Γέρων 'Ιωσήφ ό Ήσυχαστής (1898-1959)
Σύντομος βιογραφία
Γεννήθηκε τό έτος 1898 εις τό χωρίον Λεΰκες της
Πάρου. Ή Πάρος είναι ενα μικρό και ήρεμο νησί τών
Κυκλάδων. Οί γονείς του ήσαν πτωχοί καί αναγκάζο
νταν νά έργάζωνται πολύ διά νά συντηρήσουν τήν οι
κογένεια τους. Ό πατέρας του ώνομάζετο Γεώργιος και
απέθανε πολΰ ενωρίς. Ή μητέρα του Μαρία ανέλαβε
τήν προστασία όλης της οικογενείας. Ή μητέρα του ή
ταν ευλογημένη "ψυχή καί είχε απλότητα καί ακεραιότη
τα χαρακτήρος καί επήγαμε πολύ συχνά είς τήν Έκκλησίαν διά νά λεαουργηθή, άλλα καί διά νά περιποιηθή
τόν Ιερόν ναόν.
Ό τ α ν ό μικρός Φραγκίσκος - α υ τ ό ήταν τό κοσμικόν όνομα τοΰ Γέροντος 'Ιωσήφ- έφυγε διά νά γίνη μο
ναχός ή μητέρα του εΐπε είς τους συγγενείς της: «Τό έγνώριζα πώς θά γίνη μοναχός από τήν γέννησίν του. Ό
ταν έγέννησα τόν Φραγκίσκον μου καί ήμουνα ακόμη
είς τό κρεββάτι μέ τό μωρό δίπλα φασκιωμένο, είδα νά
άνοίγη ή στέγη τοΰ σπιτιού καί ένας φτερωτός καί πολύ
ώραΐος νέος, πού μόλις μπορούσα νά τόν άντικρύσω α
πό τήν πολλήν λάμψιν του, κατέβηκε καί έστάθηκε πλάι
στό μωρό μου καί άρχισε νά τό ξεσκεπάζη μέ σκοπόν
νά τό πάρη.
Ό τ α ν εγώ διαμαρτυρήθηκα λέγοντας, «Τι κάνεις
καλέ; Θά μοϋ πάρης τό μωρό μου;» Έκεΐνος επέμενε ότι
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διά τόν σκοπόν αυτόν ήρθε καί αυτή είναι ή άπόφασίς.
Καί διά νά με βεβαίωση, μάλιστα μοΰ έδειξε σε ένα ση
μειωματάριο γραμμένη μιά εντολή, ότι πρέπει οπωσδή
ποτε νά πάρη τό μικρό. Ό τ α ν αντιστάθηκα, ό "Αγγελος
μοΰ έδωσε ενα πολύτιμον κόσμημα σέ σχήμα σταυρού
και μοΰ πήρε τό μωρό». Ά π ό τότε πίστευα, έλεγε ή μη
τέρα του Μαρία, ότι κάποτε ό Φραγκίσκος θά ακολου
θούσε τόν Χριστόν.
Ό Γέροντας ώς τήν έφηβικήν του ήλικίαν παρέμει
νε εις τό χωριό του καί βοηθούσε τήν μητέραν του εις
τίς διάφορες εργασίες τοϋ σπιτιοΰ. Μετά έφυγε διά τόν
Πειραιά, όπου εργαζότανε ώς μικροέμπορος. Είς τήν ή
λικίαν των εικοσιτρκδν ετών κέντρον της εργασίας του
ήτο ή 'Αθήνα. Ή τ α ν πολύ δραστήριος, αλλά απέφευγε
τήν πονηρία καί τήν άδικίαν.
Τότε άρχισε νά μελετά πατερικά βιβλία. Μεγάλον
ένθουσιασμόν προκαλούσαν είς αυτόν οι βίοι των μεγά
λων ασκητών. Τήν άπόφασιν του διά τόν μοναχισμόν
τήν επήρε υστέρα άπό τό ακόλουθο όραμα:

πό τώρα καί εμπρός θά υπηρέτης έδώ». "Ολη μου ή κατάστασις εσωτερικά καί εξωτερικά άλλαξε» 1 .
"Ετσι επήρε τήν άπόφασιν καί έφυγε διά τό "Αγιον
Ό ρ ο ς . Ό πρώτος σταθμός ήταν τά Κατουνάκια. Έκεΐ
ζοΰσε τότε ό αείμνηστος Γέροντας Δανιήλ, ό ιδρυτής
της άδελφότητος τών Δανιηλαίων. Ά π ό τόν Γέροντα
Δανιήλ, ό όποιος ήταν ευλαβής καί συνετός άνθρωπος,
έλαβε μεγάλην βοήθειαν. Δέν έμεινε όμως μαζύ του,
διότι αγαπούσε τήν αυστηρότερη ήσυχαστίκήν ζωήν.
Σέ μιά πανηγύρι της Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος
είς τήν κορυφήν τοΰ Άθωνα, έγνώρισε τόν Γέροντα
Αρσένιο. "Εκτοτε ό π. Αρσένιος έγινε ό μόνιμος συνασκητής του' καί δέν έχώρισαν ποτέ πλέον.
'Υποτάχθηκαν εις τόν Γέροντα Έφραιμ πού είχε
τήν καλύβην τοΰ Ευαγγελισμού εις τά Κατουνάκια. "Ε
πειτα μαζύ μέ τόν Γέροντα τους Έφραίμ έφυγαν διά
τήν Σκήτην τοΰ Αγίου Βασιλείου διά περισσοτέραν άσκησιν.
Μετά τήν κοίμησιν τοΰ Γέροντος Έφραίμ άρχισαν
τους μεγάλους ασκητικούς αγώνας. Ή άσκησίς τους ή
ταν ή νηστεία, ή αγρυπνία καί ή προσευχή. Κυριώτερον όμως έργον άποτελοΰσεν δι' αυτούς ή νήψις καί ό
εγκλεισμός τοΰ νοός εις τήν καρδίαν.
Τό έτος 1938 μαζύ μέ τόν π. Άρσένιον μετεκόμισαν
είς τίς απόκρημνες σπηλιές της Μικράς Α γ ί α ς "Αννης.
Είς ένα ά π ό τά σπήλαια αυτά υπήρχε καί Εκκλησία
τοΰ Τιμίου Προδρόμου. Διεμόρφωσαν έκεΐ τόν χώρον,
έκτισαν καί μερικά κελλία καί παρέμειναν εις τό σπήλαιον αυτό έως καί τό έτος 1947.
Εις αυτό τό ταπεινόν σπήλαιον τοΰ Τιμίου Προδρό
μου ασκήθηκαν καί ετοιμάσθηκαν τά πνευματικά του
παιδιά καί έγιναν έπειτα ηγούμενοι είς άλλα μοναστή
ρια. Είς τόν μακαριστόν Γέροντα 'Ιωσήφ οφείλεται ή

«"Ενα βράδυ είδα εις τόν ΰπνο μου ότι περνούσα έ
ξω άπό τά ανάκτορα καί αμέσως μέ επήραν δύο αξιω
ματικοί της ανακτορικής φρουράς καί μέ ανέβασαν εις
τό παλάτι. Δέν έκατάλαβα τόν λόγον καί διά τοϋτο δια
μαρτυρήθηκα. Τότε μοΰ αποκρίθηκαν μέ καλωσύνη νά
μή φοβούμαι, άλλα νά ανέβω, διατί είναι θέλημα τοΰ
Βασιλέως. 'Ανεβήκαμε σέ ένα πολύ ύπέροχον άνάκτορον, άνώτερον άπό κάθε έπίγειον, μοΰ έφόρεσαν μιά ο
λόλευκη καί πολύτιμη στολή καί μοΰ είπαν* «άπό εδώ
καί εμπρός θά υπηρέτης έδώ». Καί μετά μέ επήγαν νά
προσκυνήσω τόν Βασιλέα.
Ξύπνησα αμέσως καί αυτά πού είδα καί άκουσα χα
ράχθηκαν τόσο πολύ μέσα μου, ώστε δέν μπορούσα νά
κάνω ή νά σκεφθώ τίποτε άλλο. Σταμάτησα τίς εργα
σίες μου καί έμεινα σκεπτικός. Άκουγα ζωντανά μέσα
μου νά επαναλαμβάνεται διαρκώς εκείνη ή εντολή «ά-

1. Γέροντος 'Ιωσήφ Βατοπαιδινοΰ, Ό Γέροντας 'Ιωσήφ ό Ήσυχαστής, σελ. 39.
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πνευματική άναγέννησις καί έπάνδρωσί-ς έξι Ιερών
Μονών τοΰ 'Αγίου "Ορους καί πολλών άλλων γυναι
κείων αδελφοτήτων είς τόν Έλλαδικόν χώρον.
'Από τό ταπεινόν αυτό σπήλαιον έξεκίνησε καί ό
Γέροντας Έφραίμ καί 'ίδρυσε είς τόν Καναδά καί την
Άμερικήν ιερούς Παρθενώνες, πνευματικά φυτώρια ά π '
όπου μεταφυτεύεται καί έξακτζώνεται τό Όρθόδοξον
Πνεΰμα, τό φως τοΰ Χρίστου εις τόν άπόδημον Έλληνισμόν, άλλα καί είς τά πέρατα τοΰ κόσμου.
Ή αρετή έχει κόπον διά νά την απόκτηση κανείς.
'Αλλά όταν την απόκτηση καί τήν εύωδίαν της δεν μπο
ρεί νά συγκράτηση. Τό Όρθόδοξον άσκητικόν Πνεΰμα
μπορεί νά αναμόρφωση τόν κόσμον καί νά ανάπλαση
τόν άνθρωπον πού σήμερα έχασε τόν δρόμον του, τόν
προορισμόν του καί ύποφέρη πολύ.
Τό έτος 1951 μεταφέρθηκαν είς τήν Νέαν Σκήτην,
εις τήν καλύβην τοΰ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου
παρέμεινε έως τήν κοίμησιν του πού συνέβη τήν 15ην
Αυγούστου τοΰ έτους 1959, έορτήν της κοιμήσεως της
Θεοτόκου.
Τά περί της κοιμήσεως του τά περιγράφει πολύ
γλαφυρά ό Γέροντας μου Έφραίμ εις τό βιβλίον
«Προθύμως 'Ανάβαινε», τό όποιον είναι έκδοσις της Ιε
ράς Μονής Φιλόθεου:
«Ή αγάπη του προς τήν Παναγίαν μας είναι ανωτέ
ρα πάσης περιγραφής. Μόνον πού ανέφερε τό όνομα
της τά μάτια του έτρεχαν. Τήν παρακαλοΰσε α π ό και
ρόν, νά τόν πάρη, νά ξεκουρασθή. Καί τόν είσήκουσεν
ή Παντάνασσα. Τόν έπληροφόρησε ενα μήνα πριν διά
τήν άναχώρησίν του. Μέ έκάλεσε τότε ό Γέροντας καί
μοΰ υπέδειξε τι νά έτοιμάσωμε. 'Επεριμέναμε.
Τήν παραμονήν της κοιμήσεως του -14 Αυγούστου
1959- έπέρασε νά τόν Ίδή ό κ. Σχοινάς α π ό τόν Βόλον"
ήσαν γνώριμοι πολύ.
- Τ ί κάμετε, τοΰ λέγει, πώς έχει ή υγεία σας;
-Αΰριον, Σωτήρη, αναχωρώ διά τήν αίωνίαν πατρί-
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δα. Ό τ α ν ακούσης τίς καμπάνες, νά ένθυμηθής τόν λόγον μου.
