θεού. Ξεσήκωσε διωγµούς 

εναντίον των χριστιανών. Προκάλεσε αιρέσεις, διαµάχες, αναστατώσεις. και τώρα το ίδιο προσπαθεί να 

κάµει. και αλίµονο, αλίµονο, πατέρες! Πολλές φορές το πετυχαίνει! 

τι ακούω; Όλο γκρίνιες και γογγυσµό, ο ένας εναντίον του άλλου. Μου έρχονται εδώ µε παράπονα. 

Τους λέω: «Πρέπει να τα βρείτε� να συµφιλιωθείτε� να ζητήσετε συγγνώµη� κάνετε και καµιά µετά-

νοια...» ∆υστυχώς πολλοί δεν το αποφασίζουν, µε αποτέλεσµα, όλο και χειροτερεύει το κακό. 

Όχι έτσι, άγιοι πατέρες! Όχι κι έτσι! ο µοναχός πρέπει να είναι γεµάτος αγάπη για τον Θεό και για τον 

πλησίον. τι είναι ο µοναχός; ο εκπληρωτής όλων των εντολών του Θεού. Όλες οι εντολές ανακεφαλαιώνονται 

σε δύο: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου� και τον πλησίον σου ως σεαυτόν». Οι δύο πρώτες εντολές 

συµπεριλαµβάνουν όλες τις υπόλοιπες� ολόκληρο τον νόµο. Οι άγγελοι στον ουρανό είναι γεµάτοι από 

αγάπη. Ολόκληρη ή ζωή του µονάχου στηρίζεται στην αγάπη. 



Οί µεγάλοι γέροντες µας Λεωνίδας, Μακάριος, Αµβρόσιος και Ανατόλιος, ήσαν γεµάτοι από 

αγάπη. Με τι δόξα, µε τι τιµή εκοσµούντο στην επίγεια ζωή τους! Απόδειξη είναι το 

ακόλουθο περιστατικό: 

Ό π. Ιωάννης της Κρονστάνδης είχε καλέσει τον π. Άνατόλιο να συλλειτουργήσουν 

µαζί. Στην λειτουργία, ο π. Ιωάννης είδε τον π. Άνατόλιο να συλλειτουργεί µε αγγέλους. 

∆εν γνωρίζω, αν τους έβλεπε και ο ίδιος. 

Γι' αυτό σήµερα το θεώρησα απαραίτητο να σας υπενθυµίσω την υψηλή µας κλήση ως 

µοναχών. Να επικρατεί ανάµεσα µας αγάπη και οµόνοια. 

Ένας γέροντας, ο ιεροµόναχος Ιγνάτιος, ο όποιος κοιµήθηκε Πριν από δέκα χρόνια, 

µου είχε πει: «Στα χρόνια τα δικά µου, όλοι οι πατέρες της Όπτινα διακρίνονταν για την 

αγάπη πού είχαν µεταξύ τους� όλοι. και πιο πολύ οι πατέρες της Σκήτης». 

Μακάρι και εµείς, πατέρες, να τους µιµηθούµε. 

∆εν το κρύβω. Μερικοί από σας εξέφρασαν την επιθυµία για µια ανώτερη και υψηλότερη 

ζωή� για περισσότερη άσκηση. Μα, πατέρες µου, τι ανώτερο, τι καλύτερο αγώνισµα από το 

να συγχωρήσεις εκείνους πού σε πρόσβαλαν, πού σε ύβρισαν και να υποµένεις τον αδελφό 

σου; 

Θυµάστε το περιστατικό, πού αναφέρεται στον βίο του αγίου Παχωµίου. Ένας µοναχός 

τον παρακάλεσε: 

- Γέροντα, δώσε µου ευλογία, να πάω να µαρτυρήσω. Θέλω να µαρτυρήσω για τον 

Χριστό! 

Σε συµβουλεύω, του είπε ο άγιος, να παρατείνεις στο µοναστήρι και να υπηρετείς τους αδελ-

φούς σου. Να υποµένεις τις οποίες αδυναµίες τους. Απαρνήσου το θέληµα σου. και όλα θα 

σου λογισθούν σαν µαρτύριο. 

Βλέπετε αδελφοί; ο µοναχός, πού υποµένει µε ειρήνη τους πειρασµούς των αδελφών του, 

θα λάβει µαρτυρικό στέφανο. 

Αυτή ή οµιλία του γέροντα µου άρεσε πολύ. 

- Ή ταπείνωση και ή αγάπη, έλεγε, είναι οι µεγαλύτερες αρετές. Αυτές πρέπει να έχει ο 

µοναχός στολίδι του. 

Σήµερα (26 Σεπτεµβρίου 1910) έχω τα γενέθλια µου. Συµπλήρωσατά 22. Λειτούργησε ο 

π. Βαρσανούφιος. Στην  απόλυση, µε τον Τίµιο Σταυρό στο χέρι, είπε: 

-Άγιοι πατέρες και αδελφοί. Με τον ζωφόρο Σταυρό στο χέρι, σας εκλιπαρώ: Βάλτε στην 

άκρη κάθε δυσαρέσκεια ανάµεσα σας. Ή δυσαρέσκεια, για να µην ειπώ εχθρότητα, µεταξύ 

σας, όλο και αυξάνει. Αυτά είναι έργα κοσµικών ανθρώπων δεν ταιριάζουν σε µοναχούς. 

Ή πρώτη εντολή είναι ή αγάπη. ο απόστολος Παύλος λέγει: «Εάν ταις γλώσσαις των 

ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, άγάπην δε µη έχω, ...ουδέν ειµί» (Α' Κορ.13, 1-2). 

Ή αγάπη είναι ή µεγαλύτερη αρετή. Με την ευκαιρία της µνήµης του αγίου αποστόλου Ιωάννου 

του Θεολόγου, του µαθητή της αγάπης, σκέφτηκα να σας 



κάνω αυτή την υπόµνηση. Μην αρκείσθε µόνο στα έξω. Είναι βέβαια απαραίτητα. ∆εν είναι 

ή ουσία. 

 Ποια είναι ή ουσία;  

Ή εκρίζωση των παθών από την καρδιά µας� και κυρίως της κακίας. 

 

Ακτηµοσύνη 

Ό Γέροντας τα χρήµατα τα θεωρούσε, και τα διαχειριζόταν, όχι σαν δικά του, αλλά σαν της Σκήτης και 

του Προδρόµου. Είτε χρήµατα του έδιναν, είτε τρόφιµα, όλα πήγαιναν για την αδελφότητα. Τίποτα 

απολύτως δεν κρατούσε για τον εαυτό του. και όταν του προσέφεραν δωρεές, για τον ίδιο, έλεγε: 

- ∆εν έχω δικαίωµα, να κάµω προσωπική περιουσία� υποσχέθηκα ακτηµοσύνη� και µε αυτόν τον όρκο 

είµαι δεσµευµένος µέχρι τον τάφο! 

Όταν του έφερναν ψάρι µε ερωτούσε, τι φαγητό έχοµε σήµερα. και αν το πρόγραµµα έγραφε ψάρι, το 

έστελνε αµέσως στην κουζίνα� για ψαρόσουπα. ∆ιαφορετικά, έδινε οδηγίες για την επόµενη ηµέρα. 

Όσο καιρό βρισκόµουν κοντά του, ο π. Βαρσανούφιος είχε κάµει πολλές δωρεές στην Σκήτη. ο ίδιος, 

δεν είχε δεκάρα. Του είχαν αποµείνει µόνο λίγα «ψιλά» από την τελευταία του σύνταξη, πού έπαιρνε για 

την συµµετοχή του στον πόλεµο της Μαντζουρίας. 

Ό Γέροντας, υπέφερε από το στοµάχι του. Για την σωστή λειτουργία του, ο γιατρός του συνέστησε να 

τρώει ελιές. Και, επειδή τις ελιές έπρεπε να τις αγοράζει µε χρήµατα της Σκήτης, δεν τις ήθελε  όσο 

ασήµαντο και αστείο κι αν ήταν το ποσό. Τον ενοχλούσε ο λογισµός: «Μπορώ εγώ να ξοδεύω χρήµατα 

της Σκήτης για τον εαυτό µου;» Κάποιος όµως ο τους πατέρες, υποθέτω ιεροµόναχος, τον καθησύχασε. 

Ήταν ευχαριστηµένος µε όλα. Έτρωγε ότι  παρείχε ή τράπεζα των αδελφών, χωρίς καθόλου 

γκρίνια και µεµψιµοιρία. «Όλα εδώ, είναι νόστιµα», ήταν τα µοναδικά του σχόλια. «Όταν ζούσα στον κόσµο, 

τα είχα όλα. Τίποτα δεν µου έλειπε». 

Εγκράτεια - νηστεία 

Για την νηστεία, ο π. Βαρσανούφιος µας έλεγε: 

- Να τρώτε µέχρι πού να χορτάσετε, αλλά όχι να παραχορτάσετε.  Να τρώτε αυτό πού σας 

είναι αναγκαίο, χωρίς να ταράζεσθε. ο καθένας την ιδιοσυγκρασία του. Έτσι, ένας, για να φαΐ 

ικανοποιητικά, χρειάζεται τρεις µερίδες φαγητό� δύο� και άλλος αρκείται σε µία µόνο, στην κανονική. Για  

αυτό πρέπει ο καθένας να παρακολουθεί τον εαυτό του, να ιδεί τι ποσότητα του χρειάζεται. Για το πόσο 

τρώνε οι άλλοι, µη σε απασχολεί. Εσύ να κοιτάζεις τον εαυτό σου. 

- Ό ύπνος και ή κοιλιά είναι αλληλένδετα. Με  γεµάτο το στοµάχι ο µοναχός κοιµάται πολύ. Στο είπα 

και στο ξαναλέγω: να τρως µέχρι να χορτάσεις, 

µα όχι να παραχορτάσεις. Χόρτασες; Βάλε το πιρούνι στην άκρη. Γιατί είναι πλέον αµαρτία. Ενώ έχεις  

χορτάσει, συνεχίζεις να τρως, µόνο και µόνο επειδή δεν έχουν χορτάσει τα µάτια! 

 



Ή πιο δύσκολη νηστεία της Σκήτης είναι ή πρώτη εβδοµάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όµως, 

για µένα ακόµη και αυτή, µε την χάρη του Θεού, δεν είναι και τόσο βαριά. Αντίθετα, µε βοηθάει 

περισσότερο. Γιατί οι ήµερες αυτές είναι «µεγάλες και ιερές...». 

Τώρα, όταν συλλογίζοµαι, τι έκαµα την περίοδο αυτή στον κόσµο, εκπλήσσοµαι. Έτρωγα ότι 

ήθελα� χωρίς να γνωρίζω την αναγκαιότητα και αγιότητα της νηστείας. 

Από το στόµα του π. Βαρσανουφίου είχα την ευκαιρία να ακούσω πολλές φορές: 

- Από την έλλειψη εγκράτειας προέρχεται κάθε κακό. Ή νηστεία διεγείρει την ψυχή σε προσευχή. 

Την αξία, την δύναµη και την σπουδαιότητα της νηστείας 

την καταλαβαίναµε από το γεγονός, ότι ο διάβολος την απεχθάνεται και την µισεί πολύ. Σε 

εκείνους, πού έρχονται για συµβουλή και εξοµολόγηση, σ' ότι 

τους λέω, συµφωνούν σε όλα και είναι πρόθυµοι να τα κάµουν όλα. Όταν, όµως, τους ειπώ, ότι 

πρέπει να τηρούν τις άγιες νηστείες, εκεί τα χαλάνε. Αρχίζει 

ή γκρίνια: «∆εν µπορώ! ∆εν αντέχω!...». 

Ό διάβολος τους βάζει, να µη θέλουν να τηρούν τις νηστείες. 

Ελεηµοσύνη 

Κάποια φορά, παρουσία µου, ο π. Βαρσανούφιος ερώτησε τον π. Νικήτα: 

- Εκεί έξω στον κόσµο, υπάρχουν άνθρωποι φτωχοί; 

- Ναι, Γέροντα, πώς δεν υπάρχουν. 

- ∆όξα τω Θεώ. Όσο υπάρχουν φτωχοί, όλα καλά. Γιατί όταν παύσουν να υπάρχουν και 

αυτοί, σταµατάνε και οι δωρεές στο µοναστήρι... Αυτό έχω καταλάβει! 

Εδώ στην Σκήτη δεν επιτρέπεται σε µοναχό να δίνει (αυτόβουλα) ελεηµοσύνη. Αυτό κάπως 

παλαιότερα µε βασάνιζε, τώρα όµως όχι. Ελεηµοσύνη δίνει ο Γέροντας για όλους µας. 

