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           ἀββᾶς Ἀγάθων  ἦταν ὁ πιό ἔμπειρος στά πνευματικά ἀπό
         ὅλους τούς μοναχούς τοῦ καιροῦ του, καί τιμοῦσε τή σιωπή 

καί τήν ἡσυχία περισσότερο ἀπ’ ὅλους. Αὐτός λοιπόν ὁ θαυμαστός 
ἄνθρωπος, ὅταν εἶχε πανηγύρι στήν πόλη, πῆγε νά πουλήσει τό ἐργό-
χειρό του. Ὁπότε βρῆκε στήν ἀγορά ἕναν ξένο ἄρρωστο καί παραπε-
ταμένο σέ μία ἄκρη. Τί ἔκανε τότε; Νοίκιασε ἕνα σπιτάκι καί ἔμενε 
κοντά του ἀσκώντας χειρωνακτική ἐργασία. Ὅ,τι ἔβγαζε τό ξόδευε 
γιά τόν ἄρρωστο καί τόν ὑπηρετοῦσε συνέχεια ἕξι μῆνες, μέχρι πού ὁ 
ἄρρωστος ἔγινε καλά.E
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ό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μοναδικό μέσα στήν 
Ἱστορία, ἀποτέλεσε τόν πυρήνα τῶν Μεσσιανικῶν 

Προφητειῶν. Ἡ ζωή Του προφητεύτηκε μέ κάθε λεπτομέ-
ρεια καί ἐπαληθεύτηκαν ὅλες οἱ σχετικές μ’ Αὐτόν προφη-
τεῖες.

Γεννήθηκε σάν τέλειος ἄνθρωπος καί τέλειος Θεός ἀπό 
τήν παρθένο Μαρία, ἡ ὁποία Τόν συνέλαβε μέσα της «ἐκ 
Πνεύματος Ἁγίου» σύμφωνα μέ τό εὐαγγέλιο. Ἡ ὀρθόδοξη 
παράδοσή μας διδάσκει ὅτι ἡ Παναγία, μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος πού τή γέμισε, ἀπαλλάχτηκε ἀπό κάθε ἁμάρτημα 
– καί τό προπατορικό. Ἔτσι, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἐνῶ εἶναι τέ-
λειος ἄνθρωπος μέ σῶμα καί ψυχή, εἶναι ἀναμάρτητος καί 
ταυτόχρονα εἶναι ἑνωμένη στό πρόσωπό Του καί ἡ Θεϊκή 
φύση. Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τήν Ὀρθόδοξή μας πίστη, ὁ Χρι-
στός εἶναι τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Υἱός, 
ἑνωμένος μέ τήν ἀνθρώπινη φύση, χωρίς ἁμαρτία.

Ἡ ἀποστολή τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο γίνεται ἀπό τόν 
Πατέρα, ὁ ὁποῖος γεννᾶ τόν Υἱόν «ἀενάως», «ἀχρόνως» 
δηλαδή χαρίζει στόν Υἱό ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή Του, τήν 
οὐσία, τή φύση Του. Κι ὁ Υἱός, πάλι, ἀντιδωρίζει τήν ὕπαρ-
ξή Του στόν Πατέρα μέ σκοπό νά σωθεῖ ὁ κόσμος διά μέσου 
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Του (μέ τή διδασκαλία 
– τή ζωή – τό θάνατο – 
τήν Ἀνάσταση καί τήν 
Ἀνάληψή Του).  

Ὁ Χριστός δέν 
εἶναι μόνο ὁ σωτήρας 
μας ἀπό τήν ἁμαρτία. 
Ἀλλά, ὅπως Ἐκεῖνος 
μεταμορφώθηκε μπρο-
στά στούς μαθητές Του 
καί ἔλαμψε σάν τόν ἥλιο, θέλει νά μεταμορφωθοῦμε κι ἐμεῖς 
καί νά θεοποιηθοῦμε μέ τή βοήθεια τῆς Θείας χάρης. Αὐτή 
ἡ μεταμόρφωση δέν εἶναι μόνο ἠθική, ἀλλά καί ὑπαρξιακή, 
ὀντολογική.