Τό βράδυ είς τήν άγρυπνίαν της Κοιμήσεως της
Παναγίας μας ό Γέροντας συνέψαλλε όσον ήδύνατο μέ
τους πατέρας. Είς τήν Θείαν Λειτουργιαν τήν ώραν
πού έκοινώνησε τά Ά χ ρ α ν τ α Μυστήρια είπε' «έφόδιον
ζωής αΙωνίου».
Ξημέρωσε 15η Αυγούστου. Ό Γέροντας κάθεται
στην μαρτυρική του πολυθρόνα στην αυλή τοΰ ησυχα
στηρίου μας. Περιμένει τήν ώραν καί τήν στιγμήν. Εί
ναι σίγουρος διά τήν πληροφορίαν πού τοΰ είχε δώσει
ή Παναγία μας, αλλά βλέποντας τήν ώραν νά περνά
καί τόν ήλιον νά άνεβαίνη τοΰ έρχεται κάτι ωσάν στε
νοχώρια, ωσάν αγωνία διά τήν βραδύτητα.
EivaL ή τελευταία επίσκεψις τοΰ πονηροΰ. Μέ φω
νάζει καί μοΰ λέγει: «Παιδί μου, γιατί άργεΐ ό Θεός νά
μέ πάρη; Ό ήλιος ανεβαίνει καί εγώ ακόμη είμαι εδώ!».
Βλέποντας εγώ τόν Γέροντα μου νά λυπήται καί σχεδόν
νά άδημονή τοΰ λέγω μέ θάρρος: «Γέροντα μη στενοχωρήστε, τώρα έμεΐς θά κάνωμε " ε υ χ ή " καί θά φύγετε».
Έσταμάτησαν τά δάκρυα του. Οί πατέρες, ό καθέ
νας τό κομποσχοίνι του καί έντονον τήν εϋχήν. Δέν έπέ
ρασε ενα τέταρτο καί μοΰ λέγει: «Κάλεσε τους πατέρες
νά βάλουν μετάνοιαν, διότι φεύγω». Έβάλαμε τήν τελευταίαν μετάνοιαν. "Επειτα από λίγο έσήκωσε τά μά
τια του υψηλά καί έβλεπε επιμόνως έπί δύο λεπτά περί
που. Κατόπιν γ υ ρ ί ζ ε ι καί πλήρης νηφαλιότητος καί α
νέκφραστου ψυχικού θάμβους μας λέγει:
«Όλα έτελείωσαν, φεύγω, αναχωρώ, ευλογείτε!»
Καί μέ τίς τελευταίες λέξεις έγειρε τό κεφάλι του δεξιά,
άνοιγόκλεισε δύο - τρεΐς φορές ήρεμα τό στόμα καί τά
μάτια, καί αυτό ήταν. Παρέδωκε τήν ψυχήν του είς χεί
ρας Εκείνου, τόν όποιον έπόθησε καί έδούλευσεν εκ νεότητος.
Θάνατος όντως όσιακός. Είς ημάς έσκόρπισε άναστάσιμον αϊσθησιν. Έμπροστά μας είχαμε νεκρόν καί
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ήρμοζε πένθος, όμως μέσα μας έζούσαμε άνάστασι,ν.
Και τούτο τό αίσθημα δεν έλειψε πλέον" μέ αυτό συνο
δεύεται έκτοτε ή ένθύμησις τοΰ αειμνήστου άγιου Γέρο
ντος».
Ή διδασκαλία του περιέχεται εις έξηνταπέντε έπιστολάς, τάς οποίας έχει έκδόσει ή Ι ε ρ ά Μονή Φιλόθε
ου. Είς αΰτάς φαίνεται καθαρά, ότι είναι συνεχιστής
καί εκφραστής όλης της νηπτικής παραδόσεως.
Ό εμπειρικός τρόπος της ζωής του έδειξε έφηρμοσμένην όλην τήν διδασκαλίαν τοΰ Άγιου Γρηγορίου
τοΰ Παλαμά. Τά κύματα της θείας χάριτος πλημμύρι
ζαν τήν ψυχήν του καί ό νους του ήρπάζετο εις θεωρίαν. Ή τ ο κάτοχος τοΰ άκτίστου φωτός καί άριστος δι
δάσκαλος της νοεράς προσευχής.
Ό λ ο ς ό βίος του είναι ένα πνευματικόν συναξάρι
πού θυμίζει τους παλαιούς άσκητάς της ερήμου. Τους
αγώνας του μέ τά δαιμόνια ούτε νά τους άκούση κανείς
δεν τολμά σήμερα. ' Η τ α ν ανδρείος πολεμιστής ενα
ντίον των παθών καί έβίαζε τόν εαυτόν του εις άφάνταστον βαθμόν. 'Απέκτησε πολλήν καθαρότητα καί αγνό
τητα ψυχής καί σώματος καί είχε ως παράδειγμα πάντα
τήν Παναγία μας. "Εγραφε σέ μία επιστολή: «Δεν ημπο
ρώ νά σας περιγράψω πόσον αρέσκει ή Παναγία μας
τήν σωφροσύνην καί τήν καθαρότητα.
'Επειδή Αυτή εί
ναι ή μόνη αγνή Παρθένος, δι' αυτό καί όλους τοιού
τους θέλει καί αγαπά».
Ό αείμνηστος Γέρων 'Ιωσήφ έπέρασε όλα τά στά
δια τής πνευματικής πορείας τοΰ άνθρωπου, δηλαδή
της καθάρσεως, τοΰ φωτισμοΰ καί τής τελειώσεως. Έγνώρισε Ολα τά θεια χαρίσματα αυτών τών καταστάσε
ων.
"Εγινε έμπειρος πνευματικός οδηγός, διακριτικός
καί απλανής οδηγός τής πνευματικής ζωής' δι' αυτό έ
γραφε: «αναγκάζομαι νά ανοίγω τους αύλακας εις τόν
κόσμον' καθότι υπάρχει έλπίς νά δεχθοϋν τόν λόγον
ψυχαί καθαραί καί εις έμέ νά γίνη ωφέλεια ό μισθός
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της αγάπης. Λοιπόν ακούσατε μου τους λόγους, χαρί
σατε μου τάς άκοάς...». Ή ζωή του καί ή διδασκαλία
του είναι μιά ορθόδοξη εμπειρική θεολογία.
'Από πνευματικήν ύπακοήν είς τόν άγιον αυτόν Γέ
ροντα, τόν π α π π ο ϋ ν μας, όφείλομεν νά έκτελοΰμεν τίς
συμβουλές του, διά νά συνεχίζεται και σήμερα ή νηπτική καί ήσυχαστική παράδοσις είς τό Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς καί
νά εύαρεστήται καί ή Ύπεραγία Θεοτόκος, τής όποιας
τό περιβόλι ως ανάξιοι κατοικοΰμεν.
Νά εχωμεν τήν εύχήν τοΰ μακαριστού Γέροντος Ι ω 
σήφ.
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Τό παρόν φυλλάδιον είναι απόσπασμα από εύρυτέραν έργασίαν περί τοΰ Γέροντος 'Ιωσήφ τοΰ Ήσυχαστοϋ. Διανέμεται δωρεάν, τήν δέ δαπάνην α
νέλαβε ή φιλόθεος προαίρεσις τοΰ αδελφού Γεωρ
γίου είς τόν όποιον αναλογεί καί ό μισθός από τήν
ώφέλειαν πού θά πρόκυψη εκ τής αναγνώσεως.
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Εισαγωγή
Ή ασκητική παράδοσις εις τό "Αγιον Ό ρ ο ς είναι
τόσον δυνατή, ώστε έφ' όσον ζής εις τό περιβόλι της
Παναγίας μας, πρέπει νά την άκολουθήσης. 'Απορρέει
μέσα από τήν ψυχή ένα αίσθημα σεβασμού καί υπακοής
προς τήν ιερότητα τοϋ χώρου αυτού. Έ ά ν δεν έγκλιματισθής εις τόν χώρον αυτόν καί δέν θέλησης νά άγωνισθής καί νά κράτησης αυτήν τήν παράδοσιν, αισθάνε
σαι οτι δέν έχεις θέσιν εις αυτόν τόν χώρον.
Παραμένοντας κανείς είς τό "Αγιον Ό ρ ο ς σημαίνει
ότι από τήν ίδικήν του προαίρεση αγαπά καί υπακούει
είς όλην αυτήν τήν άσκητικήν παράδοσιν και εντάσσε
ται ταπεινά μέσα εις αυτήν τήν μεγάλην καί εύλογημένην Άγιορει/ακήν αδελφότητα.
Οί 'Αγιορείτες πατέρες είναι εγκατεσπαρμένοι είς
τά είκοσι κοινόβια, είς τίς Σκήτες, τά κελλία καί τά έρημητήρια' διατηρούν μέν τήν ΐδια Άγιορετικήν παράδο
σιν, άλλα μέ τό ολίγον διαφορετικόν λειτουργικόν πρό
γραμμα από τόπου είς τόπον συντελούν, ώστε ή προ
σευχή νά μή καταπαύη ποτέ εις τό περιβόλι της Πανα
γίας μας. Ή νοερά προσευχή βέβαια δέν περικλείεται
σε τυπικόν καί πρόγραμμα, αλλά συντελείται μυστικά
καί αθόρυβα πάντοτε. Έ δ ώ απλώς εννοούμε τίς τακτι
κές ακολουθίες πού γίνονται είς τόν ίερόν Ναόν.
Ή άξια τής νοεράς προσευχής είναι π ά ρ α πολύ με
γάλη διά τήν ζωήν μας. Είναι ένας αγνοημένος καί
κρυμμένος θησαυρός, πού όποιος τόν ανακάλυψη καί
τόν κρύψη μέσα είς τήν ψυχήν του αισθάνεται ότι ει
σέρχεται είς τήν αίώνιον ζωήν. Ή νοερά προσευχή ά-

ρωματίζει όλα τά έργα μας, ενισχύει τήν ψυχήν είς τήν
άσκησαν, περικόπτει τά διάφορα πάθη, φωτίζει τόν
νουν καί ό άνθρωπος πού έχει φωτισμένον νοΰ από τήν
χάριν τοΰ 'Αγίου Πνεύματος είναι μιά ευλογία μέσα εις
τήν 'Εκκλησία.
Συνασκούμενοι καί συνεργαζόμενοι όλοι μαζύ οι 'Α
γιορείτες Πατέρες δίδουν μιά μαρτυρία 'Ορθοδόξου
Πίστεως καί ζωής είς τόν σύγχρονον κόσμον. ALO τόν
λόγον αυτόν όλον τό "Αγιον Ό ρ ο ς κατακλύζεται από
τους προσκυνητάς, οί όποιοι μέ ζήλον καί πόθον ψά
χνουν νά βρουν τήν προσευχήν, τήν άσκησι,ν, τήν άρετήν, τήν λύσιν των προβλημάτων τους.
Τό Άγιώνυμον Ό ρ ο ς ήτο ανέκαθεν καί θά είναι πά
ντοτε, μέ τήν πρεσβείαν τής Όροφυλάκισσας Ύπεραγίας Θεοτόκου, ένας όλοφώτεινος Ναός πού θά φρυκτωρή καί θά εξακτινωνη τό φώς του προς τά πέρατα
τού κόσμου.
Αυτή όμως ή περίβλεπτος θέσις τού 'Αγίου Ό ρ ο υ ς
μας επιβάλλει νά καθιστούμε αυτό, μέ τήν εύλογίαν καί
τήν προστασίαν τής Παναγίας μας, τόπον μετανοίας
καί προσευχής. Τό χρέος πού απορρέει α π ό όλους τους
'Αγιορείτες Πατέρες είναι νά διατηρήσωμεν αυτήν τήν
πνευματικήν κληρονομίαν καί τήν χάριν τής νοεράς
προσευχής ώς τήν μεγίστην ύπακοήν καί έκπλήρωσιν
τών μοναχικών μας υποσχέσεων.