Ευσέβεια 

Μου είπε ο Γέροντας: 

- Ό άνθρωπος πολύ εύκολα αλλάζει. 

- Ναί, Γέροντα. 

Συµφώνησα. και του διηγήθηκα το εξής περιστατικό: 

- Είχα ένα φίλο. Πιστό και θρησκευόµενο. Τώρα βέβαια, είναι άθεος. Οι κουβέντες του, 

πολλές φορές µε τροµάζουν. Όλο για αυτοκτονία µιλάει. Ό 

πατέρας του όµως, είναι πολύ πιστός. 

Είπε: 

Μη φοβάσαι γι' αυτόν. 

 Θα γυρίσει. Ή ευσέβεια είναι κληρονοµική. Από τον Κάιν κληρονοµείται ασέβεια και από τον Άβελ ή 

ευσέβεια. Συνήθως, όπως υπάρχει φυσική κληρονοµικότητα, κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχει και 



πνευµατική. Συµβαίνει όµως, και µερικές φορές ή ευσέβεια να κληρονοµείται από παππού στα 

εγγόνια ενώ ο γιος (πατέρας) να ειναι άθεος. 

Ή πιο ωραία µουσική 

Χθες (15 Νοεµβρίου 1908), βρισκόµουν στο κελί του Γέροντα και τακτοποιούσα την αλληλογραφία του. ο 

π. Βαρσανούφιος διάβαζε την επιστολή µιας νεαρής κοπέλας, για την οποία µου είπε: 

- Ή κοπέλα αυτή, ξέρει πολύ καλή κλασσική µουσική. Την ρωτάω: 

- Ποιανού µουσικού σου αρέσει καλλίτερα , η µουσική; 

- Του Μπετόβεν και του Χάιντν, µου λέει εκείνη. 

- Μα υπάρχει και καλλίτερη, της είπα. 

- Ποιανού; του Μότσαρτ;   

- Ακόµη καλλίτερη.  

- Του Μπαχ µήπως; 

- Όχι! Όχι! 

- Ποιανού τότε; και τι είδους µουσική είναι αυτή, πού λες ότι είναι καλλίτερη; 

Ή µουσική της ψυχής! της λέω. 

Της ψυχής; και υπάρχει τέτοια µουσική; 

Καί βέβαια υπάρχει. - Πρώτη φορά το ακούω. και τι είναι αυτή  η µουσική; 

Ή ψυχική γαλήνη. Γι' αυτήν µιλάει το άγιο Ευαγγέλιο: «Άρατε τον ζυγόν µου έφ' υµάς και µάθετε άπ' 

εµού, ότι πράος ειµί και ταπεινός τη καρδία, και ευρήσετε ανάπαυσιν ταίς ψυχαίς υµών» (Ματθ. 

11, 29). Σπούδασες µαθηµατικά. Ξέρεις, τι είναι το σηµείον «ίσον» (=). Έ, λοιπόν να! Ή ανάπαυση της 

ψυχής «ισούται» µε µια µακαριότητα� µια µουσική� 

µια αρµονία όλων των δυνάµεων της ψυχής... Αυτή είναι ή καλλίτερη µουσική! 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΘΗ 

Απόγνωση 

Σήµερα (1 ∆εκ. 1908), ο αδελφός µου Ίβάν αισθανόταν λίγη αδυναµία� και µε εντολή του π. 

Βαρσανουφίου µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο της Σκήτης. Σε εµένα δεν είπε τίποτα. Εγώ φταίω. Γιατί σαν 

µεγαλύτερος του αδελφός, έπρεπε να ενδιαφερθώ.  π. Νικήτας, ο διακονητής του π. Βαρσανουφίου, µόλις 

τώρα µε πληροφόρησε, ότι ο Ιβάν είχε πέσει σε απόγνωση. Μα και να µου το είχε ειπεί ενωρίτερα,  δεν ξέρω 

αν θα µπορούσα να τον παρηγορήσω! Είναι αµφίβολο, αν θα τον καταλάβαινα 

«Ή απόγνωση και ή µελαγχολία, έλεγε ο Γέροντας, σαν άλλη πανούκλα (γιατί πρόκειται για αρρώ-

στια της ψυχής) ορµάει σε όλους. Ή ζωή τότε, γίνεται ανυπόφορη. Σε πιάνει µια αδιαφορία και 

αδράνεια για όλα� να µη θέλεις να κάµεις απολύτως τίποτα.(Καί συνέχισε). 

Μία τέτοια περίπτωση αντιµετώπισα στην εξοµολόγηση. Ήταν µία κυρία. και να τι µου είπε: 

- Όλη την ηµέρα κάθοµαι σε µία καρέκλα. ∆εν κάνω τίποτα. 

- Τί αισθάνεσαι; 

- Λύπη  αφόρητη λύπη! 



Ήταν όµορφη, πλούσια, απόφοιτη γυµναστικής ακαδηµίας µε χρυσό µετάλλιο! Ώ, Θεέ µου, ελέησε το 

πλάσµα σου». 

Ό Γέροντας έκαµε τον σταυρό του. Θα ήταν πολύ θλιβερή περίπτωση. Εγώ, µε το έλεος του Θεού, 

δεν έχω δοκιµάσει κάτι το ανάλογο. Για αυτό και σκέφτοµαι τι ανταποδώσω τω Κυρίω για την µε-

γάλη Του ευσπλαχνία σε µένα τον ταλαίπωρο; 

Αργολογία 

Ανέφερα στον Γέροντα ότι µετά την Λειτουργία επήγα στον π. Αρσένιο, πού γιόρταζε την ονοµαστική 

του εορτή, για τσάι. 

— Το ρίξατε στην αργολογία; (ήταν το ερώτηµα του). 

- Εγώ σιωπούσα. (Απάντησα). 

Ναι. Πάντοτε έτσι γίνεται. Ξεκινάνε, δήθεν, µε καλό σκοπό και καταλήγουν στην άργολογία και την 

κατάκριση. Ξεκινάνε µε το «εις υγείαν» και τελειώνουν µε το «αιωνία ή µνήµη». Για αυτό και οι Γέροντες  

µας απαγόρευαν να γιορτάζοµε ονοµαστικές εορτές και να πηγαίναµε, όποτε µας κάπνιζε, στα κελιά 

των αδελφών, για τσάι. Να αποφεύγεις τις επισκέψεις στα κελιά των πατέρων χωρίς σοβαρή αιτία. Να 

θυµάσαι τον λόγο των αγίων: «κάθισε στο κελί σου και αυτό θα σε διδάξει τα πάντα». 

- Γέροντα, (του είπα κάποια άλλη φορά), παρ' όλο πού δεν µου αρέσει, συνέχεια άργολογώ και 

ακατάσχετα. 

- Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να το εξοµολογείσαι. Αυτά είναι κατάλοιπα απρόσεκτης ζωής 

µέσα σου. Αυτός, πού αργολογεί, δεν µπορεί να έχει νίψη, γιατί συνεχώς περισπάται. Από την σιωπή 

γεννάται ή ησυχία, και από την ησυχία ή προσευχή. 

Πες µου: Πώς είναι δυνατό να προσεύχεται κανείς, όταν βρίσκεται σε περισπασµό; Πρόσεχε τον εαυτό 

σου. Αυτός είναι ο στόχος µας. «Πρόσεχε σεαυτώ» (Α' 

Τιµ. 4,16). Ή σιωπή, χωρίς την οποία είναι αδύνατο να ζει κανείς, είναι άσκηση. Γιατί όταν κάποιος σιωπά, ο 

εχθρός αρχίζει και ψιθυρίζει στους άλλους: «Κοίταξε εκεί, αλαζονεία! Ούτε να σου µιλήσει δεν καταδέχε-

ται!» ∆εν είναι έτσι. Από αυτό ακολουθούν πειρασµοί. 

Για αυτό, οποίος το πάρει απόφαση να ασκηθεί στην σιωπή, να ετοιµάσει τον εαυτό του για πειρασµό. 

Κάτι ακόµη. Ή σιωπή δεν αποκτιέται ούτε γρήγορα, µα ούτε και εύκολα. Ή σιωπή είναι υψηλή και 

απαραίτητη αρετή, για οποίον θέλει να προκόψει σε πνευµατικές αρετές. Γιατί, όπως λέει και ο άγιος 

Ισαάκ ο Σύρος, «ή σιωπή είναι το µυστήριο του µέλλοντος αιώνος». Εκείνος πού ασκείται στην σιωπή, προε-

τοιµάζει τον εαυτό του για την µέλλουσα ζωή. ο π. Μακάριος συχνά έλεγε: «Όλοι οι άγιοι ήταν άνθρωπο, 

της σιωπής. ο Αγ. Σεραφείµ του Σάρωφ και ο ΟΣΙΟΣ  Αρσένιος ο Μέγας γι' αυτό ήταν µεγάλοι, επειδή είχαν  

σιωπή. Όταν τον ερώτησαν, γιατί συνεχώς είναι σιωπηλός και αποφεύγει τους ανθρώπους, απάντησε: Πι-

στέψτε µε αδελφοί, όλους σας αγαπώ. Άλλα δεν µπορώ ταυτόχρονα να είµαι και µαζί σας και µε τον Θεό. ο 

άγιος Ιωάννης της Κλίµακος έλεγε: «Κάθε φορά πού µιλούσα, ακόµη και για πνευµατικά θέµατα, συνήθως 

το µετάνιωνα. Όταν σιωπούσα, ποτέ». και ο π. Μακάριος, είπε για τον Ιγνάτιο Μπριαντσιανίνωφ: «Και 



εµείς εδώ στην Ρωσσία, θα είχαµε έναν δεύτερο Μέγα Αρσένιο, αν δεν ακολουθούσε διαφορετικό δρόµο. 

Πράγµατι, ήταν ένας άνθρωπος µε φοβερό µυαλό». 

Στις 17 Ιουλίου (1908) τελείωσε το µάζεµα του σανού. Πολλοί αδελφοί είχαν πάει να θερίσουν 

ένα µέρος χωραφιού, πού έχει αποµείνει κοντά στο ιχθυοτροφείο. Εγώ και πάλι δεν βγαίνω πια έξω από 

την σκήτη� από αυτό το ζωοποιό χώρο της ησυχίας. Στον θερισµό, τις περισσότερες φορές, πήγαινα µε 

ευχαρίστηση. Ιδιαίτερα, όταν µπορούσα και εύρισκα καταφύγιο µόνος µου, σε µέρος, πού δεν θα δινόταν 

αφορµή για άργολογία. 

 

Σήµερα, 8 Σεπτ. 1908, στον όρθρο, ο Γέροντας είπε ότι πρέπει να έχοµε αγάπη ο ένας για τον άλλο 

και να σταµατήσοµε την άργολογία. ο προφήτης ∆αβίδ λέγει: «Εκλέλοιπεν όσιος». Γιατί, όµως δεν 

υπάρχει πια; ∆ιότι «ώλιγώθησαν αι αλήθειαι από των υιών των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν 

έκαστος προς τον  πλησίον αυτού» (Ψαλ. 11, 1-2). Γιατί δεν λένε πια λόγια για ωφέλεια της 

ψυχής, αλλά λόγια πεζά ασήµαντα, άργολογίες. Πιστεύω, συµπλήρωσε  Γέροντας, ότι έφτασε ή εποχή 

πού οι άνθρωποι θα µιλάνε, αποκλειστικά και µόνο, για πράγµατα µηδαµινά και ασήµαντα. 

Ένας µοναχός είδε το έξης όραµα: πολλούς µοναχούς να στέκονται και να αργολογούν. Γύρω 

τους και ανάµεσα τους να τρέχουν βρώµικα αγριογούρουνα, τα όποια φυσικά ήσαν δαιµόνια. Τότε 

συνέβη το έξης παράξενο: Μόλις οι µοναχοί άλλαξαν κουβέντα και άρχισαν να µιλούν για ωφέλεια της 

ψυχής, είδε ανάµεσα τους, αντί για αγριογούρουνα, φωτεινούς αγγέλους. 

Γι' αυτό, αδελφοί, οφείλοµε να προσέχοµε, να µη καταστρέφοµαι τους κόπους µας µε την άργολο-

γία. και πάνω άπ' όλα να φροντίζοµαι να αποκτάµε ταπείνωση. Λέει ο προφήτης ∆αβίδ, «εταπεινώθην 

και έσωσε µε ο Κύριος» (Ψαλ. 114, 6). Για να σωθεί κανείς, ή ταπείνωση φτάνει. και πάλι ένας ψαλµός 

λέει: «ίδε την ταπείνωσίν µου και τον κόπο µου- και αφες πάσας τάς αµαρτίας µου» (Ψαλ. 24,18). ο 

προφήτης ∆αβίδ το είπε αυτό, γιατί µετάνοια αληθινή χωρίς κόπο δεν γίνεται. 

