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Ὁ σοφὸς Διδάσκαλος 
καὶ Παιδαγωγὸς* 

«Ἑκάστῳ πρὸς τὸ πάθος, 
      καὶ τὸ ἔμπλαστρον ἐπετίθει» 

Φῶς καὶ ἅλας ὄχι μόνον τὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπο-
τακτικούς του προσπαθοῦσε νὰ καταστήση, ἀκούγοντας ἀπὸ τὸν 
Σωτῆρα ὅτι· «Σεῖς εἶσθε τὸ φῶς καὶ τὸ ἅλας τῆς γῆς». 

Πολλὲς φορὲς δηλαδή, ἐὰν κάπου εὕρισκε κανένα ἀπόφθεγμα ἢ 
γνωμικὸ ἢ τροπάριο ἀπὸ τοὺς κανόνας ποὺ νὰ μιλοῦσε γιὰ διόρ-
θωσι ἤθους, καλοῦσε τοὺς Ἀδελφοὺς καὶ τοὺς τὰ μοίραζε σὰν κά-
ποια κληρονομιὰ γιὰ νὰ τὰ ἀποστηθίσουν.

Καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ μποροῦσαν ἔδινε τὰ δύσκολα, στοὺς πιὸ 
ἁπλοὺς τὰ εὔκολα καὶ στὸν καθένα, ἀνάλογα μὲ τὸ πάθος ἀπὸ τὸ 
ὁποῖο ἐνικᾶτο, ἔβαζε ἐπάνω τὸ ἔμπλαστρο τοῦ μαθήματος. 

Παραδείγματος χάριν, ἐὰν κανεὶς ἦταν γαστρίμαργος, τοῦ ἔδινε 
τὰ περὶ ἐγκρατείας· ἐὰν ἦταν λάγνος, τὰ περὶ ἁγνότητος· ἐὰν κε-
νόδοξος, τὰ περὶ ταπεινοφροσύνης· ἐὰν κανεὶς ἦταν πολυλογᾶς 
καὶ φιλόνεικος, τοῦ ἔδινε τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου. 

Ἐὰν ὅμως κάποιος ἦταν δύσκολος στὴν μάθησι καὶ δὲν μπο-
ροῦσε νὰ ἀπομνημονεύση, τοῦ ἔγραφε τὸ χωρίο σὲ ἕνα κομμάτι 
χαρτὶ καὶ τὸ κρεμοῦσε στὸν λαιμὸ ἢ στὸ χέρι του μέχρις ὅτου τὸ 
ἀποστήθιζε.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ἔκανε ὁ τρισμακάριστος τοὺς μουγγοὺς 
νὰ ὁμιλοῦν καὶ τοὺς κωφοὺς νὰ ἀκούουν καὶ τοὺς τυφλοὺς νὰ 
βλέπουν· τοὺς ἀγροίκους καθιστοῦσε θεολόγους καὶ τοὺς ἄλλοτε 
κτηνοτρόφους διδασκάλους τῶν ἀνθρώπων.

Καὶ πολλοὺς ἀπήλλαξε ἀπὸ φοβερὰ δαιμόνια, πιὸ πολλοὺς 
ὅμως ἀπὸ ἀκάθαρτα πάθη καὶ ἀνάρμοστες συνήθειες· καὶ εἶναι 
πιὸ σπουδαῖο τὸ δεύτερο ἀπὸ τὸ πρῶτο...
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■ Ἡ παράδοξος μελέτη τῆς Καινῆς Διαθήκης

Ἡ συγκλονιστικὴ ἱστορία 
μιᾶς σύγχρονης ἀφανοῦς ἁγίας*

Ἡ τυφλὴ Ἀσπασία

Σὲ μία κωμόπολι τῆς Βορεί-
 ου Ἑλλάδος ζοῦσε μία κο-

πέλα τυφλή, ὀνόματι Ἀσπασία. 
Ἦταν ὀρφανή, πολὺ φτω-

χὴ καὶ ἐγκαταλελειμμένη 
ἀπ᾿ ὅλους, γι᾿ αὐτὸ μεγάλω-

σε χωρὶς νὰ μπορέση νὰ μάθη 
γράμματα.

Ἦταν περίπου 18-20 ἐτῶν, ὅταν πέρασε κά-
ποιος Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπολιτικῆς Περι-
φέρειας καὶ τὴν εἶδε, τὴν πῆρε μαζί του καὶ 
τὴν ἔβαλε στὴν Σχολὴ Τυφλῶν στὴν Θεσσα-
λονίκη καὶ ἔτσι ἔμαθε ἀνάγνωσι διὰ τῆς ἁφῆς 
κατὰ τὸ σύστημα τῶν τυφλῶν. Ἐν συνεχείᾳ, 
ἀφοῦ ἔμαθε καλῶς νὰ διαβάζη, τῆς χάρισε 
καὶ μία Καινὴ Διαθήκη, γραμμένη στὴν ἴδια 
γλῶσσα, στὴν γλῶσσα τῶν τυφλῶν.

Ἄρχισε λοιπὸν ἡ κοπέλα νὰ τὴν διαβάζη ψη-
λαφώντας την μὲ τὰ δάκτυλα καὶ ὅσο τὴν μελε-
τοῦσε τόσο μάθαινε ποιὸς ἦταν ὁ Χριστὸς καὶ 
τὶ ἔκανε γιὰ αὐτὴν προσωπικὰ καθὼς καὶ γιὰ 
ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Καὶ ὅσο μάθαινε, τόσο 
γαλήνευε καὶ εἰρήνευε ἡ ταραγμένη της καρδιά. 

Ὁ πόνος ἀπὸ τὰ βασανιστικὰ χρόνια ποὺ 
πέρασε, μαλάκωσε μέσα ἀπὸ τὴν μελέτη τῆς 
Καινῆς Διαθήκης καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ ἡ 
Ἀσπασία γέμισε ἀπὸ χαρὰ καὶ εἰρήνη. Πλημ-
μύρισε ἀπὸ εὐτυχία. «Βρῆκα τὴν χαρά», ἔλε-
γε. «Τώρα ἄνοιξαν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μου 
καὶ ἂν λείπουν τὰ μάτια τοῦ σώματος, δὲν μὲ 
πειράζει... Μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μπορῶ νὰ 
δῶ ὅλο τὸν κόσμο...».

Ἔβλεπε τὸ Φῶς τοῦ Θεοῦ σὲ κάθε Θεία Λει-
τουργία καὶ ἐχαίρετο...

* * *
Κάποτε ὅμως ἔπαθε μία φοβερὴ δερματικὴ 

νόσο ποὺ ἐπρόσβαλε ἀκόμη καὶ τὰ χέρια της, 
τὰ ὁποῖα «κάηκαν», μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χάση 
ἀπὸ τὰ δάκτυλά της τὴν ἁφή... Δὲν μποροῦσε 
πλέον νὰ ψηλαφήση τὴν Ἁγία Γραφὴ οὔτε 
καὶ κανένα ἄλλο ἱερὸ βιβλίο...

Ἡ λύπη της καὶ ὁ πόνος της ἦταν ἀπερίγρα-
πτος. Ἔκλαιγε μέρα-νύκτα... Εἶχε χάσει τὴν 
δυνατότητα νὰ παίρνη δύναμι καὶ χαρὰ μέσα 
ἀπὸ τὸ ἅγιο Βιβλίο. Τῆς ἔμεινε ὅμως ἡ προσ-
ευχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με».

Ἔκανε λοιπὸν πολλὴ προσευχὴ γιὰ νὰ δώση
 ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μία καλὴ λύσι.

