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ΜΕΤΑΝΟΙΑ,
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ!
«Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ
βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23, 42)

Τά σημεῖα τῶν
καιρῶν: Λιμοί, λοιμοί,
σεισμοί,
πανδημία,
ἀγωνία, ἀβεβαιότητα,
ἐγκλεισμοί, ἀποστασία, ἀναρχία, ἀσέβεια,
συνθέτουν τό σκηνικό
τῆς καθημερινότητος
στήν Πατρίδα μας,
ἀλλά καί σ’ ὁλόκληρον τόν πλανήτη. Καί
διερωτᾶται
κανείς·
ποῦ βαδίζομεν; Ποῦ
ὁδηγούμεθα; Ὁ διχασμός, οἱ ἀλληλοσυγκρούσεις, ἡ βία, δέν
εἶναι πλέον πρό τῶν
πυλῶν, ἀλλά εἰσῆλθαν
στήν καθημερινότητα
τῆς ζωῆς μας. Μερικοί,
ὑπέρμαχοι τῆς μάσκας,
ἄλλοι, πολέμιοι αὐτῆς,
μιλοῦν γιά ἄρνηση πίστεως καί βλασφημία.
Ἄλλοι πάλι, ὑπέρμαχοι
τοῦ ἐμβολίου, ἀλλά καί
ἀκραῖοι πολέμιοί του,
καί ὄχι μόνον ἀνάμεσα

στόν ἁπλό λαό, ἀλλά
καί μεταξύ ἀκόμη τοῦ

ἰατρικοῦ κόσμου. Ἀκόμη καί μεταξύ τῶν
ἐκκλησιαστικῶν
ἡγετῶν, ἄλλοι ὑπέρ,
ἄλλοι κατά, ἄλλοι
διαλλακτικοί, ἄλλοι
ἀκραῖοι. Καί ὁ λαός
ἄφωνος, συγχυσμένος,
μπερδεμένος, μήν ξέροντας πρός τά ποῦ νά
πάει καί ποιόν νά
ἀκούσει, καταλήγει,

πολλές φορές, στήν
ἀπόγνωση καί στά ψυχοφάρμακα.
Μέσα σ’ ὅλην
αὐτήν τήν ἀκαταστασία καί τήν ἀποστασία μᾶς καλεῖ ἡ
Ἐκκλησία μας νά
εἰσέλθουμε στό στάδιο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. Καί μέ τήν
εἴσοδό μας στό στάδιο αὐτό τῆς ἀσκήσεως οἱ Ἅγιοι Πατέρες
μᾶς παραθέτουν ταυτόχρονα τίς βάσεις,
τόν τρόπον καί τά
ὅπλα μέ τά ὁποῖα θά
πολεμήσουμε κατά τή
διάρκεια τῆς ἀγωνιστικῆς αὐτῆς περιόδου,
τά ὁποῖα εἶναι καί τά
φάρμακα γιά τήν ἀντιμετώπισιν ὅλων αὐτῶν
τῶν σύγχρονων καταστάσεων πού διέρχεται
ἡ ἀνθρωπότητα.
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Ἡ Μ. Τεσσαρακοστή εἶναι μιά
πορεία, ὅπως καί μιά πορεία εἶναι
ὁλόκληρος ὁ βίος μας, μιά πορεία
πρός τό Πάσχα, πρός τήν Ἀνάστασιν, Σταυροαναστάσιμη. Σάν
βάση αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ
οἰκοδομήματος καί τῆς πνευματικῆς πορείας προβάλλει ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἁγία ταπείνωση προτρέποντάς μας: «Φαρισαίου φύγωμεν
ὑψηγορίαν καί τελώνου μάθωμεν τό ταπεινόν ἐν στεναγμοῖς» (Ἐξαποστειλάριον). Ἡ ταπείνωσις εἶναι πού ἀπουσιάζει στίς μέρες μας καί, σάν ἀποτέλεσμα τῆς ἀπουσίας της, δέν ὑπάρχει καί ἡ μεγάλη ἀρετή τῆς μετανοίας.
Ἡ Μετάνοια! Τό αἰώνιο φάρμακο τῆς ἀνθρωπίνης πεπτωκυίας φύσεως. Μετάνοια, τό κλειδί τοῦ παραδείσου. Αὐτό τό κλειδί βρῆκε ὁ εὐγνώμων ληστής
καί ἄνοιξε τόν παράδεισο μέ τό «Μνήσθητί μου, Κύριε,
ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23, 42). Σέ αὐτές τίς
ἀποκαλυπτικές μέρες πού περνάει ἡ ἀνθρωπότητα, μέ ὅσα
ἀπαριθμήσαμε πιό πάνω, ἄλλη σανίδα σωτηρίας δέν ὑπάρχει, ἄλλος τρόπος ἐπιστροφῆς ἀπό τό ἀδιέξοδο τῆς ἁμαρτωλότητας δέν ὑπάρχει.
Μετάνοια, ἡ ἐπιστροφή τῶν πεπλανημένων. Μετάνοια,
ἡ σωτηρία τῶν ἁμαρτανόντων. Μετάνοια, ἡ χαρά τῶν
Ἀγγέλων. «Χαρά γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ
ἐπί ἑνί ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι». (Λουκ. 15, 10). Μετάνοια,
ἡ καταισχύνη τῶν δαιμόνων. Μετάνοια, ἡ ἀνόρθωσις τῆς
πεπτωκυίας φύσεως. Μετάνοια, ἡ ἐπαναφορά τῆς στολῆς
τῆς πρώτης καί ἡ συμμετοχή στό Δεσποτικό Δεῖπνο, κατά
τήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Μετάνοια εἶναι ἡ ἀρχή
γιά μιά ἀληθινή χριστιανική ζωή, ἀλλά καί ἡ ἀτμόσφαιρα
μέσα στήν ὁποία βιώνεται αὐτή.
Δόξα καί πάλιν δόξα στόν Πανάγαθον Θεόν, τόν Ἄναρχο
Πατέρα, στόν Μονογενή Του Υἱό καί στό Πανάγιόν Του
Πνεῦμα, πού χάρισε στούς ἀνθρώπους τήν μεγάλη αὐτή
εὐλογία καί τή δυνατότητα αὐτῆς τῆς ἐπιστροφῆς, τήν Μετάνοια. Αὐτή ἡ μετάνοια εἶναι ἡ ἔξοδος ἀπό τό ἀδιέξοδο.
Εἶναι ἡ κρίσις τῆς Κρίσεως. Γι’ αὐτό μᾶς προβάλλει ἡ Ἐκκλησία στήν Β΄ Κυριακή τοῦ Τριωδίου τήν παραβολή τοῦ
Ἀσώτου υἱοῦ. Στήν Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν προβάλλει
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τήν πρώην ἁμαρτωλή γυναίκα, πού ὄχι μόνο συγχωρεῖται
γιά τόν πρότερο παναμαρτωλό βίο της μέ τήν μετάνοια,
ἀλλά λαμβάνει καί τά χαρίσματα τῆς υἱοθεσίας καί
προβάλλεται πλέον ὡς Ἁγία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ
γνωστή σέ ὅλους μας Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία. Ὅπως
ἐπίσης καθημερινά στήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου
Ἀποδείπνου παρατίθεται ἡ κατανυκτικότατη προσευχή
τοῦ μετανοήσαντος Μανασσῆ, βασιλιᾶ τῆς Ἰουδαίας.
***
Γι’ αὐτό, ἀδελφοί μου, ὅσο ἔχουμε καιρό, ἄς μετανοήσουμε, ἄς γονατίσουμε, ἄς κλάψουμε, ἄς παρακαλέσουμε τόν φιλεύσπλαγχνο Χριστό μας νά παραβλέψει τό
πλῆθος τῶν ἀνομιῶν μας καί τῶν παθῶν μας, μιμούμενοι τή μνημειώδη μετάνοια τῶν Νινευιτῶν. Ἄς Τοῦ
φωνάξουμε μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας:
«Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν Σου,
οὐδέ συνετηρήσαμεν, οὐδέ ἐποιήσαμεν, καθώς ἐνετείλω ἡμῖν». Ἰδίως ἐμεῖς, ἡ νέα γενιά, πού παραλάβαμε τή δάδα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἀναμμένη
ἀπό τούς προγόνους μας, πού τήν κράτησαν σέ
χαλεπούς καιρούς, στά 400 χρόνια τῆς δουλείας, ἄς τήν κρατήσουμε ψηλά. Ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες, τώρα πού γιορτάζουμε τά 200 χρόνια
τῆς ἀπελευθερώσεώς μας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, ἄς μή σβήσουμε αὐτήν τή φλόγα
ὑποδουλώνοντας καί τίς ψυχές μας καί
τήν Πατρίδα μας στά πάθη καί στά ξενόφερτα καί δαιμονοκρατούμενα δόγματα.
Ἄς ἀκούσουμε τόν διαχρονικό λόγο τοῦ Χριστοῦ μας, πού εἶναι καί
τό φάρμακο ὅλης αὐτῆς τῆς καταστάσεως, τήν πρώτη λέξη τοῦ
Χριστοῦ μας, ὅταν ἄρχισε τό κήρυγμά Του· «Μετανοεῖτε»
(Ματθ. 4, 17)!

