
– 1 –

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ

Εʹ

Γ
ΙΑ τὴν συνειδητοποίησι ὅμως τῆς ἀναμ-

φισβήτου ἁγιότητος τοῦ Βασιλομάρτυρος

Νικολάου, ἄς ἀκούσωμε τί λέγει ἕνας σύγ-

χρονος ῞Αγιος, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Ιωάννης

Μαξίμοβιτς († 19.6.1966), τὸν ὁποῖο πολὺ ἐ-

δόξασε τὸ ῞Αγιο Πνεῦμα στὶς πονηρὲς ἡ-

μέρες μας μὲ τὸ χάρισμα τῆς ἀφθαρσίας

τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου του καὶ τῆς θαυμα-

τουργίας.

«Γιατί ἐδίωξαν», ἐρωτᾶ ὁ ̔́Αγιος ̓Αρ-

χιερεύς, «διέβαλαν καὶ ἐφόνευσαν τὸν Τσάρο Νικόλαο
Βʹ; Διότι ἦταν Τσάρος, Τσάρος διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.
῏Ηταν ὁ φορεὺς καὶ ἡ ἐνσάρκωσις τῆς ᾿Ορθοδόξου ἀπό-
ψεως, ὅτι ὁ Τσάρος εἶναι δοῦλος τοῦ Θεοῦ, ῾῾Χριστὸς
Κυρίου᾿᾿, εἰς Αὐτὸν δὲ (τὸν Θεό) θὰ πρέπει νὰ δώση λόγο
(ὁ Τσάρος) γιὰ τὸν Λαό, τὸν ὁποῖο τοῦ ἔχει ἐμπιστευθῆ
(ὁ Θεός) καὶ γιὰ ὅλες τὶς πράξεις του, ὄχι μόνον ὡς
ἀτόμου, ἀλλὰ καὶ ὡς Τσάρου.

Τοιουτοτρόπως ἐπίστευε ὁ ᾿Ορθόδοξος Ρωσικὸς Λαός,
οὕτως ἐδίδασκε ἡ ̓Ορθόδοξος ̓Εκκλησία καὶ αὐτὴ ἦταν ἡ
γνώμη τοῦ Τσάρου Νικολάου. Καὶ ὅταν ἦταν ἀδύνατο εἰς
αὐτὸν νὰ ἐκτελέση κατὰ τὴν συνείδησί του τὸ καθῆκον
του ὡς Τσάρου, παρέδωσε τὸ αὐτοκρατορικὸ διάδημα,
ὅπως ὁ ῞Αγιος [Παθοφόρος] Πρῖγκιψ Βόρις, διότι δὲν
ἤθελε νὰ γίνη αἰτία διχασμοῦ καὶ αἱματοχυσίας στὴν
Ρωσία. ῎Εδειξε μὲ τὴν πρᾶξι αὐτὴ μεγαλοψυχία ἀνάλογη
μὲ αὐτὴν τοῦ Δικαίου ᾿Ιώβ.



– 2 –

᾿Αλλά παρέμεινε ἀκόμη ἐπικίνδυνος γιὰ τοὺς ἐχθρούς
του, διότι ἦταν ὁ φορεὺς τῆς συνειδητοποιήσεως, ὅτι ἡ
ὑψίστη ἐξουσία πρέπει νὰ ὑπακούση στὸν Θεὸ καὶ νὰ
ἀκολουθήση τὶς ἐντολές Του. ̓͂ Ηταν μία ζῶσα ἐνσάρκωσις
τῆς πίστεως στὴν Θεία Πρόνοια, ἡ ὁποία διευθύνει τὴν
τύχη τῶν ᾿Εθνῶν καὶ τῶν λαῶν καὶ ὁδηγεῖ τοὺς πιστοὺς
ἐξουσιαστὰς πρὸς καλὲς καὶ χρήσιμες πράξεις.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ (ὁ Τσάρος) ἦταν ἀφόρητος στοὺς
ἐχθροὺς τῆς Πίστεως, ὡς καὶ γιὰ ὅσους προσπαθοῦν νὰ
θέσουν τὴν ἀνθρώπινη λογικὴ καὶ τὶς ἀνθρώπινες ἱκανό-
τητες ὑπεράνω ὅλων.