Καὶ ὁ Θεὸς ἀπάντησε...
Μία ἡμέρα πῆρε μὲ λαχτάρα τὸ ἱερὸ Βιβλίο, 

τὴν Καινὴ Διαθήκη, καὶ τὸ ἔφερε στὸ στόμα 
της, γιὰ νὰ ἀσπασθῆ τὰ γράμματά του, ποὺ 
αὐτὰ τὰ γράμματα, μᾶς μεταφέρουν τὴν σο-
φία τοῦ Θεοῦ, τὴν λύτρωσι καὶ σωτηρία. 

Καὶ τότε ἀνακάλυψε κάτι παράξενο: κατά-
λαβε ὅτι μποροῦσε νὰ διαβάζη τὴν γραφὴ τῶν 
τυφλῶν μὲ τὰ χείλη της! Τῆς Ἀσπασίας ἡ ζωὴ 
πάλι γέμισε χαρά, τὴν ὁποία τῆς ἔδινε ἡ μελέ-
τη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὴν 
τὴν παράδοξη μελέτη, ἦλθε ἡ δοξολογία, ἦλθε 
ἡ εὐχαριστία, ἦλθε ἡ ζῶσα προσευχή!

Μελετοῦσε καὶ ὕστερα ἔκανε προσευχὴ μετὰ
δακρύων γιὰ ὅσους εἶχαν τὰ ἴδια προβλήμα-
τα μὲ σωματικὲς ἀναπηρίες καὶ ἀσθένειες 
καὶ ἰδιαιτέρως προσευχὴ γιὰ ὅσους ἦσαν τυ-
φλοὶ στὴν ψυχὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία... 

Μὲ τὴν προσευχή της ἔβλεπε τὸν Θρόνο τοῦ 
Θεοῦ καὶ Τὸν παρακαλοῦσε καὶ Τὸν ἱκέτευε 
γιὰ τοὺς πτωχούς, τὰ ὀρφανά, τοὺς ἀνέργους, 
τοὺς ἀστέγους, γιὰ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς. Γιὰ 
τοὺς καλοὺς καὶ τοὺς κακούς, γιὰ τοὺς ἀγα-
θοὺς καὶ τοὺς πονηρούς, γιὰ τοὺς δικαίους καὶ 
τοὺς ἀδικουμένους, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐκείνους ποὺ 
ἐξακολουθοῦν νὰ ἀδικοῦν τὸν κόσμο... γιὰ τοὺς 
ἄρχοντες καὶ τοὺς ἀρχομένους. Ὅλοι τους νὰ 
φωτισθοῦν καὶ ὅλοι τους νὰ δοῦν τὸ Φῶς τὸ 
ἀληθινό, τὸν Χριστό, τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου! 

* * *
Κάποτε, ἀρρώστησε βαρειά. Ἐξωμολογή-

θηκε γιὰ τελευταία φορὰ καὶ κοινώνησε τῶν 
Ἀχράντων Μυστηρίων. Ζήτησε τὴν Καινὴ Δια-
θήκη, εἶπε νὰ τὴν ἀνοίξουν καὶ ἀνοικτὴ νὰ 
τὴν ἀκουμπήσουν στὰ χείλη της.

Ἅπλωσε τὰ χέρια της ἡ Ἀσπασία καὶ τὴν 
κράτησε γερά, ἀλλὰ ξεψυχισμένα. Οἱ οἰκεῖοι 
της κατὰ Θεία Πρόνοια τὴν ἄνοιξαν στὸ Α´ 
κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου.

Ἐπαναλαμβάνοντας συνεχῶς τὸ «Ἐν ἀρχῇ 
ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν», 
ἡ Ἀσπασία παρέδωσε τὸ πνεῦμα της καὶ ἡ ψυ-
χούλα της πέταξε ψηλὰ στὸν οὐρανό, ἐνῶ συγ-
χρόνως πλημμύρισε τὸ δω-
μάτιό της μὲ ἄρρητη γλυ-
κύτατη εὐωδία!...

Εἶναι καὶ αὐτὴ μία ἀφα-
νὴς ἁγία!...

2

(*) Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Κ. Ἀναγνωστόπου-
λου, Οἱ Ἀναβαθμοὶ στὴν ἐν Χριστῷ Πορεία, σελ. 68-69, 
Πειραιὰς 2011. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.
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Τῆς μαθήτριάς μου ἡ ἐρώτηση μὲ γύρισε λίγο 
πίσω, σὲ μία φάση τῆς ζωῆς μου, ποὺ νοιαζόμουν 
πολὺ γιὰ τὸν ἑαυτό μου.

Ἤμουν πάντα ἀπασχολημένη καὶ μὲ πολλὲς 
ὑποχρεώσεις, μὲ πράγματα, βέβαια, ποὺ μὲ ἐν-
διέφεραν ἀπὸ τὴν διδασκαλία μου στὸ σχολεῖο, 
μέχρι νὰ παίρνω μαθήματα γιὰ μεταπτυχιακό, 
μέχρι δραστηριότητες μὲ τοὺς νέους τῆς ἐνορίας, 
μὲ ἕναν σύζυγο καὶ μὲ πολλὰ ἄλλα. Ὑπῆρχε ἕνας 
σκοπὸς στὴν ζωή μου, ὅταν ἔκανα ὅλα αὐτὰ τὰ 
πράγματα ποὺ δὲν μὲ προβλημάτιζαν, δὲν μοῦ 
ἔφερναν καμμία δυσκολία. Δὲν τὸ καταλάβαινα 
τότε, ἀλλὰ δὲν ἀπέδιδα στὸν Θεὸ τίποτε ἀπὸ ὅλα 
αὐτά. Στηριζόμουν ἀποκλειστικὰ στὸν ἑαυτό μου 
καὶ αὐτὸ μοῦ ἔφερνε ἕνα ἄγχος, μία νευρικότητα. 
Δὲν κράτησε εὐτυχῶς πολὺ καὶ μία ἡσυχη ἡμέρα 
ποὺ γύριζα σπίτι ἀπὸ κάποιες ὧρες διδασκαλίας, 
ὁ Θεὸς μὲ ἄφησε νὰ καταλάβω ὅτι κάτι χανόταν 
στὴν ζωή μου καὶ ἀναγνώρισα ὅτι ἦταν Αὐτός.

Μπῆκα πιὰ στὸ νόημα, ὅτι χρειαζόταν νὰ ἐν-
αποθέσω στὸν Θεὸ τὰ πάντα καὶ νὰ μὴν κάνω 
πράγματα μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό μου πιά.

Χωρὶς ἐμπιστοσύνη καὶ εὐγνωμοσύνη σὲ Ἐκεῖνον,
πέφτουμε σὲ μεγάλο ἐγωϊσμὸ καὶ ξεχνᾶμε ἐντελῶς 
ἀπὸ ποῦ προέρχονται ὅλα, εὐχάριστα καὶ δυσάρε-
στα, καὶ πόσο ἐμεῖς ἔχουμε συντελέσει σὲ αὐτὰ...

Ἄρχισα νὰ κάνω «βρεφικοὺς βηματισμούς». Νὰ 
προσεύχομαι πρὶν καὶ μετὰ ἀπὸ κάθε δραστη-
ριότητά μου, ἀνεξαρτήτως τῶν δυσκολιῶν ποὺ 
μπορεῖ νὰ ἐμπεριεῖχαν, καὶ νὰ εὐχαριστῶ τὸν Θεὸ 
ποὺ μοῦ ἔφερνε κάποιες εὐκαιρίες, ποὺ μοῦ ἄνοι-
γε μὲ τὸν δικό Του τρόπο τὰ μάτια τῆς ψυχῆς 
μου... Ἄρχισα νὰ ἀναγνωρίζω ὅτι ἤμουν ἕνα τί-
ποτα καὶ ὁ Θεὸς τὰ πάντα. 