Καλή Ἀνάσταση!

◆
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑ

«Σύ μόνος παροικεῖς ἐν Ἱερουσαλήμ καί οὐκ
ἔγνως τά γενόμενα ἐν αὐτῇ;» (Λουκ. 24, 18).

§7
Ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς μπῆκε ἀπρόσμενα στή συντροφιά τῶν δυό ὁδοιπόρων μαθητῶν πρός Ἐμμαούς καί ἔδειξε
ὅλη τή συμπάθεια καί
τό ἐνδιαφέρον του
ἀντικρύζοντας τά σκυθρωπά πρόσωπά τους,
πού πρόδιδαν τή στενοχώρια τῆς καρδιᾶς
τους. Πῶς νά τούς
προσπεράσει μέ ἀδιαφορία;
Οἱ μαθητές τόν
ἄκουσαν. Ἄκουσαν τή
φωνή του ὅταν τούς μίλησε. Δέν τόν ἀναγνώρισαν ὅμως, μολονότι
τήν ἤξεραν, τή γνώριζαν. Ἄκουσε τή φωνή
του καί ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. Ἄκουσε μιά μόνο του λέξη. Κι
ὅμως Τόν ἀναγνώρισε! Γιατί τόν ἀγαποῦσε πολύ. Καί τόν πίστευε. Οἱ δυό
ὁδοιπόροι δέν ἀνῆκαν στούς δώδεκα.
Ἦταν ὅμως μαθητές του, πού Τόν ἀκολουθοῦσαν στίς ἱεραποστολικές του περιοδεῖες, γιατί τόν πίστεψαν καί τόν ἀγάπησαν! Ἀλλά, περίεργο! Ἐνῶ στόν καιρό
τῆς δημόσιας δράσης του τοῦ ἔδειξαν
ἀφοσίωση καί ἀγάπη, δέν τοῦ ἔδειξαν πίστη στόν καιρό τοῦ πάθους καί τῆς ἀνάστασης! Τόν ταπεινωμένο μέ τήν
ἐνανθρώπησή του Ἰησοῦ τόν ἀκολούθησαν. Τόν δοξασμένο μέ τήν ἀνάστασή του Ἰησοῦ δέν τόν πίστεψαν!
Πόσο παράξενοι καί περίεργοι
εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι!!