Ό Γέρων Ιωσήφ ήταν ένας πολύ μεγάλος βιαστής
είς τόν εαυτόν του καί εμπειρότατος ασκητής. Έκοπίασεν όσον ολίγοι 6LO νά απόκτηση τήν νοεράν προσευ
χήν καί νά κατανίκηση τά πάθη τής ανθρωπινής φύσε
ως. Εις τίς επιστολές του παρουσιάζεται ή ασκητική
του διαγωγή, εκφράζεται όλη ή μοναχική του εμπειρία
καί αποδεικνύεται ότι ή ζωή του δέν απέχει πολύ α π ό
τους άσκητάς τής ερήμου τών πρώτων αιώνων. Οι συμ
πλοκές του μέ τους δαίμονας ενθυμίζουν τους αγώνας
τοΰ Μεγάλου 'Αντωνίου καί τών μεγάλων ασκητών της
ερήμου.
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Έπάλαισε μέ τά δαιμόνια εις την πρώτην γραμμή.
Ποίος μπορεί νά παραμείνη ασυγκίνητος, όταν άκούη
αυτό τό άσκητικόν πολεμικόν διάγγελμα: «"Εκτοτε ήρχισαν οί άγριοι πόλεμοι, όπου δεν μέ άφηναν ήμεραν
και νύκτα. Άγριοι πόλεμοι! Μήτε ώραν νά ησυχάσω.
'Επίσης και εγώ είχον μανίαν εις αυτούς. "Εξ ώρας κα
θήμενος εις τήν προσευχήν δεν έσυγχώρουν νά βγή α
πό τήν καρδίαν. Από τό σώμα μον ό ίδρωτας έτρεχεν
ωσάν βρύσι. Ξύλον αλύπητα. Πόνος καί δάκρυα. Νη
στεία άκρα καί ολονύκτιος αγρυπνία»2.
Θέλετε νά παρακολουθήσετε καί τήν πολεμικήν
συμπλοκήν μετά των δαιμόνων; "Ας άκούσωμεν τήν καταπληκτικήν αυτήν σύγκρουσιν όπως τήν διηγείται ό 'ί
διος: «Λοιπόν μίαν νύκτα, καθώς ηύχόμην, ήλθον πά
λιν εις θεωρίαν καί ήρπάγη ό νους μον εις ενα κάμπον' καί ήσαν κατά τάξιν -κατά σειράν- μοναχοί
συνταγμένοι προς μάχην. Καί ένας στρατηγός ήλθε
πλησίον μον καί μου λέγει: Θέλεις, μον λέγει, νά είσέλθης νά πολεμήσης εις τήν πρώτην γραμμήν; Καί ε
γώ τόν απάντησα ότι σφόδρα έπιθνμώ νά μονομαχή
σω μέ τους άντίκρν αίθίοπας, όπου ήσαν κατέναντι ώρυόμενοι καί πϋρ πνέοντες ωσάν άγριοι σκύλοι, οπον
μόνον ή θεωρία τονς σον έπροξένει τόν φόβον. 'Αλλ'
εις έμενα δέν ήταν φόβος' διότι είχον τόσην μανίαν,
όπονμέ τά δόντια μον νά τους σχίσω.
Είναι δέ αληθές ότι καί ώς κοσμικός ήμονν τοιαύ
της ανδρείας ψυχής. Τότε λοιπόν μέ χωρίζει ό στρατη
γός από τάς γραμμάς, Οπου ήταν ή πληθύς των πατέ
ρων. Καί άφον διήλθομεν τρεις ή τέσαρας γραμμάς
συνταγματικώς μέ εφερεν εις τήν πρώτην γραμμήν, ό
που ήσαν ένας ή δύο ακόμη κατά πρόσωπον των α
γρίων δαιμόνων. Αυτοί ήσαν έτοιμοι νά ορμήσουν καί
εγώ επνεον πϋρ καί μανίαν κατεναντίον τους. Καί μέ
2. Γέροντος Ιωσήφ, "Εκφρασις Μοναχικής 'Εμπειρίας, Έκδοσις Ίερας Μονής Φιλόθεου, σελ. 209.
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άφησε εκεΐ αφού είπε: "Όποιος επιθυμεί νά πολεμήση
ανδρείως μέ αυτούς, εγώ δέν τόν εμποδίζω, άλλα βοη
θώ^.
Αυτός εΐναι ό Γέρων 'Ιωσήφ' ό γενναίος στρατιώ
της τοΰ Χρίστου, ό όποιος μέ τήν βοήθειαν τοϋ Χρί
στου πολεμεΐ εις τήν πρώτην γραμμήν καί αποδιώκει
τάς φάλαγγας των δαιμόνων. Αυτός, όπως βεβακονη ό
ίδιος, είσήλθεν εις όλα τά καταφύγια τοΰ διαβόλου καί
κατετροπωσε αυτόν: «Καγώ δέ έπ' αληθείας σας λέγω
Οτι είσήλθον εις Ολα τά καταφύγια τοϋ έχθροϋ καί
σκληρώς μονομαχήσας έξήλθον διά της χάριτος».
Έκοπίασεν όσον ολίγοι ψάχνοντας νά βρή τήν άρετήν. Συνέλεξε ώς μέλισσα τό πνευματικόν μέλι, όλην
τήν άσκητιχήν διδασκαλίαν καί παράδοσιν πού εΰρήκε
εις τό "Αγίον Ό ρ ο ς καί τήν παρέδωσε είς τά παιδιά
του. Αυτό είναι τό δεύτερον βασικόν έργον τοΰ Πάπ
που μας Ιωσήφ. Πρώτον έσκαψε βαθειά μέσα εις τήν
καρδίαν του, έδιωξε τά πάθη, έκλεισε καί επανέφερε
τόν νουν μέσα εις τήν ψυχήν του, έλειτουργοΰσε αδιά
λειπτα ή ευχή μέσα του, έμορφώθη εν αΰτω ό Χριστός.
'Ανακαίνισε τόν εαυτόν του καί αυτόν τόν άνακαινισμένον άνθρωπον παρέδωσεν ώς υπόδειγμα είς τά παιδιά
του καί εν συνεχεία εις τά εγγόνια του.
Ό π α π π ο ύ ς μας 'Ιωσήφ εύρήκε πολλούς πατέρας μέ
μεγάλες πνευματικές καταστάσεις. Δέν άφησαν όμως
πνευματικούς κληρονόμους της αρετής των. Ή αρετή
πολλών ασκητών έγινε γνωστή διά μέσου τοΰ Γέροντος
'Ιωσήφ πού έψαχνε νά τους βρή καί νά τους μιμηθή.
Διά τόν λόγον αυτόν ή συμβολή τοΰ Γέροντος Ι ω 
σήφ είναι πολλή μεγάλη ε'ις τήν πορείαν τοΰ 'Αγιορείτι
κου μοναχισμοΰ. Παρέδωσε τήν ασκητική του πεΐρα εις
τά παιδιά του. Διά νά συνεχισθή ή ασκητική παράδοσις
δέν έπαρκοΰν τά βιβλία. Χρειάζεται καί ή προφορική
διδασκαλία, τό προσωπικόν παράδειγμα καί ή έπίβλε3. Γέροντος 'Ιωσήφ, Ενθ' άνωτ., σελ. 209.
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ψις του αγωνιζομένου μονάχου από τόν Γέροντα του,
διά νά έπιλύωνται τά αναφυόμενα προβλήματα και νά
άποδιώκωνται οί πανουργίες τοΰ διαβόλου.
Ε π ε ι δ ή όμως αύτη ή ασκητική παράδοσις έφθασε έ
ως καί τήν ίδικήν μας γενεά, έχομεν μεγίστην ύποχρέωσιν νά τήν συνεχίζωμεν καί έμεΐς μέ τήν βοήθειαν της
Παναγίας μας, ή οποία ευκαιρία αποζητά διά νά άπλώση τό χέρι της νά μας βοηθήση, νά ευλόγηση τόν κόπο
καί τήν προσευχήν μας.
Καί οί πνευματικές εμπειρίες τοΰ Γέροντος 'Ιωσήφ
καί π α π π ο ΰ μας καί οί Πατρικές νουθεσίες τοΰ Γέρο
ντος μας Έφραίμ είς έ'να κυρίως σκοπό αποβλέπουν
καί είς μίαν πνευματικήν άνάβασιν μας παρωθούν:
Νά άποκτήσωμεν τήν νοεράν προσευχήν καί διά
της καλλιέργειας αυτής νά ανέβουμε πνευματικά, συνε
χίζοντας αυτήν τήν πνευματική πατρική κληρονομιά
καί όλην τήν άσκητικήν παράδοσιν τοΰ Άγιου Ό ρ ο υ ς .
Έ ά ν αυτό τό έπιμεληθοΰμε καί τό έπιτύχωμεν, τότε θά
έπιτύχωμεν καί τόν προορισμόν μας ώς μοναχοί.
Τήν διδασκαλίαν τοΰ Γέροντος Ιωσήφ τήν παρέλαβον καί τήν συνέχισαν τρεις από τους υποτακτικούς
του. Ό Γέροντας Τωσήφ ό Βατοπαιδινός, ό Γέροντας
Έφραίμ, Προηγούμενος της Τεράς Μονής Φιλόθεου καί
ό αείμνηστος Γέροντας Χαράλαμπος, Προηγούμενος
της Ι ε ρ ά ς Μονής Διονυσίου. Εις έξι Μοναστήρια τοΰ
Άγιου "Ορους σήμερα είναι ηγούμενοι ά π ό τους άμεσα
πνευματικούς απογόνους τοΰ μακαριστού Γέροντος Ι ω 
σήφ. 'Υπάρχουν επίσης καί πολλά Μοναστήρια έκτος
τοΰ Άγιου Ό ρ ο υ ς πού εξαρτώνται καί κατευθύνονται
άπό τους ιδικούς του απογόνους.
'Υπολογίζουν ότι τά πνευματικά εγγόνια τοΰ μακα
ρίου Γέροντος Ιωσήφ είναι περίπου χίλια (1000). "Ε
χουν δέ ώς κύριον σκοπόν καί ίεράν παρακαταθήκην ά
πό τόν άξιοσέβαστον παπποΰ τους τήν καλλιέργειαν
της νοεράς προσευχής.
Καί αυτό πού επιτελείται σήμερα εις τά νέα φυτώ-
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ρία, τά νέα Μοναστήρια της Αμερικής καί τοΰ Κανα
δά, είναι ένα θαυμαστό καί πρωτόγνωρο έργο. Μεγάλη
οικονομία της Θείας Προνοίας. Είς τό έργο αυτό ιδρυ
τής καί καθοδηγητής είναι ό Γέροντας μου Έφραίμ,
Προηγούμενος της Ι ε ρ ά ς Μονής Φιλόθεου. Εγκατέστη
σε εις διάφορα μέρη τους πρώτους πυρήνες άπό τά γυ
ναικεία καί τά ανδρώα μοναστήρια της Ελλάδος. Ά π ό
τις παλιές μοναστικές κυψέλες έπέταξαν μικρά σμήνη,
νέες βασίλισσες καί έδημιούργησαν νέα μοναστικά κοι
νόβια, όπου καλλιεργείται τό μέλι της νοεράς προσευ
χής·
Ό Γέροντας Έφραίμ έχει έγκατασταθή μόνιμα είς
τήν Ί ε ρ ά ν Μονήν τοΰ Άγιου Αντωνίου είς τήν Αριζό
να. Ά π ό έκει πλέον κατευθύνει τά δέκα οκτώ Μοναστή
ρια πού έχει ιδρύσει έως τώρα εις τήν Άμερικήν καί
τόν Καναδά, άλλα καί γενικά όλον τό πνευματικόν του
έργον. Εις τήν Ίεράν Μονήν τοΰ Άγιου Αντωνίου είς
τήν Α ρ ι ζ ό ν α συρρέουν κάθε ήμερα εκατοντάδες προσκυνηταί καί έγινε ή έρημος μιά πνευματική όασις, ή ό
ποια αναγεννά τόν κόσμον.
