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Διηγήσατο ὁ Ἀββᾶς Πέτρος 
 λέγων ὅτι· 

Ἀπήλθομεν ἑπτὰ Ἀναχωρη-
ταὶ πρὸς τὸν Ἀββᾶν Σισώην 
οἰκοῦντα ἐν τῷ Κλύσματι, 
παρακαλοῦντες αὐτὸν εἰπεῖν 
ἡμῖν λόγον. 

Καὶ εἶπε·· Συγχω-
ρήσατέ μοι, ἰδιώτης
ἄνθρωπός εἰμι, ἀλ-
λὰ παρέβαλον πρὸς  
τὸν Ἀββᾶν Ὢρ καὶ τὸν 
Ἀββᾶν Ἀθρέ.

Ἦν δὲ ἐν ἀσθενείᾳ 
ὁ Ἀββᾶς Ὢρ δέκα 
καὶ ὀκτὼ ἔτη. 

Καὶ ἔβαλον αὐτοῖς μετά-
νοιαν εἰπεῖν μοι λόγον.

Καὶ εἶπεν ὁ Ἀββᾶς Ὤρ· Τί 
ἔχω εἰπεῖν σοι; Ἄπελθε καὶ 
ὃ βλέπεις ποίησον · ὁ Θεὸς 
ἐκείνου ἐστί, τοῦ πλεονε-
κτοῦντος, ἤτοι βιαζομένου 
ἑαυτὸν εἰς πάντα. 

■ «Ἀποκαλύψεις» τοῦ Γνησίου Μοναχικοῦ Ἤθους

Ὑπακοὴ καὶ Ταπεινοφροσύνη*

«Ὁ Θεὸς ἐκείνου ἐστί, 
τοῦ βιαζομένου ἑαυτὸν εἰς πάντα»

Διηγήθηκε ὁ Ἀββᾶς Πέ-
 τρος· 

Ἑπτὰ ἀναχωρητὲς πήγαμε 
στὸν Ἀββᾶ Σισώη, ὅταν κα-
τοικοῦσε στὸ Κλύσμα, καὶ 
τὸν παρακαλέσαμε νὰ μᾶς πεῖ 
ἕναν λόγο. 

Καὶ μᾶς εἶπε: «Συγ-
χωρῆστε με, ἐγὼ εἶ-
μαι ἀγράμματος ἄν-
θρωπος, ἀλλὰ πῆγα 
κάποτε στὸν Ἀββᾶ Ὢρ 
καὶ στὸ Ἀββᾶ Ἀθρέ.  

Ὁ Ἀββᾶς Ὢρ ἦταν 
ἄρρωστος δεκαοκτὼ 
χρόνια. 

Τοὺς ἔβαλα λοιπὸν μετάνοια, 
γιὰ νὰ μοῦ ποῦν ἕναν λόγο. 

Καὶ εἶπε ὁ Ἀββᾶς Ὤρ: Τί 
μπορῶ νὰ σοῦ πῶ; Πήγαινε 
καὶ κάνε αὐτὸ ποὺ βλέπεις. Ὁ 
Θεὸς εἶναι μὲ τὸ μέρος ἐκείνου 
ποὺ ἐπιζητεῖ τὰ περισσότερα, 
δηλαδὴ μ᾿ αὐτὸν ποὺ βιάζει τὸν 
ἑαυτό του σὲ ὅλα.
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Οὐκ ἦσαν δὲ ἀπὸ μιᾶς ἐνο-
ρίας ὁ Ἀββᾶς Ὢρ καὶ ὁ Ἀβ-
βᾶς Ἀθρέ. Ἐγένετο δὲ μεγά-
λη εἰρήνη μεταξὺ αὐτῶν, ἕως 
ἐξῆλθον ἀπὸ τοῦ σώματος· 
ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ὑπακοὴ 
τοῦ Ἀββᾶ Ἀθρὲ καὶ ἡ ταπει-
νοφροσύνη τοῦ Ἀββᾶ Ὤρ.

Ἐποίησα δὲ ὀλίγας ἡμέρας 
ἀνιχνεύων αὐτούς. Καὶ εἶδον 
μέγα θαῦμα, ὃ ἐποίησεν ὁ 
Ἀββᾶς Ἀθρέ. 

