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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ὁ ἀνὰ χεῖρας τόμος ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς ἐκτεταμένης καὶ ἐν 
πολλοῖς προσωπικῆς ἑρμηνείας τοῦ Γέροντος Αἰμιλιανοῦ στὰ 
συγγράμματα τῶν ἀσκητικῶν Πατέρων, μὲ σκοπὸ νὰ κάνη 
γνωστὴ τὴν πατερικὴ διδασκαλία στὰ πνευματικά του τέκνα, μο-
ναχοὺς τῆς Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας καὶ μοναχὲς τοῦ Ἱ. 
Κοινοβίου Ὁρμυλίας, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ συσκιάζη τὰ προσωπικά 
του βιώματα κάτω ἀπὸ τοὺς λόγους τῶν Πατέρων. Κάποια 
λοιπὸν ἡμέρα τοῦ Φθινοπώρου τοῦ 1987 ἄρχισε νὰ σχολιάζη καὶ 
νὰ ἑρμηνεύη τὰ «Περὶ πράξεως καὶ θεωρίας καὶ περὶ ἱερωσύνης» 
κεφάλαια τοῦ ὁσίου Θεογνώστου. 

Ποιὸς ἦταν ὁ ὅσιος Θεόγνωστος, ὁ ὁποῖος σήμερα γίνεται τόσο 
ἐπίκαιρος μὲ τὸν λόγο τοῦ Γέροντος; Ὁ ὅσιος Νικόδημος στὸν 
πρόλογό του λέγει ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζωμε ἂν ἦταν ὁ 
Ἀλεξανδρεὺς καὶ Ἐξηγητής, τὸν ὁποῖον ἀναφέρει ὁ ἅγιος Φώτιος, 
ἢ ἂν ἦταν κάποιος ἄλλος. Οἱ σύγχρονοι ὅμως πατρολόγοι λέγουν 
ὅτι τὸ κείμενο τοῦ Θεογνώστου εἶναι τοῦ 13ου αἰ., ἀλλὰ δὲν γνω-
ρίζομε τίποτε γιὰ τὸν συγγραφέα1. Κατὰ τὸν Joseph Munitiz, ὁ 
ὅσιος Θεόγνωστος πρέπει νὰ ταυτισθῆ μὲ τὸν συγγραφέα τοῦ Θη
σαυροῦ2.

Ὁ ὅσιος Θεόγνωστος δὲν ἀναφέρεται στὴν ἔριδα τοῦ ἡσυχα-
σμοῦ, γι᾽ αὐτὸ πρέπει νὰ ἔζησε πρὶν ἀπὸ αὐτήν, ὡς ἡγούμενος σὲ 

1. Βλ. ἄρθρο τοῦ Peter Van Deum, «La collection de chapitres attribuée à 
l᾽énigmatique Théognoste (XIIIe siècle)», ποὺ περιέχεται στὸ συλλογικὸ ἔργο 
τοῦ A. Rigo, Da Teognosto alla Filocalia (XIII-XVIII), Bari 2016, καὶ Jean Munitiz, 
«Théognoste», Dictionnaire de Spiritualité 15, col. 443-445.
2. Theognosti Thesaurus, ἔκδ. Joseph A. Munitiz, Corpus Christianorum, Series 
Graeca 5, Brepols, Turnhout-Leuven 1979.
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κάποια μονὴ τῆς Νίκαιας. Δὲν χρειάζεται ὅμως νὰ γνωρίσωμε 
ἐπακριβῶς ποιὸς ἦταν ὁ συγγραφεύς, ἀφοῦ τὸ ἴδιο τὸ κείμενο, 
ὅπως λέγει καὶ ὁ ὅσιος Νικόδημος, μαρτυρεῖ ὅτι ὁ ποιητής του 
ἦταν ἀπὸ ἐκείνους ποὺ εἶχαν διαπρέψει στὴν πρᾶξι καὶ τὴν θεω-
ρία, καὶ λόγῳ τῆς καθαρότητός του εἶχε «ἔνοικον τὴν χάριν τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος».

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν κεφαλαίων ἀπὸ τὸν Γέροντα Αἰμιλιανὸ ἀπε-
δείχθη μοναδική, διότι ἔλαβε ἀφορμὴ νὰ ὁμιλήση ἐκτενῶς γιὰ τὸ 
σημαντικὸ θέμα τῆς ἱερωσύνης, τὸ πολύτιμο αὐτὸ δῶρο ποὺ χά-
ρισε ὁ Θεὸς στὸ δημιούργημά του, τὸν ἄνθρωπο.