Τό έργον των δέκα οκτώ αυτών πνευματικών νησί
δων εΐναι π ά ρ α πολύ μεγάλο. Μέ ανθρώπινα κριτήρια
δέν ημπορούμε νά τό υπολογίσωμεν. Τά μοναστήρια
αυτά μετέφεραν όλην τήν άσκητικήν παράδοσιν τοΰ Α
γίου Ό ρ ο υ ς καί ανανεώνεται καί ζωογονείται ό απόδη
μος Ελληνισμός. Βιώνει τήν 'Ορθοδοξία μέσα είς τήν
Βαβυλωνίαν τών αιρέσεων καί υποδεικνύεται τό Όρθόδοξον δόγμα καί αναπτερώνεται τό θρησκευτικόν συ
ναίσθημα καί ή αγάπη προς τόν Θεόν.
Δημιουργείται μιά Νέα Ε λ λ ά δ α μέσα είς τήν απέ
ραντο αυτή ήπειρο άπό έναν Γέροντα Έφραίμ πού ξε
κίνησε ά π ό ένα Σπήλαιο τοΰ Άθωνος, μαθητής γενόμε
νος τοΰ π α π π ο ΰ μας 'Ιωσήφ τοΰ Σπηλαιώτου.
Πώς νά μήν δοξολογήσωμεν τόν Ά γ ι ο ν Θεόν καί
τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον πού μας κατέστησαν κληρο
νόμους μιας τέτοιας πνευματικής κληρονομιάς καί πώς
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νά μην ευχάριστησωμεν και τόν Σεβαστόν μας Γέροντα
Έφραίμ πού μάς ανέλυσε και μάς έδίδαξε πλουσιοπά
ροχα τήν συνοπτικήν διδασκαλίαν τοΰ παπποΰ μας Ι ω 
σήφ;
Ά λ λ α ας έπανέλθωμεν πάλιν εις τόν Γέροντα Ι ω 
σήφ, διά νά άκούσωμεν ζωντανόν τόν λόγον του. «Τά
σπήλαια ολοκλήρου τον Άθωνος με ύπεδέχοντο έπισκέπτην' βήμα προς βήμα, ωσάν τάς έλάφους, δπον
ζητοϋν νοτίδα υδάτων διά νά δροσίσουν τήν δίψαν
τους, οϋτως έζήτονν νά εϋρω πνευματικόν νά με διδάξη ούράνιον θεωρίαν καίπράξιν»4.
Α π ό τόν πολύ πόθον δπου είχε διά τήν έρημικήν
ζωήν των παλαιών ασκητών, ή Παναγία μας δεν τόν άφησεν άπαρηγόρητον, αλλά τοΰ έδωσε τό χάρισμα της
νοεράς προσευχής, όταν ακόμη ήταν δόκιμος μοναχός:
«Καί μίαν ήμέραν με έτυχαν πολλοί πειρασμοί. Καί όλην αυτήν τήν ήμέραν έφώναζα μέ μεγαλύτερον πό~
νον. Καί πλέον τό βράδυ, δύοντος τον ήλιου, κατέπανσα' νηστικός, παϊλτισμένος από τά δάκρνα. Έκοίταζα
τήν Έκκλησίαν, τήν Μεταμόρφωσιν εις τήν Κορνφήν
καί παρεκάλουν τόν Κύριον μαραμένος και πληγωμέ
νος. Καί από εκείθεν μον έφάνη ότι ήλθεν μία βιαία
πνοή. Καί έγέμισεν ή ψυχή μον άρρητον ενωδίαν. Καί
ενθνς ήρχισεν ή καρδία μου ωσάν ώρολόγιον νά λέγη
τήν εϋχήν νοερώς.
Ήγέρθην λοιπόν πλήρης χάριτος
καί άπειρον χαράς καί έμβήκα εις τό σπήλαιο ν. Καί
κύψας τήν σιαγόνα μου εις τό στήθος ήρχισα νοερώς
νά λέγω τήν εΰχήν. "Εκτοτε δέν έπανσεν νοερώς μέσα
5
μου νά λέγεται ή ενχή» .

στον μας, ουδέ έπ' ελάχιστον. Τά χείλη σας συνεχώς
νά μουρμουρίζουν τήν ενχήν τον Ίησον, τόν καταλύτην τοΰ διαβόλου καί πάσης μηχανορραφίας αντον.
Φωνάζετε άδιακόπως εις βοήθειαν σας τόν Χριστόν
μας, καί αυτός πάραυτα σπεύδει όλοκαρδίως νά μάς
βοηθήση.
"Οπως τό πυρακτωμένο σίδηρο γίνεται απλησία
στο, έτσι γίνεται καί ή ψυχή τον έχοντος τήν ενχήν
τον Χριστού. Οί δαίμονες δέν τήν πλησιάζουν. Πώς νά
τήν έγγίσουν; Έάν τήν έγγίσουν θά καοΰν από τό θείκόν πυρ πού περικλείει μέσα τό θείον όνομα.
Βιάζεσθε εις τήν εύχήν τοΰ Ίησον μας. Αυτή θά γίνη τά πάντα. Τροφή καί πόμα και ένδυμα καί φως καί
παρηγοριά καί ζωή πνευματική. Τά πάντα γίνεται εις
τόν κατέχοντα αυτήν. Χωρίς αυτήν τό κενόν της \jjvχής δέν ικανοποιείται»6.
Διά νά βοηθήσουμε αυτούς πού επιθυμούν νά α
σκούνται εις τήν νοεράν Προσευχήν, παραθέτουμε (ορι
σμένα κείμενα των θεοφόρων Πατέρων, οί όποιοι ομι
λούν διά τήν αναγκαιότητα καί τήν σημασίαν της προ
σευχής αυτής.
Σκοπός αύτοΰ τού φυλλαδίου είναι νά ευρεθούν άν
θρωποι πού από φιλότιμο καί αγάπη Χριστού θά πιά
σουν τό κομποσχοίνι καί θά λέγουν τήν εύχήν. Ό λ α τά
άλλα τά άφίνομεν είς τήν Πρόνοιαν τοΰ 'Αγίου Θεού.

'Αλλά ας άκούσωμεν καί τόν Γέροντα Έ φ ρ α ί μ πώς
προτρέπει και παρακινεί τά πνευματικά του παιδιά νά
λέγουν τήν εϋχήν: «Παιδιά μον, παρακαλώ διά τήν άγάπην τον Θεον, μή σταματάτε τήν εϋχήν τοΰ Χρι4. Γέροντος 'Ιωσήφ, ενθ' άνωτ., σελ. 207.
5. Γέροντος Ιωσήφ, ενθ* άνωτ., σελ. 208.

6. Γέροντος Έφραίμ, Πατρικαί Νουθεσίαι, εκδοσις Ίερας
Μονής Φιλόθεου, σελ. 106.
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Πρέπει οι αγωνιζόμενοι Χριστιανοί
νά προσευχωνται με το όνομα τοΰ Χρίστου
Κάθε αγωνιζόμενος Χριστιανός μέσα εις τόν κόσμον πού εξομολογείται εις τόν πνευματικόν του πατέ
ρα καί κοινωνεί τό Σώμα καί τό Αίμα τοΰ Χριστού καί
τηρεί τις εντολές τοΰ Θεού μπορεί νά χρησιμοποιεί τήν
νοεράν προσευχήν" τό «Κύριε Ι η σ ο ύ Χριστέ, έλέησόν
με».
Ή έξομολόγησις καί ή θεία κοινωνία δημιουργούν
τις απαραίτητες προϋποθέσεις διά νά ένεργήση ή χάρις
της νοεράς προσευχής. Ή κάθαρσις της ψυχής, πού επι
τελείται διά τής Ιεράς έξομολογήσεως, θά καταστήση
τήν ψυχήν δεκτικήν τής χάριτος τοΰ Αγίου Πνεύματος.
'Ανάλογα προς τήν κάθαρσιν τής ψυχής έρχεται καί ό
φωτισμός τής χάριτος τοΰ 'Αγίου Πνεύματος. Τότε ή
ψυχή ειρηνεύει, χαίρεται, αγωνίζεται με περισσότερη
βία, μέ μεγαλύτερη διάκρισι.
'Αφού λοιπόν ή ψυχή σας ευρίσκεται εις αυτήν τήν
κατάστασιν, ρίψετε αυτόν τόν εύλογημένον σπόρον εις
τόν καλλιεργημένον τόπον τής ψυχής σας. 'Ανοίξετε
τήν ψυχήν σας καί δεχθείτε την. Θά βλάστηση, θά άνθοφορήση καί θά καρποφορήση θαλερούς καρπούς,
πού δεν σήπονται, άλλα εύωδιάζουν καί αποθηκεύο
νται εις τήν άποθήκην τοΰ Ουρανίου Πατρός.
Ό τ α ν προφορικά λέγετε τά ευλογημένα αυτά λόγια
τής ευχής τό στόμα σας θά γλυκαίνεται, ή ψυχή σας θά
χαίρεται καί θά είναι ώς δένδρον πεφυτευμένον παρά
τάς διεξόδους των υδάτων καί δέν θά λείψουν ποτέ α
πό αυτήν οί καρποί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος: «6 καρπός
τον Άγιου Πνεύματος έστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, άγαθωσννη, πίστις, πραότης, ε
γκράτεια» (Γαλ. ε', 22).
Πρέπει, λοιπόν οί εν τω κόσμω αγωνιζόμενοι Χρι-

στιανοί νά λέγουν τήν εύχήν αυτήν, ή αυτή ή ευχή είναι
μόνον διά τους μοναχούς;
Ό "Αγιος Γ ρ η γ ό ρ η ς ό Παλαμάς, ό καθηγητής τής
νοεράς προσευχής, είχε έναν ύποτακτικόν, Ίώβ τό όνο
μα, γηραλέον είς τήν ήλικίαν καί άπλοΰν εις τους τρό
πους. Άκουσε μία ήμερα τόν Ά γ ι ο ν Γρηγόριον πού έδίδασκε καί έλεγε είς τους προσκυνητάς, ότι όλοι οί
Χριστιανοί πρέπει νά προσευχωνται μέ τό όνομα τοΰ
Ιησού Χριστού, πάσης ηλικίας καί πνευματικής κατα
στάσεως. Διότι, εάν ήταν αδύνατον νά γίνη αυτό, δέν
θά προέτρεπε ό Θεός, διά τοΰ Αποστόλου Παύλου, νά
εΰχωνται οί Χριστιανοί αδιαλείπτως.