Ὁ Ἅγιος Δωρόθεος Γάζης λέει:
«Δὲν εἶμαι καλὸς σὲ αὐτό, ἀλλὰ πιστεύω ὅτι θὰ 

γίνω, ὅταν εὐχαριστῶ τὸν Θεὸ ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ 
ἐλάχιστα πράγματα τῆς ζωῆς ποὺ μοῦ δίνει». 

* * *
Αὐτὴ ἦταν ἡ ἀπάντηση ποὺ ἔδωσα στὴν μα-

θήτριά μου: «Βλέπεις», τῆς λέω, «μὲ τὴν δική σου 
καθόλου τυχαία ἐρώτηση κατάλαβα τὴν ἀξία τῆς 
ἐμπιστοσύνης καὶ εὐγνωμοσύνης μου στὸν Θεό, 
νὰ συνδέσω κάποιες στιγμὲς στὴν ζωή μου, νὰ 
βρῶ βαθύτερο νόημα, ἀληθινὴ ἐμπειρία μὲ τὴν 
ἔννοια τῆς χαρᾶς καὶ τὸ “Εὐ-
χαριστῶ” στὸν Θεὸ γιὰ 
τὴν ἐπανένωσή μου μὲ 
Αὐτόν. Χρειάζεται νὰ 
Τὸν εὐχαριστοῦμε γιὰ
τὸ κάθε τι καὶ πάντο-
τε νὰ Τοῦ ἀναθέτουμε τὰ 
πάντα». 

Χαρούμενη στάση ζωῆς 
στὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ*

Μαρτυρία μιᾶς ἀγωνιζομένης Χριστιανῆς 
ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ποὺ δημοσιεύθηκε 

στὸ «Wonder»

῾Ως Καθηγήτρια στὸ 
 Γυμνάσιο, ἔχω τὴν 

εὐλογία νὰ ἀναπτύξω 
σχέσεις ἐμπιστοσύνης μὲ 
μαθητὲς καὶ μαθήτριες. 
Μία ἀπὸ τὶς μαθήτριές 

μου, ἕνα προσευχόμενο παι-
δί, μὲ ἀνοιχτὴ ὁμολογία στὸν κύκλο τῶν συμ-
μαθητῶν της γιὰ τὸν Χριστό, μὲ ρώτησε κάποια 
φορά: «Πῶς διατηρεῖτε τὸν Θεὸ στὴν καθημερι-
νή σας ζωή, Κυρία;». 

Σκέφθηκα, τὶς φορὲς ποὺ πραγματικὰ Τὸν εἶχα 
στὸ μυαλό μου καὶ βρῆκα ὅτι αὐτὸ συνέβαινε, 
ὅταν ἁπλᾶ ἔλεγα: «εὐχαριστῶ!».

Θυμήθηκα τὴν «Ἀσκητικὴ τῆς Ἀγάπης», στὴν 
ὁποία δίνεται τόση σημασία στὴν εὐχαριστία, 
σὰν μία ἔκφραση χαρᾶς στὸν Κύριο. 

Ὅταν πραγματικὰ συνειδητοποιοῦμε τὰ δῶρα 
τοῦ Θεοῦ, δὲν ἔχουμε τὸν χρόνο νὰ ρωτήσουμε
τίποτα. Προχωροῦμε καὶ λέμε: «Εὐχαριστῶ!», «Εὐ-
χαριστῶ!», «Εὐχαριστῶ!», «Εὐχαριστῶ!». Βλέπου-
με ἕναν ἄνθρωπο, «Εὐχαριστῶ!»· ἕνα λουλούδι, 
«Εὐχαριστῶ!»· ἕνα ποτήρι γάλα, «Εὐχαριστῶ!»... 
Εὐχαριστῶ γιὰ κάθε τι, Θεέ μου... 

Μία τέτοια χαρὰ μπαίνει στὴν ζωή μας καὶ πολ-
λοί, ἀκόμα καὶ ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι κοντά μας, δὲν 
καταλαβαίνουν τὶ εἶναι ὅλο αὐτὸ ποὺ μᾶς κάνει 
τελικὰ χαρούμενους ὅλη τὴν ἡμέρα. Ὅταν ζοῦσα 
στὴν Ἀγγλία, μερικὲς φορὲς οἱ ἄνθρωποι μὲ ρω-
τοῦσαν: «Τί σοῦ συμβαίνει καὶ εἶσαι ἔτσι χαρούμε-
νη;». «Γιατὶ εἶμαι ζωντανὴ καὶ σᾶς βλέπω!», τοῦς 
ἀπαντοῦσα...

Ἡ μητέρα Τζουλιάνα Σμέμαν εἶπε κάτι σχετικὸ 
μὲ αὐτὸ στὴν Ὁμιλία της: «Ἡ χαρὰ τῆς Διακονί-
ας», σὲ ἐκπομπὴ στὸ Ancient Faith Radio: «Ἀδει-
άστε τοὺς ἑαυτούς σας καὶ γίνετε εὐγνώμονες 
στὸν Θεό, γιατὶ εἶσθε ζωντανοί, γιὰ τὸ πρωϊνὸ 
ποὺ ζεῖτε, γιὰ μία ἡμέρα, γιὰ μία λιακάδα, ἀκόμα 
καὶ γιὰ τὴν μοναξιά σας».

Ὁ καθένας μας μπορεῖ πάντοτε νὰ βρεῖ κάτι, 
γιὰ νὰ ἀποδώσει γι΄ αὐτὸ τὸ ἐλάχιστο τὴν εὐγνω-
μοσύνη του στὸν Χριστό μας, ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ 
προβλήματα, τὶς ἀντιξοότητες καὶ τὰ βάσανα, 
γιατὶ καὶ αὐτὰ μᾶς δυναμώνουν, μᾶς φέρνουν σὲ 
μετάνοια, μᾶς φωτίζουν.

Μήπως ὁ χρόνος ποὺ ζοῦμε δὲν εἶναι μεγάλο δῶ-
ρο πολλῶν εὐχαριστιῶν! Πρέπει, ὅμως, νὰ τὸ πιστέ-
ψουμε πιά, πῶς τίποτα δὲν προέρχεται ἀπὸ ἐμᾶς.

* * *
(*) Ἐφημ. «Χριστιανική», ἀριθμ. φ. 885(1.198)/17.1.2013, 

σελ. 4. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.
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ἩἩγουμένη Σεραφεῖμα
συμπαθοῦσε τὴν Ἀνα-

στασία**. Τὴν ἐκτιμοῦσε 
τόσο γιὰ τὴν ἀσκητικὴ ζωή
της ὅσο καὶ γιὰ τὴν βοή-
θεια ποὺ ἔδινε μὲ τὶς προσ-
ευχές της σὲ ἐκείνους ποὺ

εἶχαν  ἀνάγκη καὶ κατέφευ-
γαν σὲ αὐτήν. Ἔτσι μὲ προθυ-

μία τῆς παραχώρησε μία κοπέλλα, τὴν δό-
κιμη Βέρα, ποὺ εἶχε στὴν πλάτη της καμ-
πούρα. 