Ἤνεγκεν αὐτῷ 
τις μικρὸν ὀψά-
ριον, καὶ ἠβουλή-
θη αὐτὸ ποιῆσαι 
ὁ Ἀββᾶς Ἀθρὲ τῷ 
Γέροντι. 

Εἶχε δὲ τὴν μά-
χαιραν κόπτων τὸ
ὀψάριον, καὶ ἐκά-
λεσεν αὐτὸν ὁ Ἀβ-
βᾶς Ὤρ, καὶ ἀφῆ-
κε τὴν μάχαιραν 
μέσον τοῦ ὀψαρίου καὶ οὐκ 
ἔκοψε τὸ ἐπίλοιπον. 

Καὶ ἐθαύμασα τὴν μεγάλην 
ὑπακοὴν αὐτοῦ, διότι οὐκ 
εἶπε· Μακροθύμησον, ἕως 
κόψω τὸ ὀψάριον. 

Εἶπον δὲ τῷ Ἀββᾷ Ἀθρέ· Ποῦ 
εὗρες τὴν ὑπακοὴν ταύτην; 

Καὶ εἰπέ μοι· Οὐκ ἔστιν ἐμή, 
ἀλλὰ τοῦ Γέροντός ἐστι.

Καὶ ἔλαβέ με λέγων· Δεῦρο 
βλέπε τὴν ὑπακοὴν αὐτοῦ. 

Καὶ ἔψησε τὸ ὀψάριον καὶ 
ἠφάνισεν αὐτὸ θέλων καὶ 
παρέθηκε τῷ Γέροντι καὶ 
ἔφαγε μηδὲν λαλήσας. 

Καὶ εἶπεν αὐτῷ· Καλόν ἐστι, 

Δὲν ἦσαν ἀπὸ τὴν ἴδια περι-
οχὴ ὁ Ἀββᾶς Ὢρ καὶ ὁ Ἀββᾶς 
Ἀθρέ. Ἔζησαν ὅμως μὲ θαυ-
μαστὴ εἰρήνη μεταξύ τους, ἕως 
ὅτου ἔφυγαν ἀπὸ τὸν κόσμο 
αὐτό. Γιατὶ ἦταν μεγάλη ἡ ὑπα-
κοὴ τοῦ Ἀββᾶ Ἀθρὲ καὶ ἡ τα-
πεινοφροσύνη τοῦ Ἀββᾶ Ὤρ.

Ἔμεινα λίγες μέρες λοιπὸν 
παρακολουθῶν τὴν ζωή τους 
καὶ εἶδα κάτι πολὺ θαυμαστό, 
τὸ ὁποῖο ἔκανε ὁ Ἀββᾶς Ἀθρέ. 

Κάποιος τοῦ εἶ-
χε φέρει ἕνα μικρὸ 
ψάρι καὶ θέλησε 
νὰ τὸ μαγειρεύσει 
ὁ Ἀββᾶς Ἀθρὲ γιὰ 
τὸν Γέροντα. 

Τὴν ὥρα ποὺ 
ἔκοβε τὸ ψάρι μὲ 
τὸ μαχαίρι, τὸν 
φώναξε ὁ Ἀββᾶς 
Ὤρ· ἀφησε τὸ μα-
χαίρι στὸ μέσον 

τοῦ ψαριοῦ καὶ δὲν ἔκοψε τὸ 
ὑπόλοιπο. 

Ἐθαύμασα τὴν μεγάλη ὑπα-
κοή του, γιατὶ δὲν εἶπε: Περί-
μενε ὥσπου νὰ κόψω τὸ ψάρι. 

Καὶ εἶπα στὸν Ἀββᾶ Ἀθρέ: 
Ποῦ βρῆκες αὐτὴ τὴν ὑπακοή; 

Δὲν εἶναι δική μου –μοῦ 
εἶπε– τοῦ Γέροντος εἶναι.

Μὲ πῆρε ἀπὸ τὸ χέρι καὶ μοῦ 
λέει: Ἔλα νὰ δεῖς τὴν ὑπακοὴ 
τοῦ Γέροντα. 

Ἔψησε τὸ ψάρι, τὸ χάλασε 
λίγο ἐπίτηδες καὶ τὸ παρέθε-
σε στὸν Γέροντα· καὶ ἐκεῖνος 
τὸ ἔφαγε χωρὶς νὰ μιλήση. 