Αυτήν τήν διδασκαλίαν έκαμε ό Ά γ ι ο ς Γρηγόριος
είς τους Χριστιανούς πού έπήγαιναν νά τόν συμβουλευ
τούν. Είχε φύγει τότε άπό τό Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς καί εύρίσκετο είς τήν Θεσσαλονίκην. Ό Ί ώ β ακούγοντας αυτήν
τήν διδασκαλίαν σκανδαλίσθηκε καί είπε προς τόν Γέ
ροντα του: «Έμεΐς είμεθα μοναχοί καί έχομε χρόνον νά
λέγωμεν αυτήν τήν εύχήν. Οί λαϊκοί όμως πού έχουν τό
σες μέριμνες και ασχολίες μέ τήν οίκογένειαν καί τις
εργασίες τους, πώς μπορεί νά τό επιτύχουν αυτό; Νομί
ζω πώς ή προσευχή αυτή είναι μόνον διά τους μονα
χούς». Ό χ ι , τοΰ λέγει, ό Ά γ ι ο ς Γρηγόριος. Έ ά ν ήταν άκατόρθωτον, ό Θεός δέν θά προέτρεπε διά τοΰ Αποστό
λου Παύλου τό' «αδιαλείπτως προσενχεσθε» (Α' Θεσ.
ε', 17). Ή ρίζα καί ή αρχή τής νοεράς προσευχής είναι
άπό τους Αγίους Αποστόλους. Τόν καιρό των Άγιων
Αποστόλων δέν ύπήρχον μοναχοί. Επομένως, διά τους
είς τόν κόσμον αγωνιζόμενους Χριστιανούς, απευθύνει
τήν προτροπήν αυτήν ό Απόστολος Παύλος, περί τής
προσευχής.
Ό Ί ώ β όμως δέν έπείθετο καί συνέχιζε νά έπιμένη
είς τήν γνώμην του. Διά τόν λόγον αυτόν ό Ά γ ι ο ς Γρη
γόριος διέκοψε τήν συζήτησιν καί επήγε νά ήσυχάση
είς τό κελλίον του. Τό LOLO έκανε καί ό μοναχός Ί ώ β .
Ό τ α ν όμως ό Ίώβ έφθασε εις τό κελλίον του, έμφα-
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νίσθηκε ενώπιον του "Αγγελος Κυρίου και τοΰ λέγει:
«Αιατί αντιλέγεις καί δεν πείθεσαι εις όσα λέγει ό Γρηγόριος; Είναι σωστό αυτό πού διδάσκει, διά τοϋτο νά
υπάκουης εις αυτόν καί νά μην άντιλέγης».
"Επειτα άπό τήν έμφάνισιν αυτήν τοΰ 'Αγγέλου ό
Ί ώ β συγκλονίσθηκε καί έτρεξε αμέσως προς τόν "Αγιον
Γρηγόριον και τοΰ είπε τί ακριβώς συνέβη. "Εβαλε τότε
μετάνοια, έζήτησε συγχώρησι καί εΐπε πώς άλλη φορά
δεν θά άντιλέγη.
Ό Γέροντας μας Έφραίμ, μας έδίδασκε νά λέμε εις
τήν αρχήν τήν εύχήν προφορικά. Πρέπει νά λέμε συνέ
χεια μέ τό στόμα: Κύριε Ίησον Χριστέ, έλέησόν με. Ή
φωνή ή οποία βγαίνει άπό τό στόμα συγκεντρώνει τόν
νουν, ό όποιος μετεωρίζεται καί αρχίζει τότε ό νους νά
προσεχή τά λόγια της ευχής.
Ό τ α ν έχετε χρόνο εις τό σπίτι σας και τήν απαιτου
μένη ησυχία αρχίσετε νά λέγετε μέ κατάνυξι τά λόγια
της ευχής. Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, έλέησόν με. Καθώς
περνάει ό χρόνος ή προφορική αυτή ευχή, ελκύει τόν
νουν προς τά εσω καί συγχρόνως δημιουργείται είς τήν
ψυχήν ενα άλλο κλίμα. Αισθάνεται ή ψυχή χαρά, ειρή
νη, γλυκύτητα εις τό στόμα. Δέν θέλει καθόλου νά δια
κόπτη τήν εύχήν. Καί όταν εκ των πραγμάτων αναγκά
ζεται νά διακόψη τήν εύχήν, τό αισθάνεται αυτό ή "ψυ
χή μέσα της ωσάν μιά έλλεη^ι.
Ό τ α ν άρχίση νά συγκεντρώνεται ό νους, τότε μπο
ρούμε νά λέγωμεν τήν εύχήν νοερά, δηλαδή μέ τόν
νουν. Έ ά ν συνεχίσωμεν αυτό τό ιερόν έργον μέ συνέ
πεια καί τάξι καί λέγωμεν τήν εύχήν άλλοτε μέ τό στό
μα έκφώνως καί άλλοτε μέ τόν νουν, νά είμεθα βέβαιοι,
ότι θά αισθανθούμε μιά άλλη πνευματικήν κατάστασιν
μέσα μας.
Ό τ α ν ή οικοκυρά εργάζεται μέσα εις τό σπίτι της
καί μαγειρεύει ή πλένει ή οτιδήποτε άλλο κάνει, άς λέγη ταυτοχρόνως καί τήν εύχήν έκφώνως. Θά φύγουν ό
λοι οι λογισμοί καί τό σπίτι της θά γίνη ένας αισθητός
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παράδεισος. Ό λ α τότε θά είναι όμορφα καί γαλήνια εις
τό σπίτι της καί τά λόγια της ευχής, ωσάν ένα ιερό ά
σμα, θά διαποτίζουν τήν ψυχήν της καί όταν θά έλθουν
τά π α ι δ ι ά της άπό τό σχολεΐον καί ό άνδρας της άπό
τήν έργασίαν, θά τους ύποδεχθή μέ τήν θερμότητα της
ευχόμενης καρδίας της καί θά τους αφαίρεση τόν κόπον καί τό άγχος. Μόνον ή ευχή, τό γλυκύτατον Ό ν ο 
μα τοΰ Κυρίου Ίησοΰ Χρίστου, μπορεί νά διώξη άπό
τό σπίτι τήν τηλεόραση ή νά τήν ρυθμίση.
Ό Γέρων Ιωσήφ ό Σπηλακύτης μας συμβουλεύει μέ
τά ακόλουθα λόγια διά τήν χρήσιν της ευχής: «Ή ευχή
έτσι πρέπει νά λέγεται μέ τόν ένδιάθετον λόγον. 'Αλλ'
επειδή εις τήν αρχήν δέν τήν έχει συνηθίσει ό νους
τήν ξεχνά. Αι9 αυτό τήν λέγεις, πότε μέ τό στόμα καί
πότε με τόν νουν. Καί αυτό γίνεται μέχρις ότου τήν
χόρταση ό νους καί γίνη ενέργεια.
'Ενέργεια λέγεται εκείνο όπου, όταν λέγης τήν εύ
χήν,
αισθάνεσαι μέσα σου -χαρά καί άγαλλίασι- καί
θέλεις διαρκώς νά τήν λέγης. Λοιπόν, Οταν παραλαβή
τήν εύχήν ό νους καί γίνη αυτή Οπου σοΰ γράφω ή χα
ρά, τότε θά λέγεται μέσα σου αδιαλείπτως, χωρίς τήν
ίδικήν σον βίαν. Αυτό λέγεται αισθησις - ενέργεια, ε
πειδή ή χάρις ενεργεί χωρίς τήν θέλησιν τον άνθρω
που.
Τρώγει, περιπατεί, κοιμάται, έξυπνα και μέσα
1
φωνάζει
τήν εύχήν. Καί έχει είρήνην καί χαράν» .
Εις τρεις τάξεις διαιρείται ή πνευματική κατάστασις τοΰ άνθρωπου. Ή πρώτη είναι ή καθαρτική, ή δευ
τέρα ή φωτιστική καί ή τρίτη ή τελειωτική. Ή καθαρτι
κή κατάστασις βοηθει πολύ τόν άνθρωπον νά καθαρίση
τήν καρδίαν του. Αυτή ή καθαρτική χάρις αυξάνει πο
λύ τήν νοεράν προσευχήν. Χαρίζει μετάνοια, ζήλον
πνευματικόν καί αγωνίζεται μέ πολλήν όρεξιν ό άνθρω
πος.
7. Γέροντος 'Ιωσήφ, "Εκφρασις Μοναχικής 'Εμπειρίας, εκδοσις Ίερας Μονής Φιλόθεου, "Αγιον Όρος, σελ. 30.
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Ε π ε ι δ ή δεν προσέξαμε είς τήν ζωήν μας καί ό νους
δεν αγρυπνούσε, διά νά μή περάσουν μέσα είς τήν καρ
δίαν μας εμπαθείς λογισμοί, ό χώρος αυτός της καρ
δίας έχει γίνει ακάθαρτος άπό τους λογισμούς.
Αυτοί οι πονηροί καί εμπαθείς λογισμοί αποτελούν,
κατά τους Πατέρας, τό σκότος της ψυχής. Τό πνευματι
κόν αυτό σκότος μπορεί νά τό διάλυση μόνον ή νοερά
Προσευχή, τό γλυκύτατον Ό ν ο μ α τοΰ Χρίστου. Αυτό
τό γλυκύτατον καί πανίσχυρον Ό ν ο μ α τοΰ Χριστού
μας κάνει βαθειές τομές μέσα εις τήν καρδίαν μας καί ε
ξέρχεται ό Ίός της αμαρτίας. Τά θανάσιμα πάθη καί τά
πνευματικά έλκη δημιουργούν μιά δυσωδία είς τόν χώρον της ψυχής. Βάθος μέγα ή ψυχή τού άνθρωπου. Τά
π ά ν τ α ξεκινούν άπό αυτό τό σαρκικόν όργανον, δηλα
δή άπό τήν καρδίαν, διότι έκεΐ ευρίσκονται όλοι οί λο
γισμοί της ψυχής.
Ή διδασκαλία τού παππού μας Ιωσήφ καί τού Γέ
ροντος μας Έφραίμ, αποτελεί συνέχεια της διδασκα
λίας τού 'Αγίου Γρηγορίου τοΰ Παλαμά. Ή πείρα τού
Γέροντος μας Έφραίμ είς τήν νοεράν προσευχήν, όπως
μας τήν παρέδωσεν, αποτελεί συνέχεια όλης της νηπτικής ασκητικής παραδόσεως.
Λέγει ό Γέροντας Έφραίμ: «Ή καρδία τοΰ άνθρω
που είναι τό κεντρον των υπέρ φυσιν, των κατά φνσιν
καί των παρά φνσιν κινήσεων. Τά πάντα ξεκινούν άπό
τήν καρδίαν. Εάν ή καρδία τον ανθρώπου καθαρισθή,
τότε βλέπομεν τόν Θεόν. Ό Θεός είναι αθεώρητος' ό
Θεός είναι Πνεύμα. Δύναται όμως νά βασιλενση είς
τήν καρδίαν τον όνθρώπον, Οταν γίνη αϋτη καθαρόν
δοχείο ν.
Διά νά γίνη δεκτικόν δοχεϊον ή καρδία τοΰ άνθρω
που, πρέπει νά γίνη καθαρή. Δηλαδή, νά γίνη καθαρή
άπό ακάθαρτους λογισμούς. Διά νά καθαρισθή όμως ή
καρδιά, πρέπει νά μπή είς αντήν κάποιο φάρμακον.
Τό φάρμακον αυτό είναι ή νοερά προσευχή.
Όπον πηγαίνει ό βασιλεύς, διώκονται οί εχθροί'
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καί Οταν μπή είς τήν καρδιά ό Χριστός, τό όνομα Τον
τό "Αγιον, φυγαδεύονται των δαιμόνων οί φάλαγγες.
Όταν ένθρονισθή μέσα καλά - καλά ό Χριστός, τότε υ
πάκουο w τά πάντα.
Έτσι καί τό κράτος της καρδιάς μας. Έχει μέσα
εχθρούς' έχει επαναστάσεις' έχει λογισμούς' έχει πά
θη καί αδυναμίες' έχει τρικυμίες καί ταραχές. Όλα είς
τήν καρδίαν τοΰ άνθρωπου.