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι, διά μέσου τῶν αἰώνων, ἑνωμένοι μέ τό Χρι-
στό «ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ», δηλαδή μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, συμμετέχουν στίς «ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ» καί 
δέν εἶναι ἁπλῶς πιό σοφοί μόνο ἤ πιό δυνατοί ὥστε νά κάνουν 
θαύματα, ἀλλά εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα θεοποιημένοι ἄνθρωποι, 
θεοί κατά χάρη, πού τούς εἶδαν πολλοί νά λάμπουν μέσα σ’ 
ἕνα ὑπερκόσμιο φῶς, τό ἄκτιστο φῶς τοῦ Θεοῦ.

Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, ἄν ἐπιμένουμε στό δόγμα, τό κάνου-
με ὄχι ἀπό φανατισμό καί στενοκεφαλιά, ἀλλά διότι ἀπό τήν 
ἀληθινή γνώση τῆς «ἀποκεκαλυμμένης ἀλήθειας» περί τοῦ 
Θεοῦ πηγάζει ἡ ἀλήθεια γιά τόν ἄνθρωπο. Καί τοῦτο γιατί ὁ 
Θεός μᾶς καλεῖ νά ζήσουμε τή ζωή Του, τή ζωή τῆς Τριαδικῆς 
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κοινωνίας. Αὐτή τή ζωή μᾶς φανέρωσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ 
τήν ἴδια τή ζωή Του καί τή διδασκαλία Του.

Οἱ δυό φύσεις τοῦ Χριστοῦ, ἡ Θεϊκή καί ἡ ἀνθρώπινη 
ἑνώνονται στό Θεανθρώπινο πρόσωπό Του. Σύμφωνα μέ 
τή Χριστολογία (λόγος περί τοῦ Χριστοῦ) τῆς Ὀρθόδοξης 
ἐκκλησίας μας, μεταξύ τῶν δυό φύσεων τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει 
ἡ λεγόμενη ἀντίδοση (μετάδοση) ἰδιωμάτων. Ὁ Χριστός εἶχε 
τά λεγόμενα ἀδιάβλητα πάθη (δίψα, πόνο, κόπο) ἀλλά ἦταν 
ἀναμάρτητος. Οἱ δυό φύσεις Του, σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις 
τῆς Δ́  Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνας, εἶναι ἑνω-
μένες «ἀσυγχίτως, ἀτρέπτως καί ἀδιαιρέτως» δήλ. χωρίς νά 
συγχίζονται, νά μετατρέπονται καί νά διαιροῦνται. Ὁ Χρι-
στός οὔτε μία στιγμή δέ χωρίστηκε ἀπό τήν ἀνθρώπινη φύση 
Του, ἀφότου τήν πῆρε. Καί στό Σταυρό καί στόν Τάφο καί 
στήν Ζωή καί στό Θάνατο καί στήν Ἀνάσταση, εἶναι ἑνωμέ-
νες καί οἱ δυό φύσεις Του. 

Ἕνας ὕμνος τῆς ἐκκλησίας μας λέει:-
«Ἐν τάφῳ σωματικῶς, ἐν Ἅδου δέ μετά ψυχῆς, ὡς Θεός, 

ἐν παραδείσῳ δέ μετά Ληστοῦ καί ἐν θρόνῳ ὑπῆρχες, Χρι-
στέ, μετά Πατρός καί Πνεύματος, πάντα πληρῶν ὁ ἀπερίγρα-
πτος.»

Ὅλα αὐτά, βέβαια, εἶναι ἕνα μεγάλο μυστήριο πού ἐξυπη-
ρετεῖ τό ἄλλο μυστήριο τῆς σωτηρίας καί θέωσης τοῦ καθε-
νός ἀπό μᾶς.