Ὁ ἕνας ἀπό τούς δυό μαθητές, πού λεγόταν Κλεόπας, χωρίς νά δώσει ἄμεση
καί ἀκριβή ἀπάντηση στήν ἐρώτηση τοῦ
ἄγνωστου συνοδοιπόρου τους, τοῦ ὑποβάλλει τή δική του ἐρώτηση
περιμένοντας
ἀσφαλῶς ἀπάντηση
στήν ἀπορία του. Ρωτᾶ
ὁ μαθητής τόν «Ξένο»:
«Σύ μόνος παροικεῖς
ἐν Ἱερουσαλήμ καί
οὐκ ἔγνως τά γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς
ἡμέραις ταύταις;»
(Λουκ. 24, 18). Σύ μόνος ἀπό ὅλους τούς ξένους, πού ἦλθαν νά
προσκυνήσουν κατά
τό Πάσχα, μένεις στά
Ἱεροσόλυμα καί δέν ἔμαθες ὅσα ἔγιναν
στήν πόλη αὐτές τίς ἡμέρες;
Ἀπό τή φωνή του καί ἀπό τήν ἐνδυμασία του οἱ δυό μαθητές κατάλαβαν ὅτι
εἶναι Ἰουδαῖος μέν, ἀλλά ὄχι μόνιμος κάτοικος τῶν Ἱεροσολύμων. Τόν θεωροῦν
ὡς προσκυνητή πού ἦρθε στήν πόλη
τους προσωρινά γιά τή μεγάλη γιορτή
τοῦ Πάσχα. Γι’ αὐτό καί ὁ Κλεόπας τόν
ἐπιπλήττει. Τόν ἐλέγχει γιά τήν ἀδιαφορία του. Τόν ἐπιτιμᾶ γιά τήν ἄγνοιά του.
«Σύ;». «Σύ μόνος;». Ὅλοι ἔχουν μάθει τί
ἔγινε. Σύ εἶσαι Ἰουδαῖος, καί μάλιστα
προσκυνητής, καί ἀδιαφορεῖς γιά τά θρησκευτικά γεγονότα τοῦ ἔθνους μας;
Ἄχ, καημένε Κλεόπα, νά μποροῦσες νά
δεῖς ποιόν ἔχεις δίπλα σου! Τό σκυθρωπό
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σου πρόσωπο καί ἡ ταραχή τῆς ψυχῆς
σου πάραυτα θά μεταβάλλονταν σέ χαρά
καί ἀγαλλίαση! Μαζί σου περπατοῦσε
Ἐκεῖνος πού διαβεβαίωσε ὅτι εἶναι ἡ χαρά. Ἡ εἰρήνη. Ἡ ζωή, τῆς ψυχῆς καί τοῦ
σώματος.
Δυστυχῶς οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ, καί
τοῦ στενοῦ καί τοῦ εὐρύτερου κύκλου
τους, δέν εἶχαν ἀκόμα συνειδητοποιήσει
τίς διαβεβαιώσεις του ὅτι ἐπρόκειτο νά
ἀναστηθεῖ ἐκ νεκρῶν μετά τρεῖς ἡμέρες.
Κι ἐδῶ εἶναι τό περίεργο! Οἱ ἐχθροί του
φοβοῦνταν ὅτι ὁ Ἰησοῦς θά ἀνασταινόταν. Γι’ αὐτό καί ἔβαλαν φρουρά στόν
τάφο του. Οἱ μαθητές του δέν εἶχαν
τήν προσδοκία τῆς ἀναστάσεως, ἐπειδή ἀπιστοῦσαν στή διαβεβαίωση τοῦ
ἴδιου τοῦ Διδασκάλου τους ὅτι μετά τή
σταύρωσή του θά ἀνασταινόταν. Καί γι’
αὐτό ὑπέφεραν. Καί νά τό ἀποτέλεσμα:
Ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς, ὡς νικητής
τοῦ θανάτου, δέν εἶναι πιά ὁ ταπεινωμένος Ἰησοῦς. Μέ τήν ἀνάστασή του πέρασε σέ κατάσταση δόξας. Καί εἶναι πιά ὁ
δοξασμένος Ἰησοῦς. Ὅμως ταπεινώνεται ἀπό τούς ἀπογοητευμένους μαθητές του, ἐξαιτίας τῆς ἀπιστίας τους
στήν ἀνάσταση. Ξέχασαν τά ἐλπιδοφόρα λόγια του. Καλός ὁ δάσκαλος, κακοί
ὅμως οἱ μαθητές! Ὁ ἔλεγχος τοῦ Κλεόπα «σύ μόνος...;» δέν εἶναι μιά ἀκόμη
ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ; Ἀσφαλῶς
καί εἶναι. Ὁ μαθητής ἐλέγχει τόν δάσκαλο. Τόν Διδάσκαλο! Ἐκεῖνον πού ἔβαλε
ὅριο στήν ὑπεροψία μέ τό λόγο του: «Οὐκ
ἔστι μαθητής ὑπέρ τόν διδάσκαλον»
(Ματθ. 10, 24).
Καί οἱ ταπεινώσεις τοῦ Ἰησοῦ τελειωμό δέν ἔχουν...!
***
Μέ τόν ἔλεγχο τοῦ μαθητῆ Κλεόπα
πρός τόν Κύριο γιά ἀδιαφορία μοιάζει
πολλές φορές καί ἡ δική μας συμπεριφορά ἀπέναντί Του σέ δύσκολες ὧρες τῆς
ζωῆς μας. Μιά φορά ταπείνωσε ὁ μαθητής αὐτός τόν Κύριο. Πολλές φορές
ἐμεῖς τόν ταπεινώνουμε καί δέν τό κα-
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ταλαβαίνουμε. Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσει!
Ταπεινώνουμε τόν Χριστό ὅταν τόν
θεωροῦμε μακρινό ἤ ἀνύπαρκτο συμπαραστάτη στίς δοκιμασίες μας. Ἀποκαμωμένος ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος ἀπό τήν πάλη
του μέ τούς δαίμονες ἔνιωσε νά γίνεται
δυνατός ἀπό τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Καί
εἶπε παραπονεμένος: «Ποῦ ἤσουν, Χριστέ, στά δύσκολα; Μέ ἄφησες μόνο». Καί
πῆρε τήν ἀπάντηση: «Μαζί σου ἤμουν,
Ἀντώνιε. Σύ δέν μέ ἔβλεπες»!
Ταπεινώνουμε τόν Χριστό ὅταν ζητοῦμε ἀπαντήσεις στά ἀδιάκριτα «γιατί»
μας. Φοιτητής τῆς Ἰατρικῆς ἄκουσε
φοιτητές τῆς Θεολογίας νά κατακρίνουν
τόν Θεό πού ἐπέτρεψε τόν αἰφνίδιο θάνατο ἀγαπημένου τους καθηγητῆ καί νά
ψάχνουν τό «γιατί» στήν ὑπόθεση. Καί
εἶπε ἀπογοητευμένος ὁ ὑποψήφιος γιατρός: «Γιά δές κάτι φοιτητές τῆς Θεολογίας, πού προβάλλουν μέ ἀδιακρισία
«γιατί» στό Θεό»!
Ταπεινώνουμε τόν Χριστό ὅταν δέν
ἔχει τήν πρώτη θέση στή ζωή μας.
Ταπεινώνουμε τόν Χριστό ὅταν τόν
θεωροῦμε κάτι λιγότερο ἀπό παντοδύναμο Θεό.
Ταπεινώνουμε τόν Χριστό ὅταν δέν
τόν προσκυνοῦμε ὡς «ἀναστάντα τήν
τρίτην ἡμέραν» καί ἑπομένως δέν τόν πιστεύουμε διαρκῶς παρόντα καί συνοδοιποροῦντα στήν πορεία τῆς ζωῆς μας.
Ταπεινώνουμε τόν Χριστό κάθε φορά πού ἡ ζωή μας δέν μοσχοβολᾶ ἀρετή.
Δέν εἶναι «εὐωδία Χριστοῦ».
Ὅταν κάνουμε τήν ἁμαρτία, τόν
Χριστό καί τό ἔργο τῆς σωτηρίας του
ταπεινώνουμε.
*
Ὤ Χριστέ! Κάνε τήν πίστη μας σέ
Σένα δυνατή, γιά νά μή φτάσει ποτέ
στά χείλη μας λόγος ἀδιάκριτος καί
πικρός γιά Σένα. Ἀλλά καί γιά νά εἶναι
ὅλη μας ἡ ζωή δόξα καί ὕμνος στήν
ἁγία σου Ἀνάσταση! Ἀμήν.
(Συνεχίζεται).
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ΩΡΑΙΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ
«Ἐν φυλακῇ ἤμην, καί ἤλθετε πρός με» (Ματθ. 25, 36).