Διά νά μπόρεση αντό τό κράτος της καρδιάς νά
καθησύχαση καί νά νποταχθή, πρέπει νά έρθη ό Χρι
στός, ό Βασιλεύς, μέ τις στρατιές τον νά κυρίευση τό
κράτος' νά διώξη τόν έχθρόν, τόν διάβολον' νά καθνποτάξη κάθε ανησυχία άπό πάθη καί αδυναμίες' νά
βασιλεύση σάν αυτοκράτωρ, σάν παντοδύναμος. Τότε
αντό, κατά τους πατέρας, λέγεται καρδιακή ήσνχία.
Νά βασιλεύη ή προσευχή χωρίς νά διακόπτεται. Ή
προσενχή νά έχη δημιουργήσει τήν καθαρότητα καί
τήν ήσνχον καρδίαν»*.
Ό μεγάλος αγώνας τού ανθρώπου είναι νά έπαναφέρη τόν νουν, πού μετεωρίζεται μέ τις αισθήσεις εξω
εις τά κτίσματα, μέσα εις τήν καρδίαν μας εις τό ταμεΐον των λογισμών. Ό μεγαλύτερος διδάσκαλος είς
τόν άνθρωπον, 6ιά τό Ιερόν αυτό έργον, είναι ή νοερά
προσευχή. Ή χάρις τού 'Αγίου Πνεύματος, ή οποία
προσελκύεται διά της ευχής, μας διδάσκει όλα όσα
χρειαζόμεθα.
Ό καλύτερος βοηθός, κατά τήν ώραν τής εξόδου
της ψυχής άπό τόν κόσμον αυτόν, είναι ή νοερά προσ
ευχή. Διότι τήν εΰχήν αυτήν θά χρησιμοποιή ή ψυχή,
εφ' όσον βέβαια τήν γνωρίζει. Ή ψυχή θά είναι οπλι
σμένη μέ τήν δ ύ ν α μ η τής προσευχής, μέ τό άκαταμάχητον Ό ν ο μ α τού Χριστού, τό όποιον τρέμουν οί δαίμο
νες καί δέν μπορούν νά πλησιάσουν τήν ψυχήν.
8. Γέροντος Έφραίμ, Πατρικά! Νουθεσίαι, έκδοσις Ίερας
Μονής Φιλόθεου, σελ. 130.
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Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, ελέησαν με
Προσπάθησε πάντα ή ευχή τοΰ Ίησοΰ Χρίστου νά
έπενδύη όλα τά έργα σου' κάθε πνοή καί κάθε νόημα.
"Ω τότε πόσο θά ευφραίνεται ή καρδία σου! Πόσο θά
χαίρεσαι, διότι θά άνεβαίνη ό νους εις τά ουράνια. Διά
τοΰτο μήν αμελής νά λέγης: Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, ελέη
σαν με.
Ό τ α ν ψάλης θά κατανοής τά ψαλλόμενα' θά εχης όρεξιν καί φωνήν ίκανήν καί ταπείνωσα διά νά άποδίδης καθώς αρμόζει τά λόγια τοΰ Θεοΰ. Διά τοΰτο μήν
άδικης άλλο τήν ψυχήν σου, άλλα καί ψάλλων λέγε εν
δόμυχα τήν ευχή ν* Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, έλέησόν με.
Ό τ α ν εργάζεσαι ας μήν απορροφάται όλη σου ή
δΰναμις είς τήν έργασίαν, αλλά νά λέγης -ψιθυριστά καί
τήν εύχήν. Τότε καί τά έργα σου θά είναι ορθά, χωρίς
λάθη, καθαρά από λογισμούς καί ή άπόδοσις της εργα
σίας σου θά είναι μεγαλύτερα. Λέγε λοιπόν τήν εύχήν
τοΰ Ίησοΰ Χρίστου, διά νά ευλογούνται τά έργα σου"
Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, έλέησόν με.
Τό Πνεύμα τό "Αγιον σκεπάζει τήν ψυχήν πού εύχε
ται. Εισέρχεται μέχρι τά βάθη της ψυχής, ελέγχει όλον
τόν έσωτερικόν κόσμον της ψυχής καί τόν κατευθύνει
προς τό θέλημα τοΰ Θεοΰ τό Ά γ ι ο ν . Τότε μόνον ή ψυχή
έχει τήν δύναμι,ν νά είπή μαζύ μέ τόν Προφήτην. «Ευ
λογεί ή ψυχή μου τόν Κύριον καί πάντα τά εντός μου,
τό όνομα τό Ά γ ι ο ν αύτοΰ» (Ψαλ. 102, 1). Λέγε λοιπόν
τήν εύχήν διά νά εχης τήν σκέπην τοΰ Άγιου Πνεύμα
τος.
Ό τ α ν τό Πνεύμα τό Ά γ ι ο ν καλύπτει τήν ψυχήν σου

αισθάνεσαι μιά πληρότητα καί μιά ταπείνωσιν. Δέν ε
πηρεάζεσαι από τήν αδικία, τήν ειρωνεία ή τόν επαίνον. Ζής σε μιά ατμόσφαιρα πνευματική πού δέν είσέρχεται εύκολα ό ίός της αμαρτίας. Ό πνευματικός ανα
κρίνει τά πάντα, αυτός δέ ΰπ' ούδενός ανακρίνεται. Τό
Πνεΰμα τό Ά γ ι ο ν σού δίδει άλλα μάτια καί άλλην κρίOLV. Λέγε συνεχώς τήν εύχήν, διά νά ζής άνετα μέσα σε
κάθε περιβάλλον Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, έλέησόν με.
Ώς άνθος άμάραντον καί δένδρον εύσκιόφυλλον
πεφυτευμένον παρά τάς διεξόδους των υδάτων τοΰ Ά
γιου Πνεύματος γίνεται ή ψυχή σου δταν λέγης' Κύριε
Ίησοΰ Χριστέ, έλέησόν με.
Λέγε τήν εύχήν καί άφησε τήν χάριν τοΰ Άγιου
Πνεύματος νά εΐσέλθη εις τά βάθη της ψυχής σου. Γίνε
τότε άγρυπνος θυρωρός τοΰ οϊκου της ψυχής σου καί
θεατής τών ενεργειών τοΰ Άγιου Πνεύματος καί λέγε
μετ' ευφροσύνης' Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, έλέησόν με.
Τό Πνεΰμα τό Ά γ ι ο ν είναι ή ευλογία όλου τοΰ κό
σμου. Τό Πνεΰμα τό Ά γ ι ο ν είναι τό φώς καί ή ζωή της
ψυχής, ή όποια ανυμνεί καί δοξολογεί ά π ό τά βάθη αυ
τής τό Ό ν ο μ α τής Αγίας Τριάδος. Αμήν.
* * *

Ανωνύμου τινός Άγιου
Λόγος Θαυμάσιος
Περί τών λόγων της Θείας Προσευχής
δηλαδή, τοΰ Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, έλέησόν με.
Πόσην δύναμιν έχει ή ευχή, Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, έ
λέησόν με; Καί τι λογής χαρίσματα χαρίζει εις εκείνους
όπου τήν μεταχειρίζονται; Καί είς ποίαν κατάστασιν
τους φέρνει; Αυτό δέν είναι δυνατόν νά τό ε'ιποΰμεν έμεΐς καί νά τό φανερώσωμεν.
Έμεΐς μόνον τοΰτο νά ειπούμε διά τήν εύχήν αυτήν,
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οτι άπό τόν καιρόν των Αποστόλων έχαρίσθη εις τους
Χριστιανούς καί έδιωρίσθη νά την λέγουν ακαταπαύ
στως. Ε π ε ι δ ή όμως δεν γνωρίζουν όλοι τί φανερώνουν
τά λόγια της ευχής αυτής, διά τοΰτο θά προσπαθήσωμεν νά έρμηνεύσωμεν τά λόγια της ευχής καί κυρίως νά
κάνωμεν φανερόν ποίαν ώφέλειαν λαμβάνουν οι Χρι
στιανοί όταν λέγουν μέ συναίσθηση τήν εύχήν αυτήν.
Οί τρεις κορυφαίοι 'Απόστολοι τοΰ Χρίστου, ό
Παΰλος, ό Ιωάννης καί ό Πέτρος, έχρησιμοποίησαν
πρώτοι τά λόγια τής ευχής καί άπό αυτούς, ωσάν μιά
κληρονομιά πατροπαράδοτον τά έπαραλάβαμεν καί ε
μείς.
Ό θειότατος Παΰλος όπου ήξιώθη νά άναβή έως
τρίτου οΰρανοΰ, λέγει τό Κύριε Ίησοΰ' «ουδείς δύναται
ειπείν Κύριον Ίησοϋν, ει μη εν Πνεύμαχι Άγίω» (Α'
Κορ. ιβ', 3). Μέ τό νά λέγη, πώς δεν ήμπορεΐ κανείς νά
ε'ιπή τοΰτο τό όνομα τοΰ Κυρίου Ίησοΰ, παρά μέ τό
Πνεΰμα τό "Αγιον, φανερώνει ό 'Απόστολος Παΰλος μέ
τρόπον θαυμάσιον, πώς αυτό τό όνομα είναι τόσον πο
λύ ΰψηλόν καί άνώτερον άπό τά άλλα ονόματα των
πολλών, διά τοΰτο δέν είναι δυνατόν νά τό είπή κανείς
διαφορετικά, παρά μέ Πνεΰμα Άγιον.
Καί ό Θεολόγος 'Ιωάννης όπου έβρόντησε τά πνευ
ματικά καί θεολογικά του λόγια, επήρε τό τέλος τοΰ
Παύλου καί τό εκαμεν αρχήν καί λέγει; «Πάν πνεύμα δ
ομολογεί Ίησοϋν Χριστόν έν σαρχί έληλνθότα, εκ τοϋ
Θεον εστί» (Α' Ίωάν. δ', 2).
Όμοίως καί ό κορυφαίος τών 'Αποστόλων Πέτρος
επήρε τό τέλος τοΰ Ιωάννου καί τό εκαμεν αρχήν, δη
λαδή τό Χριστός. Ό τ α ν έρώτησεν ό Κύριος μας τους
μαθητάς του: «Ύμεις δε τίνα με λέγετε είναι; αποκρι
θείς δε Σίμων Πέτρος είπε: συ ει ό Χριστός ό υιός τοΰ
Θεοϋ τοϋ ζώντος» (Ματθ. ιστ', 16-17).
Καί στοχάσου τούτους τους τρεΐς ιερότατους 'Απο
στόλους τοΰ Χρίστου εις αυτά τά θεια λόγια όπου λέ
γουν, οτι είναι πιασμένοι αναμεταξύ τους ένας μέ τόν
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άλλον, ωσάν εις κύκλον. Ό Παΰλος λέγει Κύριον Ί η 
σοϋν, ό Ιωάννης Ίησοϋν Χριστόν καί ό Πέτρος Χρι
στόν ΥΕόν τοΰ Θεοϋ. "Ετσι γίνεται ένας κύκλος θαυμά
σιος καί τό τέλος όπου είναι τό Υιός τοΰ Θεοΰ, ανταμώ
νεται μέ τήν αρχήν όπου είναι τό, Κύριος. Ε π ε ι δ ή δέν
έχει καμμίαν διαφοράν τό νά είπή κανείς Κύριον καί
Υίόν τοΰ Θεοΰ, οτι καί τά δύο αυτά φανερώνουν τήν
θεότητα τοΰ μονογενοΰς Υίοΰ τοΰ Θεοΰ.