Ἡ κοπέλλα αὐτὴ ὅμως ἀποδείχθηκε πὼς 
ἦταν πολὺ θεληματάρα καὶ πεισματάρα. 
Προσπαθοῦσε νὰ κάνει πράγματα ὄχι ὅπως 
ἔπρεπε νὰ γίνονται ἢ ὅπως τῆς ζητοῦσε ἡ 
Ἀναστασία. Μερικὲς φορὲς ἐνεργοῦσε κατὰ 
τρόπο τελείως ἄπρεπο.

Ἀκόμα καὶ ἡ Ἀναστασία, ποὺ ἤξερε νὰ ξε-
περνάει ὅλες τὶς δυσκολίες τῆς ἐρημικῆς 
ζωῆς καὶ νὰ ξεφεύγει ἀπὸ τὰ δίχτυα τῶν ἀο-
ράτων ἐχθρῶν, συχνὰ ἔπεφτε σὲ πειρασμό.

Τὰ χείλη της πρόσφεραν στὸν Θεὸ πικρὴ 
προσευχὴ γιὰ τὴν πεισματάρα Βέρα. Ζη-
τοῦσε ἀπὸ τὸν Κύριό της νὰ φωτίσει τὴν 
Βέρα καὶ νὰ τὴν ἐλευθερώσει ἀπὸ τὴν ἀναί-
δειά της καὶ τὸν κυνισμό της. Ζητοῦσε ἀκό-
μα νὰ τὴν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν δόκιμη αὐτή. 

Στὸ Μοναστήρι ἡ Ἀναστασία ἦταν νέα. Δὲν 
εἶχε τὸ θάρρος νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Ἡγουμέ-
νη νὰ ἀπομακρύνει ἀπὸ κοντά της τὴν Βέρα 
ἢ ἀκόμη καὶ νὰ παραπονεθεῖ γιὰ αὐτήν.

* * *
Κάποτε ποὺ στὴν προσευχή της ἀναφερό-

ταν σὲ αὐτὸ τὸ θέμα, ἐμφανίσθηκε μπροστά 

της ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ. Κρατοῦσε ἕνα 
πύρινο ξῖφος καὶ τῆς εἶπε μὲ ὕφος ἀπει-
λητικό:

- Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο πρέπει νὰ προσεύ-
χονται οἱ ἄνθρωποι στὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης καὶ 
τῆς εἰρήνης;

Ἡ Ἀναστασία αἰσθάνθηκε μεγάλη ταραχὴ 
καὶ τρόμο. Τὸ μόνο ποὺ μπόρεσε νὰ ἀρθρώ-
σει ἦταν:

- Πατερούλη, Ἀρχάγγελε Μιχαήλ, δὲν θὰ 
τὸ ξανακάνω. Λυπήσου με!

Καὶ τὸν εἶδε νὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ κοντά 
της ψάλλοντας:

- Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη...
Ἡ Ἀναστασία ἔπεσε ἀναίσθητη καὶ ἀρρώ-

στησε τόσο βαριά, ποὺ φαινόταν πὼς θά 
ἦταν πολὺ δύσκολο νὰ ξαναγίνει καλά.

Μόλις ἡ Παρασκευὴ Κότοβα διαπίστωσε 
πὼς ἡ Ἀναστασία ἦταν ἄρρωστη, ἔτρεξε κον-
τά της. 

Ἦταν βράδυ καὶ μόλις ἔφθασε στὴν πόρτα 
της κοντοστάθηκε. Ἀπὸ ἐκεῖ μποροῦσε νὰ 
βλέπει καθαρὰ τὴν 
ἄρρωστη. 

Ὁλόγυρά της ἦταν
Μοναχές. Ἀκόμα καὶ
ἡ Ἡγουμένη βρισκό-
ταν ἐκεῖ. Μόλις εἶ-
δε τὴν Παρασκευή, 

Ὁ Στάρετς ὅμως εἶχε πεῖ αὐτὸ γιὰ νὰ δοκιμά-
ση τὴν ταπείνωσή της. 

«“Ἐπὶ τέλους, νά! ἦλθε κάποιος νὰ μὲ δῆ!” 
δὲν εἴπατε;... Ἀλλὰ τώρα θὰ Σᾶς πῶ κάτι γι᾿ 
αὐτὴν καὶ τότε οὔτε “ κάποιο” θὰ τὴν λέτε 
οὔτε θὰ χαίρεσθε, ὅταν ἔρχεται!». 

Καὶ ἡ Γρουσάτκα ἄρχισε νὰ τοῦ λέει: «Μ ία 
φορά, σὲ κάποια γιορτή, ἤμουν στὸ Μοναστή-
ρι τοῦ Ἁγίου Δανιήλ. Ἦταν ἐκεῖ πολὺς κόσμος, 
ἀλλ᾿ ἐγὼ εἶδα τὸν “κάποιο” σας νὰ παίρνη τὴν 
Θεία Κοινωνία στὸν κυρίως ναό, ἐνῶ ἐγὼ πῆγα 
στὸ παρεκκλήσι. Τὴν εἶδα λοιπὸν πὼς μπῆκε 
μέσα καί, ἀπ᾿ ἐδῶ καὶ ἀπ᾿ ἐκεῖ, πῆρε τὴν Θεία 
Κοινωνία. Ναί, μετέλαβε αὐτὴ καὶ στὸν μεγάλο 

Ἡ θεραπευτικὴ μέθοδος 
τῶν Ἁγίων Γερόντων*

Ἡ ζηλοτυπία τῆς Γρουσάτκα 
καὶ ἡ ἀνυπομονησία στὴν συκοφαντία

Μία φορά, ἡ πνευματικὴ κόρη τοῦ Στάρετς 
 Ζαχαρία (1850-1936), ἡ ὁποία ἔγραφε τὴν 

βιογραφία του, ἔφθασε στὸ σπίτι ποὺ ἔμενε. 
Χαρούμενος ὁ Στάρετς εἶπε: «Ἐπὶ τέλους, νά! 

ἦλθε κάποιος νὰ μὲ δῆ!...». 
Αὐτὰ τὰ λόγια πείραξαν τὴν ὑπηρέτριά του: 

«Μά, τί λέτε, πάτερ; Μήπως ἐννοεῖτε ὅτι ὅλοι ἐμεῖς 
ποὺ καθόμαστε ἐδῶ δὲν εἴμαστε “κάποιος”;...». 
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ἡ Ἀναστασία τῆς ἔκανε νόημα νὰ πλησιάσει. 
Καὶ μετὰ ἀπὸ αἴτημά της, ἡ Παρασκευὴ πέ-
ρασε τὴν νύκτα κοντά της. 

Μόλις ἔμεινε μόνη της μὲ τὴν Παρασκευή, ἡ 
Ἀναστασία τῆς διηγήθηκε γιὰ τὴν ἁμαρτωλὴ 
προσευχή της καὶ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἀρχαγ-
γέλου Μιχαήλ. Ἡ τελευταία ἀταξία τῆς Βέ-
ρας, ποὺ ἔδωσε ἀφορμὴ στὴν Ἀναστασία νὰ 
κάνει αὐτὴν τὴν προσευχή, ἦταν ἡ ἑξῆς: 

Ἡ Βέρα μπῆκε στὸ κελλὶ μὲ μία ξύλινη 
λεκάνη. Ἤθελε νὰ πλύνει τὰ ροῦχα της 
στὴν γωνιὰ ποὺ ἦταν τὸ Εἰκονοστάσιο καὶ 
ὅπου συνήθως προσευχόταν ἡ Ἀναστασία. 
Καὶ αὐτὸ τὴν στενοχώρησε.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ γνώριζε μόνο ἡ Παρα-
σκευὴ καὶ ἡ Μεγαλόσχημη Μαρία. Ἡ δόκιμη 
Βέρα, ποὺ ἔγινε αἰτία νὰ στερηθεῖ σχεδὸν ἡ 
Ἀναστασία τὴν εὔνοια τοῦ Θεοῦ, ὁδηγήθη-
κε ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ στὴν ἐπαρχία τοῦ 
Τόμσκ.