Στὸν σχολιασμό του ὁ ἑρμηνευτὴς ἀκολουθεῖ τὸν ὅσιο Θεό-
γνωστο, συγχρόνως ὅμως καὶ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας 
μας περὶ γενικῆς ἱερωσύνης, προσθέτοντας καὶ τὰ προσωπικά του 
βιώματα, ἀπὸ τὶς μυστικὲς συναντήσεις του μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, 
καὶ ἀπὸ τὴν συμμετοχή του στὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, 
κατὰ τὴν καθημερινὴ σχεδὸν τέλεσι τῆς θείας λειτουργίας. «Ἀπὸ 
τὸ βάπτισμά μας», λέγει, «εἴμεθα ἱερεῖς, διότι συμμετέχομε στὸ 
τριπλὸ ἀξίωμα τοῦ Κυρίου: βασιλικό, προφητικό, ἱερατικό. Ὡς 
ἱερεῖς συμμετέχομε στὴν λατρευτικὴ σύναξι, ὡς ἱερεῖς προσευχό-
μεθα καὶ ὡς ἱερεῖς ἀνάβομε ἀκόμη καὶ τὴν λαμπάδα καὶ τὴν 
κανδήλα. Ὡς ἱερεῖς μᾶς χαρίζει ὁ Θεὸς προσωπικὲς ἐμπνεύσεις 
καὶ ἐμπειρίες καὶ δεχόμαστε τὶς μεγαλύτερες ἀποκαλύψεις τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος καὶ τῶν οὐρανίων μυστηρίων, κατὰ τὴν προσ-
ευχή μας ἢ κατὰ τὴν λατρεία μας».

Παράλληλα ὁ Γέροντας ἀναφέρεται στὴν πρᾶξι καὶ τὴν θεω-
ρία, μὲ τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ κοσμῆται ὁ κάθε πιστὸς ὡς ἱερεύς, 
ἰδιαίτερα δὲ ὁ ἱερεὺς τῆς λειτουργικῆς ἱερωσύνης.

Μένομε ἔκθαμβοι μπροστὰ στὶς ἀναβάσεις τοῦ πνεύματος, 
στὶς ὁποῖες μᾶς καλεῖ ὁ Γέροντας, ἑρμηνεύοντας κατ’ ἐπιλογὴν 
τὸν ὅσιο Θεόγνωστο. Παρ’ ὀλίγον νὰ μᾶς φανοῦν ἀπίστευτα τὰ 
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λεγόμενά του. Γνωρίζοντας ὅμως ὅτι οἱ ἅγιοι Πατέρες δὲν λέγουν 
οὔτε γράφουν κάτι, ἂν δὲν τὸ ἔχουν ζήσει, πίπτομε καὶ προσκυ-
νοῦμε ἐν σιωπῇ τὸν παντέλειον Θεὸν γιὰ τὸ ἄπειρο ἔλεός του, 
ἐκζητῶντας ταπεινὰ νὰ μᾶς διανοίξη τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδί-
ας, γιὰ νὰ δοῦμε «ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου 
οὐκ ἀνέβη»3 καὶ «εἰς ἃ ἄγγελοι παρακύψαι οὐκ ἠδυνήθησαν»4.

Μὲ τὸν μελίρρυτο καὶ πλήρη χάριτος λόγο του ὁ Γέροντας 
ζωντανεύει τὸν ὅσιο Θεόγνωστο, καλῶντας μας στὴν ἀπάθεια, 
στὴν καθαρὰ καὶ ἀρρέμβαστο προσευχή, στὸν διακαῆ πόθο τοῦ 
θανάτου, ἀφοῦ βεβαίως ἔχομε ἀριστεύσει στὴν πρακτικὴ ὁδό, δι-
ότι ἡ πρᾶξις εἶναι ἐπίβασις θεωρίας. Γιὰ τοὺς λειτουργοὺς δίδει 
κάποιες ἰδιαίτερες νουθεσίες, ἐὰν θέλουν νὰ τελοῦν ἀπρόσκοπτα 
καὶ μὲ ἀγαθὴ συνείδησι τὴν ἱερουργία τους.

Πολλὰ σημεῖα τῶν λόγων τοῦ ὁσίου καὶ τοῦ Γέροντος θὰ ἐγγί-
σουν καὶ θὰ συγκινήσουν τὶς ψυχὲς τῶν ἀναγνωστῶν. Ἰδιαιτέρας 
προσοχῆς ὅμως πρέπει νὰ τύχουν, ὡς λίαν ἑλκυστικά, τὰ σημεῖα 
τῆς ἑρμηνείας ὅπου τονίζεται μὲ ἔμφασι, ἀλλὰ καὶ μὲ διακριτικὴ 
ἰσορροπία καὶ μὲ σεβασμὸ πρὸς τὶς παραδόσεις καὶ τὸ ἦθος τῆς 
Ἐκκλησίας, ὁ δυναμικὸς καὶ προσωπικὸς χαρακτήρας τῆς σχέ-
σεως τοῦ κάθε προσώπου μὲ τὸν Θεὸν καὶ τὶς ἐνέργειές Του. Ὁ 
ὅσιος λέγει ὅτι δὲν ἀρκεῖ νὰ τελῆς τὴν λειτουργία σου, τὴν μυστη-
ριακὴ ἢ προσευχητικὴ ἢ μυστική, μόνον σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχεις 
παραλάβει ἀπὸ τὴν παράδοσι.