Καί μέ τούτον τόν τρόπον μάς παρέδωσαν οί μακά
ριοι 'Απόστολοι νά λέγωμεν έν Πνεύματι "Αγίω καί νά
όμολογοΰμεν Κύριον Ίησοϋν Χριστόν, Υιόν τοΰ Θεοΰ.
'Ακόμη καί ή τάξις τών 'Αποστόλων όπου είπαν αυτά
τά θεια λόγια δεν είναι χωρίς λογαριασμόν, άλλα έχει
τήν έξήγησίν της. Ό πρώτος πού είπε αυτά είναι ό
Παΰλος καί ό μέσος είναι ό 'Ιωάννης καί ό ύστερος εϊVOL ό Πέτρος. 'Από τόν Παΰλον, οπού είναι ύστερος ά
πό τους άλλους μαθητής τοΰ Χριστού, άρχισεν ή μυστι
κή παράδοσις τής ευχής τοΰ, Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, ελέ
ησαν με, καί διά μέσου τοΰ Ιωάννου πηγαίνει εις τόν
Πέτρον, όπου είναι ό πρώτος, καί έκεΐ τελειώνει.
Καί καθώς νομίζω, τοΰτο είναι σημειον τής προκο
πής ημών καί τής ενώσεως μέ τόν Θεόν διά μέσου τής
πράξεως καί θεωρίας μέ τήν άγάπην. Ό Παΰλος σημαί
νει τήν πράξιν, καθώς λέγει ό 'ίδιος «περισσότερον πά
ντων έκοπίασα» ( Α ' Κ ο ρ . ιε', 10). Ό Ιωάννης σημαίνει
τήν θεωρίαν, όπως καί τό όνομα Θεολόγος, όπου έχει,
τό φανερώνει αυτό. Καί ό Πέτρος σημαίνει τήν άγά
πην, καθώς τό μαρτυρεί ό ίδιος ό Κύριος: «Φιλεΐς με
Πέτρε; ποιμανε τά πρόβατα μου» (Ίωάν. κ α', 16).
Ώ σ τ ε όποιος καταγίνεται εις αυτήν τήν εύχήν προ
κύπτει καί είς τήν πρακτικήν άρετήν καί άπό τήν πρά
ξιν αναβαίνει καί είς τήν θεωρίαν καί αποκτά τήν άγά
πην τοϋ Θεοΰ καί ενώνεται μέ τόν Ά γ ι ο ν Θεόν.
Δέν σημαίνουν μόνον αυτά τά θεια λόγια τής ευχής,
άλλα φανερώνουν ακόμη καί τό ορθόν δόγμα τής πίστε
ως μας καί ανατρέπουν κάθε αΐρεσιν τών αιρετικών.
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Τό Κύριε φανερώνει την θείαν φύσιν τοΰ Χριστού
καί ανατρέπει την αϊρεσι,ν εκείνων, οπού τόν ελεγον
πώς είναι μόνον άνθρωπος και Θεός δεν είναι. Τό 'Ιη
σούς φανερώνει πάλιν τήν άνθρωπίνην φύσιν τοΰ Χρι
στού καί ανατρέπει τήν αΐρεσι.ν εκείνων οπού τόν ελε
γον πώς είναι μόνον Θεός καί άνθρωπος 6έν είναι, άλ
λα κατά φαντασίαν φαίνεται άνθρωπος. Ό Δαβίδ είς
τους ψαλμούς είπεν: «Εϊπεν ό Κύριος τω Κνριφ μου»
(Ψαλ. 109, 1). Καί ό 'Αρχάγγελος Γαβριήλ εύηγγέλισεν
είς τήν Θεοτόκον τήν ενανθρώπηση τοΰ Υιού καί Λό
γου τού Θεού καί της είπε; «Καλέσεις τό όνομα αντον
Ίησοϋν» (Λονκ. α', 31). Ό Υίός καί Λόγος τού Θεοΰ, ό
όποιος είναι Κύριος καί εξουσιαστής των πάντων καί
Θεός, ηθέλησε διά τήν άκραν αυτού αγαθότητα καί εύσπλαγχνίαν νά γίνη άνθρωπος, διά νά σώση τόν άνθρωπον. Καί διά τοΰτο ώνομάσθη καί Ιησούς, οπού θέ
λει νά ειπή σωτήρ καί λυτρωτής τοΰ κόσμου.
Χριστός φανερώνει τήν θέωσιν της ανθρωπινής φύ
σεως, οπού ελαβεν ό Κύριος ημών καί έσαρκώθη καί εγινεν άνθρωπος. Πριν άπό τό πάθος καί τόν θάνατον
του τό έμπόδιζεν είς τους μαθητάς του καί δεν τους ά
φηνε νά τόν κηρύττουν Χριστόν. "Υστερα δμως ά π ό τό
πάθος καί τήν άνάστασίν του, μέ μεγάλην παρρησίαν
τόν ώνόμαζεν ό 'Απόστολος Πέτρος έμπροσθεν εις τόν
λαόν των 'Ιουδαίων, Χριστόν, λέγοντας «γινωακέτω
πάς οίκος Ισραήλ, ότι καί Κνριον αυτόν καί Χριστόν ό
Θεός έποίησε» (Πράξ. β', 36).
Ή ανθρωπινή φύσις, οπού ελαβεν ό Υίός καί Λό
γος τοΰ Θεού, παρευθύς τότε έχρίσθη άπό τήν θεότητα
του, πλην άφ' ου έσταυρώθη καί ανέστη έκ νεκρών καί
άνελήφθη εις τους ουρανούς καί έκάθισεν εν δεξιά τοΰ
Πατρός, τότε έγινε όμόθεος. Διά τοΰτο ύστερα ά π ό τήν
άνάληψι-ν ήταν καιρός νά φανερωθή ή ονομασία αυτή
τοΰ Χριστού καί νά κηρύττεται άπό τους 'Αποστόλους
καί Χριστός καί Υίός τού Θεού καί Θεός.
Περί των δύο φύσεων τοΰ Χριστού άς άναφέρωμεν
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καί τά ακόλουθα, έκ τού τετάρτου θεολογικού Λόγου,
τού Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου: «Άνθρωπος μέν λέγεται,
όχι μόνον διά νά κατανοηθή διά της σωματικής του φύ
σεως άπό τους σωματικούς ανθρώπους, ενώ κατ' άλλον
τρόπον δεν ήτο δυνατόν νά κατανοηθή εξ αιτίας τοΰ α
κατάληπτου της θείας φύσεως του, άλλα καί OLO νά άγιάση διά τού εαυτού του τόν άνθρωπον καί νά παίξη
τόν ρόλον της ζύμης είς τό όλον φύραμα καί διά νά άπαλλάξη άπό τήν καταδίκην τό γένος των ανθρώπων ε
νώνοντας το μέ τόν εαυτόν του, γενόμενος τά πάντα υ
πέρ όλων, όσα έγίναμεν ήμεΐς εκτός άπό τήν άμαρτίαν»
(Έβρ. δ', 15).
"Εγινε δηλαδή σώμα, ψυχή, νους, τά όποια διαιρεί
ό θάνατος. "Εγινε τό κοινόν κράμα όλων αυτών, δηλα
δή άνθρωπος, Θεός ορατός, διά νά γίνη άντιληπτόν τό
άόρατον μέρος του. Υίός άνθρωπου δε λέγεται διότι
κατάγεται καί άπό τόν 'Αδάμ καί άπό τήν παρθένον, ά
πό τους οποίους έγενήθη. Τόν μέν 'Αδάμ, έχει προπάτορα, τήν δέ παρθένον άμεσον μητέρα μέ τόν τρόπον, άλ
λα όχι μέ τήν διαδικασίαν της γεννήσεως.
Χριστός πάλιν λέγεται, επειδή έχει τήν Θεότητα'
διότι αυτή είναι τό χρίσμα της ανθρωπινής φύσεως, ή
όποια δέν τόν αγιάζει μέ τήν ένέργειάν της όπως τους
άλλους Χριστούς, άλλα μέ τό νά είναι ολόκληρος πα
ρούσα έν αύτω. Αυτή εϊχεν έργον νά κάνη νά όνομασθή
άνθρωπος ή χρίουσα φύσις καί νά γίνη Θεός ή Χρισμέ
νη φύσις».
Οί Θεόσοφοι Πατέρες μας παρέλαβον ωσάν μία
κληρονομίαν πατροπαράδοτον των 'Αγίων 'Αποστόλων
καί τήν παρέδωσαν είς ημάς διά νά λέγωμεν καί ήμεΐς
τά θεία αυτά λόγια, τό Κύριε 'Ιησού Χριστέ, έλέησόν
με.
Τά λόγια αυτά οί θείοι Πατέρες τά έτύπωσαν βαθειά είς τήν καρδίαν τους καί πάρα πολύ τά ήγάπησαν.
Τό γλυκύτατον όνομα τού Τησοϋ Χρίστου τό είχαν μό
νον αυτό διά τελείαν προσευχήν καί ήγωνίζοντο εις δ-
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λην τους τήν ζωήν ακατάπαυστα, πώς νά χορτάσουν
τήν γλυκύτητα τοΰ Ίησοΰ, και πάντοτε ήσαν Άγγελοι ε
πίγειοι ή άνθρωποι ουράνιοι. Εις τόσον ύψος αρετής α
νέβηκαν μέ τό μέσον αυτής της γλυκύτατης ονομασίας
τοΰ Ίησοΰ Χρίστου.
Ό μ ω ς εις ημάς τους αρχαρίους καί ατελείς πρεπόντως παρέδωσαν νά λέγωμεν ακόμη καί τό έλέησόν με.
Δηλαδή, Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, έλέησόν με. Ό χ ι διά άλ
λο αίτιον, παρά διά νά γνωρίζωμεν τά μέτρα μας καί
τήν κατάστασίν μας καί πώς χρειαζόμεθα τό μέγα καί
πλούσιον έλεος τοΰ 'Αγίου Θεοΰ. Πρέπει νά πιστεύωμεν
δτι είμεθα ωσάν τόν τυφλόν εκείνον δπου λέγει τό
Εΰαγγέλιον, ό όποιος έχοντας πόθον νά λάβη τό φως
των ματιών του, έφώναζεν προς τόν Κύριόν μας καί ελεγεν' «Ίησοϋ, έλέησόν με» (Μαρκ. ι', 47). "Ετσι καί ε
μείς ωσάν τυφλοί οπού είμεθα είς τήν ψυχήν, νά παρακαλοΰμεν τόν Θεόν νά δείξη τό έλεος Του εις ημάς καί
νά άνοιξη τά μάτια τής ψυχής μας νά τόν ίδοΰμεν νοερώς.
Τό έλεος τοΰ Θεοΰ δέν είναι τίποτε άλλο, παρά ή
Χάρις τοΰ Παναγίου Πνεύματος, τήν οποίαν πρέπει νά
τήν ζητοΰμεν ά π ό τόν Θεόν έμεΐς οι αμαρτωλοί καί νά
φωνάζωμεν ακαταπαύστως τό, Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, έ
λέησόν με, δηλαδή λυπήσου με, Κύριε, τόν άμαρτωλόν
είς τήν έλεεινήν κατάστασίν οπού ευρίσκομαι καί δέξου
με πάλιν εις τήν χάριν σου.
Δός μου πνεύμα δυνάμεως, διά νά μέ δυναμώση νά
αντισταθώ είς τους πειρασμούς τοΰ διαβόλου καί είς
τήν κακήν συνήθειαν τής αμαρτίας. Δός μου πνεύμα
σωφρονισμού, διά νά σωφρονισθώ καί νά έλθω εις αϊσθησιν τοΰ έαυτοΰ μου, διά νά διορθωθώ. Δός μου
πνεύμα φόβου, διά νά φοβούμαι καί νά φυλάττω τάς έντολάς σου.