Ὅταν ἀναστήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, πάλι ἦταν ἑνωμένος 
μέ τήν ἀνθρώπινη φύση Του, μόνο πού αὐτή πιά ἦταν ἀφθαρ-
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τοποιημένη. Κι ὅταν ἀνελήφθηκε στούς οὐρανούς, τό ἴδιο. 
Μία ἀνθρώπινη, λοιπόν, φύση σάν αὐτή πού φέρουμε ὅλοι 
μας (ἐκτός τῆς ἁμαρτίας) βρίσκεται γιά πάντα ἑνωμένη μέ 
τή θεϊκή φύση τοῦ Χριστοῦ καί κατ’ ἐπέκταση μέ τήν Ἁγία 
Τριάδα. 

Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Ἀνάληψής Του ὁ Ἰησοῦς βρίσκεται «ἐν 
δεξιᾷ τοῦ Πατρός» μεσίτης καί ἐγγυητής τῆς Ἀνάστασης καί 
θέωσης τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Ταυτόχρονα ὅμως εἶναι 
παρών μέσα στίς καρδιές μας καί στή ζωή μας, ὅπως μᾶς 
εἶπε «Ἰδού ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
ὑμῶν». 

Ἔτσι, μέσα στήν ἐκκλησία πού εἶναι «ὁ Χριστός παρατει-
νόμενος εἰς τούς αἰώνας» βιώνουμε αὐτό τό μεγάλο μυστή-
ριο τῆς ἕνωσής μας μέ τό Χριστό διά μέσου τῶν ἁγίων ἀρετῶν 
της. Ἀκόμα δέ καί στήν περίπτωση πού ἁμαρτάνουμε, μέσω 
τῆς μετανοίας, τῆς προσευχῆς καί τῆς ἐξομολόγησης ἐπανα-
φερόμαστε καί πάλι στήν ἐκκλησία, ὅσα πολλά καί μεγάλα 
ἁμαρτήματα κι ἄν διαπράξαμε.

Ὁ Χριστός, κεφαλή τῆς ἐκκλησίας μας τῆς ὁποίας εἴμαστε 
μέλη, εἶναι πάντοτε παρών μέσα σ’ αὐτή «ἐν ἁγίῳ Πνεύμα-
τι». Στή θεία εὐχαριστία, ὅπου τό Ἅγιο Πνεῦμα μεταβάλλει 
τό κρασί καί τό ψωμί σέ σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ, κοινωνοῦμε 
τό Θεάνθρωπο καί γινόμαστε «σύσσωμοι καί σύναιμοι» 
Χριστοῦ. Γευόμαστε ἔτσι τή ζωή τῆς Θεότητος καί προγευό-
μαστε τή μέλλουσα Βασιλεία. E
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πείνα, ἡ δίψα, ἡ δυστυχία καί ἡ μοναξιά, ὅλα αὐτά 
πού ἀποστρεφόμαστε στή ζωή, ἀποτελοῦν συχνά τή 

μόνη ἐλπίδα μας νά σωθοῦμε. Ὅσο διάγουμε στήν ἄνεση 
τοῦ βίου ἀδιαφοροῦμε γιά τήν πραγματική μας κατάσταση. 
Ἀποδεικνυόμαστε ἀνίκανοι νά σκύψουμε μέσα μας καί νά 
δοῦμε ὅτι εἴμαστε μόνοι στή μέση τοῦ πλήθους καί πάμπτω-
χοι στό κέντρο τοῦ πλούτου. Εἶναι σημαντικό νά συνειδητο-
ποιήσουμε ὅτι ὅλα τά πικρά καί δύσκολα πού ἀνταμώνουμε 
στό δρόμο μας, ὅλα αὐτά πού μισοῦμε καί φοβόμαστε, εἶναι 
ἡ σωτηρία μας. Γιά μᾶς ἡ στέρηση εἶναι ὅρος οὐσιώδης. Κι 
ἄν δέν ἔχουμε στερηθεῖ πρέπει νά μάθουμε νά στερούμαστε 
στό σημεῖο πού ἡ ἔλλειψη θά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἐπίγνωση 
ὅτι ἀντικρύζουμε τόν Θεό σέ κατάσταση ὁλοκληρωτικῆς γύ-
μνιας καί ἀνέχειας – τή μόνη κατάσταση πού μᾶς ἀνήκει.