Συμπληρώνοντας ὁ Γέροντας ἑρμηνεύει ὅτι μπαίνεις στὸν κό-
σμο τοῦ Θεοῦ ὡς ὁ ἱερουργῶν, ὄχι ὡς ἕνα παθητικὸ ὄργανο. Ὡς 
ἐκ τούτου, «ἡ πληρότης τῆς τελεταρχίας σου πρέπει νὰ εἶναι καὶ 
μία ἄμεσος ἀποκάλυψις, μία ἄμεσος σχέσις, πρέπει νὰ βάζης καὶ 

3. Α´Κορ. 2, 9.
4. Βλ. Α´Πέτρ. 1, 12.
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σὺ τὶς δικές σου ἁπτικὲς καὶ γνωστικὲς χεῖρες». Ἀπὸ τοὺς 
Πατέρες ἔχομε παραλάβει κάποιον λειτουργικὸ τύπο, τὴν παρά-
δοσι τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ ἔχομε χρέος νὰ μὴν ἀθετοῦμε αὐτὲς 
τὶς παραδόσεις, ἀλλὰ ταυτόχρονα δικαιούμαστε νὰ περισσεύση ἡ 
δικαιοσύνη μας «τὴν δικαιοσύνη τῶν Φαρισαίων»5 καὶ νὰ μὴν 
πληροφορούμεθα, νὰ μὴν κατανοοῦμε τὰ μυστήρια μόνον ἀπὸ ὅσα 
μᾶς παραδίδει ὁ τύπος, τὸ τυπικό.

Αὐτὴ ἡ ὑπέρβασις δὲν σημαίνει παράλειψι ἢ ἀθέτησι ἢ ἀλλοί-
ωσι τῶν παραδόσεων, ἀλλὰ ὅτι, παράλληλα μὲ τὸ βίωμα τῶν 
Πατέρων, ἐπιτρέπεται νὰ δοκιμάσωμε νὰ φθάσωμε σὲ μία δική 
μας πληροφορία, ποὺ θὰ μᾶς χαρίση ὁ Θεὸς «μὲ τὴν συγγένεια 
ποὺ θὰ ἀποκτήσωμε μαζί του, μὲ τὴν κοινωνία, μὲ τὴν σύγκρα-
σι… ἑπομένως, πρέπει νὰ παρακολουθοῦμε τί τὸ Πνεῦμα τὸ 
Ἅγιον μᾶς λέγει. Πρέπει νὰ γίνωμε δεκτικοὶ καὶ χωρητικοὶ τῶν 
ἐλλάμψεων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε νὰ μὴν εἴμαστε ἁπλῶς 
παθητικὰ ὄντα, ἀλλὰ νὰ εἴμαστε οἱ ἐνεργοῦντες».

Γνωρίζοντας ὅμως ὁ ἅγιος καὶ ὁ Γέροντας ὅτι ἡ πλειονότης 
τῶν ἀνθρώπων, λόγῳ τῆς νηπιότητος καὶ τῶν μεριμνῶν, δὲν μπο-
ρεῖ νὰ ὑψωθῆ σὲ ὑψηλὲς θεωρίες, συγκαταβαίνουν στὴν ἀνθρώπι-
νη ἀδυναμία δίδοντάς μας ἐλπίδα. «Δὲν θὰ πετύχουν τὴν μέλλου-
σα μακαριότητα», λέγουν, «μόνον οἱ καθαροὶ καὶ οἱ ἀπαθεῖς, ἀλλὰ 
καὶ οἱ ταπεινοί. Δὲν θὰ κολασθοῦμε, διότι ἁμαρτήσαμε, ἀλλὰ διό-
τι δὲν μετανοήσαμε. Ὅταν πέσωμε, ἂς μὴ φοβηθοῦμε, ἀλλὰ ἂς 
διορθωθοῦμε».