Ὑπάρχουν στή ζωή μας πορεῖες ἄσχημες. Πορεῖες κακές. Πορεῖες, πού ὁδηγοῦν
στήν ἁμαρτία. Πορεῖες, πού
ὁδηγοῦν σέ τόπους, χώρους
καί κέντρα μέ ἄσχημα θεάματα καί ἀκούσματα. Ἐκεῖ μάτια, αὐτιά, μυαλό καί καρδιά
μολύνονται ἠθικά. Καί ὁ
ἄνθρωπος ἀναπόφευκτα παρασύρεται σέ ἠθικές παρεκτροπές. Ἄλλοτε στήν ἀνηθικότητα. Ἄλλοτε στήν κλοπή.
Ἄλλοτε στό ἔγκλημα. Καί πάντα στήν ψυχική του καταστροφή.
Ὑπάρχουν ὡστόσο καί πορεῖες ὡραῖες. Πορεῖες, πού
ὁδηγοῦν στό καθῆκον. Πορεῖες, πού ὁδηγοῦν σέ πράξεις
χριστιανικῆς ἀγάπης. Πορεῖες, πού φέρουν διπλή ὠφέλεια. Ὠφέλεια ὑλική καί ὠφέλεια πνευματική. Μιά τέτοια
πορεία εἶναι ἡ πορεία:
* Πρός τίς φυλακές.
Οἱ φυλακές εἶναι τόπος δοκιμασίας συνανθρώπων μας, πού
πάνω σέ μιά κρίση ἤ καί ἄθελά
τους, διέπραξαν κάποια ἀξιόποινη πράξη καί βρίσκονται
τώρα μέσα σ’ αὐτές. Δοκιμάζονται οἱ συνάνθρωποί μας μέσα
στίς φυλακές. Καί ἀκριβῶς γι’
αὐτό θέλουν μιά συμπαράσταση. Ἠθική συμπαράσταση,
ἀλλά καί ὑλική. Θέλουν λίγη

ἀγάπη. Θέλουν μιά ἐπίσκεψη.
Θέλουν μιά καλή καί παρήγορη κουβέντα. Θέλουν καί μιά
ὑλική συνδρομή.
Ἐξάλλου εἶναι κι ἕνα κήρυγμα οἱ φυλακές γιά ὅλους μας.
Εἶναι μιά φωνή Θεοῦ. Μάλιστα δυνατή φωνή. Καί ἡ φωνή
αὐτή λέει: «Ὁ δοκῶν ἑστάναι
βλεπέτω μή πέσῃ» (Α΄ Κορ.
10, 12). Ὅποιος νομίζει πώς
στέκεται καλά, πώς εἶναι καλός, ἄς προσέχει μήπως σέ
κάποια στιγμή πέσει καί διαπράξει ἀκόμα καί τό μεγαλύτερο κακό. Καί τότε θά βρεθεῖ
κι αὐτός στή φυλακή. Γι’ αὐτό
εἶναι ὀρθή ἡ παρατήρηση: «Τά
παθήματα τῶν ἄλλων ἄς γίνονται μαθήματα σέ μᾶς». Νά
γιατί εἶναι ὡραία ἡ πορεία
μας πρός τίς φυλακές.
* Πρός τούς ἀδελφούς τοῦ
Χριστοῦ.
Ἔτσι ἀποκαλεῖ τούς κρατουμένους ὁ Χριστός μας.
Ἀδελφούς. Ἄς ἀκούσουμε τόν
ἴδιο: «Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί
τούτων τῶν ἀδελφῶν μου...».
Περίεργον! Ἀδελφοί τοῦ Χριστοῦ οἱ φυλακισμένοι; Παραξενεύονται πολλοί. Κι ὅμως
εἶναι ἀδελφοί του, ὅπως ἀδελφοί του εἴμαστε καί ἡμεῖς
ὅλοι. Αὐτό συμβαίνει, γιατί ὁ
Χριστός καί ἡμεῖς καταγόμαστε ἀπό τόν ἴδιο Πατέρα. Τό
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Θεό Πατέρα. «Ἐξ ἑνός πάντες»
(Ἑβρ. 2, 11). Ὁ Χριστός, ὡς Υἱός
γνήσιος «τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας
αὐτοῦ». Ἡμεῖς, ὡς δημιουργήματα. Ὡς πλάσματα. «Ὡς κτίσμα». Κι
ὅμως, ἐνῶ ὁ Χριστός δέν εἶναι φυσικός ἀδελφός μας, δέν ντρέπεται
νά μᾶς ὀνομάζει ἀδελφούς. «Οὐκ
ἐπαισχύνεται ἀδελφούς αὐτούς
καλεῖν». Ὁ πολύς κόσμος δείχνει
περιφρόνηση στούς φυλακισμένους. Ὁ Χριστός ὅμως δείχνει ὅλη
του τήν ἀγάπη καί τούς ὀνομάζει
ἀδελφούς. Ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι τό
μεγαλεῖο τοῦ Ἰησοῦ. Εἶναι, λοιπόν,
ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ φυλακισμένοι
ἀδελφοί τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτόν
ἀκριβῶς τό λόγο ἡ πορεία μας
πρός αὐτούς εἶναι ὡραία.
* Πρός τόν Χριστό.
Ὁ Χριστός ταυτίζει τόν ἑαυτό
του μέ τούς φυλακισμένους. Καί
λέγει: «Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί
τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ.
25, 40). Ὅποιο καλό κάνετε σ’
αὐτούς, εἶναι σάν νά τό κάνετε σέ
μένα τόν ἴδιο. Πολλή ἀγάπη μαρτυρεῖ ὁ λόγος τοῦτος! Ἀλλά προσοχή. Δέν ταυτίζει ὁ Χριστός τόν
ἑαυτό του μέ τήν ἀξιόποινη πράξη
τοῦ φυλακισμένου, ἀλλά μέ τόν