Ἕνας ὄμορφος μύθος διηγεῖται τή ζωή ἑνός πάμφτωχου 
ραββίνου πού πρωί – βράδυ εὐχαριστοῦσε τόν Θεό γιά τή 
γενναιοδωρία Του. Κάποιος πού ἄκουσε τήν προσευχή του 
ἀναρωτήθηκε: «Πῶς μπορεῖς νά εἶσαι τόσο ὑποκριτής; Δέν 
βλέπεις ὅτι ὁ Θεός σοῦ ἔχει στερήσει τά πάντα;». Κι ἐκεῖνος 
ἀπάντησε: «Κάνεις λάθος. Ὁ Θεός μέ κοίταξε καί σκέφτη-
κε. “αὐτός ὁ ἄνθρωπος γιά να σωθεῖ ἔχει ἀνάγκη τήν πείνα 
και τή δίψα, τό κρύο καί τή μοναξιά, τήν ἀρρώστια καί τήν 
ἐγκατάλειψη”. Καί μοῦ τά ἔδωσε σέ ἀφθονία». Νά τό ἀλη-
θινό χριστιανικό ἦθος, ἡ συμπεριφορά ἑνός πιστοῦ γιά τόν 
ὁποῖο τό μόνο πού ἔχει πραγματική σημασία εἶναι ἡ ψυχή 
του. E

Μητροπολίτη Ἀντωνίου τοῦ Sourozh

H
AYTOSYNEIDHSIA SVTHRIAS
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έν θέλω οὔτε τή ζωή οὔτε τό θάνατο χωρίς Ἐσένα. Κύριε 
πανθαύμαστε! Δέν θέλω οὔτε τήν ἀλήθεια, οὔτε τήν 

αἰωνιότητα! Ὄχι, ὄχι! Ἐσύ, μόνο Ἐσύ σέ ὅλα, γιά ὅλα καί 
πάνω ἀπ’ ὅλα! Ἐάν δέν θά εἶναι ἔτσι, καλύτερα νά μέ κατα-
στρέψετε ὁλοκληρωτικά, νά μέ γκρεμίσετε ἀπό τό ὄν στό μή 
ὄν, ὅπως κάποτε ἀπό τό μή ὄν μέ εἰσαγάγατε στό ὄν. 

Γνωρίζουμε, ὅμως, Μόνε Φιλάνθρωπε, ὅτι Ἐσύ ἔγινες 
ἄνθρωπος καί εἰσῆλθες στή δική μας ὕπαρξη, στή δική μας 
ζωή, στό δικό μας θάνατο, στό δικό μας κόσμο, στό δικό μας 
βάσανο, στή δική μας ἀλήθεια καί ἔδειξες ὅτι Ἐσύ εἶσαι τό 
νόημά τους καί ὁ παράδεισός τους. 

Καί ἀποκάλυψες, ὦ Πανθαύμαστε, ὅτι ἡ ζωή μόνο διά Σοῦ 
καί ἐν Σοί εἶναι τό Εὐαγγέλιο καί ὁ παράδεισος· ἔτσι εἶναι καί 
ὁ θάνατος καί ἡ ἀθανασία καί ἡ αἰωνιότητα καί ὁ κόσμος καί 
ὁ ἄλλος καί ὅλοι οἱ κόσμοι καί ὅλοι οἱ οὐρανοί καί οἱ οὐρανοί 
τῶν οὐρανῶν καί ὅλα τά ὄντα στά σύμπαντα· τό εὐαγγέλιο 
πλάι στό εὐαγγέλιο καί ὁ παράδεισος πλάι στόν παράδεισο. 