* * *
Ἡ Ἀναστασία συνῆλθε ἀπὸ τὴν ἀρρώστιά 

της. Αἰσθανόταν ὅμως μεγάλη συντριβὴ γιὰ 
τὴν ἁμαρτία της. Γιὰ αὐτό, σύμφωνα μὲ τὴν 
μαρτυρία τῆς Παρασκευῆς, αὔξησε τὶς προσ-
ευχές της καὶ τὴν νηστεία της. Ἰδιαίτερα 
ἄρχισε νὰ προσεύχεται στὴν Βασίλισσα τῶν 
Οὐρανῶν, τὴν Παναγία Μητέρα τοῦ Θεοῦ. 
Ἀπὸ μικρὴ  συνήθιζε νὰ καταφεύγει σὲ Ἐκεῖ-
νην σὲ ὅλες τὶς δύσκολες περιστάσεις. Καὶ 

(*) Πέτρου Μπότση, Οἱ Φιλόθεες, Β΄. Ὁσία Ἀναστασία, 
σελ. 81-83, Ἀθήνα 1993. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.

(**) Τὴν μετονομασθεῖσα στὸ Ἀγγελικὸ Σχῆμα Ἀθανα-
σία (1809-1874).

τώρα Τὴν παρακαλοῦσε 
καὶ Τὴν ἱκέτευε νὰ τὴν
πληροφορήσει μὲ κάποιο
σημεῖο, πὼς ἡ ἁμαρτία 
της συγχωρέθηκε.

Ἡ ταπεινὴ καὶ θερμὴ προσ-
ευχή της εἰσακούσθηκε. Στὴν διάρκεια μιᾶς 
ὁλονύκτιας Ἀγρυπνίας, εἶδε ξαφνικὰ μπρο-
στά της ἕνα ἀσυνήθιστο φῶς. Κοίταξε ψηλὰ 
καὶ εἶδε τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ νὰ στέκεται 
στὸν ἀέρα, σὲ στάση προσευχῆς. Τὰ χέρια 
Της ἦταν ψηλά, ὅπως ἐμφανίζεται στὴν 
Εἰκόνα τῆς Δέησης. Δὲν κρατοῦσε ὠμοφό-
ριο ὅμως.

- Ὤ, Μητερούλα, Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν!
Φώναξε αὐθόρμητα ἡ Ἀναστασία, μὲ τὴν 
ἁπλότητα τῆς καρδιᾶς της.

- Τί τρέχει, μητερούλα; τὴν ρώτησαν οἱ 
Μοναχὲς ποὺ ἔτρεξαν κοντά της.

- Δὲν εἶναι τίποτα, μὲ πῆρε γιὰ λίγο ὁ ὕπνος,
ἀπάντησε ἐκείνη.

Τὸ ὅραμα τέλειωσε. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ὅμως 
ἡ Ἀναστασία ἠρέμησε. Διηγήθηκε τὸ ὅραμα 
μόνο στὴν Παρασκευὴ καὶ τὴν θερμοπαρα-
κάλεσε νὰ μὴν τὸ πεῖ σὲ κανέναν. 

Ἡ Παρασκευὴ δέχθηκε νὰ μοῦ τὸ διηγηθεῖ, 
μόνο ἀφοῦ τῆς ἐξήγησα πὼς μετὰ τὸν θάνατο 
τῆς Ἀναστασίας ἡ δέσμευση αὐτὴ δὲν ἰσχύει. 
Μετὰ τὸν θάνατο κάποιου, μπορεῖ νὰ διηγη-
θεῖ κανεὶς αὐτὰ ποὺ τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ δεῖ, 
ἀφοῦ αὐτὸ γίνεται γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ.

(*) Ὁ Στάρετς Ζαχαρίας, σελ. 134-135, ἐκδόσεις Ἱεροῦ
Κοινοβίου Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἔκδοσις Δ΄, Ὀρμύ-
λια 2002. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.

ναὸ καὶ στὰ παρεκκλή-
σια δεξιὰ καὶ ἀριστερά. 
Νά, τέτοιος τύπος εἶναι 
αὐτή!...».

«Γιατὶ λέτε τὰ πιὸ ἀπί-
θανα πράγματα, Γρου-
σάτκα; Τί πάθατε; Μά,
δὲν ἔχετε καταλάβει πὼς
ὅλα αὐτὰ ποὺ λέτε γιὰ

μένα εἶναι παραμύθια;...», εἶπε ἡ προσβεβλημέ-
νη γυναίκα, κοιτῶντας τὸν Γέροντα καὶ περι-
μένοντας ἀπ᾿ αὐτὸν νὰ κάνη μία παρατήρηση 
στὴν Γρουσάτκα.

Ὁ Στάρετς ὅμως δὲν εἶπε τίποτα. Τελικά, ἡ 

Γρουσάτκα πῆγε στὴν κουζίνα καὶ τότε ὁ Στά-
ρετς μίλησε: 

«Λοιπόν, τί πνευματικὸ τέκνο εἶσαι ἐσὺ δικό 
μου; Ὥστε δὲν ἄντεξες οὔτε μία μικρὴ συκο-
φαντία καὶ ἄρχισες νὰ δικαιολογῆσαι; Ἔρχε-
ται τώρα ἡ Γρουσάτκα ἀπὸ τὴν κουζίνα. Βάλε 
της μία βαθειὰ μετάνοια καὶ ζήτησέ της συγ-
χώρηση». 

Ἡ κατηγορηθεῖσα γυναίκα ἀμέσως ἔκαμε 
ὅπως τῆς εἶπε ὁ Στάρετς.

Ἡ προσευχὴ χωρὶς ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη

Ἡ ἐνάρετη Μοναχὴ Ἀναστασία 
καὶ οἱ παραξενιὲς τῆς δόκιμης Βέρας*
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Ἂς ἑτοιμαζώμαστε
γιὰ τὴν Πανήγυρι τῶν Ἁγίων*

■ Θαυμαστὴ ἀποκάλυψη

Ὁ ἀπρόσεκτος λόγος 
ἀφελοῦς Μοναχοῦ 

ποὺ δέχθηκε παιδαγωγικὴ 
τιμωρία ἀπὸ τὸν Θεὸ*

Ἡ κόλαση καὶ ὁ παράδεισος

Σ τὸ Γηροκομεῖο τῆς Ἁγιο- 
 ρειτικῆς Μονῆς τοῦ Ἁγί-

ου Παύλου ἦταν ἕνας Πα-
ρανοσοκόμος, ὁ Πατέρας 

Γρηγόριος, λίγο ἀφελὴς μέν,
 ἀλλὰ πολὺ καλοκάγαθος. 