ἴδιο τόν φυλακισμένο. Σάν πρόσωπο. Σάν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Σάν
ἄνθρωπο, πού θέλει τή σωτηρία
του. Ἔτσι ἡ πιό ὡραία πορεία εἶναι
ἡ πορεία πρός τόν Χριστό.
Ἀδελφοί,
Ἄς τό ξαναποῦμε. Εἶναι ὡραία
ἡ πορεία πρός τίς φυλακές. Πρός
τούς ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ.
Πρός τόν Χριστό. Κι αὐτή τήν πορεία ἄς τήν κάνουμε συχνά. Γιά
τό καλό τῶν φυλακισμένων. Καί
τό δικό μας καλό.

«Ὤ, Χριστέ, πόσο μᾶς ἀγάπησες καί μᾶς ἀγαπᾶς! Κι ἄς μᾶς βαραίνουν
τόσα ἀδικήματα! Σύ ξεχωρίζεις τό ἀδίκημα ἀπό τόν ἄνθρωπο. Μισεῖς τό
ἀδίκημα, ἀλλά ἀγαπᾶς τόν ἄνθρωπο. Σύ, Θεός, ταυτίζεσαι μέ τόν φυλακισμένο! Πέστε μου, ποιός ἄλλος ἀγάπησε τόν ἄνθρωπο, ὅσο ὁ Χριστός; Ποιός καί πότε; Πότε θά ἐννοήσουμε ὅλοι μας πώς μόνον ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ θά μᾶς ἑνώσει ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς γῆς σέ μιά ποίμνη μέ ποιμένα Αὐτόν καί μόνο; Πότε;».
(π. Γερβάσιος)
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5 Μαρτίου 2021. Ἕνα ἔτος ἀκριβῶς
συμπληρώθηκε ἀπό τήν εὐλογημένη
πορεία πρός τόν οὐρανό τοῦ σεβαστοῦ μας Γέροντα Γερβασίου, τοῦ
πνευματικοῦ μας γεννήτορα καί ταπεινοῦ διακόνου τῶν Μυστηρίων τοῦ
Θεοῦ καί τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης πρός
τόν πλησίον. Τόν παρακαλοῦμε νά
δεχθεῖ μέ συγκατάβαση λίγα λόγια
στή μνήμη του ὡς χρέος εὐγνωμοσύνης, σεμνά καί χωρίς ὑπερβολές, ἐνῶ
γνωρίζουμε πολλά ἀπό αὐτά πού
βλέπαμε καί ἀκούγαμε κοντά του.
Ὅ,τι ἀναφέρεται σ’ αὐτό τό μικρό
ἀφιέρωμα ἐκφράζει μέρος τῆς ἀλήθειας γιά τήν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτήρα του, τό ἀνεπίληπτο τῆς ζωῆς
του καί τή σεμνότητα καί καθαρότητα τῆς ψυχῆς του, ὡς ἀνύστακτου
ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας. Τήν εὐχή
του νά ἔχουμε.
Ὁ π. Γερβάσιος τερμάτισε τήν πορεία του πάνω στή γῆ τήν ἴδια μέρα
πού εἶχε ἀρχίσει, 43 χρόνια πιό

ΩΣ ΧΡΕΟΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

μπροστά, στό μακρινό 1978, τίς εὐλογημένες πορεῖες μέ τό λαό τοῦ Θεοῦ
στούς πιό ἀπαξιωμένους καί βδελυκτούς χώρους τοῦ κόσμου, τίς φυλακές. Ἐκεῖ ὅπου στιγματίζεται ὁ
ἄνθρωπος διά βίου καί βιώνει τό περιθώριο, τήν ἐγκατάλειψη καί τήν
ἀπόλυτη μοναξιά. Μέ μοναδικό του
κίνητρο τήν ἔμπρακτη ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἔστω καί κηλιδωμένη,
δέν στάθηκε μπροστά σέ κανένα
ἐμπόδιο. Ἀγωνίστηκε μέ τόν προφορικό καί γραπτό λόγο νά διαλύσει
τήν προκατάληψη, τήν ἀποστροφή,
τήν ἀπέχθεια τοῦ «ἐλεύθερου» γιά
τόν «φυλακισμένο». «Κρίμα πού
εἶσαι καί καλός παπάς», τοῦ εἶπε
κάποιος, «μ’ αὐτούς ἀσχολεῖσαι;».
Κανένας λόγος δέν τόν ἐμπόδισε ἀπό
τό ἔργο τοῦ «πατέρα». Δηλαδή, ἀπό
τό ἔργο τῆς ἀγάπης, τῆς μέριμνας,
τῆς θεραπείας ἀναγκῶν. Τόν συγκινοῦσε βαθύτατα ὁ λόγος τοῦ Ἁγ.
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ: «Ὁ ἀδελφός
σου, ἀκόμη κι ἄν εἶναι στήν ἁμαρτία,
εἶναι ἡ ὀμορφιά τοῦ Θεοῦ λαβωμένη»!
Ἔτσι ἔβλεπε τά βουρκωμένα μάτια,
τά βυθισμένα στή μοναξιά τοῦ πόνου
καί τῆς θλίψης, ἔβλεπε τά ἁπλωμένα
χέρια νά ζητοῦν λίγη παρηγοριά στά
λάθη καί μιά χαραμάδα ἐλπίδας στή
ζωή καί, δέν συμπονοῦσε ἁπλῶς, πονοῦσε. Καί ἔτρεχε, ἔγραφε, ἔστελνε,
μιλοῦσε, νουθετοῦσε, συγχωροῦσε.
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Μά πιό πολύ, ὕψωνε στόν οὐρανό
ἱκετευτικά τά χέρια του καί μέ τά μάτια του γεμάτα δάκρυα παρακαλοῦσε
καί δεόταν. Καί γέμιζαν τά χέρια
αὐτά μυστικά ἀπό μιά οὐράνια χάρη.
Κατέβαιναν καί σκόρπιζαν τή δροσιά
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καί δέν σέ ἀγάπησε; Ποιός σέ συνάντησε στή ζωή του καί δέν γλυκάθηκε ἡ ψυχή του; Παροιμιώδεις ἔμειναν
οἱ ὁμιλίες του στίς φυλακές. Μέ χαμόγελο πού ἔδινε ἐλπίδα ζωῆς. Μέ
χέρια ἁπλωμένα πού ἀγκάλιαζαν
ὅλον τόν κόσμο. Κάθε βράδυ κρατώντας στά χέρια του σταυρό μέ τίμιο
ξύλο σταύρωνε τά τέσσερα σημεῖα
τοῦ ὁρίζοντα δεόμενος νά ἔχουν οἱ
κρατούμενοι ὅλου τοῦ κόσμου ἥσυχο
καί εἰρηνικό ὕπνο, πού ξεκουράζει
τόν κάθε ἄνθρωπο.
Ἀγάπησε βαθιά τόν φυλακισμένο
ἄνθρωπο ὁ Γέροντας Γερβάσιος, γι’
αυτό καί τόν πόνεσε. Καί τόν διακόνησε. Ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, πού πρέπει νά μάθει νά ἀγωνίζεται γιά τή
σωτηρία του. Ἄς δέεται καί ἀπό τό
οὐράνιο θυσιαστήριο μέ ἀγάπη γιά
τούς ἀγαπημένους του κρατουμένους, ὥστε νά ὁδηγοῦνται ὅλοι, μέσα
ἀπό τό δρόμο τῆς μετάνοιας, στόν
ἁγιασμό καί τή σωτηρία τῆς ψυχῆς
τους.