Ὡς ἀληθὴς πατήρ, ὁ Γέροντας προσπαθεῖ νὰ ἀνακαινίση ὡς 
ἀετοῦ τὴν νεότητά μας, γιὰ νὰ ἀφήσωμε τὴν γῆ καὶ νὰ ἀνεβοῦμε 
σὲ ὄρος ὑψηλό, στὸν οὐρανό. Ἡ γῆ εἶναι ἡ ἐξορία μας. Ἡ πατρίδα 
μας, ὁ οἶκος μας εἶναι ὁ οὐρανός, ὅπου ἡ Παναγία Τριάς, τὰ τά-

5. Ματθ. 5, 20.
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γματα τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἁγίων. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀληθεῖς συγ-
γενεῖς μας καὶ μὲ αὐτοὺς πρέπει νὰ βρεθοῦμε τὸ συντομώτερο. 
Λόγῳ τῆς ἀμέτρου ταπεινώσεως καὶ τῆς ἀγάπης του πρὸς τὸν 
Θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους, ὁ Πατὴρ ἡμῶν δὲν μπορεῖ νὰ πιστεύση 
ὅτι ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ φθάση σὲ αὐτὸ τὸ ὕψος· 
ὁ Θεὸς δὲν εἶναι προσωπολήπτης6. Ἀφοῦ ὁ ἴδιος ἔζησε αὐτὰ τὰ 
βιώματα, μπορεῖ νὰ τὰ ζήση καὶ ὁ κάθε πιστός, κατὰ τὸ μέτρο 
του ἀσφαλῶς καὶ ἐφ’ ὅσον τὸ θέλει.

Βεβαίως ὁ Γέροντας ἀπηύθυνε τὸν λόγο του πρὸς μοναχοὺς 
καὶ μοναχές. Ὅμως ὁ σκοπὸς τοῦ μοναχοῦ καὶ τοῦ κάθε πιστοῦ 
εἶναι ὁ αὐτὸς καὶ τὰ ἴδια μέσα προσφέρει ἡ Ἐκκλησία σὲ ὅλους 
γιὰ τὸν ἁγιασμό, ἀνάλογα μὲ τὴν δυνατότητα τοῦ καθενός. Εὐχό-
μεθα λοιπὸν καὶ εὐελπιστοῦμε ὁ λόγος τοῦ Γέροντος νὰ ἐκχυθῆ 
ὡς δρόσος καὶ ὡς πῦρ στὶς καρδιὲς τῶν ἀναγνωστῶν, ποὺ θὰ 
ἐγκύψουν μὲ ζέσι στὸν πλοῦτο τοῦ ὁσίου καὶ τοῦ ἑρμηνευτοῦ του, 
τοῦ Γέροντος ἡμῶν.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Σίμωνος Πέτρας

Ἀρχιμ. Ἐλισαῖος

6. Πράξ. 10, 34.
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Μὲ τὴν εἴσοδό μας στὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος1, σκέφθηκα νὰ 
διαβάσωμε ἕνα κείμενο, ἀπὸ τὸν δεύτερο τόμο τῆς Φιλοκαλίας, τοῦ 
ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεογνώστου. Φαίνεται ὅτι ὁ συγγραφεὺς εἶναι 
ἕνας παλαιὸς ἅγιος, πιθανὸν νὰ εἶναι καὶ τοῦ 3ου αἰῶνος2. Στὰ κε-
φάλαιά του συναντᾶμε πολλὲς ἐνδείξεις ὅτι εἶχε λάβει ἀττικὴ μόρ-
φωσι καὶ ὅτι συγχρόνως γνώριζε τὴν γλῶσσα τῶν Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι προσήρμοζαν τὴν ἀττικὴ γλῶσσα στὴν κα-
θομιλουμένη, τὴν κοινή, οὕτως ὥστε ἡ γλῶσσα νὰ ἔχη τὴν καλ-
λιέπεια τῶν ἀρχαίων ἀλλὰ καὶ τὴν δυνατότητα τῆς κατανοήσεως 
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς τους, γιὰ νὰ εἶναι κατὰ τὸ δυ-
νατὸν ζωντανὴ καὶ ἑλκυστική.

Στὴν σύντομη βιογραφία τοῦ ἁγίου, ἡ ὁποία προηγεῖται τοῦ 
ἔργου του καὶ ἐγράφη ἀπὸ τὸν ὅσιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη, 
ἀναφέρεται ὅτι πιθανὸν νὰ ἦταν Ἀλεξανδρεύς. Κρίνοντας ἀπὸ τὸ 
ἔργο του, μποροῦμε νὰ συμπεράνωμε ὅτι ὁ ὅσιος εἶναι ἀπὸ ἐκεί-
νους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν πέρασαν τὴν ζωή τους ἄκαρπα καὶ 
μάταια, ἀλλὰ μὲ ἐπιτυχία στὴν πρᾶξι καὶ στὴν γνῶσι, τουτέστι 
στὴν πρακτικὴ ζωὴ καὶ στὴν ἀρετή, στὴν ἀπόκτησι τῆς πνευμα-
τικῆς αἰσθήσεως καὶ στὴν ἀποκάλυψι τῶν οὐρανίων μυστηρίων. 
Λέγει ὁ ὅσιος Νικόδημος στὴν βιογραφία του:

Οὗτοςἦντῶνπράξεικαὶγνώσειδιαβεβηκότων,καὶδιὰκαθαρό
τηταβίου ἔνοικον ἔχων τὴνχάριν τοῦΠνεύματος.Οὗκαὶ ταῖς
ἐλλάμψεσιτὸννοῦνφωτιζόμενος,αἷςφύσειπρόσεστινἡπάντων
ἀποκάλυψις, καὶ ταῖς ζωηραῖς αὐτοῦ αὔραις, καθάπερ ὄργανον,

1. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, τὸ νέο ἔτος ἀρχίζει τὴν 1η Σεπτεμβρίου.
2. Βλ. σ. 7 τοῦ ἀνὰ χεῖρας τόμου.



–18––18 –

ΑΡΧΙΜ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ

ἐμπνεόμενος,οἷόντιπαναρμόνιονκαὶἱερὸνμέλος,τὰπαρόντακε
φάλαιαἐκελάδησε. 

Ὁ ὅσιος Θεόγνωστος δηλαδὴ ἀπέκτησε τέτοια καθαρότητα βίου, 
ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ ἔργο του, ὥστε πέτυχε νὰ ἔχη ἔνοικον 
στὴν καρδιά του τὴν χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μὲ τοῦ ὁποίου 
τὶς ἐλλάμψεις φωτίσθηκε ὁ νοῦς του καὶ συνέταξε μὲ ὀμορφιὰ καὶ 
γλυκύτητα τὰ παρόντα κεφάλαια. Μὲ τὶς ζωήρρυτες αὖρες τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, σὰν ἕνα πνευστὸ ὄργανο, ἔβγαλε ὁ νοῦς του 
αὐτὸ τὸ παναρμόνιονκαὶἱερὸνμέλος. 

Καί,διὰτῆςἐγκειμένηςαὐτοῖςχάριτοςκαὶτῶνπνευματικῶννοη
μάτων,θέλγειτῶνἀναγινωσκόντωνκαὶἀκοὴνκαὶδιάνοιανκαὶπρὸς
τὸντῆςκατορθώσεωςἔμπρακτονζῆλονἀνερεθίζει.Τῆςτεγὰρπρα
κτικῆςδι’αὐτῶνὁἐξαίρετοςὑφηγεῖταιτρόποςκαὶἡτῆςθεωρίας
ἀνάβασιςἀπλανῶςἐκδιδάσκεται.

Μὲ τὴν χάρι καὶ μὲ τὰ πνευματικὰ νοήματα ποὺ περιέχουν τὰ κε-
φάλαια αὐτά, θέλγεται ὁ ἀναγνώστης καὶ στὴν ἀκοὴ καὶ στὴν δι-
άνοια. Τὸ κάθε κεφάλαιο σὰν βουκέντρα σὲ κάνει νὰ συνέρχεσαι καὶ 
νὰ ὁδηγῆσαι στὸν ἔμπρακτο ζῆλο τῆς κατορθώσεως τῶν πνευμα-
τικῶν νοημάτων του. Ἡ δὲ ψυχὴ χειραγωγεῖται μὲ ἐξαίρετον τρό-
πο στὴν πρακτικὴ ὁδό, στὸ πῶς μπορεῖ νὰ ἀναχθῆ διὰ τῆς πράξε-
ως στὴν πνευματικὴ ζωή. Καὶ ὅταν κατακτήσης τὴν πρᾶξι, αὐτὴ 
σὰν μιὰ σκάλα σὲ ἀνεβάζει ἀπλανῶς στὴν θεωρία, στὸν οὐρανό. 

Καὶτίνακαὶὅπωςχρὴεἶναιτὸνἱερωσύνῃτετιμημένον,ἐκτούτων
ἄντιςἐπ’ἀκριβὲςκαταμάθοι.

Ἀκόμη, τὰ κεφάλαια μᾶς δείχνουν πῶς πρέπει νὰ εἶναι ὁ πραγμα-
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τικὸς ἱερεύς, αὐτὸς ποὺ ἔχει τιμηθῆ μὲ τὴν ἱερωσύνη. Ἂς μὴν 
ξεχνᾶμε ὅτι ἱερωσύνη δὲν εἶναι μόνον αὐτὴ ἡ ὁποία ἀντικατέστησε 
τὴν λευϊτικὴ ἱερωσύνη, ἀλλὰ εἶναι καὶ αὐτὴ τὴν ὁποία φέρομε μέ-
σα μας ὡς μέτοχοι τῶν ἀξιωμάτων τοῦ Κυρίου. Κάθε πιστός, 
ἄνδρας ἢ γυναίκα, εἶναι καὶ ἱερεύς, εἶναι καὶ διδάσκαλος, εἶναι καὶ 
βασιλεύς· πρωταρχικὰ ὅμως εἶναι ἱερεύς. Ἂν δὲν εἴχαμε τὴν ἱερω-
σύνη, δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ προσφέρωμε στὸν Θεὸν οὔτε τὶς θυ-
σίες μας, οὔτε τὴν λατρεία μας, οὔτε τὶς προσευχές μας, οὔτε τὶς 
κραυγὲς τῆς καρδιᾶς μας.