Μοῦ εἶχε διηγηθῆ ὁ ἴδιος, πρὶν ἀπὸ σαράντα 
χρόνια περίπου, ὅτι ὅταν ὑπηρετοῦσε στὸ Γηρο-
κομεῖο τῆς Μονῆς, τοῦ εἶχε δώσει ἕνας ἀδελφὸς 
ἕνα σταφύλι εὐλογία. Ἐκεῖνος ἀπὸ τὴν καλωσύνη 
του δὲν τὸ ἔφαγε, ἀλλὰ τὸ ἔκοψε μικρὰ τσαμπά-
κια καὶ τὸ μοίρασε στὰ Γεροντάκια. Ἕνα δὲ φιλό-
τιμο Γεροντάκι τοῦ ἔδινε συνέχεια εὐχές: «Καλὸ 
Παράδεισο! Καλὸ Παράδεισο!», γιατὶ ἦταν καὶ τὸ 
πρῶτο σταφύλι ποὺ εἶχε γευθῆ, ἀφοῦ τὰ σταφύλια 
δὲν εἶχαν ὡριμάσει ἀκόμη. 

Ὁ Παρανοσοκόμος λοιπὸν μὲ τὴν ἀφέλειά του 
τοῦ ἀπήντησε ἀστειευόμενος:

- Φάε, εὐλογημένε μου, σταφύλι. Ἐδῶ εἶναι ὁ 
Παράδεισος καὶ ἡ κόλαση.

Παρ᾿ ὅλο ποὺ δὲν τὸ πίστευε αὐτὸ –τὸ εἶπε 
ἀστεῖα καὶ εἶχε ἐλαφρυντικὰ λόγῳ τῆς ἀφελείας 
του– τί ἔπαθε ὅμως; 

Βλέπει τὴν νύκτα ἕνα φοβερὸ ὄνειρο, ἀλλὰ ἔνι-
ωθε σὰν νὰ ἦταν ξυπνητός! Ἀντίκρυσε λοιπὸν μία 
πύρινη θάλασσα καὶ ἀπέναντι ἕναν ὡραῖο κόλπο 

μὲ κρυστάλλινα παλάτια καὶ ἕναν σεβάσμιο Γέ-
ροντα, ποὺ ἔμεινε ἐκεῖ στὸν πολὺ ὄμορφο κόλ-
πο, ποὺ ἀκτινοβολοῦσε, ἀφοῦ καὶ τὰ γένια ἀκόμη 
φαίνονταν σὰν μεταξωτά. Ἐκεῖ γνώρισε καὶ ἕναν 
Ἀδελφὸ τῆς Μονῆς, ποὺ εἶχε κοιμηθῆ πρὶν ἀπὸ 
τρία χρόνια, καὶ τὸν ἐρώτησε τὶ εἶναι αὐτὰ τὰ πα-
λάτια, γιατὶ τοῦ ἔκαναν μεγάλη ἐντύπωση, καὶ 
ποιὸς ὁ σεβάσμιος Γέροντας.

Ὁ Ἀδελφὸς τοῦ εἶπε:
- Αὐτὸς εἶναι ὁ Γερο-Ἀβραάμ, καὶ αὐτὸς ὁ ὄμορ-

φος κόλπος μὲ τὰ κρυστάλλινα παλάτια εἶναι «ὁ 
κόλπος τοῦ Ἀβραάμ», ὅπου ἀναπαύονται οἱ ψυχὲς
τῶν Δικαίων.

Ἐνῶ ὁ Ἀδελφὸς ἔλεγε αὐτά, τὰ ἀκούει ὁ Δίκαι-
ος Ἀβραὰμ καὶ λέει μὲ αὐστηρὸ ὕφος στὸν Παρα-
νοσοκόμο Πατέρα Γρηγόριο:

- Ἐσὺ νὰ φύγης γρήγορα ἀπὸ ἐδῶ, δὲν ἔχεις 
καμμία θέση!

Μὲ τὸ μάλωμα ὅμως ποὺ τοῦ ἔκανε ὁ Πατριάρ-
χης Ἀβραάμ, καὶ ὅπως ὁ Παρανοσοκόμος γύρισε 
νὰ φύγη βιαστικά, ἔνιωσε ὅτι τὸν ἄρπαξε ἡ φλό-
γα ἀπὸ τὴν πύρινη ἐκείνη θάλασσα καὶ ἀπὸ τὸν 
πόνο ξύπνησε. 

Τὶ νὰ ἰδῆ ὅμως!... Τὸ πόδι του ἐκεῖνο, στὸ ὁποῖο 
ἔνιωσε τὸ κάψιμο, ἦταν γεμᾶτο ἀπὸ φουσκάλες 
καὶ ἐγκαύματα καὶ πονοῦσε συνέχεια εἴκοσι ἡμέ-
ρες, μέχρι νὰ θεραπευθοῦν οἱ πληγὲς μὲ ἀλοιφὲς 
καὶ διάφορα ἄλλα πρακτικὰ βότανα.

Μετανόησε πολὺ γιὰ αὐτὸ ποὺ εἶχε πεῖ καὶ ἦταν 
πολὺ προσεκτικὸς στὰ λόγια του στὸ ἑξῆς.

(*) Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ 
Ἁγιορείτικα, σελ. 124-125, ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου 
Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Σουρωτὴ Θεσσαλονί-
κης 1998. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.

Σ ήμερα τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἔλεγε : «πη-
 γαίνετε νὰ τοὺς καλέσετε ὅλους, ἕως ὅτου γε-

μίση ὁ οἶκος μου, οἱ θέσεις μας στὸν οὐρανό»... 
Θὰ βγαίνουν συνεχῶς Ἅγιοι, καὶ σὲ αὐτοὺς πρέπει 

νὰ στρυμωχθοῦμε καὶ ἐμεῖς, γιὰ νὰ ἔχωμε καλύτερη 
θέσι στὸν οὐρανό...

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας λένε κάτι πολὺ σημαν-
τικό. Ὁ Θεὸς ἔχει δώσει, λέγει ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ 
Ὁμολογητής, μία δύναμι στὸν ἄνθρωπο: «πάντας 
μεταφέρειν εἰς ἑαυτὸν τοὺς ἁγίους », νὰ μπορῆ νὰ 
φέρη ὅλους τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας ἐπάνω του.

Μποροῦμε λοιπὸν νὰ φορτωνώμαστε ὅλους τοὺς 
Ἁγίους. Πῶς;...

Μὲ τὴν μίμη-
σι τῆς ζωῆς τους. 
Ὅ,τι ἔκαναν αὐ-
τοί, θὰ τὸ κά-
νωμε καὶ ἐμεῖς. 

Ἂς ἑτοιμαζώ-
μαστε νὰ μποῦμε στὴν πανήγυρι τῶν Ἁγίων. Κα-
νένας δὲν ὑπάρχει ἐδῶ μέσα ποὺ πρέπει νὰ ἀπο-
κλεισθῆ. Ὁ καθένας μας, τὸ λέμε καὶ θὰ τὸ ξανα-
ποῦμε, μπορεῖ νὰ εἶναι ἐκεῖ ἐπάνω.

Μά, θὰ μοῦ πεῖτε, χάλασαν τὰ χρόνια, Γέροντα. 
Ὄχι, δὲν χάλασαν τὰ χρόνια, ἔτσι ἦταν πάντοτε ἡ 

ζωή. Μόνον νὰ ἔχωμε ζωντανὴ τὴν μνήμη τοῦ Χρι-
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-  Κυρία, πεινάω... Δῶσε μου κάτι νὰ φάω!... 
Τὸν κοίταξε ἀπὸ πάνω ὡς κάτω ἡ κυρία Ἀρετή. 

Ἕνα νέο παιδὶ ἤτανε, μὲ καθαρὸ πρόσωπο. 
- Ποῦ μένεις, παιδί μου;... τὸν ρώτησε. Καὶ 

γιατὶ δὲν εἶσαι στὸ Σχολεῖο τέτοια ὥρα;...
- Ἔφυγα ἀπὸ τὸ Σχολεῖο μὲ κάτι φίλους μου, 

ἀλλὰ μετὰ μὲ παράτησαν,... τῆς εἶπε μελαγ-
χολικά.