τοῦ οὐρανοῦ. Ἔδιναν ἁπλόχερα στίς
πονεμένες καρδιές τήν εὐλογία τοῦ
Θεοῦ. Ἄγγιζε καί μαγνήτιζε τίς ψυχές
καί τίς γέμιζε στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ
ἐλπίδα καί ἀγάπη μέ βλέμμα καθαρό.
Μέ ἁπλότητα παιδική. Μέ λόγο γεμάτο ἀγάπη.
Ταιριάζει στόν καλό μας Γέροντα ὁ
θαυμασμός τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου Στουδίτου γιά ἄλλη σεμνή μορφή τῆς
Ἐκκλησίας μας: «Ὦ πάτερ, τίς σε
ἰδών οὐκ ἠγάπηκε; Τίς δέ συντυχῶν
σοι οὐ γεγλύκαται;». Ποιός σέ εἶδε

Μά ὁ Γέροντας Γερβάσιος δέν ἦταν
μόνο Διάκονος τῶν Κρατουμένων,
ὅπως ὑπέγραφε. Ἦταν καί ἄλλα
πολλά. Δέν τολμοῦμε νά προχωρήσουμε περισσότερο, γιατί μᾶς δεσμεύει ἀκόμη ἡ ὑπακοή ἀπέναντί
του. Μποροῦμε ὅμως νά καταθέσουμε λίγα λόγια, ἔτσι ὅπως τόν γνωρίσαμε.
Ἦταν ἕνας φλογερός διάκονος τοῦ
θείου λόγου, γραπτοῦ καί προφορικοῦ, μέ χαρακτηριστικά του τήν
ἁπλότητα, τή σαφήνεια, τήν πρακτική του ἐφαρμογή. Τό ἐπιβεβαιώνει
καί ὁ Ἔπαινος τῆς Ἱ. Συνόδου, μέ
τόν ὁποῖο ὀνομάσθηκε «Διδάσκαλος
τοῦ Εὐαγγελίου» ἤδη ἀπό τό 1973.
Ὅταν λειτουργοῦσε, καθήλωνε τόν
πιστό καί τόν αἰχμαλώτιζε ἡ ἱλαρή
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καί εἰρηνική του ἔκφραση. Ἦταν πολύ μεγαλοπρεπής ἡ παράστασή του
μπροστά στό ἱ. Θυσιαστήριο. «Πανδαισία», κατά τήν ὁμολογία ἐκκλησιαζόμενου, «ἡ Θ. Λειτουργία μέ τόν
π. Γερβάσιο»!
Οὐδέποτε ἀσχολήθηκε ἰδιαιτέρως
μέ τίς τιμητικές διακρίσεις καί τούς
ἐπαίνους πού τοῦ ἀπένειμαν. Τόν
ἄφηναν ἀδιάφορο. Τίς ἔβλεπε μόνο
μιά φορά. Ὅταν τίς ἔβαζαν στά χέρια
του. Ποτέ ξανά. Οὔτε κἄν τίς περιεργαζόταν. Τίς ξεχνοῦσε. Ἔλεγε μέ
ἀπορία: «Γιατί μέ τιμοῦν οἱ ἄνθρωποι; Τί καλό ἔκανα; Προσπάθησα γιά
τό χρέος μου μόνο. Τίποτε ἄλλο»!... Ἡ
ἀγωνία γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς
του τόν συνεῖχε. Γι’ αὐτό καί δέν
ἐπέτρεπε στόν ἑαυτό του νά παρεκκλίνει ποτέ ἀπό τό στόχο του. Οὐδέποτε χαλάρωσε στόν πνευματικό του
ἀγώνα. Ἔτσι, μέ τή σεμνή του προσωπικότητα, τήν ἀφοσιωμένη στή
λατρεία τοῦ Θεοῦ καί στή διακονία
τοῦ ἀνθρώπου, ἄφησε πίσω του
πρότυπο καί τρόπο ζωῆς γιά ὅλους
μας. Χάραξε στή μνήμη μας ἀλήθειες
μεγάλες. Ἔβαλε βαθιά στίς ψυχές
μας βιώματα πολλά. Ἁγνά. Καθαρά.
Σκέψεις καί ἀποφάσεις ὀρθές. Σωτήριες. Θεάρεστες.
Πολυσέβαστέ μας Γέροντα καί Πατέρα,
Σήμερα, ἡμέρα μνήμης σας ξεχωριστή, κλίνουμε γόνυ καρδίας καί μέ
δάκρυα στά μάτια ἀπό εὐγνωμοσύνη
γιά ὅ,τι γνωρίσαμε κοντά σας καί ὅ,τι
ζήσαμε ἀπό τό ἅγιο παράδειγμά σας,
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού μᾶς κάνατε
μετόχους καί συνοδοιπόρους στήν
ὡραία καί δημιουργική πορεία σας
γιά τήν οὐράνια πατρίδα. Ἱδρώσατε,
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κοπιάσατε, ζήσατε ὠδίνες πνευματικές καί, μεστωμένος πιά ἀπό τίς
ἐμπειρίες τόσων χρόνων στόν ἀγρό
τῆς Ἐκκλησίας, τερματίσατε νικητής.
Μακάριος!
Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού φανήκατε
πιστός στήν ὑπόσχεσή σας «οὐκ
ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς» (Ἰωάν. 14,
18). Δέν μᾶς ἀφήσατε σέ πνευματική
ὀρφάνια. Ἡ ἐμπιστοσύνη σας στήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔφερε στό φῶς τό
σχέδιο τῆς θείας πρόνοιας γιά τά
πνευματικά σας παιδιά. Μέ τρόπο
ἀποκαλυπτικό βεβαιωθήκατε γιά τόν
διάδοχό σας, τόν σεμνό, εὐλαβή καί
ἀκούραστο Γέροντα Νήφωνα, ὁ
ὁποῖος καί ἀνέλαβε νά συνεχίσει μέ
τή χάρη τοῦ Θεοῦ τό ἔργο τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ μέσα στήν κοινωνία, ἀλλά καί νά σταθεῖ συμπαραστάτης καί ἀνεπίληπτος πνευματικός ὁδηγός στήν Ἀδελφότητά μας,
ἀπό τήν ὁποία ἔχει καθολική τήν
ἀποδοχή ὡς συνεχιστής δικός σας.
Τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς σας γιά
τόν διάδοχό σας τή φανερώσατε μέ
συγκίνηση ὅταν ἀναφωνήσατε: «Νῦν
ἀπολύεις τόν δοῦλον σου, Δέσποτα».
Κι ἐκεῖνος σᾶς ἀπέλυσε. Γιατί στή
θέση σας θά ὑπῆρχε ὁδηγός. Ὁ Γέροντας ΝΗΦΩΝ.
Σᾶς παρακαλοῦμε πολύ, ὅλοι ὅσοι
γονατίσαμε κάτω ἀπό τό πετραχήλι
σας καί τραφήκαμε ἀπό τό λόγο σας,
μή παύσετε ποτέ νά δέεστε γιά μᾶς
στό θρόνο τοῦ Θεοῦ. Νά παρακαλεῖτε κι ἐμεῖς νά τερματίσουμε τήν
ὄμορφη καί σωτήρια πνευματική πορεία τῆς ζωῆς, πού ξεκινήσαμε καί
προχωρήσαμε μαζί σας, στή βασιλεία
τοῦ Θεοῦ. Στήν ἀνέκφραστη ὡραιότητα τοῦ οὐρανοῦ. ΑΜΗΝ.
Ἀδελφότης
«Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
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Στό θυσιαστήριο
(ὁ Γέροντας Γερβάσιος ὡς Λειτουργός)