Δός μου πνεύμα αγάπης, διά νά σέ αγαπώ καί νά
μήν χωρίζομαι πλέον άπό κοντά σου, Δός μου πνεύμα
ειρήνης, διά νά φυλάττη τήν ψυχήν μου είρηνικήν καί
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νά συμμαζώνω όλους τους διαλογισμούς καί νά είμαι ή
συχος καί ατάραχος.
Δός μου πνεύμα καθαρότητος, διά νά μέ φυλάττη
καθαρόν άπό κάθε μολυσμόν. Δός μου πνεύμα πραότητος, διά νά είμαι ήμερος είς τους αδελφούς μου Χρι
στιανούς καί νά απέχω ά π ό τόν θυμόν. Δός μου πνεΰμα
ταπεινοφροσύνης, διά νά μή φαντάζομαι υψηλά καί ύπερηφανεύωμαι.
Ώ σ τ ε εκείνος οπού γνωρίζει τήν ανάγκην οπού έχει
άπό ολα αυτά, καί τά ζητεΐ ά π ό τόν πολυέλεον Θεόν,
φωνάζοντας, τό Κύριε έλέησόν, αυτός βεβαιότατα θέλει
λάβη εκείνο οπού ζητεΐ καί θέλει επιτύχει τό έλεος τοΰ
Κυρίου καί τήν χάριν του.
Εκείνος οπού άπό συνήθειαν μόνον φωνάζει τό Κύ
ριε Ίησοΰ Χριστέ, έλέησόν με, αυτός δέν είναι δυνατόν
ποτέ νά λάβη τό έλεος τού Θεοϋ. Διότι καί πρωτύτερα
έλαβε πολλάς χ ά ρ α α ς ά π ό τόν Θεόν, άλλα δέν τάς άνεγνώρισεν, μήτε ευχαρίστησε τόν "Αγιον Θεόν όπου τοΰ
τά έδωκεν.
Αυτός έλαβε τό έλεος τοΰ Θεοΰ καί όταν έπλάσθη
καί έγινεν άνθρωπος. "Ελαβε τό έλεος τοΰ Θεοΰ καί ό
ταν άνεπλάσθη μέ τό Ά γ ί ο ν Βάπτισμα καί έγινε 'Ορθό
δοξος Χριστιανός. "Ελαβε τό έλεος τοΰ Θεοΰ καί όταν
έγλύτωσεν ά π ό τόσους κινδύνους ψυχικούς καί σωματι
κούς πού έπέρασεν είς τήν ζωήν του. "Ελαβε τό έλεος
τοΰ Θεοΰ τόσες φορές οπού αξιώθηκε νά κοινωνήση τά
άχραντα μυστήρια. "Ελαβε τό έλεος τού Θεοΰ δσες φο
ρές ήμαρτεν είς τόν Θεόν καί τόν έπίκρανε μέ τάς α
μαρτίας του καί δέν έξωλοθρεύθη, μήτε έπαιδεύθη, κα
θώς τοΰ έπρεπεν. "Ελαβεν τό έλεος τοΰ Θεοΰ, όταν μέ
διαφόρους τρόπους εΰεργετήθη ά π ό τόν Θεόν καί δέν
τό έγνώρισεν. Ό λ α αυτά τά έλησμόνησε καί δέν έφρόντισε διά τήν σωτηρίαν του τελείως. Λοιπόν ό τοιοΰτος
Χριστιανός πώς νά λάβη τό έλεος τοΰ Θεοΰ χωρίς νά
τό αισθάνεται καί χωρίς νά τό γνωρίζη πώς λαμβάνει
τέτοιαν χάριν άπό τόν Θεόν, άλλα φωνάζει μόνον τό,
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Κύριε έλέησόν, χωρίς κανένα σκοπόν καί τέλος, αλλά
μόνον από συνήθειαν;
Ό σ ο ι όμως από τους Χριστιανούς προστρέχουν εις
τόν Θεόν καί φωνάζουν τό, Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, ελέη
σαν με, διά νά τους εύσπλαγχνισθή ό πολυέλεος Κύριος
καί νά τους έλεήση καί νά τους δεχθή, ως τόν ασωτον
υΐόν, αυτοί έξάπαντος θέλουν έπιτύχη τό έλεος τοΰ πα
νάγαθου Θεοϋ καί θέλουν λάβη τήν χάριν του, διά νά ε
λευθερωθούν α π ό τήν σκλαβιάν της αμαρτίας καί νά
σωθούν.
Τη πρεσβεία της Θεοτόκου καί πάντων των όσιων
'Αγιορειτών Πατέρων, είθε νά εϋρωμεν έλεος καί νά εχωμεν καλήν άπολογίαν εν τη φοβερά ήμερα της κρί
σεως. Αμήν.
* * *

Τον Μακαριωτάτου 'Αρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης Συμεών
Περί της

Ιεράς καί Θεοποιοΰ Προσευχής

Αυτή ή θεία προσευχή, ή έπίκλησις τοΰ Σωτήρος
μας, τό Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, έλέησόν με, είναι καί
προσευχή καί ευχή καί ομολογία πίστεως. Παρέχει τό
"Αγιον Πνεύμα, είναι χορηγός θείων δωρεών, κάθαρσις
της καρδίας, έκδίωξις τών δαιμόνων, κατοίκησις μέσα
μας τοΰ Ίησοΰ Χριστού, πηγή πνευματικών εννοιών
καί θείων λογισμών, άπολύτρωσις από τις αμαρτίες, θε
ραπεία τών ψυχών καί τών σωμάτων, χορηγός θείου
φωτισμοΰ, βρύσις τοΰ ελέους τού Θεού, δωρητής θείων
αποκαλύψεων εις τόν ταπεινόν ανθρωπον, καί τό μόνον
σωτήριον, διότι περιέχει τό σωτήρίον Ονομα τοΰ Θεού
μας, πού είναι τό μόνο όνομα πού μας εδόθη. Αυτό εί
ναι τό Ονομα τοΰ Ίησοΰ Χριστού, τοΰ Υιού τοΰ Θεοΰ,
καί δεν είναι δυνατόν νά σωθούμε μέ κανένα άλλο όνο
μα, όπως λέγει ό 'Απόστολος (Πράξ. δ' 12).

Διά τούτο τό Κύριε Ιησού Χριστέ, έλέησόν με εί
ναι:
Προσευχή, διότι δι' αυτής έπιζητοΰμεν τό θεΐον έλεος.
Ευχή, διότι παραδίδομεν τόν εαυτόν μας είς τόν
Χριστόν διά της επικλήσεως του.
'Ομολογία, επειδή τούτο τό όνομα όμολογήσας ό
Πέτρος έμακαρίσθη.
Μεταδοτική Πνεύματος Άγιου, διότι κανείς δεν λέ
γει Κύριον Ίησοΰν παρά μόνον μέ τό "Αγιον Πνεύμα.
Χορηγός θείων δωρεών, επειδή διά τήν όμολογίαν
αυτήν υποσχέθηκε ό Χριστός είς τόν Πέτρον τά κλειδιά
της Βασιλείας τών ουρανών. (Ματθ. ιστ', 19).
Κάθαρσις καρδίας, διότι βλέπει καί καλεί τόν Θεόν
διά της ευχής αυτής. Καί πάλιν ή ευχή αυτή καθαρίζει
αυτόν πού βλέπει τόν Θεόν.
Αίωξις δαιμόνων, διότι εν τω ονόματι τοΰ Ίησοΰ
Χριστού έδιώχθησαν καί διώκονται δαίμονες.
Ένοίκησις Χρίστου, διότι όταν έχωμεν τήν μνήμην
τοΰ Χριστού, ό Χριστός είναι μέσα μας καί μας γεμίζει
ευφροσύνη, όπως λέγει ό ψαλμωδός: «Θυμήθηκα τόν
Θεόν καί ένοιωσα εύφροσύνην» (Ψαλ. 76, 4).
Πηγή πνευματικών εννοιών καί λογισμών, διότι ό
Χριστός είναι ό θησαυρός κάθε σοφίας καί γνώσεως
καί τά χορηγεί αυτά εις εκείνους πού κατοικεί.
'Αμαρτιών άπολύτρωσις, επειδή διά τήν όμολογίαν
του είπε είς τόν Πέτρον ό Κύριος: «Όσα θά λύσης, θά
είναι λυμένα είς τόν ούρανόν» (Ματθ. ιστ', 19).
Θεραπευτήριον ψυχών καί σωμάτων, διότι ό Πέ
τρος είπε: «Είς τό Ό ν ο μ α τοΰ Ιησού Χριστού σήκω καί
περιπατεί» (Πράξ. γ' 6). Καί πάλιν: «Αινέα, σέ θερα
πεύει ό Ιησούς Χριστός» (Πράξ. 9, 34).
Χορηγός θείου φωτισμού, bioxi ό Χριστός είναι τό
φως τό άληθινόν καί μεταδίδει τήν λαμπρότητα καί τήν
χάριν του εις εκείνους πού τόν επικαλούνται' όπως λέ
γει καί ό ψαλμωδός: « Ά ς είναι ή λαμπρότης τοΰ Κυ
ρίου καί Θεού μας επάνω μας» (Ψαλ. 89, 17).
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Βρύσις θείον ελέους, 6ιότι επιζητούμε τό έλεος.
Καί ό Κύριος είναι ελεήμων καί ευσπλαγχνιζεται όλους
όσοι τόν επικαλούνται καί αποδίδει τό δίκαιον γρήγο
ρα εις εκείνους πού φωνάζουν προς Αυτόν.
Δωρητής θείων αποκαλύψεων καί μυήσεων εις
τους ταπεινούς, διότι εις τόν αλιέα Πέτρον εδόθη ή χά
ρις της άποκαλύψεως τοΰ ουρανίου Πατρός καί ό Παϋλος ήρπάγη έν Χριστώ καί ήκουσε θείας αποκαλύψεις.
Καί πάντοτε ενεργεί μέ αυτόν τόν τρόπον.
Είναι τέλος πάντων τό μόνον Σωτήριον, διότι εις
τό όνομα κανενός άλλου δεν μπορούμε να σωθούμε, ό
πως λέγει ό 'Απόστολος (Πράζ. δ' 12). Και μόνον ό Χρι
στός είναι ό Σωτήρ του κόσμου.
Διά τούτο πρέπει όλοι οι πιστοί νά ομολογούμε α
διάλειπτα τούτο τό όνομα καί διά τήν διακήρυξιν της
πίστεως καί διά τήν άγάπην τού Κυρίου μας 'Ιησού
Χριστού, από τήν οποίαν τίποτε ποτέ δεν πρέπει νά
μας χωρίση. Διότι τό Όνομα του παρέχει χάριν καί άφεσιν αμαρτιών καί άπολύτρωσιν καί θεραπείαν, άγιασμόν καί φωτισμόν καί πρό πάντων τήν σωτηρίαν.
Μέ τό θείον αυτό Όνομα οί 'Απόστολοι έκαναν καί
έδίδαξαν μεγάλα καί θαυμαστά. Καί ό 'Ιωάννης ό Θεο
λόγος λέγει: «ταϋτα γέγραπται ίνα πιστεύσητε ότι ό 'Ι
ησούς έστιν ό Χριστός ό υιός τοΰ Θεοΰ, καί ίνα πιστεύοντες ζωήν έχητε έν τω ονόματι αντοϋ» (Ίωάν. κ'
31). 'Ιδού ή σωτηρία καί ή ζωή.