Δὲν ἱκανοποιήθηκε ἀπὸ τὴν ἀπάντηση ἡ 
κυρία καὶ συνέχισε:

- Οἱ γονεῖς σου ποῦ εἶναι;... Ἔχεις γονεῖς;...
- Ἔχω. Εἶναι ἄνεργοι καὶ οἱ δύο. Πεινᾶμε,... 

τῆς εἶπε. Μοῦ ἀγοράζετε κάτι;...
Κοντοστάθηκε ἡ κυρία Ἀρετή. Ἐλεημοσύνες 

ἔκανε πολλὲς καὶ ἔδινε ἀρκετὰ χρήματα στὸ 
Φιλόπτωχο τῆς Ἐνορίας της. Ἀλλὰ στὸν δρόμο 
δὲν συνήθιζε νὰ δίνει χρήματα. Ἔλα ὅμως ποὺ 
τοῦτο τὸ παιδὶ τῆς εἶχε τραβήξει τὸ ἐνδιαφέ-
ρον! Τὸ βλέμμα του εἶχε τόσο εἰλικρίνεια...

Ἔψαξε τὴν τσέπη της –πάντα συνήθιζε νὰ 
ἔχει κάνα δυὸ ψιλά. Βρῆκε ἕνα δίευρω καὶ τοῦ 
τὸ πρότεινε.

- Πάρε αὐτό, παιδί μου, αὐτὸ ἔχω τώρα.
- Δὲν θέλω χρήματα, κυρία,... ἔκανε λίγο πί-

σω τὸ παιδί. Μπορεῖτε νὰ μοῦ ἀγοράσετε κάτι 
νὰ φάω;

Τοῦ ἔκανε τὴν χάρη. Πῆγαν μαζὶ στὴν καντίνα.
- Τί θέλεις ἀπ᾿ αὐτά; Διάλεξε,... τοῦ λέει. 
Πῆρε ἕνα σάντουϊτς μὲ τὰ δύο εὐρώ. Εὐχα-

ρίστησε καὶ ἔφυγε.
(*) Περιοδ. «Πρὸς τὴ Νίκη», ἀριθμ. τεύχους 767 / Ἰανου-

άριος 2014, σελ. 8-9.  ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.

■ «Μέσα μου δὲν μποροῦσα νὰ ἡσυχάσω ...»

   Λίγη εὐαισθησία, 
      λίγη καλωσύνη... *

Στὸ ΚΤΕΛ Ὑπεραστικῶν Λεωφορείων

Ἡ κ. Ἀρετὴ ἀνέβηκε στὸ 
λεωφορεῖο γιὰ τὸ ταξί-
δι. Πρὶν καλά-καλὰ τα-
κτοποιηθεῖ στὴν θέση
της, βλέπει μπροστά 
της ἕνα χέρι. Τὸ χέρι ἑ-
νὸς ἀγνώστου, ποὺ τῆς μι-
λοῦσε δειλά. 

- Κυρία, πάρτε το, Σᾶς παρακαλῶ...
Ἦταν κάποιος ποὺ τῆς ἔδινε ἕνα δίευρω! 
Σάστισε...
- Σᾶς εἶδα ποὺ δώσατε κάτι νὰ φάει σὲ ἐκεῖ-

νο τὸ παιδί, ἄρχισε νὰ τῆς ἐξηγεῖ δειλά-δειλά.
Εἶχε ζητήσει καὶ ἀπὸ μένα πρίν, καὶ δὲν τοῦ 
ἔδωσα. Μέσα μου ὅμως δὲν μποροῦσα νὰ 
ἡσυχάσω. Καὶ ὅταν εἶδα Ἐσᾶς νὰ τοῦ δίνετε, 
χάρηκα. Πάρτε το τώρα αὐτό, σᾶς παρακαλῶ, 
γιὰ νὰ ἔχω καὶ ἐγὼ συμμετοχὴ στὴν καλή σας 
πράξη.

Τὰ ἔχασε ἡ κ. Ἀρετή. Κάτι πῆγε νὰ ψελλίσει,
πὼς τὸ σάντουϊτς κόστιζε ὅλο καὶ ὅλο δύο εὐρώ. 
Νὰ τὰ μοιράζονταν τουλάχιστον. Μπροστὰ 
στὴν βιασύνη της ὅμως νὰ τακτοποιήσει τὰ 
πράγματά της καὶ στὴν ἐπιμονὴ τοῦ ἄλλου, 
μηχανικὰ ἅπλωσε τὸ χέρι της καὶ πῆρε τὸ δί-
ευρω. Δὲν κατάλαβε καὶ ἡ ἴδια πῶς...

Γύρισε πίσω νὰ δεῖ τὸν ἄνθρωπο. Δὲν πρό-
λαβε. Γιατὶ εἶχε κατεβεῖ ἀμέσως. Τὸ λεωφο-
ρεῖο εἶχε βάλει μπρός!

Ποιός ἦταν ὁ ἄνθρωπος αὐτός;...
Δὲν ἤξερε. Ἤξερε μόνο ὅτι ἡ ψυχή της εἶχε 

γεμίσει ἀπὸ χαρά. Χαρά, γιατὶ ὑπάρχει τόση 
εὐαισθησία κρυμμένη γύρω μας, τόση εὐγέ-
νεια, τόση ἀνθρωπιά. 

(*) Ἀρχιμ. Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτου, Λόγοι ἑόρτιοι μυστα-
γωγικοί, σελ. 339-340, ἐκδόσεις « Ἴνδικτος», Ἀθήνα, Φεβρουάριος 
2014.  ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.

στοῦ καὶ τῶν Ἁγίων στὴν καρδιά μας.
* * *

Κάποτε ὁ Γέροντας Φιλόθεος Ζερβᾶκος ἀπὸ τὴν 
Πάρο, ἅγιος ἄνθρωπος, μοῦ ἔλεγε κλαίγοντας ἕνα 
ὅραμά του. 

Εἶχε ἀγωνία. Κάτι συνέβαινε στὴν Ἑλλαδικὴ κοι-
νωνία καὶ ἔλεγε: «Πῶς χάλασε ἡ κοινωνία; Πάει, θὰ 
πεθάνη ἡ κοινωνία»... 

Καὶ ἀπογοητευμένος σηκώνει τὸ βλέμμα του καὶ τί 
βλέπει; Στρατιὰ ἀμέτρητη ἀπὸ Ἁγίους, μιλιούνια –οὔτε
ἀρχὴ οὔτε τέλος εἶχαν– καὶ τὴν Παναγία μπροστά, ἡ 
Ὁποία ὕψωνε τὰ χέρια στὸν Χριστὸν καὶ ἔλεγε: 

«Αὐτοὶ εἶναι δικοί μου... Σὲ παρακαλῶ, ἐκείνους 
ποὺ εἶναι κάτω, θέλω νὰ σώσης».

Τότε τῆς λέγει ὁ Χριστός: «Μά, ἁμαρτάνουν».
Καὶ ἡ Παναγία ἀπαντᾶ: «Ἁμαρτάνουν· ἀλλά, ὅσο 

ὑπάρχει τὸ ἔλεός Σου καὶ ὅσο ὑπάρχω Ἐγώ, ἡ Μάνα 
αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τοὺς 
ἀφήσης νά χαθοῦν».