Τὸν ρώτησε (ὁ Ἀββᾶς Ἀθρέ): 
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(*) Τὸ Μέγα Γεροντικὸν, τ. Δ΄, Κεφάλ. ΙΕ΄, § 144, σελ. 110-115, ἐκδόσεις Γυναι-
κείου Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου», Πανόραμα Θεσσαλονί-
κης 1999.  ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.

Εἶναι καλό, Γέροντα; Πολὺ 
καλό, ἀποκρίθηκε. 

Κατόπιν τοῦ ἔφερε ἕνα μικρὸ 
κομμάτι πολὺ καλοψημένο.

Καὶ τοῦ εἶπε: Τὸ χάλασα αὐ-
τό, Γέροντα. Καὶ ἀποκρίθηκε ὁ 
Γέροντας: Ναί, τὸ χάλασες λίγο. 

Μοῦ λέει λοιπὸν ὁ Ἀββᾶς 
Ἀθρέ: Διαπίστωσες ὅτι ἡ ὑπα-
κοὴ εἶναι τοῦ Γέροντα; 

Ἔφυγα ἀπ᾿ αὐτοὺς καὶ ὅ,τι 
εἶδα κατέβαλα κάθε προσπά-
θεια νὰ τὸ τηρήσω». 

Αὐτὰ τὰ εἶπε στοὺς ἀδελ-
φοὺς ὁ Ἀββᾶς Σισώης.

Ἕνας ἀπὸ μᾶς τὸν παρακά-
λεσε λέγων: 

«Κάνε ἀγάπη καὶ πές μας 
καὶ σὺ ὁ ἴδιος ἕναν λόγο». 

Καὶ εἶπε: «Ὄποιος ἔχει συν-
ειδητὰ τὴν ἀρετὴ νὰ μὴν ψη-
φίζη τὸν ἑαυτό του, ἐφαρμόζει 
ὅλη τὴν ἁγία Γραφή». 

Ἕνας δεύτερος ἀπὸ μᾶς τὸν 
ρώτησε: «Τί εἶναι ἡ ξενιτεία, 
πάτερ;». 

Καὶ εἶπε ἐκεῖνος: «Ἀσκῶ τὴν 
σιωπὴ καὶ δὲν ἔχω ἀνάμιξη 
ὅπου καὶ ἂν πάω. Αὐτὴ λοιπὸν 
εἶναι ἡ ξενιτεία».

Γέρον; Καὶ ἀπεκρίθη· Καλόν 
ἐστι πάνυ.

Μετὰ ταῦτα ἤνεγκεν αὐτῷ 
καλὸν σφόδρα.

Καὶ εἶπεν· Ἠφάνισα αὐτό, 
Γέρον. Καὶ ἀπεκρίθη λέγων· 
Ναί, ἠφάνισας αὐτὸ μικρόν. 

Καὶ εἶπέ μοι ὁ Ἀββᾶς Ἀθρέ· 
Οἶδας ὅτι ἡ ὑπακοὴ τοῦ Γέ-
ροντός ἐστι;

Καὶ ἐξῆλθον ἀπ᾿ αὐτῶν. Καὶ
εἴ τι εἶδον, ἐποίησα τὴν δύ-
ναμίν μου φυλάξαι. 

Ταῦτα εἶπε τοῖς ἀδελφοῖς 
ὁ Ἀββᾶς Σισώης.

Εἷς δὲ ἐξ ἡμῶν παρεκάλε-
σεν αὐτὸν λέγων · 

Ποίησον ἀγάπην, εἰπὲ ἡμῖν 
καὶ αὐτὸς ἕνα λόγον. 

Καὶ εἶπεν· Ὁ κατέχων τὸ 
ἀψήφιστον ἐν γνώσει, ἐπι-
τελεῖ πᾶσαν τὴν Γραφήν. 

Πάλιν ἕτερος ἐξ ἡμῶν εἶ-
πεν αὐτῷ· Τί ἐστι ξενιτεία, 
πάτερ; 

Καὶ εἶπε· Σιωπῶ καὶ οὐκ 
ἔχω πρᾶγμα ἐν παντὶ τόπῳ, 
ὅπου ἐὰν ἀπέρχωμαι· καὶ 
αὕτη ἐστὶν ἡ ξενιτεία.