῾Ο Τσάρος Νικόλαος Βʹ ἦταν ἕνας δοῦλος τοῦ Θεοῦ
στὴν ἐσωτερικὴ νοοτροπία (διάθεσι), στὴν πεποίθησί του,
στὶς πράξεις του. Καὶ ἔτσι ἦταν ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν
ὁλοκλήρου τοῦ ᾿Ορθοδόξου Λαοῦ.

῾Η μάχη ἐναντίον του συνδέεται στενὰ μὲ τὴν μάχη
ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Πίστεως. Μὲ μία λέξι, ἔγινε
Μάρτυς, ἐπειδὴ ἔμεινε πιστὸς στὸν Κύριο τῶν κυρίων
καὶ ἐδέχθη τὸν θάνατο, ὅπως τὸν ἐδέχθησαν οἱ Μάρτυ-
ρες».

* * *

Ο ΕΠΙΣΗΣ σύγχρονός μας γενναῖος

καὶ πολύπαθος Ρῶσος ῾Ιερεύς, ὁ π.

Δημήτριος Ντοῦτκο († 2005), μὲ πολ-
λὴ ζωηρότητα ἀπολογεῖται ὑπὲρ τοῦ

Τσάρου Νικολάου.

῎Ας θαυμάσουμε τὴν παρρησία καὶ

τὸ βάθος τοῦ λόγου του, ὅταν ἐπικρα-

τοῦσε ἀκόμη στὴν Ρωσία τὸ κομμου-

νιστικὸ καθεστώς.

«῞Ολοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἐβασα-
νίσθησαν ἀπὸ τοὺς ἀθέους εἶναι Μάρτυρες. Γιὰ τὸν λό-
γο αὐτὸ ὁμιλῶ γιὰ τὴν ῾Αγία Ρωσία.

῾Ο Ρῶσος Τσάρος Νικόλαος Βʹ ἔχει τὴν θέσι του στὶς
πρῶτες τάξεις τῶν Ρώσων Μαρτύρων. Δυστυχῶς, ὅταν
ὁμιλῆ κανεὶς γι᾿ Αὐτόν, ὅλοι ἐννοοῦν, δὲν γνωρίζει κα-
νεὶς τὸ γιατί, τὸν πολιτικὸ ἄρχοντα. Δὲν θέλω ἐδῶ νὰ
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ἀναφερθῶ στὴν Βασιλεία του, ἄν καὶ ἐν συγκρίσει μὲ
ἄλλας Βασιλείας, θὰ ἠμποροῦσα νὰ εἰπῶ πολλά. Θέλω
μόνο νὰ ὁμιλήσω γι᾿ αὐτὸν ὡς Χριστιανόν, ὡς Μάρτυρα
τοῦ Χριστοῦ, ἐπὶ τέλους ὡς ᾿Αρχιστράτηγο τοῦ Στρατοῦ
τοῦ Χριστοῦ.

῎Ας διαβάσετε τὸ βιβλίο τοῦ Ζιλλιάρντ (Gilliard) (σ.σ.
στὸ βιβλίο αὐτὸ καὶ ἄλλα σχετικὰ θὰ ἀναφερθοῦμε ἀρ-
γότερα): ῾Ο Ζιλλιάρντ δὲν εἶναι Ρωσικῆς καταγωγῆς καὶ
δὲν ἠμποροῦμε νὰ τὸν ὑποψιαζώμεθα γιὰ μεροληψία. ̓Εν
τούτοις, αὐτὸ ποὺ ἔγραψε, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ
Βίος ῾Αγίου καὶ στὸ βιβλίο αὐτὸ δὲν ὑπάρχει τίποτε φαν-
ταστικό. Γνωρίζω πρόσωπα, τὰ ὁποῖα εἶχαν μεροληπτικὴ
γνώμη γιὰ τὸν Τσάρο καὶ ὅταν ἐδιάβασαν αὐτὸ τὸ βι-
βλίο, ἀπέκτησαν στὸ πρόσωπό του τὴν εὐλάβεια ὡς πρὸς
ἕναν ῞Αγιο.