Κατάκριση 

Ζω, όπως ζούσα και στον κόσµο. ∆εν έχω αλλάξει σε τίποτα. Είµαι γεµάτος κακίες και αµαρτίες. 

Παραµένω ο ίδιος άνθρωπος� εµπαθής. Με µόνη φορά ότι, τώρα απλά ζω σε κελί και όχι στον κόσµο. 

∆εν έγινα ακόµη άγγελος. Άγγελος δεν γίνεσαι από την µία ηµέρα στην άλλη. Παλαιότερα, χωρίς   νά θέλω να 

το καταλάβω πόσο δύσκολο είναι, είχα την απαίτηση όλοι οι µοναχοί να είναι επίγειοι άγγελοι Τώρα άρχισα 

να καταλαβαίνω, από την προσωπική µου πείρα, πόσο εύκολη είναι ή κατάκριση και πόσο δύσκολη είναι ή 

«πράξη». 

Πορνεία 

Το βράδυ, στις 3 Ιαν. 1910, καταπιαστήκαµε εγώ και ο Γέροντας, µε την αλληλογραφία. Μετά 

κάναµε συζήτηση για τά πάθη. Ιδιαίτερα για  πάθος της πορνείας. 

— Από αυτό το πάθος, έλεγε, δεν απαλλάσσεται κανένας και σε καµιά ηλικία. Φτάνει να αναφέροµαι 

τον όσιο Ιάκωβο και την περίπτωση του ογδοντάχρονου ασκητή. και οι δύο έπεσαν στην αµαρτία της 

πορνείας. Τά πάθη της πορνείας και της φιλαργυρίας πολεµούν τον άνθρωπο µε την ίδια σφοδρότητα. 



Κανείς δεν είναι ασφαλισµένος α αυτά τά πάθη. Τους γεροντότερους, ο διάβολος  τους πολεµάει 

περισσότερο µε την τσιγκουνιά : την φιλαργυρία, ενώ τους νέους µε την πορνεία. 

 

Μετά από κάθε εξαγόρευση ο Γέροντας µε συµβούλευε: 

— Οι πατέρες λένε να αγωνιζόµαστε εναντίον όλων των παθών. Για το πάθος της πορνείας, ή µόνη σωτηρίας 

είναι ή φυγή. Ή αλήθεια είναι, ότι από  τα πάθη σωζόµαστε µόνο µε την φυγή. Όχι φυσικά ,στην κυριολεξία! 

Έχεις πόλεµο πορνείας; Φύγε από το µοναστήρι; Όχι! Πουθενά δεν λένε κάτι τέτοιο. φυγή (= καταφυγή) 

είναι το όνοµα του Ιησού. τι λέει ο ψαλµός; «Πέτρα καταφυγής τοις λαγωοίς» (Ψαλµ. 103,20). Λαγοί είναι οι 

αδύνατοι, οι φοβητσιάρηδες, πού δεν µπορούν να πολεµήσουν τά πάθη µε την δική τους δύναµη. και τι 

κάνουν; Καταφεύγουν στην Πέτρα. Πέτρα είναι ο Χριστός. Το  Όνοµα Του. Ή προσευχή του Ιησού. 

Συκοφαντία , 

«Όλα να τά περιµένεις. Όλα είναι δυνατά. Αργότερα, ίσως γίνεις και πνευµατικός. Πρόσεχε! Πρόσεχε από 

το γυναικείο φύλο. Άλλο από κουτσοµπολιό, δεν κάνουν. Νόηµα, ουσία και περιεχόµενο, µηδέν. Ευτυχώς πού 

ο ηγούµενος δεν δίνει καµιά σηµασία στα λόγια τους. Κάποιοι άλλοι όµως τά προσέχουν... Κάτι ήξερε και ο 

προφήτης ∆αβίδ, όταν έλεγε: «Λύτρωσαί µε από συκοφαντίας ανθρώπων, και φυλάξω τας έντολάς σου» 

(Ψαλµ. 118, 134). 

Υποκρισία 

Κατά επανάληψη άκουσα τον γέροντα να λέει και σε άλλον µοναχό, όχι µόνο σε µένα: 

- Ή υποκρισία, ή διπλοπροσωπία και ή πονηρια, είναι πάντοτε για όλους αµαρτία. Για τον µοναχό όµως, 

οι κακίες αυτές αποτελούν οριστική απώλεια. Να προχωρείς µε σταθερότητα, χωρίς  να  παρεκκλίνεις 

ούτε στα δεξιά ούτε στα αριστερά. 

Φόβο-δειλία 

Τώρα αρχίζω να φοβάµαι τον κόσµο. Γιατί, αν και ανεπαίσθητα, κάτι τέτοιοι λογισµοί εισχωρούν 

στο κεφάλι µου. ο Γέροντας είπε, πώς αυτού του είδους ο φόβος είναι σωτήριος. 

Περισσότερο θυµάµαι τις συµβουλές του γύρω από τον φόβο, πού είναι περισσότερο καταστροφι-

κός παρά σωτήριος. Αυτό το είπε τότε πού εγώ, ο Ίβάν, και ο νεωκόρος σπάσαµε τις διακοσµήσεις του 

πολυελαίου της εκκλησίας. 

- Να φοβάσαι µόνο την αµαρτία, είπε ο Γέροντας. (Φοβάµαι, βέβαια, τον κόσµο, γιατί µε σπρώχνει 

στην αµαρτία. Είναι γεµάτος πειρασµούς, στους οποίους δεν µπορώ να αντισταθώ). Τον φοβητσιάρη, µας 

λέγει ή αγία Γραφή, δεν τον αγαπάει ο Θεός. ο µοναχός δεν πρέπει να φοβάται, ούτε να δειλιάζει, αλλά 

να αποθέτει την ελπίδα του στον Θεό. 



Γιατί ο Θεός δεν αγαπάει τον δειλό; ∆ιότι βρίσκεται κοντά στην απελπισία και στην απογοήτευση, 

πού αποτελούν θανάσιµες αµαρτίες. ο δειλός και ο φοβητσιάρης βρίσκονται στο στόµα της αβύσσου. 

ο αληθινός µοναχός πρέπει να είναι ξένος σε τέτοια κατάσταση. 

 

Ξενιτιά 

Κάποια φορά συναντήθηκα µε τον δόκιµο µοναχό π. Γεώργιο, στην Σκήτη. 

- Πώς είσαι; µε ερώτησε. Σου λείπει ή Μόσχα; 

- ∆όξα τω Θεώ, Γέροντα, είµαι καλά. 

- Πέρασαν δύο χρόνια, πού δεν σκεφτόµουν την Μόσχα. Μα τώρα, την θυµάµαι� και πολλές φορές 

µόνο αυτήν συλλογίζοµαι. Εύχοµαι ο Θεός να σε βοηθήσει, να µην πέσεις σε παρόµοιο πειρασµό. 

- Ό Κύριος να σε σώσει, Γέροντα, του είπα. και σκέφθηκα: Αν ακόµη ζω, δεν θα γλιτώσω ούτε εγώ 

από αυτό τον πειρασµό. 

Τώρα αρχίζω να φοβάµαι τον κόσµο. Αν και ανεπαίσθητα, τέτοιοι λογισµοί εισχωρούν στο κεφάλι 

µου. 

Ό Γέροντας είπε, πώς αυτού του είδους ο φόβος είναι σωτήριος. 

 

ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ 

1. Φως και θερµότητα 

Σήµερα, 5 Φεβρ. 1908, ερώτησα τον Γέροντα αν µπορούσα να τον ιδώ το απόγευµα. Εκείνος µου είπε να 

τον επισκεφθώ σας 8 το βράδυ. Μόλις έφθασα στην πόρτα, ο Γέροντας άρχισε να µιλάει για την ταπείνωση. 

«Ό π. Μακάριος, ο π. Αµβρόσιος, ο π. Μωυσής και όλοι οι γέροντες µας, πάντοτε έλεγαν: «Να είσαι 

ταπεινός! Να είσαι ταπεινός»! Το έλεγαν συνεχώς. Όπως και ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, πού. Όταν 

επρόκειτο να πεθάνει, έλεγε: «Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους». 

Ή αγάπη και ή ταπείνωση είναι αλληλένδετες. 

Ή µία εξαρτάται από την άλλη, όπως το φως και ή θερµότητα. Μπορεί ποτέ να υπάρξει    φως χωρίς θερ-

µότητα; και θερµότητα χωρίς φως; Το ίδιο συµβαίνει και µε τις δύο αυτές αρετές.» 

Θυµάµαι, ενώ περπατούσα κάποτε µαζί µε τον (ηγούµενο µας αρχιµανδρίτη Ίσαάκιο Β', γύρισε και  µε 

ερώτησε: 

- Πώς είσαι, αδελφέ; 

- ∆όξα τω Θεώ, µε τις άγιες ευχές σου καλά. 

- Ναι. Έτσι πρέπει. Να είσαι ταπεινός. Ή ταπείνωση είναι υψοποιός. 

Επήρα την ευχή του και συνέχισε τον δρόµο του.  Το ίδιο λέγω και εγώ σε σένα: Να είσαι ταπεινός. Ειρήνη σοι. 

Χειρότερος από όλους 

Την τελευταία φορά ο Γέροντας µου είχε ειπεί ότι έχω ανάγκη από ταπείνωση: 



- Μην λες ποτέ πώς, «εγώ δεν κάνω αυτό, κάνω κάτι άλλο - να τι κάνω». Όχι. Να θεωρείς τον εαυτό 

σου κατώτερο και χειρότερο από όλους. 

Να µην είσαι υπερήφανος. Να µην είσαι κενόδοξος. Ούτε από µέσα, ούτε άπ' έξω, µπροστά στους άλλους. 

Είναι γραµµένο: «Μη σαλπίζεις έµπροσθεν σου και ενώπιον των ανθρώπων», αλλά να θεωρείς  τον εαυτό 

σου χειρότερο από όλους. Να θεωρείς τον 

εαυτό σου καταδικασµένο στην κόλαση και άξιο των  τιµωριών της. και ότι µόνο µε το έλεος του Θεού 

µπορείς να σωθείς. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Μόνο οι άγιοι κατόρθωσαν να φτάσουν σε µια τέτοια 

κατάσταση. 

 

3. Χρυσοθήρ 

Σήµερα, 28 Ιουνίου, εορτή των άγ. Αποστόλων, ο Κύριος µε αξίωσε, έµενα τον ανάξιο, να 

εξοµολογηθώ. Μετά την εξοµολόγηση, ο π. Βαρσανούφιος  είπε συµπερασµατικά: 

- Καλή είναι ή µετάνοια ακόµη και για µικρές αµαρτίες. Όµως πρέπει, περισσότερο άπ' όλα, να 

φροντίζεις για το βασικότερο. οι έµποροι, όταν κάνουν εµπόριο, φροντίζουν να κερδίσουν, όσο περισσότερο 

χρυσάφι µπορούν. Έτσι και εµείς. Περισσότερο από όλες τις αρετές, πρέπει να αποκτήσοµε 

ταπείνωση. Ταπεινώσου! Ταπεινώσου! Όταν ο άνθρωπος έχει ταπείνωση, τα έχει όλα. και όταν δεν έχει 

ταπείνωση, δεν έχει απολύτως τίποτα, έστω κι αν κάνει θαύµατα. Ταπεινώσου! 

— Μα Γέροντα, αυτό είναι πολύ δύσκολο. 

- Βέβαια. Μα, µήπως είναι εύκολο να αποκτήσεις χρυσάφι; 

! Μέχρι την τελευταία του πνοή! 

 

Ή «βέργα» των πατέρων 

Ό άγιος Ιωάννης της Κλίµακας λέγει, ότι το πάθος της κενοδοξίας δεν είναι ανεξάρτητο. Αντίθετα� 

είναι στενά συνδεδεµένο µε την υπερηφάνεια. και όσο τρέφεται ή κενοδοξία, άλλο τόσο δυναµώνει και 

το πάθος της υπερηφάνειας. Ή κενοδοξία κάνει: τον άφωνο, να ψάλλει! τον οκνηρό, να γεµίζει προθυµία! 

τον δειλό, να γίνεται τολµηρός!.. 

Ό όσιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωµαίος, όταν το παρατήρησε, δοκίµασε έκπληξη� για την πονη-

ρία� για την πανουργία� και για την κακία του διαβόλου. 

Ώ πόσο οι άγιοι απέφευγαν την κενοδοξία! Με πόση προσοχή την αντιµετώπιζαν! 