Ναί, μόνο μ’ Ἐσένα καί μέσα ἀπό Ἐσένα τό εὐαγγέλιο εἶναι 
εὐαγγέλιο καί ὁ παράδεισος εἶναι παράδεισος καί ὅλα αὐτά 
εἶναι χωρίς, μά χωρίς τέλος…E

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

d

MOno o ¯PIstOS^
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Eἶπεν ὁ Κύριος … μά κανένας
δέν φαίνεται ν’ ἀκούει τό λόγο Του·
μοιάζουμ’ ὅλοι κωφάλαλοι –καί πιότερο
ὅσοι θαρροῦν τόν ἑαυτό τους λυτρωμένο.

Π.Β. Πάσχος

ς μοιάσει ὁ καθένας μας  περισσότερο μέ τόν Θεό,
        γινόμενος περισσότερο ἄνθρωπος.

Μητροπολίτης Κάλλιστος Ware

    ν θυμᾶσαι τά πάθη τοῦ Κυρίου πάντα, θά ὑπομένεις
         ἀγόγγυστα τά πάντα. 

Ἅγ. Δημήτριος τοῦ Ροστώφ

A  

A  
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ήμερα μᾶς προβληματίζει ἔντονα τό φαινόμενο τῆς ἠχο-
ρύπανσης. Τά σπίτια μας τείνουν νά χαρακτηριστοῦν ὡς 

θορυβώδεις χῶροι, ὅπου δέν μπορεῖ κάποιος νά βρεῖ μία γωνιά 
νά ἡσυχάσει, νά ἠρεμήσει, νά συγκεντρωθεῖ – ἔστω καί γιά 
λίγο – καί νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τούς θορύβους. Ἡ τηλεόραση ἀπό 
τό πρωί μέχρι τίς μεσονύχτιες ὧρες «παίζει» ἀσταμάτητα. Τό 
ραδιόφωνο τό ἴδιο, μέ τά ἀμφίβολης ποιότητας τραγούδια καί 
τίς ἀνούσιες ἕως καταστροφικές ἐκπομπές του. Χαρακτηρι-
στική εἶναι ἡ ἔκφραση πολλῶν συνανθρώπων μας, κυρίως γυ-
ναικών: «Δέν μπορῶ νά νιώθω μόνη. Πνίγομαι. Ἀνοίγω τήν 
τηλεόραση γιά νά ἀκούω μία φωνή, χωρίς νά προσέχω πολλές 
φορές τί λέει. Ἡ σιωπή μέ τρελαίνει».

SIVpH KAI EGKEFALOS 

Ἀθανασίου Ἀστ. Γκάτζιου 

S
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Ἔχουμε αὐτιά πού εἶναι ὑπερκινητικά. Τό χειρότερο, ὅμως, 
ὅλων εἶναι ὅτι ὅλα σχεδόν τά ἐξωτερικά ἀκουστικά ἐρεθίσμα-
τα εἶναι πολύ ἀνησυχητικά. Φωνητικά σχήματα, φασαρία, 
ἐκκωφαντικά μουσικά σχήματα, σφυρίγματα, κορναρίσματα, 
θορυβώδη μαρσαρίσματα νεαρῶν, κραυγές καί οὐρλιαχτά, 
ἀπωθοῦν καί δέν ἐμπνέουν ἠρεμία.