«Καλά, Μητέρα, θὰ σώσω καὶ αὐτούς». 
Καὶ ὁ Γέροντας ἔβλεπε μυστικὰ νὰ προστίθενται, 

νὰ προστίθενται ἁμαρτωλοὶ καὶ νὰ βγαίνουν και-
νούργιοι Ἅγιοι.

Ἂς ἑτοιμαζώμαστε, ἀδελφοί μου. Ἀξίζομε τόσο, 
ὅσο περισσότερο προσπαθοῦμε καὶ ὅσο περισσό-
τερο δοκιμαζόμαστε καὶ προετοιμαζόμαστε γιὰ νὰ 
εἴμαστε ἄξιοι τύποι καὶ προτυπώσεις τῆς Δευτέ-
ρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, ἄξιοι νὰ ἀριθμηθοῦμε 
ἀνάμεσα στὰ πλήθη τῶν Ἁγίων.
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Τότε λοιπὸν ξεπετάχθηκε ἕνας δαιμονισμέ-
νος καὶ ἄρχισε νὰ λέγη: «Θεόδωρε, τί θέλεις 
ἐσὺ ἐδῶ;... Ἦλθε καὶ ὁ Θεόδωρος στὸν Κα-
ψάλη!» (Ἔτσι ἀποκαλεῖ τὸν Ἅγιο Γεράσιμο ὁ 
διάβολος). 

Μετὰ ἀπευθυνόμενος σὲ ἕναν ἄλλο δαιμονι-
σμένο τοῦ λέγει: «Θωμᾶ, ἀκοῦς; Ἦλθε καὶ ὁ 
Θεόδωρος στὸν Καψάλη! Δός του χαβαδάκι!». 

Ἄρχισαν, λοιπόν, νὰ τοῦ φωνάζουν ὑπεν-
θυμίζοντας καὶ ἁμαρτίες, τὶς ὁποῖες δὲν εἶχε 
ἐξομολογηθῆ καὶ οἱ ὁποῖες ἦταν θανάσιμες, 
ἐνῶ αὐτὸς ἔνιωθε καταντροπιασμένος.

Ἀκούοντας ὅλα αὐτὰ ὁ μπαρμπα-Θεόδωρος, 
ἔντρομος ἔτρεξε μπροστὰ στὴν τιμία Λάρνακα 
καὶ ἀπευθυνόμενος στὸν ἀείμνηστο Ἀρχιερέα 
π. Ἱερόθεο Βουῆ, τοῦ λέγει: «Τρελλαίνομαι, 
θέλω Πνευματικὸ νὰ ἐξομολογηθῶ τώρα». 

Τότε ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιερεὺς σταμάτησε τὴν 
πομπή, δέχθηκε μὲ στοργὴ τὸν μπαρμπα-Θεό-
δωρο καὶ ἀνέθεσε σὲ ἕναν Πνευματικὸ νὰ τὸν 
ἐξομολογήση κατ᾿ ἰδίαν μέσα στὸν μικρὸ Ἱερὸ 
Ναό, ἐνῶ ἡ πομπὴ συνέχισε τὴν πορεία της. 

Μετὰ οἱ δαιμονισμένοι δὲν μποροῦσαν πλέ-
ον νὰ τοῦ ποῦν τίποτε, γιατὶ εἶχαν σβησθῆ οἱ 
ἁμαρτίες του μὲ τὴν καλὴ ἐξομολόγηση.

* * *Αὐτὰ τὰ διηγήθηκε αὐτούσια ὁ ἀείμνηστος
μπαρμπα-Θεόδωρος, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τότε ἄλλα-
ξε ριζικὰ τὴν ζωή του, 
ζώντας μὲ συνεχῆ με-
τάνοια καὶ τηρών-
τας μὲ φόβο Θεοῦ 
τὶς ἐντολὲς τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἔφθασε σὲ 
ἡλικία 95 ἐτῶν καὶ 
ἀπεβίωσε ἐν εἰρήνῃ καὶ
μετανοίᾳ τὴν 23η Ἀπριλίου 2000.

Αἰωνία του ἡ μνήμη. Ἀμήν!

Ὁμπαρμπα-Θεόδωρος 
ζοῦσε σ᾿ ἕνα χωριὸ τοῦ 

Ξηρομέρου τῆς Αἰτωλο-
ακαρνανίας. 

Ἦταν περίπου 52 ἐτῶν 
καὶ δὲν εἶχε ποτὲ ἐξομο-

λογηθῆ. Πήγαινε ὅμως 
 στὴν Ἐκκλησία καὶ εἶχε 

καλὴ προαίρεση.
Κάποτε, ὅταν βρέθηκε στὸν Ἀστακὸ (κωμό-

πολη) γιὰ μία ὑπόθεσή του, πῆγε στὸν Ἱερὸ 
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, βρῆκε τὸν ἐφημέ-
ριο π. Ἱερόθεο, ποὺ ἦταν καὶ Πνευματικός, 
καὶ ἐξωμολογήθηκε. 

Ἔκανε μία τυπικὴ ἐξομολόγηση καὶ τὶς βα-
ρειὲς ἁμαρτίες δὲν τὶς εἶπε. Ἐκεῖνος γιὰ νὰ 
τὸν στηρίξη στὴν μετάνοια τοῦ συνέστησε νὰ 
ἐπισκεφθῆ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γερασί-
μου στὴν Κεφαλληνία ποὺ πανηγυρίζει τὸ κα-
λοκαίρι στὶς 16 Αὐγούστου.

Πράγματι, ὁ ἀείμνηστος μπαρμπα-Θεόδω-
ρος, μετέβη μὲ ἄλλους προσκυνητὲς στὸ Μο-
ναστήρι τοῦ Ἁγίου Γερασίμου στὶς 15 Αὐ-
γούστου. 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς 15ης Αὐγούστου μεταφέ-
ρουν τὴν τιμία Λάρνακα τοῦ Ἁγίου Γερασίμου 
στὸν μεγάλο Ναὸ γιὰ τὴν τελετὴ τῆς πανη-
γύρεως. Κατὰ τὴν μεταφορὰ ἡ Λάρνακα τοῦ 
Ἁγίου περνᾶ πάνω ἀπὸ ἀρρώστους, κυρίως 
δαιμονισμένους καὶ τὴν συνοδεύει ὁ Ἀρχι-
ερεὺς τῆς περιοχῆς περιστοιχούμενος ἀπὸ 
πλειάδα Ἱερέων τῆς νήσου Κεφαλλονιᾶς. 

Βρέθηκε λοιπὸν καὶ ὁ μπαρμπα-Θεόδωρος 
ἐκεῖ κοντά, σὰν τὸν Ζακχαῖο, παρακολουθών-
τας τὴν τελετὴ τῆς μεταφορᾶς τῆς τιμίας Λάρ-
νακας τοῦ Ἁγίου.

Οἱ δαίμονες ὑπενθυμίζουν 
τὶς ἀνεξομολόγητες ἁμαρτίες*

Τὸ πάθημα τοῦ μπαρμπα-Θεόδωρου
καὶ ἡ δύναμις τῆς καθαρᾶς ἐξομολογήσεως

(*) Ἄσκητὲς μέσα στὸν κόσμο, τόμος Ά , Ἅγιον Ὄρος, 
σελ. 328-329, ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ Πρόδρομος», Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς, 2008. ● Ἐπι-
μέλ. ἡμετ.

Ο ἰ κ ο δ ο μ ὴ  κ α ὶ  Π α ρ α μ υ θ ί α

Ἀριθμ. 11 ●  Ὀκτώβριος 2017 