Κείνη ἡ φωνή
ἡ γλυκιά καί ταπεινή
ἡ πλήρης θείου ἔρωτος
ἡ μυσταγωγική...
«Πρόσχωμεν! Τά Ἅγια τοῖς ἁγίοις».
Ὅλος γινόσουν θεῖο φῶς
στήλη πυρός
ὁ Ἄγγελος ὁ λευκοφορεμένος
πλάι στόν Τάφο τόν κενό.

Κι ἔπαιρνες τίς φτωχές ὑπάρξεις μας
καί τίς ἀνύψωνες.
Κατέβαζες στή γῆ τόν οὐρανό
κι ὅλα γινόταν ἕνα.
Πανάκριβες στιγμές!
Γεύση τοῦ παραδείσου!
Κι εὐχόμασταν
ἡ πανδαισία αὐτή νά μή τελειώσει...

Ἡ θεία ἀλλοίωση
σφραγίδα ἀνεξάλειπτη
στό πρόσωπό σου.
Τέλειωνε τό Μυστήριο
μά ἐσύ ἤσουνα ἀκόμα ἐκεῖ
μέ τόν Θεό σου.
Δέσμιος τῆς ἀγάπης Του
γιά πάντα.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ
«Σκοτίας ἔτι οὔσης...»
(Ἰωάν. 20, 1)

Ἦταν πρωί Παρασκευῆς. 6 Μαρτίου 2020. Ἀκριβῶς πρίν ἀπό ἕνα χρόνο. Δέν εἶχε φέξει ἀκόμη. «Σκοτίας
ἔτι οὔσης...».
Μιά παρεστῶσα τοῦ
Γέροντα, μιά
ἀπό τίς μυροφόρες τοῦ
πατέρα μας,
μοῦ τηλεφωνεῖ. «Ὁ Γέροντας ἐκοιμήθη».
Αὐτό
μοῦ εἶπε. «Ὁ
Γέροντας
ἐκοιμήθη».
Καί μέ αὐτές
τίς τρεῖς λέξεις ξεκίνησε
ἡ δική μου
Μεγάλη Παρασκευή.
Ἕνα χρόνο
μετά.
Καί
ἀκόμη πονάει
πολύ.
Ὅπως τότε.
Τό
πρωί
ἐκείνης τῆς
Παρασκευῆς.
Τῆς
δικῆς
μου Μεγάλης Παρασκευῆς. Ὅταν ὁ
Γέροντάς μου ἐκοιμήθη.
Πολλά χρόνια πρίν, Μεγάλη Παρασκευή, μετά τό τέλος τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου, καθίσαμε, Γέροντά μου, σέ μιά γωνιά, ὅπως τόσες
ἄλλες φορές. Καθώς μοῦ μιλοῦσες
γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, μέ κοί-