Τὰ ΠερὶἹερωσύνης κεφάλαια λοιπὸν ἀφοροῦν κάθε καρδιά, καὶ 
πολὺ περισσότερο τὴν μοναστική, διότι ὁ μοναχὸς εἶναι ὁ εἰσερχό-
μενος στὰ ἄδυτα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι αὐτὸς στὸν ὁποῖο ἀνοίγον-
ται τὰ πνευματικὰ μυστήρια. Γι’ αὐτό, ὑπάρχει μία παράδοσις ὅτι 
τοὺς μοναχοὺς τοὺς ἔκειραν μέσα στὸ θυσιαστήριο· καὶ εἰς ἀνά-
μνησιν αὐτῆς τῆς τάξεως, τοὺς κείρομε τώρα μπροστὰ στὴν 
Ὡραία Πύλη. Ὁ μοναχὸς ἔμπαινε στὸ θυσιαστήριο καὶ ἔμενε ἐκεῖ 
ὀκτὼ ἡμέρες, καὶ κάθε ἡμέρα ἔψαλλε τροπάρια καὶ διάβαζε κεί-
μενα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὴν μοναχικὴ ζωή.

Καὶὅλωςπολλῆςτινοςτῆςἠθικῆςὠφελείαςκαὶσωτηριώδουςνή
ψεωςτοῖςφιλοπόνωςμετιοῦσιγίνεταιπρόξενα.

Καὶ τί νὰ σᾶς πῶ τώρα; λέγει ὁ ὅσιος Νικόδημος. Δὲν θέλω νὰ 
σᾶς πῶ πολλά. Ἐὰν ὅμως θέλετε νὰ ἀκολουθήσετε τὴν ὁδὸ τῆς 
πνευματικῆς ὠφελείας καὶ τῆς νήψεως, ποὺ παρέχει τὴν σωτη-
ρία, θὰ βρῆτε σὲ αὐτὰ τὰ κεφάλαια τὸν θησαυρὸ ποὺ ζητᾶτε.

Ὁ τίτλος τῶν κεφαλαίων εἶναι:
Περὶπράξεωςκαὶθεωρίαςκαὶπερὶἱερωσύνης,ἧςἡἀκροστιχὶς

ἥδε τοῖς ὁσιωτάτοις πατράσι Λαζάρῳ καὶ Βαρλαάμ, Θεόγνωστος
πανευτελὴςἀνάξιοςτοῦπαντὸςκόσμου.
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Ἐγώ, λέγει ὁ ὅσιος Θεόγνωστος, ὁ εὐτελέστερος τῶν ἀνθρώ-
πων, τὸ σκουπίδι τῆς γῆς3, ὁ ἀνάξιος γιὰ ὁ,τιδήποτε ὑπάρχει στὸν 
κόσμο, ἀπευθύνω αὐτὰ τὰ κεφάλαια στοὺς ὁσιωτάτους πατέρες 
Λάζαρο καὶ Βαρλαάμ. Προφανῶς, οἱ δύο αὐτοὶ πατέρες εἶχαν 
ρωτήσει τὸν ὅσιο γιὰ τὰ θέματα, τὰ ὁποῖα περιλαμβάνουν τὰ κε-
φάλαια, καὶ μᾶς ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἔχωμε καὶ ἐμεῖς αὐτὸν 
τὸν θησαυρὸ τῶν ἑβδομήντα περίπου κεφαλαίων. Ἂς τὰ δοῦμε.