Ό π. Αµβρόσιος είχε πάντοτε την βέργα δίπλα του. και όταν κάποιος άρχιζε να λέγει κάτι, πού θα 

ξυπνούσε µέσα του την κενοδοξία, έπαιρνε την βέργα και άρχιζε να την ανεβοκατεβάζει! Γεµάτος περι-

έργεια, ρωτούσε τότε ο συνοµιλητής του: 



- Γέροντα, γιατί ανεβοκατεβάζεις την βέργα; 

- Να σου ειπώ. Γρήγορα πρόκειται να πέσει στην πλάτη σου! 

- 'Ίσως, Γέροντα. Νοµίζω, πώς καλλίτερα θα ήταν να αλλάξοµε συζήτηση! 

- Καλλίτερα. Για σένα! 

ΕΞΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Μόνο σε έναν! 

Μου είπε ο Γέροντας: 

- Να φανερώνεις όλους τους λογισµούς σου, ιδιαίτερα εκείνους πού χρονίζουν και δεν σε αφήνουν 

ήσυχο. στην µοναχική ζωή πρέπει να προχωρείς σταδιακά� γιατί είναι επιστήµη επιστηµών. Καί, όπως σε 

όλες τις επιστήµες προχωρούµε σιγά-σιγά, κάτω από την καθοδήγηση ανθρώπου µε πείρα, έτσι και εδώ. 

Με µία διαφορά: κρατήσου γερά από τον γέροντα σου. Για την πνευµατική σου ζωή να έρωτας µόνο έναν 

άνθρωπο� όχι πολλούς� για να µη σου συµβεί κανένα πνευµατικό κάταγµα». 

Μία σωτήρια ψυχρολουσία 

Το απόγευµα της 23 Σεπτ. 1909 έλαβα ένα δέµα από την Μόσχα, από την µητέρα µου. Επήγα µετά 

στον π. Βαρσανούφιο. και περίµενα τελευταίος για την σχετική ευλογία. Μόλις µε αντίκρισε και χωρίς να 

µιλήσει καθόλου, µε οδήγησε µπροστά στις εικόνες. Μου έκαµε νόηµα να γονατίσω. και µου είπε 

επιτακτικά: «Εξοµολογήσου. Έχεις αµαρτήσει µε λόγια και µε έργα»! 

Τα απότοµα αυτά λόγια του Γέροντα, µε ξάφνιασαν. και άρχισα να απαριθµώ διάφορους αµαρτωλούς 

λογισµούς, πού µε απασχολούσαν. Εκείνος µε συµβούλεψε: 

- Μάζεψε τον εαυτό σου, γιατί είσαι αρκετά επιπόλαιος, και λόγω του χαρακτήρα σου ξεφεύγεις σε 

ενέργειες και πράξεις, πού δεν ταιριάζουν σε µοναχό. 

Επήρα συγχώρηση και έφυγα για το κελί µου. και κατάλαβα ότι έχω ανάγκη από διόρθωση. 

«∆εν έχω τίποτα!» 

Κάποτε, µετά την έξαγόρευση των λογισµών µου, ο γέροντας τόνισε: 

- Ή σωστή έξαγόρευση έχει µεγάλη σηµασία στην ζωή του µονάχου. και όταν ακόµη νοµίζεις, ότι 

δεν έχεις τίποτα να εξοµολογηθείς, εσύ όµως να έρχεσαι, για να παίρνεις δύναµη. Κι αυτό για σένα θα είναι 

αρκετό. Μπορεί ο διάβολος να είχε σκοπό να µηχανευθεί κάτι εναντίον σου, µα µε την συµβουλή οι παγίδες 

του διαλύονται και ο ίδιος γίνεται ανίσχυρος. Αυτό, µη το ξεχνάς ποτέ. 

- Γέροντα, επιτρέπεται, τις µεν αµαρτίες µας να τις έξοµολογούµεθα στον πνευµατικό µας, και τους 

λογισµούς µας να τους εξαγορευόµεθα σε κάποιον άλλο; 

- Άλλο πράγµα είναι ή εξοµολόγηση� και άλλο ή έξαγόρευση των λογισµών. Οι άγιοι πατέρες λένε: 

Όταν δεν έχω σε ποιόν να πάω να εξοµολογηθώ, τότε µπορώ να διαλέξω µόνος µου ένα αδελφό οµόψυχο 

και να του εξαγορευθώ τους λογισµούς µου. Με άλλα λόγια: τους λογισµούς µας µπορούµε να τους  



εξαγορευθουµε (δηλαδή να τους πούµε) και σε άνθρωπο, πού δεν έχει ιεροσύνη (για να µας δώσει 

συµβουλή)� όχι όµως και τις αµαρτίες µας, για να µας δώσει άφεση! 

Προσοχή! 

Εξοµολογήθηκα στον Γέροντα διάφορους λογισµούς, πού µε ταλαιπωρούσαν. «Όταν ο άνθρωπος δεν 

βρίσκει ευχαρίστηση στους λογισµούς του, δεν λογίζεται αµαρτία», ήταν τα λόγια του Γέροντα. 

- Έχω την εντύπωση, πώς δεν χρειάζεται να τους αντιστέκοµαι. Γι' αυτό και δεν τους κυνηγάω. 

- Μόνο οι άγιοι έχουν την πνευµατική δύναµη να τους εκδιώκουν και να αντιλέγουν στους λογισµούς 

χωρίς καθυστέρηση. Για µας, πού είµαστε αδύναµοι µία µέθοδος ισχύει: ή φυγή. 

- Όταν συνέλθω από την ζάλη των λογισµών λέω την ευχή. Κάνω καλά; 

Ναι. Γι' αυτό ακριβώς ήθελα σήµερα να σου µιλήσω. Επειδή ακόµη δεν έχεις ενδυθεί την εξ ύψους 

δύναµη, για να αντιστέκεσαι στους πονηρούς λογισµούς, ένα σου αποµένει: να φωνάζεις τον Ιησού. Το 

όνοµα του θα τους διώξει. Ή προσβολή ενός λογισµού δεν είναι αµαρτία. Άς υποθέσοµε, πώς ανοίγοντας 

την πόρτα του κελιού σου, ο αέρας πού φυσάει φέρνει µέσα χιόνι και κυριολεκτικά σε σκεπάζει. Μήπως 

όµως, φταις εσύ; 'Αν όµως διαπιστώσεις, ότι είναι αδύνατο για σένα να περάσεις µέσα από χιονοθύελλα, τότε 

µπορείς να γλιτώσεις µόνο µε την φυγή, δηλ. κλείνοντας την πόρτα. κάποιος άλλος όµως πιο δυνατός από 

σένα, τα καταφέρνει και  διασχίζει την χιονοθύελλα χωρίς να υποστεί καµία ζηµία. Λοιπόν. Εµείς πού 

απέχουµε πολύ από αυτή την κατάσταση, πρέπει να µιµούµαστε τον ∆αβίδ, πού, όταν πήγε να µονοµαχήσει 

µε τον Γολιάθ, φυσικά δεν πήγε µε αδειανά χέρια. Ποιος όµως ήταν ο οπλισµός του; Ένα κοτρόνι. Μία 

πέτρα. «Ή δε πέτρα ην ο Χριστός» (Α'Κορ.10,4)� Αυτό σηµαίνει, ότι δεν πήγε στην µάχη µοναχός του, αλλά 

µε την πέτρα στο χέρι. Για φιλοσόφησε το λίγο, και θα καταλάβεις. 

Κάποια φορά τον ερώτησα: 

- Γέροντα, µερικές φορές, τώρα πού πρόκειται να λάβω το µοναχικό σχήµα, µου έρχονται κενόδοξοι' 

λογισµοί. 

- Μα το έχεις λάβει! 

- Ναι, αλλά ακόµη δεν έγινε ή κούρα µου. 

∆εν θυµάµαι, τι συγκεκριµένα µου απάντησε. 

Άλλα το νόηµα ήταν, πώς ή κούρα δεν είναι το πάν. Μετά του είπα: 

- Μου έρχονται και λογισµοί, να γίνω και Ιεροµόναχος. 

- Βέβαια! Αύριο ο λογισµός θα σου λέγει: «Φύγε από εδώ»! Έτσι γίνεται πάντοτε: Πρώτα, θα σε ρίξει 

στην φωτιά� και µετά στο νερό! Πρώτα προσπαθεί να σε κάµει να σου «στρίψει»� να σε φέρει σε σύγχυση. 

Την Κυριακή, το ευαγγελικό ανάγνωσµα κατέληγε µε τα λόγια: «Αυτός δε διελθών δια µέσου 

αυτών επορεύετο» (Λουκ. 4,30). 

Το βράδυ, όταν πέρασα από το κελί του π. Βαρσανουφίου για την σχετική ευλογία, µε ερώτησε: 

Θυµάσαι, τι έλεγε το σηµερινό ευαγγέλιο; 

- Συγνώµη,  Γέροντα, ξέχασα. 

- Έλεγε, πώς, οι εβραίοι, εξαγριωµένοι µε τον Χριστό, τον οδήγησαν σε ένα ύψωµα (Λουκ. 4, 29-



30). Τα λόγια αυτά έχουν και ένα άλλο νόηµα. Πνευµατικό. Ή λέξη «εξαγρίωση», δηλώνει τους εµπαθείς 

λογισµούς, οι όποιοι, σαν άλλοι εβραίοι, προσπαθούν να µας σύρουν στην άβυσσο. Μα, ο πνευµατικά 

υγιής νους τους προσπερνάει, χωρίς να υποστεί καµιά ζηµία. και προχωρώντας έτσι, φτάνει στην άνω 

Ιερουσαλήµ. 

Όταν διάφοροι λογισµοί δεν µε άφηναν να συγκεντρωθώ στο διάβασµα ο Γέροντας µε συµβούλευε: 

- Πήγαινε περίπατο στον κήπο και κάθισε λίγο. 

Ή ηρεµία της φύσης θα σε βοηθήσει να προσευχηθείς. Μόνο να κοιτάξει κανείς την εκκλησία µας... Να διώξεις 

τους λογισµούς, δεν εξαρτάται από σένα. Όµως, στο χέρι σου είναι να τους δεχθείς. Τους διώχνει το όνοµα 

του Ιησού. Μερικές φορές όµως, επιτρέπει να σε βασανίζουν σκόπιµα. Πρέπει να υποµένεις. Χωρίς  βέβαια να 

συµφωνείς µαζί τους. 

 

Ή µεταµόρφωση του αλήτη 

Κάποτε µε ερώτησε ο Γέροντας, πόσα πιάνο είχα στο σπίτι µου στην Μόσχα. 

Εγώ αµέσως τότε θυµήθηκα έναν συµµαθητή µου από το γυµνάσιο, παιδί όχι καλό, έναν 

χαρακτήρα µε όχι τόσο καλή υπόληψη, πού οι άσχηµες συζητήσεις του, οι φτωχικές του διανοητικές 

Ικανότητες, απότοµη συµπεριφορά του σε θρησκευτικά ζητήµατα, ή εξωτερική του εµφάνιση, οι παρέες 

του και γενικά ή γνώµη των φίλων µου γι' αυτόν, επιβεβαίωναν το ήθος του. 

Αυτό λοιπόν το παιδί, µια ήµερα έφερε µαζί του µέσα στην τάξη το βιολί του. Ήταν εκ φύσεως 

θαυµάσιος µουσικός. και επειδή έτυχε να απουσιάζει ο καθηγητής, µε την απαίτηση όλων των 

µαθητών, άρχισε να παίζει βιολί. Χωρίς µουσικό κείµενο. Από 'µνήµης. Όταν τελείωσε, έγινε µια αλλαγή. 

Ή συνηθισµένη του αφηρηµάδα είχε έξαφανισθή. Σοβαρεύτηκε. Όλοι το πρόσεξαν. 

Όταν αυτά τα ανέφερα στον π. Βαρσανούφιο, εκείνος τα σχολίασε, ως εξής: 

- Είδες, πώς ακόµη και ή µουσική µπορεί, έστω για λίγο, να σε αποτραβήξει από τον κόσµο, να σε 

ελευθερώσει από τα δεσµά του και την επίδραση του; και αν ο φίλος σου είχε αυτή την εξωτερική αλ-

λαγή, σκέψου, τι θα αισθανόταν εσωτερικά, µέσα του! Γιατί µόνο εκείνος, πού έχει την ίδια εµπειρία, 

µπορεί να τον καταλάβει. και κάτι άλλο: αν απλώς  ή µουσική κατορθώνει και αποξενώνει τον άνθρωπο 

από τον κόσµο, τότε σίγουρα αυτό το κατορθώνει, και πολύ µεγαλύτερο βαθµό ή προσευχή!.. 