ταξες στά μάτια καί μοῦ εἶπες: «Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾶς με πλεῖον τούτων;». Πόσο μέ αἰφνιδίασες! Ἀλλά
καί μέ πόση ἀγάπη καί στοργή δέχτηκες τό ἀμήχανο βλέμμα μου!
Ἐκεῖνο τό «πλεῖον τούτων»! Ἦταν
πολύ βαρύ.
Πόσο
δύσκολη ἔκανε
τήν ἀπάντηση μιά τόσο
εὔκολη ἐρώτηση! Ἐσύ,
πατέρα μου,
ὅταν ρωτήθηκες, ἔδωσες
τήν
ἀπόκρισή
σου:
Ναί,
Ἰησοῦ, ἀποκρίνομαι μέσα ἀπό τή
φτωχή μου
καρδιά καί
μέ ὅλη τή
δύναμη πού
διαθέτω σοῦ
λέγω:
«Σύ
οἶδας
ὅτι
φιλῶ
σε».
Καί ἔκανες
τραγούδι, τό
Στή Φυλακή
πιό γλυκό
τοῦ Χριστοῦ
σου τραγούδι, αὐτή τήν
ἀγάπη στό Θεῖο Ραββί. Γιατί μόνο
στή δική Του ἀγάπη ἔνιωθες ἀπέραντη ἀνάπαυση. Ἀπέραντη ὀμορφιά
καί γλυκύτητα. Καί ἤχησε στήν ἀκοή
σου ἡ φωνή τοῦ Ἀγαπημένου σου:
«ποίμαινε τά πρόβατά μου». Καί
ἐποίμανες καί τή δική μου ζωή, ἐπίσκοπε τῆς ψυχῆς μου.
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Πῶς νά εὐχαριστήσω τόν Κύριο,
Γέροντά μου; Σκανδαλώδης ἡ πρόνοιά Του γιά τή φτωχή μου ὕπαρξη!
Σκανδαλώδης ἡ ἀγάπη Του γιά μένα!
Τί νά ἀνταποδώσω γιά τήν τόση Του
ἀγάπη; Παιδί ἤμουν, ὅταν σέ ὁδήγησε κοντά μου. Μέ κατήχησες. Μοῦ
δίδαξες τόν αἰώνιο καί σωτήριο λόγο
Του. Μοῦ ἔδειξες τό δρόμο τόν καλό.
Κράτησες μαζί μου τόν σταυρό μου,
τόν θέρμανες στήν γεμάτη ἀγάπη
καρδιά σου, τόν ζύγισες καλά μέ τά
στοργικά σου χέρια καί, μπορεῖς νά
τόν σηκώσεις, μοῦ εἶπες. Κράτησέ
τον καί ἀνέβαινε ἀπό τόν Γολγοθᾶ
πρός τήν Ἀνάσταση.
Γέροντά μου, ἀγαπημένε μου πατέρα, προσπίπτω μέ εὐγνωμοσύνη ἐνώπιόν σου. Προσεύχομαι καί ἱκετεύω
στήν ἀγάπη σου. Ὕψωσε τά εὐλογημένα σου χέρια. Σήκωσε τά μάτια
στόν ἀγαπημένο Ἰησοῦ καί ἀνάπεμψε πρός Αὐτόν τήν ἱερατική σου
προσευχή: Πάτερ ἅγιε, θέλω ἐκεῖνοι
τούς ὁποίους σύ μοῦ ἔχεις δώσει, νά
εἶναι μαζί μου ὅπου εἶμαι ἐγώ.
Καί σύ μέν, πατέρα μου, πῆγες κοντά σ’ Ἐκεῖνον πού σ’ ἔφερε στή ζωή
μου. Κι ἐγώ δέν θά σέ βλέπω πλέον.
Μέ τά μάτια τοῦ σώματός μου δέν θά
σέ βλέπω. Τά μάτια, ὅμως, τῆς ψυχῆς
μου σέ βλέπουν. Τό βλέμμα σου
στοργικό. Γεμάτο κατανόηση. Γεμάτο
ἀγάπη. Ἀγάπη χωρίς προϋποθέσεις!
Μέ μιά τέτοια ἀγάπη, Γέροντά μου,
νά μέ περιβάλλει, ποιός θά μέ χωρίσει ἀπό σένα, ποιός θά μέ χωρίσει
ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ;
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Πόση θλίψη, πόσος φόβος πλημμύριζε τήν ψυχή μου, ὅταν σέ ἄκουγα
νά μοῦ λές πώς ἔφτασε πλέον ἡ ὥρα
νά πορευθεῖς πρός τόν Πατέρα! Φοβόμουν πολύ μή μείνω μόνος, μήν
σκορπίσω χωρίς τόν ποιμένα μου. Καί
πάντοτε μοῦ ἔλεγες: Δέν θά σέ ἀφήσω μόνο. Θά κλάψεις, θά πονέσεις,
θά λυπηθεῖς. Ἀλλά, πολύ σύντομα,
μαζί μέ αὐτήν τή λύπη θά αἰσθάνεσαι
μέσα σου καί μεγάλη χαρά. Ἔχε πίστη. Ἔχει ὁ Θεός.
Ἅγιε Γέροντά μου Γερβάσιε, σ’
εὐχαριστῶ γιά τήν ἀγάπη σου, σ’
εὐχαριστῶ γιά τή φροντίδα σου, σ’
εὐχαριστῶ γιά τήν πρόνοιά σου. Δέν
μέ ἄφησες μόνο. Δέν μέ ἄφησες χωρίς
ποιμένα. Καί τί πιό μεγάλη ἀπόδειξη
τῆς ἀγάπης σου, Γέροντά μου, ἀπό
αὐτό; Αὐτόν πού ἐπέλεξε ὁ Κύριος
καί σύ ὑπάκουσες στό θέλημά του,
αὐτόν ὅρισες διάδοχό σου. Διάδοχό
σου στό πνευματικό σου ἔργο. Διάδοχό σου στίς καρδιές ὅλων μας. Διάδοχό σου καί στή δική μου καρδιά. Τόν
Γέροντα Νήφωνα. Αὐτός ὁ ποιμένας
μέ δέχτηκε στήν ἀγκαλιά του μέ πολλή ἀγάπη. Ὅπως ἐσύ, Γέροντά μου.
Μέ εὐλόγησε. Μέ παρηγόρησε. Ὅπως
ἐσύ, πατέρα μου. Προσευχήθηκε καί
μέ δέχθηκε ὡς πνευματικό του τέκνο.
Καί μοῦ εἶπε: Υἱέ μου, μαζί θά πορευτοῦμε στό ἑξῆς τόν πνευματικό
σου δρόμο. Ναί, Γέροντά μου. Μαζί
θά πορευτοῦμε.
Καλή Ἀνάσταση, ἅγιε Γέροντά μου!
Καλή ἀντάμωση, πατέρα μου!
Δ. Δούκας

Διάλογος μέ τόν π. Γερβάσιο
Ἐρ.: -Γέροντα, κι ἐσεῖς ἀνησυχεῖτε γιά τή σωτηρία σας;
Ἀπ: -Ἀσφαλῶς. Ἐπειδή δέν ξέρω ἄν τό ἔργο μου εἶναι ἀρεστό στό
Θεό. Ἀλλιῶς κρίνουν οἱ ἄνθρωποι κι ἀλλιῶς ὁ Θεός!