Σύγχρονες μελέτες καί πειράματα ἔχουν ἀποδείξει καί βεβαι-
ώσει, πέρα ἀπό τήν ἐπίδραση πού ἔχουν στή συναισθηματική 
μας κατάσταση, ὅτι ἐπηρεάζουν ἄμεσα καί τόν ἐγκέφαλό μας. 
Σύμφωνα μέ μελέτη τοῦ Κέντρου Ἔρευνας Ἀνανεωτικῶν Θε-
ραπειῶν στή Δρέσδη τῆς Γερμανίας, ὑπάρχουν διεργασίες τοῦ 
ἐγκεφάλου, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά διεξαχθοῦν μόνο στή σιωπή.

Ὁ ἐγκέφαλος ποτέ δέν ἀναπαύεται. Συνεχίζει νά ἐργάζεται 
μυστηριωδῶς καί μέ διαφορετικό τρόπο εἴτε βρισκόμαστε σέ 
ἀπόλυτη ἠρεμία εἴτε κοιμόμαστε. Αὐτό πού συμβαίνει εἶναι ἕνα 
εἶδος κάθαρσης. Ὀργανώνει καί ἀξιολογεῖ τίς ποικίλες πληρο-
φορίες καί ἐμπειρίες τῆς ἡμέρας, ἐνσωματώνει τίς σημαντικές 
καί «ξεφορτώνεται» τίς ἄχρηστες καί μή σημαντικές. Αὐτή ἡ 
διαδικασία γίνεται ἀσυνείδητα, ἀλλά παράγει συνειδητά ἀπο-
τελέσματα. Ἀλήθεια, μᾶς προβλημάτισε ποτέ ὅτι ὑπάρχουν 
φορές πού βρίσκομε ἀπαντήσεις στά προβλήματά μας πού μᾶς 
ἀπασχολοῦν στή διάρκεια τοῦ ὕπνου ἤ ἀρχίζουμε νά βλέπου-
με τά πράγματα διαφορετικά μέσα καί γύρω μας ὕστερα ἀπό 
ξεκούραση ὁρισμένων ὡρῶν; Παρόμοια συμβαίνουν καί ὅταν 
βρισκόμαστε σέ ἀπόλυτη σιωπή.

Ἡ σιωπή δέν μᾶς κάνει μόνο πιό ἔξυπνους, δημιουργικούς 
καί μέ αὐτοπεποίθηση. Ἔχει καί εὐεργετικά ἀποτελέσματα σέ 
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καταστάσεις ἄγχους καί ἀγωνίας. Τά ἀνθρώπινα ὄντα εἴμαστε 
πολύ εὐαίσθητα στόν ἦχο. Παρακολουθεῖστε πῶς ἀντιδροῦν 
τά βρέφη καί τά μικρά παιδιά. Ἀλλά καί οἱ ἐνήλικες πολλές 
φορές ξυπνοῦμε τρομαγμένοι ἀπό ἕνα δυνατό θόρυβο ἤ ἦχο. 
Ἀκόμη τρομάζουμε στήν πτώση κάποιου ἀντικειμένου, ὅταν ὁ 
θόρυβος εἶναι ἰδιαίτερος καί παράξενος στήν ἀκοή μας.

Ἡ σιωπή, ἐν κατακλείδι, παράγει μεγάλα ὀφέλη συναισθη-
ματικά καί διανοητικά. Ἡ σιωπή, τοὐλάχιστον γιά σύντομες ἤ 
μικρές περιόδους κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας, εἶναι καθορι-
στικός παράγοντας γιά τήν καλή λειτουργία τοῦ ἀνθρώπινου 
ἐγκεφάλου καί καθοριστικός στή βελτίωση τῆς συναισθημα-
τικῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου καί στήν ποιότητα ζωῆς του.