Τα είδη της προσευχής 

Χθες, 10 Μαΐου 1909, κατάφερα να κλέψω λίγο χρόνο από τον Γέροντα. Σηµειώνω µερικά λόγια 

του: 

- Υπάρχουν τρία είδη προσευχής. Το πρώτο είναι ή εξωτερική, µε το στόµα� το δεύτερο ή εσωτερική, η 

νοερά και καρδιακή� και το τρίτο είναι ή πνευµατική προσευχή.  

Ή εσωτερική προσευχή είναι κτήµα ολίγων. 

 και ακόµη πιο σπάνιοι είναι εκείνοι, πού κατέχουν την πνευµατική προσευχή. Όσοι έχουν αυτήν την 

προσευχή, αρχίζουν να κατανοούν τα µυστήρια της φύσης, το νόηµα και το περιεχόµενο τους. 



 Βλέπουν τα αισθητά από την εσωτερική τους πλευρά, την πνευµατική τους πλευρά. Γι' αυτό και έχουν 

µια διαφορετική πνευµατική χαρά� και γι' αυτό συχνά βγαίνουν στα µάτια τους δάκρυα. 

 Ή χαρά τους, σε µας είναι ακατανόητη. 

 Καταλαβαίναµε την χαρά των καλλιτεχνών: ποιητών, µουσικών, ζωγράφων µα αυτών ή χαρά, είναι 

συγκριτικά ένα µηδέν γιατί είναι «ψυχική». 

Ό όσιος Σεραφείµ του Σάρωφ λέγει: «Όποιος στο µοναστήρι δεν κάνει την ευχή, δεν είναι µοναχός». 

και προσθέτει κάτι το τροµερό: «Είναι ένα δαυλί (= ξύλο) καµένο». Ναι, είναι ανάγκη να έχοµε κάποιο 

είδος ευχής. Έστω και το κατώτερο! 

Ή σοφία του χωριάτη 

Κάθε φορά πού ο π. Βαρσανούφιος µιλάει την ευχή του Ιησού, ενθουσιάζοµαι και µε πιάνει πε-

ρισσότερος ζήλος. 

Ό Μητροπολίτης της Πετρούπολης Γαβριήλ είχε αρκετά ασχοληθεί µε την ευχή του Ιησού, και 

µάλιστα σε κάποιο βαθµό την ασκούσε. Τον ταλαιπωρούσε όµως ή σκέψη: «Μήπως είναι µάταιος κόπος; Πού 

είναι ή ωφέλεια της; Οι καρποί της;» και ενώ ζητούσε απεγνωσµένα απάντηση στην απορία του, του λέει 

κάποιος: 

- Καί δεν φωνάζεις, Σεβασµιότατε, τον π. Κλεόπα να σου λύσει το πρόβληµα σου; 

— Σιγά πού θα καλέσω ένα χωριάτη, έναν αγράµµατο, για ένα τόσο σοβαρό πνευµατικό ζήτηµα. 

Μπορεί να είναι ένας αγαθός άνθρωπος µε πνευµατική ζωή, αλλά καλλίτερα να µου λείπει. και τι θα µου ειπεί; 

Επειδή όµως δεν είχε και κάποια άλλη επιλογή, στο τέλος τον φώναξε. Μόλις τον αντίκρυσε ο ∆εσπότης, 

του λέει: 

- Καί εσύ ποιος είσαι; 

- Ό αµαρτωλός Κλεόπας, Σεβασµιώτατε! 

- Να, ένας πραγµατικός καλόγερος, αναφώνησε ο ∆εσπότης. Πώς πάτερ, µπορεί κάποιος να επωφεληθεί από 

την προσευχή του Ιησού; 

Του απάντησε: 

-Ή προσευχή, κατ' αρχήν, χρειάζεται υποµονή και επιµονή. ο διάβολος προσπαθεί µε κάθε τρόπο. να µας 

εµποδίσει από το σωτήριο αυτό έργο. Μας και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Μας ενσπείρει τον 

λογισµό, ότι ή ενασχόληση ευχή είναι χάσιµο χρόνου και µάταιος κόπος ψιθυρίζει: «Κοίτα, πόσο χρόνο 

σπατάλησες χωρίς κανένα αποτέλεσµα». Μας λέει, ότι φθάσαµε σε πέτρα αγιότητας και δεν έχοµε πια ανάγκη 

από προσευχή ότι είναι περιττή. Τέτοιους λογισµούς πρέπει να τους αντιµετωπίζοµε µε υποµονή. και να 

συνεχίζοµε το έργο της προσευχής, πού αρχίσαµε, µε καρτερία και για κανένα λόγο να µη το σταµατάµε. 

Ό ∆εσπότης, ικανοποιηµένος από αυτά τα λόγια -λόγια βγαλµένα από την προσωπική πείρα του π. 

Κλεόπα -σηκώθηκε επάνω, τον αγκάλιασε και τον φίλησε στοργικά, λέγοντας του: «Μέσα σε ένα λεπτό 

µου το έλυσες το πρόβληµα µου»! 

Αυτή είναι ή µεγάλη σηµασία της εµπειρικής γνώσης. Βασικός, λοιπόν, παράγοντας στον αγώνα της 

προσευχής, είναι ή υποµονή. 



Τι να τονίσοµε 

Ερώτησα τον Γέροντα για την προσευχή του Ιησού. 

- Επιτρέπεται να λέµε την ευχή σε συντετµηµένη µορφή; 

Ό Γέροντας αυτό το απαγόρευε. Έλεγε ότι ήταν εντολή των γερόντων µας, να λέµε την ευχή 

ολόκληρη και να τονίζοµαι την τελευταία λέξη «τον αµαρτωλό». «Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, 

ελέησόν µε τον αµαρτωλό». 

 

 

Πρώτα το αλφάβητο 

Με ερώτησε ο Γέροντας: 

- Πώς πάει ή εσωτερική σου κατάσταση; Έχεις 

στα χείλη σου το όνοµα του Ίησοϋ; 

- Προσπαθώ. Άλλα πολλές φορές το ξεχνάω. 

- Σ' αυτό έγκειται ή όλη ουσία: να έχεις αδιάλειπτη την µνήµη του Θεού. Σκοπός της προσευχής 

του Ιησού αυτός είναι. Μην εκπλήττεσαι, πού το 

ξεχνάς. Μόνο να προσπαθείς. Σε τελική ανάλυση, δεν πάει κανένας κατ' ευθείαν στο πανεπιστήµιο. Πρέπει 

πρώτα να µάθει το αλφάβητο. Έτσι δεν είναι; 

Σε ένα µοναστήρι στο Σολόφκι ήταν ένας µεγαλόσχηµος µοναχός, ο π. Κλεόπας, ο όποιος είχε 

ζήσει σαράντα χρόνια σε µόνωση, σε ένα ερηµονήσι. Εκεί του πήγαιναν φαγητό από το µοναστήρι. Εκεί 

τον έβλεπε και ο πνευµατικός του. Μετά από αυτό το διάστηµα, εξέφρασε την επιθυµία να γυρίσει πίσω 

στο µοναστήρι. και γύρισε. και κανείς δεν ήξερε, τι ασκητικούς αγώνες είχε κάµει� και τι είχε υποφέρει 

από τα πονηρά πνεύµατα. Όταν λοιπόν, επέστρεψε στο µοναστήρι, ο αρχιµανδρίτης τον ερώτησε 

µπρος στα στον πνευµατικό του: 

- Γέροντα, πες µας, τόσα χρόνια στην έρηµο, τι κατόρθωσες; τι επέτυχες; 

Απάντησε: 

-Όλο αυτό το διάστηµα είχα αντικατάστησε όλες τις εκκλησιαστικές ακολουθίες µε την προσευχή του Ίησοϋ. 

και ακόµη βρίσκοµαι στο «άλφα». και πρόσθεσε συµπερασµατικά ο Γέροντας: 

- Να, πόσο βαθιά είναι ή προσευχή! 

Καί συµπλήρωσε: 

- Την ενέργεια της προσευχής δεν µπορούµε να την καταλάβοµε τόσο εύκολα. Για αυτό µην εκπλήτ-

τεσαι. Χρειάζεται πολύς χρόνος να την αποκτήσει κανείς. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις� όµως ο γε-

νικός κανόνας αυτός είναι. 

Με το όπλο στο χέρι 



Συµβαίνει κατά καιρούς, τουλάχιστον το µεσηµέρι µετά το φαγητό, να αντικαθιστώ τους διακονητές 

του Γέροντα. ο Γέροντας, όσες φορές τον έχω ιδεί να ξαπλώνει στο κρεβάτι για να ξεκουραστεί, 

πάντοτε έχει το κοµποσχοίνι τυλιγµένο στον καρπό του χεριού του. 

Κάποτε έτυχε να βρίσκοµαι στο διπλανό δωµάτιο, όταν τον επισκέφθηκαν µερικοί δόκιµοι, πού µόλις 

είχαν πάρει την ράσο ευχή. Τον άκουσα να τους λέει: «Ποτέ µην κοιµηθείτε χωρίς το κοµποσχοίνι στο 

χέρι!» 

Καί όταν εγώ τον ερώτησα: 

- Γέροντα, είναι απαραίτητο την ώρα της προσευχής να χρησιµοποιώ κοµποσχοίνι; 

Μου απάντησε: 

- Απαραιτήτως. Πάντοτε να έχεις µαζί σου το κοµποσχοίνι. στην εκκλησία και στο κελί, να 

κρατάς το κοµποσχοίνι στο χέρι. Ακόµη και αν κοιτάζουν οι άνθρωποι. Αυτοί, έτσι κι αλλιώς, πάντοτε 

κοιτάζουν. Εσύ µην επηρεάζεσαι� µην ντρέπεσαι. Στο διακόνηµα βέβαια, δεν είναι δυνατό να το κρατάς 

στο χέρι. Τότε να προσεύχεσαι µόνο µε τον νου σου. Όταν βρίσκεσαι στο κελί σου, είτε διαβάζεις είτε 

γράφεις το κοµποσχοίνι να βρίσκεται στην ζώνη σου. και στις συζητήσεις, να λες µέσα σου το «Κύριε, 

ελέησον»� ή και το «Κύριε Ιησού Χριστέ». 

8. Κοµποσχοίνι και ακολουθία 

Όταν µιλούσαµε για την προσευχή, ο Γέροντας πάντοτε τόνιζε: 

- Ή προσευχή, πού γίνεται µε δικά µας λόγια, βγαίνει µέσα από την καρδιά. ∆εν είναι όµως 

σωστό και δεν επιτρέπεται, σε ώρα κοινής λατρείας να αυτοσχεδιάζαµε. Οι προσευχές της λατρείας 

είναι καθορισµένες από την εκκλησία και δεν είναι σωστό να τις παραµερίζοµε. Μπορούµε βέβαια, 

στα διαλείµµατα των ακολουθιών, ή όταν δεν ξεχωρίζοµε τα οσα ψάλλονται, ή τα όσα διαβάζονται, να 

λέµε την προσευχή του Ιησού. Προσπάθησε όµως να αφουγκράζεσαι το πνεύµα της προσευχής όχι το 

γράµµα. Το πνεύµα ζωοποιεί. Το γράµµα  αποκτείνει. 

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας να προσέχεις τά ψαλλόµενα και στα αναγνώσµατα. Όχι 

κοµποσχοίνι. στις αγρυπνίες να προσεύχεσαι µε το κοµποσχοίνι, µόνο όταν δεν ακούς, τι διαβάζεται. 

στις ακολουθίες, Γέροντα, µπορώ να λέω την 

Την ευχή. 

 Μπορείς να την λέγεις, εφόσον δεν έχεις την δυνατότητα να ακούς τα αναγνώσµατα και τα ψαλλόµενα. 

∆ιαφορετικά, είναι προτιµότερο να προσέχεις αυτά, πού ψάλλονται. Να το θυµάσαι αυτό καλά. Αυτό, το 

έλεγε ο π. Αµβρόσιος. 

- Ναι. Μα  µόλις Πριν λίγο, διάβασα στα συγγράµµατα του επισκόπου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ και του 

οσίου Σεραφείµ του Σάρωφ, ότι πρέπει να λέµε 

την ευχή σε όλη την διάρκεια της ακολουθίας. Σε αυτά βλέπω κάποια αντίφαση. Πώς µπορούν αυτές οι 

διαφορετικές διδασκαλίες να συνδυαστούν; 

- Ό καθένας διδάσκει ανάλογα µε την προσωπική του εµπειρία. ο π. Αµβρόσιος, ο αρχιµανδρίτης 

Μωυσής και ο π. Μακάριος, τα ίδια έλεγαν. Χωρίς αµφιβολία και οι τρεις τους ήταν άνθρωποι πεπειραµένοι 



και κάτοχοι της εσωτερικής προσευχής. 