῞Οσον ἀφορᾶ ἐμένα, δὲν ἠμπορῶ νὰ ἔχω αὐτὸν διαφο-
ρετικά. Γιὰ μένα εἶναι ̔́ Αγιος, ἀκόμη καὶ ἕνας πολὺ μεγά-
λος ῞Αγιος. Διαβάζοντας τὸ βιβλίο τοῦ Ζιλλιάρντ, σκε-
φθῆτε τὸν τρόπο ποὺ προσευχόταν καὶ κάνετε μία σύγ-
κρισι μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐμεῖς προσευχόμεθα. Σκεφθῆτε
πῶς παρέθεσε τὸν ἑαυτὸ του καὶ ὅλους τοὺς ἰδικούς του
στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Σκεφθῆτε τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδρα-
σι ποὺ εἶχε στοὺς φύλακές του, ὥστε ἔπρεπε νὰ τοὺς
ἀλλάζουν συχνά. Σκεφθῆτε ὅσα ὑπέφερε ὅταν εἶχε ἀπο-
γυμνωθῆ ἀπὸ ὅλα. ῾Ο πρῶτος ἐγίνετο ὁ ἔσχατος. Σκε-
φθῆτε πόσο ὑπέφερε ὅταν ἔβλεπε τὰ ὅπλα νὰ στρέφων-
ται ἐναντίον του. ῾Η θλῖψις του θὰ ἦταν μικρότερη ἄν
ἦταν μόνος, ἀλλ᾿ εἶχε στὸ πλάϊ του τὴν σύζυγό του, τὸν
ἀσθενῆ Διάδοχο, τὶς θυγατέρες του, τοὺς ὑπηρέτες του,
ναί, καὶ ὅλο τὸν Ρωσικὸ λαό. Τὰ ὅπλα τῶν τσεκιστῶν
(σ.σ. τῶν κρατικῶν ὀργάνων τῆς τρομοκρατίας) ἦσαν ἐ-
στραμμένα ἐναντίον ὅλου τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ καὶ ὄχι μό-
νο ἐναντίον του. Νομίζω ὅτι τὴν στιγμὴ ἐκείνη ἀνησυ-
χοῦσε γιὰ ὅλο τὸν Ρωσικὸ λαό, ἴσως γιὰ ὅλο τὸν κόσμο,
διότι τὰ ὅπλα τῶν ἀθέων ἀπειλοῦν τώρα ὅλον τὸν κόσμο.

Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτά, νὰ διστάση κανεὶς νὰ τὸν ἀποκα-
λέση ῞Αγιο; ῾῾Μέγιστε Ρῶσε ῞Αγιε, Μεγαλομάρτυς Νικό-
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λαε, πρέσβευε τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἡ-
μῶν!᾿᾿.

Δὲν ἐντρέπομαι καθόλου νὰ
προφέρω αὐτὰ τὰ λόγια. Μοῦ λέ-
γουν, ὅτι ὅσοι τὸν ἐπικαλοῦνται
στὶς προσευχές τους εἰσακούον-
ται.

(Οἱ ἀθεϊσταὶ) θέλουν νὰ μὲ κα-
τακρίνουν, διότι δὲν ἠμπορῶ νὰ
λησμονήσω, ὅτι ἐπυροβόλησαν
τὸν Ρῶσο Τσάρο μαζὶ μὲ τὰ παι-
διὰ καὶ τὴν σύζυγό του. Δὲν ἠμ-
ποροῦν νὰ μοῦ συγχωρήσουν τὸ
ὅτι προσεύχομαι γι᾿ Αὐτόν. ᾿Αλ-

λὰ τώρα δὲν προσεύχομαι μόνο γι᾿ Αὐτόν, ἀλλὰ τὸν ἐπι-
καλοῦμαι, γιὰ νὰ προσευχηθῆ γιὰ μένα.

῏Ω μεγάλε ῞Αγιε τῆς Ρωσικῆς χώρας, Μεγαλομάρτυς
Νικόλαε, μαζὶ μὲ τὴν πολυπαθῆ Οἰκογένειά σου, πρέ-
σβευε τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἡμῶν!».

( ῞Επεται τὸ Μέρος Ϛʹ)