Ἡ ἀσκητική καί νηπτική παράδοση τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας ἀπό τήν ἀρχή της γνώριζε τά εὐεργετικά ἀποτελέσμα-
τα τῆς σιωπῆς. Χαρακτηριστική ἡ ρήση τοῦ ὁσίου Ἀρσενίου:  
«φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε». Ἡ μονολόγιστη εὐχή τοῦ Ἰησοῦ, 
δηλαδή, «Κύριε Ἰησοῦ, ἐλέησόν με», καί μάλιστα ὅταν λέγεται 
νοερῶς, σέ ἀπόλυτη σιωπή, ὑπερβαίνει κατά πολύ τά πρόσφατα 
ἀποτελέσματα στά ὁποῖα κατέληξαν οἱ ἔρευνες τῶν σύγχρονων 
ἐπιστημόνων. Ὁ ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής, πού στά τέλη τοῦ 
περασμένου αἰώνα, γνωρίζοντας ἀπό προσωπική πείρα τά ὀφέ-
λη τῆς σιωπῆς ἀλλά καί φωτισμένος ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, 
ἀναπλήρωσε τίς ἀκολουθίες τοῦ 24ώρου γιά τήν εὐλογημένη 
συνοδεία του, ἐκτός ἀπό τή Θεία Λειτουργία, μέ τή νοερά προ-
σευχή σέ ἀπόλυτη σιωπή μέ τή χρήση κομποσκοινιοῦ, πρόλαβε 
κατά πολύ τούς σημερινούς ἐπιστήμονες καί ἐρευνητές.E
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        ὥρα πού περνᾶς τώρα, ὁ ἄνθρωπος πού συναντᾶς τώρα
       καί ἐδῶ, τό ἔργο πού ἐπιτελεῖς αὐτήν ἐδῶ τήν στιγμή – 

αὐτά εἶναι πάντοτε τά πιό σημαντικά σ’ ὁλόκληρη τή ζωή σου. 
Παῦλος Εὐδοκίμωφ

   

         κάθε ἄνθρωπος ὡς ἀνεπανάληπτο πρόσωπο ἔχει ἰδιαί-
          τερη προσωπική σχέση μέ τόν προσωπικό Θεό, ἰδιαί-

τερο πνευματικό ὄνομα καί μοναδική πορεία πνευματικῆς ἀνα-
πτύξεως καί τελειώσεως στή ζωή του. 

Ἀρχιμ. Ζαχαρίας Ζάχαρου

H

O
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ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ pApA KYpRIANOS
STAYROBOYNIVTHS

Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου

   εννήθηκε στό χωριό Δάλι τῆς Κύ-
πρου τό 1878. Τελείωσε τό Σχο-

λαρχεῖο τῆς Λευκωσίας. Νέος μόνα-
σε στή μονή Σταυροβουνίου, ὅπου καί 
χειροτονήθηκε ἱερεύς. Φιλοξενήθηκε 
σέ κελλιά τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπί χίλιες 
περίπου ἡμέρες. Ἔλαβε πλούσια πνευ-
ματικά ἐφόδια. Σταθμούς γιά τή ζωή 
του, στήν ἱερή χερσόνησο, ἀποτέλεσαν 

γνωστοί τόποι ἀρετῆς. Ἕνα ἔτος στό ἁγιασμένο κοινόβιο τῆς 
Σιμωνόπετρας τό διῆλθε στήν ἄσκηση, τή μελέτη καί τήν 
προσευχή. Ὁ τετράωρος καθημερινός του ὕπνος τοῦ φαινό-
ταν πολύς. Τό βορεινό, φτωχικό του κελλί δίχως θέρμανση 
καί δεύτερα σκεπάσματα. Ὡς λειτουργός εἶχε ἀποστηθίσει 
τή θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τελοῦσε μέ μεγάλη κατάνυξη, 
κλειστά μάτια, πού τ’ ἄνοιγε μόνο ὅποτε ἦταν ἀνάγκη. Ὅλες 
τίς ἱερές ἀκολουθίες τίς εἶχε ἀποστηθίσει. Τόν συνόδευε 
ἰσχυρή μνήμη, εὐφυΐα, γνώση, ἐγκράτεια, σιωπή καί θέληση. 
Ἑφτάχρονος μελετοῦσε κι ἐξηγοῦσε στούς γύρω του τό βι-
βλίο «Ἁμαρτωλῶν Σωτηρία».