Εκείνος πού έχει εσωτερική προσευχή, ή προσευχή για αυτόν είναι κάτι το φυσιολογικό, όπως ή αναπνοή. 

Με ότι κι αν ασχολείται, ή προσευχή από µόνη της, µέσα του, συνεχίζεται αδιάκοπα. Έτσι και στις ακολουθίες. 

Όλα γίνονται ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα 

καί ακούει και προσεύχεται. 

Κάποτε ο υποτακτικός κάποιου µεγάλου γέροντα, αυτή την κατάσταση δεν την καταλάβαινε� και όταν 

τον παρακάλεσε να του εξηγήσει πώς γίνεται, του είπε: 

- Πες µου, αδελφέ, τώρα, αυτή την στιγµή, τι κάνουµε; 

- Μιλάµε� του λέει εκείνος. Ωραία. Πες µου τώρα, ή οµιλία µας εµπόδιζε 

να αναπνέω µε; όχι βέβαια. 

- Κατά τον ίδιο τρόπο, όσοι έχουν αποκτήσει  εσωτερική προσευχή, µε οποιαδήποτε δραστηριότητα κι αν 

ασχολούνται, ή προσευχή συνεχίζεται� δεν διακόπτεται ποτέ. Γι' αυτούς είναι κάτι το πόλο φυσικό, όπως 

και ή αναπνοή. Γι' αυτό έχει λεχθεί: 

«Κολληθήτω ή ευχή µετά της αναπνοής σου». Κι όταν ακόµη ο άνθρωπος κοιµάται, ή ενέργεια της 

προσευχής δεν παύει να λειτουργεί µέσα στην καρδιά του, σύµφωνα µε τα λόγια: «εγώ καθεύδω και ή καρδία 

µου αγρυπνεί» (Σοφ. Σειράχ, 5,2). Εµείς βέβαια, τέτοιο πράγµα δεν το κατέχοµε. Ξυπνάµε, και ούτε το 

όνοµα του Χριστού δεν θυµόµαστε! 

Ή δική µας προσευχή ακόµη είναι αδύναµη. ο νους διασπάται. ∆εν έχοµε την ικανότητα να εισδύωµε 

τόσο βαθιά στην προσευχή του Ιησού. Γι' αυτό, στην περίπτωση πού καταπιανόµαστε µε την προσευχή 

του Ιησού την ώρα της ακολουθίας, όχι µόνο δεν προσέχοµε στην ακολουθία, αλλά προσθέταµε 

διάσπαση στην ίδια την προσευχή. και τελικά κανένα από τα δύο δεν κατορθώνουµε. Απολύτως τίποτα. 

Είναι πιο εύκολο να προσέχεις στα λόγια των ακολουθιών, παρά να αγωνίζεσαι να συµµαζέψεις τις σκέψεις 

σου. Γι' αυτό ή συµβουλή µου είναι, να ακολουθείς αυτόν τον κανόνα προσευχής. Βέβαια, συµβαίνει 

µερικές φορές να είναι πιο ωφέλιµο για τον άνθρωπο να λέει την ευχή, παρά να προσέχει την 

ακολουθία λόγω εσωτερικής κατάστασης. Εδώ  όµως  χρειάζεται διάκριση… 

9.  Η πέτρα και το ξίφος 

Ό π. Βαρσανούφιος µου είπε: 

-Όταν έχεις ονειροπολήµατα, µη προσπαθείς µόνος σου να τα αντικρούεις και να τα εκδιώκεις Άπλα 

πάρε µία «πέτρα» και πέταξε την επάνω τους. «Πέτρα» είναι το όνοµα του Χρίστου. Ή προσευχή του Ιησού. 

Ό διάβολος δεν θα σε αφήσει να κάµεις ούτε ένα βήµα. Για το κάθε σου βήµα θα πρέπει να πολεµάς. 

Θυµήσου, πώς οι Εβραίοι, όταν έκτιζαν τον ναό, στο ένα χέρι κρατούσαν φτυάρι και στο άλλο σπαθί. Αυτό 

ισχύει και για την απόκτηση των αρετών. Με το ένα χέρι πρέπει να εφαρµόζοµαι τις ευαγγελικές εντολές, 

και µε το άλλο να διώχνοµαι τον εχθρό µε το «σπαθί», πολεµώντας τον στο κάθε βήµα. 

- Γέροντα, πώς να τον διώχνω; Με ποιο ξίφος; 

- Ένα ξίφος έχοµε. Την ευχή του Ιησού. Λέει ο άγιος Ιωάννης στην Κλίµακα: «Μάστιζε τους αόρατους 

εχθρούς µε αυτό το ξίφος. Ισχυρότερο όπλο 

δεν θα βρεις, ούτε στον ουρανό, ούτε στην γη». Είναι φοβερό να το σκεφθή κανείς: δεν υπάρχει ισχυρότερο 



όπλο ούτε στον ουρανό. «Εν τω ονόµατι Ιησού Χριστού πάν γόνυ κάµψει επουρανίων και επιγείων και 

καταχθόνιων και πάσα γλώσσα έξοµολογήσηται, 

ότι Κύριος Ιησούς Χριστός» (Φιλ. 2,10-11). 

Εξοµολογήθηκα στον γέροντα, ότι µου επιτίθενται λογισµοί κενοδοξίας και κατάκρισης, ιδιαίτερα την 

ώρα της προσευχής. 

- Καί πού το παράξενο; είπε. ∆εν ξέρεις, πώς ολόκληρη ή ζωή του µοναχού είναι ένας αγώνας µε  

τους λογισµούς; Γι' αυτό ή προσευχή του Ιησού µας είναι απαραίτητη. 

Ναι. ή προσευχή του Ιησού! Να το όπλο! και εγώ ο άθλιος το είχα ξεχάσει. Ναι, ότι είναι πνευµατικό 

και θεϊκό, δεν έρχεται στον νου τόσο γρήγορα όπως νόµιζα! 

10. Ή προσευχή πού σώζει 

Τότε πού ήµουν άρρωστος, συνέχισε ο Γέροντας, δεν πίστευα ότι θα µπορούσα να γίνω πάλι καλά. Οι 

άνθρωποι άρχισαν να προσεύχονται για µένα. και έτσι µου δόθηκε αναβολή. Κάποια ευλαβής γυναίκα είδε ένα 

παράξενο όνειρο. Όπως περπατούσε για την Σκήτη, είδε έναν άνδρα και µία γυναίκα να µε µεταφέρουν έξω 

από την Σκήτη. και ερώτησε: 

- Πού τον πηγαίνετε τον Γέροντα; 

- Στό µοναστήρι. 

- Καί πώς τον πηγαίνετε στο µοναστήρι; Εκεί µεταφέρουν µόνο τους µοναχούς πού έχουν πεθάνει έξω; 

Ή Σκήτη τον έχει ανάγκη τον Γέροντα! Αφήστε τον! 

- Είναι αδύνατο. 

Με δάκρυα στα µάτια, συνέχισε να τους παρακαλεί: 

- Σάς παρακαλώ, µην τον πάρετε... 

Οι δύο άγνωστοι, αφού το ξανασκέφθηκαν µε γύρισαν πίσω. Το όνειρο αυτό µου το διηγήθηκαν, λίγο 

Πριν ακόµη αρρωστήσω, και από αυτό έβγαλαν   το συµπέρασµα, ότι κάτι θα µου συνέβαινε. 

Ό Κύριος Το ξέρει ότι, σας αγαπάω όλους. Θέλω όλοι να χωράτε στην καρδιά µου. Χώρος υπάρχει τι να 

κάµω όµως; Μερικοί δεν θέλουν οι ίδιοι... Λένε 

φταίνε αυτοί. ο διάβολος φταίει... 

Συζητούσα µε τον π. Βαρσανούφιο για την διαβολική πλάνη. Του υπενθύµισα κάτι πού ο ίδιος είχε 

ειπεί για το θέµα. Γι' αυτά, ο Γέροντας είπε: 

- Είδες κάτι το πολύ µεγάλο. Μάθε πώς, µε όσο πιο πολλή συνέπεια ζεις την µοναχική ζωή, τόσο 

περισσότερη εµπειρία θα αποκτάς. 

Θυµάµαι πώς, την στιγµή εκείνη του πειρασµού, είχα τροµοκρατηθεί τόσο, πού άρχισα σπασµωδικά 

να λέω την ευχή του Ιησού. Με την πρώτη λέξη «Κύριε», αµέσως όλα διαλύθηκαν. Ίσως µόνο για λίγο. 

∆εν θυµάµαι περισσότερα. Όταν αυτό το ανέφερα στον Γέροντα, εκείνος περιορίσθηκε να προσθέσει: 

— Μάλιστα. Τώρα δοκίµασες την δύναµη της προσευχής. 

Ή ώρα ήταν περασµένη, 11 µ.µ. και επειδή είχα χάσει την βραδύνει ακολουθία, ο Γέροντας µου είπε 

να διαβάσω τις εσπερινές προσευχές. Όταν τελείωσα, ο ίδιος άρχισε να απαγγέλλει προσευχές πού 



ήξερε άπ' έξω, (το «Θεοτόκε Παρθένε» 15 φορές, από τις όποιες εγώ είπα τις 5) και τον 90 Ψαλµό «Ό 

κατοίκων εν βοήθεια του Υψίστου». Με ερώτησε αν τον ψαλµό αυτό τον ήξερα άπ' έξω. και του απάν-

τησα: όχι. «Συµβουλεύω όλους να τον µάθουν άπ' έξω, γιατί ή προσευχή αυτή σώζει από κινδύνους 

έχει µεγάλη δύναµη», ήταν ή απάντηση του. Αφού έψαλλε µερικά τροπάρια του αγίου Νικολάου, του 

αγίου της ηµέρας και µερικών άλλων αγίων, 

έδωσε την ευχή του και έφυγα.  

Σε κάποια ευκαιρία είπε ο π. Βαρσανούφιος: 'Έχοµε ανάµεσα µας, ένα µοναχό, πού αγωνίζεται να 

έχει ειρήνη µε όλους τους αδελφούς. Εδώ στην Σκήτη, όπως όλοι µας, βρίσκεται και αυτός κάτω από 

την προστασία της χάρης του Θεού. Όπως και πολλοί άλλοι. Θα µπορούσε και αυτός να γοητευθεί από 

τα συνθήµατα της επανάστασης (1905)� να χάσει την πίστη του στον Θεό� να απογοητευθεί από την ζωή� 

να τρέχει στα οδοφράγµατα και να έπεφτε «µαχόµενος»� µε το κεφάλι σπασµένο και µε τελικό προο-

ρισµό την αιώνια κόλαση. τι λέτε; δεν µπορούσε να συµβεί κάτι τέτοιο; Ασφαλώς Ναι. Μη ξεχνάτε ότι και 

εγώ είχα παρευρεθεί κάποτε σε συγκέντρωση τους. Κυριολεκτικά, πήγα να σκάσω από ανία.. Φυσικά 

δεν µπορούσα να συµφωνήσω µε τις επαναστατικές τους ιδέες. Από αυτή, την φοβερή καταστροφή, µε 

έσωσαν οι προσευχές του παππού. 

Φρόνιµοι ως οι όφεις 

Κάποτε, (27 Οκτώ. 1909), µαζί µε τον Γέροντα διαβάσαµε ένα κείµενο για την προσευχή του 

Ιησού. Μετά την συζήτηση, µου έδωσε ευλογία να ασκούµαι στην προσευχή του Ιησού� αλλά, όσο 

διάστηµα θα βρίσκοµαι στον στρατό, ποτέ να µην επιχειρήσω να  την διδάξω σε κανέναν. «Κράτησε την 

µόνο για τον εαυτό σου», µου είπε αυστηρά. 

∆εν θα παραλείψω να αναφέρω, πώς πολλοί άνθρωποι τον π. Βαρσανούφιο τον θεωρούσαν 

πλανεµένο, για την αφοσίωση του στην προσευχή! 

 Αυτοί τον Θεό όψονται 

Ή απόκτηση της εσωτερικής προσευχής είναι απαραίτητη για την είσοδο µας στην Βασιλεία 

των Ουρανών. ∆εν φτάνει ή εξωτερική προσευχή, γιατί µπορεί να γίνει κτήµα και από άνθρωπο 

εµπαθή. ∆εν αρκεί! Ελάχιστοι είναι εκείνοι, πού δέχονται την εσωτερική προσευχή. 