Τότενόμιζεἀληθῆἔχεινἀρετήν,ὅτανπάντωντῶνἐπὶγῆςτελείως
καταφρονήσῃς,ἑτοίμηνἔχωντὴνκαρδίανδιὰκαθαρᾶςσυνειδήσεως
πάντοτετοῦἐκδημῆσαιπρὸςΚύριον.Ἐὰνδὲγνωσθῆναιθέλῃςπαρὰ
Θεοῦ,ἀγνοήθητιπαρὰτῶνἀνθρώπων,ὅσοντὸκατὰδύναμιν.[1] 

Ἐὰν νοιώθης, λέγει ὁ ὅσιος, ὅτι ἔχεις μιὰ ἀρετὴ καὶ θέλεις νὰ δῆς 
ἂν εἶναι ἀληθινή, θὰ τὸ κρίνης, πρῶτον, ἀπὸ τὸ ἂν ἔχης περιφρονή-
σει ὅλα ὅσα ὑπάρχουν στὴν γῆ. Ἐὰν ὑπάρχη κάτι ποὺ δὲν τὸ πε-
ριφρόνησες, ἐὰν παραδείγματος χάριν δὲν περιφρόνησες τὸν πατέρα 
καὶ τὴν μητέρα σου, τοὺς φίλους σου, τὶς πνευματικὲς καὶ σαρ-
κικὲς συγγένειές σου, τὴν μόρφωσι καὶ τὶς ἐπιθυμίες σου, τὶς 
γνῶμες καὶ τὸν κόσμο, τὰ βιβλία καὶ τὴν δόξα, τὸ νὰ θέλης νὰ σὲ 
παραδέχωνται οἱ ἄνθρωποι, μὴν πῆς ὅτι ἡ ἀρετή σου εἶναι ἀληθινή. 

Δεύτερον, εἶναι ἡ καρδιά σου ἕτοιμη, ὥστε νὰ μεταβῆς πρὸς 
τὸν Κύριον ὁποιαδήποτε ὥρα; Ἔχεις παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ; 
Εἶναι ἡ συνείδησίς σου ὁλοκάθαρη; Μπορεῖς νὰ πῆς «οὐδὲν 
ἐμαυτῷ σύνοιδα»4, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἀπόστολος, δηλαδὴ τίποτε δὲν 
βρίσκω μέσα μου, τὸ ὁποῖο νὰ μοῦ δείχνη ὅτι πταίω εἰς τὸν Θεόν, 
δὲν ἔχω κάποια ἔστω καὶ μικρὴ ἁμαρτία, τὴν ὁποία ἐνεργῶ ἢ τὴν 

3. Α΄Κορ. 4, 13.
4. Α΄Κορ. 4, 4.
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θέλω ἢ τὴν καλύπτω ἢ δὲν τὴν ἀποσοβῶ; Ἂν συμβαίνη αὐτό, 
τότε μπορεῖς νὰ πῆς ὅτι ἔχεις ἀρετή. 

Δύο εἶναι λοιπὸν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀληθινῆς ἀρετῆς: ἡ 
περιφρόνησις τῶν πάντων καὶ τὸ νὰ εἶμαι ἕτοιμος νὰ πετάξω καὶ 
νὰ πάω στὸν Χριστόν. Τὰ πάντα, ἡ λαχτάρα μου, ἡ κάθε πνευμα-
τικὴ ὄρεξίς μου, οἱ πνευματικὲς ἐπιθυμίες καὶ ὁ πόθος τῆς ἀρετῆς 
καὶ τῆς ἁγιότητος, ἡ τάσις τῆς καθαρότητος, ἡ διάθεσις τῆς 
λατρείας καὶ ἡ προσευχή μου, ἔχουν κορυφὴ τὴν ὑστάτη αὐτὴ 
στιγμή, ποὺ θὰ βρεθῶ πρόσωπο μὲ πρόσωπο μὲ τὸν Θεόν μου5. 
Ὅπως ἕνας νέος δὲν περιμένει παρὰ μόνον τὴν ὥρα τοῦ γάμου 
του, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ἐμεῖς περιμένομε, ὡς πραγματικὸν καὶ ὁρι-
στικόν μας γάμο, τὴν ὥρα ποὺ θὰ συναντηθοῦμε μὲ τὸν Θεόν μας 
διὰ τοῦ θανάτου. Ἡ ἀπομάκρυνσίς μας ἀπὸ τὸν χοῦν καὶ ἡ ἀπο-
δήμησίς μας ἀπὸ τὸ σκήνωμά μας δείχνουν τὴν κοινωνία μας καὶ 
τὴν ἕνωσί μας μὲ τὸ Πνεῦμα.