Κατόπιν μετέβη στά Κατουνάκια, στήν Καλύβη τοῦ Ἁγίου 
Γερασίμου, κοντά στόν Γέροντα Καλλίνικο τόν Ἡσυχαστή 

G
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(+1930). Ἡ ἐκεῖ παραμονή του ἐνέτεινε τήν αὐταπάρνηση καί 
τή φιλοπονία του. Ἀγωνιζόταν ὑπεύθυνα, ὑπομονετικά κι ἐπί-
μονα νά μιμηθεῖ τούς νηπτικούς Πατέρες. Ἡ σιωπή του καί 
ἡ ταπεινοφροσύνη του ἔκρυβαν ἐπιμελημένα τήν ἀρετή του. 
Περιῆλθε καί ἄλλα μέρη τοῦ Ἁγίου Ὄρους συλλέγοντας ὡς 
ἡ μέλισσα τό νέκταρ εὐωδέστατων ἀνθέων. Μέ τή συνδρομή 
τῆς Θεοτόκου ἐπέστρεψε στήν πατρίδα του.

Ἀνῆλθε στό ἀγέρωχο Σταυροβούνι καί τό κατέστησε ὑπο-
δειγματικό κοινόβιο. Ὁ ἴδιος ἦταν φωτεινό παράδειγμα μέ τή 
συνεχῆ φιλοπονία του, ἀσκητικότητα, ἀκτημοσύνη, διάκριση 
καί κυρίως τήν καθαρή του ταπείνωση. Ἦταν πάντοτε σκλη-
ρός στόν ἑαυτό του καί ἀνεκτικός στούς ἄλλους. Παρά τήν 
ὁλοήμερη ἐργασία του δέν παραμελοῦσε τίς ἀγρυπνίες καί 
τήν ὀρθοστασία στίς καθημερινές ἱερές ἀκολουθίες. Ἦταν 
ἕνας στύλος κόπου καί ἀγάπης στό ναό, πού ἔλεγχε τούς 
ἀδύναμους καί ὀκνηρούς. Ἔγερνε ἀπό τόν κόπο, ἀλλά ποτέ 
δέν ἔπεφτε. Μ’ ἕνα ζευγάρι μόνο παντόφλες πέρασε μία ὁλό-
κληρη ζωή. Ἡ ἀσθένεια τόν ἔκανε ἁγιότερο. Ὁ πόνος δέν τοῦ 
διέκοψε ποτέ τίς προσευχές. Σάν ἔχασε τή φωνή του, σήκω-
νε τά χέρια του ψηλά δεόμενος ἐκτενῶς, μέχρι πού ἔπεφταν 
μόνα ἀπό τήν κούραση. Προσευχόμενο τόν παρέλαβε ὁ Κύρι-
ος στόν οὐρανό τήν 1.2.1955, ἀφήνοντα μνήμη ἀσκητικοῦ κι 
ἐνάρετου Γέροντος. E
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Νικηφόρου Βρεττάκου

Sήμερα ἡ κίνηση ὅλου τοῦ κόσμου εἶναι ἕνας
φλοῖσβος.

Παραιτήθηκε ἡ θάλασσα νά γυρεύει
κι οἱ εὐκάλυπτοι

δέ θέλουνε τίποτα.
Σήμερα,

οἱ ἐφημερίδες δέν ἔγραψαν γιά τόν πόλεμο
τίποτα.

Ὁ οὐρανός διαυγής κυματίζει τό χρῶμα του
δίχως περίσκεψη.

Ἡ ψυχή μου, ψηλότερα, φέρεται ἐπί 
      τῶν ὑδάτων τοῦ σύμπαντος. 