Μερικοί λένε: «Καί τι βγαίνει µε το να λες συνέχεια τα ίδια λόγια; Ποια ή ωφέλεια;» 

Τους απαντάµε: Μεγάλη! «Ό διδούς ευχήν τω ευχόµενο», δεν λέει ή Γραφή; ο Κύριος δίνει 

προσευχή σε εκείνον πού προσεύχεται. Το χάρισµα της εσωτερικής προσευχής σε µερικούς 

δίνεται ή λίγο Πριν πεθάνουν, ή µετά τον θάνατο τους. Εµείς όµως, δεν πρέπει ποτέ να 

εγκαταλείποµε την προσπάθεια. 

Αντιγράφω, τι λέει για την εσωτερική προσευχή του Ιησού ο άγιος Συµεών ο Νέος Θεολόγος: 

«Εκείνος πού δεν θα φροντίσει από αυτή την ζωή να ενωθεί µε τον Χριστό, ποτέ δεν θα ενωθεί µαζί 

Του. Ούτε στην άλλη ζωή». Αυτό το διάβασα στο βιβλίο για την προσευχή «στα βουνά του 

Καυκάσου». 



«Φοβερά λόγια», είπε ο π. Βαρσανούφιος. «Όταν ακόµη ήµουν δόκιµος και τα διάβαζα, έψαχνα 

για µια επιβεβαίωση. Μόνον ο άγιος Συµεών τα λέγει αυτά. Τότε θυµήθηκα τα λόγια του 

Ευαγγελίου: «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται» (Ματθ. 5, 8). Όταν 

κάνεις ανακατάταξη στις λέξεις, να τι λένε: «Μόνο οι καθαροί στην καρδιά θα δουν τον Θεό». 

Ή εσωτερική προσευχή του Ιησού είναι µια µε διακαή πόθο ένωση του νου και της καρδιάς µε 

τον Θεό. 

Μην την χάσεις ποτέ! 

Είπε ο Γέροντας: 

Ό ψαλµός 117, και Ιδιαίτερα οι στίχοι του 10-12, «πάντα τα έθνη κύκλωσαν µε και τω ονόµατι 

Κυρίου ηµυνάµην αυτούς- κυκλώσαντες κύκλωσαν µε και τω ονόµατι Κυρίου ηµυνάµην αυτούς� 

κύκλωσαν µε ώσεί µέλισσαι κηρίον και εξεκαύθησαν ώσεί πυρ εν ακάνθαις και τω ονόµατι Κυρίου 

ηµυνάµην αυτούς», µιλάνε για την προσευχή του Ιησού. Είναι τα πιο σαφή λόγια στο ψαλτήρι για 

την προσευχή. 

Ερώτησα: 

- Υπάρχει, γέροντα, περίπτωση κάποιος, πού έχει αποκτήσει την εσωτερική προσευχή -την 

προσευχή του Ίησοϋ, να την χάσει; 

- Νοµίζω Ναι όταν αφήνει τον εαυτό του σε διάσπαση και όταν πέφτει σε απροσεξία. 

Συµβαίνει και για λόγους, πού µόνο ο Κύριος γνωρίζει� όπως συνέβη και µε τον π. Κλεόπα. Για 

δύο ολόκληρα χρόνια αισθανόταν την απουσία της προσευχής. 

Ίσως ο Κύριος θέλησε να δοκιµάσει την πίστη του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εµείς δεν πρέπει ποτέ 

να απογοητευόµαστε. 

Ή εσωτερική προσευχή είναι χάρισµα του Θεού. ∆ίνεται µετά από κόπο και υποµονή. ο βασιλιάς 

µας, άµα θέλει, µπορεί να πλουτίσει τον οποίο φτωχό δούλο Του, όσο θέλει και σε οποιαδήποτε στιγµή. 

Μα ο γενικός κανόνας είναι, ότι ο άνθρωπος φθάνει εκεί, µετά από πολλούς κόπους και πολλές δοκιµασίες. 

14. Προσευχή για κοσµικούς 

Σήµερα το πρωί (11 Φεβ. 1908) ερώτησα τον Γέροντα, αν µπορώ να µνηµονεύσω στην προσευχή µου 

το µικρό παιδί του Βασίλη, πού ήταν άρρωστο. Έτυχε όµως να περάσει ο π. Νικήτας  Ιβάνοβιτς για ευλογία, 

για να πάει στο µοναστήρι (= στην κεντρική Μονή της Όπτινα). και ο π. Βαρσανούφιος του έδωσε το χαρτί 

µε το όνοµα του παιδιού, να το µνηµονεύσουν στην λειτουργία 

 Παράλληλα µας έδωκε ευλογία να διαβάσω το ψαλτήρι για τους ζώντες και για τους κεκοιµηµένους 

στην εκκλησία της Σκήτης. . Έχω σηµειώσει δώδεκα ονόµατα για µνηµόνευση. Τόσα έχουν ευλογία να 

µνηµονεύουν οι δόκιµοι. 

Προσευχή για τον διάβολο! 



∆ιαβάζοντας τα έργα του επισκόπου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ συνάντησα µία οµιλία του αγίου 

Ισαάκ του Σύρου πού µιλούσε για την καθαρότητα. 

Έλεγε: 

«Καθαρότητα σηµαίνει, καρδιά γεµάτη ευσπλαχνία για όλη την δηµιουργία. Εύσπλαχνη είναι εκείνη πού 

φλέγεται από αγάπη για όλη την κτίση. Ορατή και αόρατη. Για ανθρώπους, ζώα και δαιµόνια». 

Χωρίς να το θέλω, σταµάτησα στα δαιµόνια. και ερώτησα τον Γέροντα: 

- Μα πώς είναι δυνατό να αισθάνεται κανείς οίκτο για αυτούς πού έργο και στόχο τους έχουν την 

καταστροφή µας; δεν λέγει ο ψαλµωδός «τέλειων µίσους εµίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένοντό µοι» 

(Ψαλµ. 138,21); 

Να, τι µου απάντησε: 

- Πρόσεξε καλά. Αυτά τα λόγια δεν τα λέγει ο επίσκοπος Ιγνάτιος. ∆εν είναι δικά του. Άπλα τα ανα-

φέρει. Είναι λόγια του αγίου Ισαάκ. Είναι ο µόνος άγιος πού προσευχόταν ακόµη και για τα δαιµόνια. 

και πώς προσευχόταν; Παρακαλώντας τον Θεό, µε την άπειρη ευσπλαχνία του, να περιορίσει την τιµωρία 

τους. Μη ξεχνάς ότι, αυτό πού για µας φαίνεται αδύνατο, ίσως και απαράδεκτο, για ένα µεγάλο άγιο 

είναι δυνατό. Γνωρίζεις ότι όλα τά πουλιά πετάνε ψηλά στον αέρα. ο αετός όµως πετάει πιο ψηλά από 

όλα. Κατά τον ίδιο τρόπο και µερικοί άγιοι, σαν άλλοι αετοί, ξεπερνούν σε αγιοσύνη πολλούς άλλους. Ένας 

από αυτούς τους αετούς είναι και ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Για µας όµως είναι πολύ επικίνδυνο κάτι τέ-

τοιο, να προσευχόµαστε δηλαδή για τα δαιµόνια. Θα  σου διηγηθώ µια τραγική περίπτωση: 

Ήρθε σε µένα µια γυναίκα, αρχηγός θρησκευτικού κύκλου. Προσευχόταν για την σωτηρία των δαιµόνων. 

Την είχα προειδοποιήσει. ∆εν µε άκουσε . άρχισε να  παρουσιάζεται ο διάβολος οφθαλµοφανώς και να 

την ευχαριστεί για τις προσευχές της! Το αποτέλεσµα ποιο ήταν;  Έπεσε σε σαρκική Αµαρτία µε µία 

αδελφή του κύκλου της. και στην συνέχεια αφιερώθηκαν και οι δυο τους στον πνευµατισµό! Φυσικά στο 

τέλος εγκατέλειψαν την οµάδα. Είδες λοιπόν, σε τι αθλία κατάσταση κατάντησε 

Επιφάνεια και βάθος 

Κάποτε ο Γέροντας αναφέρθηκε στους µοντέρνους ανθρώπους, πού όλα τα βλέπουν επιπόλαια και 

επιφανειακά. 

Είπε: 

«Ας υποθέσοµε, ότι σε κάποια περιοχή παρουσιάζεται έλλειψη υλικών αγαθών. 

 Γιατί;  Ερωτούν µερικοί. 

- Πολύ απλό, απαντάνε άλλοι. ο καιρός εφέτος ήταν άσχηµος. Κρύο! Υγρασία! 

- Ναί. Ναί, αυτό είναι. 

- Έξαλλου είχαµε πυρκαγιές� µε αποτέλεσµα να καεί πολύ σιτάρι. 

- Μάλιστα, έτσι είναι! Έτσι εξηγείται, γιατί υπάρχει έλλειψη! 

Είναι όµως έτσι; 

Καί Ναι, και όχι. 



Γιατί συνέβησαν όλα αυτά; Είναι τυχαία; Όχι. Τίποτα δεν συµβαίνει στην τύχη. Αυτό πού έγινε, είναι 

τιµωρία για τις αµαρτίες µας� για να έρθουµε σε συναίσθηση� και να µετανοήσουµε για τις αµαρτίες µας .  

Μερικοί ίσως να γελάσουν µε αυτά πού λέγω. Ναι� Υπάρχουν και άνθρωποι, πού σκέφτονται σωστά. 

Υπάρχουν και άλλοι, πού αυτά τα περιγελούν. Αυτοί µοιάζουν µε εκείνους, πού κάθονται και κρίνουν µε τον 

εξής τρόπο: 

Ερωτάει κάποιος: 

- Τί είναι το ρολόι; 

- Βλέπεις εκείνον τον δείχτη; 

- Ναι. Τον βλέπω. Μάτί είναι αυτό; 

- Αυτό γυρίζει! 

- Πώς; 

- Τι εννοείς πώς; Υπάρχει ένα εκκρεµές, πού σύµφωνα µε κάποιο φυσικό νόµο πάει πέρα-δώθε, µε 

αποτέλεσµα το ρολόι να κινείται και ο δείχτης να γυρίζει! 

- Πώς και γιατί; Ποιος είναι ο σκοπός του; 

- Μα είναι αυτονόητο. Όλοι το βλέπουν. Όταν περιστρέφεται, το ρολόι δουλεύει. και αυτό γίνεται, όσο 

το εκκρεµές πάει πέρα-δώθε. 

Υπάρχουν άνθρωποι, πού ποτέ δεν θα τα καταφέρεις να τους πείσεις, να ιδούν τα πράγµατα πιο βαθιά� 

να δουν ότι το ρολόι «δουλεύει», για να µας δείχνει την ώρα� γιατί είναι «φτιαγµένο» να µας δείχνει την 

ώρα». 

Κάπως έτσι σκέπτονται και οι άνθρωποι, πού κρίνουν «κατ' όψιν», βλέποντας µόνο την επιφάνεια. 

Χωρίς ποτέ να βλέπουν τίποτε το βαθύτερο και ουσιαστικότερο 

Το γράµµα και το πνεύµα 

Να είσαι άνθρωπος του πνεύµατος. Γιατί « το γράµµα αποκτείνει το δε πνεύµα ζωοποιεί» (Β' Κορ 3 

6). στην µοναχική ζωή, αν κάποιος κρατάει µόνο τον τύπο, ή ζωή του δεν θα του είναι απλά δύσκολη, ,-θα 

καταντήσει απαίσια και ανυπόφορη. Προσπάθησε να καταλάβεις, τι είναι ή ζωή του πνεύµατος. 

Ρίξε µια µατιά σήµερα στα ιερατικά φροντιστήρια και στις θεολογικές ακαδηµίες. Ίδέ, τι απιστία! τι 

µηδενισµός! τι σαπίλα! και γιατί όλα αυτά; Γιατί έχουν καταντήσει χωρίς περιεχόµενο� χωρίς ουσία� 

χωρίς νόηµα. Ή επανάσταση στην Ρωσσία (1905) προήλθε από εκκλησιαστικά σχολεία! Για ένα φοι-

τητή τέτοιου σχολείου είναι πράγµα ακατανόητο και περίεργο: 

• να πηγαίνει κανείς στην εκκλησία µόνος του� 

• να στέκεται σε κάποια ακρούλα µόνος του! 

• να προσεύχεται µε κατάνυξη µόνος του! 

Αυτά όµως, πού ένας φοιτητής τέτοιου σχολείου τα θεωρεί πράγµατα ανόητα και ακατανόητα, για 

ένα µαθητή του Λυκείου είναι αυτονόητα και λογικά. Είπαµε, «το γράµµα άποκτείνει». 