Ἐπὶ πλέον, ἐὰν δὲν θέλωμε ἁπλῶς νὰ δοκιμάσωμε ἂν ἔχωμε 
ἀρετή, ἀλλὰ θέλωμε καὶ νὰ μᾶς γνωρίζη ὁ Θεός, τότε ἂς φροντί-
σωμε νὰ μᾶς ἀγνοοῦν οἱ ἄνθρωποι. Ἂς ἀναφέρωμε ἕνα παράδει-
γμα. Ἂν κάποιος ἔλθη καὶ μᾶς χαιρετήση καὶ δὲν μᾶς δώση τὴν 
ἐντύπωσι ὅτι μᾶς θυμᾶται, μᾶς μένει μία πικρία. Καὶ ἂν ἀκόμη 
καθίσωμε νὰ κουβεντιάσωμε μαζί του, δὲν θὰ ἔχωμε τὴν ἄνεσι νὰ 
κουβεντιάσωμε εὐχάριστα, δὲν θὰ εἴμαστε εὐπροσήγοροι καὶ χα-
ρούμενοι. Ὅταν ὅμως μᾶς τιμήση καὶ δείξη πὼς μᾶς θυμᾶται, 
πὼς μᾶς ἀγαπᾶ καὶ μᾶς ἐκτιμᾶ, τότε ἀνοίγει ἡ καρδιά μας καὶ 
τοῦ σκορπᾶμε καὶ ἐμεῖς τὴν ἀγάπη μας. Ὅλα αὐτὰ κατὰ τὸν ὅσιο 
Θεόγνωστο εἶναι ματαιότης ματαιοτήτων, διότι οἱ ἄνθρωποι εἶναι 
θνητοί, εἶναι ἀέρας ποὺ φεύγει. Ὑπάρχει ὅμως ἕνας, ὁ Ὤν6, ὁ 

5. Α΄Κορ. 13, 12.
6. Ἔξ. 3, 14.
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πάντοτε ὤν, ποὺ ἀξίζει νὰ μᾶς γνωρίζη καὶ νὰ μᾶς καλῆ «κατ’ 
ὄνομα», ὅπως λέγει ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ ποιμένος7. Ἂν λοιπὸν 
θέλωμε νὰ μᾶς γνωρίζη ὁ Θεός, ἂς προσπαθοῦμε, ὅσο περισσότε-
ρο μποροῦμε, νὰ μᾶς ἀγνοοῦν οἱ ἄνθρωποι.

Ὅρα τὰςπεριττὰς τοῦ σώματοςπαρακλήσεις καὶ ὑποστέλλου ἐξ
αὐτῶν,μήπωςἀφέλωνταίτιτῶνκόπωνσου·καθ’ὅσονδηλαδὴτοῖς
προηγουμένοιςπόνοις,πρὸἀπαθείας,ἡἐντεῦθενἐκτούτωνἐπεισ
έρχεταιἄνεσις.Ζημίανἡγούμενος,οὐτὴνστέρησιντῶνἡδέων,ἀλλὰ
τό,διὰτῆςἀπολαύσεωςτούτων,τῶνκρειττόνωνἀποπεσεῖν.[2]

Ἐὰν θέλης νὰ πετύχης τὴν ὑψίστη πνευματικὴ ἀρετὴ καὶ τοὺς 
ἀναβαθμοὺς τῆς θείας χάριτος καὶ τὴν ἀνάβασί σου στὴν κορυφή, 
ὅπου εἶναι ἡ παναγία Τριάς, πρόσεχε αὐτὸ ποὺ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴ 
προσπαθεῖ νὰ σὲ ρίξη, καὶ εἶναι οἱ περιττὲς τοῦ σώματος παρα-
κλήσεις· δηλαδὴ πρόσεχε, μὴν ἀναπαύης τὸ κορμί σου. Ὅταν λέ-
με τὸ κορμί, δὲν ἐννοοῦμε μόνον τὸ σῶμα· ἐννοοῦμε ὁλόκληρον τὸν 
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος θέλει νὰ εἶναι ἄνετος, νὰ μὴν τοῦ κλείνουν τοὺς 
δρόμους, γιὰ νὰ βρίσκη ἀμέσως ὅ,τι χρειασθῆ, ὅ,τι ἔχει ἀνάγκη. 
Αὐτό, λέγει ὁ ὅσιος, εἶναι θάνατος, σοῦ ἀφαιρεῖ τὴν θέα τοῦ Θεοῦ. 
Ὅπως ξαφνικὰ χαλάει τὸ βίντεο καὶ χάνεται κάθε ἀκρόασις καὶ 
κάθε θέαμα, ἔτσι ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ τὶς παρηγοριὲς τῆς 
ἀνθρωπίνης ζωῆς μας. 

Πρόσεχε λοιπὸν οἱ παρηγοριές σου νὰ εἶναι οἱ ἀναγκαιότατες 
στὴν ἀνθρώπινη φύσι καὶ μάλιστα στὴν κατάστασί σου. Παρα-
δείγματος χάριν, ὁ ἔγγαμος ἄνθρωπος ἔχει τὶς παρηγοριὲς τῆς 
συζύγου του ἢ τοῦ συζύγου της. Εἶναι φυσικὸ αὐτὸ γιὰ τὸν γάμο, 
διότι στοὺς ἐγγάμους δόθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸν ἡ ἐντολὴ νὰ ζοῦν ὁ 

7. Ἰω. 10, 1 κ.ἑ.
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