 

ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Όνειρο η πραγµατικότητα; 



Είπε ο π. Βαρσανούφιος: 

- Όταν διάβασα την οµιλία του επισκόπου Ιγνατίου για τον θάνατο, εκείνα πού µέχρι τότε δεν 

τα καταλάβαινα, τώρα έγιναν κατανοητά. Το σύγγραµµα του αυτό είναι καταπληκτικό� µοναδικό στο 

είδος. Λαϊκός ακόµη, τότε πού δεν το είχα ακόµη διαβάσει, είχα ιδεί ένα παράξενο όνειρο, το διηγήθηκα 

σε έναν πολύ ενάρετο ηγούµενο: 

Βρισκόµουν στην µέση µιας απέραντης χιονισµένης στέπας. Στον ορίζοντα έβλεπα να ορθώνεται ένα 

τεράστιο βουνό, του οποίου ή κορυφή έφτανε µέχρι τον ουρανό. Στεκόµουν ντυµένος µε ένα ελαφρύ 

ρούχο και ανυπόδητος. Το κρύο ήταν τόσο τσουχτερό, πού µόνο σε όνειρο θα µπορούσε να το αντέξει 

κανείς. Ακόµη και το σίδερο θα πάγωνε. Ταυτόχρονα φυσούσε τέτοιος αέρας, πού διαπερνούσε ακόµη 

και τα κόκαλα µου. ∆εν ήξερα, πού να κρυφτώ. και να. Ξαφνικά, ακούω γαυγίσµατα. Έτρεµα ολό-

κληρος από τον φόβο. Πίστευα, πώς το θηρίο (Ίσως σκυλί) θα ριχνόταν επάνω µου και θα µε 

κατασπάρασσε ζωντανό. Κοίταζα από όλες τις πλευρές, που να κρυφτώ. Τίποτα άλλο δεν έβλεπες 

εκτός από µία αχανή έκταση από πάγο. Κάνοντας µερικά βήµατα διαπίστωσα ότι βρισκόµουν στην 

άκρη ενός γκρεµού. Από κάτω έτρεχε ένα ορµητικό ποτάµι. Κάποια στιγµή συνειδητοποίησα, ότι 

γλιστρούσα, . Μάταια προσπαθούσα µε τα παγωµένα µου να πιαστώ από τον πάγο. Εκεί πού έπεφτα, στο 

κενό. ξύπνησα έντροµος! 

- Σαν κάπως πολύ γραφικό το όνειρο σου, σχολίασε ο ηγούµενος. 

- Τι άραγε να σηµαίνουν όλα αυτά, πάτερ; Μή πως είναι περιγραφή της κόλασης; 

- Μπορεί. Ίσως, κάποιου είδους βασανιστήριο  ελαφριάς µορφής. 

- 'Αν είναι έτσι ή κόλαση, καλλίτερα να µην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος! 

Από τώρα στον ύπνο µου βλέπω τα βασανιστήρια της κόλασης. «Κύριε, Κύριε µου, Σε παρακαλώ 

τιµώρησε µε εδώ τώρα, στην παρούσα ζωή. Μόνο λύτρωσε µε από τα αιώνια κολαστήρια»! Ίσως οι 

διακονητές µου να έχουν προσέξει ότι, το πρωί ξυπνάω κάπως νευρικά. ∆εν τους λέω τίποτα. και όµως, 

πολλές φορές, την µισή µου ήµερα συµπεριφέροµαι σαν χαµένος! 

Είπε ο Γέροντας: 

Τα όνειρα, δεν πρέπει ποτέ να τα εµπιστευόµαστε. Υπάρχει όµως και µία εξαίρεση: Όταν µας 

δείχνουν την κόλαση και τα αιώνια βασανιστήρια. και πάλι, µόνο όταν µας ταρακουνούν. Όταν µας 

οδηγούν σε συντριβή και µετάνοια. 

Κολάζεται και το σώµα! 

Πω! Πω! τι απερίγραπτα βασανιστήρια περιµένουν τους αµετανόητους αµαρτωλούς. Είναι 

αξιοσηµείωτο, ότι οι άπιστοι και οι σκεπτικιστές όπως οι υλιστές και άλλοι, κολλάνε µόνο στην ύλη 

χωρίς να πηγαίνουν λίγο πάρα πέρα από το σώµα� από τα αισθητά� από τα ορατά. και έτσι αρνούνται 

την ύπαρξη της ψυχής, των αγγέλων, των δαιµόνων ακόµη και του Θεού. Όταν τους µιλάς για τα αιώνια 

βασανιστήρια και τις τιµωρίες, γελάνε. ∆έχονται µόνο τον βασανισµό της συνείδησης. 



Όµως ακόµη και τα σώµατα, πού διέπραξαν την αµαρτία θα υποστούν τιµωρίες. Ή φωτιά θα είναι 

τέτοια, πού ούτε θα χορταίνει, ούτε θα σβήνει ποτέ. ∆εν θα είναι µόνο οι τύψεις της συνείδησης, αλλά και 

τα σωµατικά βασανιστήρια. Χωρίς τέλος. Όλα θα είναι και αισθητά. 

Άλλα και τι απερίγραπτη µακαριότητα και χαρά αναµένει τους δικαίους! Τα λόγια του αποστόλου 

Παύλου, «α οφθαλµός ουκ είδεν και ους ουκ ήκουσεν και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβει» (Α' Κορ. 2, 9), 

ισχύουν και για τις δύο καταστάσεις. 

 

 Πυρ και φως 

Κάποια ηµέρα µετά το φαγητό, (πάντα τρώγαµε µαζί), ο π. Βαρσανούφιος ξάπλωσε να ξεκου-

ραστεί κι εγώ κάθισα δίπλα του. Κάποια στιγµή γύρισε και µου είπε: 

- Νικόλαε Μητροφάνοβιτς. 

- Τί θέλετε, γέροντα; 

- Σε διαβεβαιώνω, ότι ή κόλαση υπάρχει! 

Θυµάµαι, Πριν τον εσπερινό είχε ειπεί: 

-Για πολύ καιρό δεν µπορούσα να καταλάβω τα λόγια του ψαλµού: «Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα 

πυρός» (Ψάλµ. 28, 7). Όταν ήρθα στο µοναστήρι, έκαµα την σκέψη: Εδώ στην γη ή φλόγα έχει και φως και 

πύρ. Έτσι και µεταξύ του αδη και του παραδείσου, ή φλόγα µοιράζεται ως εξής: Το φως βρίσκεται στον 

παράδεισο� και ευφραίνει τους δικαίους� ενώ το πυρ, χωρίς φως, στην κόλαση� και καίει τους αµαρτωλούς. 

Ή Γραφή λέγει: Ή άβυσσος της φλόγας του αδη είναι το σκοτάδι. Οι αµαρτωλοί δεν βλέπουν ο ένας τον 

άλλο! Κύριε, σώσε µας και ελέησε µας! Όπως θέλεις, τιµώρησε µας, εδώ' όχι εκεί αιώνια!.. 

Τι νούµερο είσαι; 

Ό Ιεροµόναχος π. Κύριλλος διηγήθηκε το έξης όνειρο στον Γέροντα: 

- Βρισκόµουνα σε µία πόλη. Στον δρόµο, όπως περπατούσα, µερικοί άνθρωποι πετούσαν µπροστά 

στα πόδια µου ξύλα σε διάφορα µεγέθη. και µε αυτά έφτιαχναν οδοφράγµατα. Μα εγώ κατάφερνα και 

σκαρφάλωνα από επάνω και έτσι συνέχιζα την πορεία µου. Ενώ αυτοί, µε τον τρόπο αυτό προσπαθούσαν 

να µε εµποδίσουν, κανένας δεν τολµούσε να µε αρπάξει, γιατί κάποια δύναµη τους εµπόδιζε. και έτσι 

κατάφερα να ξεπεράσω πολλά οδοφράγµατα. Ενώ αυτοί προσπαθούσαν να µου δηµιουργούν όλο και 

περισσότερα εµπόδια, εγώ από τον φόβο µου έτρεχα, για να µη µε συλλάβουν. Έρποντας ξεπέρασα και το 

τελευταίο οδόφραγµα. και τότε βρέθηκα στην όχθη ενός µεγάλου ποταµού. ∆ίπλα στην αποβάθρα, 

αγκυροβολούσε ένα τεράστιο ατµόπλοιο. Έτρεξα προς το πλοίο. Μόλις  πάτησα τα πόδια µου στο πλοίο, 

ξεκίνησε αµέσως. Ρίχνω  µια  µατιά στην ξηρά. και τι βλέπω; Οι άνθρωποι πού Πριν από λίγο µε 

κυνηγούσαν άρχισαν να ουρλιάζουν, να βρίζουν και να σφίγγουν τις γροθιές τους απειλητικά. Όλοι οι 

επιβάτες του πλοίου, µοναχοί και λαϊκοί, ήταν φιλικοί µαζί µου. Αφού διασχίσαµε µερικά χιλιόµετρα, ή πόλη 

πίσω µας σιγά-σιγά χανόταν. 



Ξαφνικά ακούω µια φωνή να µε διατάζει: Κοίτα πίσω σου! Γυρίζω και τι να ιδώ; Στο σηµείο πού 

προηγουµένως στεκόταν ή πόλη, αναδύονταν τώρα τεράστιες φλόγες, στήλες καπνού, ένα καµίνι, από την 

γη µέχρι τον ουρανό. «∆όξα Σοι Κύριε, πού γλίτωσα από τον κόσµο», έλεγα στον εαυτό µου. 

Μετά φτάσαµε σε ένα πανέµορφο µέρος. Εκεί υπήρχαν όλα τα αγαθά του κόσµου. Μια θαυµάσια 

πόλη. Τεράστιες οικοδοµές. Πανέµορφοι κήποι. Οι κάτοικοι της πόλης, ντυµένοι όλοι µε λευκά ενδύµατα, 

έτρεξαν να µας υποδεχθούν. Την στιγµή πού ετοιµαζόµουν να κατέβω από το πλοίο µε φώναξαν να γυρίσω 

πίσω. Γιατί είπαν πώς, ακόµη δεν είχε φτάσει ή ώρα για αποβίβαση. «Καλά, και που σκέφτονται να µε πάνε;» 

αναρωτήθηκα. «∆εν έφθασε ακόµη ή ώρα για σένα. Πρέπει να προηγηθούν τρεις ακόµη και µετά ή αφεντιά 

σου. Εσύ θα είσαι ο τέταρτος στην σειρά». και τότε άκουσα να λένε τα ονόµατα τριών πατέρων. 

Το πλοίο ξεκίνησε. Ξύπνησα, κλαίγοντας. Έκαµα τον σταυρό µου. 

Το όνειρο αυτό, είπε ο π. Κύριλλος, το διηγηθεί στον Αρχιµανδρίτη (= στον ηγούµενο) και σε µερικούς 

πατέρες. Όλοι είπαν πώς, όταν πεθάνουν αυτοί οι τρεις πατέρες, πού ακούστηκαν τα ονόµατα τους, θα 

ακολουθήσω και εγώ, ο τέταρτος. 

Αργότερα, ο π. Κύριλλος µετατέθηκε σε άλλο µοναστήρι, είπε ο Γέροντας, και µετά από τρεις µήνες 

πληροφορήθηκε πώς ο πρώτος από τους τρεις αδελφούς είχε πεθάνει. ∆εν γνωρίζω, αν οι άλλοι δύο 

πατέρες, ή και ο ίδιος ζουν ακόµη. Το καλοκαίρι ακόµη ζούσε. Μα και εµείς δεν γνωρίζοµε, ποιο είναι το δικό 

µας νούµερο. 

Μοναδική ελπίδα 

Ό Γέροντας έλεγε: 

- Ή απελπισία για την σωτηρία µας και ή απογοήτευση προέρχονται από τον διάβολο. Εγώ, δεν 

απελπίζοµαι. Ποτέ. Το ξέρω. Είµαι ο χειρότερος αµαρτωλός. Άξιος για κάθε τιµωρία. Όµως, δεν χάνω πότε 

την ελπίδα µου στο έλεος του Θεού. ο πολυεύσπλαχνος και πανοικτίρµων Θεός έχει την δύναµη, και να µε 

συγχωρήσει, και να µε σώσει. 

Να έχοµε µνήµη θανάτου, γιατί ο θάνατος βρίσκεται δίπλα µας� και στον µοναχό και στον λαϊκό    και 

στον νέο και στον ηλικιωµένο. Πολλές φορές έρχεται ξαφνικά και απροσδόκητα. ο καθένας, ας αναλογίζεται 

την έξοδο του από αυτόν τον µάταιο κόσµο, και την είσοδο του στην αιωνιότητα 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ . ΤΙΤΛΟΣ ΡΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ. ΟΣΙΟΥ ΣΤΑΡΕΤΣ ΝΙΚΩΝΟΣ ΜΠΕΛΙΑΕΦ. ΕΚ∆ΟΣΗ ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. 


